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أمر ملكي بتعيين مساعد 
لألمين العام لـ “األعلى للمرأة”

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، أمر ملكي رقم )32( لســـنة 
2020 بتعيين مســـاعد أمين عام المجلس األعلى 
للمـــرأة. وجاء في األمر، بأنـــه وبعد االطالع على 
الدســـتور وعلـــى األمـــر األميـــري رقم )44( لســـنة 
2001 بإنشـــاء المجلس األعلى للمرأة وتعديالته، 

وبناء على عرض صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلس األعلـــى للمرأة، نصت المادة األولى بأنه 
تعّين الشـــيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعًدا 
لألمين العام للمجلس األعلى للمرأة بدرجة وكيل 
وزارة، وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة علـــى صاحبة 
الســـمو الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
تنفيـــذ هـــذا األمر ويعمـــل به من تاريـــخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

)٠٢ و12(

جاللة الملك

ترحيب عربي ودولي 
بالمبادرة السعودية 

في اليمن

زينب العكري

قيــاس الحرارة قبل الدخول ونزع الكمامــات لتناول الطعام

“^” تنشر اشتراطات فتح المطاعم

الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أصـــدرت 
قـــرار رقـــم )51( و)52( لســـنة 2020 بشـــأن 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي وبرك الســـباحة الحتواء 

ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبـــرز االشـــتراطات قيـــاس درجـــة حـــرارة 
العامليـــن والزبائـــن قبـــل دخـــول المطعم أو 
المقهـــى أو بـــرك الســـباحة ويحظـــر على من 
تكـــون درجة حرارتـــه 37.5 درجة مئوية أو 

أعلى الدخول ويطلب منه المغادرة فورا.
كمـــا يجب على المطاعم والمقاهي تشـــجيع 
الحجـــوزات المســـبقة مع الســـماح بالدخول 
لمـــن يأتي دون حجز في حال توفر المكان، 
وتسجيل معلومات االتصال وتاريخ ووقت 
الزيـــارة للعمـــالء علـــى أن يكـــون تســـجيل 
المعلومـــات لعميل واحد عـــن كل مجموعة، 
كما يجب على المطعم أو المقهى االحتفاظ 
بهـــذه الســـجالت لمـــدة 30 يوًما مـــن تاريخ 
الزيارة.ويجـــب علـــى جميع العمـــالء ارتداء 
الكمامات طوال فترة تواجدهم في المطعم 
أو المقهى - باســـتثناء وقت األكل والشرب، 

كمـــا يجب اســـتخدام أدوات المائدة وأعواد 
العصيـــر والعصـــي وعيـــدان تنـــاول الطعـــام 
وعيدان األســـنان المغلفة مســـبقا، وتشجيع 
بطريقـــة  الفواتيـــر  دفـــع  علـــى  العمـــالء 
الكترونيـــة وغير تالمســـية. وســـيتم اغالق 
المطعـــم أو المقهـــى الـــذي ال يلتـــزم بتطبيق 
االشـــتراطات وااللتزامات المنصوص عليها 

في هذا القرار.
الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات  ومـــن 
تطبيقهـــا فـــي المنشـــآت التي تحتـــوي على 
بـــرك وحمامـــات ســـباحة، تقليـــل العـــدد في 
المســـبح عن طريـــق تخصيـــص 4 متر مربع 

لكل شـــخص وتحديـــد الطاقة االســـتيعابية 
بناء على ذلك. ويجوز للمنشأة التي تحتوي 
علـــى مرافـــق ســـياحية أو محـــالت تجارية 
بيـــع ســـلع  الســـباحة  بـــرك وحمامـــات  عنـــد 
التجزئة، علـــى أن يتم االلتزام باإلرشـــادات 
واالشـــتراطات الصحيـــة، وتشـــجيع العمالء 

على دفع الفواتير بطريقة الكترونية.
وذكـــرت االشـــراطات أنـــه علـــى كل منشـــأة 
التابعـــة  الســـباحة  بـــرك وحمامـــات  إغـــالق 
لهـــا فـــي حـــال عـــدم قدرتهـــا علـــى تطبيـــق 
االشـــتراطات وااللتزامات المنصوص عليها 

في القرار.

ال استقدام للعمالة من الخارج 
قبل إعالن الشواغر للمواطنين

المنامة - بنا

بنـــاء على قـــرار اللجنـــة التنســـيقية 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
أعلنت هيئة تنظيم ســـوق العمل عن 
آليـــة جديـــدة تتمثل في نشـــر إعالن 
الصحـــف  فـــي  التوظيـــف  شـــواغر 
المؤسســـات  قبـــل  مـــن  المحليـــة 
الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام 
عمالة من الخارج، وســـتتاح الفرصة 
للمواطنيـــن الراغبيـــن للحصول على 
الوظائـــف التقدم لها، وفي حال عدم 
التقدم للوظيفة في فترة أســـبوعين 
مـــن نشـــر اإلعـــالن ســـيتم مباشـــرة 
طلب االستقدام للوظيفة المطلوبة. 
الوافديـــن  أن  الهيئـــة  وأضافـــت 
عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن  بالمملكـــة 
التقـــدم  أيضـــا  بإمكانهـــم  الشـــروط 

للحصول على الشواغر.

وأضافـــت الهيئة أن مع تفعيل اآللية 
اغســـطس   9 تاريـــخ  مـــن  الجديـــدة 
2020 يكـــون قـــد أعيـــد فتـــح بـــاب 
اســـتقدام العمالة من الخارج بعد أن 
تـــم وقف اصـــدار التصاريح الخاصة 
الماضـــي  مـــارس  شـــهر  منـــذ  بذلـــك 
بســـبب تداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
كورونا. وبينـــت الهيئة إلى أن اآللية 
من شأنها فتح الباب أمام المواطنين 
للتقـــدم إلـــى مختلـــف الوظائـــف في 
القطاع الخاص وتوظيف مؤهالتهم 
وخبراتهم في جميـــع المجاالت، كما 
أنها تســـهل علـــى مؤسســـات القطاع 
الخـــاص الوصـــول للعمالـــة الوافـــدة 

دون  المملكـــة  داخـــل  الموجـــودة 
الحاجـــة إلى اســـتقدام عمالة وافدة 
من الخـــارج، وبالتالي اســـتيعاب أي 

فائض في العمالة.
وأكـــدت الهيئـــة أنهـــا حريصـــة علـــى 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ وتطبيـــق 
التـــي تســـهم في تعزيز ســـوق العمل 
وتلبية احتياجات مؤسسات القطاع 
بفـــرص  اإلضـــرار  دون  الخـــاص، 
المواطنيـــن فـــي ســـوق العمـــل، إلـــى 
جانـــب الســـعي لتقليـــص وجـــود أي 
فائـــض فـــي العمالـــة داخـــل المملكة، 
بما يســـهم في الحد مـــن العمالة غير 

النظامية.

“سوق العمل”: التطبيق بدءا من 9 
أغسطس ويحق للمواطنين التقدم 

لمختلف وظائف “الخاص”

29.1 مليون دينار 
أرباح “الوطني” 

)١٠(للنصف األول
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البحرين تهنئ المغرب بذكرى عيد العرش
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تهنئة إلى أخيهم صاحب الجاللة الملك 
محمد الســـادس ملك المملكـــة المغربية 
الشـــقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال 
المملكـــة المغربية بعيـــد العرش المجيد، 
أعربـــوا فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته 
لـــه بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 
المملكـــة المغربيـــة الشـــقيق بالمزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته 
الحكيمـــة. وأشـــاد جاللـــة الملـــك بعمـــق 
العالقـــات األخويـــة الطيبـــة والوطيـــدة 

والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي 
الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو. 

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء برقية تهنئـــة مماثلة إلى رئيس 

الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، 
وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين 

إلـــى أخيـــه ولي عهـــد المملكـــة المغربية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير 
رئيـــس  أخيـــه  وإلـــى  الحســـن،  مـــوالي 

الحكومة المغربية العثماني.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد  سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

 المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 

برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهورية 
موســـيس،  أوبـــد  تاليـــس  فانواتــــو، 
وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس فانواتـو

“المبـــــرة الخليفيـــة” تحتفـــل بخريجـي “رايــــــات”
ســـمو الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد: تطّلـــع لرؤية مزيـــد مـــن اإلنجازات

نظمت مؤسســـة المبـــرة الخليفية احتفاال 
افتراضيـــا لتخريـــج الدفعـــة الســـابعة من 
الدراســـية  للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  طلبـــة 
مـــن  خريجـــا   26 عددهـــم  بلـــغ  والذيـــن 
جامعيـــة  شـــهادات  علـــى  الحاصليـــن 
والماجســـتير،  البكالوريـــوس  بدرجـــة 
ومـــن تخصصـــات متنوعة اشـــتملت على 
الطب، والمحاســـبة، والقانون، والهندســـة، 
ولوجســـتيات،  والتســـويق،  واإلعـــالم، 
وتصميـــم شـــبكات وماجســـتير فـــي إدارة 

األعمال وغيرها من التخصصات.
 وحضـــرت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبـــرة الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت 
خالد آل خليفة  الحفل الذي عقد إلكترونيا 
إلـــى   ،)Microsoft Teams( عبـــر برنامـــج 
جانـــب أعضاء مجلـــس األمنـــاء، والطاقم 

اإلداري للمؤسسة والطلبة الخريجين.
 وتضمن الحفل فيلما اســـتعرض عددا من 
اإلنجـــازات التي حققها الطلبة الخريجون 
ســـمو  ألقتهـــا  وكلمـــة  العـــام،  مـــدار  علـــى 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالد آل خليفـــة بهذه 

المناسبة.
 وأعربـــت رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المبـــرة 
الخليفية عن بالغ سعادتها وفخرها بطلبة 
مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة إثـــر تخرجهم 
وتخطيهـــم للمرحلـــة الجامعيـــة بالنجـــاح 

والتفوق.
 وأكـــدت قائلـــة: “نحـــن فخـــورون بطلبـــة 
المبـــرة الخليفية ونهنئهـــم على اإلنجازات 
التحاقهـــم  فتـــرة  خـــالل  حققوهـــا  التـــي 
ببرنامـــج رايـــات، ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن 
التخرج هو مجرد البداية لهذه المجموعة 
المتميـــزة، كمـــا نتطلـــع لرؤيـــة المزيـــد من 

إنجازاتهم في المستقبل بما يخدم مملكة 
المختلـــف.  تخصصـــه  فـــي  كل  البحريـــن 
ونســـأل المولـــى العلي القديـــر أن يوفقهم 
لـــكل خير مـــع تمنياتنا لهم بـــدوام النجاح 

في حياتهم المهنية والعملية”.
 وفـــي فتـــرة التحاقهـــم ببرنامـــج رايـــات 
للمنـــح الدراســـية، خاض الطلبـــة عددا من 
العديـــد  تناولـــت  عمـــل  وورش  الـــدورات 
مـــن المجاالت، منهـــا تعزيز الثقـــة بالنفس 
وتأكيـــد الـــذات وتنمية مهـــارات الخطابة 
واإلدارة والتواصـــل مـــع اآلخريـــن واللغة 
اإلنجليزيـــة، ممـــا يجعلهـــم على اســـتعداد 
تام لاللتحاق بســـوق العمل والقيام بالدور 

المطلوب منهم بكل فعالية
 كما ركزت المؤسســـة علـــى توعية الطلبة 
بأهميـــة  رايـــات  ببرنامـــج  الملتحقيـــن 
وتنميـــة  التطوعـــي  بالعمـــل  االنخـــراط 

حـــس اإلنتمـــاء للوطن، انطالقـــا من القيم 
األساســـية التـــي تركـــز عليهـــا المؤسســـة، 
والتـــي مـــن بينهـــا “العطاء ســـمة اإلنســـان 
المخلـــص”، حيـــث يتطلـــب مـــن كل طالب 
تقديـــم 30 ســـاعة عمـــل تطوعـــي خـــالل 
السنة الدراســـية، تضمنت فعاليات مخيم 
الســـكري وفعالية لـــذوي العزيمة، وتنظيم 
لقاء ترفيهي لفئـــات مختلقة من المجتمع 

وغيرها الكثير.
شـــكر  كلمـــة  الخريجيـــن  مـــن   3 وقـــدم   
لمؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة أعربـــوا فيهـــا 
عـــن مـــدى امتنانهـــم وتثمينهـــم لمثل هذه 
الفرصـــة والتجربـــة التعليميـــة المتكاملـــة 
التـــي قدمتها لهم المؤسســـة طـــوال فترة 
دراســـتهم، كمـــا تـــم أخذ لقطة مـــن الحفل 
ســـمو  مـــع  تذكاريـــة  جماعيـــة  كصـــورة 
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة وأعضاء 

مجلس األمناء والطاقم العامل في المبرة 
الخليفية.

 ويعـــد “رايـــات” برنامجا شـــامال ومتكامال 
للمنـــح الدراســـية أطلـــق في العـــام 2011، 
ويهـــدف لتطويـــر مجـــال التعليـــم وتنمية 
المهـــارات الشـــخصية للشـــباب البحريني، 
االلتحـــاق  فرصـــة  للطلبـــة  يوفـــر  حيـــث 
بإحـــدى الجامعـــات المعتمدة فـــي المملكة 

إلى جانـــب العديد من المزايـــا منها فرص 
تدريبية في القطـــاع الحكومي والخاص، 
الطلبـــة  لـــدى  المهـــارات  تطويـــر  بهـــدف 

وتزويدهم باألخالقيات الالزمة للعمل.
 ويهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز مفاهيم 
الوطـــن  تجـــاه  االجتماعيـــة  المســـئولية 
وحـــث الطلبة على المشـــاركة في األعمال 

التطوعية لخدمة المجتمع المحلي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بالجهـــود  البحريـــن  مملكـــة  اشـــادت 
المخلصـــة التي تقوم بهـــا المملكة العربية 
الســـعودية، لتسريع العمل باتفاق الرياض 
بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي 
الجنوبـــي، منوهـــة بآليـــة تنفيـــذ االتفـــاق 
التـــي تقدمـــت بها المملكة، ومـــا لقيته من 
تجاوب وترحيب مـــن الطرفين بالمبادرة 
المهمـــة التي تبرهن على حـــرص المملكة 
واهتمامها الكبير بتوحيد صفوف الشعب 
اليمنـــي وضمـــان أمـــن واســـتقرار اليمـــن 
ووحدة وســـالمة أراضيه. وأكدت مملكة 

البحرين دعمها ومســـاندتها لـــكل الجهود 
الدؤوبـــة التـــي تبذلهـــا المملكـــة العربيـــة 
السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، من أجـــل التوصل لحل سياســـي 
دائم يحفظ األمن واالستقرار للجمهورية 
اليمنية الشـــقيقة وفق المبادرة الخليجية 
الحـــوار  ومخرجـــات  التنفيذيـــة  وآليتهـــا 
الوطنـــي الشـــامل وقـــرار مجلـــس األمـــن 
2216، ودعمها الكامـــل للجهود المخلصة 
والدور االســـتراتيجي المتواصل للمملكة 

من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة.

حرص سعودي على توحيد صفوف الشعب اليمني



سمو محافظ الجنوبية: “المجلس االفتراضي” قناة لرصد احتياجات األهالي
التقـــى محافـــظ المحافظـــة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
خـــال  مـــن  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
األهالـــي  مـــن  بعـــدد  االفتراضـــي  المجلـــس 
والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، 
وذلـــك بحضـــور نائـــب محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبيـــة العميـــد عيســـى ثامـــر الدوســـري، 
ومديـــر عام بلدية الجنوبية عاصم  عبدهللا، 
وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

و في مســـتهل المجلس، رفع ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة حلـــول عيد األضحى 
المبـــارك إلـــى مقـــام  عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان ال خليفـــة، وولي 
النائـــب األول  القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ســـائاً المولى عز وجل أن يديم على مملكة 

البحرين نعمة األمن والرخاء.
وأكد سموه أن المحافظة الجنوبية مستمرة 
في اتبـــاع اإلجراءات االحترازيـــة بالتعاون 
وذلـــك  األمنيـــة،  اإلدارات  مـــع  والتنســـيق 
تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة في تعزيز الوعي 

لمواجهـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  وتطبيـــق 
جائحة كورونا ومن ضمنها حمات التطهير 
بالشـــراكة مع اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
واألهالـــي األمـــر الـــذي يؤكـــد التعـــاون بيـــن 

الجهات األمنية وأهالي المحافظة.
وأشـــار ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية، 
االفتراضيـــة  اللقـــاءات  عقـــد  أهميـــة  إلـــى 
عـــن بعـــد ودورهـــا فـــي تعزيـــز التواصل مع 

األهالـــي والمواطنين، حيث يعتبر “المجلس 
االفتراضـــي” قنـــاة بـــارزة ووســـيلة حديثـــة 
احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم  ومتابعـــة  لرصـــد 
الـــذي  األمـــر  المعنيـــة،  للجهـــات  وإيصالهـــا 

يعكـــس الجانب التنمـــوي للقطاعات األمنية 
والخدمية ، مؤكدا سموه ترحيب المحافظة 
لكافة اآلراء التي تجسد الصورة الحضارية 

الرائدة للمحافظة الجنوبية.

وفي إطار التعاون والتنســـيق ، أشـــاد سموه 
باســـتمرار المبـــادرات األمنيـــة والمجتمعيـــة 
لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم فـــي تفعيل الشـــراكة 
المجتمعية من خال مســـاهمة المؤسســـات 
األهلية في اتخاذ التدابير الوقائية وترسيخ 
التباعد االجتماعي كنهج قائم ألفضل طرق 

الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
عبـــر  االفتراضـــي،  المجلـــس  ختـــام  وفـــي 
الحضور عن شـــكرهم وتقديرهـــم للتواصل 
المحافظـــة  محافـــظ  يوليـــه  الـــذي  الدائـــم 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة  مع األهالـــي والمواطنين 
والنظـــر فـــي احتياجاتهـــم ، مثمنيـــن ســـعي 
المحافظـــة المســـتمر فـــي إقامـــة المبادرات 
االحتـــرازي  التطهيـــر  وحمـــات  الهادفـــة 
وتوزيـــع الكمامـــات بالتعـــاون مـــع مديريـــة 
شرطة المحافظة الجنوبية لخدمة المجتمع 

والحفاظ على سامته.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، رئيس قســـم االتصال بشـــؤون 
األشـــغال حافـــظ عبدالغفار بمناســـبة 
الـــوزارة  وكيـــل  بحضـــور  تقاعـــده، 
لشـــؤون األشغال أحمد الخياط وعدد 

من الموظفين بالقسم.
وأثناء اللقاء، أثنى الوزير على جهود 
طيلـــة  المتميـــز  وعطائـــه  عبدالغفـــار 

فترة عملـــه اإلعامي والصحافي في 
الـــوزارة، منوًها بإســـهاماته وبصماته 

الواضحة في الوزارة.
قلمهـــا  ســـتفتقد  الـــوزارة  “إن  وقـــال 
كل  لـــه  متمنًيـــا  المتميـــز،  اإلعامـــي 
المرحلـــة  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 
القادمة من حياته واالســـتمرارية في 
المجـــال اإلعامـــي بما يخـــدم مملكة 

البحرين”.

خلف يشيد بإسهامات عبدالغفار أثناء فترة عمله

استمرار تعليق الصلوات بالمساجد وتعطيل العبادات الجماعية
ـــة ـــات الطبي ـــق الجه ـــرض وف ـــار الم ـــرات انتش ـــي مؤش ـــوب ف ـــاض المطل ـــق االنخف ـــار تحقي انتظ

أعلن المجلس األعلى للشئون اإلسامية 
في بيان أمس استمرار تعليق الصلوات 
العبـــادات  وتعطيـــل  المســـاجد  فـــي 
االنخفـــاض  تحقيـــق  لحيـــن  الجماعيـــة 
المطلوب في مؤشـــرات انتشـــار المرض 
وفًقا لما تقرره الجهات الطبية المختصة، 
بتوجيهـــات  لالتـــزام  الجميـــع  داعيـــا 
المختصين خال عيد األضحى المبارك، 
حتـــى ال يتكرر ما حدث فـــي عيد الفطر 
المبـــارك مـــن تجمعـــات وتصرفـــات أدت 
إلـــى ازديـــاد كبيـــر فـــي عـــدد اإلصابـــات 

والوفيات. 

وفيمـــا يلـــي نص البيـــان: “الحمد لله رب 
العالمين، والصاة والســـام على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن 
تبعهم بإحســـان إلـــى يوم الديـــن، وبعد، 
فبعـــد المراجعـــة الدوريـــة للمســـتجدات 
كل  البـــاد  فـــي  الصحيـــة  والمؤشـــرات 
المعنيـــة  أســـبوعين مـــن قبـــل الجهـــات 
وفًقـــا لقـــرار المجلـــس، وبعـــد التواصـــل 
والمناقشـــة مـــع معالي رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة رئيس الفريـــق الوطني 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
ومعالي وزير العدل والشئون اإلسامية 
واألوقاف، ورئيســـي مجلســـي األوقاف 
الســـنية والجعفرية، أخـــذ المجلس علًما 

بتحســـن الوضع الصحي إال أنه لم يصل 
فـــإن  وعليـــه  المأمـــول،  المســـتوى  إلـــى 
المجلس وفي ضوء توصيات ومرئيات 
الجهات الطبية المختصة، يعلن استمرار 
تعليـــق الصلوات في المســـاجد وتعطيل 
تحقيـــق  لحيـــن  الجماعيـــة  العبـــادات 
مؤشـــرات  فـــي  المطلـــوب  االنخفـــاض 
انتشـــار المرض وفًقا لما تقـــرره الجهات 

الطبية المختصة.
كمـــا يدعـــو المجلس الجميـــع إلى تحمل 
المسئولية الشـــرعية والوطنية بااللتزام 
وتعليماتهـــم  المختصيـــن  بتوجيهـــات 
حفاًظا على أنفســـهم وأهليهـــم وذويهم 
ومواطنيهـــم، وعـــدم تكـــرار مـــا حـــدث 

فـــي عيـــد الفطـــر المبـــارك مـــن تجمعات 
وتصرفـــات أدت إلـــى ازديـــاد كبيـــر فـــي 
عـــدد اإلصابات والوفيـــات، خاصة وأننا 
مقبلون على عيد األضحى المبارك، فإن 
التـــزام النـــاس بمســـئولية تامـــة من أهم 
األســـباب لتجاوز هذه الجائحة الصحية 
بســـام، ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن 
يكشف عن بادنا وجميع باد المسلمين 
والعالم هذا الباء، ويثلج صدور الجميع 
بعـــودة العبادات الجماعية والمناســـبات 
الدينيـــة فـــي خير وســـام وعافيـــة، إنه 
ســـميع مجيـــب. وآخر دعوانـــا أن الحمد 
لله رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
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إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفّدى حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد ا�على

النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى الحكومة الرشيدة وشعب البحرين الوفي

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة

عيد ا�ضحى المبارك

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

خطة استراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي
ــة ــل الدوليـ ــف المحافـ ــي مختلـ ــن فـ ــرفة للبحريـ ــورة المشـ ــراز الصـ إبـ

أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي بالـــدور 
البـــارز الـــذي تضطلع بـــه أكاديمية محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية في وضع السياســـات 
والخطط االســـتراتيجية لتطوير الســـلك الدبلوماســـي 
والقنصلـــي، عبـــر وضع برامج تدريبيـــة وعقد الدورات 
والورش لتطوير وتأهيل منتســـبي السلك الدبلوماسي 
والقنصلـــي، مؤكـــًدا حـــرص وزارة الخارجيـــة الدائـــم 
علـــى تطويـــر الكـــوادر الدبلوماســـية وصقـــل قدراتهم 
من خالل التدريـــب والتطوير المســـتمرين وتزويدهم 
بالمهارات األساسية؛ لتعزيز مسيرة العمل الدبلوماسي 
وإبراز الصورة المشـــرفة لمملكـــة البحرين في مختلف 
المحافـــل الدولية، متمنًيا لألكاديميـــة والقائمين عليها 

كل التوفيق والنجاح.
األول  االجتمـــاع  الوزيـــر  تـــرؤس  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
لمجلـــس أمنـــاء أكاديميـــة محمـــد بن مبـــارك آل خليفة 

للدراســـات الدبلوماســـية، الذي عقد امس في الديوان 
العـــام للوزارة، وذلك عبر االتصـــال اإللكتروني المرئي، 

بحضور أعضاء المجلس.
وجـــرى أثناء االجتمـــاع، بحث الموضوعـــات المدرجة 
علـــى جـــدول األعمـــال، إذ اعتمـــد المجلـــس آليـــة عمل 

مجلس األمنـــاء، واســـتعرض واعتمد نتائـــج البرنامج 
التأسيســـي للدبلوماســـيين- الدفعـــة الثالثـــة، وبحـــث 

برنامج التطوير المهني للدبلوماسيين.
واســـتعرض مجلس األمناء تقرير إنجازات األكاديمية 
لعـــام 2019م، والبرنامـــج الثقافـــي لألكاديميـــة، الـــذي 
قدمتـــه المديـــر التنفيـــذي لألكاديميـــة الشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفة آل خليفة، وما تضمنـــه من فعاليات تنوي 
األكاديمية تنفيذهـــا، تحقيًقا لدورها في إثراء الثقافة 

الدبلوماسية في مملكة البحرين.
اعتزازهـــم  عـــن  األمنـــاء  مجلـــس  أعضـــاء  وأعـــرب 
بالثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعيينهم في مجلـــس أمناء 
األكاديميـــة، مؤكديـــن أهمية الدور الفاعـــل الذي تقوم 
بـــه األكاديمية لتعزيز العمل الدبلوماســـي في المملكة، 
مشـــيدين بالجهود التي تقـــوم بها األكاديميـــة تحقيًقا 

ألهدافها السامية.
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الخارجيـــة  اجتمعـــت وكيـــل وزارة 
بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
دعيـــج آل خليفـــة، أمـــس األربعـــاء، 
فـــي الديـــوان العـــام بالـــوزارة، مـــع 
القنصل الفخـــري لجمهورية قبرص 
لـــدى مملكـــة البحريـــن كريســـتوس 
بوليديـــس؛ وذلـــك لمنحـــه اإلجـــازة 

القنصلية.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أشـــادت وكيـــل 
وزارة الخارجيـــة بعالقات الصداقة 
والتعاون القائم بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة قبـــرص الصديقـــة ومـــا 
تشـــهده تلـــك العالقـــات مـــن تطـــور 

ونماء على األصعدة كافة.
وأعربـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
تطلـــع  عـــن  آل خليفـــة  دعيـــج  بـــن 
مملكـــة البحريـــن الدائم إلـــى تعزيز 
أطـــر التعاون الثنائي مـــع جمهورية 
قبرص، بما يعزز المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
بوليديـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
للعالقـــات  المتقـــدم  بالمســـتوى 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، 
مؤكًدا حرص جمهورية قبرص على 
تعزيـــز التعاون مع مملكـــة البحرين 

واالرتقاء به آلفاق أوسع.

بوليديس قنصال فخرًيا لقبرص في البحرين
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تلقى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، امس اتصـــااًل هاتفًيا من 
وزيـــرة خارجية جمهوريـــة كينيا 

الصديقة ريتشيل أومامو.
وتـــم أثنـــاء االتصال، اســـتعراض 
مســـار عالقـــات الصداقـــة القائمة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
وتعزيـــز  تنميـــة  وســـبل  كينيـــا، 
عالقات التعاون الثنائي واالرتقاء 
بها إلى مستويات أرحب بما يعود 
بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
تبـــادل  االتصـــال،  فـــي  تـــم  كمـــا 
وجهـــات النظـــر حـــول عـــدد مـــن 

ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 
االهتمام المشترك.

استعراض مسار العالقات مع وكينيا

ريتشيل أومامو

متابعة سير العمل بالمشاريع المشتركة مع الوكاالت األممية
ــرية ــة والبشـ ــدة التنمويـ ــع األصعـ ــى جميـ ــن علـ ــدة  للبحريـ ــازات رائـ إنجـ

عقـــدت لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة بيـــن حكومـــة مملكـــة 
اجتماعهـــا  أمـــس،  المتحـــدة،  األمـــم  ووكاالت  البحريـــن 
الخامـــس عبر االتصال اإللكتروني المرئي، برئاســـة وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، وبمشـــاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات 

والجهات الحكومية المعنية.
وتم خالل االجتماع، اســـتعراض ومتابعة سير العمل في 
المشـــاريع المشـــتركة، وبحـــث مجاالت التعـــاون الجديدة 
ضمـــن اتفـــاق إطـــار الشـــراكة اإلســـتراتيجية الموقـــع بين 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن و16 وكالـــة أممية فـــي أكتوبر 
2017، كنمـــوذج دولـــي متميـــز يقـــدم أفضل الممارســـات 
فـــي مجـــال تنفيـــذ وتطويـــر المبـــادرات اإلنمائيـــة، طبًقـــا 
الحتياجات مملكة البحرين المســـتقبلية، وأجندة أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
واســـتعرضت اللجنـــة عـــدًدا مـــن الموضوعـــات المدرجـــة 
علـــى جـــدول األعمال، والتقدم المحرز في إطار الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية؛ بهـــدف تحقيـــق الخطـــط والبرامـــج عبـــر 

االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد، وتعزيـــز عالقـــات التعـــاون 
المشـــترك وفًقـــا لمقررات الخطـــة المســـتقبلية حتى العام 

.2022
وأكد الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة أن اللجنة تسعى، 
كمنســـق وطني، إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكاالت 
األمـــم المتحدة، وتضع في مقدمة أولوياتها بناء القدرات 
المؤسســـية، واالســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري، وريـــادة 
األعمال، وتنمية روح االبتكار، وحماية البيئة، بما يتوافق 

مـــع برنامج عمـــل الحكومة، ورؤية البحريـــن االقتصادية 
.2030

وشـــدد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة علـــى 
أهميـــة االســـتفادة مـــن قواعـــد البيانـــات المتخصصة في 
رصد ومتابعة تنفيذ المشـــاريع المتعلقـــة بأهداف التنمية 
المســـتدامة، مبيًنـــا أن مملكة البحرين، وبحســـب التقارير 
والمؤشـــرات الدولية، تمتلك إنجازات رائدة ونوعية على 
جميع األصعدة التنموية والبشرية والحضرية، ومبادرات 

وشراكة المرأة والشباب والطفولة وغيرها.
وأعرب الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة عـــن اعتزازه 
وتقديـــره للنتائـــج الطيبـــة والملموســـة التـــي حققها إطار 
الشـــراكة اإلســـتراتيجية مـــع منظمـــة األمـــم المتحدة في 
الفتـــرة الماضية لخدمة األولويات الوطنية بأعلى معايير 
الجـــودة العالمية، مؤكـــًدا أن مملكة البحرين بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
تحـــرص علـــى تعزيـــز التعـــاون الوثيـــق والمســـتدام مـــع 

المنظمة الدولية في مختلف المجاالت .

المنامة - وزارة الخارجية



local@albiladpress.com

الخميس 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 - العدد 4307
05

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة 
عيســـى، الطالب حسين السيد أنور، من 
مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين، 
وهـــو مـــن الطلبـــة المكفوفيـــن، ويمتلك 
موهبـــة متميـــزة فـــي تصميـــم مقاطـــع 
الفيديـــو، وقام بإنشـــاء قنـــاة خاصة به 
عبر تطبيق “يوتيوب”، خصصها إلنتاجه 

مـــن األفـــام التثقيفيـــة، منها مـــا يتعلق 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  بتعريـــف 
بتطبيقات األجهزة الذكية التي يمكنهم 
االستفادة منها، إذ تجاوز عدد مشتركي 

القناة 5 آالف مشترًكا حتى اآلن.
واّطلـــع الوزيـــر علـــى جانـــب مـــن إنتاج 
الطالـــب عبـــر قناتـــه الرقميـــة، بحضـــور 

والده، مشيًدا بموهبته المتميزة.

النعيمي يستقبل طالًبا كفيًفا ينشئ أفالًما على “اليوتيوب”

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

حصلـــت جامعـــة الخليـــج العربـــي علـــى 
االعتمـــاد األكاديمي لبرنامج الماجســـتير 
اإلكلينيكي في طـــب العائلة من المنظمة 
 ،WONCA األســـرة  ألطبـــاء  العالميـــة 
رصيـــد  إلـــى  الجديـــد  اإلنجـــاز  ويضـــاف 
العلميـــة  ومكانتهـــا  العلمـــي،  الجامعـــة 
بيـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي الرائـــدة 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى  والمبتكـــرة 
رئيـــس  وقـــال  والخليجـــي.  واإلقليمـــي 
الجامعـــة  إن  العوهلـــي  خالـــد  الجامعـــة 
أخذت - ومنذ اليوم األول لتوجيه رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة بتكليـــف 
الجامعـــة لتطوير برنامج ماجســـتير طب 
العائلـــة - علـــى عاتقهـــا تطويـــر البرنامـــج 
وبعنايـــة فائقـــة وحـــرص شـــديد وبأيمان 
قوي بالفكر األصيل والرؤية البعيدة التي 
تميز بها ســـموه في دعم الكوادر الوطنية 

الطبيـــة وتعزيـــز وتيـــرة البنـــاء والتطوير 
وأضـــاف  الطبيـــة.  بالخدمـــات  لارتقـــاء 
أن البرنامـــج تميـــز تحقق بتعـــاون جهات 
وطنيـــة ودوليـــة عـــدة ليخـــرج بالصيغـــة 
الفريـــدة التـــي هـــو عليـــه، حيث اســـتفاد 
المشـــاركة  مـــن  تطويـــرة  فـــي  البرنامـــج 
المتميزة للمجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحـــة، وصنـــدوق العمـــل “تمكين، ومن 
جهـــات دولية مثـــل جامعة جون هوبكنز، 
والتي أثرت محتوى برنامج الماجســـتير، 
وكانت ضمان لمستوى ونوعية البرنامج. 

ومـــن الافـــت لمســـتوى البرنامـــج تلقـــي 
الجامعـــة االعتمـــاد بعـــد أشـــهر قليلة من 
إطـــاق البرنامج في أبريـــل، تنفيًذا لقرار 
مجلـــس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء في سياق مشروع 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتدريـــب  وطنـــي 
حديثي التخـــّرج، بالشـــراكة مع المجلس 
األعلـــى للصحـــة، ووزارة الصحة، وبدعم 
بغيـــة  “تمكيـــن”؛  العمـــل  صنـــدوق  مـــن 
النهـــوض بقدرات الكوادر الطبية الشـــابة 

في مملكة البحرين.

تحــدث تقريــر لموقــع أكســفورد بزنس عما حــدث في جميع أنحاء العالــم، من عمليات إيقاف الدراســة واالنتقال 
للتعلــم عبــر اإلنترنــت وكل هــذا يأتــي مع مجموعــة من التحديــات الخاصة به فــي االقتصادات الناشــئة، وأهمها 

محدودية الوصول إلى اإلنترنت.

وأعطى التقرير مثاال عما حدث 
بـــادرت  عندمـــا  الســـنغال،  فـــي 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  شـــركة 
 Sonatel واالتصـــاالت الســـائدة
لمعالجة مشكلة محدودية توافر 
االنترنت، عندما منحت الطاب 
فرصـــة الحصـــول علـــى 1 غيغـــا 
بايت مجانية للوصول للمحتوى 
التعليمـــي عبر الشـــركاء بما في 
ذلـــك الجامعـــة االفتراضيـــة في 
االفتراضية  والجامعة  السنغال، 
الوطنـــي  والمركـــز  تونـــس  فـــي 

للتعليم عن بعد.
البحريـــن  أن  التقريـــر  واعتبـــر 

لـــم تواجـــه نفس المشـــكلة حين 
االتصـــاالت  شـــركتا  مّكنـــت 
البحرينيـــة لاتصـــاالت )بتلكـــو( 
وشـــركة زيـــن البحريـــن العماء 
تصفـــح  مـــن  الطلبـــة  فئـــة  مـــن 
مواقـــع الويب التعليمية المعينة 
دون فرض رســـوم وباســـتخدام 
ال محدود دون المساس ببينات 

باقاتهم األساسية.
وأضاف التقرير إلى أن البحرين 
تعتبـــر الرائـــدة في هـــذا المجال 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، حيـــث 
شـــهدت استيعاًبا واســـًعا لحلول 
التعلـــم اإللكترونـــي مـــن خـــال 

اإللكترونـــي  التعليـــم  بوابـــة 
أنشـــأتها  التـــي  المخصصـــة، 
وزارة التربيـــة والتعليـــم وهيئـــة 
للمعلومـــات والحكومة  البحرين 
اإللكترونية، باالشتراك مع منصة 

الحوسبة السحابية ألمازون.
ظهـــور  بـــأن  التقريـــر  وتنبـــأ 
التكنولوجيـــا التعليمية ســـيتيح 
التعلـــم  فـــرص  إلـــى  الوصـــول 
مدى الحيـــاة، توافقًا مع التقادم 
الموجـــودة  للمهـــارات  الســـريع 
الـــرواج  لهـــذا  أن  كمـــا  حاليـــا، 
أن يســـاهم فـــي ارتفـــاع نســـب 

التوظيف.

تحقيقــا لرؤيــة ســمو رئيــس الــوزراء بتطويــر البرنامــج شــهدت اســتيعاًبا واســًعا لحلول التعلم اإللكتروني عبــر “البوابة”

جامعة الخليج تنال الماجستير اإلكلينيكي في طب العائلة أوكسفورد: البحرين رائدة في مجال التعلم عن بعد

استمرار التعلم عن بعد وتحقيق التواصل التفاعلي
“التربيـــة”: الخيـــار ألوليـــاء األمـــور في حضـــور أبنائهم أو االســـتفادة من المنظومـــة اإللكترونية

تنفيـــذا لتوجيهـــات  ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، لدى ترؤس ســـموه الكريم لجلسة 
االثنيـــن  يـــوم  المنعقـــدة  الـــوزراء،  مجلـــس 
الماضي، بشأن اتخاذ وزارة التربية والتعليم 
كل اإلجراءات واالستعدادات للعام الدراسي 
المقبل 2020/ 2021، في المدارس الحكومية 
والخاصـــة، ومتابعـــة لمـــا ورد فـــي التعميـــم 
الصادر عن قطاع التعليم الخاص والمستمر، 
انتظـــام  بشـــأن   ،2020 يوليـــو   19 بتاريـــخ 
الدراســـة فـــي المـــدارس الخاصـــة وريـــاض 
األطفال للعام الدراسي المقبل، وحرصا على 
ضمـــان اســـتمرار التحصيـــل العلمـــي للطلبة، 
فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـية، أصـــدرت 

وزارة التربيـــة والتعليم تعميمـــا وجهت فيه 
كل المؤسســـات التعليميـــة الخاصة بضرورة 

االلتزام باإلجراءات التالية:
أوال: اتخـــاذ كل التدابيـــر الضروريـــة للعـــودة 
المدرسية للعام الدراسي المقبل، مع االلتزام 
بـــكل االحترازات الصحيـــة المنصوص عليها 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي، للتعامـــل مـــع 
جائحة كورونا )كوفيد19-(، وكل التوجيهات 
ذات العاقة بالشـــأن الصحـــي، ومنها ضمان 
المـــدارس  وتعقيـــم  االجتماعـــي،  التباعـــد 
بشـــكل دوري، وتوفير المعقمات وغيرها من 

مستلزمات النظافة.
ثانيا: ضمان استمرار تقديم خدمة التعلم عن 

بعد للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
ثالثـــا: القيـــام بمـــا يلـــزم لتحقيـــق التواصـــل 
التفاعلـــي بين الطلبـــة والمعلميـــن من خال 

المنظومة اإللكترونية، بحيث يتمكن الطلبة 
الذيـــن ال يحضرون الدروس بالمدرســـة، من 

متابعتها بشكل منتظم في بيوتهم.
فـــي  األمـــور  ألوليـــاء  الخيـــار  يتـــرك  رابعـــا: 
حضور أبنائهم الطلبة للدراسة بالمدارس، أو 
االســـتفادة من خيار التعلم عن بعد، وفقا لما 

ذكر أعاه.
تعميمهـــا  ختـــام  فـــي  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الموجـــه إلى مديـــري ومديرات المؤسســـات 
تقـــوم  ســـوف  بأنهـــا  الخاصـــة  التعليميـــة 
بإرســـال دليـــل استرشـــادي عـــن اإلجـــراءات 
االحترازيـــة وتدابيـــر الصحة والســـامة إلى 
جميـــع المـــدارس الخاصـــة قبل بدايـــة العام 
الدراســـي الجديـــد، ليتم التقيد بمـــا ورد فيه 

من تعليمات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترجمة سيد محمد المحافظة



بدأت محالت الخياطة بأسلوب جديد يوصلهم إلى زبائنهم وهم في منازلهم 
وهو تجهيز ســيارة لتكون محل خياطة متنقال بالمســتلزمات الالزمة، وهناك 
مــن يؤيــد الفكــرة كونهــا ســهلت الموضــوع وهنــاك مــن ال يــزال يتخــوف مــن 

التباعد االجتماعي.

وقـــال صاحـــب محالت أعـــز األوطان 
محمـــد الهاشـــمي لـ “البـــالد” إن الفكرة 
كانت موجودة ســـابًقا وأزمة الكورونا 
البـــدء  وتـــم  تنفيذهـــا  فـــي  لـــت  عجَّ
بالخدمة فعليا مع بداية شـــهر رمضان 

والتي القت إعجاب الزبائن.
وأوضـــح أن هنـــاك فئة مـــازال تخاف 
وإعطائـــه  الثـــوب  بتجهيـــز  وتقـــوم 
للعامـــل ألخـــذ المقاســـات دون لمـــس 
تطبيـــق  يتـــم  أنـــه  مبيًنـــا  الزبـــون، 
إجـــراءات الوقايـــة المقـــررة ويغســـل 
الموظـــف يديـــه أوال ثم يلبـــس الكمام 
والقفازات قبل بـــدء عمله، مع متابعة 
المحل إلرشـــادات وزارة التجارة أوال 

بأول.
ولفـــت إلـــى تقبـــل المواطنيـــن الفكرة 
يقومـــون  األهالـــي  بعـــض  إن  حتـــى 
كمحـــل  المجهـــزة  الســـيارة  بتصويـــر 
صغير للترويج عـــن الفكرة ما يوضح 
تقبلهم المشـــروع، مبيًنا أن المشـــروع 

مجهـــزة  واحـــدة  بســـيارة  حالًيـــا 
والمستلزمات  والعينات  بالكتالوجات 
الموجـــودة في المحل، ومـــن المتوقع 

أن يزداد العدد في األيام المقبلة.
وأضـــاف أنه فـــي الفتـــرة الحالية يتم 
زيارة 5 إلى 8 زبائن ألخذ مقاســـاتهم، 
إال أن العـــدد فـــي فتـــرة شـــهر رمضان 
كان أكثر، فالتجهيـــز لعيد الفطر دائما 

ما يكون أكثر من عيد األضحى.
مـــن جانبه، قال صاحـــب محالت رمز 
الشـــياكة راشـــد الحايكي لـ “البالد” إن 
الفكـــرة جيدة في الوقت الذي أغلقت 
فيـــه المحـــالت، مبيًنـــا أنه بعـــد عودة 
افتتـــاح المحالت، فإن عمليـــة التنقل 
بســـيارة مجهزة لتكون محـــال صغيرا 

متحركا تتطلب توفير طاقم كامل.
وأضـــاف أن مقاســـات زبائـــن المحـــل 
الثـــوب  تفصيـــل  ويتـــم  متوفـــرة 
المطلـــوب بهـــا وتوصيلـــه إلـــى مكانه، 
فالزبائـــن دائما يحبون  زيـــارة المحل 

بأعينهـــم  والخامـــات  العينـــات  ليـــروا 
ويأخذوا راحتهم بهذه الطريقة أكثر.

علـــي  المواطـــن  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لـــو  ممتـــازة  الفكـــرة  أن  عبدالخالـــق، 
كانت قبـــل أزمة فيـــروس كوفيد 19، 
إذ مـــازال هنـــاك خطـــر وخـــوف مـــن 

التالمس.
وأضـــاف بمـــا أنه تفصيل ثـــوب جديد 
الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  ضـــروري  غيـــر 
فمـــن األفضل عـــدم تجربة المشـــروع 
فـــي الوقـــت الحالـــي وحتى انحســـار 
فكـــرة  ســـتخلق  والتـــي  الكورونـــا، 
مشـــروع محـــل خياطة مريح وســـهل 
للزبـــون تغنيـــه عـــن زحمـــة الشـــوارع 

وإيجـــاد موقـــف للســـيارة وغيرها من 
أمور تحول دون التسوق.

وقال المواطن حســـن الخباز إن فكرة 
المشـــروع ممتـــازة جـــًدا، فهـــي تغنـــي 
عـــن الذهاب إلى الســـوق والبحث عن 
موقف للســـيارة والمشي حتى المحل 

مع الجو الحار والرطب.
ولفـــت إلـــى أن عامل المحـــل المتنقل 
ســـتكون إجراءات الوقاية فيه أفضل 
المحـــل  فـــي  المتواجـــد  العامـــل  مـــن 
وأيضا لن يكون مع الزبون، زبون آخر 
ينتظر دوره ألخذ المقاســـات أو رؤية 

العينات.

محــل خيــاطــة متنقــل لتفصيــل ثــوب العيــد
للفكرة ورافـــــض  مــؤيــد  ــن  ــي ب وانــقــســام  ــات...  ــزم ــل ــت ــس ــم ــال ب ــزة  ــه ــج م ســـيـــارة 

رصد 8 مطاعم مخالفـة في “ثالثة الشمالية”
أغذيـــة منتهيـــة ومخالفـــة اشـــتراطات الصحـــة

رصــدت حملــة تفتيش مفاجئة نظمها مجلس بلدي المنطقةالشــمالية على عدد من 
المطاعم ضمن الدائرة الثالثة عدد من المخالفات وشارك في الحملةممثلي المجلس 
والتجارةوالســياحة  الصناعــة  ووزارة  العامــة  الصحــة  وادارة  والبلديــة  البلــدي 

بالتعاون مع وزارة الداخلية وزارةالعمل وهيئة تنظيم سوق العمل. 

متابعـــة  التفتيـــش  حملـــة  وشـــملت 
مطاعـــم   8 علـــى  الرقابةوالتفتيـــش 
رصدت مخالفات في جميعها تنوعت 
المخالفات المرصـــودة بطرقالتخزين 
االطعمة، وســـوء اســـتخدام األدوات 
و مخالفات النظافة واستخدام مواد 
غذائيـــة غيـــر صالحـــة وأخرىمنتهيـــة 
الصالحيـــة، كمـــا تـــم رصـــد مخالفات 
خاصـــة بالنظافـــة العامـــة والتزامهـــم 

بمعاييرواشتراطات وزارة الصحة.
للصحـــة  العامـــة  اإلدارة   وقامـــت 

ضـــد  باتخاذاإلجـــراءات  العامـــة 
وإعطائهـــم  المخالفـــة  المطاعـــم 
فتـــرة اســـبوع لتصحيـــح أوضاعهـــم 
علـــى  للوقـــوف  اســـتعدادللتفتيش 
أوضـــاع التصحيح بعـــد انتهاء المهلة 
التي قد تنتهي بغلق المطاعم فيحال 

استمرار ذات المخالفات فيها. 
البلـــدي  العضـــو  طالـــب  جهتـــه  مـــن 
ممثاللدائـــرة الثالثة محمد الدوســـري 
حمـــالت  بتكثيـــف  الصحـــة  وزارة 
المطاعموالمخابـــز  علـــى  التفتيـــش 

خاصـــة فـــي أشـــهر الصيـــف وزيـــادة 
المراقبة والمتابعة واتخاذ اإلجراءات 
وحفـــظ  المخالفيـــن  الحازمةبحـــق 

أرواح الناس وصحتهم.
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30 متطوعا من شباب النعيم يفتشون الصالونات
واصلت محافظة العاصمة عملية تطهير 
بعض المناطـــق بالمحافظـــة وذلك ضمن 
الحتـــواء  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
ومنع انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد 
)كوفيـــد19-( بالتعاون مـــع وزارة الصحة 
العاصمـــة،  محافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة 
بالجفيـــر  الشـــباب  شـــارع  شـــهد  حيـــث 
عمليـــة تطهيـــر ، وذلك بحضـــور  محافظ  
العاصمة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة و مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
إبراهيـــم  العميـــد  العاصمـــة   محافظـــة 
النجران، حيث شـــارك في تنفيذ التطهير 
30 متطوعـــًا مـــن فريـــق شـــباب النعيـــم 
التطوعـــي، كمـــا قامـــوا بالتفتيـــش علـــى 
صالونـــات ومحالت الحالقـــة والتجميل 
الرجاليـــة والنســـائية للتأكد مـــن التزامها 
الســـالمة  وإجـــراءات  باالشـــتراطات 

للوقايـــة مـــن الفيـــروس، باإلضافـــة إلـــى 
المـــارة  علـــى  توزيـــع إعالنـــات توعويـــة 
والمحـــال. وقـــد أشـــاد معالـــي المحافـــظ 
بـــدور مديرية شـــرطة محافظة العاصمة 
الرامـــي إلـــى تعزيـــز التعـــاون المجتمعي 
وخلـــق وعي متنامي فـــي حملة مكافحة 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــدًا أهميـــة الـــدور 
الـــذي قام بـــه المتطوعون مع مؤسســـات 
فـــي تطهيـــر مناطـــق  المدنـــي  المجتمـــع 
العاصمـــة: جد علي، الجفيـــر، أم الحصم، 
ومجمـــع 338 بالعدلية، مؤكدا أن األهالي 

واعـــون بمخاطر الفيروس بدليل صحوة 
ولدورهـــم  تداعياتـــه،  تجـــاه  المجتمـــع 
المهـــم فـــي تجاوز هذه األزمـــة من خالل 
العمـــل بمســـؤولية واألخـــذ باإلرشـــادات 
والتعليمات من الجهات المختصة، مشيرا 
إلـــى أن تطهيـــر مناطق العاصمـــة يندرج 
ضمـــن جهود المحافظة؛ لنيل اســـتحقاق 
لقب المدينة الصحية. يذكر أن مشـــاركة 
المتطوعين في عملية التطهير تأتي بعد 

إدراجهم في دورة عمل إرشادية أقامتها 
المحافظـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
بعد أن تـــم تدريبهم على القيام بحمالت 
تفتيشـــية؛ لتقييـــم الوضـــع الصحـــي في 
الصالونات ومحـــالت الحالقة والتجميل 
اإلخـــالل  وعـــدم  والنســـائية  الرجاليـــة 
باالشتراطات واإلجراءات الصحية التي 
يتعيـــن اتخاذهـــا فـــي المحـــال التجارية 

والصناعية.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ العاصمة: 
األهالي واعون 

بمخاطر الفيروس

ليلى مال اهلل

زينب العكري
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابة عدنـــان الوداعي 
أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
حكمهـــا فـــي القضيـــة الخاصـــة بشـــأن 
قيـــام أحد المصابيـــن بفيروس كورونا 
المســـتجد، بتعريض األطباء العاملين 
قضـــت  إذ  للعـــدوى،  الفحـــص  بمركـــز 
بإدانـــة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة 
3 سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار 

عما أسند إليه من اتهام.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عـــن قـــدوم المتهم لمركـــز الفحص من 
أجـــل عمـــل فحـــص فيـــروس كورونا، 

إذ كان آخـــر فحـــص أجري له قد أثبت 
إصابته بالفيـــروس، وأثناء ذلك تعمد 
المتهـــم إزالـــة كمـــام الوجـــه والســـعال 
بالمركـــز  الموجوديـــن  األطبـــاء  أمـــام 
آنـــذاك، كما تعمد الســـعال فـــي يده ثم 
المســـارعة بلمس األطباء في مواضع 
متفرقـــة من أجســـامهم مـــن أجل نقل 

الفيروس لهم.
واســـتجوبت النيابـــة العامـــة المتهـــم، 
وأمـــرت بحبســـه احتياطًيـــا، وأحالتـــه 
محبوًســـا إلى المحكمـــة التي أصدرت 

حكمها المتقدم.

3 سنوات سجن للمتعمد نقل “كورونا” لألطباء

لـقـــاح “كــورونــا” بحلـــول 2021
ــر اإلنترنـــت عـــن الفيـــروس الســـفارة األميركيـــة تســـتضيف نـــدوة عبـ

توقع أســتاذ الطب الســريري والعلوم الصحية في جامعة واشــنطن رودني هوف، أن يتم التوصل 
للقــاح ضــد فيــروس كورونــا بحلــول عــام 2021. جــاء ذلــك خالل نــدوة عبــر اإلنترنت اســتضافتها 

السفارة األميركية.
وأكـــد هـــوف أن تطويـــر لقـــاح للفيـــروس عمليـــة 
معقدة بطبيعتها وقـــد يكون اللقاح بحلول نهاية 
العـــام ممكًنا ولكن غير محتمـــل. ومع ذلك، يمكن 

توقع الحصول على اللقاح بحلول العام 2021.
وقال هوف إنه وفًقا آلخر البيانات حول التجارب 
إلنتاج لقـــاح ضد فيروس كورونا أظهرت فاعلية 
كبيـــرة وأن التجـــارب بـــدأت مع 21 مرشـــًحا في 

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. 
أظهـــرت  التـــي  اللقاحـــات  الثالثـــة  أن  وأضـــاف 
Oxford-AstraZeneca vac- (فعالية كبيرة هي 
 )SinoVac’s inactivated vaccine(و  )cine

.)Moderna vaccine(و
ونـــوه أنه يوجد أكثر مـــن 18 لقاًحا للفيروس في 
التجارب السريرية المتقدمة في المرحلة الثانية 
بينما يوجد 139 لقاحا مرشـــحا قيد التقييم قبل 

المرحلة السريرية األولى. 
وأكد هوف أن هناك حاجة ملحة لألدوية المضادة 
للفيروســـات لعالج عدوى الفيروس حاليا وأنه ال 
توجد أدوية معتمـــدة لعالج العدوى. وأضاف أن 
إدارة الغـــذاء والـــدواء األميركيـــة )FDA( أعطت 
تفويًضا الســـتخدام الـــدواء المضاد للفيروســـات 
وااللتهابات )Remdesivir( والذي تم اســـتخدامه 

.MERS سابقا لعالج عدوى
وأضـــاف أنه في دراســـة ســـريرية حديثة، اتضح 
الباريســـيتينيب  وعقـــار   )Remdesivir( الــــ  أن 
المضاد للفيروســـات وااللتهابات يســـرع بالشفاء 
مـــن أعـــراض فيـــروس كورونـــا. وقـــال إن هنـــاك 
دراســـات إضافية جاريـــة لتقييم فعاليـــة تركيبة 

أخرى من الدواء.

إشـعار
عن  توقفه  )م(  ش.م.ب.  اإلثمار  بنك  يعلن 
المرخص  المالية  الخدمات  كافة  تقديم 
المركزي  البحرين  مصرف  مــن  بها  لــه 
سلماباد،  ــي  ف الــكــائــن  فــرعــه  خــال  مــن 
 .2020 سبتمبر   1 تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً 

ويسعدنا خدمتكم من خال فروعنا األربعة عشر 
األخرى في كافة أنحاء البحرين وعبر موقعنا 
www.ithmaarbank.com اإللكتروني

الجيش األبيض مرابطون في محجر الحد 24 ساعة

30 متطوًعا بفريق “مجتمع واعي”

القاسم: سمو رئيس الوزراء يضع صحة المواطنين بمقدمة أولوياته

ــة ــرازي ــت ــزم لــنــجــاح اإلجــــــراءات االح ــع ــواصــل الــعــمــل ب ــن ــح: ل ــال ــص ال

التطبيـــق اســـتخدام  علـــى  األفـــراد  مســـاعدة  مهمـــة  يتولـــون 

ــرف األدويـــــــة ــ ــ ــى عـــمـــلـــيـــات ص ــلـ ــة عـ ــ ــاب ــ ــرق ــ ــد ال ــديـ ــشـ مـــشـــيـــدًة بــــقــــرار تـ

الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  هنـــأت 
الطواقم الطبية والصحيـــة والمتطوعين 
الصحـــي  الحجـــر  بمراكـــز  العامليـــن 
وذلـــك  الحـــد،  منطقـــة  فـــي  االحتـــرازي 
بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى المبارك، 
مؤكدة على دورهم البارز خالل الظروف 
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا جميـــع دول 
العالم جراء فيروس كورونا )كوفيد 19(.

جـــاء ذلـــك أثنـــاء الزيـــارة التفقديـــة التي 
قامـــت بهـــا امس في إطـــار زيارتهـــا لعدٍد 
مـــن مراكز العزل والعـــالج ومراكز الحجر 
الصحي االحترازي التابعة لوزارة الصحة، 
وذلـــك تقديـــًرا لجهـــود الفـــرق والكـــوادر 
الطبيـــة كافـــة وكل العاملين فـــي القطاع 
الصحي من أطباء وممرضين ومســـعفين 
وإدارييـــن وفنييـــن ومتطوعيـــن، الذيـــن 
يعملـــون علـــى مـــدار الســـاعة خـــالل هذه 

الجائحة، وفق أسس مدروسة ومنظومة 
والســـالمة  الصحـــة  لتعزيـــز  متكاملـــة 

للمواطن والمقيم في المملكة.
وأثنـــت وزيـــرة الصحة الدعـــم المتواصل 
من عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، كمـــا رفعت 
الشـــكر إلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة على متابعة سموهما الدائمة لكافة 
الجهـــود المبذولة لفريـــق البحرين الواحد 

لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
وكان في اســـتقبال وزيرة الصحة مديرة 
المحاجر بوزارة الصحة نعمت الســـبيعي، 
الحـــد  مرافـــق محجـــر  علـــى  أطلعـــت  إذ 
والواجبات والمسؤوليات المناطة به، كما 

استعرضت األنشـــطة التي تقدم للحاالت 
الموجـــودة وأهم اإلنجازات التي تحققت 

في الفترة الماضية.
من جانبهم، عبر الكوادر الطبية والصحية 
عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر إلـــى وزيـــرة 
الصحـــة علـــى الدعـــم الـــال محـــدود الذي 
ينعكس على تحسين الخدمات الصحية، 
مشيدين بحرصها المستمر على االهتمام 
التهانـــي  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــا  البالـــغ 

والزيارة لهم.
الصالـــح  أشـــادت  الزيـــارة،  ختـــام  وفـــي 
الحـــد،  بمحجـــر  كافـــة  العامليـــن  بجهـــود 
مؤكدة علـــى أهمية مواصلـــة العمل بعزم 
لنجـــاح الخطط واإلجـــراءات االحترازية 
تـــم  التـــي  الوقائيـــة  واالســـتراتيجيات 
تســـخير  فـــي  ســـاهمت  التـــي  تنفيذهـــا، 
الطاقـــات واإلمكانات كافـــة لتعزيز جهود 

التصدي لهذه الجائحة.

تأكيـــًدا على الـــروح الوطنية المعطـــاء وما يتمتع به 
أبناء المملكة من حس وطني عال وفي إطار تعزيز 
المشـــاركة المجتمعة لدعم الجهود الرامية للحد من 
انتشار فيروس كورونا، فقد أكدت هيئة المعلومات 
لمـــا  واعتزازهـــا  تقديرهـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
أبـــداه المتطوعـــون البالـــغ عددهـــم 30 فـــردًا والذين 
يعملـــون ضمـــن صفـــوف فريـــق الهيئـــة القائـــم على 
“تطبيـــق مجتمع واعـــي” التزاما منهـــا بدعم الجهود 
الوطنية لتخطي جائحة كورونا عبر تطويع مختلف 

التقنيات الحديثة.
وأكـــدت الهيئـــة فـــي هـــذا الصـــدد أن ثقافـــة العمـــل 
التطوعـــي بالمملكـــة تحظـــى بتشـــجيع المؤسســـات 
الرســـمية واألهليـــة عبـــر تعزيـــز قيـــم التطـــوع لـــدى 
علـــى  اعتـــادوا  والذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المشـــاركة الفعالـــة بـــكل ما من شـــأنه خدمـــة الوطن 
وتعزز من العالقات االجتماعية بين أفراده، وهو ما 
أكدتـــه الظروف الراهنة، معربة عن الشـــكر والتقدير 
لكافة المواطنين والمقيمين الذين أبدوا رغبتهم في 
التطوع والوقوف مع الوطن لمواجهة هذا الفيروس

وأوضحـــت الهيئـــة أنـــه تـــم اختيـــار المتطوعين من 
volunteer.gov. خـــالل المنصـــة الوطنيـــة للتطـــوع
bh بحسب المجاالت المطلوبة التي تحتاجها الهيئة 

والمتمثلـــة فـــي الدعـــم اللوجســـتي، حيـــث حـــددت 
الحملـــة الوطنية لمكافحة فيـــروس كورونا مجاالت 
واإلداريـــة  الطبيـــة  كالخدمـــات  للتطـــوع  مختلفـــة 
والدعـــم اللوجســـتي وغيرهـــا من المجـــاالت، وعلى 
ضـــوء ذلـــك فقـــد قامـــت بالتواصـــل والتنســـيق مـــع 
المتطوعيـــن مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة للقيـــام 
بالمهـــام المطلوبة، وفي إطـــار الحرص على تهيئتهم 
بمـــا يمكنهم من تولـــي المهام الموكلـــة إليهم بكفاءة 
واقتـــدار عقدت الهيئة وعبر تقنيـــة االتصال المرئي 
ومـــن خـــالل وســـائل التواصـــل اإللكترونية سلســـلة 
من االجتماعات التحضيرية شـــملت تعريفهم بمهام 
عملهـــم الرئيســـية وتســـليط الضـــوء علـــى القواعـــد 
واألنظمة واالشتراطات المعمول بها في هذا اإلطار. 
وأشـــارت إلى أن المتطوعين قد جرى توزيعهم على 
3 فـــرق ميدانيـــة وافتراضية من أجـــل توفير الدعم 
الفنـــي لتطبيـــق مجتمع واعي والمســـاهمة في الحد 
مـــن انتشـــار فايروس كورونـــا )كوفيـــد – 19(، حيث 
باشـــر الفريـــق “األول” ومـــن خـــالل موقعـــه بمطـــار 
البحريـــن الدولـــي علـــى تقديـــم كافـــة أوجـــه الدعم 
والمســـاعدة للقادمين حول كيفيـــة تحميل وتفعيل 
تطبيق مجتمـــع واعي، بجانب تعريفهـــم بالخدمات 
اإللكترونية المرتبطة به، وشـــرح كيفية اســـتخدامه 
خـــالل فتـــرة التزامهم بالحجـــر المنزلـــي، إلى جانب 

تقديـــم الدعـــم الفنـــي للفريـــق اإلداري خـــالل عملية 
تســـجيل المســـافرين لفتـــرة الحجـــر وهو مـــا كان له 
األثـــر البالـــغ في نجاح ســـير عملية االســـتقبال وفق 

اإلجراءات واالحترازات المعمول بها.
فيما شكل الفريق الثاني والذي تولى مهام عمله في 
مركـــز الفحص من المركبـــات بمركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمرات المخصـــص لفحص الحاالت 
واســـتقبالها مـــن خالل خدمة المواعيـــد، حيث عمل 
بالمميـــزات  المســـتخدمين  تعريـــف  علـــى  الفريـــق 
الخاصـــة بالتطبيق والخدمـــات اإللكترونيـــة المتاح 
اســـتخدامها خـــالل فترة التزامهم بالحجـــر المنزلي، 
ومســـاعدتهم على تحميـــل التطبيـــق وتفعيله. وقد 
كان لهـــذا الفريـــق الـــدور البـــارز فـــي تقديـــم الدعـــم 
الفنـــي للفريـــق اإلداري مـــن خـــالل عمليـــة تســـجيل 

المستخدمين لفترة الحجر المنزلي.
فيما ســـاهم الفريق األخير )الفريق االفتراضي( ومن 
خـــالل عملـــه بتقديـــم الدعم الفنـــي للمســـتخدمين، 
ومباشـــرة الرد علـــى االستفســـارات التقنية الخاصة 
بتطبيـــق مجتمع واعي بالتنســـيق مع مركز االتصال 
444، كمـــا ولم يغفل الفريق المبـــادرة بتقديم الدعم 
للفـــرق األخـــرى لضمـــان اســـتمرارية العمـــل وتنفيـــذ 
عمليـــة متكاملـــة إلعـــادة تفعيـــل وتهيئـــة األســـوار 

اإللكترونية الخاصة بفترة الحجر المنزلي.

أشادت رئيسة جمعية األطباء غادة القاسم بأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الصحة بتشديد الرقابة على 
عمليات صرف األدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، والتأكد من مدى اتباعها األنظمة القانونية المعمول بها، وبما يسهم 
فــي الحــد مــن صــرف األدويــة بغيــر وجه حــق أو من دون وصفات طبية، وذلك في إطار ما يوليه ســموه من اهتمام كبير بالرعايــة الصحية المقدمة للمواطن 

والمقيم في مملكة البحرين.

وقالـــت القاســـم إن هذا األمـــر يؤكد مرة 
أخـــرى أن صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء يضع صحة المواطنين والمقيم 
فـــي مقدمـــة أولوياتـــه، ليس مـــن خالل 
دعم ســـموه الالمحدود للقطاع الصحي 
والطبـــي فقـــط، وإنما من خـــالل حرص 

ســـموه أيضـــا علـــى منـــع أيـــة تصرفـــات 
غير مســـؤولية تســـيء للقطاع ولصحة 

اإلنسان عموما.
تفخـــر  البحريـــن  أن  القاســـم  وأكـــدت 
بكـــوادر القطـــاع الصحـــي والطبـــي التي 
تبـــذل الغالي والنفيس؛ مـــن أجل القيام 

بواجباتهـــا على أكمـــل وجه، بـــل وتبادر 
لخـــوض غمار األخطـــار دفاعا عن صحة 
المجتمـــع ولتأميـــن وقايته من األمراض 
والعدوى كما يحدث حاليا في الصفوف 
األماميـــة لمواجهة جائحـــة “كوفيد 19”، 
وأضافت أن ما قد يقوم به بعض ضعاف 

النفـــوس هنا أو هناك من إســـاءة للمهنة 
والقطـــاع لـــن يســـيئوا إال إلـــى أنفســـهم 
وســـمعهم، ويجب أن يتحملوا مسؤولية 
أفعالهم أمام هللا والناس وأمام أنفسهم.
األطبـــاء  جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البحرينيـــة تحـــرص كل الحـــرص علـــى 

العمـــل بتوجيهات ســـمو رئيـــس الوزراء 
ذات الصلة بتكريس أفضل الممارســـات 
لـــدى  واألخالقيـــة  والمهنيـــة  العلميـــة 
بدورهـــم  ينهضـــون  والذيـــن  األطبـــاء، 
علـــى أكمـــل وجه فـــي تقديـــم الخدمات 
عليـــه  يمليـــه  بمـــا  للمرضـــى  العالجيـــة 
ضميرهم وشرفهم المهني ومسؤوليتهم 

وإخالصهم لقيادتهم ووطنهم.
وأكدت القاســـم في ختـــام تصريحها أن 
جمعية األطباء تحرص كل الحرص على 
الحفاظ على صحة وســـالمة المواطنين 
النهـــوض  علـــى  وتحـــرص  والمقيميـــن، 

بمهـــارات ومعـــارف األطباء بمـــا ينعكس 
على مستوى الخدمات الصحية والطبية 
المقدمـــة للمرضى والمراجعيـــن، وتعزيز 
وتمكيـــن  العامـــة  الصحـــة  مســـتويات 

الجميع من التمتع بالصحة والعافية.

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - جمعية األطباء

شارون جوزيف - ترجمة فاضل المؤمن

غادة القاسم

ناشـــد عدد من خريجي طب األســـنان 
وزيرة الصحة فائقة الصالح بتســـهيل 
فـــي  والقبـــول  التســـجيل  إجـــراءات 
برنامـــج امتيـــاز طـــب األســـنان.وقال 
طلبـــة طـــب األســـنان، الذيـــن هـــم في 
االمتيـــاز  ســـنة  فـــي  التخـــرج  طـــور 
وبحاجة للتدريبات العملية الســـتيفاء 
متطلبـــات التخـــرج والحصـــول علـــى 
بكالوريوس الطـــب، إن وزارة الصحة 
طالبتهـــم بعـــدد من اشـــتراطات قبول 
بـــدء التدريب في برنامج امتياز طب 

األسنان.
وأوضحـــوا أن وزارة الصحـــة طلبـــت 
من طلبـــة طب األســـنان الراغبين في 
لســـنة  التدريـــب  ببرنامـــج  االلتحـــاق 
الشـــروط  جميـــع  اســـتكمال  االمتيـــاز 
والمتطلبـــات المهمـــة قبـــل البـــدء في 
التخـــرج  شـــهادة  وأهمهـــا:  التدريـــب 
الرســـمية،  الجهـــات  مـــن  مصدقـــة 
ومعادلـــة الشـــهادة مـــن وزارة التربية 

والتعليم بمملكة البحرين.
وزارة  األســـنان  طـــب  طلبـــة  وناشـــد 
الصحة بتســـهيل اإلجـــراءات، وقبول 
شـــهادات  يمتلكـــون  الذيـــن  الطلبـــة 
مصدقـــة فـــي برنامـــج ســـنة االمتيـــاز 

حتـــى تتـــم معادلـــة الشـــهادات التـــي 
تتطلـــب شـــهرا واحدا علـــى األقل في 
الظـــروف العادية، مؤكديـــن بأنهم في 
اســـتكمال  يســـتطيعون  الفتـــرة  هـــذه 

إجراءات التصديق فقط ال المعادلة.
وأضافـــوا بـــأن وزارة الصحـــة أوردت 
في خطابها لهم بأنها لن تمرر أي طلب 
لســـنة االمتياز من دون االشـــتراطات 
السابقة، وسيكون آخر موعد الستالم 
2020، ومـــن  18 أغســـطس  المعادلـــة 
لم يســـتطع اســـتكمال هذه المتطلبات 
ليبدأ في 1 سبتمبر 2020 سوف يبقى 
اســـمه مدرجـــا على قائمـــة المتقدمين 
للتدريب، وســـيمنح فرصـــة أخرى مع 
الدفعـــة الثانية، والتي ســـيتم تحديد 
فترتهـــا الحقا والتي مـــن المحتمل ان 

تكون ما بين ديسمبر ويناير.
وذكـــر الطلبة بـــأن تخرجهم قـــد تأخر 
الصحيـــة  الظـــروف  بســـبب  كثيـــرا 
نظـــرا  والتدريـــب؛  الدراســـة  وتوقـــف 
لتفشـــي جائحة كورونا، مشـــيرين إلى 
أن االنتظـــار ألربعة أشـــهر أخرى للبدء 
فـــي التدريب بســـنة االمتياز، ســـتزيد 
مـــن فتـــرة تأخـــر تخرجهم واســـتفياء 

متطلبات التخرج.

خريجو الطب يناشدون تسهيل إجراءات “االمتياز”
محرر الشؤون المحلية
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انتهاء فترة تعديل أوضاع القوارب القديمة

شرطة المحرق تدعو لمنع التجمعات في العيد

أعلن قائد خفر السواحل اللواء ركن 
بحري عالء سيادي عن انتهاء فترة 
الســـماح بتعديـــل أوضـــاع القـــوارب 
القديمـــة التـــي يقـــل طولهـــا عـــن 15 
قدمـــا، وال يملـــك أصحابهـــا األوراق 
الثبوتيـــة الخاصـــة بها، بمـــا في ذلك 

الدراجات المائية.

قـــد  الســـماح  فتـــرة  أن  إلـــى  ونـــوه 
ونصـــف  عاميـــن  لمـــدة  اســـتمرت 
العـــام، بنـــاء علـــى القانـــون رقـــم )2( 
 14 بتاريـــخ  الصـــادر   2018 لســـنة 
يناير 2018م بشـــأن قواعد تسجيل 
وســـالمة الســـفن الصغيرة التي تقل 
حمولتهـــا عن 150 طنـــا، إذ يلزم هذا 

القانون مالك جميـــع أنواع العائمات 
شـــعبة  لـــدى  بتســـجيلها  البحريـــة 
التســـجيل والترخيص بقيـــادة خفر 

السواحل.
ودعـــا قائـــد خفـــر الســـواحل جميـــع 
لمعاملـــة  التقـــدم  عنـــد  المراجعيـــن 
تسجيل جديدة لدى شعبة التسجيل 

والترخيـــص إلى إرفاق المســـتندات 
كافة، وهي شـــهادة المنشـــأ، شـــهادة 
الشـــطب فـــي حـــال كانـــت الوســـيلة 
مســـجلة في بلد آخر، شـــهادة البيان 
الملكيـــة، مشـــدًدا  الجمركـــي وعقـــد 
أنـــه لـــن يتم قبـــول أي معاملـــة دون 

األوراق الثبوتية المطلوبة.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  عقـــد 
صالـــح  العميـــد  المحـــرق  محافظـــة 
مـــع  ُبعـــد”  “عـــن  اجتماعـــا  الدوســـري 
أصحـــاب المجالـــس ونشـــطاء منصات 
مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الرجال والسيدات من أهالي محافظة 

المحـــرق، حيـــث أكـــد أهمية الشـــراكة 
االلتـــزام  تعزيـــز  فـــي  المجتمعيـــة 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
انتشار فيروس كورونا خالل أيام عيد 
األضحـــى المبـــارك ، وذلـــك مـــن خالل 
مواصلة التقيد بالقرارات الصادرة في 

هذا الشأن والمتضمنة االلتزام بالتباعد 
االجتماعـــي ولبـــس كمامـــة الوجه في 
األماكـــن العامـــة والمحـــالت التجارية 
وتجنب الخروج في مجموعات تفوق 

خمسة أشخاص.
وأشـــار إلـــى أهمية الـــدور الـــذي يمثله 

دعـــم  فـــي  والمقيمـــون  المواطنـــون 
الجهود الوطنية الحتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونـــا ، باعتبـــار أن الوعـــي 
باإلجراءات الوقائيـــة هو أفضل داعم 
للجهـــود الوطنية التي تبذلهـــا المملكة 

للحد من انتشار الفيروس.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أن  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
دوريات اإلسناد البري، تمكنت من 
ضبط قارب على ســـاحل دمستان 
وهـــو محمـــل بكمية مـــن الروبيان 
المحظـــور صيده وتداوله في هذه 
الفتـــرة مـــن العـــام بموجـــب القرار 

الوزاري الصادر.
وأشار قائد خفر السواحل أنه جار 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال 
مالك القـــارب، وإحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

ضبط قارب محمل بالروبيان المحظور صيده

الجنبية - بلدية الشمالية

عقبـــت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية علـــى مـــا تم نشـــره في 
صحيفـــة “البالد” في عددها الصادر يوم الســـبت الموافق 
25 يوليـــو 2020، تحـــت عنوان “ســـلماباد تغرق من جديد 

بالسيارات السكراب”، وفيما يلي نص الرد كامال:
 نود االشارة إلى أن بلدية المنطقة الشمالية حرصت على 
إنفـــاذ القانـــون بالنســـبة إلى ظاهـــرة الســـيارات المهجورة 
والخربة في منطقة سلماباد والتي تعتبر من أكبر المناطق 
الخدمية في مملكة البحرين، واستنادًا الى قانون النظافة 
رقـــم )10( لســـنة 2019، تـــم تنظيـــم عـــدة حمـــالت إلزالـــة 
المركبـــات المهجـــورة فـــي منطقة ســـلماباد وفقـــًا لجدول 
زمني، حيث تم تنفيذ 17 حملة تفتيشـــية منها منذ مطلع 
العام الجاري، تم على اثرها ازالة 113 سيارة، وتم إصدار 
950 اخطـــارًا لبعض المحالت والكراجات تم التنويه فيها 
بضرورة االزالة تمهيدًا التخاذ ما يلزم من اجراءات بلدية 

بشأنها.
علمًا بأن بلدية المنطقة الشمالية لم تدخر جهدًا في سبيل 
التزامها الدائم لتحقيق الرؤية االستراتيجية عبر االرتقاء 
بالخدمـــات البلدية، وتقوم على الدوام بتحديث الجداول 

الزمنيـــة التنفيذية وفقًا للمســـتجدات والمـــوارد المتاحة، 
وعلـــى ذلـــك يســـرنا التنويـــه بأنه ال تـــزال هنـــاك مجموعة 
مـــن الحمالت التفتيشـــية وحمـــالت اإلزالة تحـــت التنفيذ 
والتنسيق وفقًا للموارد المتاحة والخطة البلدية المعتمدة 

لهذا الموقع والمواقع األخرى لعام 2020.
ويســـر بلديـــة الشـــمالية أن تتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى 
جريدتكـــم الغراء وذلـــك لتعاونها الدائم وتلقي مالحظات 

وشكاوى المواطنين.

البلدية: 17 حملة تفتيشية استهدفت المركبات المهجورة في سلماباد
إزالة 113 سيارة وإخطار 950 محال و“كراًجا”

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

تشـــويه  مـــن  الحـــد  منطلـــق  مـــن 
المظهر العام والحفاظ على جمالية 
المنطقـــة  بلديـــة  قامـــت  المناطـــق، 
لتنفيـــذ  الجنوبيـــة بحملـــة واســـعة 
الســـيارات  علـــى  اإلزالـــة  عمليـــات 
مختلـــف  مـــن  والخربـــة  الســـكراب 
المناطـــق في الجنوبية، حيث تمت 
إزالـــة مـــا يزيـــد على 30 ســـيارة تم 
تركها من قبل أصحابها في األحياء 
إخطارهـــم  بعـــد  وذلـــك  الســـكنية 

ومنحهم المهلة القانونية لإلزالة.
وأكـــدت البلديـــة أنها تتلقـــى الكثير 
المواطنيـــن  مـــن  الشـــكاوى  مـــن 
والمقيميـــن بشـــأن تـــرك الســـيارات 
بالقرب من منازلهم أو على أطراف 
الشـــوارع الداخلية أو وســـط الحي 
الســـكني، وهـــي فـــي حـــال مهملـــة 

ومهجـــورة ولـــم يتم التعـــرف على 
تشـــويه  فـــي  وتتســـبب  أصحابهـــا 
الســـير  حركـــة  وتعرقـــل  المناطـــق 

وتتخذ حيزًا يعيق المارة.
ونوهـــت البلدية إلى أنها ستســـتمر 
فـــي تنفيـــذ حمالتهـــا فـــي إخطـــار 
جميـــع  علـــى  اإلزاالت  وتنفيـــذ 

السيارات الخربة والمهجورة وذلك 
العامـــة،  النظافـــة  لقانـــون  تنفيـــذًا 
الســـيارات  هـــذه  أصحـــاب  داعيـــًة 
إلى المبادرة بإزالتها بحســـب المدة 
المحـــددة فـــي اإلخطـــارات، تالفيًا 
إلزالتها من قبـــل البلدية عن طريق 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.

شكاوى بشأن ترك السيارات بالقرب من المنازل أو على أطراف الشوارع
إزالة 30 سيارة سكراب في “الجنوبية”

ضبط 3 مكاتب “تخليص” تمارس مهنة المحاماة
الـــوزارت  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة المحامـــي العـــام 
بـــأن  البوعلـــي  حســـين  المستشـــار 
النيابـــة العامـــة تلقـــت خطابـــا مـــن 
وزارة العـــدل والشـــئون اإلســـالمية 
واألوقاف مفاده رصد ثالثة مكاتب 
الحكوميـــة  المعامـــالت  لتخليـــص 
بمهنـــة  تتصـــل  أعمـــاالً  تمـــارس 
تقديـــم  فـــي  والمتمثلـــة  المحامـــاة 

الطلبات المتعلقة بالقضايا ومحاكم 
االستشـــارات  وتقديـــم  التنفيـــذ 
القانونيـــة وذلـــك بالمخالفة ألحكام 

القانون.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
التحقيـــق فـــور تلقيها البـــالغ وذلك 
ثبـــت  ممـــن  المتهميـــن  باســـتدعاء 
االعمـــال,  تلـــك  بمباشـــرة  قيامهـــم 
واســـتجوابهم فيما نسب اليهم من 

مخالفـــات لقانون الســـجل التجاري 
وجاٍر اســـتكمال التحقيـــق في تلك 

البالغات.
وأشـــار المحامـــي العـــام إلـــى أنه ال 
يجـــوز لغيـــر المحاميـــن أو مكاتـــب 
المرخـــص  القانونيـــة  االستشـــارات 
لهـــا أن يمارســـوا اإلفتـــاء أو ابـــداء 
المشـــورة القانونيـــة أو القيـــام بـــأي 
عمـــل أو إجراء قانونـــي للغير وفق 

القانون.
وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد 
أنها ســـوف تتخذ كافـــة اإلجراءات 
القانونيـــة الرادعـــة للتصـــدي لمثـــل 
تلـــك  عقوبـــة  وأن  الظاهـــره،  هـــذه 
الجريمـــة هي الحبس مـــدة ال تزيد 
على ســـنه وبغرامـــة ال تقل عن ألف 
دينار، وال تزيـــد عن مائة ألف دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المنامة - النيابة العامة

البحرين تحتل المركز األول بمسابقة “أوريجين” للتعليق الصوتي
أعلنــت لجنــة التحكيــم عــن أســماء الفائزيــن ضمــن مرحلــة التصفيــات النهائيــة لمســابقة مركــز أوريجيــن للتدريب فــي التعليق 
الصوتي، والتي ُأجريت يوم األحد الموافق 26 يوليو 2020 في مبنى أوريجين. وقد تم اإلعالن عن الفائزين في هذه المسابقة 

بعد فرز كافة األصوات المتأهلة من المجموعتان األولى والثانية.

وأحرز المتســـابق طارق شـــناعة صاحب 
الصوت رقم 6 من البحرين المركز األول 
فـــي هـــذه المســـابقة، ضمـــن المجموعـــة 
األولـــى التـــي حـــازت علـــى أعلـــى عـــدد 
لقنـــاة  المتابعيـــن  قبـــل  مـــن  إعجـــاب 
أوريجيـــن  بمركـــز  الخاصـــة  إنســـتغرام 
لجنـــة  إجمـــاع  بعـــد  وذلـــك  للتدريـــب. 
التحكيم على أهليته للفوز بالمركز األول 
نظيـــر أقرانه الخمســـة البقيـــة المتأهلين 
ضمـــن هـــذه المجموعـــة وفًقـــا لمعاييـــر 
معينة وضعها أعضاء اللجنة. أما المركز 
الثاني فكان من نصيب المتســـابقة هناء 
الشـــوفي صاحبـــة الصـــوت رقـــم 57 من 

لبنان ضمن المجموعة نفسها.

بيـــن  مـــن  األول  المركـــز  جائـــزة  ونـــال 
المتأهلين الســـتة مـــن المجموعة الثانية 
اللجنـــة  ِقبـــل  مـــن  اختيارهـــا  تـــم  التـــي 
أوريجيـــن،  فـــي  للمســـابقة  المنظمـــة 
المتســـابق رقم 3 سيد علي اليوسف من 
البحريـــن أيًضا بعـــد نجاحه فـــي اجتياز 
عـــدد مـــن المعاييـــر المحـــددة مـــن ِقبـــل 
أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم. بينمـــا حـــازت 
على المركز الثاني ضمن هذه المجموعة 

المتسابقة رقم 16 مروة العاشور.
وقد تضمنت لجنة التحكيم شـــخصيات 
الصوتـــي  التعليـــق  ســـاحة  فـــي  بـــارزة 
والصوت واإلذاعة والتلفزين في مملكة 
البحريـــن، وتمثـــل أعضاؤها فـــي كٍل من 

األستاذة ســـمر األبيوكي – محاضرة في 
كلية اآلداب بجامعة البحرين وإعالمية، 
األســـتاذ علـــي هالل وهو مـــدرب ومعلق 
وهـــو  خليفـــة  ياســـر  األســـتاذ  صوتـــي، 
باإلضافـــة  صـــوت،  ومـــوزع  مهنـــدس 
إلـــى طه الحلواجـــي وهو معلـــق صوتي 

محترف.
التـــي أطلقهـــا  وتهـــدف هـــذه المســـابقة 
مركـــز أوريجيـــن للتدريـــب الحائـــز على 
تقديـــر “ممتـــاز” مـــن ِقبـــل هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب والـــذي يرتكـــز على 
إبـــراز  إلـــى  تهـــدف  واالبتـــكار،  اإلبـــداع 
الطاقـــات والمواهـــب الشـــابة على وجه 
العربيـــة  الـــدول  الخصـــوص فـــي كافـــة 

والتـــي تزخـــر بالمواهـــب المختلفـــة في 
كافة المجاالت ومنهـــا التعليق الصوتي. 
كما تهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب 
للدخول إلى معترك المســـابقات العالمية 
التـــي تفتح أبوابها الكتشـــاف الكثير من 
المهارات والهوايات والمعارف المتعددة 
العربـــي  شـــبابنا  علـــى  يتوجـــب  التـــي 

إظهارها.
والجديـــر بالذكر أن هذه المســـابقة التي 
انطلقـــت فـــي الثانـــي من يوليـــو الجاري 
عبـــر قنـــاة االنســـتغرام الخاصـــة بمركـــز 
أوريجيـــن للتدريب، شـــارك فيها ما يزيد 
عـــن 700 معلـــق ومعلقـــة مـــن مختلـــف 
دول الوطـــن العربي، وبـــرزت من خاللها 

األصوات البحرينية التي أبهرت أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم بأدائهـــا. وفاقـــت نســـبة 
المشاركين المتميزين بأدائهم المحترف 
وخامات أصواتهـــم الرائعة وتمكنهم من 
إحـــكام كثيـــر من معاييـــر نجـــاح المعلق 
كافـــة  مجمـــوع  مـــن   %  54 الصوتـــي 

المشاركين في هذه المسابقة.

علي هالل سمر األبيوكي طه الحلواجي

تطور القضاء في البحرين بما يتوافق 
مع الرؤية االقتصادية 2030

Û  شــهدت مملكــة البحريــن تطــوًرا ملحوًظــا فــي القضــاء مــن حيــث التنظيــم
الداخلــي وســرعة الفصــل فــي الدعــاوى وإنهــاء المنازعــات القضائيــة علــى 
اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا، وذلك خــالل المســيرة التنموية الشــاملة لعاهل 
البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، التي 
انطلقــت خاللهــا الرؤيــة االقتصاديــة 2030 في العام 2008، بنــاء على إيمان 
صــادق ورؤيــة ثاقبة من ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
حيــث نصــت، ضمــن مبادئهــا، علــى أهميــة تطويــر النظــام القضائــي لضمــان 

العدالة وسرعة تسوية المنازعات.
Û  وقد وضعت وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف والمجلس األعلى

للقضــاء خطًطــا لتقديــم خدمــات مميــزة تواكب أفضــل الممارســات الدولية، 
وتحقــق رضــا المتقاضيــن، بنــاًء على رؤيــة تجعل القضاء قــدوة في تحقيق 
العدالــة وتقديــم الخدمــات القضائيــة، حيث تم إنشــاء مكتــب إدارة الدعوى 
المدنية والتجارية في العام 2018 للقيام بمهام تحضير وتهيئة ملف الدعوى 
لضمــان ســير الدعوى بطريقة ســليمة، ومن أجل ســرعة الفصــل فيها وزيادة 
جودة األحكام، وتحسين البيئة المناسبة للتشجيع على االستثمار، باإلضافة 
إلــى تطبيــق نظــام إلدارة جلســات المحاكــم التجاريــة، بحيــث يقتصــر عمــر 
الدعوى التجارية على 10 جلسات كحد أقصى وال تتجاوز 6 أشهر، في حين 

أن التأجيل يكون فقط ألسباب استثنائية.

Û )المقال كامال على الموقع اإللكتروني(

باحثة قانونية

زين حسن آل عصفور
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كمـــا يعـــرف القاصي والداني والتاريخ ومؤرخـــوه، أنه في الوقت الذي 
كان فيه أجداد العثمانيين من قبائل منغوليا والقوقاز الهمجية الوثنية 
تعيـــث بـــاألرض فســـادا وجها، بنـــت االمبراطورية العربية اإلســـامية 
بدولها األموية والعباسية والفاطمية وبقية الدويات العربية، حضارة 
إنســـانية شـــملت الطـــب والفلـــك والفلســـفة والعلـــوم والبحـــار والفقـــه 
اإلســـامي، ولـــم تجرؤ حضـــارة من الحضـــارات اإلنســـانية أن تقدم ما 

قدمته االمبراطورية العربية اإلسامية للبشرية جمعاء.
لكن هذه الحضارة اإلنسانية التي بنتها االمبراطورية العربية اإلسامية، 
دمرتها جحافل أحفاد خليط المشـــردين والســـراق والرعاع والهمج من 
بـــاد مـــا وراء النهريـــن وبـــاد فـــارس وقزويـــن والبحر األســـود والقرم 
والبلغار واألرمن والبيزنطيين، الذين تسموا باسم العثمانيين، ووضعوا 
الخنجـــر األخيـــر بخاصرة الدولة العباســـية، ليحتلوا البـــاد العربية عام 
1517، تحـــت حجة الخافة العثمانية الملعونـــة، وليبدأوا مرحلة إنهاء 
أية مساهمة حضارية إنسانية للعرب المسلمين بشتى العلوم، وليقوموا 
بنهـــب وســـلب خيـــرات البـــاد العربيـــة ونقلهـــا ألرض األناضـــول، التـــي 

احتلوهـــا وســـرقوها من االمبراطورية العربية واســـتوطنوا بها، وعملوا 
على تهجير أهلها العرب والكرد وطردهم طوال عشرات السنين.

لقد أذاق هؤالء المحتلون العثمانيون العرب المســـلمين أقســـى صنوف 
االســـتعباد، وانشـــغل العرب المســـلمون بالبحث عن لقمة العيش وترك 
البحـــث والعلـــم، بـــل إن من كان ماهـــرا بحرفة مـــا، اقتادوه قســـرا إلى 

بادهم وجعلوه يبني ويعمل لصالحهم وصالح عرقهم.

لقد كان هدف العثمانيين تدمير الحضارة العربية اإلسالمية اإلنسانية،  «
ولم يريدوا رؤية أي عربي مسلم يقوم بالبحث العلمي، أو استكمال 

التفوق العربي بالطب والفلك وشتى العلوم، حتى ال تقوم قائمة لألمة 
العربية، لهذا، وخالل فترة االحتالل العثماني القذر لإلنسانية لم يظهر 

عالم عثماني ال بالطب وال الفلك وال الفقه وال شتى العلوم، ألنهم شعب 
همجي خليط من عدة قوميات، ليست لديه حضارة وال تاريخ وال مساهمة 

بالحضارة اإلنسانية، ولهذا انطفأت شمس العلوم والحضارة العربية 
بسرقة العثمانيين المقبورين للحضارة العربية اإلسالمية. وللسرقات 

بقية.

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة الحضارة العربية اإلسالمية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صور من استهتار الموظفين في بعض القطاعات
كمواطن ومراجع وقفت موقف الحيرة الهامسة بالعجز يوم الثاثاء 
الماضـــي إزاء موقفين تعرضت لهما، األول فـــي أحد البنوك والثاني 
فـــي إحـــدى اإلدارات الحكومية الخدمية، وكل مـــا نطلبه هو العناية 
ببعض أبواب “السنع” والعمل بذمة وضمير وخدمة المواطن ومعرفة 

جوهر رسالة اإلخاص والتفاني وااللتزام بمكارم األخاق.
دخلـــت البنـــك الفاني لتخليـــص معاملة، وأخذت رقما وجلســـت مع 
غيـــري مـــن المراجعين ننتظـــر الموظفة لتخـــرج من جمودهـــا وتبدأ 
إنجـــاز العمـــل، خصوصا أن عـــدد المراجعين ال يزيد عـــن أصابع اليد 
الواحـــدة، لكن انتظارنا طـــال مع هذا الطراز الغريـــب من الموظفات 
تركـــت  فاألخـــت  والتقصيـــر،  االســـتهتار  مـــن  يســـتحين  ال  الاتـــي 
المراجعيـــن ورفعـــت ســـماعة الهاتـــف وتكلمت أوال مـــع الخدامة عن 
“الغـــده”، وبكامـــل تفاصيـــل المقادير، وبعد أن أنهـــت المكالمة األولى 
ظلـــت فتـــرة طويلة حائرة أمـــام جهاز الكمبيوتر وكأنهـــا تريد إجراء 
اتصال آخر، وبالفعل أجرت اتصاال آخر مع ابنها وقد تولتنا الدهشـــة 
عندما ســـمعناها تتحـــدث مع االبن عن “البليستيشـــن”، وعما إذا كان 

قد تناول “الريوق” أو ال، ولم تكتف بذلك، بل اســـتكملت اســـتهتارها 
بالمقياس الصحيح حينما أجرت اتصاال ثالثا مع الخياط تســـأله عن 

“دفة العيد”!
وقبل هـــذا الموقف الحافل باأللم والمعانـــاة، اضطررت إلى الدخول 
على أحد الموظفين بإدارة حكومية لاستفســـار عن صحة الخطاب 
الـــذي أحمله من جهة ما، لكي تســـير اإلجـــراءات بالصورة المطلوبة، 
لكنـــه اســـتقبلني بنوبـــة غـــرور وهيجـــان بـــدون داع، وأطفـــأ مصباح 
المناقشة بسرعة الضوء ومضى إلى غير رجعة بعدما قالها والغضب 

يجلجل داخل حلقه “مب ذي الورقة”.

ما هذه الصورة التي نراها في بعض الوزارات والمؤسسات  «
والقطاعات المختلفة، والصفات والخصائص التي ال يمكن أن 

يتحلى بها أي موظف كان، ثم أين رؤساء العمل ومتابعتهم 
والبحث عن المشكالت، أم أن االتصال بهم متعذر أو ممنوع. إن 
هذه القلة من الموظفين تحتاج إلى ردع وعالج حاسم وعقوبات 

وضبط ورقابة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مشاهد وخواطر
  المشهد األول: سواكُن النفس وماضي األيام لها أن ُتحرك في نفسك ما تشاء 
فـــي أغلـــب األحيان، أحـــداُث األمس لم َتُمْت في ذاكرتك؛ بل اســـتقرت في نفق 
الاشـــعور كما يّدعي “فرويد” عالُم النفس الشـــهير، هي بالطبع ال تعود، بل أنت 
الـــذي تعـــوُد إليها بجناحي الذكرى والخيال، تمُر بأحـــداث يومية كثيرة؛ منها ما 
يجعلـــك أكثـــر فهما للحيـــاة وتقديرًا لرجـــال الكلمة والموقف، ومنهـــا ما يصيبك 

بالدهشة والذهول لما فيها من هبوط وانحدار.
أحـــداٌث كثيـــرة تجعلنـــي أعـــود بالذكرى البعيـــدة نوعا ما لمجلـــس والدي رحمه 
هللا، وكثيـــًرا مـــا أتذكر الدروس التي كنا نتعلمهـــا منه، والتي كانت عميقة القرار 
والمعنـــى، خصوصا تلك التـــي تتعلق بمعرفة معدن الرجال الحقيقيين، وأصول 
الضيافـــة والتعامـــل مع مـــن يكبروننا في الســـن، لقد كان والدي يحُب مشـــاركة 
أصدقائـــه الوقت والطعام والشـــاي، الذي لم أذق مثلُه مـــن بعده، مجلس والدي 
ال يكاد يخلو من ضيوفه ســـائر أيام العام، أما في رمضان فتكوُن االســـتعدادات 
مختلفة؛ ألن الضيوف يزدادون فيه، سأظُل مدينًا لتلك الدروس والذكرى التي 
تثبـــُت يومـــًا بعـــد يوم صدقها وعمـــق أثرها في نفســـي. أســـكن هللا روح والدي 

الفردوس األعلى.
المشـــهد الثاني: يقوُل العالم “ديفيد هيوم” في وصفه الرجل الحكيم “هو ذلك 
الفرد الذي ُيفصل اعتقاده على قدر البينة”، نحتاُج إلى تطبيق هذا الوصف في 
الســـجاالت الفكريـــة تلك التي تجمع أطرافًا مختلفـــة في النقاش. قد ترى طرفا 
معتـــدًا برأيه إلى درجة أنه يكاد يهجم بجســـمِه علـــى اآلخر، قد تملك جزءًا من 
الحقيقـــة لكنك تحتاُج إلـــى الجزء اآلخر منها، وتذكر أن التواضع ســـمة العلماء 

والمفكرين الحقيقيين.
المشـــهد الثالـــث: عظيـــم الفخـــر واالمتنان للطاقـــات البحرينيـــة العاملة في كل 
مـــكان، يـــروي تاريخنا المجيـــد أن من غاص في أعماق البحـــار باحثا عن اللؤلؤ، 
ومن زرع نخيل بادي وسقاها من عرقه، صنع ألحفاده مجدا، ورسم لهم منهجا 

في العطاء والبذل مازالوا مستمرين عليه.           

عباس ناصر

كل ممنوع مرغوب
“ألـــف ليلـــة وليلـــة”، كتاب رائع، ترجـــم لإلنجليزيـــة وغيرها تحت عنـــوان “ليالي 
العـــرب” وهـــو مـــن أمتع مـــا أنتجه العقل البشـــري فـــي تاريـــخ األدب من قصص 
وحكايـــات خرافية شـــاركت في إبداعهـــا حضارات متعددة كالحضـــارة الهندية 
والفارسية والعربية، وأصبح مصنف “ألف ليلة وليلة” مصدرا لإللهام واالقتباس 
للعديـــد مـــن الكتـــاب المعروفين في الشـــرق والغرب، خصوصا فـــي مجال أدب 

األطفال.
ومـــن بين الكتـــاب الغربيين الكبار الذين تأثروا بمصنف “ألف ليلة وليلة” الكاتب 
اإلنجليزي “وليام شيكســـبير” في مســـرحيته الشـــهيرة “العبرة بالنهاية”، وكذلك 
الكاتـــب اإليطالـــي “بوكاشـــيو” الـــذي اقتبـــس منـــه فـــي كتابـــه “األيام العشـــرة”، 
والكاتب “شوســـر” فـــي قصص “كانتوبري” المعروفة، هذا إلى جانب الدراســـات 

ورسائل الدكتوراه التي قدمت حول هذا المصنف المهم.
هـــذا المصنـــف قال عنـــه األديب الكبيـــر نجيب محفوظ إنه موســـوعة الحضارة 
العربيـــة الحقيقيـــة، كمـــا قـــال الدكتـــور طه حســـين عن رســـالة الدكتـــوراه التي 
قدمتها ســـهير القلماوي حول “ألف ليلة وليلة” إنها “من الرســـائل البارعة، وتأتي 

براعتها من مؤلفتها ومن موضوعها”.
ورغـــم القيمـــة األدبية الكبيرة لهذا المصنف، إال أن هناك مجموعة متشـــددة من 
أبنـــاء العرب يريـــدون أن يطبقـــوا أحكامهم ورؤيتهم الخاصـــة للدين واألخاق 
على هذا المصنف وغيره من األعمال اإلبداعية من أدب وشـــعر، بســـبب رؤيتهم 

السطحية وعدم قدرتهم على تذوق األدب وفهم مراميه من األساس.
منـــذ عـــدة ســـنوات قامـــت مجموعـــة مـــن المحاميـــن التابعيـــن إلـــى الجماعات 
المتشـــددة، أو المدفوعيـــن بالرغبة في الشـــهرة برفع دعـــوى قضائية في إحدى 
العواصـــم العربيـــة من أجـــل وقف طبع هـــذا المصنف ومصادرتـــه، بحجة أن به 
عبـــارات خادشـــة للحيـــاء. هـــؤالء المحامـــون يعلمـــون جيـــدا أن هنـــاك أحكامـــا 
قضائية سابقة قضت بطبع الكتاب وتداوله، ويعلمون أن نجاحهم في منع طبع 
الكتاب غير وارد، لكن الرغبة في الشـــهرة وتداول أســـمائهم في وسائل اإلعام، 
نتيجـــة اصطدامهم بالمفكرين وأهـــل األدب، هي التي دفعتهم إلى اإلقدام على 

رفع دعواهم الهادفة إلى مخاطبة عواطف الشباب المتدين.

الخالصة أن المتشددين من أبناء أمتنا ال يعرفون قيمة األدب، وليسوا  «
مؤهلين للحكم عليه، ويعتقدون أن حربهم على األعمال اإلبداعية ستوقف 

تداولها بين الناس، ناسين أن أعماال أدبية كثيرة تحقق لها االنتشار 
والذيوع بسبب محاربتها من قبل بعض الفئات، أو منعها من قبل 

الحكومات. فرواية “أوالد حارتنا” لنجيب محفوظ عرفها الناس بمن فيهم 
من ال يقرأون األدب، بسبب منعها، وقام الناس بتصويرها خفية على آالت 

التصوير وتداولوها، هذا بالطبع قبل أن يأتينا اإلنترنت لينشر كل شيء رغم 
أنف الجميع، فهل دعوى قضائية ستوقف قراءة الناس لكتاب طبعت منه 

آالف النسخ من قبل؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ُيفتـــرض أننـــا اليـــوم وبعـــد مرور عـــدة أشـــهر على انتشـــار جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19(، وتكرار اإلرشـــادات الصحيـــة، واالحتـــرازات الوقائية في كل 
وســـائل اإلعام والتواصل االجتماعي... يفترض أننـــا جميعًا حفظناها عن 
ظهـــر قلب، وُيفترض كذلك أن الكثير من هذه المحاذير أصبحت جزًءا من 
أســـلوب حياتنا اليومي، وبتنا نعتاد عليها شـــيئًا فشـــيئًا، إال مســـألة الشوق 
والحنيـــن لرؤيـــة من نحب من أهلنا وأحبائنـــا وأصدقائنا، والذي يزداد كلما 

طالت المدة.
قبـــل عيد الفطر الماضي، حذرنا من مغبة كســـر االلتزام بالبقاء في المنزل، 
والتـــزاور بيـــن األهل للمعايـــدة أو تناول وجبة غداء العيـــد أو أية تجمعات 
أخرى خال أيام العيد، لكن لألسف كثيرون استهزأوا، وتهاونوا وقللوا من 
خطـــورة األمر، فكانت النتيجة التي لم تتأخر كثيرًا، تســـجيل أعداد كبيرة 
من المصابين بالفيروس، خصوصًا بين العوائل، إذ ُسجلت حاالت بالجملة، 
والذين وجهوا أصابع االتهام إلى وجبة غداء العيد، واعترفوا بأنهم كسروا 

الحظر المنزلي، وندموا بعد أن أصبح ندمهم ال ينفع وال يفيد.
اليـــوم ونحـــن نحتفل بعيـــد األضحى المبـــارك، على غير عـــادة كل األعوام، 

نحتفـــل مـــع أســـرنا الصغيـــرة، فـــي منازلنـــا، ال أحد يزورنـــا، وال نـــزور أحدا، 
كثيـــرون ســـيحرمون مـــن المعايـــدة المباشـــرة ألحـــب الناس إليهـــم، وعلى 
وجـــه الخصـــوص الوالدين واألشـــقاء والشـــقيقات، وســـُيحرم األطفال من 
بهجـــة العيد، وما يصاحبها من خروج لألماكـــن الترفيهية والمطاعم، وكلنا 
نقدر الحالة النفســـية التي دخل فيها الكثيـــرون جراء امتداد فترة التباعد 
االجتماعـــي عـــن األهـــل واألصدقاء، لكن علينا أال ننســـى أغـــاط غيرنا في 
عيد الفطر الماضي، وكيف أنهم ونتيجة تهاونهم واســـتهتارهم تسببوا في 
إصابتهـــم وإصابـــة أحب النـــاس إليهم بالفيـــروس، وكيف أنهـــم دفعوا ثمن 

زيارة قصيرة، معاناة ألسابيع، وربما فقد حبيب.
علينا أن نؤمن أننا كلما التزمنا أكثر، كلما قللنا المدة الزمنية التي يمكن أن 
نعود فيها إلى حياتنا الطبيعية، وكلما اســـتهترنا، كلما ازدادت المدة، وكلما 
عانينا نفسيًا أكثر وزادت فرص احتمالية انتقال الفيروس إلينا وإلى أقرب 

الناس لنا.
ياسمينة:

 “الله يتمم عليكم فرحة العيد، وكل عام وأنتم بخير”. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

“ال تعيد غلطة العيد”
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30 بنكا يحتسب 105 فلوس رسوم وضريبة بتحويالت “بنفت”
2015 مـــنـــذ  تــحــمــلــتــهــا  الــــمــــصــــارف  بـــعـــض   :”^“ لــــــ  بـــالـــشـــركـــة  مـــــســـــؤول 

التجاريـــة  التجزئـــة  بنـــوك  بعـــض  قامـــت 
فلـــوس   105 رســـوم  باحتســـاب  مؤخـــًرا 
علـــى التحويـــات الماليـــة ألكثـــر من 100 
دينـــار عبر تطبيق “بنفت بي” أو من خال 
القنـــوات اإللكترونيـــة المســـتخدمة لنظام 

 .)EFTS( الفـــوري  الماليـــة  التحويـــات 
والحـــظ متعاملون احتســـاب 105 فلوس 
على المعامات بقيمة أكثر من 100 دينار.

وفـــي اتصـــال مـــع المديـــر العام المســـاعد 
للتســـويق واالبتكار في شركة بنفت، نزار 
معـــروف، قال لــــ “الباد” إن مبلغ الرســـوم 
التحويـــات  نظـــام  إطـــاق  منـــذ  معتمـــد 

المالية اإللكترونيـــة في 2015 ولم يتغير، 
ولكـــن كانـــت بعـــض البنـــوك تتحمـــل هـــذا 
المبلـــغ نيابة عن زبائنها كنوع من الترويج 
وخدمـــة للعماء، وهي 100 فلس رســـوم 
و5 فلـــوس ضريبـــة للقيمـــة المضافـــة لكل 
معامـــات خدمـــة )فوري بـــاس(، وخدمة 
)فـــوري(، والتـــي صممت لعمليـــات تحويل 

المبالغ الكبيرة. ولفت إلى أن شـــركة بنفت 
ليست معنية بسياسة البنوك وعن أسباب 
تراجعها في التكفل برسوم خدمة تحويل 
المبالـــغ، علمـــا بـــأن جميـــع بنـــوك التجزئـــة 
التجاريـــة مرتبطـــة مع شـــركة “بنفت” في 
نظـــام التحويـــات المالية. وأكـــد معروف 
أنـــه ســـيتم تعميـــم تنويـــه من قبل شـــركة 

بنفـــت عبر حســـاب التواصـــل االجتماعي 
للشـــركة. وجـــاء في نـــص تنويه الشـــركة 
“باإلشـــارة إلـــى ما تـــم تداوله عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي بخصـــوص رســـوم 
خدمـــة التحويات المالية فـــوري وفوري 
باس، فإننا نود التوضيح بأنه ال يوجد أي 
تغيير على الرســـوم المقررة لتلك الخدمة 

وبعض البنوك كانت تتحمل تلك الرســـوم 
البالغة 105 فلـــوس نيابة عن زبائنها وفق 
سياســـة الترويـــج وخدمـــة العمـــاء لتلك 
البنوك وشـــركة بنفت غير معنية بسياسة 
تلـــك البنـــوك. وال عاقـــة لتطبيـــق “بنفـــت 
بـــي” بذلـــك. هذا ما لـــزم توضيحه للعماء 

الكرام”.

الشمري: ارتياح كبير بالسوق التجارية وأصحاب العالقة

ترحيب بقرار الفتح التدريجي للمطاعم و “الصاالت” و “البرك”

أكـــد رجـــل األعمـــال البحرينـــي رئيـــس 
لجنة األسواق التجارية بغرفة البحرين 
ترحيـــب  علـــى  الشـــمري،  عبدالحكيـــم 
الســـوق المحليـــة بالقرار الـــذي اتخذته 
اللجنة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بما 
للمطاعـــم  التدريجـــي  بالفتـــح  يتعلـــق 
والمقاهـــي والماعـــب الخارجية وبرك 
الســـباحة. وأكد الشـــمري أن هذا القرار 
ارتياحـــا  ادخـــل  انتظـــاره  طـــال  الـــذي 
كبيرا على الســـوق التجارية وأصحاب 

العاقـــة، الذيـــن وقعت عليهم خســـائر 
مباشرة نتيجة اإلغاق الكامل، مشددا 
في ذات الســـياق علـــى متانة االقتصاد 
البحرينـــي الـــذي صمـــد نتيجـــة رصانة 
األنظمـــة والقوانيـــن المعمـــول بهـــا في 
البحريـــن، إضافـــة إلـــى الحوافز وحزم 
الدعـــم التي قدمتها الحكومة بالتعاون 

مـــع جميـــع القطاعـــات ومنهـــا القطـــاع 
المصرفي.

المنامة - مكتب رئيس لجنة األسواق

المنامة - المصرف المركزي

35 مليون دينار 
ألذونات الخزانة 

ــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي  أعــل
أنــــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــــدار رقــم 
 )ISIN BH0001400827(  1819
ــات الــخــزانــة الــحــكــومــيــة  ــ ــ مـــن أذون

الشهرية.
وتبلغ قيمة هذا اإلصــدار 35 مليون 
يوًما،   182 استحقاق  لفترة  ديــنــار 
تبدأ فـي 2 أغسطس 2020 وتنتهي 
معدل  بلغ  كما   ،2021 يناير   31 في 
وبلغ   .%  2.50 عليها  الــفــائــدة  سعر 

معدل سعر الخصم 98.750 %.

أعلن بنك البحرين الوطني عن انخفاض بنسبة 27.3 % في صافي الربح المنسوب إلى 
مســاهمي البنك أّي ما ُيعادل 29.1 مليون دينار، وذلك لفترة الســتة أشــهر المنتهية في 
30 يونيو 2020، مقارنة مع 40.0 مليون دينار في العام 2019. وُيعزى انخفاض صافي 
الربــح – فــي معظمــه – إلــى جائحــة “كوفيــد - 19” التــي عصفــت بالعالــم أجمــع، ونجم 
عنهــا ارتفاع متطلبات المخصصــات االحتياطية، وانخفاض معدل الهوامش، وهبوط 

مستوى الدخل من تقييمات حقوق الملكية، وانخفاض األرباح بعد تدني التوزيعات.

الواحـــد  الســـهم  ربحيـــة  وانخفضـــت 
المنسوب إلى مساهمي البنك بنسبة 29.2 
% لتصـــل إلى 17 فلًســـا، مقابل 24 فلًســـا 

في العام 2019.
وارتفـــع الدخـــل التشـــغيلي علـــى أســـاس 
ســـنوي بنســـبة 16.8 % ليبلغ 74.5 مليون 
دينـــار مقابـــل 63.8 مليـــون دينـــار لنفـــس 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي. بينما انخفض 
علـــى   %  7.8 بنســـبة  التشـــغيلي  الربـــح 
أساس ســـنوي ليبلغ 39.0 مليون دينار، إذ 
تؤكـــد تلك النتائـــج على مرونة األنشـــطة 
األساســـية لبنـــك البحريـــن الوطني خال 

جائحة “كوفيد - 19”.
وشـــهد إجمالي الدخل الشـــامل المنسوب 
إلى مساهمي بنك البحرين الوطني خال 
بنســـبة  انخفاًضـــا   2020 الثانـــي  النصـــف 
96.0 % ليصـــل إلـــى 1.8 مليـــون دينـــار، 
مقابل 44.5 مليون دينار في العام 2019. 
ويتضمن الدخل الشـــامل اآلخر، تحركات 
القيمـــة الســـوقية علـــى مـــدار العـــام، مـــن 
ضمنها تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على 

السندات السيادية واألسهم.
وشـــهد إجمالـــي حقوق الملكية المنســـوبة 
إلى مســـاهمي البنك انخفاًضا بنسبة 10.8 
% ليصل إلى 474.9 مليون دينار، مقارنة 
مع 532.3 مليون دينار كما هو بتاريخ 31 
ديسمبر 2019. وُيعزى هذا االنخفاض إلى 
مدفوعـــات األربـــاح النقديـــة لعـــام 2019، 
وانخفـــاض القيمة الســـوقية على األوراق 
المالية االستثمارية المصنفة كقيمة عادلة 
مـــن خـــال الدخل الشـــامل اآلخـــر. عاوة 
علـــى تحمل تكلفة تأجيل ســـداد القروض 
منـــذ شـــهر مـــارس وذلك ضمن إطـــار دعم 
العمـــاء خـــال الســـتة أشـــهر األولـــى من 

الجائحة.
وارتفع إجمالي األصول للمجموعة بنسبة 
مليـــون   4,450.3 إلـــى  ليصـــل   %  39.3
دينـــار، مقارنة مـــع 3,194.5 مليـــون دينار 
كما هو بتاريخ 31 ديســـمبر 2019. وتعزى 
هـــذه الزيادة لعملية االســـتحواذ على بنك 
البحرين اإلســـامي، في شهر يناير 2020. 
إضافـــة إلـــى اإلقبال الكبيـــر على منتجات 

القروض من بنـــك البحرين الوطني خال 
األشهر الستة األولى من العام 2020.

المؤيد: االستحواذ على “اإلسالمي” 
لتقوية مكانة البنكين

وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس إدارة 
بنـــك البحرين الوطني فـــاروق المؤيد “إنه 
لمن دواعي سرورنا أن نحقق نتائج مالية 
نصـــف ســـنوية باهـــرة، التي أظهـــرت نمًوا 
إيجابًيـــا علـــى الرغم مـــن تأثر المشـــهدين 
االجتماعي واالقتصـــادي نتيجة لفيروس 
كورونا “كوفيـــد - 19”. وتمكنت مجموعة 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي بالربـــع األول، من 
اســـتكمال االســـتحواذ على بنـــك البحرين 
اإلســـامي، وهي خطوة اســـتراتيجية من 
شـــأنها أن تحقـــق التـــآزر وتقويـــة مكانـــة 

اإليـــرادات  تعزيـــز  طريـــق  عـــن  البنكيـــن 
والتكاليف المشتركة المتعلقة بالتطورات 
أمـــا  المؤسســـتين.  لـــكا  التكنولوجيـــة 
خـــال الربـــع الثاني 2020، شـــهدت نتائج 
المجموعـــة انخفاًضـــا، وهـــو أمـــر متوقـــع، 
نظـــًرا لتأثـــر بيئـــة المعـــدل بالجائحة على 
الســـوق واالقتصـــاد. وقد أجبرنـــا التأجيل 
دول  عبـــر  االقتصاديـــة  لألنشـــطة  العـــام 
مجلـــس التعـــاون الخليجي عمومـــا، على 
ورغـــم  االســـتثمارية.  الفـــرص  تأجيـــل 
ظروف الســـوق الصعبـــة، إال أن ميزانياتنا 
لم تتزعزع، كما ظلت نسبنا فوق المستوى 
المجموعـــة  حمايـــة  وســـيتم  المطلـــوب، 
عبر اتخـــاذ التدابير الازمـــة للحفاظ على 
اســـتمرارية األعمـــال. وقـــد التزامنـــا أيًضا 
بدعم عمائنا من األفراد والشركات خال 

هذه األوقات الصعبة؛ بهدف تنشـــيط نمو 
االقتصـــاد بالمملكة. ونحن فخورون بقوة 
وصمـــود مجموعة بنـــك البحرين الوطني، 
ونؤكـــد على مضينا ُقدًما وســـعينا لتقديم 
نمـــو  اســـتدامة  لضمـــان  الجهـــود  أفضـــل 
المجموعـــة وبلوغ مســـتويات جديدة من 

التمّيز المصرفي”.

دوراند: نمو الدخل التشغيلي 

بنسبة 16.8 %

مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنك 
كريســـتوف  جـــان  الوطنـــي  البحريـــن 
للمجموعـــة  المالـــي  األداء  “تأثـــر  دورانـــد 
خـــال النصـــف األول مـــن العـــام بظروف 
شـــهدتها  التـــي  المســـتقرة  غيـــر  الســـوق 
المملكـــة والعالـــم، إذ ُيعـــد االنخفـــاض في 
الوقائيـــة  والمخصصـــات  الســـوق  أســـعار 
للمجموعـــة، احـــد العوامـــل الرئيســـة التي 
ســـاهمت فـــي انخفـــاض األداء. ومع ذلك، 
أظهـــرت المجموعة نمـــًوا قوًيا في الدخل 
التشـــغيلي بنسبة 16.8 %. وساهم الدمج 
الحاصـــل مع بنك البحرين اإلســـامي في 
تعزيـــز حجم النمو على أســـاس مســـتقل. 
ولقد تمكنـــت المجموعة من الصمود أمام 
التقلبـــات األخيـــرة بفضـــل وضع الســـيولة 
واألســـهم، ما ســـمح لنـــا بتقديم مســـاعدة 
األوقـــات  هـــذه  لعمائنـــا خـــال  محســـنة 
وعـــد  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  العاديـــة،  غيـــر 

عامتنـــا التجاريـــة بالبقـــاء أقـــرب إليهـــم. 
وبصفتنـــا البنـــك الوطنـــي، ســـعينا لخفض 
هـــذه التحديات على عمائنـــا األعزاء من 
المؤسســـات الصغيرة ومتوســـطة الحجم 
بعرض إعادة جدولة قروضهم عند انتهاء 
فترة تأجيل القروض التي تمتد لـ 6 أشهر. 
وبادرنـــا أيًضـــا بخفـــض رســـوم القـــروض 
لدعـــم  العقاريـــة  والقـــروض  الشـــخصية 
عمـــاء البنـــك مـــن األفـــراد خـــال الفتـــرة 
غيـــر المســـتقرة. وكان البنـــك فـــي مقدمة 
المســـاهمين المتبرعيـــن للحملـــة الوطنية 
“فينـــا خيـــر”، وشـــارك بتوفير مســـتلزمات 
عامـــل   4,000 لعـــدد  ومعيشـــية  غذائيـــة 
ضمـــن حملة “مًعا نهتـــم” التابعة لمحافظة 
العاصمـــة”. وأضاف “عاوة على ما ســـبق، 
لـــم ندخر أّي جهد لحماية صحة وســـامة 
موظفينـــا وعمائنا، إذ اتخـــذت إجراءات 
مـــع  ســـامتهم  لضمـــان  عـــدة  احترازيـــة 
الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية العمـــل. ونحن 
فخـــورون بما حققناه، والـــذي جاء نتيجة 
التزامنا بتحقيق التميز للعماء والمجتمع 
ككل. وختاًمـــا، أود أن أهنئ مجلس إدارة 
بنك البحرين الوطني وموظفيه، على أهم 
اإلنجـــاز تـــم تحقيقه خال العـــام الجاري، 
إذ حصـــد البنـــك جائزتـــي “أفضل مســـيرة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  تحـــول مصرفيـــة 
2020” و “ أفضـــل بنـــك فـــي البحرين لعام 

2020” من جوائز يوروموني للتميز”.

المنامة - بنك البحرين الوطني

أربـاح “البـحـريـن الوطـنـي” للنـصـف األول 2020
%  39.3 األصـــول  إجــمــالــي  وارتــفــاع  ســنــوي...  أســـاس  على   %  27.3 بانخفاض 

عبدالحكيم الشمري

29.1
مليون دينار

جان كريستوف دوراندفاروق المؤيد 

أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين” للنصف األول 2020
الكويتيـــة  البحرينيـــة  الشـــركة  حققـــت 
للتأميـــن ربـــح صافـــي عائد إلى مســـاهمي 
الشـــركة للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 
2020 بلـــغ 2.3 مليـــون دينـــار ، مقارنـــة مع 
2.1 مليـــون دينار من العام الســـابق، وذلك 
بارتفاع قدره %11. وبلغت ربحية الســـهم 
الواحـــد للفتـــرة الحالية ما قـــدره 16 فلس 
مقارنـــة مع 14 فلس لنفس الفترة من العام 
السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد 
إلى مساهمي الشـــركة خال النصف األول 
مـــن العام الحالي 2 مليـــون دينار بالمقارنة 
مـــع نفـــس المبلغ خـــال النصـــف األول من 
العـــام الســـابق. وأمـــا علـــى صعيـــد إجمالي 
الدخل من األقســـاط، فقد حققت الشـــركة 
خال النصف األول من العام الحالي 38.0 
مليون دينار ، مقارنة مع 34.3 مليون دينار 
لنفس الفترة من العام السابق وذلك بزيادة 
قدرهـــا %11. وقـــد زادت أربـــاح اإلكتتاب 
بنســـبة قدرها %15، مـــن 1,5 مليون دينار 
فـــي نهايـــة النصف األول من العام الســـابق 

إلـــى 1.7 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة النصف 
األول من العـــام الحالي. في حين انخفض 
صافي الدخل من االســـتثمار بنسبة قدرها 
%31، مـــن 1.6 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
النصـــف األول مـــن العـــام الســـابق إلى 1.1 
مليـــون دينار فـــي نهاية النصـــف األول من 
العـــام الحالي بســـبب تجنيـــب مخصصات 
خـــال  دينـــار  ألـــف    643 بلغـــت  إضافيـــة 
النصـــف األول مـــن العام الحالـــي لمواجهة 
اإلنخفـــاض فـــي قيمة بعض اإلســـتثمارات 
مقارنة مع 75  ألف دينار في العام السابق.
ويعـــود ســـبب اإلرتفـــاع في صافـــي الربح 
30 يونيـــو  فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  للفتـــرة 
2020 مقارنـــة مـــع نفـــس الفترة مـــن العام 
الســـابق إلى التحســـن الذي طرأ على أرباح 

اإلكتتاب. 
 وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين خـــال 
 39.1 الحالـــي  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
39.2 مليـــون  مـــع  مليـــون دينـــار، مقارنـــة 
دينار في نهاية العام الســـابق أي بانخفاض 

نســـبتها 0,5 %. كما بلغ إجمالي موجودات 
الشـــركة خـــال النصـــف األول مـــن العـــام 
الحالـــي 241 مليون دينار ، مقارنة مع 246 
مليون دينار في نهاية العام السابق، وذلك 
بانخفـــاض قـــدره %2. ومـــن جانـــب آخـــر، 
ارتفعـــت االحتياطيـــات الفنيـــة مـــن 33.4 
مليـــون دينار فـــي نهاية العام الســـابق إلى 
36.9 مليـــون دينار في نهاية النصف األول 

من العام الحالي.
مـــراد  برئاســـة،  اإلدارة  مجلـــس  وأعـــرب   
علـــي مراد، عن رضاه لهـــذه النتائج الجيدة 
التي حققتها الشـــركة خـــال النصف األول 
مـــن العام الجـــاري على الرغـــم من ظروف 

الجائحة العالمية وإنخفاض حجم األعمال 
محليـــًا وعالميـــًا وذلـــك بفضـــل دعـــم وثقة 
عمائنا في الخدمات التي تقدمها الشركة، 
مـــن  المســـتمر  والدعـــم  التعـــاون  وكذلـــك 
شـــركائنا فـــي العمل، وأيضا بفضـــل اإلدارة 
التنفيذيـــة وجميـــع العامليـــن في الشـــركة 
على تفانيهـــم وإخاصهم في العمل وعلى 
أدائهـــم خال الفتـــرة، متمنيـــن أن تواصل 
الشركة في تحقيق األفضل خال الفترات 

القادمة. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عقـــب  جهتـــه،  ومـــن 
للشـــركة، عبـــدهللا ســـلطان، بقولـــه إنه على 
الرغم من آثار الجائحة العالمية و إنخفاض 
الماليـــة  النتائـــج  أن  إال  النفـــط،  أســـعار 
الموحدة للشـــركة في نهايـــة النصف األول 
من العام الحالي جاءت مشـــجعة بالمقارنة 
مـــع أداء النصـــف األول مـــن العام الســـابق، 
وذلك نتيجـــة إلى اإلجراءات التصحيحية 

لعمليـــة إكتتـــاب األعمال التي تـــم اتخاذها 
خـــال الربع الرابع من العام الماضي والتي 
يظهـــر تأثيرهـــا اإليجابـــي اآلن. باإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك، أدى انخفـــاض أعـــداد المركبات 
على الطرق إلى انخفاض حجم المطالبات 

خال شهري أبريل ومايو.
وأضاف أن الشـــركة تســـعى باســـتمرار إلى 
تطويـــر خدماتهـــا للحفـــاظ علـــى مركزهـــا 
الريادي، حيث تمكنت خال األشهر الستة 
الماضية من إطاق 4 منتجات جديدة في 
التأمينـــات الشـــخصية. كما تفخر الشـــركة 
بمبادراتهـــا لدعـــم حكومـــة البحريـــن فـــي 
التصدي إلنتشار فيروس كورونا المستجد 
)Covid19( وكذلـــك التخفيـــف من األعباء 
المالية على الجمهور واالقتصاد. من جانب 
آخـــر، تواصل البحرينيـــة الكويتية للتأمين 
االســـتثمار في التحول الرقمي تماشيًا من 
اســـتراتيجية المجموعـــة في هـــذا المجال 
واإلســـتمرار فـــي االبتـــكار للمحافظـــة على 

ريادة سوق التأمين المحلية.

المنامة - البحرينية الكويتية للتأمين

عبدالله سلطان مراد علي مراد

بارتفاع قدره 11 % 
على أساس سنوي... 

39.1 مليون دينار 
حقوق المساهمين

2.3
مليون دينار

زينب العكري
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.
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عرين هايسو
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فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
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��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.
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تســريع آليــة تنفيذ اتفــاق الريــاض بهدف التوصل لحل سياســي شــامل

ترحيب عربي ودولي بالمبادرة السعودية في اليمن

تتواصل ردود الفعل الدولية المرحبة باآللية التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس 
االنتقالي في اليمن والذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل لألزمة اليمنية.

فقد رحبـــت دولة اإلمـــارات بتطورات 
اســـتئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة 
عـــن أملها فـــي أن يتم تســـريع تنفيذه، 
والدفع بمسارات إنهاء األزمة اليمنية، 
وعلى رأســـها مسار السالم الذي ترعاه 

األمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
اإلماراتيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وأثنـــت 
فـــي بيان لهـــا، على قيـــادة الســـعودية 
فـــي تحقيق التقـــدم في تنفيـــذ اتفاق 
الريـــاض، ودعمهـــا ومســـاندتها لكل ما 
يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم 

في استقراره وأمنه.
وشـــددت علـــى أهميـــة تكاتـــف القـــوى 
اليمنيـــة وتعاونهـــا وتغليـــب المصلحة 
للمخاطـــر  للتصـــدي  العليـــا  الوطنيـــة 
التي تتعرض لهـــا اليمن وفي مقدمتها 

االنقالب الحوثي.
وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى 
جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته 
المشروعة في التنمية واألمن والسالم 
فـــي إطـــار سياســـتها الداعمـــة لـــكل ما 

يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
بدورها، ثّمنت مصر الجهود السعودية 
وحرصهـــا علـــى تنفيـــذ اتفـــاق الرياض 
معربة عـــن تقديرهـــا للـــدور اإلماراتي 
الداعـــم للحـــل السياســـي فـــي اليمـــن 

والُمكمل للجهود السعودية.
الخارجيـــة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وفـــي 
بتجـــاوب  القاهـــرة  رحبـــت  المصريـــة، 
الحكومة اليمنية الشـــرعية والمجلس 
االنتقالي الجنوبي مع اآللية الجديدة، 
وبما يســـتهدف تجاوز العقبات القائمة 
اليمنـــي  الشـــعب  مصلحـــة  وتغليـــب 
الشـــقيق وتهيئـــة األجـــواء الســـتئناف 
العملية السياســـية بهدف التوصل إلى 

حل شامل لألزمة اليمنية.
التعـــاون  مجلـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
بذلتهـــا  التـــي  بالجهـــود  الخليجـــي 

العقبـــات  تجـــاوز  بهـــدف  الســـعودية، 
القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني 
وتهيئـــة األجـــواء لممارســـة الحكومـــة 
عـــدن  مـــن  أعمالهـــا  لجميـــع  اليمنيـــة 
وانطـــالق عجلـــة التنمية فـــي المناطق 
إنهـــاء  بمســـارات  والدفـــع  المحـــررة، 

األزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكـــد المجلـــس على أهمية “اســـتعادة 
األمن واالســـتقرار في اليمن الشـــقيق، 
فـــي  فاعـــل  كعضـــو  القويـــة  وعودتـــه 
محيطـــه الخليجـــي والعربـــي، ودعـــم 
المتحـــدة  األمـــم  لجهـــود  المجلـــس 
الرامية إلى التوصل إلى حل سياســـي 

شامل لألزمة اليمنية.”
البرلمـــان العربـــي بدوره رحـــب باآللية 
التي قدمتها السعودية، “مثمنا الجهود 
التـــي بذلتهـــا الريـــاض لجمـــع األشـــقاء 
اليمنييـــن ومعالجـــة الخالفـــات وإزالة 
تأخيـــر  فـــي  تســـببت  التـــي  العقبـــات 
تنفيـــذ اتفاق الريـــاض، باعتباره ركيزة 

أساســـية للحفـــاظ علـــى ســـيادة اليمن 
وتحقيـــق وحدتـــه.” وأعـــرب البرلمـــان 
العربـــي عن دعمـــه التام للجهـــود التي 
يبذلهـــا تحالف دعـــم الشـــرعية بقيادة 
الســـعودية لتحقيق األمن واالســـتقرار 
وصناعة الســـالم والتنمية فـــي اليمن، 
والتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي شـــامل 
لألزمـــة اليمنية ينهـــي االنقالب ويعيد 
الســـلطة الشـــرعية على كافة األراضي 
اليمنيـــة. وعلـــى الصعيـــد الدولي، قال 
وزيـــر الخارجية البريطانـــي دومينيك 
راب، إن اتفاق الرياض خطوة أساسية 
نحـــو حـــل ســـلمي مناســـب لألزمة في 
البريطانـــي  المســـؤول  اليمـــن. وأشـــار 
في تغريدة على حســـابه الرســـمي في 
“تويتـــر” إلـــى أن إعالن الســـعودية عن 
آليـــة لتســـريع العمـــل باتفـــاق الرياض، 
يمثل تطورا هاما.يشار إلى أن المبادرة 
وقـــف  اســـتمرار  تضمنـــت  الســـعودية 
إطـــالق النار والتصعيد بيـــن الحكومة 

الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي 
والـــذي بـــدأ ســـريانه منـــذ 22  يونيـــو 
هـــذا العام، وإعـــالن المجلس االنتقالي 
الجنوبـــي التخلـــي عـــن اإلدارة الذاتية 
وتعييـــن  الريـــاض  اتفـــاق  وتطبيـــق 

محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن”.
كما شملت اآللية تكليف رئيس الوزراء 
كفـــاءات  حكومـــة  بتشـــكيل  اليمنـــي 
وخـــروج  يومـــا،   30 خـــالل  سياســـية 
القوات العســـكرية من عدن إلى خارج 
المحافظـــة وفصل قوات الطرفين في 

أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ونصـــت المبـــادرة علـــى إصـــدار قـــرار 
بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين 
الشـــمال والجنـــوب بمن فيهـــم الوزراء 
االنتقالـــي  المجلـــس  مـــن  المرشـــحون 
الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا 
مهام عملهم في عدن واالســـتمرار في 
اســـتكمال تنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض فـــي 

كافة نقاطه ومساراته.

عواصم ـ وكاالت

المبادرة السعودية تطرح آلية لتسريع اتفاق الرياض بشأن اليمن

أبوظبي - سكاي نيوز عربية 

المســـجد  إلـــى  الحجـــاج  توافـــد 
الحرام في مكـــة المكرمة لتأدية 
لبـــدء  وذلـــك  القـــدوم،  طـــواف 
مناســـك الحج لهذا العام، وســـط 
منظومة من اإلجراءات الصحية 
والتدابيـــر الوقائيـــة والخدمـــات 
المتكاملة التـــي هيأتها الحكومة 
الســـعودية لـ “ضيـــوف الرحمن”.

وبـــدأ الحجيـــج بالتوافد على صعيد 
منى، لقضاء يوم التروية، استعدادا 
ألداء الركن األعظم من الحج، اليوم 
صعيـــد  علـــى  بالوقـــوف  الخميـــس 

عرفات.

المعنيـــة  الجهـــات  واتبعـــت 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الواردة في 

“البروتوكوالت الوقائية”.
واشـــتملت هـــذه البروتوكوالت على 
اعتماد جدول منظـــم لنقل الحجيج 
بمـــا يضمـــن  المطـــاف،  إلـــى صحـــن 
تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج 
وآخـــر، بوضع الحواجـــز والملصقات 
مســـارات  ُتحـــدد  التـــي  األرضيـــة 

الحركة بشكل آمن وصحي.
باإلضافـــة إلى ذلك التأكد من تعقيم 
منطقتي “الصحن” و”المســـعى” قبل 

وبعد طواف كل فوج.

الحجاج يؤدون مناسكهم ضمن البرتوكوالت الوقائية

بيروت ـ رويترز

قــال السياســي اللبنانــي البــارز وليد جنبــاط في مقابلة صحفية نشــرت 
أمــس األربعــاء إن لبنــان يحتــاج لرئيــس وزراء جديــد للمســاعدة فــي 

إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. 

جنبـــالط  الـــدرزي  الزعيـــم  وقـــال 
إن اســـتبدال حســـان ديـــاب ”يجب 
ألنـــه  جـــدي  يشـــكل  ُيـــدرس  أن 
مصاب بفقـــدان الذاكرة“ وذلك فقا 
لتصريحات، أكدها مكتبه، أدلى بها 
لصحيفـــة لوريون لوجـــور المحلية 

التي تصدر بالفرنسية. 
جنبـــالط  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
كان يشـــير إلـــى تصريحـــات دياب 
يـــوم الثالثـــاء التـــي بـــدا فيهـــا أنه 

ينتقـــد وزير الخارجية الفرنســـي 
دريـــان  لـــو  إيـــف  جـــان 
للبنـــان  المســـاعدات  لربطـــه 
مـــع  وباتفـــاق  بإصالحـــات 

الدولي.  النقـــد  صنـــدوق 

وزار لـــو دريـــان بيـــروت األســـبوع 
الماضي. 

وقـــال جنبـــالط ”حـــان الوقـــت ألن 
فداحـــة  الحكومـــة  رعـــاة  يـــدرك 
الوضـــع الـــذي أدخلنـــا فيـــه )دياب( 
الـــذي يرعونـــه“.  وحـــزب جنبـــالط 
غير ممثل فـــي حكومة دياب التي 
تشـــكلت فـــي ينايـــر كانـــون الثاني 
بمساندة جماعة حزب هللا الشيعية 

المدعومة من إيران وحلفائها. 
لكن الدروز أقلية مؤثرة في نظام 
فـــي  الطائفيـــة  المحاصصـــة 
لبنان وكثيرا ما لعب جنبالط 
دور مـــن يرجـــح كفـــة 

الفائز بالحكومة.

جنبالط : لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد

دبي- العربية. نت

مرة جديدة انتقدت الخارجية األميركية المرشد اإليراني 
علـــي خامنئـــي، معتبـــرة أنـــه يتحكـــم بثروات الشـــعب في 
إيران. ومعلقة على إعالن مؤسســـة “المســـتضعفين”، التي 
يســـيطر عليها خامنئي، عن جنـــي حوالي 2.5 مليار دوالر، 
اعتبـــرت الخارجية األميركية أن “هذا يدل على أن النظام 

يربح المليارات بنهب أموال الناس”.
وذكـــرت عبـــر حســـابها باللغـــة الفارســـية علـــى تويتـــر، أن 
“البطالة في إيران بلغت مســـتويات غير مســـبوقة بســـبب 
فســـاد النظام وســـوء اإلدارة، حيث يبيـــع بعض اإليرانيين 

الفقراء إحدى كليتيهم إلعالة أسرهم”.
كما أضافت “لكن إذا انتبهتم إلى مؤسســـة المســـتضعفين، 
تالحظـــون زيـــادة دخلهـــا بنســـبة %34، وارتفـــاع ثروتهـــا 
إلـــى 36 تريليـــون تومـــان. أيعقل هذا؟!”. وتابعت شـــارحة 
ســـبب هذا الربح الفاحـــش، معتبرة أنه يعود بكل بســـاطة 
إلـــى عدم دفع ريال واحـــد كضرائب. إلى ذلك، رأت أنه “لو 
كان النظـــام مهتما بوضع اإليرانيين المعيشـــي، ألعاد ثروة 
المستضعفين هذه، التي نهبها والتي تعود للناس أنفسهم”.

وأرفقـــت الخارجيـــة األميركيـــة ملصقـــا بتغريدتهـــا يظهـــر 

إعالنـــا إليراني يريد بيع كليته بســـبب الفقر، وإلى الجانب 
مديـــر  وبجانبـــه  المســـتضعفين  مؤسســـة  رئيـــس  اآلخـــر 
مكتـــب خامنئـــي. وكان برويـــز فتـــاح، رئيـــس “مؤسســـة 
المســـتضعفين”، أعلـــن خـــالل مؤتمـــر صحافي لـــه االثنين، 
أن إيرادات المؤسســـة زادت بنســـبة %34 لتصل إلى 360 
تريليـــون ريال )حوالـــي 2.5 مليار دوالر( في نهاية الســـنة 

اإليرانية المنتهية في 20 مارس 2020.

رئيس “مؤسسة المستضعفين” برويز فتاح

مؤسســة “المســتضعفين” تجنــي نحــو 2.5 مليــار دوالر
واشنطن عن مؤسسة خامنئي: تكدس المليارات بالنهب

االمم المتحدة ـ وكاالت

أكـــدت الواليـــات المتحدة أن أعمـــال إيران المدمـــرة وعبثها في 
المنطقـــة ســـيزداد إذا مـــا رفـــع قـــرار حظـــر األســـلحة المفروض 
عليها مســـتقبال. وأعربت مندوبة واشـــنطن لـــدى األمم المتحدة 
كيلـــي كرافـــت مجددا عن قلقها من إمكانية رفع حظر األســـلحة 
المفـــروض على إيران خالل األشـــهر القليلة المقبلـــة، مؤكدة أنه 

في حال تم ذلك فإن إجراءات إيران التدميرية ستزداد.
وفـــي تغريـــدة على حســـابها علـــى تويتر، ليـــل الثالثـــاء، أرفقت 
كيلـــي صـــورة لخطابهـــا أمام مجلس األمـــن الدولـــي، مذكرة بأن 
الواليـــات المتحـــدة وحلفاءها اكتشـــفوا قبل شـــهر، ســـفينة في 

المياه اليمنية، تحمل أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين.
كمـــا أكـــدت أن جهود إيران لتســـليح الحوثيين لـــن تؤدي إال إلى 
إطالـــة أمد الصراع. وفي معرض تأكيدهـــا أن الواليات المتحدة 
تشـــعر بقلـــق عميق إزاء احتمـــال رفع حظر األســـلحة المفروض 
علـــى إيـــران في األشـــهر المقبلـــة، قالت: “إيـــران تثيـــر صراعات 
اآلن وهـــي تخضع لعقوبات؛ من الجنون اعتقاد أن هذه األعمال 

المدمرة لن تزيد عندما يتم رفع العقوبات”.
يشـــار إلى أن وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، كان أعلن 
قبل نحو ثالثة أســـابيع، اكتشـــاف ســـفينة تحمل أسلحة إيرانية 

متجهة إلى الحوثيين.
كمـــا كشـــف في حينه أن الشـــحنة كانت تضـــم 200 قذيفة آر بي 
جي، وأكثر من 1700 بندقية كالشـــينكوف، و21 صاروخ أرض-
جو، وعدة صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة وصواريخ أخرى.
يشـــار إلى أن حظر األســـلحة المفروض على إيران قائم منذ 13 
عاًمـــا، ولكـــن بموجب قـــرار مجلس األمـــن 2231، مـــن المقرر أن 

تنتهي العقوبات في 17 أكتوبر من هذا العام.

مندوبة واشنطن لدى األمم المتحدة كيلي كرافت 

الصــراع أمــد  مــن  الحوثييــن تطيــل  فــي تســليح  جهــود طهــران 
أميركا: عبث إيران سيزداد إذا رفع حظر األسلحة عنها

عمان ـ رويترز

قالت وســائل إعام رســمية إن األردن حدد العاشــر من نوفمبر موعدا 
إلجراء انتخابات برلمانية وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي 

يقضي بإجراء االنتخابات. 

ويتمتـــع البرلمـــان األردنـــي بســـلطات 
االنتخابـــات  قانـــون  لكـــن  تشـــريعية 
يهمـــش تمثيـــل األحـــزاب السياســـية 
ويعتمـــد أغلب النـــواب على الوالءات 
وســـتجرى  والعشـــائرية.   العائليـــة 
االنتخابـــات فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه 
المعتمـــدة علـــى المســـاعدات  الدولـــة 
الخارجيـــة انكماشـــا اقتصاديـــا حـــادا 
ووســـط  كوفيـــد19-  مـــرض  بســـبب 
تصاعـــد حـــدة التوتـــر بشـــأن خطـــوة 
إســـرائيلية محتملـــة مـــن جانب واحد 

لضـــم أراض مـــن الضفـــة الغربيـــة 
المحتلة.  ويخشى المسؤولون أن 

يقضي الضـــم على فرص 
فلســـطينية  دولة  إقامـــة 

يعتـــد بهـــا وأن يأتـــي في نهايـــة األمر 
بتسوية للصراع الدائر منذ عقود على 
حســـاب األردن، الدولـــة التـــي ينحدر 
عدد كبير من ســـكانها من أسر الجئين 
فلســـطينيين رحلت مع تأسيس دولة 
إســـرائيل فـــي عـــام 1948.  ويحافظ 
قانـــون االنتخابـــات علـــى نظـــام يقيد 
أصـــول  مـــن  المنحدريـــن  تمثيـــل 
فلســـطينية لصالـــح األردنييـــن الذين 
يمثلون عماد المؤسسة السياسية في 
البـــالد.  وتتمثـــل المعارضـــة األردنية 
الرئيســـية في حزب تشـــكل من 
بيـــن صفـــوف حركـــة اإلخـــوان 
المسلمين لكنه يواجه قيودا 

قانونية على نشاطه.

األردن يجري انتخابات عامة في 10 نوفمبر
أثينا ـ وكاالت

قــال وزيــر الخارجيــة اليونانــي، نيكــوس دينديــاس، أمــس األربعاء، إن 
بــاده منفتحــة علــى الحــوار مع تركيــا، “لكن ليــس تحديــد التهديد”، في 

إشارة إلى تصعيد أنقرة بشرق المتوسط.

وأوضح الوزيـــر اليوناني، في مقابلة 
صحفيـــة مـــع قنـــاة “ERT” الرســـمية، 
أنه ال يوجد مســـار متفـــق عليه ألجل 
بدء المباحثات بيـــن أنقرة وأثينا في 

الوقت الحالي.
ويـــوم الثالثاء، قال المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية، إبراهيـــم كالين، إن 
بـــالده قد توقف عمليات استكشـــاف 
الطاقـــة فـــي شـــرق البحر المتوســـط 
لبعض الوقـــت، انتظارا لمحادثات مع 

اليونان.
وذكـــر كالين فـــي مقابلة مـــع قناة 
“ســـي إن إن تـــرك” التلفزيونيـــة، 

طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  أن 
أردوغـــان طلـــب تعليق 

أنشـــطة التنقيـــب عـــن البتـــرول فـــي 
شـــرق المتوســـط لمدة معينـــة، كنهج 

بّناء تجاه المفاوضات.
وتصاعـــد التوتـــر القائـــم منـــذ فتـــرة 
طويلـــة بيـــن البلديـــن العضويـــن فـــي 
حلف شمال األطلسي، خالل األسبوع 
البحريـــة  أصـــدرت  بعدمـــا  الماضـــي، 
التركية نشـــرة تحذيرية حول إجراء 
الميـــاه  فـــي  عمليـــات مســـح زلزالـــي 

الواقعة بين قبرص وكريت.
وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن 
الغاز شرقي البحر المتوسط، في 
مناطـــق تزعم أنهـــا ضمن جرفها 
القاري، بينما تقـــول اليونان إنها 

في مياهها اإلقليمية.

اليونان: ال تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

السعودية: الحل الليبي 
الليبي ينهي التدخل األجنبي

فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  أكد 
ما  هــو  الليبي  الليبي  الحل  أن  فــرحــان،  بــن 

ينهي االقتتال والتدخل األجنبي.
ــال أثـــنـــاء لــقــائــه نــظــيــره الــمــغــربــي نــاصــر  ــ وق
المغربية  الخارجية  وزارة  مقر  في  بوريطة 
“قلقون  األربعاء،  الرباط، أمس  العاصمة  في 
من تأثير الوضع في ليبيا على األمن اإلقليمي 
ــي”، مــــشــــددًا عــلــى أن هـــنـــاك تــوافــقــا  ــربـ ــعـ الـ
المنطقة  فــي  الــبــلــديــن  رؤى  فــي  وانــســجــامــا 
ضــد الــتــدخــل األجــنــبــي وتــحــديــات اإلرهـــاب. 
هذا ووصل وزير الخارجية السعودي األمير 
فيصل بن فرحان، الثاثاء، المغرب بعد زيارة 

شملت تونس والجزائر ومصر.

الرباط ـ وكاالت



لجنة اإلعالم الرياضي - جمعية الصحفيين البحرينية

أعلـــن رئيس لجنة اإلعـــام الرياضي 
الصحفييـــن  لجمعيـــة  التابعـــة 
البحرينيـــة أحمـــد كريم عن تشـــكيلة 
اللجنة المشرفة على تنظيم المنتدى 
المزمـــع إقامته خال الشـــهر المقبل؛ 
لمناقشة هموم وتطلعات اإلعاميين 

الرياضيين في مملكة البحرين.
 وأوضـــح كريم أن اللجنة ضمت في 
عضويتهـــا كا من الصحافي المتميز 
الشـــبابية  حســـن علـــي، والكفـــاءات 
وفاطمـــة  المـــدوب  محمـــد  النشـــطة 
الســـكران، وســـوف تكون مســـؤولية 
اللجنـــة التنســـيق والمتابعـــة؛ لضمان 
نجـــاح المنتـــدى وحشـــد أكبـــر عـــدد 
ممكـــن مـــن المشـــاركين مـــن داخـــل 
وخـــارج البحرين، وتبـــادل التجارب 
آراء  علـــى  وللحصـــول  والخبـــرات 
ومقترحات تعـــود بالنفع على تطوير 

اإلعام الرياضي البحريني.
اللجنـــة  عمـــل  أن  كريـــم  وأضـــاف   
التنظيميـــة بـــدأ بالفعـــل، مـــن خـــال 
التواصـــل مع الشـــخصيات الرئيســـة 
المتحدثـــة فـــي المنتـــدى، باإلضافـــة 
إلـــى تقديم دعوات المشـــاركة لطلبة 
اإلعـــام فـــي الجامعـــات والمهتميـــن 
باإلعـــام الرياضـــي البحريني، فضا 
اإلعـــام  أســـرة  إلـــى  المنتميـــن  عـــن 
مختلـــف  فـــي  البحرينـــي  الرياضـــي 

وسائل اإلعام المحلية.
إلـــى  اإلعـــام  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الكشـــف  ســـيتم  الـــذي  المنتـــدى  أن 
عـــن محـــاوره بعـــد أن يتـــم اعتمـــاده 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  جانـــب  مـــن 
الصحفييـــن البحرينية، إلى الوصول 
مـــن شـــأنها  أفـــكار وتوصيـــات  إلـــى 
أن ترفـــع كفـــاءة اإلعـــام الرياضـــي 
البحرينـــي علـــى مختلـــف األصعـــدة، 
باإلضافة إلى مناقشـــة محور يتعلق 

بالمرأة في اإلعام الرياضي، مضيفا 
أن هـــذا المحـــور بالتحديد ستشـــارك 
فـــي الحديث عنه شـــخصية رياضية 

مهمة سيتم الكشف عنها الحقا.
النجـــاح والتوفيـــق   وتمنـــى كريـــم، 
كا  مهامهـــم  فـــي  اللجنـــة  ألعضـــاء 
حســـب اختصاصه، مقـــدرا جهودهم 
وقبولهـــم خـــوض هـــذا التحـــدي في 
مسار العمل التطوعي لخدمة مملكة 

البحرين.

فاطمة السكران  حسن علي  محمد المدوبأحمد كريم

البحرين ــي  ف الــريــاضــيــيــن  اإلعــامــيــيــن  وتــطــلــعــات  هــمــوم  مناقشة 
تشكيل اللجنة التنظيمية لمنتدى اإلعالم الرياضي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يغلــق اليــوم “الخميــس” بــاب التســجيل لبطولــة “أقــوى رجل فــي البيت”، 
التي وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإقامتها، 
وتأتي ضمن مبادرات سموه الهادفة لدعم الشباب والرياضة البحرينية. 

علـــى  المنظمـــة  اللجنـــة  وتعكـــف   
إنهـــاء التحضيرات الخاصة بإقامة 
 15 يـــوم  النهائيـــة  المنافســـات 
أغســـطس المقبل، إذ تشهد مرحلة 
التســـجيل الحالية إقامة منافسات 
التصفيـــات التأهيليـــة، التـــي تقـــام 
فـــي 3 ألعاب، هي: تمرين “الضغط” 
التمريـــر  ثانيـــة،   60 خـــال  تكـــرار 
يتـــم خالـــه  الـــذي  االســـتعراضي، 
اســـتخدام أدوات أو أثـــاث المنـــزل 
فـــي رفعه لمـــدة 60 ثانيـــة وتمرين 

البانك الذي يحتسب بأطول مدة 
ثبات. 

 من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة 
المنظمـــة لبطولـــة “أقـــوى رجل في 
البيـــت” محمـــد ماشـــاء هللا محمد: 
“إن اللجنـــة المنظمـــة تبـــذل جهودا 
متواصلة للتحضير إلقامة البطولة. 
فاللجنة وضعـــت خطة العمل التي 
تسير من خالها في تنفيذ الجدول 
الزمني لهـــذه الفعاليـــة، التي بدأت 
بفتح باب التسجيل يوم 15 يوليو 

علـــى أن يغلق باب التســـجيل يوم 
غد الموافق 30 من الشـــهر ذاته، إذ 
ستحصر اللجنة جميع المشاركات، 
علـــى أن يتـــم اختيـــار 10 العبيـــن 
متأهليـــن للمرحلـــة النهائيـــة التـــي 

ستقام يوم 15 الشهر المقبل”. 
 وأشار إلى أنه تم اعتماد 10 جوائز 
يصل مجموعها إلى 23100 دوالر، 

إذ تـــم توزيعها على النحـــو التالي: 
يحصـــل الفائـــز األول على مبلغ 10 
آالف دوالر، ويحصـــل الفائـــز علـــى 
آالف   5000 علـــى  الثانـــي  المركـــز 
بالمركـــز  الفائـــز  ويحصـــل  دوالر، 
الثالـــث على 3000 دوالر، ويحصل 
صاحـــب المركـــز الرابـــع على 1000 
المركـــز  صاحـــب  ويحصـــل  دوالر، 
دوالر،   1000 علـــى  الخامـــس 
ويحصـــل صاحب المركز الســـادس 
علـــى 800 دوالر، وصاحـــب المركز 
الســـابع علـــى 800 دوالر، وصاحب 
دوالر   500 علـــى  التاســـع  المركـــز 
وصاحب المركز العاشـــر على 500 

دوالر.

دوالر  23100 قــيــمــتــهــا  ــن  ــزي ــائ ــف ــل ل ــز  ــوائـ جـ  10 تــخــصــيــص 
ماشاء اهلل: هدفنا نجاح “أقوى رجل في البيت”
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ثقتهـــا  البحريـــن  نـــادي  إدارة  جـــددت 
في المحتـــرف الصربي دراغـــان ليمثل 
صفـــوف فريقها األول لكرة الســـلة في 

منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وجـــرت مراســـم توقيع العقـــد في مقر 
النادي بحضور رئيـــس وأعضاء النادي 
ومـــدرب الفريـــق كريم العنـــزور. حيث 
تم تجديـــد العقد بناًء على توصية من 
ِقبـــل المـــدرب العنزور، كمـــا أن الصربي 
دراغـــان قـــد نال إعجـــاب وإشـــادة من 

ِقبل رئيس النادي عبدالرحمن الخشرم 
بعد المســـتوى الـــذي قدمه مـــع الفريق 

خال الموسم المنصرم.
وتعتبـــر هـــذه الصفقة هـــي الثالثة على 
صعيد فريق كرة الســـلة بالنادي، حيث 
ســـبق وأن أعلنت اإلدارة عـــن تعاقدها 
مـــع الاعـــب إبراهيم البصـــري وعباس 
جـــوادي لينضمـــا إلى صفـــوف “الغزال” 
فـــي  “الغـــزال”  قميـــص  عـــن  ويدافعـــا 

الموسم المقبل.

سلة البحرين تجدد عقد دراغان
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ال يوجد خاف مع الشباب... والرياضة تتحدث بلغة “االحتراف”

ــرة ــخــب ال ذوي  ــن  ــي ــي ــن ــوط ال الــمــدربــيــن  ــن  مـ يــعــتــبــر 

عبدالرحمن: هذه أسباب انتقالي لنادي االتحاد

العشار مدرًبا لحراس كرة النجمة

كشــف المــدرب الوطنــي لكرة اليــد عبدالرحمن محمد عن األســباب التي جعلتــه ينتقل إلى نادي 
االتحاد واإلشراف على تدريب فريقه األول.

ووقـــع “حمانـــي” على عقـــد تدريبه لنـــادي االتحاد 
بشـــكل رســـمي مســـاء الثاثاء، وبموجبه سيكون 
مدرًبـــا للفريـــق األول بدًءا من اســـتئناف الموســـم 

الرياضي الجاري باإلضافة لموسمين متتاليين.
وقـــال عبدالرحمـــن في تصريح لـ “الباد ســـبورت” 
إن رغبـــة وجديـــة مســـؤولي نـــادي االتحـــاد فـــي 
المفاوضـــات التي جرت بينهما في الفترة الماضية 
هـــي مـــن أهم أســـباب موافقته علـــى العرض الذي 
قدم له من ِقبلهم. مضيًفا “لقد لمس في مفاوضات 
االتحـــاد إلحـــاح شـــديد لكســـبه واالســـتفادة مـــن 
خدماتـــه الفنيـــة، ما يعنـــي أن النادي “شـــارنه” بأي 
ثمن وبأية طريقة كانت، وهذا ما عزز لديه الراحة 
النفســـية وأعطـــاه الثقـــة واألريحيـــة فـــي اختيـــار 

قراره النهائي”.
وحـــول انتقالـــه لنـــادي االتحـــاد، بيـــن “حماني” أن 
لديـــه أهـــداف فـــي ذلـــك، ومنهـــا تعزيز المســـتوى 
الفنـــي والذي ســـيثمر بتحقيق النتائـــج الطموحة، 

باإلضافـــة للحفـــاظ علـــى موقعه ضمن الفـــرق الـ 6 
الكبار مع الســـعي باحتال المراكـــز المتقدمة التي 

تليق وترضي آمال منتسبي هذا الكيان.
وعن األسباب التي جعلته يبتعد عن الشباب بشكل 
نهائـــي رغـــم وجـــود آمـــال باســـتئناف المنافســـات 
الجـــاري،  الموســـم  فـــي  نتائجـــه  لقـــوة  باإلضافـــة 
وضـــح عبدالرحمـــن أن الرياضة اآلن تتحدث بلغة 
االحتراف، فوجوده اليوم مع ناٍد وغًدا مع ناٍد آخر 
أمر طبيعي ويعتمد في المقام األول على “العرض 
والطلـــب”، ودون شـــك أن صاحـــب القرار ســـينظر 
وسينتقي العرض األفضل بعد دراسة مستفيضة.

وعمـــا إذا كان هنـــاك خاف أو مشـــكلة عجلت في 
رحيلـــه عـــن القلعـــة المارونية، أكد “حمانـــي” أنه ال 
يوجـــد أي شـــيء مـــن هـــذا القبيل وإنمـــا كما ذكره 
أعاه بالجانـــب الذي يخص االحتـــراف الرياضي، 
وفي الوقت نفسه ومن منبر “الباد سبورت” يوجه 
جزيل شكره إلى إدارة نادي الشباب على معاملتهم 

االحترافية 
في الفترة الماضية.

وفي ختام حديثه، وجه 
عبدالرحمـــن  المـــدرب 
رســـالتين إحداهما ثناء 
واألخـــرى شـــكر، األولى 
جـــواد  يســـري  للمـــدرب 
لفريـــق  قدمـــه  مـــا  علـــى 
االتحـــاد طيلة الســـنوات 
التي تولـــى فيها تدريب 
الفريـــق والبصمـــة الفنية 
واألخـــرى  تركهـــا،  التـــي 
إلدارة نـــادي االتحـــاد في 

علـــى الثقـــة التـــي أولوهـــا 
إياه، متمنًيـــا أن يقدم مافي 

جعبته لفرق كرة اليد بالنادي 
ويســـاهم بتعاونهم وتكاتفهم 

في تحقيق ما يصبون 
إليه جميًعا.

عينت إدارة نادي النجمة، المدرب الوطني جهاد العشار، مدرًبا لحراس الفريق األول 
لكرة القدم خالل ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري 2019 - 2020.

وجـــاء التوقيـــع مـــع المـــدرب الوطني 
العشـــار ضمن إطـــار جملـــة التغييرات 
الفنية التـــي أجرتها اإلدارة النجماوية 
علـــى الفريق األول، بعـــد فك االرتباط 
مـــع المدرب التونســـي فتحي العبيدي 

الذي لن يواصل هو وطاقمه المهمة.

للمـــدرب  بديـــاً  العشـــار  وســـيكون 
محمـــد  المرمـــى  لحـــراس  الوطنـــي 
طاقـــم  ضمـــن  كان  الـــذي  جناحـــي، 
الجهـــاز  أن  علًمـــا  العبيـــدي،  المـــدرب 
الفني الجديد للنجمة يضم إلى جانب 
العشار المدرب الوطني خالد الحربان 

ومســـاعديه طـــارق إبراهيـــم وطـــال 
مشعان.

ويعتبر العشار من المدربين الوطنيين 
ذوي الخبـــرة، الذين ســـبق لهـــم العمل 
أو  المحليـــة،  األنديـــة  مســـتوى  علـــى 
منتخبـــات الفئـــات العمريـــة، قبـــل أن 
يبتعـــد قلياً عن الســـاحة الكروية في 

السنوات الماضية.

عبدالرحمن محمد

“األولمبية” توجه 
االتحادات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

البحرينية  اللجنة األولمبية  أصدرت 
ــى االتــــحــــادات  ــ تــعــمــيــمــا رســـمـــيـــا إلـ
فيه  ووجــهــت  المنتخبة،  الرياضية 
الـــدعـــوة لــعــقــد اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة 
وأن   ،2020 ــعــام  ال لــهــذا  العمومية 
انتخابات  االجتماع  هذا  في  تجرى 
االنتخابية  لــلــدورة  اإلدارة  مجلس 
الجديدة 2020 - 2024، التي تجري 
في أعقاب كل دورة أولمبية مدتها 

4 سنوات.

أحالمنا من قرطبة إلى باريس!
تلقــف الشــارع الرياضــي خبر اســتحواذ مملكة البحرين على نســبة %20 من ملكية 
نادي باريس الفرنســي بشــكل متفاوت، البعض يراها خطوة ســتدفع برياضتنا نحو 
االســتثمار بخبــرات أوروبية، والبعض بدى غير متحمس كــون النادي ليس معروفا، 

والبعض اآلخر صمت وفي رأسه مليون سؤال!
لكن الجميع على صواب، فقد كانت الخطوة مفاجئة، خصوصا وأن اإلعان عنها تم 
عبــر صحيفــة ليكيب الفرنســية وليس من وســائل اإلعام البحرينيــة، وكأن الحدث 

يعني الفرنسيون وحدهم!
وبصراحــة شــديدة ال نفهــم عــدم اإلعــان الرســمي من جانــب البحرين عــن الصفقة 
أو الحديــث عــن تفاصيلهــا بوضــوح، فهــذا الغمــوض البحرينــي هو من يوقــع الناس 
فــي التأويــل والتنظيــر، حتى وإن كانــت الخطوة “ضربة معلم”، علمــا أننا حتى هذه 
اللحظة نجهل من هي الجهة بالتحديد التي قامت بشراء النادي، وكل ما نعرفه هو 

تفاصيل بسيطة جاءت على لسان النادي الفرنسي!
إنها ماحظة، من بين  بعض الماحظات لكننا لسنا في وارد التبحث فيها، فالحدث 
األساســي اليــوم هــو ارتبــاط اســم البحرين  بنــادي باريس الفرنســي الــذي أصبحت 
أنــا وغيــري الكثيريــن يعتبرونــه ناديهــم، وبدأنــا نتابــع أخبــاره ونشــترك في وســائل 
التواصل االجتماعي التابعة له، وكلنا امنيات في أن يتحول هذا النادي الصغير إلى 

عماق ينافس شقيقه السيامي باريس سان جيرمان الذي انفصل قبل 50 عامًا.
ولمــا ال، فنــادي باريــس لديــه طمــوح للترقــي إلــى الدرجــة الثانيــة، وأمامــه فرصــة 
كبيــرة ألن يصعــد حتــى قبل الثاث ســنوات التي حددها مجلــس إدارته، فا يوجد 
مســتحيل فــي عالــم كــرة القــدم، وقصــص النجاح ليســت رهينــة اليــورو أو الدوالر، 
وإنما يحكمها في الكثير من األحوال الفكر المبدع والخاق الجتياز عقبة اإلمكانات 

والفوارق المادية.
ومــن منــا توقــع بــأن يرتبط اســم البحرين بنادي فرنســي بعد ثمانية أشــهر فقط من 
اســتحواذ صندوق بحرين كابيتال على ملكية نادي قرطبة الذي يلعب في الدرجة 

الثالثة في إسبانيا؟
واألكثــر مــن ذلــك أن النــادي الفرنســي أعلــن بوضــوح عــن شــروط االتفاقيــة وتعهد 
بتدريــب الاعبيــن والمدربيــن البحرينييــن فضــا عــن الترويــج لمملكــة فــي بــاده 
وفي القارة العجوز بخاف النادي اإلســباني الذي ال نزال بانتظار تفاصيل أكثر عن 

حيثيات االستحواذ على ملكيته.
وعلــى الرغــم من قلة المعلومات المتوفرة، يمكننا القول إن ثمة توجهًا واضحا نحو 
االســتثمار في الرياضة من قبل الدولة ومؤسســاتها، وهذا مســار يبشــر بالخير على 
الرياضــة البحرينيــة خصوصــا وأنــه محكــوم بقرار تاريخــي اتخذه مجلــس الوزراء 
الموقر بالسماح لألندية الوطنية للتحول إلى شركات استثمارية وقد تقدمت حتى 

اآلن 6 أندية للدخول في غمار هذا التحدي الذي يقود إلى االحتراف والتنامي.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

علي مجيد

أحمد مهدي

جهاد العشار

القـــدم  لكـــرة  الكويتـــي  االتحـــاد  أبـــدى 
رغبته في اســـتضافة بطولة المنتخبات 
للســـيدات،  الصـــاالت  لكـــرة  الخليجيـــة 
اللجنـــة  قبـــل  مـــن  تنظيمهـــا  المقـــرر 
التنظيميـــة الخليجيـــة لكـــرة القـــدم في 

العام المقبل.
وقدم االتحاد الكويتي لكرة القدم طلًبا 
رســـمًيا إلى اللجنة التنظيمية الخليجية 
لكـــرة القـــدم برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة؛ الســـتضافة 
البطولـــة المقررة خال شـــهر أغســـطس 
الجانـــب  أن  إال   ،)2021( العـــام  مـــن 
الكويتـــي طلـــب تغييـــر موعـــد البطولة 
إلى شـــهر مـــارس من ذات العـــام، وذلك 

بالتوافق مع بقية االتحادات الخليجية.
وتتجه اللجنـــة التنظيمية إلى الموافقة 
الســـتضافة  الكويتـــي  الطلـــب  علـــى 
البطولة، خصوًصا وأنها باكورة تدشـــين 
العـــام  فـــي  للجنـــة  النســـائي  النشـــاط 
الجديد، كما يرجح أن تقام البطولة في 

شهر مارس.
وكانـــت اللجنـــة التنظيميـــة قد راســـلت 
االتحادات الخليجية ببرنامج البطوالت 
المقـــررة فـــي العـــام الجديـــد، وذلك بعد 
عـــدم تمكنهـــا مـــن إقامة أي نشـــاط في 
العـــام الجـــاري؛ بســـبب جائحـــة كورونا 
لتعليـــق مختلـــف األنشـــطة  التـــي أدت 

الرياضية.

الكويت تستضيف “خليجية الصاالت” للسيدات

أحمد مهدي

محمد ماشاء الله 

علي مجيد



نجوم الفن يغردون بحزن عن طبيب الغالبة محمد مشالي
حزن كبير ســـيطر علـــى نجوم الفن 
بعـــد تلقيهـــم خبـــر وفـــاة الطبيـــب 
المصري محمد مشالي صباح أمس 
والملقـــب بطبيـــب الغالبـــة عن عمر 
76عاًمـــا عقـــب إصابتـــه بهبوط في 
الدورة الدموية، فتحولت حسابات 
المشـــاهير علـــى السوشـــيال ميديا 
ورثـــوه  الراحـــل  عـــزاء  دفتـــر  إلـــى 
بكلمـــات وداعية مبكية، وأكد عمرو 
محمد مشالي، االبن األكبر لــــطبيب 
الغالبة الراحل، إن وفاة والده كانت 

في المنزل بحسب مجلة هي.
رانيـــا  المصريـــة  الفنانـــة  أعربـــت 
يوســـف عـــن حزنهـــا العميـــق لوفاة 
طبيب الغالبة، والفنان أحمد ســـعد 
رثـــا الدكتور مشـــالي قائـــاًل: “البقاء 
لله، اليوم فقدت األرض جزءا كبيرا 
من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة 
هذا الدكتور العظيم.. ربنا يرحمه”.

الفنانـــة مـــي كســـاب نعـــت طبيـــب 
الغالبـــة، عبـــر حســـابها علـــى تويتر 

ونشـــرت صـــورة له وودعتـــه قائلة: 
»ورحـــل شـــهم طنطا البقـــاء لله في 
دكتـــور  مشـــالي  محمـــد  الدكتـــور 
الغالبـــه إنا للـــه وإنا إليـــه راجعون“. 
وودع النجم الســـوري باسم ياخور 
طبيـــب الغالبة قائـــاًل: “يرحل المرء 
وأعمالـــه  الطيـــب  ذكـــره  ويبقـــى 
الدكتـــور محمـــد مشـــالي  الحســـنة 

رحل وترك كنوًزا من أفعال إنسانية 
ال تنســـى رحمه هللا وجعل مســـكنه 

الجنة”.
الفنـــان داود حســـين نعـــى الراحـــل 
برســـالة مبكية مســـتذكًرا جانًبا من 
ويتـــرك  اإلنســـان  :”يرحـــل  صفاتـــه 
تتوارثهـــا  حســـنة..  ســـيرة  خلفـــه 
مـــن  صادقـــة  ودعـــوات  األجيـــال 

اآلالم  وودع  تشـــافى  مريـــض  كل 
.. الدكتـــور المرحـــوم محمـــد عبـــد 
بشـــري  طبيـــب   .. مشـــالي  الغفـــار 
مصـــري”. واســـتكمل حســـين: “لقبه 
دكتـــور الغالبة.. ســـاعد المحتاجين 
الدعـــاء  الجميـــع  مـــن  يحتـــاج   ..
والفاتحـــة علـــى روحـــه الطاهـــرة.. 
ال أعـــرف الدكتـــور شـــخصًيا، ولكن 
أفخـــر وأعتـــز أن يكـــون فـــي زمننا 
هـــذا بشـــر بهذا النـــوع مـــن النقاء .. 

حفظكم هللا جميًعا ..”.
واشـــتهر والطبيـــب الراحـــل محمد 
مشـــالي، بتقاضية أجـــًرا ضئياًل من 
المرضى بشكل عام، وعدم تقاضيه 
علـــى اإلطـــالق قيمـــة الكشـــف مـــن 
المرضـــى الفقـــراء، ونـــال الطبيـــب 
التكريمـــات،  مـــن  عـــدًدا  الراحـــل 
ورفـــض تبرًعـــا بمالييـــن الجنيهات 
اطمـــأن”،  “قلبـــي  برنامـــج  خـــالل 

واكتفى بسماعة طبية.

تجربة شراء مالبس عيد األضحى هذا العام...“اونالين“ أكثر!
ــد ــه ــش ــم ــى ال ــلـ ــو الــمــســيــطــر عـ ــ ــا ه ــيـ ــالـ ــي حـ ــ ــراض ــ ــت ــ أصـــبـــح الـــتـــكـــدس االف

الزحام هو المشهد االعتيادي لألسواق والمحال استقباال لعيد األضحى المبارك وذلك لشراء المالبس ومستلزمات العيد خصوصا لألطفال 
الذيــن ينتظــرون تلــك الفتــرة مــن كل عام لتدخل على قلوبهم البهجة والســرور، بالرغم من قوانين التباعد الرســمية التي يلتزم بها الجميع 

اليوم في المملكة.

وتتجه النســـاء لشراء الفساتين وأطقم 
علـــى  للتفصيـــل  حتـــى  أو  المناســـبات 
أذواقهـــم الخاصـــة لحضور المناســـبات 
والتجمعـــات العائليـــة، وحتى الرجال 
يهتمون بشراء مالبس 
أو تفصيل  جديـــدة 
لحضـــور  الثـــوب 
العيـــد  صـــالة 
ت  ا ر يـــا ز و
ب  ر قـــا أل ا
واألصدقـــاء، 
لكـــن مـــع اقتـــراب عيد 
األضحـــى هذا العام ال تـــزال جائحة 
كورونا تطل علينا وتسيطر على المشهد، 
وكمـــا كانـــت موجـــودة فـــي مناســـبات 
فائتـــة وغيرت مـــن طقوســـها كطقوس 
رمضان والصالة بالمساجد، وحتى عيد 

الفطر قد هل علينا بغير طلته كالسابق، 
فبدورهـــا أيضـــا ســـتجبر البعـــض علـــى 
تغييـــر خططـــه ومظاهـــر احتفالـــه بهذا 
العيد وبطقوس تحضيراته له، فسيحل 
علينـــا عيد االضحى مختلـــف هذا العام 
ويحمـــل مظاهـــر مختلفـــة احتفـــاال بـــه 
ومن ابرز تلك االختالفات هي أســـاليب 
الشـــراء، خصوصا شـــراء مالبس العيد، 
فلن تكـــون تجربة دخول غرفة القياس 
مثال كما الســـابق، فأصبح فرصة النزول 
لألســـواق والمحـــال التجاريـــة للتبضـــع 
ليســـت كالســـابق فـــي ظـــل اإلجـــراءات 
االحترازية التـــي تفرضها الدولة حرصا 
وأمنـــا علـــى المواطنيـــن، ولكبـــح جماح 
بالطبـــع  ولكـــن  التفشـــي،  مـــن  األزمـــة 
الوضـــع،  لذلـــك  النـــاس  يستســـلم  لـــن 
وســـتكون لديهـــم بدائل أخـــرى تعويضا 

للنزول للشـــراء؛ حفاظا على ســـالمتهم 
وســـالمة أهاليهم، وتجنب االزدحامات 
واالختالط المباشـــر سواء في البحرين 

وخارجها.
ولعـــل اليـــوم الطريقـــة الوحيـــدة التـــي 
الشـــباب  وخصوصـــا  النـــاس  يعتمدهـــا 
منذ بداية األزمة هو التســـوق “أونالين” 
كوســـيلة شـــراء وقائية للتصـــدي ألزمة 
كورونـــا، فأصبـــح التكـــدس االفتراضي 
حاليا هو المسيطر على المشهد بدال من 

التكـــدس في المحال، فيعرض أصحاب 
الحســـابات والمحالت التي بالمجمعات 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بضاعتهم وخصوصا موقع “االنستغرام” 
وغيرها من مواقع الشراء عبر اإلنترنت، 
وأشـــهرهم موقـــع أمـــازون بوصفه أحد 
أبرز الرابحين من أزمة فيروس كورونا، 
ويقبل النـــاس بمختلف الفئات واألعمار 
علـــى الطلب عبر اإلنترنت بما يتناســـب 
مـــع احتياجاتهـــم وأذواقهـــم، وازدادت 

التعامالت أوناليـــن في الفترة األخيرة، 
حيـــث أشـــاد بهـــا كثيـــر مـــن المتعاملين 
الذيـــن ســـهلت عليهـــم عمليات الشـــراء 
لمختلـــف المنتجـــات خصوصـــا في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي نمـــر بهـــا، 
فالفيـــروس قـــد أدخلنا إلـــى عالم جديد 

بالشراء، وهو عالم التكنولوجيا. 
ســـعادته  صنـــع  علـــى  قـــادر  اإلنســـان 
بنفســـه، فيجب عليه أال ينتظر الظروف 
المناسبة لتصنعها له، فكلنا قادرون على 
التعايـــش فـــي ظـــل تلـــك الظـــروف، وال 
يجـــب علينـــا أن نترك المجـــال للكورونا 
لتعكـــر علينـــا فرحتنا بالعيد، بـــل يمكننا 
تعويـــض جميـــع طقوســـنا ببدائـــل توفر 
لنا الســـعادة واألمان في آن واحد حتى 

األونالين.. وعيدكم سعيد.

أميرة وليد

محرر مسافات

الفنانون و “الحية بيه”... ذكريات ومواقف وأحداث ال تنسى
للفنانيــن ذكريــات ال تنســى فــي عيــد األضحــى المبــارك، وتحديــدا عــادة “الحيــة بية” 
المعروفــة وهــي مــن الموروث الشــعبي المتوارث جيــل بعد جيل، فجميعنــا عندما كنا 
صغــارا نذهــب مــع األهل يــوم “ الوقفة” ليلة عيــد األضحى حاملين فــي أيدينا “الحية 
بيه” ونرميها في البحر دون معرفة السبب، ولكن عندما كبرنا اتضح أن أهالينا كانوا 

يزرعون فينا حب العادات والتقاليد والموروث الشعبي األصيل، والتمسك بالهوية.

“ نزرعها في المنزل”

الفنـــان أحمـــد مجلـــي اســـترجع ذكرياتـــه، 
وقـــال: كانت أيام جميلة ال تنســـى، حيث 
كنـــا نزرع “الحية بية” في المنزل، ونرعاها 
أشـــد الرعاية وكأنها فرد من أفراد العائلة، 
وعندمـــا يحيـــن وقت الذهاب إلـــى البحر، 
كنـــا نلبـــس الثـــوب والقحفيـــة ونســـتقبل 
البحـــر ونرميهـــا مردديـــن إنشـــودة “حيـــه 

بيـــه ، راحت حيـــه ويات حيـــه، على درب 
الحنينيـــة وغدينـــاك وقطينـــاك، ال تدعين 

علي” ..وإلخ اإلنشودة.  

“ كنت أجد سعادة في حملها” 

أمـــا الفنـــان أميـــن الصايغ، فيذكـــر أنه كان 
يجـــد ســـعادة كبرى في حمـــل “الحيه بيه” 
ورميهـــا فـــي البحـــر وترديد األنشـــودة أو 
األغنية الخاصة بها، وكان يذهب مع أهله 

وجيرانـــه فـــي مشـــهد عائلي جميـــل يعبر 
عـــن عمـــق الروابـــط والتواصـــل والتراحم 
بين أهل البحرين فـــي الماضي والحاضر، 
ويضيـــف الصايغ..أطفـــال اليـــوم وبحكـــم 
ظروف الحياة وسرعتها وتعقيدها ربما ال 
يعرفـــون إال القليـــل عن “ الحيـــة بيه” رغم 
أن الكثيـــر مـــن العوائـــل تأخـــذ أبنائها ليلة 

العيد إلى أحد الشـــواطئ لرميها؛ لترسيخ 
ثقافـــة االهتمـــام بالمـــوروث الشـــعبي كما 

فعل أهلنا من قبل. 

“كأنها العيد نفسه”

وبـــدوره قـــال الفنـــان يوســـف شـــريف إن 

“الحيـــة بيه” من العـــادات التي ال يمكن أن 
تنســـى بالنســـبة إلى أبناء جيلـــه، فالجميع 
كان ينتظـــر ليلـــة العيـــد ليحمـــل “ الحيـــه 
بيه” ويرميها في البحر، ويذكر شـــريف ان 
البيوت كانت تـــزرع الحيه بيه ويضعونها 
فـــي ســـلة مصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل، 
وليس مثل األن “ علب معدنية وبالستيك 

وغيرهـــا” وتجد كل فرد من أفـــراد العائلة 
يستعد بشغف لهذه المناسبة وكأنها العيد 

نفسه.
فالحيـــاة  شـــريف-  حســـب   – اليـــوم  أمـــا 
قـــد تغيـــرت وأطفال هـــذا الزمـــن ال يمكن 
مقارنتهـــم بأطفـــال “لـــوول”، فلـــكل زمـــان 

وعصر له رجاله.

يوسف شريف أحمد مجلي أمين الصايغ

يستعد المطرب أحمد نافع لطرح ألبومه الجديد “ ١٠٠٠ حياة “ نهاية شهر 
يوليــو الجــاري تزامنــا مــع عيد األضحي، ويضــم األلبــوم ١٢ أغنية مختلفة 

ومتنوعة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

أغانـــي األلبـــوم هي “ليلة فـــي الغرام 
وألحـــان  الشـــاعر  أســـامة  كلمـــات   “
 “ تـــوكل  طـــارق  وتوزيـــع  حســـيني، 
الحب أهو “ من كلمات أسامة الشاعر 
طـــارق  وتوزيـــع  حســـيني  وألحـــان 
تـــوكل وجيتـــارات أحمـــد حســـين، “ 
بقولـــك ايه “ من كلمات إســـالم عماد 
الدين وأســـامة الشـــاعر ومـــن ألحان 
أحمـــد نافـــع وتوزيـــع طـــارق تـــوكل 
وجيتـــارات أحمد حســـين ووتريات 
تركي،” بعد وقت” من كلمات أســـامة 
الشـــاعر وألحـــان حســـيني وتوزيـــع 

محمد السيد.
“ علـــى كيفهـــا “ مـــن كلمـــات أســـامة 
الشـــاعر وألحان أحمد نافـــع وتوزيع 
روكيـــت  وجيتـــار  الســـيد  محمـــد 
وقانـــون ماجـــد ســـرور ونـــاي محمد 

عاطف ووتريات يحيي الموجي.
“ بحـــب أفتكرهـــا “ مـــن كلمات أحمد 
على موســـي وألحـــان مدين وتوزيع 
طارق توكل، وجيتار أحمد حســـين، 
“وال اقـــدر” مـــن كلمات وائـــل توفيق 
وتوزيـــع  شـــحاتة  محمـــد  وألحـــان 

محمود صبري.

أحمد نافع يطرح جديده في العيد
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أكدت الممثلة 
والمذيعة البريطانية 

إيميلي أتاك أنه 
حان وقت 

تكوين أسرة 
وإنجاب 

أطفال بعد 
أن استكملت 

الـ30 من 
عمرها، مشيرة 

إلى أنها لن 
تدخل في 
عالقة إال 

بغرض 
الزواج.
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وزيرة الصحة فائقة الصالح مع الكوادر الطبية ومسؤولين ومتطوعين، لدى زيارتها محجر الحد الصحي صباح أمس )تصوير رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وأصيب أكثر من 700 شخص نتيجة 
للتسمم الغذائي بعد تناول وجبة شاورما، في منطقة مخيم البقعة وعين 

الباشا شمالي العاصمة األردنية عّمان.

وقــال وزيــر الصحــة الدكتــور ســعد 
بحالــة  االصابــات  عــدد  إن  جابــر، 
التســمم الجماعي، وصلــت إلى أكثر 
مــن 700 إصابة تــم إدخالها جميعها 
الصحــة،  وزارة  مستشــفيات  إلــى 
مبينــا أن معظــم هــذه الحــاالت فــي 
وضــع جيــد، وأن عــددا قليــا منهــا 

بدرجة متوسطة.
وأكــدت وزارة الصحة أنه تم خروج 
بعــض المصابيــن مــن المستشــفيات 
الصحــي  وضعهــم  تحســن  بعــد 
وثماثلهــم للشــفاء التــام، كمــا أكدت 
الحرجــة  الحــاالت  بعــض  وجــود 

الــذي  األمــر  األطفــال،  بيــن  خاصــة 
العنايــة  إلــى  دخولهــم  اســتدعى 

المركزة.
الكشــف  وبعــد  أنــه  إلــى  وأشــارت 
علــى المطعــم الذي تســبب في حالة 
التبريــد  وحــدة  أن  تبيــن  التســمم، 
الشــاورما  تحضيــر  مشــغل  داخــل 
معطلــة، وأن عمليــة التحضيــر تتــم 
خــارج الغرفــة في بيئــة غير صحية 
باالشــتراطات  االلتــزام  ودون 
الســامة  قواعــد  وأدنــى  الصحيــة 
العامــة، ما اضطر الوزارة إلى إغاق 

المطعم بالكامل.

“وجبة شاورما” تقتل طفاًل وتسمم المئات باألردن

بيعت لوحة تمثل صورة ذاتية 
رامبرانــت  الهولنــدي  للرســام 
جنيــه  مليــون   14.5 مقابــل 
مليــون   18.7( إســترليني 
دوالر( فــي مزاد افتراضي لدار 

سوذبيز للمزادات.
وقالــت ســوذبيز إن ذلــك رقــم 

قياسي جديد لصورة ذاتية للفنان الهولندي.
وأضافــت أن 6 مزايديــن طلبــوا “صــورة شــخصية للرســام وهــو يرتــدي قبعــة 
ســوداء” تعــود إلــى عــام 1632. وبيعت الصورة الشــخصية األخيــرة لرامبرانت 

افي مزاد مقابل 6.9 مايين جنيه إسترليني عام 2003.
واللوحة التي تم بيعها، الثاثاء، هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام.
كان البيــع جــزًءا مــن مزاد على اإلنترنت يعرض أعمــااًل تمتد على مدى 5 قرون 

من تاريخ الفن، من رامبرانت إلى بيكاسو، ومن جوان ميرو إلى بانكسي.

لوحة رامبرانت “الذاتية” بـ18.7 مليون دوالر

شركة ألمانية تطور برنامجا للحج االفتراضي
لــن تتجــاوز أعداد الحجــاج هذا العام 
مــن  حصــرًا  شــخص،  آالف   10 الـــ 
المقيميــن فــي المملكــة، وفقــًا لــوزارة 
الحج الســعودية، وأتى هذا التقليص 
في األعداد على خلفية تبعات انتشار 
فيــروس كورونا، والقيــود المفروضة 
سواء على السفر أو على التجمعات.

وحــرم التغيــر الــذي طــرأ علــى هــذه 
الفريضــة الســنوية، التــي تســتقطب 
مــن  حــاج  مليونــي  نحــو  للســعودية 
أكثر من 160 دولة كل موســم، أعداد 
تحظــى  أن  مــن  النــاس  مــن  هائلــة 

بفرصة إتمام الفريضة هذا العام.
من هذا المنطلق حصدت فكرة الحج 
االفتراضي، التي عملت عليها شــركة 
 ،”Bigitec“ األلمانيــة  التكنولوجيــا 
مزيدًا من االهتمام، فطورت برنامجًا 
تفاعليــًا يتيــح لمســتخدميه الذهــاب 
فــي رحلــة افتراضية للحج، بحســب 

.”euronews“ ما ذكر موقع

 Muslim“ وأطلق على البرنامج اســم
لكنــه  الفيديــو،  كألعــاب  ويبــدو   ”3D
يهــدف إلــى أخــذ المســتخدم بجولــة 
عبر نمط الحياة اإلســامية والتاريخ 

والطقوس.
وقــال المديــر اإلداري للشــركة، بــال 
شــبيب: “راودتنــي الفكــرة قبــل أكثــر 
مــن عشــر ســنوات، أعمــل أصــاً فــي 
العــب  وأنــا  الفيديــو  ألعــاب  تطويــر 

مرحلــة  فــي  األلعــاب.  هــذه  أعشــق 
يوجــد  ال  لمــاذا  أتســاءل  كنــت  مــا، 
شــيء يمكنني من خاله استكشــاف 

ثقافتي وتاريخي”.
وتــم إطــاق البرنامــج ألول مــرة في 
ينايــر مــن العــام الماضــي، ومنذ ذلك 
أكثــر  قبــل  مــن  تحميلــه  تــم  الحيــن 
مــن مليــون مســتخدم حــول العالــم، 

بحسب ما ذكر الموقع.

فقــدت إحــدى ســكان مدينــة ســاتون 
كولدفيلــد البريطانيــة بصرهــا مؤقتــا 
بعــد أن رشــت العطــر بطريــق الخطــأ 

وأصابت عينيها.
ميــل”  “ديلــي  لصحيفــة  ووفقــا 
بايــر  كارول  قــررت  البريطانيــة، 
البالغــة مــن العمــر 56 عامــا، التوجــه 
إلــى مركز طبي، وإجراء الفحوصات، 
ليكتشــف األطباء إصابتهــا بميانوما 
العيــن )ســرطان الجلد فــي العين( في 
مراحله المبكرة. وبحســب الصحيفة، 
قــام األطباء باجــراء عمليــة جراحية 
العيــن،  مــن  الــورم  خالهــا  أزالــوا 

واستعادت باير بصرها بالكامل.
ويعــد ســرطان الميانومــا نوعــًا مــن 
األمــراض الســرطانية القاتلــة، والــذي 
يصيب الخايا التــي تنتج الميانين، 
وهــو الصباغ الذي يعطي الجلد لونه. 
ويمكــن لهذا الورم أن يصيب العينين 
نظــرًا الحتوائهمــا علــى تلــك الخايــا 

التي تنتج الميانين. 

عطرها أنقذها من 
الموت المحتم

قضت محكمة نمســاوية، يــوم الثاثاء، 
رجــل  علــى  تقريًبــا  عاًمــا   18 بالســجن 
يبلــغ مــن العمر 29 عاًمــا، لمحاولته قتل 
زوجتــه الســابقة بقنبلــة منزليــة الصنــع 

العام الماضي.
وبحســب وكالة “فرانس برس”، أصيبت 
لثاثــة  أم  وهــي  ســنة،   27 الضحيــة، 
أطفــال، بحــروق خطيــرة فــي الهجــوم 

الذي وقع في أكتوبر الماضي.

تــم تفجيــر العبــوة الناســفة )على شــكل 
طــرد( عندمــا التقطتها الســيدة من أمام  
شــقتها فــي بلــدة غوتارينــغ فــي واليــة 

كارينثيا جنوبي النمسا.
كاغنفــورت،  فــي  محكمــة  وحكمــت 
المــرأة  زوج  علــى  كارينثيــا،  عاصمــة 
السابق بالسجن 17 عاما وثمانية أشهر، 
وقبولــه في مرفق مخصص للجناة غير 

المستقرين عقليا.

أصيبــت الكــوادر الطبيــة فــي أحــد المستشــفيات فــي مدينــة بالــوال بواليــة هاريانا 
الهندية بالذهول، بعد إزالة ســكين بطول 20 ســم من كبد شــاب في عملية جراحية 
اســتمرت لنحــو 3 ســاعات. ووفقــا لصحيفــة “ذا تريبيــون” الهنديــة، قــام األطبــاء 
باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة والتصويــر المقطعــي والفحوصــات األخــرى، 
بتحديد موقع السكين الذي كان قد اخترق الكبد، وعلق جزء منه في االثني عشر. 
ونتيجة لذلك، بدأ المريض بالنزيف، الذي أدى إلى تعفن الدم. ومن جانبه قال أستاذ 
جراحــة الجهــاز الهضمــي في المعهد الهندي للعلوم الطبيــة نيهار رانجان داش: “كان 
يمكــن للســكين أن يختــرق المــريء بســهولة ويدخــل القصبــة الهوائيــة أو القلــب أو 

يلمس األوعية في طريقه من الفم إلى الكبد من خال االثني عشر”.

السجن 18 عاما لرجل حاول تفجير طليقته

هندي يبتلع سكينا بطول 20 سم وينجو

فــي  العامــة  النيابــة  تحقــق 
الجزائــر مــع 45 موقوفا في 

قضية “شبكة المثليين”. 
ومثــل المتهمون أمــام نيابة 
محكمة الخروب بقسنطينة، 
يــوم االثنيــن، حســب موقــع 

النهار الجزائري.
وأودع اثنيــن مــن المتهمين 
مــع  المؤقــت،  الحبــس  فــي 
لبقيــة  القضائيــة  الرقابــة 

المتهمين.
وحســب الصحيفة فقد كان 
الشــابان  يعقــد  أن  مقــررا 
شــقة  داخــل  زواجهمــا 
داهمتهــا الشــرطة بالمدينــة 

الجديدة علي منجلي.

التلفزيــون  ونجمــة  أبــل  شــركة  أعلنــت 
األميركيــة، أوبــرا وينفــري، أنهــا ســتعود 
إلــى شــكل برنامجهــا الحــواري بسلســلة 
جديــدة تبــث عبــر )أبــل تي.فــي بلــس(، 
وســتركز أولــى حلقاتــه علــى العنصريــة 

في الواليات المتحدة.
وذكــرت أبــل ووينفري في بيان أن أولى 
حلقات البرنامج )ذي أوبرا كونفرسيشن( 
أو “الحوار مع أوبرا” ستبث في 30 يوليو 
وإلــى جانــب وينفــري، ستشــهد الحلقــة 
األولى التي تعرض بالمجان على خدمة 
أبــل حضــور إبرام إكــس كيندي، صاحب 
كتــاب “كيــف تكــون مناهضــا للعنصرية” 
األكثــر مبيعــا، وســيتحدث االثنــان عــن 

العنصرية مع مجموعة من البيض.
أكثــر  إحــدى  وهــي  وينفــري،  وكتبــت 
النســاء نفــوذا فــي الواليــات المتحــدة، 
على تويتر “حان الوقت إلعادة البشــرية 
فــي  تأمــل  أنهــا  مضيفــة  الحــوار”،  إلــى 
“حــوار يعمــل علــى توحيدنــا ال  إجــراء 

تقسيمنا”.

حبس شابين 
حاوال عقد 

زواجهما في 
الجزائر

أوبرا وينفري تتحدى 
العنصرية

تعهــد رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون ببنــاء آالف االميــال مــن الطرق 
وذلــك  الهوائيــة،  للدراجــات  المخصصــة 
لحّض البريطانيين على التحرك، والحفاظ 

على صحتهم بعد أشهر من اإلغاق.
وقــال جونســون “مــن أجــل بناء أمــة أكثر 
صحــة ونشــاطا، نحتــاج إلــى وجــود بنيــة 
تحتيــة صحيحــة وإلــى التمريــن والدعــم 
بواســطة  بالتنقــل  يثقــون  النــاس  لجعــل 
“لهــذا  وأضــاف:  الهوائيــة”.  الدراجــات 

حــان الوقــت للتغيير والمضــي قدما بأكبر 
التنقــل  لتعزيــز  جــرأة  وأكثرهــا  خططنــا 
النشــط، بحيــث يتــاح للجميع أن يشــعروا 
بفوائد ركوب الدراجات الهوائية”، حســبما 
نقلــت “فرانس برس”. وكان جونســون قد 
ابتــدع برنامج تشــارك الدراجات في لندن 
خــال توليــه رئاســة بلديتهــا بيــن عامــي 
2008 و2016، لكــن مــا يســمى بــ”دراجات 
بوريــس” بقيــت بــا حــراك إلــى حــد بعيــد 

خال أشهر اإلغاق حتى اللحظة.

جونسون يقترح مواجهة آثار “كورونا” بالدراجات

خرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة أيشواريا راي من المستشفى 
بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس “كورونا” المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع “تويتر” عن 
خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما “أراديا” من المستشفى، وسيعودان 

إلى المنزل. بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، 
أميتاب باتشان، في المستشفى للعاج من فيروس “كورونا” المستجد. جونسون يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين إلى استخدام الدراجات الهوائية 

للذهاب إلى عملهم.
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات


