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ترفـــع “البـــاد” أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة حلول رأس 
الســـنة الهجرية الجديدة، إلى مقام عاهل البـــاد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، وإلى شـــعب البحرين الوفي، داعية هللا أن يعيد المناســـبة على 

شعب البحرين واألمة العربية واإلسامية بالخير واليمن والبركات.

“              ” تهنئ بالسنة الهجرية

0507101413

الحالة أمام البسيتين على صفيح ساخن“فضاء األلوان” في “مكتبة األطفال”السيسي يطالب الجيش باالستعداد“بتلكو” تكمل توزيع 60 ألف كمامةاقتراح بإنشاء وزارة للتعليم العالي
تقدم عدد من النواب أخيرا باقتراح  «

برغبة إلنشاء وزارة للتعليم العالي؛ 
العتبارات المصلحة العامة، مشيرين 

إلى أن التعليم العالي والبحث 
العلمي في معظم بلدان العالم، 

مؤسسة مستقلة بتوجهاتها 
وأهدافها الخاصة.

أعلنت شركة بتلكو عن إتمام  «
مبادرة “بتلكو” التي تختص 

بدعم األسر البحرينية المنتجة، 
إذ تم إكمال عملية تسليم 60 

ألف كمامة مصنعة محليا إلى 
الجهات المختصة، التي أشرفت 

على عملية توزيع الكمامات.

وّجه الرئيس المصري عبدالفتاح  «
السيسي  في اجتماع عقده 

السيسي أمس الجيش 
باالستمرار في الحفاظ على أعلى 

درجات الجهوزية واالستعداد 
القتالي لتنفيذ أي مهمات توكل 

له لحماية أمن مصر القومي.

 أقامت مكتبة األطفال بمركز عيسى  «
الثقافي ورشة بعنوان “فضاء 

األلوان” عن ُبعد، لألطفال من الفئة 
العمرية 7 - 15 عاما قدمتها شيماء 

مراد، ضمن سلسلة البرامج التي 
تقدمها مكتبة األطفال عبر منصة 

“زوم” اإللكترونية.

تقام عند الساعة 7 من مساء اليوم  «
مباراتان ضمن منافسات الجولة 
14 لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم. ويدخل الفريقان 
صاحبا المركزين التاسع والعاشر 

)قبل األخير واألخير( في مواجهة سيحتدم التنافس فيها نحو تحقيق 
النقاط الثلث، والهروب من صراع الهبوط لدوري الدرجة الثانية قليًل.

أكـــد نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة حـــرص الحكومة 
على بدء العام الدراسي في موعده وتوفير ما 
يمكن الســـتئناف الدراسة بما يحقق التحصيل 
ســـامتهم،  علـــى  والحفـــاظ  للطلبـــة  العلمـــي 
مســـتذكًرا قرار مجلس الوزراء في هذا الشـــأن 
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو الماضي.

التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  ووجـــه 
والتدريـــب، فـــي اجتماعـــه الذي انعقـــد عن ُبعد 
أمس برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، 
الخطـــة  وضـــع  فـــي  للبـــدء  البحريـــن  جامعـــة 
بالجامعـــة  التعليـــم  جـــودة  لرفـــع  المســـتقبلية 
وهيكلـــة برامجها بالتعاون مـــع الجهات المعنية 
والجامعات العالمية المرموقة؛ لارتقاء بجودة 
التعليـــم العالـــي وتعزيز تنافســـية الجامعة على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.

حرص حكومي على بدء الدراسة في موعدها
توجيه جامعة البحرين للبدء في الخطة المستقبلية لرفع جودة التعليم

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب “عن ُبعد”

المنامة - بنا
الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
فـــي مملكـــة البحريـــن بالحكم 
القضائـــي الصادر من المحكمة 
الدوليـــة الخاصـــة بلبنـــان فـــي 
المرحـــوم  اغتيـــال  قضيـــة 
رفيـــق الحريري رئيـــس وزراء 
الجمهوريـــة اللبنانية األســـبق، 
الذي استشهد في العام 2005 
مـــع 21 مرافًقـــا له أثنـــاء مرور 
موكبه وسط بيروت، في عمل 
إرهابـــي جبـــان نفذه حزب هللا 

اإلرهابي.
حكـــم  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الخاصـــة  الدوليـــة  المحكمـــة 
بصـــورة  أثبـــت  قـــد  بلبنـــان 
واضحـــة ضلـــوع عناصر حزب 
هللا اإلرهابي في تلك الجريمة 

فـــي  تســـببت  التـــي  البشـــعة، 
واالســـتقرار  األمـــن  زعزعـــة 
وإثـــارة الفوضـــى بالجمهورية 
مؤكـــدة  الشـــقيقة،  اللبنانيـــة 
إلـــى  المتهـــم  تقديـــم  ضـــرورة 
القضاء العـــادل ليلقى جزاءه، 
واالســـتقرار  األمـــن  يعـــم  وأن 
على لبنان بمـــا يحقق تطلعات 

شعبه الشقيق.

قدموا المتهم في حزب اهلل 
اإلرهابي إلى العدالة

المنامة - بنا
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باليمن السياسي  الحل  ودعــم  ــران  إيـ على  الــســاح  حظر  تمديد  يجب 

السعودية: ملتزمون بخطة السالم العربية

برلين ـ وكاالت

الســـعودية  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
األمير فيصل بـــن فرحان، في مؤتمر 
صحافـــي أمس بألمانيـــا، إن “المملكة 
ملتزمـــة بالســـام على أســـاس خطة 

السام العربية”.
عندمـــا  الســـعودية  أن  إلـــى  وأشـــار 
 2002 فـــي  الســـام  مبـــادرة  دعمـــت 
كانـــت لديهـــا رؤيـــة بـــأن تكـــون هناك 
عاقـــات بيـــن جميـــع الـــدول العربية 

وإسرائيل من ضمنها السعودية.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن اإلجـــراءات 
اإلســـرائيلية أحاديـــة الجانب تعرقل 
الفلســـطينيين  بيـــن  الســـام  فـــرص 
أن  علـــى  مشـــددا  واإلســـرائيليين، 
أراٍض  كضـــم  األحاديـــة  اإلجـــراءات 
فلســـطينية أو بناء مســـتوطنات هي 
عمـــل غيـــر قانونـــي، ويشـــكل خطـــرا 
علـــى مســـار التوصل إلى حل ســـام 

شامل.
كمـــا ذكـــر وزيـــر الخارجية الســـعودي 
أنه بحـــث مع نظيـــره األلماني هايكو 
ماس “ضـــرورة تمديد حظر الســـاح 
على إيران”. وأضـــاف أن إيران تزود 

ميليشيات الحوثي بالساح.
كما أشـــار إلـــى جهود الســـعودية في 
اليمـــن  فـــي  السياســـي  الحـــل  دعـــم 
وقـــف  الدولـــي  التحالـــف  وإعـــان 

إطاق النار.

من المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين

المنامة - بنا

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  قـــرر 
رئيـــس  برئاســـة  اجتمـــاع  فـــي 
المجلس األعلـــى للصحة رئيس 
الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة اســـتمرار إجراء الفحص 
كورونـــا  لفيـــروس  المخبـــري 
إلـــى  القادميـــن  لجميـــع   )PCR(
مملكـــة البحريـــن مـــن مواطنين 
ومقيمين وزائريـــن على نفقتهم 
الخاصـــة بكلفـــة تبلـــغ 60 ديناًرا 
لفحـــص القـــدوم والفحـــص بعد 
انقضـــاء 10 أيـــام مـــن اإلقامـــة 
ومواصلـــة  البحريـــن،  بمملكـــة 
اإللكترونـــي  التطبيـــق  تفعيـــل 
)مجتمـــع واعـــي( لـــكل القادمين 
المنزلـــي  الحجـــر  وإلغـــاء 
االحترازي للقادمين الذين تظهر 

نتائجهـــم المخبريـــة ســـلبية، مع 
التزامهـــم  بإقـــرار  توقيـــع تعهـــد 
بالتعليمـــات الصـــادرة من وزارة 
الصحـــة بالعـــزل الذاتـــي لحيـــن 
حصولهـــم على نتيجـــة الفحص 

الذي أجري لهم وقت الوصول.
الوطنـــي  الفريـــق  واســـتعرض 
المؤشرات واإلحصاءات  الطبي 
التصـــدي  بجهـــود  المتعلقـــة 
وناقـــش  كورونـــا،  لفيـــروس 
اإلجراءات المتعلقة بالمسافرين 
القادمين إلى مملكة البحرين، إذ 
بينـــت اإلحصـــاءات فـــي الفترة 
 16 إلـــى   2020 يوليـــو   1 مـــن 
أغســـطس الجـــاري أن الحـــاالت 
القادمين  للمســـافرين  اإليجابية 
بلغـــت 0.2 % بعد إجراء فحص 
الخروج مـــن الحجـــر البالغة 10 

أيام حاليا.

إلغاء الحجر المنزلي للقادمين للبحرين

المنامة - بنا

فائقـــة  الصحـــة   وزيـــرة  كشـــفت 
مملكـــة  إنجـــاز  عـــن  الصالـــح 
البحريـــن لـ”مليون” مســـحة أنفية 
)PCR( لفحـــص فيـــروس كورونـــا 
إجـــراء  بـــدء  منـــذ  )كوفيـــد19-( 

الفحوصات بالمملكة.
البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  ونوهـــت 
تحتل مراتب متقدمة جدًا عالمًيا 
لـــكل 1000  فـــي نســـبة الفحـــص 
شـــخص كما وصلت نسبة الشفاء 
من فيـــروس كورونا في البحرين 
إلـــى 92.2 %، والتـــي تعـــد أيضـــًا 
من النســـب األعلـــى عالميًا بفضل 
الجهـــات  جميـــع  جهـــود  تضافـــر 
المعنية مع الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.

92.2 % التعافي 
من “كورونا”   

وهي من النسب 
األعلى عالميًا

)٠٥(
)05(
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الديوان الملكي يبدأ توزيع 
مكرمة العام الهجري الجديد

المنامة - بنا

عاهـــل  لـــدن  مـــن  بتوجيـــه 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبمناسبة حلول العام الهجري 
الجديد 1442، سيبدأ الديوان 

الملكـــي بتوزيع العادة الســـنوية عن طريق إدارتي األوقاف الســـنية والجعفرية 
علـــى الجمعيـــات الخيرية والمآتم الحســـينية كما هو الحـــال من كل عام هجري 

جديد، وكل عام والبحرين وأهلها الكرام بخير.

سمو رئيس الوزراء يهنئ سلطان 
ُعمان بالتشكيل الحكومي الجديد

المنامة - بنا

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية 
تهنئة إلى أخيه ســـلطان ُعمان الشـــقيقة جالة الســـلطان هيثم بن طارق آل ســـعيد، 
أعـــرب ســـموه فيها عـــن خالـــص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة التشـــكيل الحكومي 
الجديـــد، متمنيا ســـموه لســـلطنة ُعمـــان الشـــقيقة دوام الرفعـــة والتقدم، واســـتمرار 
النهضـــة فـــي ظـــل قيادة جالـــة الســـلطان الحكيمة، ســـائاً هللا عز وجـــل أن يحفظ 
جالته وأن يديم عليه موفور الصحة والســـعادة والعافية. كما بعث صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى نائب رئيس الوزراء لشـــؤون مجلس 

الوزراء بسلطنة ُعمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.

بتوجيه من جاللة 
الملك وتوزع عن طريق 
“السنية” و “الجعفرية”

سمو رئيس الوزراءجللة الملك

البحرين 
ترحب بحكم   

المحكمة 
الدولية الخاصة 
باغتيال الحريري

الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار للمخالفين في البناء

قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس تسلم حديثا مسودة لمشروع 
قانــون جديــد لتنظيــم المبانــي؛ إلبــداء الرأي بشــأنه قبــل طرحه علــى طاولة المناقشــة في 

السلطة التشريعية.

وأشـــار المرباطـــي إلى أن مســـودة القانـــون )الذي 
حصلـــت “البـــاد” علـــى نســـخة منه( أقـــرب إلى أن 
يكـــون قانوًنا للعقوبات وليـــس لتنظيم المباني، إذ 

كان الفًتـــا مـــا تضمنه القانـــون من عقوبـــات مبالغ 
فيهـــا وغرامـــات ال تنســـجم وطبيعـــة المخالفـــات 
المرتكبـــة. ودعا مـــن جانبه إلى إعـــادة النظر فيما 

أقرته المســـودة من عقوبات، إذ ســـيعمد المجلس 
إلى تأكيد هذا األمر ضمن مرئياته التي ســـيرفعها 

للوزارة بشأن المشروع.
وبيـــن المرباطـــي أن المادة 28 من المســـودة على 
الرغـــم مـــن تقليلهـــا ســـقف الغرامـــة المحـــددة في 
القانـــون النافـــذ إلـــى 1000 دينـــار، إال أنهـــا أقـــرت 
عقوبة أشد، وهي الحبس لمن يخالف المواد 3 و4 

و9 و10 و11.

سيدعلي المحافظة
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المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - األوقاف الجعفرية

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
األعلى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، برقيات 
عاهـــل  أخيهـــم  إلـــى  تهنئـــة 
الشـــقيقة  المغربيـــة  المملكـــة 
صاحب الجالة الملك محمد 
ذكـــرى  بمناســـبة  الســـادس؛ 
ثورة الملك والشـــعب، أعربوا 
تهانيهـــم  أطيـــب  عـــن  فيهـــا 
وتمنياتهـــم له موفور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب المملكـــة 
المغربيـــة الشـــقيق مزيدا من 
التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 
الحكيمـــة،  جالتـــه  قيـــادة 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيدين 
التـــي  والوطيـــدة  الطيبـــة 

تربط بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين ومـــا تشـــهده مـــن 

تطور ونمو.
الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي 
وصاحب الســـمو الملكي ولي 
القائـــد األعلـــى  نائـــب  العهـــد 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
تهنئـــة  برقيتـــي  الـــوزراء 
مماثلتين إلـــى أخيهما رئيس 
الحكومـــة بالمملكـــة المغربية 
ســـعد الدين العثماني، أعرب 
فيهـــا ســـموهما عـــن خالـــص 
المناســـبة  بهـــذه  تهانيهـــم 

الوطنية. 
وبعث صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئة مماثلة 
إلـــى أخيه ولي عهـــد المملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير موالي 

الحسن.

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
الســـنية الشـــيخ راشـــد الهاجـــري 
باســـمه وباســـم أعضـــاء مجلـــس 
األوقاف السنية وجميع منتسبي 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  اإلدارة 
واالمتنـــان إلى مقـــام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى تفضـــل 
جالتـــه باألمـــر بصـــرف المكرمـــة 
الســـامية  الســـنوية  الملكيـــة 
للجمعيات الخيرية للعام الهجري 

1442 للهجرة الموافق 2020.
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف  وأكـــد 
الملـــك  جالـــة  حـــرص  الســـنية 
علـــى دعم العمـــل الخيري بمملكة 
البحرين، الذي يمثل رافدا رئيسا 
كافـــة  بيـــن  والتكاتـــف  للتاحـــم 

أطياف شعب مملكة البحرين.
والتقديـــر  الشـــكر  كل  رفـــع  كمـــا 
لرئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 

نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة؛ علـــى التوجيهات الكريمة 
بتوفيـــر اإلمكانـــات والتســـهيات 
كافة لدعم العمل الخيري بمملكة 
البحرين، ســـائا هللا العلي القدير 
الملـــك  جالـــة  علـــى  يديـــم  أن 
الصحـــة والعافيـــة والســـداد، وأن 
يثيبـــه علـــى مـــا يقدمه مـــن عمل 
الخير والبر، إنه ولي ذلك والقادر 

عليه.

رفـــع رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف 
مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة  الصالـــح 
والحســـينيات  المآتـــم  وعمـــوم  األوقـــاف 
أسمى آيات الشكر والتقدير واالعتزاز إلى 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة؛ على تفضل جالته 
بصـــرف المكرمـــة الملكية الســـامية للمآتم 
والروضات الحسينية للعام الهجري 1442 
للهجرة الموافـــق 2020 م جرًيا على عادة 

جالته الحميدة في كل عام.
وأثنـــى رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة علـــى 
المكرمة السامية والعادة الحميدة لجالة 
الملـــك فـــي مشـــاركة شـــعبه الوفـــي فـــي 
مناســـبة عاشوراء الخالدة، مؤكًدا أن هذه 
المكرمـــة تعـــزز مـــا تـــوارث عليـــه وحرص 
عليـــه األجـــداد واآلبـــاء من رعايـــة خاصة 
لمناســـبة عاشـــوراء، التي توارثوهـــا كابًرا 
عـــن كابـــر، وتعكـــس الترابـــط والتعايـــش 
واالنســـجام الذي تمتاز به مملكة البحرين 
األوقـــاف  رئيـــس  رفـــع  كمـــا  األزل.  منـــذ 
الجعفرية فائق الشكر والتقدير إلى رئيس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على 
التوجيهـــات الكريمـــة بتوفيـــر اإلمكانـــات 
والتســـهيات كافة إلحياء هذه المناســـبة 
بشـــكل ٓامـــن وصحـــي للجميـــع فـــي ظـــل 
الظـــروف الراهنة، ســـائًا هللا العلي القدير 
أن يمـــد جالـــة الملـــك بعونـــه وتســـديده 
واالزدهـــار  الخيـــر  مســـيرة  لمواصلـــة 
والتنميـــة في مملكـــة البحرين الطيبة، إنه 

سميع مجيب الدعاء.

البحرين تهنئ المغرب بذكرى ثورة الملك والشعب

جاللة الملك حريص على دعم العمل الخيري

المكرمة تجسد مشاركة جاللة الملك لشعبه في عاشوراء

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ هنغاريا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
هنغاريا جانوس ادر؛ بمناسبة ذكرى 

يوم الدستور لبالده.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني بالعام الهجري الجديد

ندعو اهلل كي يرفع عن البحرين بالء “كورونا”

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة؛ بمناسبة حلول 

العام الهجري الجديد 1442هـ.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات إلـــى جالة الملـــك بهذه 
المناســـبة، ســـائا هللا تعالـــى أن يعيد 
هذه المناســـبة المباركـــة على جالته 
وعلى البحرين وشعبها الوفي واألمة 
العربيـــة واإلســـامية بالخيـــر واألمن 

والسام.
ودعا ســـموه هللا عز وجـــل أن يحفظ 
جالـــة الملـــك وأن يديم علـــى جالة 
الملـــك نعمـــة الصحة والســـعادة، وأن 
يرفـــع عـــن بلدنـــا والبشـــرية جمعـــاء 

جائحة فيروس كورونا.
وبعـــث صاحب الجالـــة الملك برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، عبـــر فيهـــا 
جالته عن شـــكره لســـموه، داعيا هللا 
عـــز وجـــل أن يمتـــع ســـموه بالصحـــة 
والعافية وطول العمر، وأن يعيد هذه 
المناســـبة العزيـــزة بالخيـــر والبركات 
علـــى مملكتنـــا الغالية وعلـــى األمتين 
العربيـــة واإلســـامية، وأن يرفـــع عن 
البشـــرية جمعاء هـــذا الوباء ويســـبغ 

على عباده نعمة الصحة.
وتلقـــى جالـــة الملـــك، برقيـــة تهنئـــة 
مـــن ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 

النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة بهذه 

المناسبة.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص التهاني 
بهـــذه  الملـــك  لجالـــة  والتبريـــكات 
المناســـبة، ســـائا هللا تعالـــى أن يعيد 
هذه المناســـبة المباركـــة على جالته 
وعلى البحرين وشعبها الوفي واألمة 
العربيـــة واإلســـامية بالخيـــر واألمن 

والسام.
ودعـــا ســـموه هللا عـــز وجـــل أن يرفع 
عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء 
جائحـــة فيـــروس كورونا، وأن يســـبغ 

على عباده نعمة الصحة والعافية.
وبعـــث صاحب الجالـــة الملك برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

عبـــر فيها جالته عن شـــكره لســـموه، 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى 
ســـموه نعمة العافيـــة، وأن يعيد هذه 
المناســـبة العزيـــزة بالخيـــر والبركات 
علـــى وطننـــا العزيـــز، وعلـــى األمتين 
العربيـــة واإلســـامية، وأن يرفـــع عن 
البشـــرية جمعاء هـــذا الوباء ويســـبغ 

على عباده نعمة الصحة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، برقيـــة تهنئـــة مـــن صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء، بهذه المناسبة.
وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص التهاني 
الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو  والتبريـــكات 
بهـــذه المناســـبة، ســـائا هللا تعالى أن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة علـــى 
ســـموه وعلى البحرين وشعبها الوفي 
واألمـــة العربيـــة واإلســـامية بالخير 

واألمن والسام.
ودعـــا ســـموه هللا عـــز وجـــل أن يرفع 
عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء 
جائحـــة فيـــروس كورونا، وأن يســـبغ 

على عباده نعمة الصحة والعافية.
وبعـــث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
إلـــى  الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيس مجلس الوزراء، عبر فيها عن 
االعتزاز بما تضمنتها برقية سموه من 
مشـــاعر طيبـــة ونبيلـــة، داعيا هللا عز 
وجل أن يعيد هذه المناســـبة العزيزة 
بالخيـــر والبركات علـــى وطننا العزيز 
القيـــادة الحكيمـــة لعاهـــل  فـــي ظـــل 
البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وأن يرفع عن بلدنا 
الحبيب وعن البشرية جمعاء جائحة 

فيروس كورونا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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“السنية” تشيد 
بالمكرمة السامية 

السنوية لعاهل 
البالد

“الجعفرية”: 
البحرين رمز 

للتعايش والترابط 
منذ األزل

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة
ــبـــيـــة الـــمـــعـــتـــادة ــاح الـــفـــحـــوصـــات الـــطـ ــ ــج ــ بـــمـــنـــاســـبـــة ن

تلقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء مزيــًدا من برقيات التهاني؛ بمناســبة نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها ســموه، 
وتكللت بفضل هللا وحمده بالنجاح والتوفيق، من عدد من كبار المسؤولين والوزراء، عّبروا فيها عن عميق سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة رافعين أسمى آيات 

التهاني والتبريكات إلى مقام سموه، مقرونة بالدعاء إلى هللا العلي القدير أن يحفظ سموه لمملكة البحرين ذخًرا وسنًدا وفخًرا.

إذ رفـــع رئيس الحـــرس الوطني ســـمو الفريق أول ركن 
الشـــيخ محمد بن عيســـى بن ســـلمان آل خليفة أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء؛ بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة 
التـــي أجراها ســـموه، التي تكللت بفضـــل هللا بالتوفيق 
والنجاح، مبتهًا إلى هللا عز وجل أن يديم على ســـموه 
نعمـــة الصحة والعافية، والعمر المديد، وأن يمده بعونه 
وتوفيقـــه لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر واالزدهـــار لمملكـــة 
البحريـــن في ظـــل القيادة الحكيمة لعاهـــل الباد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
بـــدوره، أعرب مستشـــار صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء، ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة عن 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء؛ بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبيـــة المعتـــادة التـــي أجراها ســـموه، وبفضل من هللا 
تكللـــت بالنجـــاح والتوفيق، داعًيا المولـــى العلي القدير 
أن يســـبغ على ســـموه جزيل نعمـــه، وأن يمتعه بموفور 
الصحـــة والعافية وطـــول العمر، وأن يبقي ســـموه ذخر 
للمملكـــة البحرين وشـــعبها الكريم لمواصلة دور ســـموه 
الريـــادي في مســـيرة الخير والتقـــدم والنماء في نهضة 

الوطن.
وتقـــدم نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء جواد بن ســـالم 
العريض بأســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، بهذه المناســـبة السعيدة، 
قائًا إن نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها 
سموه أدخل البهجة والسرور في قلوب شعب البحرين، 
داعًيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يحفـــظ ســـموه، وأن يمـــن 
عليه بموفور الصحة والســـعادة لمواصلة مسيرة البناء 
لخدمة مملكة البحرين وشـــعبها الوفي في ظل القيادة 

الحكيمة لعاهل الباد.
وأعرب محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة باألصالة عن نفســـه وبالنيابة عن 

أهالـــي المحافـــظ الجنوبيـــة عـــن أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات، إلى صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء؛ 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها 
ســـموه، وتكللت بفضل هللا وحمـــده بالنجاح والتوفيق، 
ســـائلين المولى عز وجل أن يحفظ ســـموه ويديم عليه 
موفـــور الصحة والعافية وأن يســـدد على طريق الخير 

خطاه لما فيه خير وتقدم الوطن والمواطنين.
فيمـــا عّبـــر رئيـــس المحكمة الدســـتورية الشـــيخ خليفة 
بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيـــه 
وتبريكاته لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء على 
نجـــاح الفحوصـــات الطبية التي أجريت لســـموه، داعيا 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه وأن يديـــم عليـــه 
موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة 

الخير والعطاء.
وبارك مستشـــار صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة عبدهللا بن حســـن ســـيف، نجاح 
الفحوصات الطبية التي أجراها صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء والتي تكللت بالنجـــاح والتوفيق، رافًعا 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سموه الكريم 
بهذه المناســـبة السعيدة، ســـائًا المولى العلي القدير أن 
يحفظ ســـموه وأن يبقيه ذخرا وسندا لمملكة البحرين، 
ويســـدد على طريق الخير خطاه ويمنحه القوة والعون 
لمواصلـــة مســـيرة الخير والتنمية فـــي المملكة في ظل 

القيادة الحكيمة لصاحب الجالة الملك.
للشـــؤون  الملـــك  جالـــة  مستشـــار  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
“يشـــرفني أن أرفـــع إلى صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء أســـمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة 
الغاليـــة، مبتهـــًا للمولى عـــز وجل أن يديم على ســـموه 
موفـــور الصحـــة وتمـــام العافيـــة، وأن يرعـــاه وبحفظه 
ويوفقـــه دوًمـــا ويســـدد خطـــاه فيمـــا يبذلـــه مـــن جهـــد 
متواصـــل لتعزيـــز منجزات مملكـــة البحريـــن ومواصلة 
مســـيرة تقدمها على المســـتويات كافة بمـــا يعود بمزيد 

من النفع والخير على البحرين وشـــعبها، ويعزز مكانتها 
اإلقليمية والدولية”.

وهنأ وزير الخارجية عبداللطيف الزياني صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات 
الطبيـــة، معرًبـــا عن بالـــغ التهانـــي والتبريـــكات مقرونة 
بالدعـــاء إلـــى المولى العلي القدير أن يديم على ســـموه 
نعمـــة الصحة والعافية والعمـــر المديد، وأن يكلل جهود 
ســـموه المخلصة بالتوفيق والسداد لما فيه خير وتقدم 

وازدهار الوطن.
إلـــى ذلـــك رفع وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
المؤيـــد، أصـــدق آيـــات التهانـــي والتبريـــكات وأطيـــب 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء؛  رئيـــس  لســـمو  التمنيـــات 
الفحوصـــات الطبية المعتادة، داعًيا هللا تعالى أن يديم 
على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة 
مســـيرة التطـــور والتنميـــة وتحقيق المزيد مـــن التقدم 

والرقي للوطن وشعبه الوفي.
وأعـــرب رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة عبدالحســـين 
ميـــرزا عن ســـعادته الغامرة بنجـــاح الفحوصات الطبية 
التـــي أجراهـــا ســـمو رئيـــس الـــوزراء وتكللـــت بالنجاح 
بفضـــل هللا وتوفيقه، داعًيـــا المولى عز وجل أن يحفظ 
ســـموه ويمده بموفـــور الصحـــة والعافيـــة وأن يحفظه 
ذخرا لمواصلة مســـيرة البناء والتقـــدم لمملكة البحرين 
الحبيبـــة وشـــعبها الوفي في ظل العهـــد الزاهر لصاحب 

الجالة الملك.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الشـــيخة وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة عـــن خالـــص 
التهانـــي والتبريكات إلى ســـمو رئيس الوزراء بمناســـبة 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي تكللـــت بفضـــل هللا وعنايته 
بالتوفيـــق والنجاح، مبتهلة إلى هللا عز وجل أن يحفظ 
ســـموه ويديـــم عليـــه موفور الصحـــة والعافيـــة وطول 
العمـــر لمواصلة جهود ســـموه في خدمة مســـيرة النماء 
والتطـــور بمملكـــة البحرين، ويجعله ســـنًدا وعًزا وفخًرا 

لمملكة البحرين وشعبها الوفي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تبـــادل عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام 
الهجـــري الجديد 1442، مع قادة الـــدول الخليجية 

والعربية واإلسامية الشقيقة والصديقة.
وأعـــرب جالـــة الملـــك عن أطيـــب تهانيـــه وخالص 
تمنياته لهم موفور الصحة والسعادة، داعيا المولى 
عـــز وجـــل أن يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة على 
بلدانهـــم وشـــعوبهم الشـــقيقة بوافر الخيـــر واليمن 
والبـــركات، وأن يحفـــظ الجميع من وبـــاء “كورونا” 
ويرفـــع هـــذه الجائحة عن البشـــرية جمعـــاء وتعود 

الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.
وتبـــادل رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقيات التهاني، 
 ،1442 الجديـــد  الهجـــري  العـــام  حلـــول  بمناســـبة 
مـــع قـــادة الـــدول الخليجيـــة والعربية واإلســـامية 
الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهد.
وأعـــرب ســـموه عـــن أطيـــب التبريـــكات وأصـــدق 
التمنيـــات لهـــم وافـــر الصحة والســـعادة، ولشـــعوب 
دولهـــم مزيدا مـــن التقـــدم واالزدهار، داعًيا ســـموه 
الســـعيدة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  تعالـــى  هللا 
وأمثالها عليهم وعلى شعوب دولهم بالخير واليمن 
والبـــركات، وأن يرفـــع عـــن البحريـــن والعالـــم أجمع 
وبـــاء جائحة كورونا برحمته وفضله؛ لتعود الحياة 

لطبيعتها عاجًا غير آجل بإذن هللا تعالى.

كمـــا تبـــادل ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة برقيات 
تهنئـــة بمناســـبة حلـــول العـــام الهجـــري الجديد مع 
إخوانه قادة الدول الخليجية والعربية واإلسامية 

الشقيقة والصديقة وأولياء العهود.
وأعـــرب ســـموه عن خالص تهانيـــه وأطيب تمنياته 
لهـــم موفـــور الصحـــة والســـعادة، داعًيـــا المولى عز 
وجل أن يعيد هذه المناســـبة المباركة على بلدانهم 
وشـــعوبهم بوافـــر الخيـــر واليمـــن والبـــركات، وأن 
يحفـــظ الجميع من جائحـــة “كورونـــا” ويرفعها عن 

البشرية جمعاء.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع قادة الدول



وّجـــه المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم 
والتدريـــب جامعـــة البحريـــن للبـــدء فـــي 
وضـــع الخطـــة المســـتقبلية لرفـــع جـــودة 
برامجهـــا  وهيكلـــة  بالجامعـــة  التعليـــم 
بالتعاون مع الجهـــات المعنية والجامعات 
بجـــودة  لالرتقـــاء  المرموقـــة؛  العالميـــة 
التعليـــم العالي وتعزيز تنافســـية الجامعة 
والعالمـــي  اإلقليمـــي  المســـتويين  علـــى 
وبمـــا يمكنها من أداء دورهـــا الوطني في 
تطوير مخرجات التعليم ما بعد المدرسي 
مـــن التخصصـــات وربطهـــا بســـوق العمـــل 
ومتطلباته وإســـهامها في برامـــج التنمية 

الشاملة وتعزيز االقتصاد الوطني.
واســـتمع المجلـــس، فـــي اجتماعـــه الـــذي 
انعقد عـــن ُبعد أمس برئاســـة نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، إلـــى شـــرح عـــن خطـــة 
تطويـــر جامعـــة البحريـــن تهـــدف لوضـــع 
العلمـــي  للبحـــث  وطنيـــة  اســـتراتيجية 

واعتمـــاد أفضل الممارســـات فـــي حوكمة 
مؤسسات التعليم العالي ومنحها المرونة 
الالزمة؛ لضمان استقطاب كوادر أكاديمية 

ذات جودة عالية.
وشدد سموه على أهمية االجتماعات التي 
يعقدهـــا المجلس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريـــب، مؤكدا أن الخطة المســـتقبلية 
لتطويـــر الجامعـــة ســـتكون موضع البحث 

في االجتماع القادم للمجلس.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، اطلـــع المجلس 
وزارة  واســـتعدادات  إجـــراءات  علـــى 
التربيـــة والتعليـــم للعام الدراســـي المقبل 

في المـــدارس الحكوميـــة والخاصة، التي 
تكفـــل التحصيل العلمي في بيئة مناســـبة 
وفقـــا لخيـــار أوليـــاء األمـــور فـــي حضـــور 

أبنائهم الطلبة أو تلقي التعليم عن بعد.
مـــع  الضروريـــة  التدابيـــر  تحديـــد  وتـــم 
االلتـــزام باالحتـــرازات الصحيـــة للتعامـــل 
مـــع جائحة كورونا بالتعـــاون مع المجلس 
األعلـــى للصحـــة ووزارة الصحة من خالل 

االجتمـــاع مـــع الفريـــق الوطنـــي المكلـــف 
المؤسســـات  افتتـــاح  إعـــادة  بمتابعـــة 
حاليـــا  الـــوزارة  تقـــوم  كمـــا  التعليميـــة، 
باالنتهـــاء مـــن إعـــداد المحتـــوى التعليمي 
والتفاعليـــة  اإللكترونيـــة  المنصـــات  عبـــر 
بمـــا يالئـــم متطلبـــات مختلـــف المراحـــل 

التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد ســـمو الشـــيخ محمد 

بـــن مبارك آل خليفة حرص الحكومة على 
بـــدء العـــام الدراســـي فـــي موعـــده وعلى 
توفيـــر ما يمكـــن الســـتئناف الدراســـة بما 
يحقـــق التحصيل العلمي للطلبة والحفاظ 
علـــى ســـالمتهم، مســـتذكًرا قـــرار مجلس 
جلســـته  فـــي  الشـــأن  هـــذا  فـــي  الـــوزراء 

المنعقدة بتاريخ 27 يوليو الماضي.
عمـــل  ســـير  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا 

مشـــروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم مـــن خالل التعـــاون مع 
االستشـــاري الدولي للمشـــروع فـــي تنفيذ 
مبـــادرات المشـــروع التي يبلـــغ عددها 17 
مبادرة ومنها تطويـــر وزيادة كفاءة إدارة 
العمليـــة التعليميـــة فـــي الـــوزارة وداخـــل 
المـــدارس ووضـــع آليـــة مركزيـــة لعمليـــة 
التخطيط وزيادة كفاءة إدارة الموازنات، 
باإلضافـــة إلـــى تطوير المناهج الدراســـية 
وتحســـين جودة عمليـــة التعليـــم والتعلم 
فـــي المـــدارس وتطوير المنشـــآت والبنية 
التحتيـــة للـــوزارة وتعزيـــز منصـــة التعليم 
اإللكترونـــي بأحـــدث التقنيـــات، إذ قامـــت 
وإنشـــاء  العمـــل  فـــرق  بتشـــكيل  الـــوزارة 
مكتب إلدارة المشـــروع والبدء في عملية 
التدريـــب وبنـــاء القـــدرات للعامليـــن على 
تحقيًقـــا  الـــوزارة؛  وموظفـــي  المشـــروع 
ألهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب 

في مملكة البحرين.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة - بنا

خـطــة لـرفــع جــودة التعـليــم بـجـامـعــة الـبـحـريــن
17 مبــــــادرة لتــطــويـــــر هيكـــــل “التـربيـــــة” بينهـــــا زيـــــادة كفــــــاءة اإلدارة التعليميـــــــة

سمو محافظ الجنوبية يتابع احتياجات أهالي مدينة عيسى

حميدان: المقر الجديد لـ “جمعية التدريب” يرتقي بعملها

ــة ــيـ ــائـ ــوقـ ــاذ اإلجــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة والــــتــــدابــــيــــر الـ ــ ــخ ــ ــات ــ مـــســـتـــمـــرون ب

الشعلة: تأهيل العنصر الوطني حاجة ملحة في ظل التطورات

احتياجـــات  ومتابعـــة  رصـــد  إطـــار  فـــي 
األهالـــي والمواطنيـــن وتعزيـــز التواصـــل 
معهـــم، التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي من 
خـــالل المجلـــس االفتراضـــي، عـــددا مـــن 
أهالي منطقة مدينة عيسى، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيســـى الدوسري وعدد 

من الضباط والمسؤولين بالمحافظة. 
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
مؤكـــًدا  بالحضـــور،  الجنوبيـــة  محافـــظ 
ســـموه أهميـــة مـــد جســـور التواصـــل مـــع 

األهالـــي والمواطنين لتحقيـــق تطلعاتهم 
بالتعـــاون  وتلبيتهـــا  واحتياجاتهـــم 

ذات  الجهـــات  مختلـــف  مـــع  والتنســـيق 
العالقة؛ تنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية 

خليفـــة. آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
واســـتعرض ســـموه الحمالت والمبادرات 

األمنية التي تنفذهـــا المحافظة بالتعاون 
حـــرص  مؤكـــًدا  األمنيـــة،  اإلدارات  مـــع 

المحافظة في مواصلة الجهود في اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
عبر تبني سلســـلة من البرامج األمنية في 
مختلف مناطق المحافظة، مشيًدا سموه 
بالدور األمني الرائد لإلدارات األمنية في 
مجال الشـــراكة وتنفيذ المبادرات األمنية 

الهادفة. 
مـــن جهتهـــم، عّبـــر الحضـــور مـــن أهالـــي 
مدينة عيسى عن شكرهم لسمو المحافظ 
كل  ومناقشـــة  التواصـــل  علـــى  لحرصـــه 
األمـــور األمنيـــة واالجتماعيـــة والتنموية 
في المحافظـــة، التي تتعلـــق باحتياجات 

ومتطلبات األهالي والمواطنين.

التقـــى وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل 
حميـــدان، فـــي مكتبـــه، المستشـــار األعلـــى لجمعية 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
عبدالنبي الشـــعلة، بحضور مستشار الجمعية أحمد 
البنـــاء، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بهيجة 
الديلمـــي. وأثنـــاء اللقـــاء، تـــم بحث أهميـــة التنمية 
التعـــاون  وآفـــاق  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  البشـــرية 
المشـــترك لالرتقـــاء بسياســـات وخطـــط التدريـــب 
وتنمية الموارد البشـــرية، وأثر ذلك على رفد ســـوق 
العمـــل بالكفاءات الوطنية المؤهلـــة وتطوير األداء 
المؤسســـي والفـــردي فـــي مواقـــع اإلنتـــاج، كمـــا تم 

بحث آخر مستجدات افتتاح المقر الجديد لجمعية 
البحريـــن للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية، المقرر 
أن يفتتـــح فـــي شـــهر ديســـمبر المقبـــل تزامًنـــا مـــع 

احتفاالت مملكة البحرين باألعياد الوطنية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد حميـــدان أن وجـــود مقـــر 
متكامـــل الخدمات للجمعية سيســـهم فـــي االرتقاء 
بعملها وتحقيق أهدافها في تنمية الموارد البشرية، 
منوًهـــا بمـــا تتمتع بـــه الجمعية من عراقـــة تاريخية 
تمتد ألكثر من 4 عقود، إذ كانت النواة األولى التي 
لعبـــت دوًرا مهًمـــا فـــي التعريـــف بأهميـــة التدريـــب 
لتزويد المنشـــآت بالكوادر الوطنية المؤهلة لســـوق 
المتزايـــد  االهتمـــام  إلـــى  ولفـــت حميـــدان  العمـــل. 

مـــن قبـــل الحكومـــة بالتطويـــر المســـتمر لمنظومـــة 
وتكريـــس  البشـــرية،  المـــوارد  وتنميـــة  التدريـــب 
رئيســـا  إقليميـــا  مركـــزا  بوصفهـــا  البحريـــن  موقـــع 
للتدريب في المنطقة، مؤكًدا أهمية االســـتثمار في 
التدريـــب وتعـــدد مناهجه بمـــا يعـــود بالفائدة على 
األفـــراد والمؤسســـات؛ إذ يعـــد االهتمـــام بالتدريب 
إحدى ســـمات المنشـــآت المتطـــورة لمواكبة أحدث 
التطـــورات واالبتـــكار فـــي مجـــاالت تنميـــة الموارد 
البشـــرية، مؤكًدا دعم الوزارة للجمعية ومســـاندتها 
في جميع أنشطتها، باعتبارها أحد الروافد الداعمة 
للمؤسسات والمعاهد التدريبية الخاصة في مملكة 

البحرين.

بـــدوره، أكـــد الشـــعلة أهميـــة االرتقـــاء بسياســـات 
التدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية ودعـــم جميـــع 
الجهود المبذولة في هذا اإلطار، مشـــيًرا إلى أهمية 
االستثمار في التدريب لتحقيق التنمية المستدامة 
فـــي مختلف القطاعات، مؤكـــًدا أن التحديات التي 

تواجـــه المنشـــآت فـــي ظـــل المتغيرات المتســـارعة 
مـــع دخـــول التكنولوجيـــا بشـــكل كبيـــر فـــي إدارة 
زيـــادة  الجميـــع  علـــى  يحتـــم  العالـــم  اقتصاديـــات 
االهتمام بتدريـــب العنصر الوطنـــي وتأهيله مهنًيا؛ 

من أجل المنافسة في سوق العمل.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

local@albiladpress.com03

جائزة سمو رئيس الوزراء حافز كبير لألطباء
الســـيد أول خليجيـــة حاصلـــة علـــى البـــورد األميركـــي فـــي “اختـــال الدهـــون”

اســـتقبلت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح، 
بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير، استشاري 
الســـكر والغـــدد الصماء واختـــالل الدهون 
األميركيـــة  للجمعيـــة  المنتخـــب  الرئيـــس 

للغدد الصماء في الخليج نسرين السيد.
مـــن  عـــدد  واســـتعراض  بحـــث  وتـــم 
الموضوعات المرتبطة بدراسة وتشخيص 
األبحـــاث  وأعـــداد  وعالجهـــا  األمـــراض 
الطبية وخطط العمل، إلى جانب االهتمام 
بإعـــداد الدراســـات التـــي تؤمـــن المتابعـــة 
الالزمـــة ألمـــراض الغدد الصمـــاء وأحدث 
العالجات المتطـــورة والمتاحة في مجال 
تشخيص وعالج اختالل الدهون وارتفاع 
الوراثـــي  العامـــل  ودور  الكوليســـترول، 
والجينـــي فـــي اإلصابـــة بهـــذه األمـــراض 

وأهمية تشخيصها في وقت مبكر.
نشـــاطات  علـــى  الوزيـــرة  إطـــالع  وتـــم 

الغـــدد  ألمـــراض  األميركيـــة  الجمعيـــة 
الصمـــاء فـــرع الخليـــج، ومناقشـــة إمكان 
ألمـــراض  وطنيـــة  إســـتراتيجية  وضـــع 
اختـــالل الدهون فـــي مملكـــة البحرين، إذ 
اختيـــرت الســـيد ممثلـــة لمملكـــة البحرين 
مـــن قبـــل الجمعيـــة األوروبيـــة ألمـــراض 
الكوليسترول الوراثي وتصلب الشرايين، 

وتعتبر البحرينية الوحيدة وأول خليجية 
حاصلـــة على البـــورد األميركي في مجال 

اختالل الدهون.
وأعربت نسرين الســـيد عن عميق شكرها 
والتعـــاون  الداعمـــة  للجهـــود  وتقديرهـــا 
المقدم مـــن جانـــب وزارة الصحة، مؤكدة 
أن الدعـــم المتواصل يســـاهم فـــي تطوير 

وتشـــجيع قـــدرات األطبـــاء وعطاءاتهـــم 
ومواكبـــة  المرضـــى  خدمـــة  لصالـــح 
فـــي  والعالجيـــة  البحثيـــة  المســـتجدات 
ســـبيل تطويـــر جـــودة وكفـــاءة مســـتوى 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للجميع في 

مملكة البحرين. 
وأشـــادت الســـيد بمبادرة مملكـــة البحرين 
البحرينـــي  للطبيـــب  يـــوم  بتحديـــد 
وتخصيـــص جائزة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة لألطبـــاء المتميزين في البحث 
المبـــادرة  أن  العالجـــي والطبـــي، مؤكـــدة 
تعتبـــر تقديـــًرا وحافـــًزا كبيـــًرا وقيًما أمام 
األطباء لبـــذل مزيد من العطـــاء والجهود 

لصالح االرتقاء بالقطاع الصحي.
وأعربـــت وزيـــرة الصحة في ختـــام اللقاء 
عن تمنياتها للسيد بكل التوفيق والنجاح 

في مسيرتها الطبية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية مستقبال عبدالنبي الشعلة، بحضور أحمد البناء وبهيجة الديلمي

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

التقـــى رئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذياب بـــن صقر النعيمي عن 
ُبعـــد عبـــر برامج التواصـــل المرئي 
أمـــس األربعـــاء، مـــع الفريـــق أول 
هيئـــة  رئيـــس  يامازاكـــي  كوجـــي 
األركان المشـــتركة في قوة الدفاع 

إلمبراطورية اليابان الصديقة.
وخـــالل اللقاء رحـــب رئيس هيئة 
هيئـــة  رئيـــس  بنظيـــره  األركان 
األركان المشـــتركة اليابانـــي، وتـــم 
مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات 
الثنائيـــة  العالقـــات  تعـــزز  التـــي 

المشـــترك  العســـكري  والتنســـيق 
القائم بين البلدين الصديقين.

 كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء الثنـــاء 
على مملكة البحرين الســـتضافتها 
لمكافحـــة  المشـــتركة  المهمـــة 
القرصنـــة، التـــي تضـــم عناصر من 
فـــي  اليابانيـــة  البحريـــة  القـــوات 
فريـــق قـــوات الواجب المشـــتركة 
اإلشـــادة  تـــم  كمـــا   ،)CTF-151(
بالجهـــود المبذولـــة التـــي تقوم بها 
مملكـــة البحرين لمكافحة فيروس 

كورونا والتصدي له.

تعزيز التنسيق العسكري مع اليابان
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حرص حكومي على 
بدء الدراسة في 

موعدها بما يضمن 
سالمة الطلبة



قــال رئيــس مجلــس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس تســلم حديثا مســودة 
لمشــروع قانــون جديــد لتنظيــم المباني؛ إلبداء الرأي بشــأنه قبل طرحــه على طاولة 

المناقشة في السلطة التشريعية.

مســـودة  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
القانـــون )الـــذي حصلت “البـــاد” على 
نسخة منه( أقرب إلى أن يكون قانوًنا 
المبانـــي،  لتنظيـــم  وليـــس  للعقوبـــات 
إذ كان الفًتـــا مـــا تضمنـــه القانـــون من 
ال  وغرامـــات،  فيهـــا  مبالـــغ  عقوبـــات 
تنسجم وطبيعة المخالفات المرتكبة.

28 مـــن  المـــادة  المرباطـــي أن  وبيـــن 
المسودة على الرغم من تقليلها سقف 
الغرامـــة المحددة في القانـــون النافذ 
إلـــى 1000 دينار، إال أنها أقرت عقوبة 
أشد، وهي الحبس لمن يخالف المواد 

3 و4 و9 و10 و11.
وكانـــت إحدى أبـــرز المخالفـــات التي 
تترتـــب عليهـــا هـــذه العقوبـــة تتمثـــل 
في “تشـــييد بنـــاء أو إقامـــة أعمال أو 
إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم 
أي قســـم منهـــا أو إجـــراء أي تعديـــل 
فيها بتغيير االســـتخدام أو بالتوسعة 
أو التعلية أو الدعم ســـواء في الشكل 
أو  العمـــل  فـــي  أو  للبنـــاء  الخارجـــي 
ترميمه أو تقسيمه أو فصله أو دمجه 
أو أي تغيير في ترتيبه الداخلي” دون 
الحصول على ترخيص من البلدية أو 

األمانة أو الجهة المختصة.
وتكررت هذه العقوبة في المادة التي 
تليهـــا بإضافة عقوبـــة الحبس الذي ال 
يقـــل عن شـــهر إلى العقوبـــات المقررة 
مراعـــاة  دون  بأعمـــال  “القيـــام  علـــى 
األصـــول الفنيـــة المقـــررة قانوًنـــا فـــي 
تصميـــم أعمـــال البنـــاء أو تنفيذها أو 
اإلشـــراف على التنفيـــذ أو في متابعة 

أو عـــدم مطابقـــة التنفيذ للرســـومات 
التي منح الترخيص على أساسها”.

وقررت المسودة كذلك عقوبة الحبس 
والغرامـــة التي ال تقل عن 1000 دينار 
على من يغير مكان موقف الســـيارات 
عـــن  فضـــا  اســـتخدامه،  يغيـــر  أو 
االمتناع عن تنفيذ اشـــتراطات تأمين 

المبنى ضد أخطار الحريق.

انتقال الملكية

فـــي  الخلـــل  إن  المرباطـــي  وقـــال 
العقوبـــات التي تضمنتها المســـودة لم 
يقتصـــر على تشـــديدها، وإنمـــا تعدى 
ذلـــك إلـــى تحميـــل الخلـــف العـــام أو 
الخاص مســـؤولية تنفيـــذ ما قضى به 
الحكـــم النهائـــي بحق المخالـــف الذي 
امتنـــع عـــن تنفيـــذه ســـواء باإلزالة أو 
التصحيـــح أو االســـتكمال بعد انتقال 

الملكية للخلف.
ولفـــت إلـــى أن المســـودة وفـــي بـــاب 
التصالح أقرت سريان أحكام القانون 
الجديـــد علـــى الدعاوي الســـابقة التي 
لم تنفـــذ، ونظًرا لكون معظم الدعاوى 
التـــي صـــدرت بحقهـــا أحـــكام نهائيـــة 
لـــم تنفذ، فـــإن القانون سيســـري على 
المحكـــوم بحقهم بأثـــر رجعي، فيوقع 
عليهـــم الغرامـــات المقـــررة فـــي هـــذا 

القانون.
وأشـــار إلى أن المجلس سيقترح منح 
المخالـــف الـــذي يقبـــل التصالـــح مهلة 
مناســـبة لتصحيح المخالفة أو إزالتها 

قبـــل إلزامه بدفـــع نصف المبلـــغ الذي 
يعادل الحد األقصى للغرامة المقررة.

يأتـــي ذلك حين أكدت المســـودة عدم 
جـــواز التصالـــح بالنســـبة للمخالفـــات 
المتعلقـــة بقيـــود االرتفـــاع وتصنيـــف 
المناطـــق وخطـــوط التنظيـــم وتوفير 
والتعـــدي  الســـيارات  إيـــواء  مواقـــف 
علـــى المناطق األثريـــة وأماك الدولة 
والمخالفـــات التي تشـــكل خطًرا على 

األرواح والممتلكات.
إلـــى  ورأى المرباطـــي عـــدم الحاجـــة 
إضافـــة هـــذه الفقـــرة ضمن مـــواد هذا 
القانـــون؛ نظـــًرا لكونهـــا معالجة ضمن 
قوانيـــن أخـــرى ذات العاقـــة بطبيعة 

المخالفة.

ترخيص البناء

ومـــن جانـــب آخـــر، أوكلت المـــادة 10 
من المســـودة لوزير شـــؤون البلديات 
إصدار قـــرارات تحديد مدة ترخيص 
البنـــاء وتجديـــده، فـــإذا انتهـــت المدة 
دون شـــروع المرخـــص لـــه فـــي البناء 
اعتبـــر الترخيـــص كأن لـــم يكـــن ما لم 

يتقـــدم المرخـــص لـــه بطلـــب تجديده 
خال 30 يوًما من تاريخ انتهائه.

وفوضـــت المـــادة فـــي فقرتهـــا الثانية 
للوزيـــر قـــرار تحديـــد الرســـوم ومبالغ 
جميـــع  علـــى  المســـتحقة  التأميـــن 
التراخيـــص الـــواردة في هـــذا القانون 

بعد موافقة مجلس الوزراء.
القانـــون  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
النافـــذ يمنـــح المرخص له فترة ســـنة 
لصاحية رخصة بنائه، إال أن مسودة 
القانون الجديد أوكلت للوزير بشـــكل 
منفـــرد تحديـــد المـــدة مـــا يســـوغ لـــه 

تقليل الفترة إلى أقل من سنة.

ولفـــت إلـــى أن المجلس يـــرى ضرورة 
وضـــع شـــرط أال تقـــل فتـــرة صاحية 
الترخيص عن سنة، فضا عن اقتراح 

مدها إلى سنتين.
وأكـــد من جهـــة ثانية ضـــرورة عرض 
أي تعديـــات علـــى الرســـوم أو مبالـــغ 
جميـــع  علـــى  المســـتحقة  التأميـــن 
البلـــدي  المجلـــس  علـــى  التراخيـــص 
لتقديـــم مرئياتـــه حولها قبـــل إقرارها 

من قبل الوزير. 
وأكد المرباطي رفضه إلزام المرخص 
له عند طلبه تجديد الترخيص ســـداد 
حـــال  فـــي  المقـــررة  الرســـوم  كامـــل 

تجاوز فتـــرة التوقف عـــن العمل مدة 
صاحيـــة الترخيـــص، مشـــيًرا إلى أن 
المجلس سيدفع باتجاه تحديد نسبة 
ال تتجاوز 25 % من الرســـوم المقررة 

في حال التجديد.
لألحـــكام  العـــودة  إلـــى  كذلـــك  ودعـــا 
النافـــذة حاليـــا فيمـــا يتعلـــق بتوقـــف 
المرخـــص له عـــن البناء بعد الشـــروع 
فيـــه لمـــدة ســـنة دون إشـــغال البلدية 
تحميـــل  بعـــدم  وذلـــك  بالتوقـــف، 
ترخيـــص  رســـوم  أي  لـــه  المرخـــص 
نظير توقفه عن العمل بعد اســـتخراج 

الترخيص.

“                 ” تنشر أبرز مالمح مسودة قانون تنظيم المباني الجديد
الــمــخــالــفــات ــة  ــع ــي ــب تــنــســجــم وط ــغ فــيــهــا وال  ــال ــب م الــعــقــوبــات  الـــمـــربـــاطـــي: 

ساحل المالكية... مكب نفايات
الصور ترويها  والنتيجة  التطوعي...  التنظيف  من  عقود   3

في إطار الجولة الميدانية التي تقوم بها “البالد” للوقوف على الحالة البيئة للسواحل والمرافئ البحرية المختلفة، زار مندوب الصحيفة أخيرا 
ساحل قرية المالكية، الذي يعتبر من المتنفسات البحرية المهمة للمواطنين في مدينة حمد والقرى المجاورة، وكان المشهد صادما بالفعل.

فعــالوة علــى التوســيخ الشــخصي الكبير الذي يخلفــه الزوار والرواد على ضفاف الســاحل الصغير، امتدت القــاذورات المنزلية والخاصة على 
مسافات كبيرة من الشاطئ لتغطي معظم األرض الفضاء المقابلة له بشكل مؤسف ومدمر للبيئة.

ومـــا بيـــن المخلفات الباســـتيكية من قـــارورات 
الزجاجـــات  الـــى  وأكـــواب،  وصحـــون،  ميـــاه، 
المختلفـــة، والحفاظات، والكمامـــات، واألكياس، 
ومخلفات األطعمة، والمابس البالية، ومخلفات 

السيارات، وغيرها الكثير.
وتراكـــم الكثير من هذه المخلفات على األطراف 
بشـــكل الفت وملحوظ، في حين ساعدت حركة 
الريـــاح اآلتيـــة من البحـــر على توزيـــع ونثر بقية 
المخلفات لمساحات بعيدة جًدا، تجعل من مهمة 
التنظيف بالنســـبة لعمال البلدية أو للفرق البيئية 
التطوعيـــة أمرا فـــي نطاق المســـتحيل، أو صعبا 

ومرهقا جًدا.
ورصد مندوب الصحيفة انصراف عدد من الزوار، 
بينهم عوائل، من أماكن استراحتهم على ضفاف 
البحـــر دون أن يقومـــوا بتنظيـــف مخلفاتهـــم، أو 
وضعهـــا حتى في األكياس الســـوداء المخصصة 
لهـــا، وهو أمر باإلمكان قياســـه على عدد آخر من 
الـــزوار الذين يقومون بذات الفعل، دون أي مبرر 

يذكر.
ورافق مندوب الصحيفة، الناشـــط البيئي سعيد 
منصـــور؛ للوقـــوف علـــى مـــا يجـــري في ســـاحل 
المالكية أســـوة بالتقرير الســـابق، الـــذي ركز على 
ساحل قرية كرزكان الذي ال يقل سوءا، وإن كان 

أصغر من حيث المساحة.
وقـــال منصور لـ “الباد”: اهتمت الفرق التطوعية 
لجوالـــة المالكيـــة منذ تســـعينات القـــرن الماضي 
بالقيـــام بحمات تنظيف تطوعية في الســـاحل، 
والعناية به، وتشـــجيره، ولكن - ولألسف - وعلى 

الرغـــم مـــن اإلمكانات التـــي وفرتها هـــذه الفرق، 
وأجهـــزة البلديـــة، والمحافظـــة الشـــمالية، إال أن 

وعي الناس وإدراكهم ال يزال التحدي األكبر”.
وتابـــع منصـــور علـــى هامـــش الجولـــة ”نحـــرص 
باســـتمرار علـــى توعيـــة النـــاس بأهميـــة الحفاظ 

على الساحل، والبيئة الوطنية، والنظافة العامة، 
ونتأمل إدراكهم للمســـؤولية الملقاة على عاتقنا، 
الوطـــن، والبيئـــة والعامـــة  وعاتقهـــم، لمصلحـــة 

عموما”.
وعـــن أهم المخلفـــات قال ”كلها كما تـــرى منزلية 

الحقيقيـــة  الخطـــورة  لكـــن  بحتـــة،  وشـــخصية 
تمكـــن فـــي الباســـتيكية منهـــا؛ الحتياجها مئات 
الســـنين كي تتحلل، كمـــا أنها تكون قاتلة للطيور 
واألســـماك وبقيـــة الكائنـــات الحيـــة، وعليـــه فإن 
الوعي العام هنا مطلوب، وهو لمصلحة الجميع”.

الحبس والغرامة 
لمن يغير 

موقع “الكراج” 
واستخدامه

انتقال الملكية يحمل 
الخلف مسؤولية 

تنفيذ الحكم النهائي 
على المخلوف

تفويض الوزير 
بتحديد مقدار 

الرسوم ومبالغ 
التأمين 
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اقتــراح نيابـــي بإنشــــاء وزارة للتعليـــم العالــــي

تقـــدم عدد مـــن النـــواب أخيرا لرئيســـة مجلس 
النـــواب فوزيـــة زينـــل، باقتـــراح برغبة إلنشـــاء 
المصلحـــة  العتبـــارات  العالـــي؛  للتعليـــم  وزارة 

العامة.
اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  النـــواب  وأوضـــح 
للمقتـــرح، أنه ومـــع بداية المشـــروع اإلصالحي 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومع حصول ميثـــاق العمل 
الوطني على نسبة عالية من اإلجماع بالموافقة 
مـــن قبـــل شـــعب مملكـــة البحرين بلغـــت )98.4 
%(، بـــدأت مملكـــة البحريـــن فـــي االتجـــاه نحو 
االســـتثمار فـــي التعليم العالي وجعـــل البحرين 
قبلة للباحثين عن التعليم العالي، أسوة بالدول 

المتقدمة.
وفعـــاًل بـــدأت هـــذه بالتحقق علـــى أرض الواقع 
وبشـــكل متســـارع جـــًدا فـــي العـــام 2002 بعـــد 
الترخيـــص وافتتـــاح مجموعـــة مـــن الجامعات 
الخاصـــة، ســـواء محليـــة أو فـــروع لجامعـــات 
دوليـــة، أو اســـتضافة لبرامج بعـــض الجامعات 

الدولية في هذه الجامعات المحلية.
وتم إســـناد مهمة اإلشراف على هذه الجامعات 
والتعليـــم؛  التربيـــة  لـــوزارة  عملهـــا  وتنظيـــم 
خصوًصا في ظل غياب جهة إشـــرافية مباشرة 
وواضحـــة لهذا القطـــاع التعليمـــي المهم، حتى 
تـــم صـــدور قانـــون التعليـــم العالـــي فـــي أبريل 

مـــن العـــام 2005، وما تبعـــه من إنشـــاء األمانة 
وتشـــكيل  العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 
مجلس التعليم العالي الذي يشـــرف على وضع 
السياسات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي.
وبعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن، مع بداية 
التعليـــم الجامعي الخاص فـــي مملكة البحرين، 
وافتتـــاح العديد من الجامعات الخاصة بجانب 
الجامعات الحكوميـــة، أصبح من الالزم تنظيم 
هذا القطاع بالصورة الصحيحة، واإشاء وزارة 
أو هيئة تعنـــي بالتعليم العالـــي، تكون منفصلة 
عـــن وزارة التربيـــة والتعليم التي تشـــرف على 
العديـــد مـــن القطاعـــات التعليميـــة، كالمـــدارس 

الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية.
وهـــذا الفصـــل بين الوزارتين من شـــأنه تحقيق 
مبـــدأ اســـتقاللية التعليم العالـــي، ووضع خطط 
واضحـــة لهـــذا القطاع المهـــم، الذي بـــات رافًدا 
لالقتصاد الوطني، عبر تفعيل مفهوم الســـياحة 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  يتســـق  بمـــا  التعليميـــة، 
2030م، التـــي تمثـــل إطارا وطنيـــا للتحول من 
االعتمـــاد علـــى المدخول، واالســـتثمار النفطي، 
الوطـــن،  بســـواعد  العلمـــي  االســـتثمار  إلـــى 
الوطنـــي  النمـــو  تحقـــق  التـــي  واالختراعـــات 
االســـتثماري، واالرتقـــاء بالســـياحة التعليميـــة 
ناجحـــا،  وطنيـــا  اســـتثمارا  كونـــه  الجامعيـــة، 
فالتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي فـــي معظم 
بتوجهاتهـــا  مســـتقلة  مؤسســـة  العالـــم  بلـــدان 
وأهدافهـــا الخاصـــة، مـــا يتيـــح ســـن وتشـــريع 

القوانين الجامعية لتتالءم مع متطلبات العصر 
والخطـــط االســـتراتيجية، مـــع اإلشـــراف علـــى 
أهداف عـــدة منها مخرجات التعليـــم، االهتمام 
بالبحـــث العلمي، الســـياحة التعليمية الجامعية 
باســـتقطاب الطلبة الدوليين، شروط االبتعاث، 
وتمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي، للقيام 

بواجباتها ومسؤولياتها.
ومن غير المشـــجع دمج وزارة التربية والتعليم 
مـــع وزارة التعليـــم العالي والبحـــث العلمي، كما 
هـــو متبع حالًيا، فـــكل وزارة تحتاج لجهد جبار 
متخصـــص للخـــروج بأفضل النتائـــج، والتركيز 
علـــى نجـــاح األهداف في فتـــرة زمنية معقولة، 
مـــع تســـهيل اإلجـــراءات الخدماتيـــة، كمعادلـــة 

الشهادات الجامعية والتخصصية.
كمـــا أن مـــن المهـــم التركيـــز علـــى أخالقيـــات 
البحـــث العلمـــي، ومخرجاتـــه مـــن مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي، بالنشـــر فـــي مجـــالت عالمية 
محكمـــة معتـــرف فيها مـــع فـــرض الرقابة بمنع 
االختالسات الفكرية، إذ إن النتاج البحثي ألي 
مؤسســـة أكاديمية، يعد أحد المؤشـــرات الدالة 
علـــى تقدمهـــا، وتميزها فـــي ســـلم التصنيفات 

العالمية.
ويأتي هنـــا دور وزارة التعليم العالي، والبحث 
العلمـــي، فـــي الرقابـــة، ووضـــع آليـــات البحـــث 
إلـــى  التوصيـــات  وترجمـــة  المعتمـــد،  العلمـــي 
واقع علمـــي، وكذلك تنمية الظـــروف الحضانة 
مؤسســـات  وتوفيـــر  الصغيـــرة،  للمشـــروعات 

داعمة لها، ومن الممكن إشراك القطاع الخاص، 
لتحويل البحوث إلى صناعات محلية منتجة.

المبـــررة  العامـــة  المصلحـــة  اعتبـــارات  وعـــن 
للمقتـــرح، أوضحـــت المذكـــرة اإليضاحية ذلك 

من خالل:
-  تطويـــر قطـــاع التعليـــم العالـــي فـــي مملكـــة 
البحرين، بما يواكب التغيرات العالمية في هذا 

المجال.
- االرتقـــاء بســـمعة التعليـــم العالـــي البحرينـــي 
الســـياحة  لتشـــجيع  التعليميـــة،  ومؤسســـاته 
المؤسســـات  ثقـــة  وتحقيـــق  التعليميـــة، 
التقييـــم  ومؤسســـات  الدوليـــة،  والمنظمـــات 
الجامعيـــة لجعل مملكة البحريـــن، جهة جاذبة 

لالستثمار التعليمي.
- وضـــع خطـــط اســـتراتيجية واضحـــة لقطاع 
المؤسســـات  عليـــه  لتســـير  العالـــي،  التعليـــم 
األكاديمية بما يتســـق مع رؤية البحرين 2030، 
مـــع الوصول إلى تعليم ذو جـــودة عالية، يلبي 

متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.
- خدمة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي 
ســـواء داخـــل البحريـــن أو خارجها، وتشـــجيع 
وتحفيـــز البحـــث العلمـــي الفاعل، بمـــا ينعكس 
علـــى قطـــاع التنميـــة واالقتصـــاد الوطني، مع 
االرتقاء بتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي، 
الحكومـــي والخـــاص منهـــا، مـــا يليـــق بســـمعة 
وجهـــة  كونهـــا  البحريـــن،  مملكـــة  وتوجهـــات 

للتعليم العالي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كشـــف وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي أنه في إطار اهتمام الوزارة 
الكبيـــر بتطوير قـــدرات الطلبة ذوي 
بمختلـــف  الخاصـــة  االحتياجـــات 
فئاتهـــم إلدماجهـــم بصـــورة إيجابية 
فعالـــة فـــي المجتمع، تعتـــزم الوزارة 
تطبيـــق برنامـــج تأهيلـــي فـــي معهد 
ذوي  للطلبـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
اإلعاقة الذهنية البســـيطة ومتالزمة 
داون ممـــن تجـــاوزت أعمارهـــم 15 
ســـنة؛ بهدف إكسابهم المهارات التي 
تؤهلهـــم لاللتحاق بوظائف مناســـبة 

في سوق العمل.
وأضـــاف الوزيـــر أن المرحلـــة األولى 
طالًبـــا   30 ســـتضم  البرنامـــج  مـــن 
مـــن مـــدارس الدمـــج اإلعداديـــة، إذ 
ســـينفذون البرنامـــج الـــذي ينقســـم 
الجانـــب  هـــو  األول  قســـمين،  إلـــى 
ســـينفذ  الـــذي  األكاديمـــي  التربـــوي 
فـــي مدارســـهم بمعـــدل 3 أيـــام فـــي 
األســـبوع؛ لمتابعة تقـــدم الطالب من 
قبـــل معلميه، أما الجانب الثاني فهو 
التدريـــب المهنـــي لمـــدة يوميـــن في 
األســـبوع بمعهد البحريـــن للتدريب، 

متخصصيـــن  معلميـــن  بإشـــراف 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت المهنية 
مثـــل: البيـــع بالتجزئـــة، والصناعـــات 
والطباعـــة،  والخـــزف  الغذائيـــة، 
وتركيبـــات األعمال الصحية، إضافًة 
إلى اشـــتمال البرنامـــج على جوانب 

ترفيهية واجتماعية متعددة.
تنســـيًقا  هنـــاك  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
بين الـــوزارة وهيئـــة جـــودة التعليم 
العامـــة  بـــاإلدارة  والتدريـــب ممثلـــة 
لإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــالت؛ بهـــدف 
اعتمـــاد دبلـــوم مهنـــي خـــاص بهـــذه 

الفئة من الطلبة.

النعيمي: برنامج تأهيلي للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية

زينل: الشباب العمود الفقري للنهضة
ــة ــري ــش ــب ــه ال ــ ــواج ــ ــي ت ــتـ ــدي لــلــتــحــديــات الـ ــصـ ــتـ الـــصـــالـــح: الـ

شـــارك رئيسا مجلســـي الشـــورى والنواب 
العالمـــي  المؤتمـــر  أعمـــال  انطـــالق  فـــي 
الـــذي  البرلمانـــات،  لرؤســـاء  الخامـــس 
بـــدأت جلســـاته عصـــر أمـــس باســـتخدام 
أنظمـــة االتصال المرئي عـــن ُبعد، بحضور 
دول  مختلـــف  فـــي  البرلمانـــات  رؤســـاء 
العالم، وينظمه االتحـــاد البرلماني الدولي 
بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم المتحدة في 
جمهوريـــة النمســـا والبرلمـــان النمســـاوي، 
مـــن  البرلمانيـــة  “القيـــادة  عنـــوان  تحـــت 
أجـــل تعددية أكثـــر فعالية تحقق الســـالم 
والتنميـــة المســـتدامة للشـــعوب ولكوكب 

األرض”.
أعمالـــه  انطـــالق  فـــي  المؤتمـــر  وناقـــش 
ضـــرورة تكثيف العمـــل البرلماني من أجل 

بحـــث ومناقشـــة القضايا المتعلقـــة بتغير 
المنـــاخ، إلـــى جانـــب التحديـــات والفرص 
والحلول المرتبطة بتنقل األشـــخاص بين 
الدول، فيما من المقرر أن تتواصل أعمال 

ســـيلقي  إذ  )الخميـــس(،  اليـــوم  المؤتمـــر 
رئيس مجلس الشـــورى كلمة عن مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف.
مجلـــس  رئيســـة  قدمـــت  جانبهـــا،  مـــن 

النـــواب رئيســـة اللجنة التنفيذية للشـــعبة 
البرلمانيـــة فوزيـــة زينـــل مداخلـــة خـــالل 
بتعزيـــز  المتعلـــق  التقريـــر  اســـتعراض 
المشـــاركة السياســـية والبرلمانية للشباب 
ضمـــن أعمـــال المؤتمـــر أمس، أكـــدت فيها 
أن الشـــباب فـــي مملكـــة البحريـــن يمثلون 
العمـــود الفقري للنهضة الوطنية الشـــاملة، 
والمســـيرة التنمويـــة المتواصلـــة، بقيـــادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
المؤتمر يعزز دور آليات التعاون البرلماني 
التـــي  الملحـــة  للتحديـــات  التصـــدي  فـــي 

تواجه البشرية.

القضيبية - مجلس النواب

الخميس 20 أغسطس 2020 - غرة محرم 1442 - العدد 4328

18 أغسطس 2020

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة 

األســرة  بنــك  إليهــا  تقــدم  بأنــه  والســياحة 

ش.م.ب مقفلــة والمســجلة تحــت قيد رقم 

72929 بطلب تغيير االسم التجاري من :

بنك األسرة ش. م. ب مقفلة
Family Bank B.S.C Closed

لتصبــح:  بيــت األســرة للتمويــل المتناهــي 

الصغر ش.م.ب مقفلة
 Family Microfinance House B.S.C

Closed

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

CR2020 - 117511 إعالن رقم

 بشأن تغيير اسم تجاري

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه 

المذكــورة خــال مــدة أقصاهــا  اإلدارة  إلــى 

خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعان.

إلغاء الحجر المنزلي للقادمين للبحرين
الفريـــق الوطنـــي: الحـــاالت اإليجابيـــة بلغـــت 0.2 % بعـــد الفحـــص

واصــل الفريــق الوطنــي الطبــي برئاســة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة رئيــس 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة اجتماعاته الدورية لمناقشة مستجدات اإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا.

وأثنـــى على الجهـــود الوطنية المخلصة 
المبذولة من الكوادر الطبية ومنتســـبي 
كافـــة الجهـــات الداعمـــة لهـــذه الجهود، 
مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع  أبـــداه  ومـــا 
وعـــي والتزام باإلجـــراءات االحترازية؛ 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  للمســـاهمة 

المنشودة. 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  واســـتعرض 
المتعلقـــة  واإلحصـــاءات  المؤشـــرات 
كورونـــا،  لفيـــروس  التصـــدي  بجهـــود 
وناقش اإلجراءات المتعلقة بالمسافرين 
القادمين إلى مملكـــة البحرين، إذ بينت 
اإلحصـــاءات فـــي الفتـــرة مـــن 1 يوليـــو 

أن  الجـــاري  أغســـطس   16 إلـــى   2020
الحاالت اإليجابية للمسافرين القادمين 
بلغت 0.2 % بعد إجراء فحص الخروج 

من الحجر البالغة 10 أيام حاليا.
بينـــت  التـــي  المعطيـــات  علـــى  وبنـــاًء   
إطـــار  وفـــي  ضئيلـــة  جـــدا  النســـبة  أن 
المراجعـــة الدورية لإلجـــراءات تم رفع 
توصيـــة والحصول على موافقة اللجنة 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  التنســـيقية 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
الفحـــص  إجـــراء  اســـتمرار  وتقـــرر 
 )PCR( كورونـــا  لفيـــروس  المخبـــري 

لجميـــع القادميـــن إلـــى مملكـــة البحرين 
مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن وزائرين على 
نفقتهـــم الخاصـــة بكلفة تبلـــغ 60 ديناًرا 
لفحص القـــدوم والفحص بعـــد انقضاء 
10 أيـــام من اإلقامـــة بمملكـــة البحرين، 
ومواصلـــة تفعيل التطبيـــق اإللكتروني 
)مجتمـــع واعـــي( لـــكل القادميـــن وإلغاء 

الحجـــر المنزلـــي االحتـــرازي للقادميـــن 
الذين تظهـــر نتائجهم المخبرية ســـلبية 
التزامهـــم  بإقـــرار  تعهـــد  توقيـــع  مـــع 
بالتعليمـــات الصادرة مـــن وزارة الصحة 
بالعـــزل الذاتـــي لحيـــن حصولهـــم علـــى 
نتيجـــة الفحـــص الذي أجـــري لهم وقت 
الوصـــول، وإجـــراء الفحـــص فـــي اليوم 
العاشـــر مـــن الوصـــول للمملكـــة لجميـــع 
القادمين الذين ســـيقيمون في البحرين 
لمـــدة تمتـــد ألكثـــر مـــن 10 أيـــام، ولمـــن 
تكـــون نتيجة فحصه إيجابية، فســـيتم 
التواصـــل معهم مـــن وزارة الصحة عبر 
بيانات االتصـــال الخاصة بهم والتي تم 
تسجيلها فور وصولهم لمملكة البحرين، 
على أن يتم تفعيل القرار غدا وبحســـب 
مراجعـــة  ســـتتم  والنتائـــج  المعطيـــات 
القـــرارات ذات الصلـــة بشـــكل دوري بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنـــت إدارة البعثـــات والملحقيات 
ب ـــوزارة التربية والتعليـــم عن طرح 
شـــركة نفط البحرين )بابكو( بعثات 
دراسية للطلبة البحرينيين خريجي 
العام الدراسي الحالي من المدارس 
الحكومية والخاصة، على أن يكون 
هـــذه  علـــى  للتنافـــس  المتقدمـــون 
البعثات مـــن الحاصلين على معدل 
تراكمي 90 % فأكثـــر، وعلى النحو 

اآلتي:
أوال: البعثات الدراسية داخل مملكة 
البحريـــن: الهندســـة الكيميائية )5(، 
الهندســـة الميكانيكية )2(، الهندســـة 
األجهـــزة  هندســـة   ،)2( الكهربائيـــة 

الدقيقة والتحكم )3(.
خـــارج  الدراســـية  البعثـــات  ثانيـــًا: 
مملكة البحرين: الهندسة الكيميائية 

 ،)2( الميكانيكيـــة  الهندســـة   ،)5(
هندســـة   ،)2( الكهربائيـــة  الهندســـة 

األجهزة الدقيقة والتحكم )3(.
معايير التقديم:

1. أن يكـــون الطالـــب مـــن خريجي 
المدارس الحكومية والخاصة للعام 

الدراسي 2019 -   2020.
المـــدارس  طالـــب  يكـــون  أن   .2
الحكومية خريج توحيد المسارات 
المســـار  أو  والرياضيـــات(،  )العلـــوم 
الفنـــي والمهنـــي المطـــور الصناعي، 
للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  خريـــج  أو 
المســـار  مـــن  المهنـــي  والتدريـــب 

التقني.
3. أن يكـــون لدى الطالب المســـتوى 
اإلنجليزيـــة  اللغـــة  فـــي  المطلـــوب 

للدراسة في هذه التخصصات.

“التربية” ألوائل الثانوية: تقدموا للتنافس على بعثات “بابكو”

مددينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المســـتمر  التعليـــم  إدارة  أعلنـــت 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم عن بدء 
تســـجيل المســـتجدين فـــي برامـــج 
التعليـــم المســـائي للعـــام الدراســـي 
المقبـــل، لمراحل التعليم األساســـي 
المعادل )ما قبـــل المرحلة الثانوية( 
لمـــن بلـــغ عمرهـــم 15 ســـنة فأكثـــر 
قبلهـــا،  ومـــا   2005 مواليـــد  مـــن 
إضافًة إلـــى مرحلة التعليم الثانوي 
الموازي، وذلك خالل الفترة من 20 

أغسطس إلى 6 سبتمبر 2020.
وأشـــارت اإلدارة إلـــى أنـــه يتوجب 
التســـجيل  فـــي  الراغبيـــن  علـــى 

بالتعليـــم األساســـي المعـــادل ملء 
الرابـــط  عبـــر  المرفقـــة  االســـتمارة 
forms. / /:https( اإللكترونـــي 
 ، )xvfdga3rCGn2V9bs7 /gle
علًمـــا أنـــه ســـيتم تلقائًيـــا تســـجيل 
بســـجالت  المقيديـــن  الدارســـين 
التعليم المسائي في العام الدراسي 
فـــي  التســـجيل  أمـــا  الماضـــي، 
التعليـــم الثانوي الموازي فســـيكون 
forms. / /:https( الرابـــط  علـــى 
 ،)XHMTsqJ1CVFFFRYNA /gle
المســـتندات  إرفـــاق  ضـــرورة  مـــع 

المطلوبة إلكترونًيا.

التسجيل للتعليم المسائي من 20 أغسطس إلى 6 سبتمبر

ماجد النعيمي

محرر الشؤون المحلية

رئيسا مجلسي الشورى والنواب يشاركان في انطالق أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات عن ُبعد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الشيخ محمد بن عبدالله

92.2 % التعافي من “كورونا” وهي من النسب األعلى عالميا
ــا” ــورون “ك لفحص  أنفية  مسحة  مليون  تنجز  البحرين  الصحة:  ــرة  وزيـ

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن 
إنجـــاز مملكـــة البحريـــن مليون مســـحة 
أنفيـــة )PCR( لفحـــص فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( منذ بدء إجراء الفحوصات 
بالمملكـــة، مؤكـــدة أن مملكـــة البحريـــن 
تســـير بخطـــوات ثابتـــة نحـــو التصـــدي 
الجهـــود  بفضـــل  كورونـــا؛  لفيـــروس 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الهادفـــة للمحافظة على صحة وســـالمة 

الجميع.

البحريـــن تحتـــل  بـــأن مملكـــة  ونوهـــت 
مراتـــب متقدمة جـــًدا عالمًيا في نســـبة 
الفحص لكل 1000 شـــخص، كما وصلت 
نســـبة الشـــفاء من فيـــروس كورونا في 
البحريـــن إلـــى 92.2 %، إذ تعد أيًضا من 
النســـب األعلـــى عالمًيـــا؛ بفضـــل تضافـــر 
جهـــود جميع الجهات المعنية مع الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
تواصـــل  الـــوزارة  أن  مبينـــة  كورونـــا، 
خططهـــا االحترازيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع 
مســـتجدات الفيـــروس عالمًيـــا ومحلًيـــا 
وتوفير اإلمكانات الالزمة لدعم الجهود 
الطبيـــة، مشـــيدة بالنظـــام الصحي الذي 

تمتلكـــه البحريـــن، الـــذي أّهلهـــا لتكـــون 
باإلشـــادات  يحظـــى  مثالًيـــا  نموذًجـــا 
العاملـــة  بالكـــوادر  ونوهـــت  العالميـــة. 
جائحـــة  لمواجهـــة  األولـــى  بالصفـــوف 
كورونـــا، ومـــن ضمنهـــا الكـــوادر القائمـــة 
علـــى عمليـــة الفحـــص، التـــي تعمـــل ليل 
نهار علـــى إجراء الفحوصات المختبرية 
مســـتمرة،  بصـــورة  نتائجهـــا  ومتابعـــة 
مثنيـــًة علـــى الدور الكبير الـــذي تقوم به 
األطقم الطبية والصحية وباقي الكوادر 
والمراكـــز  المستشـــفيات  مختلـــف  فـــي 
بأقصـــى  وعملهـــا  الصحيـــة  والمرافـــق 
طاقة ممكنة؛ من أجل الحد من انتشـــار 

الفيـــروس ورعايـــة الحـــاالت المرتبطـــة 
بـــه. واختتمت الوزيرة باإلشـــارة إلى أن 
مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي تطويـــر 
بروتوكولهـــا العالجـــي، واالطـــالع علـــى 
لالســـتفادة  األخـــرى  الـــدول  تجـــارب 
مـــن بروتوكوالتهـــم العالجيـــة للحـــاالت 
المتعافيـــة لديهـــم، الفتـــة إلـــى أن صحة 
وسالمة الجميع أولوية قصوى والجميع 
مشـــارك في هذه المســـؤولية والمجتمع 
البحرينـــي أثبـــت بنـــه مجتمـــع واٍع قادر 
على تجاوز تحدي الفيروس باالستمرار 
والتعليمـــات  اإلرشـــادات  اتبـــاع  فـــي 

الصادرة من الجهات المعنية.

المنامة- بنا
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“البيارق البيضاء” تهنئ البحرين بحلول السنة الهجرية
التعايـــش ويحيـــا  “غربـــة”  مقولـــة  تســـقط  الملـــك  جاللـــة  بوجـــود 

البيضـــاء  البيـــارق  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
القســـيس هاني عزيـــز وأعضـــاء الجمعية 
أن المناســـبات الدينيـــة فـــي البحريـــن لها 
طابعها الخاص، إذ إنها تعكس بشكل جلّي 
صـــورة التعايش والتســـامح بيـــن األديان 
والطوائف المتعايشـــة فـــي رحاب المملكة 
منذ القدم، وهذا غير موجود في كثير من 

الدول العربية واألجنبية.
وأشـــاروا فـــي بيان أمـــس، إلـــى أن جاللة 
الديمقراطيـــة  مبـــادئ  كـــرَّس  الملـــك 
والتعايـــش والوئـــام بيـــن أفـــراد المجتمـــع 
الواحـــد بفضـــل نهـــج جاللتـــه اإلصالحي؛ 
فجاللته نموذج يحتـــذى للمحبة والطيبة 
والدعـــوة إلحـــالل الحـــوار والســـالم بيـــن 
الشـــعوب. وأردفوا أن المبـــادرات الملكية 
بمجـــال الســـالم العالمي ال يمكـــن حصرها 
فـــي هـــذا المقـــام؛ ألنهـــا كثيـــرة وتحتـــاج 

للوقـــوف مطـــوال عندهـــا، وهـــي تختصـــر 
سياســـات المملكـــة الحكيمـــة التـــي تنـــأى 
عن العصبية والعنصرية، وتشـــمخ برأسها 
صوب رفعة اإلنســـانية التي تتســـامى عن 
األحقاد واألصوات الشواذ، تلك التي تطل 
أحيانـــا لتســـتهين بطائفـــة أو ملـــة أو لكي 

تهين رموز إحدى الديانات.
هـــذه  مـــن  بـــراء  “فالبحريـــن  وتابعـــوا 
جمعيـــة  أعضـــاء  أن  ودليلنـــا  األصـــوات؛ 
البيـــارق البيضاء هم مـــن ديانات متنوعة 
وأجناس مختلفة ولم نلَق سوى االحترام 
والمحبـــة، ومـــا نشـــاهده أحيانـــا أو نقـــرأه 

على مواقـــع التواصل من أفعـــال أو ردود 
فعـــل وتعليقـــات عنصريـــة، ال تمثـــل مـــن 
يحترمنـــا ويعاملنا وكأننا فـــي أوطاننا؛ إذ 
بوجود عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، تســـقط مقولة 

)غربة( ويحيا التعايش”.
وفـــي هـــذا الصـــدد، رفـــع رئيـــس وأعضاء 
وأحـــر  التبريـــك  آيـــات  أســـمى  الجمعيـــة 
البـــالد صاحـــب  لعاهـــل  القلبيـــة  التهانـــي 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ولرئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، ولولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ولـــكل شـــعب البحريـــن وللمقيميـــن فيهـــا؛ 

بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

رئيس “البيارق البيضاء” القسيس هاني عزيز مع عدد من أعضاء الجمعية

المنامة- جمعية البيارق البيضاء

المنامة - بنا

أكد عضو المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية 
سيد جميل المصلي أهمية االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق الطبـــي فيما 
بـــه  أوصـــى  ومـــا  عاشـــوراء،  بموســـم  يتعلـــق 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية والمجلس 
فـــي مصلحـــة  التـــي تصـــب  للصحـــة،  األعلـــى 

الجميع.
وأثنى المصلي على تعامل الجهات المعنية مع 
جائحـــة كورونا بشـــكل فيه الكثيـــر من الحنكة 
والفطنـــة، وقـــال “ندرك مـــا يوليه عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة لهذه الشـــعائر، فعطاؤه مســـتمر، ونحن 
نمر في ظرف استثنائي، وسنعود كما كنا سابقا 

بإذن هللا”.
 وبيـــن أهمية ترجيح المصلحة العامة في ظل 
التعاطي مع جائحة كورونا التي أصابت العالم 
كلـــه، ما يتطلب مـــن الجميع االلتزام بإجراءات 
الســـالمة، خصوصـــا خالل مراســـم عاشـــوراء، 
مشـــيرا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تراهـــن علـــى 

وقـــال  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  جميـــع  وعـــي 
الجميـــع،  التـــزام  والوقائـــع  التجـــارب  “أثبتـــت 
ونشكر إدارات المآتم على تلبية دعوة االلتزام 
الفريـــق  فجهـــود  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 

الوطني تمثل ملحمة فخر واعتزاز”.
وختـــم المصلي حديثه قائال “في ظل الظروف 
االســـتثنائية يجـــب التقيـــد بإحيـــاء عاشـــوراء 
بشـــكل أفضل وآمـــن، وهنا تأتـــي أهمية تقديم 
األهـــم علـــى المهم، وصحة اإلنســـان وســـالمته 

اليوم لها األولوية على أي شيء آخر”.

إحياء عاشوراء بشكل أفضل وآمن

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة في مكتبها مســـاء أمـــس نائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوســـف 
بـــن أحمـــد كانـــو، فـــوزي أحمـــد كانـــو، 
وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة يوســـف 
بـــن أحمـــد كانـــو، نبيـــل خالـــد كانـــو، إذ 
مـــا  المشـــترك  التعـــاون  اللقـــاء  تنـــاول 
بيـــن الجهتيـــن إلنجاز مشـــروع متحف 
عائلة يوســـف بن أحمد كانو في مدينة 

المنامة.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة أن االرتقـــاء بالبنيـــة التحتيـــة 
الثقافيـــة يتطلب تكاتـــف جهود جميع 
مشـــيدة  والعامـــة،  الخاصـــة  الجهـــات 
بمســـاهمات شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد 
كانـــو فـــي دعـــم مســـيرة التطـــّور فـــي 

مملكة البحرين. 
وقالـــت إن مدينـــة المنامـــة التاريخيـــة 
تضـــم العديـــد مـــن المواقـــع والمبانـــي 
التاريخيـــة التي ُتبـــرز أهميتها بوصفها 
مركـــزا حضاريـــا مهمـــا فـــي المنطقـــة، 
مؤكـــدة أن هيئـــة الثقافـــة تســـعى إلى 
العديـــد  عبـــر  المدينـــة  علـــى  الحفـــاظ 
مـــن المبـــادرات، وأهمهـــا مبـــادرة “نداء 

المنامـــة” التي تتعاون عبرها الهيئة مع 
جميـــع الجهـــات والعائـــالت البحرينية؛ 
اإلنســـانية  الذاكـــرة  حفـــظ  أجـــل  مـــن 

للمدينة التاريخية.
مختلـــف  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
متحـــف  بإنشـــاء  المتعلقـــة  الجوانـــب 
عائلة يوســـف بـــن أحمد كانـــو في مقر 
إذ  المنامـــة،  مدينـــة  بســـوق  الشـــركة 
ُأشـــير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى 
حمايـــة المبنى التاريخي المهم، إضافة 
إلـــى حفظ وعرض منجزات عائلة كانو 
المجـــاالت االقتصاديـــة  فـــي مختلـــف 
واالجتماعيـــة والثقافية خـــالل العقود 
الماضية في مملكة البحرين والمنطقة.
مـــن جانبـــه، توجـــه فـــوزي أحمـــد كانو 
بالشـــكر للشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة ولهيئة البحرين للثقافة واآلثار 
علـــى الجهـــود المتميـــزة فـــي الترويج 
لحضـــارة ومنجـــزات مملكـــة البحريـــن 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمـــي، 
مؤكـــدا ثقتـــه التامـــة بـــأن التعـــاون مع 
هيئـــة الثقافـــة فـــي مشـــروع متحـــف 
عائلـــة يوســـف بن أحمـــد كانو ســـيعزز 
مكانة وقيمة المشروع، وسيساهم في 

تحقيق منجز حضاري جديد للمملكة.

إنشاء متحف عائلة يوسف بن أحمد كانو على بساط البحث

فهد بن عبدالرحمن: إعداد كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير
تكريـــم منتســـبي الدفعـــة الخامســـة مـــن “برنامـــج النائـــب األول”

أكـــد المديـــر العـــام لمكتـــب النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
بـــن عبدالرحمـــن آل  الشـــيخ فهـــد 
خليفـــة أن “برنامـــج النائـــب األول 
لتنمية الكوادر الوطنية يسير وفق 
األهـــداف المرســـومة لـــه وهـــو مـــا 
أثبتته مخرجات البرنامج المميزة 
منـــذ تأسيســـه وحتـــى اليـــوم عبـــر 
مـــا أحدثـــه الخريجون مـــن تطوير 
فـــي العمـــل الحكومـــي مـــن خـــالل 
المشروعات الحيوية التي حرصوا 
علـــى تنفيذهـــا عنـــد عودتهـــم إلى 

جهات عملهم”.
برفـــع  البرنامـــج  باهتمـــام  ونـــوه 
مســـتوى الكـــوادر الوطنية الشـــابة 
مهنًيا، وخلق كوادر وطنية قيادية 
تشـــارك في التطويـــر والتنمية من 
أجـــل المملكـــة بمـــا يحقـــق الـــرؤى 
الطموحـــة لولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلك خالل حفل التكريم الذي 
ُأقيـــم عـــن ُبعـــد لمنتســـبي الدفعـــة 
النائـــب  برنامـــج  مـــن  الخامســـة 
الوطنيـــة،  الكـــوادر  لتنميـــة  األول 
بعـــد إتمامهـــم متطلبـــات البرنامج 
وفتـــرة االنتداب التي امتدت عاًما 
كامـــاًل بمكتب النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
بـــن  فهـــد  للشـــيخ  كلمـــة  وفـــي 
عبدالرحمن قال إنه “منذ 5 سنوات 
مضت ومـــع انطالق الدفعة األولى 
التخريـــج  وحفـــل  البرنامـــج،  مـــن 
يكـــون فاصاًل مهًما بيـــن مرحلتين، 
إذ يكـــون شـــاهًدا علـــى مـــا ســـنراه 
مـــن تطويـــر وتعزيز لجـــودة العمل 
الحكومـــي ورفـــع كفاءتـــه على يد 
منتســـبي الدفعة بما تزودوا به من 
علـــم ومهارات وخبرات أثناء فترة 

انتدابهم، كما نســـتقبل فـــي الفترة 
ذاتهـــا دفعـــة جديدة مـــن الطاقات 
الشـــابة؛ لنبدأ معهم رحلـــة جديدة 
الحبيـــب،  وطننـــا  خدمـــة  هدفهـــا 
ومـــع توالـــي الدفعات نـــزداد يقيًنا 
أن الخيـــر كل الخيـــر فـــي شـــباب 

الوطن”.
ولفـــت إلـــى أن “لـــكل تجربـــة تعلم 
يمـــر  أن  هللا  شـــاء  إذ  تفاصيلهـــا، 
جـــراء  اســـتثنائي  بظـــرف  العالـــم 
فيـــروس كورونـــا مع قـــرب انتهاء 
فتـــرة انتـــداب الدفعـــة الخامســـة، 
ليكونوا بذلك في قلب الحدث في 
غرفـــة العمليـــات يشـــاركون ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحرين 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
لينســـجوا بذلك تجربًة لن ُتنســـى، 
أثبتت أن أبنـــاء الوطن المخلصين 

هم فعاًل عتاد الوطن”.
وأضاف الشيخ فهد بن عبدالرحمن 
أنه “بين ساعات العمل المتواصلة، 
وعمليـــات التحليـــل وخطط األداء 
انتهـــت  االســـتراتيجيات  وتنفيـــذ 
إلـــى  وتعـــودون  االنتـــداب،  فتـــرة 
جهات عملكم مـــن جديد، تحملون 
معكم خالصـــة تجربة امتدت لعام 
فـــي المقيـــاس الزمني، بـــل امتدت 
ألعوام بمقياس ما اكتسبتموه من 
خبـــرة ومعرفة تراكميـــة ال يحظى 

بهـــا كثيـــرون فـــي أعماركـــم، داعًيا 
المولـــى أن يوفقهـــم فـــي مســـيرة 

عملهم المقبلة”.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، وجـــه الشـــكر 
لرؤســـاء منتسبي الدفعة الخامسة 
في الجهـــات والوزارات الحكومية 
التي تـــم انتدابهـــم منهـــا لتعاونهم 
المستمر، كما شكر أهالي المنتسبين 
وذويهم على مساندتهم لهم طوال 

فترة انتدابهم في البرنامج.
ألقـــى األســـتاذ  مـــن جهـــة أخـــرى، 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  المشـــارك 
عـــن  نيابـــة  كلمـــة  حمـــاد  فيصـــل 
منتســـبي الدفعة الخامســـة، توجه 
فيها بأســـمى آيات الشكر والعرفان 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
البرنامـــج،  لهـــذا  الكريمـــة  رعايتـــه 
مشـــيًرا إلـــى أن عملهم ضمن فريق 

العـــزم  بـــذات  سيســـتمر  البحريـــن 
والعزيمة حين عودتهم إلى جهات 
عملهـــم لتحقيق مختلـــف األهداف 
المنشـــودة ولتبقى البحريـــن دوًما 
فـــي  الجميـــع  بـــه  يحتـــذي  مثـــااًل 

المحافل كافة.
وأكـــد حّمـــاد أن البرنامـــج منحهـــم 
العديـــد من فـــرص التطوير الذاتي 
إلـــى  والحكومـــي  والمؤسســـي 
قـــرب  العمـــل عـــن  جانـــب فرصـــة 
واالطـــالع على آلية صنع القرارات 
والمشـــاركة في تنفيذ المشروعات 
والبرامج الحكوميـــة، كما وفر لهم 
بيئة محفزة على اإلبداع واالبتكار 
لتنميـــة قدراتهـــم واكتســـاب مزيد 
مـــن الخبـــرات مـــن مواقـــع العمـــل 
الحكومـــي في مختلـــف القطاعات 
بما حقـــق لهم االســـتفادة القصوى 
من تنـــوع البرنامج وثراء محتواه 

وتجربته.
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المحرق - محافظة المحرق

بـــن  ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  اعتبـــر 
هندي أن المناســـبات الوطنية والدينية 
الجميـــع  وتعـــاون  تكاتـــف  عـــن  تعبـــر 
عاكســـة النســـيج البحريني المتماســـك 
ومـــا يتميـــز بـــه مـــن شـــراكة مجتمعية 
األزل  قديـــم  منـــذ  المواطنـــون  عرفهـــا 
فـــي ظل القيادة، مؤكـــدا التعاون البناء 
المحـــرق  محافظـــة  بيـــن  والملمـــوس 

وجميع المآتم بالمحافظة. 
جاء ذلك خالل استقبال المحافظ عددا 
من رؤساء المآتم بحضور نائب محافظ 
الجيـــران  عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق 
والمدير العام لمديرية شـــرطة محافظة 
الدوســـري  صالـــح  العميـــد  المحـــرق 
ورئيس أطباء مجمع الســـلمانية الطبي 
نبيـــل العشـــيري واستشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي جميلـــة الســـلمان، إذ 
أشـــاد المحافـــظ بالدور الوطنـــي للمآتم 
فـــي  الوطنيـــة  الوقفـــات  خـــالل  مـــن 
مختلف الظروف استشعارا بالمسؤولية 

والحفاظ على المصلحة العامة.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، رفـــع المحافـــظ 
وعظيـــم  الشـــكر  خالـــص  والحضـــور 
االمتنـــان على الدعم غيـــر المحدود من 
قبـــل صاحب الجاللـــة الملـــك والمتابعة 
الحثيثة لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء ودعـــم صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، لتقديم 
وتوفيـــر االحتياجـــات الالزمـــة إلنجاح 

موسم عاشوراء.
كمـــا نقـــل المحافـــظ للحضـــور تحيـــات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحرصـــه على 
إنجاح موسم عاشـــوراء وتوفير جميع 

االحتياجات المطلوبة.
وشـــدد المحافـــظ علـــى أن “هـــذا العـــام 
يختلـــف عـــن األعـــوام الســـابقة بســـبب 
جائحـــة كورونا التي تجتـــاح العالم، إذ 
التجمعـــات واالختـــالط تشـــكل  باتـــت 

خطرا على حياة األفراد والجماعات.

بن هندي: وزير الداخلية حريص على إنجاح عاشوراء

سيد جميل المصلي
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دعــــا الشيـــــــــــــــخ 
أحمد سلمــــــــــــان 
المخوضــــــــر إلى 
“االستمـــــــــــــــــاع 
في  للخطباء 
عاشـــــــــــــــــــــــوراء 
أو  المنـــــــزل  من 
عبــر  متابعتهــــم 
وسائل التواصل 
 ، عي جتمـــــــــا ال ا

ما  كورونا،  فيــــروس  انتشار  مـــن  الحـد  اليوم  فالمهم 
أقرها  التي  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  يتطلب 

الفريق الطبي المختص”. 
وبّيـــن المخوضـــر أهمية تحمل االبتالء، والشـــرع يأمر 
الظـــروف  أن  موضحـــا  والصحـــة،  والنظافـــة  بالخيـــر 
الحاليـــة تقتضي الحذر في ظل األزمـــة الصحية التي 

نعيشها.
وختـــم بأنـــه مـــن بـــاب أولى عـــدم التجمعات، بحســـب 

المنظور الشرعي والصحي.

المخوضر: استمعوا لخطباء عاشوراء من المنزل

الشيخ أحمد المخوضر
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فتيـــل  فاضـــل  الشـــيخ  أكـــد 
أهميـــة االلتـــزام باإلجراءات 
أقرهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
الفريـــق الطبي المختص في 
موســـم عاشـــوراء، وإحيـــاء 
الشـــعائر بطريقـــة آمنـــة فـــي 
ظـــل جائحة كورونـــا، معتبرا 
أن حفظ النفس من المرض، 
مســـئولية اتفـــق عليها عموم 

الفقهاء.
وشـــدد على ضرورة التقيـــد بالتدابير التي أكدهـــا الفريق الطبي 
وأوصت بها األوقاف الجعفرية، وضمان تطبيق معايير الســـالمة 

خالل موسم عاشوراء.
وبيـــن فتيـــل أهمية عـــدم تعريض النفـــس للخطر، داعيـــا إلقامة 
الشعائر من خالل االستفادة من تقنيات البث المباشر، والتواصل 
عـــن بعـــد، مـــع الحـــرص على الجلـــوس فـــي المنزل وعـــدم إقامة 
التجمعـــات، موضحـــا إجماع الفقهاء الشـــيعة علـــى أهمية حفظ 
النفس وســـالمتها، واالبتعاد عن كل ما قد يتســـبب بنشر المرض 

بين الناس.

فتيل: حفظ النفس مسؤولية اتفق عليها الفقهاء

الشيخ فاضل فتيل
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المنامة - إي بي إم تيرمينالز البحرين

عملت “إي بي إم تيرمينالز” البحرين 
علـــى تقديم خدمة مميزة وســـريعة 
المبـــردة  الحاويـــات  عبـــور  لتيســـير 
داخـــل  إلـــى  للتصديـــر  والجاهـــزة 
المرفـــأ؛ نظـــًرا لمـــا تتطلبـــه البضائـــع 
المبـــردة القابلـــة للتلـــف الســـريع من 

عناية خاصة.
فـــي  ســـريع  مســـلك  افتتـــاح  وتـــم 
لعبـــور  الشـــاحنات  انتظـــار  منطقـــة 

والجاهـــزة  المبـــردة  الحاويـــات 
للتصدير، يوم األحد، وذلك بحضور 
ممثلـــي شـــؤون الموانـــئ والمالحـــة 
البحريـــة وجمعيـــة البحريـــن للنقـــل 
للنقـــل  البحريـــن  شـــركة  )مالكـــي 
البحـــري والمعـــدات الثقيلـــة والنقل 
العام( وشؤون الجمارك، إضافة إلى 
عدد من مســـؤولي شـــركة إي بي إم 

تيرمينالز البحرين.

“تيرمينالز” تقدم خدمة سريعة لتيسير عبور الحاويات

تداوالت البورصة في أسبوع
بلغت كمية األسهم المتداولة في “بورصة البحرين” خالل هذا األسبوع 23 مليونا و816 ألفا و843 سهما بقيمة 

إجمالية قدرها 4 ماليين و718 ألفا و582 ديناًرا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 472 صفقة.

هـــذا  خـــالل  الــــمستثمرون  تـــداول 
األســـبوع أســـهم 21 شركــــة، ارتفعـــت 
أســـعار أســـهم 10 شـــركات، فـــي حيـــن 
انــــخفضت أســـعار أســـهم 3 شـــركات، 
بأســـعار  الشـــركات  باقـــي  واحتفظـــت 

أقفالـها السابق.
فـــي  األول  المركـــز  علـــى  اســـتحوذ 
تعامـــالت هذا األســـبوع قطـــاع البنوك 
التجاريـــة، حيـــث بلغـــت قيمة أســـهمه 
و704  ألفـــا  و911  مليونـــا  المتداولـــة 
مـــن   % 40.51 نســـبته  مـــا  أو  دنانيـــر 

المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي 
وبكميـــة قدرهـــا 7 مالييـــن و992 ألفـــا 
و609 أســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن خالل 

180 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة فقـــد كانـــت مـــن 
نصيب قطـــاع الخدمـــات، حيث بلغت 
قيمة أســـهمه الـمتداولـــــة مليونا و246 
ألفا و237 ديناًرا بنســـبة 26.41 % من 
إجــــمالي قيمـــة األســـهم المتداولة في 
البورصة وبكمية قدرها 3 ماليين و62 
ألفا و684 سهما، تم تنفيذها من خالل 

146 صفقة.
أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاء 
البنـــك األهلي المتحد في المركز األول 
من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 
مليونا و688 ألفا و131 دينارا بحرينيا 
وبنســـبة 35.78 % مـــن قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 6 مالييـــن 
و327 ألفا و660 سهما، تم تنفيذها من 

خالل 134 صفقة.
وجـــاءت فـــي المركـــز الثانـــي ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( بقيمة قدرهـــا 936 ألفا 

ودينـــار واحـــد وبنســـبة 19.84 % من 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 
مليونيـــن و772 ألفا و545 ســـهما، تــــم 

تنفيذها من خالل 81 صفقة.
وبالعـــودة إلى معـــدالت التداول خالل 
هذا األســـبوع مـــن خالل 4 أيـــام عمل، 
لقيمـــة  اليومـــي  الــــمتوسط  أن  نجـــد 
األسهم المتداولة بلغ مليونا و179 ألفا 
و646 دينـــاًرا في حين كان المتوســـط 
اليومـــي لكميـــة األســـهم المتداولـــة 5 
مالييـــن و954 ألفـــا و211 ســـهما أمـــا 
متوســـط عـــدد الصفقـــات خـــالل هـــذا 

األسبوع فبلغ 118 صفقة.

المنامة - بورصة البحرين

سنغافورة - بنا

الذهب ينزل دون 2000 
دوالر مع ارتفاع الدوالر

ــأوقــيــة  ل دوالر   2000 ــن  عــ ــذهــــب  ــ ال ــزل  ــ نـ
ــاع  ــفـ ــع ارتـ ــاء مــ ــ ــعـ ــ ــس األربـ ــ )األونـــــصـــــة( أمـ
الــــــدوالر، فــيــمــا يــتــرقــب مــســتــثــمــرون نتائج 
المركزي  )البنك  االحتياطي  مجلس  اجتماع 
المعامالت  في  الذهب  وانخفض  األميركي(. 
الفورية 0.4 % إلى 1993.34 دوالر لأوقية، 
عند  أسبوع  في  مستوى  أعلى  سجل  بعدما 
وفقد  األول.  أمس  لأوقية  دوالر   2014.97
الـــذهـــب فـــي الــعــقــود اآلجـــلـــة فـــي الـــواليـــات 
المتحدة 0.5 % إلى 2002.40 دوالر. وزادت 
الفضة 0.2 % إلى 27.70 دوالر لأوقية، في 
حين فقد البالتين 0.4 % إلى 952.88 دوالر، 

ونزل البالديوم 0.8 % إلى 2170.29 دوالر.
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“جي اف اتش” البحرينية تستحوذ على “جي بي كورب” لتنمية األصول
ــذ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــد  ــ ــيـ ــ قـ ــي  ــ ــائـ ــ ــضـ ــ قـ ــم  ــ ــكـ ــ حـ مـــــــن  ــن  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ مـ  5 ــى  ــ ــلـ ــ عـ الـــــحـــــصـــــول 

أكد بيت التمويل الخليجي أن استحواذه على المؤسسة المالية البحرينية 
“جي بي كورب” يأتي رغبة من المجموعة االستثمارية في توسعة أصولها.

وأكـــدت المجموعـــة فـــي ردها على 
خـــالل  للمســـاهمين  استفســـارات 
الســـتعراض  افتراضيـــة  نـــدوة 
النتائـــج الماليـــة أن الحكم القضائي 
الـــذي كســـبته مـــن المحكمـــة العليـــا 
فـــي إنجلتـــرا وويلـــز ضـــد الموظف 
الســـابق ديفيـــد هيـــغ والـــذي يؤكـــد 

الحكم الســـابق الصادر مـــن محاكم 
مركـــز دبـــي المالـــي العالمـــي بمنـــح 
المجموعة أكثر من 5 ماليين دوالر، 
هـــو حاليـــًا قيـــد التنفيـــذ دون ذكـــر 

مزيد تفاصيل.
وتحـــدث رئيس الرقابـــة المالية في 
المجموعة ســـوريا هاري هاران عن 

صفحـــة االســـتحواذ علـــى جـــي بي 
كـــورب، بالقـــول أن جي بـــي كورب 
مؤسســـة مالية مرخصة مقرها في 
البحريـــن ويعتبر االســـتحواذ جزءا 

من اســـتراتجية المجموعـــة لتنمية 
واألصـــول  العموميـــة  ميزانتيهـــا 
الخاضعـــة إلدارتها من خـــالل النمو 

على المستوى الداخلي.

اإليجابيـــة  النتائـــج  وبخصـــوص 
لمصـــرف الخليجـــي التجاري والذي 
تملك فيه المجموعة حصة أساسية 
والـــذي حقـــق نتائـــج إيجابيـــة فـــي 
العام 2019، أشـــار إلى أن المصرف 
قـــام بتنظيـــف ميزانيتـــه العموميـــة 
في العام الماضي مما ســـاعده على 
وبالنظـــر  جيـــدة،  نتائـــج  تســـجيل 
فـــإن  الحالـــي،  الســـوق  إلـــى وضـــع 
حـــول  بحـــذر  متفائلـــة  المجموعـــة 

أدائه المستقبلي.

وبشـــأن انخفـــاض كبير فـــي حقوق 
الملكيـــة مـــن مليـــار دوالر إلـــى 850 
مليون دوالر، وخســـارة 120 مليون 
دوالر، أشـــار رئيـــس الرقابـــة المالية 
حـــدث  ذلـــك  أن  المجموعـــة  فـــي 
بسبب التسويات التي أجريت على 
حقوق الملكية فيما يتعلق بخســـائر 
التعديل، وأنشـــطة هيكلة الصيرفة 
بالقيمـــة  واالعتـــراف  التجاريـــة، 
العادلـــة للخســـائر وفـــروق الصـــرف 

األجنبي على مستوى المجموعة.

انطالق منتدى الفرص االستثمارية في البحرين ومصر
الثنائـــي التجـــاري  التبـــادل  تشـــجيع  فـــرص  بحـــث  هنـــدي:  بـــن   

تنظم جمعية رجال األعمال البحرينية بالتنسيق مع جمعية رجال األعمال المصريين، 
المنتــدى اإللكترونــي بعنــوان “الفــرص االســتثمارية فــي مملكــة البحريــن وجمهوريــة 
مصر العربية” مطلع شهر سبتمبر 2020، وذلك بمشاركة كل من سفير مملكة البحرين 
لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة هشــام الجــودر، وســفير جمهوريــة مصــر العربيــة لــدى 
مملكــة البحريــن ياســر شــعبان، ونخبة من رجال األعمال وعدد مــن ممثلي القطاعات 

الصناعية والتجارية المعنية باالستثمار في البلدين.

وقـــال نائـــب رئيـــس الجمعيـــة أحمـــد بـــن 
هنـــدي: إن تنظيـــم المنتـــدى اإللكترونـــي 
القيـــادات  توجهـــات  مـــع  متوافًقـــا  يأتـــي 
السياســـية فـــي البلديـــن بمـــا يعـــزز مبـــدأ 
الشـــراكة والتعـــاون والعمـــل االقتصـــادي 
المشترك بين المملكة وشقيقتها جمهورية 
الفـــرص  بحـــث  بهـــدف  العربيـــة؛  مصـــر 
البلديـــن  فـــي  المتوافـــرة  االســـتثمارية 

وتشـــجيع التبادل التجاري، هذا فضاًل عن 
أهميـــة إعطـــاء دفعـــة قوية لهـــذا التعاون 
في هـــذه المرحلـــة الصعبة التـــي نواجهها 
نتيجـــة تداعيـــات جائحة كورونـــا )كوفيد 
19(، وذلـــك لن يتأتى إال من خالل توطيد 
العالقات والروابط االقتصادية المشتركة، 
وعقـــد مثـــل هـــذه اللقـــاءات والمنتديـــات 
التـــي تجمع بين أصحـــاب األعمال في كال 

الجانبين.
المنتـــدى  أن  إلـــى  هنـــدي  بـــن  وأشـــار 
اإللكترونـــي الذي ســـيحضره كبـــار التجار 
القطـــاع  وممثلـــي  األعمـــال  وأصحـــاب 

الخاص في الجانبين، يبحث سبل وآليات 
تطويـــر العالقـــات بيـــن أصحـــاب األعمال 
البحرينييـــن ونظرائهـــم المصريين؛ بهدف 
االرتقاء بالمســـتوى التجاري واالقتصادي 
بين الطرفين، فضاًل عن اســـتعراض ســـبل 
تذليـــل مختلـــف المعوقات التـــي تعترض 
مســـيرة التعـــاون االقتصـــادي بيـــن مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية، وصواًل 
إلـــى إقامـــة تبـــادل تجـــاري يتناســـب مـــع 

اإلمكانات المتوافرة لدى كل طرف.
ووجه بن هندي الدعوة إلى رجال األعمال 
المهتمين كافة إلـــى التواصل مع الجمعية 
bbma.bh@( اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر 
gmail.com( أو هاتـــف رقم )39423421( 

من أجل التسجيل لحضور المنتدى.

أحمد بن هندي

 الشيخ بدر بن راشد

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

الهملة - بتلكو

بتلكو تكمل عملية توزيع 60 ألف كمامة
إعـــداد الكمامـــات بالتعـــاون مـــع 30 أســـرة منتجـــة

أعلنت شركة بتلكو عن إتمام مبادرة “بتلكو” التي تختص بدعم األسر البحرينية المنتجة، إذ تم إكمال عملية تسليم 
60 ألف كمامة مصنعة محليا إلى الجهات المختصة، التي أشرفت على عملية توزيع الكمامات حسب الخطة الزمنية 

المتفق عليها. 

وجـــاءت هـــذه الخطـــوة بالتعـــاون مع 
األسر البحرينية المنتجة عبر تمكينهم 
الوطنيـــة  الحملـــة  فـــي  للمســـاهمة 
لمكافحة جائحة “كوفيد 19”، ودعمهم 
إلنتـــاج كميـــات وافـــرة مـــن الكمامات. 
إذ تـــّم التعـــاون مع 30 أســـرة بحرينية 
منتجة قاموا بصناعة وتجهيز 60 ألف 

كمامة؛ بهدف التشجيع على االستمرار 
بالتقّيد بالتوجيهات الرسمية وتطبيق 
تشـــمل  التـــي  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
ارتـــداء الكمـــام فـــي األماكـــن العامـــة. 
وقال المدير العام للتواصل المؤسسي 
والمســـؤولية االجتماعية فـــي “بتلكو” 
الشـــيخ بدر بن راشـــد آل خليفة “نحن 

سعداء اليوم باإلعالن عن عملية إتمام 
تجهيـــز وتوزيـــع الكمامـــات المصنوعة 
محلًيـــا، التي تكللـــت بالنجاح بالتعاون 
مع األسر البحرينية المنتجة، إذ جاءت 
ضمـــن مبـــادرة بتلكـــو لتمكينهم خالل 
هذه الظروف االســـتثنائية واالستفادة 
مـــن منتجاتهـــم ودعـــم الجهـــود التـــي 

مكافحـــة  فـــي  الحكومـــة  بهـــا  تقـــوم 
جائحـــة )كوفيـــد 19(. ونحن فخورون 
جًدا بهـــذا التعاون الذي يعكس تكاتف 

جميع أفراد المجتمع في مواجهة هذه 
الظروف االستثنائية”.

وأضـــاف “تأتـــي هـــذه المبـــادرة ضمـــن 
مجموعـــة المبـــادرات التـــي قامـــت بها 
الجهـــود  فـــي مســـاندة  بتلكـــو  شـــركة 
الدؤوبـــة التي تقوم بهـــا الحكومة في 
ظـــل القيـــادة الرشـــيدة، إذ إن شـــركة 

بتلكـــو فخورة بكونهـــا عضوا فّعاال في 
فريـــق البحريـــن الذي يقوم بـــدور بارز 
في مواجهة جائحة )كوفيد 19( تحت 
قيـــادة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة”.

المحرق - طيران الخليج

“طيـــران  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
الخليـــج” زايد الزياني بحضور نائب الرئيس 
العلـــوي  وليـــد  الكابتـــن  للناقلـــة  التنفيـــذي 
ورئيس نقابة طياري طيران الخليج الكابتن 
أنور نور ونائب رئيس النقابة الكابتن عيسى 

البنعلي.
وهنأ الزياني رئيس النقابة بمناسبة  «

إنشائها؛ كما شهد االجتماع تبادل الحوار 
بين الطرفين، إذ تعهد المجتمعون بإبقاء 
قنوات الحوار واالتصال البّناء مفتوحة لما 

فيه صالح القوى العاملة من الطيارين، وبما 
يضمن استمرارية نجاح الناقلة وازدهارها.

إبقــــاء قنـــــوات الحــــوار واالتصـــال البنـــاء مفتــوحـــة
الزياني يستقبل ممثلي نقابة طياري طيران الخليج

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  دعـــت 
إلـــى  التجاريـــة  المنشـــآت  والســـياحة 
البدء في تقييـــم جوهرها االقتصادي 
عمـــالً بالقرار رقـــم )106( لســـنة 2018 
الصـــادر عن وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
والسياحة بشأن متطلبات التحقق من 
الجوهـــر االقتصـــادي الفعلي ألنشـــطة 

التجار في البحرين.  
وأوضحـــت أن هذا القـــرار جاء بهدف 
تعزيـــز متطلبات التحقق مـــن الجوهر 
البحريـــن،  فـــي  الفعلـــي  االقتصـــادي 
وتوضيح هذه المتطلبات للتاجر الذي 

يمـــارس في المملكة أو مـــن خاللها أًيا 
من أنشـــطة التوزيع ومراكز الخدمات، 
الرئيســـة،  الشـــركات  مقـــار  وأنشـــطة 
وأنشـــطة الشـــركات القابضة، وأنشطة 
الشـــحن، وأنشـــطة الملكيـــة الفكريـــة، 
وأنشـــطة التأجير فيما عـــدا تلك التي 
يمارســـها المرخـــص لـــه مـــن مصـــرف 

البحرين المركزي.
وبينـــت الـــوزارة أن تـــم تطبيـــق هـــذا 
المتطلـــب منذ بداية شـــهر يناير 2019 
للحصـــول  بطلـــب  المتقدميـــن  علـــى 
علـــى ســـجل تجـــاري جديـــد وكذلـــك 

المقدمـــة  التراخيـــص  علـــى أصحـــاب 
مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي، غير 
األول  قبـــل  المؤسســـة  الشـــركات  أن 
مـــن ينايـــر 2019، فإنـــه يتوجب عليها 
بالجوهـــر  الخـــاص  اإلقـــرار  تقديـــم 
االقتصادي خالل 3 أشـــهر مـــن انتهاء 
أن  الـــوزارة  وأكـــدت  الماليـــة.  الســـنة 
عـــدم االمتثـــال للمتطلـــب الجديـــد قد 
يـــؤدي إلى مخالفـــات تتـــراوح ما بين 
وقف قيد الســـجل التجـــاري أو فرض 
غرامـــات ماليـــة، وقـــد تمتـــد لشـــطب 

السجل أو المالحقة الجنائية.

تعزيز الشفافية والرقابة النظامية على عملها وحمايتها
“الصناعة” تدعو المنشآت التجارية إلى تقييم جوهرها االقتصادي

4.7
مليون دينار



تاريخ :16/اغسطس /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
 CR2020 -  116( طلب رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســادة / فخريه احمد عبدهللا عيســى الرقم الشخصي 690051476 
، بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة / صــادق احمــد عبــدهللا عيســى 
الكميش الرقم الشــخصي 810903873، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعــان بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .

)384

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

التاريخ :21/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020 - 106061  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير اسم تجاري    ، فعلى كل من لديه 
أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم السجل :66371 – 6
اسم التاجر :    نورية علي احمد الجياني     

االسم التجاري الحالي :       الجياني للخياطة الرجالية
االسم التجاري   المطلوب :  تاج نوفا للخياطة الرجالية

القيد : 49766 – 3 - 18/8/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة صياغة الحياة  ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة    صياغــة الحيــاة  ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد 
رقــم  49766 - 3  طالبيــن تغييــر االســم التجاري من   صياغة الحياة  ذ.م.م 
الــى شــركة  مجوهــرات هــرش  ذ.م.م فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم 
باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعان

القيد : 47619 – 2 -  التاريخ : 2020/8/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  117567  لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة و الســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / عبــد الرحمــن عبــد هللا عبــد الرحمــن حســن  المالك لـــ كازابيــا لمقاوالت 
البنــاء  مؤسســة فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 47619 – 2   يطلــب 
تحويل المؤسســة الفردية  إلى شــركة ذات مســئولية محدودة ، برأسمال وقدره      

200000  الف دينار بحريني لتصبح مملوكة من السادة التالية أسمائهم :

عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن حسن
محمد عبده قاسم الشاطبي

رقم القيدرقم القيد

اسماك القرية

االسم التجاري

698041

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة محمد حسين حاجي باقر

سجل تجاري رقم ١٣٣٠٠

بنــاء علــى حكــم المحكمــة الكبــرى الدائــرة الخامســة - التجاريــة فــي الدعــوى رقم 
باقــر  1/17095/2019/02 والــذي قضــى بتصفيــة شــركة محمــد حســين حاجــي 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٣٣٠٠ ،  وتــم بموجب تعيين الســيد / نبيل عبدهللا 
احمد الساعي - مكتب نبيل الساعي - محاسبون قانونيون مصفيا قضائيًا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، وذلك على اإلعان، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

nabisai@batelco.com.bh
33009518

التاريخ: 18/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-118001(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / إيمان بنت عمر بن فهد السهلي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : صالون فيربينا إلى السيد/ محمد رياض أحمد عبدهللا محمد درويش

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

التاريخ : 17/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
CR 2020-115979 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:       مشهور موسى عيد العنزي 
االسم التجاري الحالي:    مشهور للعقارات 

االســـــم التجـــاري الجديد :  مشهور للتطوير العقاري 

رقم السجل: 16808-5

رقم القيد

صالون فيربينا

نوع النشاطاالسم التجاري

تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى- نسائي118633-1

الخميس 20 أغسطس 2020 - 30 ذو الحجة 1441 - العدد 084328



الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
آليـــات حديثـــة  باســـتخدام وتطويـــر 
للتوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة، وفي إطار استخدام 
اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات  الوســـائل 
“عـــن ُبعد” في تنفيـــذ قانون العقوبات 
البديلـــة، نظمـــت إدارتـــا الوقايـــة مـــن 
الجريمـــة وتنفيـــذ األحكام، عـــددا من 
الدورات وورش العمل التدريبية “عن 
ُبعـــد” بواســـطة التطبيـــق اإللكترونـــي 
علـــى نظـــام الحاســـوب للمحكوميـــن 

بعقوبات بديلة.
وأكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة، 

سعي القائمين على البرامج التدريبية 
إلعداد اإلجراءات والمتطلبات الالزمة 
كافـــة لتنفيذ البرامـــج وتطبيقها وفق 
أعلـــى المعاييـــر االحترافية وتنســـيق 
المـــواد التدريبيـــة، بمـــا يتناســـب مـــع 
نظـــام التدريـــب “عـــن ُبعـــد” لعرضهـــا 
وبـــث  اإللكترونـــي  التطبيـــق  خـــالل 
محتواها صوتًا وصورة بجودة عالية 
ووضوح تـــام، إضافة إلى اعتماد آلية 
تسجيل حضور المحكوم والتي تمت 
بالتنسيق مع إدارة تنفيذ األحكام، بما 
يمكنهـــا مـــن اإلشـــراف والرقابـــة على 
التنفيـــذ، كمـــا تـــم تحديـــد مؤشـــرات 

مـــدى  مـــن  للتحقـــق  األداء  قيـــاس 
الـــدورات  خـــالل  الحضـــور  اســـتفادة 

وورش العمل التدريبية.
وأضـــاف أن اإلجـــراءات كافـــة التـــي 
تـــم اعتمادها تضمن تحقيـــق الغايات 
اإلنســـانية واالجتماعية التي يؤكدها 
القانـــون رقـــم 18 لســـنة 2017 بشـــأن 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، وتؤكد 

االلتزام بأحكام القرار رقم )36( لســـنة 
2018 الصادر عن وزير الدخلية بشأن 
والتدريـــب  التأهيـــل  برامـــج  تحديـــد 
بديلـــة  بعقوبـــات  عليهـــم  للمحكـــوم 
وإجراءات تنفيذهـــا، وتختص الجهة 
تقديـــم  إجـــراءات  بتنظيـــم  المنفـــذة 
البرامـــج “عـــن ُبعـــد”، وتضمـــن تنفيـــذ 
بشـــأن  البحريـــن  فريـــق  توصيـــات 
التدابير االحترازية وااللتزام بالتباعد 
التجمعـــات؛  وتجنـــب  االجتماعـــي 
للحفاظ على سالمة الجميع والتعامل 
مع متطلبات الوضع الراهن والتصدي 

لفيروس كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية
“الداخلية”: تنفيذ 

البرامج وفق أعلى 
المعايير االحترافية
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ALNAJWA CONSTRUC-
 TION has a vacancy for the

 occupation of  TECHNICIAN
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
 17335780  or

DANISH368@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 FURSTEN REAL ESTATE
 CO S.P.C Owned by IMAD

 ABDULLA EL KHOURY has
a vacancy for the occupa-

 tion of  SALES MANAGER ,
 suitably qualified applicants

can contact 33308708  or
INFO@FURSTENBH.COM  

 Vacancies
Available

AVANA Capital has a va-

  cancy for the occupation of

 PROGRAMMES ANALYST ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17590246  or

SUNDIPCPA@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

DEVES GATE CARS SER-

 VICES has a vacancy for the

 occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17490911  or

YKHALFAN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 OMICRON ELECTRONICS
 MIDDLE EAST - FOREIGN
 BRANCH has a vacancy
  for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS) ,
 suitably qualified applicants

 can contact 17116400  or
AHMED.EL-HAMAKY@OMICRONENERGY.COM

 Vacancies
Available

MUHAMMAD MUZAM-
 MIL FACILITIES SUPPORT
 SERVICES CO W.L.L has a
 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

 32299843  or
CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 HAMA MARKET has a

 vacancy for the occupation

of  WORKER , suitably quali-

 fied applicants can contact

  39734734  or

hamabahrain@gmail.com

 Vacancies
Available

 BALLY B.S.C Closed has a

 vacancy for the occupation

 of  SUPERVISOR , suitably

 qualified applicants can

 contact 37700702  or

 Vacancies
Available

 BOSTAN CONTRACTING

has a vacancy for the oc-

cupation of  WORKER , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 39097580  or

JATTMUSHTAQ901@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 GLOBAL COMPOSITES
 TECHNOLOGIES W.L.L has a
 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

 39321308  or
SAJEEV.SURYA@GMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 KHALED MOHAMED HABIB
 ABDULLA has a vacancy

  for the occupation of
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
  33444545  or

KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

 JANADA PUBLICITY
 AND ADVERTISING has a
vacancy for the occupa-

 tion of  SALES EXECUTIVE
 REPRESENTATIVE , suitably

 qualified applicants can
 contact 17232422  or

MALDOSERI@JANADA.NET

 Vacancies
Available

 ALQURA ALSHAMEYA

 BAKERY has a vacancy for

 the occupation of  DRIVER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 39887840  or

ALMA5ROZA-3ABAYAT@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

 Integrated Cloud For
Consultancy S.P.C has a va-

  cancy for the occupation of
 TECHNICIAN(COMPUTER) ,
 suitably qualified applicants
  can contact 39515250  or

INFO@ICLOUDBH.COM

 Vacancies
Available

BLUE DIAMOND LAUN-
 DRY has a vacancy

  for the occupation of
WORKER(LAUNDRY) , suit-
 ably qualified applicants

  can contact 33998472  or
ABITHN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

APPLIED SCIENCE UNIVER-
 SITY has a vacancy for the
 occupation of  ASSISTANT
PROFESSOR , suitably quali-
 fied applicants can contact

 16036067  or
ZUHOOR.HASAN@ASU.EDU.BH 

 Vacancies
Available

 Se Sayed Egyption
Restaurant W.L.L. has a va-

  cancy for the occupation of
 COOK(GENERAL) , suitably

 qualified applicants
  can contact 17712833  or
MARUM.RADWAN@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

 Trans global contracting co.

 w.l.l has a vacancy for the

 occupation of  SUPERVISOR

, suitably qualified appli-

  cants can contact 17552307

or  hnijamdeen@yahoo.com

 Vacancies
Available

 Burj 55 Cargo handling

 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  DRIVER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33281020  or

RIZWANULLAHBARKI@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Stiller Agency for the Sup-
 ply Workers w. l. l has a

 vacancy for the occupation
 of  CHEF , suitably qualified

 applicants can contact
  17717730  or

ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

 ST.CHRISTOPHER’S
 SCHOOL ‘ISA TOWN’ has a

vacancy for the occupa-
 tion of  TEACHER , suitably

 qualified applicants can
 contact 17605424  or

Recruitment@school.st-chris.net 

 Vacancies
Available

 ALMODEER RESTURANT

 has a vacancy for the

occupation of  CHEF , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 39993770  or

FMS12121@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 Solara Carpentry Co.
 W.L.L. has a vacancy

  for the occupation of
 PAINTER(FURNITURE) ,

 suitably qualified applicants
  can contact 17741155  or
HASAN@NARDINPROPERTIES.NET

 Vacancies
Available

 Aqua Technology Transfer
 W.L.L. has a vacancy for the

occupation of  SUPERVI-
 SOR , suitably qualified
 applicants can contact

 17233317  or
MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 WADI ALSAIL GATE
 CONSTRUCTION has a

 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

33367000  or
A_1999_A@HOTMAIL.COM  

 Vacancies
Available

PARSAN OVERSEAS PRI-
 VATE LIMITED - BRANCH

OF A FOREIGN COM-
 PANY has a vacancy for

 the occupation of  SYSTEM
 ANALYST , suitably qualified

 applicants can contact
  17514495  or

SANJAY@PARSAN.BIZ

 Vacancies
Available

 S . NIMAT GARCO has a

 vacancy for the occupation

of  WORKER , suitably quali-

 fied applicants can contact

  17400951  or

SKYONEE@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

 The Grove Resort has a

 vacancy for the occupation

 of  MANAGER , suitably

 qualified applicants can

  contact 16033105  or

JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MANAMA FOOD IN-
 DUSTRY has a vacancy
  for the occupation of

 TECHNICIAN(MECHANICAL
 EQUIPMENT OPERATING) ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17675755  or
ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

 WADI ALSAIL GATE
 CONSTRUCTION has a

 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

  33367000  or
A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

 R I M MARKETING S.P.C

 has a vacancy for the

 occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33701470  or

RIMSPC5@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 SOCIETE INTERNATIONALE
 DE DESSALEMENT (SIDEM)
 - FOREIGN BRANCH has a
 vacancy for the occupation

 of  TECHNICIAN(ELECTRICAL
 ENGINEERING).GENERAL ,
 suitably qualified applicants

 can contact 16632842  or
ziad.bouars@veolia.com 

 Vacancies
Available

INFORMATION TECHNOL-
 OGY PEOPLE W.L.L. has a

 vacancy for the occupation
 of  COMPUTER SYSTEMS

 ADMINISTRATOR , suitably
qualified applicants can con-

 tact 17727375  or
WILLIAM@ITPEOPLEGULF.COM 

 Vacancies
Available

 ALSAWARI CARPENTRY
 WORKSHOP W.L.L has a

  vacancy for the occupation of
CARPENTER , suitably quali-
 fied applicants can contact

 17280050  or
ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 East Plum Services
 Co. WLL has a vacancy
  for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 , suitably qualified applicants

can contact 33701007  or
PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM  

 Vacancies
Available

 AL FOUZAN TRADING AND
 GENERAL CONSTRUCTION

 CO. -BRANCH OF FOREIG has
  a vacancy for the occupation of

 SUPERINTENDENT(MECHANICAL
MAINT.) , suitably qualified ap-

  plicants can contact 32322748  or
BAHRAIN.PROJECT@ALFOUZAN.COM

 Vacancies
Available

SHARBTY BUILDING CONSTRUC-

 TION W.L .L has a vacancy for

 the occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can

  contact 17877033  or

MAHMOA@SPU.EDU

 Vacancies
Available

 Aqua Technology Transfer W.L.L.

 has a vacancy for the occupation

 of  PLANT / UNIT OPERATOR ,

 suitably qualified applicants can

 contact 17233317  or

MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 AZHAR KARZAKAN
MARKET W.L.L has a va-

  cancy for the occupation of
 WORKER(SALES) , suitably

 qualified applicants can
  contact 37141515  or

HASSAN1968BH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 ABRAR CARMAX SPARE

 PARTS has a vacancy for

 the occupation of  WORKER

, suitably qualified appli-

  cants can contact 33405333

or  Azizkhan16@hotmail.com

 Vacancies
Available

 SECURITY HUB S.P.C has a

 vacancy for the occupation

 of  OFFICE ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17530670  or

GM@SECURITYHUBBH.COM

 Vacancies
Available

 COSTRA ADVERTISING &
PROMOTION WLL has a va-

  cancy for the occupation of
 SALES REPRESENTATIVE ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17500711  or
ABDULLAH@PROMOSEVEN.COM

 Vacancies
Available

HAMAD TOWN PHAR-
 MACY has a vacancy for
 the occupation of  SALES

 REPRESENTATIVE , suitably
 qualified applicants can

 contact 39118999  or
adnan.alalawi@htp.com.bh 

 Vacancies
Available

 ABU HUSSAIN BUILDING
 CONSTRUCTION has a

 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

 39918887  or
abuhussainmc@gamil.com 

 Vacancies
Available

 ABU HUSSAIN BUILDING
 CONSTRUCTION has a

 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

 39918887  or
abuhussainmc@gamil.com 

 Vacancies
Available

 AXA INSURANCE (GULF)
 BSC (C) has a vacancy for

the occupation of  CUS-
 TOMER SERVICES AGENT ,
 suitably qualified applicants

can contact 17202207  or
RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

 Vacancies
Available

 AXA INSURANCE (GULF)
 BSC (C) has a vacancy for

the occupation of  CUS-
 TOMER SERVICES AGENT ,
 suitably qualified applicants

 can contact 17202207  or
RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM

 Vacancies
Available

 GULF AIR B.S.C. (C) has a
 vacancy for the occupation
 of  CABIN CREW / FLIGHT
STEWARD , suitably quali-

 fied applicants can contact
 17338431  or

MARIAM.ALHAJIRI@GULFAIR.COM 

 Vacancies
Available

 REVIRA HOTEL has a

 vacancy for the occupation

of  WAITER , suitably quali-

 fied applicants can contact

  17729222  or

admin@inventhouse.net

 Vacancies
Available

Blockbuster business sup-
 port Services Co.SPC has a
 vacancy for the occupation
of  SALES EXCUTIVE , suit-

 ably qualified applicants can
  contact 34002030  or

 BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 Bahrain Brite services

 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17403666  or

MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

 FUTURE ENERGY SYSTEMS

has a vacancy for the oc-

 cupation of  ENGINEER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17258811  or

accounts@futurenergy.me

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

دورات تدريبية عن ُبعد للمحكومين بعقوبات بديلة
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يجــب تمديــد حظــر الســاح علــى إيــران ودعــم الحــل السياســي باليمــن

السعودية: ملتزمون بخطة السالم العربية

قـــال وزيـــر الخارجية الســـعودية، 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان، فـــي 
مؤتمر صحافي، أمس، في ألمانيا، 
إن “المملكة ملتزمة بالســـام على 

أساس خطة السام العربية”.
وأشـــار إلـــى أن الســـعودية عندمـــا 
دعمت مبـــادرة الســـام في 2002 
كانـــت لديها رؤية بـــأن تكون هناك 
عاقات بيـــن جميع الدول العربية 

وإسرائيل من ضمنها السعودية.
وشـــدد الوزير على أن “اإلجراءات 
اإلسرائيلية أحادية الجانب تعرقل 
فرص الســـام” بين الفلســـطينيين 
واإلســـرائيليين، مشـــددًا علـــى أن 
اإلجراءات األحاديـــة كضم أراٍض 
فلســـطينية أو بنـــاء مســـتوطنات 
هـــي عمـــل غيـــر قانوني، ويشـــكل 
خطرًا على مسار التوصل إلى حل 

سام شامل.
كما ذكر وزير الخارجية الســـعودي 
أنـــه بحـــث مـــع نظيـــره األلمانـــي، 
هايكو ماس، “ضرورة تمديد حظر 
الســـاح علـــى إيـــران”. وأضاف أن 
إيـــران تـــزود ميليشـــيات الحوثي 

بالساح.
كما أشار إلى جهود السعودية في 
دعـــم الحـــل السياســـي فـــي اليمن 
وإعـــان التحالـــف الدولـــي وقـــف 

إطاق النار.

قـــال  الليبـــي،  الملـــف  فـــي ســـياق 
األميـــر فيصـــل بن فرحـــان: “ندعم 
مبـــادرة القاهـــرة ومبـــادئ مؤتمـــر 
ليبيـــا”.  فـــي  األزمـــة  لحـــل  برليـــن 
وشـــدد على حرص السعودية في 
دعـــم الحـــوار السياســـي للتوصـــل 
إلـــى حل ينهـــي حالة الصـــراع في 

ليبيا.

وأمـــس األول كان مجلس الوزراء 
الســـعودي قد جدد دعـــوة المملكة 
للمجتمـــع الدولي، أمام مؤتمر نزع 
الســـاح فـــي جنيـــف، إلـــى تمديد 
حظر الســـاح على إيران والتأكيد 
أن رفـــع الحظر الدولـــي عن إيران، 
فيما يتعلق بأنواع األســـلحة كافة 
سواء التقليدية أو غير التقليدية، 

الدمـــار  مـــن  لمزيـــد  “ســـيفضي 
والخراب”.

وكان مجلـــس األمـــن الدولـــي قـــد 
قـــرار  مشـــروع  الجمعـــة  رفـــض 
المتحـــدة  الواليـــات  بـــه  تقدمـــت 
لتمديـــد حظـــر الســـاح المفروض 
على إيران والذي تنتهي صاحيته 

في أكتوبر.

برلين ـ وكاالت

وزير الخارجية السعودي مع نظيره األلماني قبيل مؤتمر صحافي مشترك في برلين )أ ف ب(

القاهرة ـ وكاالت

وّجـــه الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
باالســـتمرار  الجيـــش  السيســـي 
فـــي الحفـــاظ علـــى أعلـــى درجـــات 
القتالـــي  واالســـتعداد  الجهوزيـــة 
لتنفيذ أي مهام توكل له لحماية أمن 

مصر القومي.
السيســـي،  عقـــده  اجتمـــاع  وخـــال 
أمـــس األربعـــاء، مـــع قائـــد الجيـــش 
الهيئـــة  ورئيـــس  الميدانـــي،  الثانـــي 
الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس 
للقـــوات  الماليـــة  الشـــؤون  هيئـــة 
المســـلحة وجه الرئيس باالســـتمرار 
فـــي الحفـــاظ علـــى الكفـــاءة وأعلى 

واالســـتعداد  الجهوزيـــة  درجـــات 
القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر 
القـــوات المســـلحة لحماية أمن مصر 
القومي، فـــي ظل التحديات الراهنة 
والقـــدرة  المنطقـــة،  تشـــهدها  التـــي 
القـــوات  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الكبيـــرة 
المسلحة المصرية في جميع األفرع 

والتخصصات ونظم التسليح.
التحيـــة والتقديـــر  الرئيـــس  ووجـــه 
لجهـــود القوات المســـلحة وما تبذله 
من تضحيات فـــداًء للوطن ولصون 
أمنه وسامته واستقراره ومقدرات 

الشعب المصري.

السيسي يطالب الجيش باالستعداد والجهوزية

أنقرة  أ ف ب

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس األربعاء، موقفه تجاه 
التهديدات التي صدرت من االتحاد األوروبي بفرض عقوبات على تركيا 
فــي حــال إصرارهــا على التنقيب في البحر المتوســط عــن النفط والغاز 

بمياه اليونان وقبرص عضوي االتحاد.

وأشـــار الرئيس التركي في خطاب 
له في أنقرة إلى أن “التهديد بفرض 
عقوبـــات على تركيـــا، لن يمنعنا من 
التنقيـــب فـــي المتوســـط”، مؤكـــًدا 
دعمـــه “حـــق الشـــعب التركـــي فـــي 
البحـــث عـــن مصـــادر الطاقـــة فـــي  

جميـــع  داعًيـــا  المتوســـط“،  البحـــر 
أطراف الصـــراع إلى عدم التصعيد 
في المتوســـط وإلـــى الحـــوار لنزع 

فتيل األزمة.
وشـــدد أردوغـــان علـــى أنـــه 
فـــي  أطمـــاع  لتركيـــا  ليـــس 

وال  أحـــد  أي  حقـــوق 
التوتـــر،  وراء  تســـعى 

مشـــيرا إلـــى أن تدخلـــه فـــي ليبيـــا 
وشـــرق المتوســـط يهـــدف لتحقيق 

مصالح تركيا.
عـــن  األوروبـــي  المجلـــس  وأعلـــن 
تضامـــن دول االتحـــاد مـــع قبـــرص 
واليونـــان ضد انتهـــاكات تركيا في 
البحـــر المتوســـط، مشـــيًرا إلـــى أن 
نشـــاطات التنقيـــب التركيـــة شـــرق 

المتوسط غير شرعية.
وكان االتحـــاد األوروبـــي قـــد حذر 
بـــأي  القيـــام  مـــن  األحـــد  تركيـــا 
مشـــروعة  غيـــر  عمليـــات 
للتنقيب عن المحروقات 

في شرق المتوسط.

أردوغان يصعد: سنواصل التنقيب بالمتوسط

باماكو ـ رويترز

برئيـــس  أطاحـــوا  الذيـــن  الجنـــود  تعهـــد 
مالـــي وحكومتـــه فـــي انقـــاب عســـكري 
لقـــي تنديـــدا من الخارج، أمـــس األربعاء، 
علـــى  واإلشـــراف  االســـتقرار  باســـتعادة 
تشـــكيل حكومـــة مدنيـــة انتقاليـــة تنظم 
واســـتقال  جديـــدة.  انتخابـــات  إجـــراء 
رئيـــس مالـــي إبراهيـــم أبو بكـــر كيتا يوم 
الثاثـــاء، وحل البرلمان بعد ســـاعات من 
قيـــام جنـــود متمرديـــن باحتجـــازه تحت 
تهديد الســـاح، ما فاقـــم أزمة بلد يواجه 
بالفعـــل تمـــرد متشـــددين واحتجاجـــات. 
ولـــم يتضـــح حتـــى أمـــس األربعـــاء مـــن 
الـــذي يقـــود التمـــرد. لكـــن متحدثا باســـم 
المتمرديـــن، الذين يطلقون على أنفســـهم 
الجبهة الوطنية إلنقاذ الشـــعب، قال إنهم 
تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى في 
البلد. وســـرعان ما ندد شـــركاء إقليميون 
ودوليـــون لمالـــي باالنقاب العســـكري إذ 
يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم 
حالـــة انعـــدام األمـــن فـــي البلـــد وزعزعة 

االســـتقرار فـــي منطقة الســـاحل بأســـرها 
في غـــرب إفريقيا. ودعت مجموعة دول 
الســـاحل الخمس في غرب إفريقيا أمس 
الجنـــود الذيـــن نفذوا االنقاب العســـكري 
إلى إطاق سراح الرئيس وغيره من كبار 
المســـؤولين.  ودعا الكولونيل إســـماعيل 
المتمرديـــن  باســـم  المتحـــدث  واجـــو 
المجتمـــع المدنـــي والحركات السياســـية 
في مالي لانضمـــام لهم من أجل صياغة 
شـــروط انتقـــال سياســـي. وقـــال واجـــو، 

الـــذي وقف محاطا بالجنود، في بيان بثه 
التلفزيون الرسمي ”بلدنا ينزلق إلى حالة 
مـــن الفوضـــى واالنفات وانعـــدام األمن، 
وذلـــك فـــي مجملـــه بســـبب أخطـــاء مـــن 

يتحكمون في مصيره“.  
وأضاف ”ال نطمح للســـلطة وإنما لتحقيق 
االســـتقرار فـــي الباد وهو ما ســـيتيح لنا 
إجـــراء انتخابات عامة؛ كي تســـلح مالي 
نفسها بمؤسسات قوية خال إطار زمني 

معقول“.

 قادة االنقالب العسكري في مالي أثناء مؤتمر صحافي )أ ف ب(

قادة االنقاب يعلنون نيتهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية
عسكريون يطيحون برئيس مالي ويعدون بانتخابات

واشنطن ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايـــك 
بومبيـــو إن بـــاده تريـــد عراًقـــا خالًيا من 
الميليشـــيات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الفســـاد، 

هددت استقراره.
وأضاف بومبيـــو، في مؤتمر صحافي مع 
نظيـــره العراقي فؤاد حســـين، أن الحوار 
االســـتراتيجي ال يركـــز فقـــط علـــى عـــدد 

القوات األميركية في العراق.
وأفـــاد المســـؤول األميركـــي أن الرئيـــس 
الخطـــوات  عـــن  قريبـــا  ســـيعلن  ترامـــب 

المقبلة بشأن إيران.
مـــن جهته قـــال وزير الخارجيـــة العراقي 
فؤاد حســـين، إن لدى بـــاده تحالفا قويا 
مـــع الواليات المتحـــدة، مؤكـــدا أن القرار 
العراقـــي يجب أن يكون بيـــد العراقيين، 
وأن بغداد تريد عاقات طبيعية مع دول 

الجوار دون تدخل في شؤونها.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  أن  يذكـــر 
الكاظمي كان قد وصل مع الوفد المرافق 
إلـــى العاصمـــة األميركيـــة واشـــنطن فـــي 

زيـــارة ستشـــهد سلســـلة لقاءات ســـتركز 
علـــى الجانـــب االقتصادي. كما ســـيجتمع 
دونالـــد  األميركـــي  بالرئيـــس  الكاظمـــي 
ترامب اليوم الخميس إضافة إلى لقاءات 
ســـيعقدها مـــع عـــدد كبيـــر مـــن كبريـــات 
االقتصاديـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
بشـــأن إعمار العراق. وفي ســـياق متصل 
كشـــفت وكالة فرانس برس عن تفاصيل 
لقـــاء قائـــد فيلق القـــدس التابـــع للحرس 
الثوري اإليراني إســـماعيل قاآني برئيس 

الـــوزراء العراقـــي، مبينـــة أن األخيـــر أبلغ 
قاآنـــي بعدم رضاه عـــن عاقات إيران مع 

الميليشيات العراقية.
وقال الكاظمي لقاآني إن عاقات العراق 
الخارجية شـــأن داخلي عراقي ولن يقبل 
ألي دولـــة بالتدخـــل بعاقـــة العـــراق مـــع 
الواليـــات المتحدة. وتابـــع الكاظمي وفق 
المصـــدر أن العاقـــة بين بغـــداد وطهران 
يجـــب أن تكون دولـــة مقابل دولة وليس 

دولة مقابل ميليشيات.

مايك بومبيو مع نظيره العراقي فؤاد حسين أثناء مؤتمر صحافي في واشنطن )أ ف ب(

الكاظمي يبحث مع ترمب إعمار العراق ورفض التدخل اإليراني
بومبيو: نريد عراقا خاليا من الفساد والميليشيات

واشنطن ـ رويترز

جـــو  الديمقراطـــي  الحـــزب  رشـــح 
انتخابـــات  لخـــوض  رســـميا  بايـــدن 
بـــأن  متعهـــدا  األميركيـــة،  الرئاســـة 
يصلـــح انتخابـــه األمـــور فـــي البلـــد 
الـــذي تعصـــف بـــه جائحـــة “كوفيـــد 
19” وينهـــي الفوضـــى التي اتســـمت 
بها إدارة الرئيـــس الجمهوري دونالد 

ترامب. 
وفي اليـــوم الثاني من المؤتمر العام 
للحـــزب الـــذي يســـتمر 4 أيـــام تحت 
عنوان ”القيادة مهمة“ دفع سياسيون 
منهـــم  الحـــزب،  فـــي  مخضرمـــون 
الرئيســـان الســـابقان بيـــل كلينتـــون 

وسياســـيون  كارتـــر،  وجيمـــي 
صاعـــدون  ديمقراطيـــون 
مـــن  معروفـــة  وشـــخصيات 

الحـــزب الجمهـــوري بأن 
بايدن سيستعيد شرف 
ونزاهـــة البيت األبيض 

ويعمـــل على إعـــادة حيـــاة المواطن 
األميركي إلى طبيعتها.

وألقـــت جيـــل زوجـــة بايـــدن، وهـــي 
معلمـــة، الكلمة الرئيســـة في المؤتمر 
مـــن مدرســـة ثانويـــة فـــي دياويـــر 
عملـــت بهـــا مـــن قبـــل، وتحدثت عن 
تفاصيـــل عاقتها ببايـــدن وكيف أن 
حبهما ساعده في التعافي بعد مقتل 
زوجته األولى وطفلته الرضيعة في 

حادث سيارة. 
ونظرا ألن الجانب األكبر من المؤتمر 
يعقـــد عبر اإلنترنت بســـبب انتشـــار 
مندوبـــو  صـــّوت  كورونـــا،  فيـــروس 
لتأكيـــد ترشـــيح  بعـــد  عـــن  الحـــزب 
التصويـــت  أســـلوب  عبـــر  بايـــدن 
بقـــراءة األســـماء الفرديـــة، مـــا 
فوريـــة  فعـــل  ردود  أثـــار 
علـــى مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي. 

الديمقراطيون يتعهدون بإنهاء “فوضى” ترامب
بيروت ـ رويترز

انضــم مفتي لبنان الشــيخ عبداللطيــف دريان أمس األربعاء إلى الدعوات 
المطالبــة بإجــراء انتخابــات برلمانيــة مبكــرة وتحقيق دولي فــي االنفجار 
الذي عصف بمرفأ بيروت والذي قال إنه فاقم ”التهديد الوجودي“ للبنان. 

ولقـــي مـــا ال يقـــل عن 179 شـــخصا 
عندمـــا  ألـــف   300 وُشـــرد  حتفهـــم 
انفجـــرت كميـــات هائلـــة مـــن مـــادة 
شـــديدة االنفجـــار - مخزنة بصورة 
غير آمنة منذ ســـنوات - هذا الشهر، 
مـــا أدى لتدميـــر قطاعات كبيرة من 
المدينـــة ودفع الحكومة لاســـتقالة 

وسط احتجاجات حاشدة. 
وقال مفتي الُســـنة فـــي لبنان ”هذا 
التهديد الوجودي للبنان... يقتضي 

أمـــورا عاجلـــة: أوال تحقيق 
دولي لتحديد المسؤوليات 
ثانيـــا  الثقـــة،  واســـتعادة 

اإلقبـــال علـــى تغييـــر جذري 
في السلطة“. 

وأضـــاف أن على الرئيـــس االمتثال 
إلرادة الشـــعب وإجـــراء مشـــاورات 
نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء. 
بشـــارة  الموارنـــة  بطريـــرك  وكان 
بطـــرس الراعي قد دعـــا يوم األحد 
إلـــى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
قائـــا: إن لبنان يواجـــه اآلن ”أعظم 

األخطار“. 
ودعا سياســـيون بارزون لم يكونوا 
جـــزءا مـــن الحكومـــة، التـــي كانـــت 
تحظى بتأييـــد جماعة حزب 
هللا المدعومـــة مـــن إيـــران 
وحلفائها، التي تتولى اآلن 
تصريف لألعمال إلى إجراء 

تحقيق دولي.

مفتي لبنان يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت

السودان يعفي الناطق 
باسم الخارجية من منصبه

ذكـــــرت وكـــالـــة الــــســــودان لـــأنـــبـــاء أمــس 
بإعفاء  قــرارا  أصــدر  السودان  أن  األربعاء 
الناطق باسم وزارة الخارجية من منصبه، 
بعد تصريحات تحدث فيها عن ”اتصاالت“ 
ــنــاطــق  ــيــــل. وكـــــان ال ــ ــرائ بــيــن بـــــاده وإســ
الــرســمــي لــــوزارة الــخــارجــيــة حــيــدر بــدوي 
صادق قد أدلى بتصريحاته لوسائل إعام 
الثاثاء،  يوم  “رويــتــرز”  لـ  وأكدها  إقليمية 
واصفا قرار دولة اإلمارات العربية تطبيع 
العاقات مع إسرائيل أنه ”خطوة شجاعة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــربــــت  وأعــ ــة“.  ــئـ ــريـ وجـ
تصريحاته،  مــن  دهشتها  عــن  الــســودانــيــة 
ــم تــنــاقــش إمــكــان  ــدت أن الــحــكــومــة ل وأكــ

إقامة عاقات دبلوماسية.

القدس المحتلة ـ وكاالت: لوحت  «
إسرائيل أمس األربعاء، بتنفيذ 

بموجة اغتياالت ضد قيادات 
في حركتي حماس والجهاد 

بقطاع غزة فيما هدد مسؤول 
في حركة حماس بالرد بالمثل 

على إسرائيل في ظل توتر 
ميداني يشهده القطاع منذ 

أكثر من أسبوع. وكرر رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، تهديده لحركتي حماس 

والجهاد اإلسالمي بعمليات 
اغتيال بعد استمرار إطالق 

الصواريخ والبالونات الحارقة 
على إسرائيل. ونقلت القناة 7 
العبرية عن نتنياهو قوله “ما 

حدث في المرة الماضية لحماس 
والجهاد سيحدث لهم اآلن 

مضاعفا”. وقال نتنياهو، الثالثاء، 
إن إسرائيل تستعد لجولة أخرى 

من القتال في قطاع غزة إذا 
لزم األمر؛ لـ ”وقف االعتداءات 

المنطلقة من هناك”. وأوضح 
وفي حديثه مع رؤساء المجالس 

المحلية المحيطة بالقطاع أن 
الحكومة اتبعت سياسة جديدة 

تقضي بأنه ال فرق بين إطالق 

قذيفة صاروخية أو إضرام النار 
من ناحية الرد اإلسرائيلي. وتبادل 

الجيش اإلسرائيلي وحماس 
القصف مساء الثالثاء على الرّغم 
من الوساطة التي تقودها مصر 

لوضع حّد ألكثر من 10 أيام 
متتالية من التصعيد العسكري 

بين الحركة التي تسيطر على 
قطاع غزة وإسرائيل.

إسرائيل تلوح بموجة اغتياالت ضد قيادات في غزة
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القاهرة ـ رويترز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أعضاء بلديون لم يكونوا على مستوى ثقة المواطن
االنطالقة نحو المســـتقبل في العمل البلدي ترتكز على نتيجة المراجعة 
والتقويم مع وضوح الرؤية، وأثبتت لنا التجربة أن هناك أعضاء بلديين 
ينقصهـــم منهج التفكير واألداء وتحديد األهداف، ولغاية اللحظة وبعد 
عامين من االنتخابات لم يكونوا على مستوى ثقة المواطن ولم يطوروا 

عملهم بمسايرة الركب الحديث في كل مجاالته.
عندمـــا نتحـــدث عـــن أهمية العمـــل البلدي فنحـــن نفعل ذلك مـــن زاوية 
مصلحـــة المواطـــن ومن أجـــل تقديم الخدمة لـــه بالمســـتوى العالي من 
الكفـــاءة والجـــودة كمـــا تريـــد ذلـــك حكومتنا الموقـــرة التـــي وفرت كل 
اإلمكانيـــات مـــن أجل النهوض بالعمل البلدي وراحـــة المواطن، وكما هو 
واضح هناك تفاوت كبير في مستوى أداء األعضاء البلديين وهذه قضية 
سهلة البحث ألننا كمواطنين نفهم األرض التي نقف عليها وبالحسابات 
التفصيلية، فنجد مثال “الدائرة الثانية” بالمحافظة الجنوبية تجري فيها 
الخطط والمبادرات والمشـــروعات التي من شـــأنها دفـــع عجلة التنمية، 
وعضو الدائرة يتميز بالنشاط والحيوية ومتابعة احتياجات المواطنين 
فـــي كل موقـــع والنـــزول اليومي إلى الدائـــرة والتواصل مـــع المواطنين 

لتصحيح المســـار وتحديد األولويات وتوجيـــه العمل البلدي كما ينبغي 
أن يكون، ونقول ذلك ونحن نستند على قاعدة بيانات ومشاهدات على 
أرض الواقع وليس شعارات، بل إن كثيرا من المواطنين الذين يقطنون 
في الدوائر األخرى والقريبة من الدائرة يلجأون في بعض األحيان إلى 

عضو الدائرة الثانية لتوصيل شكوى ما أو اقتراح.
فـــي مقابـــل ذلك تعاني دائـــرة أخرى من بطء الحركة والســـير العســـير، 
وكأن االســـتقامة أمرا مستحيال والسبب يعود إلى ضعف العضو البلدي 
بالدائـــرة وعـــدم الفهم الصحيح ألبســـط مبادئ العمل البلدي والتمســـك 
بالصالحيات وغياب الحماس واالنفعال، واالعتقاد بأن االتصال لتوفير 
“صهريج لشـــفط مياه األمطار” أو تقليم األشجار هو ذروة العمل البلدي 

وبه حقق قفزة كبيرة جدا. 
القاعدة الذهبية في العمل البلدي هي “انزل إلى الشارع” وكن قريبا من  «

الناس بتحري أحوالهم، وكما أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
محافظ الجنوبية أن الغاية األساسية من الزيارات الميدانية رصد ومتابعة 

احتياجات األهالي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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كســـور متعددة باألضلع والفخذ وعظم العجز، إصابة في الجذور العصبية 
للفقرات القطنية، تمزق المثانة والقولون، عدم التحكم في البول والخروج، 
ضعف عام في عضالت الطرفين الســـفليين، التحام معيب بعظم الحوض 
وعـــرج شـــديد... كل ذلـــك أصيب به “محمـــود” عندما كان فـــي الثامنة من 

عمره، إثر حادث دهس كان ضحيته بعد خروجه من حافلة المدرسة.
محمـــود اليـــوم فـــي الثالثين من عمره وأصبـــح إثر ذاك الحـــادث من ذوي 
الهمم، إذ يعاني من انحناء شـــديد في العمود الفقري، وكســـر في الحوض 
وعـــدم القدرة على التحكم في المســـالك البولية، ناهيك عن اعتماده على 
ساق واحدة، بعدما بترت األخرى ولم يتمكن من تعويضها بأخرى صناعية!
طبيبـــه أقـــر بحاجتـــه لعمليـــة تقويـــم العمود الفقـــري، والتي إن لـــم يجرها 
ستتسبب في إصابته بأمراض في القلب والرئة، وطبيب المسالك البولية 
أكـــد أن عمليتـــه معقـــدة، وال يمكن إجراؤها فـــي البحريـــن، وعليه التوجه 
للعـــالج في الخارج، ومنذ 2012م وهو ينتظـــر موافقة وزارة الصحة على 

طلبه للعالج في الخارج ولم يصله أي خبر يخفف عليه آالمه. 
والـــد محمـــود قبل وفاته “رحمه هللا” طار به إلى ألمانيا للعالج، إال أن مبلغ 

التعويض الذي حصل عليه من شـــركة التأمين لم يكن كافيًا حينها، وكان 
علـــى محمـــود العـــودة بعد ســـنوات إلكمـــال عالجـــه، إال أنه حتـــى اللحظة 
لـــم يتابع عالجـــه، وبقي يعاني من عـــدم قدرته على التحكم في مســـالكه 
البوليـــة، والتـــي تســـبب لـــه حرجـــًا كبيـــرًا. مؤلـــم أن تجد شـــابًا فـــي عمره 
أســـيرًا لـــكل تلك األمراض - ويشـــهد هللا أنني اختصرتها لضيق المســـاحة 
- ومؤســـف أن تجـــده مكبالً بهذه اإلعاقات التي تمنعـــه من العمل رغم أنه 
كما يقول خبير في اســـتخدام الحاســـوب، ويجيد اللغة اإلنجليزية ويملك 

موهبة كتابة الشعر. 
محمـــود متشـــبث بأمـــل أخيـــر بعد هللا عـــز وجل، بـــأن تصـــدر التوجيهات 
الكريمـــة مـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر بعالجه، حيث لم يتأخر ســـموه يومـــًا في مد يده 

اإلنسانية لكل مريض ومحتاج. 

ياسمينة: نأمل لفتة إنسانية تنتشل هذا الشاب من آالمه. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

محمود ينتظر لفتة إنسانية

عقـــد مجلـــس إدارة األوقـــاف الجعفريـــة اجتماًعـــا افتراضًيـــا مـــع رؤســـاء 
المآتم والمواكب الحســـينية حول إحياء عاشـــوراء 1442هـ / 2020م، وتم 
االتفاق على أن يتم إحياء موســـم عاشوراء بما يتوافق مع تحقيق الصحة 
والســـالمة العامـــة فـــي المجتمع، وأن يكـــون إحياؤها عبر وســـائل التواصل 
والتقنيـــات الحديثة ــ عن ُبعد ــ بحضـــور إدارة المأتم والكادر التقني المعني 
بالبـــث والنقـــل اإللكترونـــي والتزامهم بجميـــع اإلجـــراءات االحترازية وفي 
مقدمتها لبس كمامات الوجه والتباعد االجتماعي، وتم هذا العام اســـتثناء 
تنظيـــم المواكـــب والمضائف والوالئم مـــع إمكانية توزيع األطعمة مباشـــرة 

على البيوت.
عاشـــوراء موســـم دينـــي ُمميـــز ألهل البحريـــن تتجـــدد فيه ذكـــرى وبطولة 
واستشـــهاد “اإلمام الحســـين بن علي بن أبي طالب ــ عليهما السالم” في كل 
عـــام، ويحظـــى  إحيـــاء عاشـــوراء بدعم ورعايـــة الدولة والجهـــات المعنية، 
ويتم إحياؤه وسط أجواء من التعايش السلمي واأللفة والمحبة واألمن في 
مملكة البحرين، ومن أجل الحفاظ على قدســـية عاشـــوراء وســـالمة الناس 
علـــى الجميع ــ المآتم واألفراد ـــــ مراعاة األنظمة والقوانين العامة والصحية 

والتعـــاون مع الفريـــق الطبي الوطنـــي والجهات الرســـمية والمجتمعية، كما 
يتوجـــب تنزيـــه المناســـبة مـــن كل مـــا ال يعنيها لتبقـــى رافًدا إلعـــالء قيمها 

السامية وتعزيز األلفة والتسامح واألخوة بين الجميع.
وتفخـــر مملكـــة البحريـــن بأهلهـــا الذيـــن يتحملـــون مســـؤوليتهم الوطنيـــة 
والمجتمعيـــة فـــي هـــذه الفتـــرة الصحيـــة الصعبـــة، وتلتقـــي جهودهـــم مـــع 
الجهـــود الوطنية الرســـمية واألهلية للســـيطرة على فيـــروس كورونا والحد 
من انتشـــاره فـــي البحرين، وُهم حريصـــون على التقيد بجميـــع اإلجراءات 
االحترازيـــة كاالبتعاد عن التجمعات وارتـــداء الكمامات والتزامهم بالنظافة 
العامـــة، وأهل البحريـــن يتمتعون بوعي والتزام وطنـــي يجعلهم يبذلون ما 

في وسعهم ألجل الحفاظ على صحة وسالمة العباد والبالد.

ومن أجل إحياء عاشوراء آمن صحًيا يتحتم علينا جميًعا التكاتف والتضامن  «
ألجل درء مخاطر وتداعيات كورونا، وتقنين إحياء شعائر عاشوراء هذا العام 

جاء ليؤكد أن صحة اإلنسان وسالمة المجتمع أولوية دينية ووطنية وإنسانية، 
وأن حياة اإلنسان غالية وال يمكن االستغناء عنها. حفظ الله البحرين وقيادتها 

وشعبها من كل سوء.

عبدعلي الغسرة

نحو عاشوراء آمن

إخفاق بأثر رجعي
وقـــع بين يدي كتـــاب ذو قيمة علمية كبيرة، كنُت قـــد ابتعته من إحدى 
دور النشـــر فـــي مهرجـــان الكتـــاب العـــام الماضـــي، يتحـــدث الكتاب عن 
قصـــص نجاح لمديرين تنفيذيين اســـتعان بهم مســـتثمرو المؤسســـات، 
ليتمكنوا من وضع مؤسساتهم في مصاف مثيالتها ويعوضوا خسارتها 
بالربـــح، وبطبيعـــة الحـــال فـــإن العرض الـــذي يتـــم التفـــاوض عليه بين 
المســـتثمر والمديـــر التنفيذي البـــد أن يكـــون ُمْرضًيا ومغرًيـــا للطرفين، 
فالمســـتثمر يريد خطة واضحة وضماًنا أكيًدا من المدير، ليتبين رؤيته 
فـــي نقـــل المؤسســـة من حالهـــا إلى حال أفضـــل، من وضع الخاســـر إلى 

الرابح والناجح، أما المدير فيفاوض على المقابل المادي واالمتيازات.
وجميع ذلك مقبول وال غبار عليه وحٌق للطرفين، لكن الطريف أن الكاتب 
تطـــرق فيمـــا بعد إلى قصـــة تثير الضحك والســـخرية فـــي ذات الوقت، 
فبينما كان أحد المســـتثمرين يبحث عن مدير تنفيذي لينقذ مؤسســـته 
التي كانت على وشك السقوط؛ رشح له أحد أصدقائه شخًصا له خبرة 
إداريـــة طويلة، ومؤهله العلمي عال، وأكد له أنه الشـــخص الذي يبحُث 
عنـــه قطًعـــا. وبـــال تردد حـــدد الموعد معـــه، وكان اللقاء بينهمـــا، وعندما 
سأله عما يمكُن أن يفعله ليقفز بالمؤسسة من الفشل إلى النجاح؛ أجاب 
وهـــو يمُط شـــفتيِه غـــرورًا واســـتكبارًا “بالطبـــع يمكنني ذلـــك في ظرِف 
عام فقط”! ذلك الرد الواثق أقنع صاحب المؤسســـة، وجعله يوقع العقد 

مباشرة، وبالشروط التي طلبها المدير.

وبعد مرور عام، توالت أخبار اإلخفاقات، وبدأ القلق يدب في نفس  «
المستثمر ويشغل عقله. “أعطني وقتًا أكثر، وسترى النتائج المرجوة”، 
كان هذا وعًدا من المدير البائس لمنحه فرصة أخرى. استمر في عمله 
عاما بعد عام، وفي إحدى السنوات حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث 

انحدرت المؤسسة إلى الهاوية وخسرت سمعتها السوقية، وأصبح متعذرا 
على المدير االستمرار. “إخفاق بأثر رجعي” هو ما يمكننا إطالقه وصًفا 

على تلك المؤسسة. لذا ينصُح خبراء اإلدارة بإجراء التعديالت التي تناسب 
المؤسسات، واستبعاد األشخاص المتسببين باإلخفاق إلنقاذ المؤسسات 

والعاملين بها.

عباس ناصر

“اللي ما له أول... ما له تالي”
العنـــوان أعـــاله داللة كافيـــة على دحـــض كل معالم االفتتـــان بالنموذج 
التغريبي للثقافة العربية، فاليوم مع تعاظم النظرة االنبهارية بكل ما هو 
قادٌم من الغرب، بات لزامًا على المثقفين العرب والنخبة الفكرية تمتين 
أواصـــر الجـــذور الثقافيـــة للعرب وااللتفـــاف حول كل ما هـــو غير قابل 
للتجديـــد، وهـــذا بطبيعة الحال لن يتـــم بمعزل عن االعتـــداد بالموروث 
الشعبي، وقديما قيل “إذا أردت أن تحكم على حضارة وطن، فانظر إلى 

مدى تعلق شعبه بتراثه”.
إن االنفتـــاح على اآلخـــر والتعطش لفهم متغيراتـــه “الجوانية”، ال يعني 
البتـــة التنازل عـــن هويتنا العربية الضاربة أطنابها في عمق التاريخ، وال 
بـــأس بين الفينة واألخرى بإطاللة على ما هو آٍت من الغرب من منطلق 
متطلبـــات العولمة، شـــريطة الحفـــاظ على تراثنا وإرثنـــا العربي النفيس 

وعدم المساس بمكوناته، أو التالعب بمقدراته.
وال ننســـى في هذا المقام انشـــداه الغرب وعجزه عن مجاراة العرب في 
كل مـــا له صلة بالمنظومـــة القيمية واألخالقيـــة والروحانيات، والتي ال 
يمكن فصلها هي األخرى عن الموروثات الشعبية والتراثية لكل بلد على 

حدة، باعتبارها مخزونًا ثقافيًا وحضاريًا يعبر عن قيمة وأصالة أهله.
واســـتطاع الكاتـــب توفيق الحكيـــم – رحمه هللا - أن يوجـــز ذلك العجز 
أو التفـــاوت فـــي فهم اآلخر والتصادم معه فـــي أمور صغيرة، قد تجعل 
التقـــارب مســـتحيالً، إذ عبـــر في روايته الشـــهيرة “عصفور من الشـــرق” 
عـــن مـــدى التباين في مفهوم الحب بين الرجل والمرأة في الشـــرق عنه 
في الغرب، حيث الشـــرقي الذي رمز إليه الكاتب بالفتى )محسن(، شاب 
رومانســـي يعيش الرومانســـية بحذافيرها ويســـتمتع بهـــا، ويتعامل مع 
محبوبتـــه بشـــكل مفرط فـــي الخيال، أمـــا صديقه الغربـــي فيتعامل مع 
محبوبته من خالل مفهومه الخاص للحب من حيث العالقة الجسدية.

ولقد أردت من خالل ذلك المثال األدبي، تبيان أن االنغماس في اآلخر  «
إلى حد الذوبان مسألة يستعصي هضمها لدى العقل البشري، بل هي 

مستحيلة، ألن اإلنسان نتاج بيئته وتربيته، وإن انتقل بجسده جغرافيًا إلى 
أماكن أخرى من العالم، إال أن عاداته وتقاليده األصيلة تبقى راسخة في 

عقله الباطن... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



أبرمــت لجنــة اإلعــام الرياضي بجمعية الصحفييــن البحرينية اتفاقية مع 
بموجبهــا  ليحصــل  )Dentalia Medical Center(؛  الطبــي  مركــز دنتاليــا 
اإلعاميــون الرياضيــون على خصم بقيمــة 30 % على الخدمات العاجية 

والتجميلية.

وأكد رئيس لجنـــة اإلعالم الرياضي 
أحمـــد كريم أن تلـــك االتفاقية تأتي 
فـــي إطار حـــرص اللجنة علـــى إبرام 
العديـــد مـــن االتفاقـــات والشـــراكات 
اإلعـــالم  منتســـبي  تخـــدم  التـــي 
الرياضي مـــن صحافيين ومصورين 
التواصـــل  مواقـــع  واختصاصيـــي 
الحقـــل  فـــي  العامليـــن  االجتماعـــي 

الرياضي.
وأوضح كريم أن كل إعالمي رياضي 
منتســـب لجمعيـــة الصحفيين ولديه 
بطاقـــة عضوية فإنه ســـيحصل على 

قيمة هذا الخصم 30 % وسيستفيد 
من الخدمات التي سيقدمها المركز، 
الـــذي يعتبـــر أكبر مركـــز طبي خاص 
فـــي منطقـــة الجنبية ويضـــم كوكبة 

من الكفاءات الطبية البحرينية.
الشـــكر  بخالـــص  “أتقـــدم  وأضـــاف 
والتقديـــر إلـــى مركـــز دنتاليـــا الطبي 
علـــى مبادرتهم الرائعـــة التي تعكس 
تقديرهـــم لرجـــال اإلعـــالم الرياضي 
ومـــا يقومون به مـــن دور كبير تجاه 
المملكـــة،  فـــي  الرياضيـــة  الحركـــة 
ونتطلع أن تبادر شركات ومؤسسات 

بتقديـــم  األخـــرى  الخـــاص  القطـــاع 
مزيد مـــن العـــروض المماثلة لخدمة 

منتسبي اإلعالم الرياضي...“.
وبدوره أعرب المديـــر الطبي للمركز 
أميـــن العلـــوي عـــن اعتـــزازه الكبيـــر 
بالتعاون مع لجنة اإلعالم الرياضي؛ 

تقديـــرا مـــن المركـــز لما يقومـــون به 
من دور بارز في دعم مســـيرة العمل 
الرياضي وإبـــراز إنجـــازات الرياضة 
البحرينيـــة، مؤكـــدا أن هـــذا االتفاق 
يأتي في ســـياق حـــرص المركز على 
بنـــاء عالقـــات وطيـــدة مـــع مختلف 

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ومـــن 
بينهـــا لجنة اإلعـــالم الرياضـــي التي 
تضطلـــع بـــدور مهـــم على المســـتوى 

الوطني.
يذكر أن مركز دنتاليا الطبي يضم 
عـــددا مـــن العيـــادات المتخصصة 

وعيـــادة  األســـنان  طـــب  كعيـــادة 
الجلديـــة والليـــزر، وعيـــادة الطب 
العـــام، إضافـــة إلـــى مختبر خاص 
لصناعـــة األســـنان وقســـم خـــاص 
للتدريـــب والمحاضـــرات الطبيـــة، 
ويقدم المركز العديد من الخدمات 
التجميليـــة،  الحشـــوات  مثـــل 
باألمـــالح،  وتلميـــع  تنظيـــف 
تبييـــض “زووم 4”، فحـــص اللثـــة 
بالليـــزر،  اللثـــة  توريـــد  بالليـــزر، 
عـــالج العصـــب، تركيبـــات أطقـــم 
األســـنان المتحركـــة، خلـــع الســـن، 
تلبيســـة الســـن بأحـــدث التقنيات، 
حشوات األطفال، تقويم، التقويم 
الشفاف، زراعة األسنان، ابتسامة 
هوليوود، جسور األسنان وغيرها 

من الخدمات.

جمعية الصحافيين - لجنة اإلعالم الرياضي

اتفاق بين لجنة اإلعالم الرياضي ومركز دنتاليا الطبي

أمين العلوي أحمد كريم
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“سار” بطال لدوري العموم للكرة الطاولة
ــن” ــري ــح ــب ــى “ال ــل ــوز ع ــفـ ــد الـ ــع ــي يــتــســلــم الــــــدرع ب ــك أنـــــور م

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  توجـــت 
البحرينـــي لكـــرة الطاولة الشـــيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفـــة فريـــق نادي 
ســـار بطـــاًل لـــدوري العموم لكـــرة الطاولة 
للموســـم الرياضـــي 2019 - 2020 علـــى 
صالة االتحـــاد بالرفاع بحضـــور عدد من 
قائـــد  وتســـلم  اإلدارة.  مجلـــس  أعضـــاء 
فريـــق ســـار أنور مكـــي درع الـــدوري بعد 
الفـــوز علـــى البحرين بـ 3 أشـــواط نظيفة 
فـــي المباراة النهائية، التي شـــهدت إثارة 
ونديـــة مـــن الجانبيـــن، واســـتطاع ســـار 
حســـمها لصالحـــه. وجرى حفـــل التتويج 
والتدابيـــر  االحتـــرازات  تطبيـــق  وســـط 
الصحيـــة، إذ حرص االتحـــاد على إخراج 
النهائـــي بأفضـــل صـــورة تنظيميـــة متبًعا 
التعليمات الصـــادرة عن اللجنة األولمبية 
البحرينية ودليل اإلرشـــادات الصادر عن 

وزارة شؤون الشباب والرياضة. 
وقدمـــت الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز 
آل خليفة التهانـــي والتبريكات إلى نادي 
ســـار بمناســـبة حصوله على لقـــب دوري 
العموم للموســـم الرياضي 2019 - 2020، 
الفريـــق  قدمـــه  الـــذي  بالعطـــاء  مشـــيدة 
طوال الموســـم، متمنية لفريـــق البحرين 

حظ أوفر في المواسم المقبلة. 
وأشـــادت الشـــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
بالجهـــود التـــي بذلتهـــا اللجنـــة األولمبية 
الشـــباب  شـــؤون  ووزارة  البحرينيـــة 
والتنســـيق  التعـــاون  عبـــر  والرياضـــة 
وتقديـــم كامـــل الدعم لالتحـــاد؛ من أجل 
إخـــراج ختـــام الموســـم بأفضـــل صـــورة 

الطبيـــة  االحتـــرازات  وســـط  تنظيميـــة 
تفادًيـــا لفيروس كورونـــا، مقدمة لهم كل 
الشـــكر والتقديـــر.  وجـــاء فـــوز ســـار في 
المبـــاراة بثالثيـــة نظيفـــة، إذ لعـــب العب 
مـــع  المباريـــات  أولـــى  مكـــي  أنـــور  ســـار 
العـــب البحرين محمد عبـــاس، وفاز أنور 
بـ 3 أشـــواط مقابل شـــوط بواقع 16/ 14، 
11/ 5، 12/ 10، فيمـــا فـــاز محمـــد عبـــاس 

بالشوط األول بنتيجة 11/ 4.
إليـــاس  الثانيـــة، تمكـــن  المبـــاراة   وفـــي 
الياســـي مـــن الفوز على راشـــد ســـند بعد 
مباراة مثيرة بـ 3 أشواط مقابل شوطين، 
إذ فـــاز إليـــاس بالشـــوط األول والثانـــي 
بواقع 11/ 4 و11/ 6، قبل أن يعادل راشـــد 
النتيجة بفوزه بالشوطين الثالث والرابع 
بواقع 11/ 2 و13/ 11، واســـتطاع الياسي 
لصالحـــه  الفاصـــل  الشـــوط  حســـم  مـــن 

بنتيجة 11/ 9.

من التتويج

الرفاع - اتحاد الطاولة

اللجنة البارالمبية البحرينية

عقـــد األمين العام للجنة البارالمبية البحرينيـــة علي الماجد واإلدارة التنفيذية للجنة 
اجتماعين منفصلين، مع رئيس االتحاد الرياضي البحريني للصم الشـــيخ سلطان بن 
دعيج آل خليفة ونائب رئيس االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة علي حاجي. 

وأثنـــاء االجتماعيـــن، عـــرض الماجد أهـــم األمور المســـتجدة في الســـاحة الرياضية، 
مشـــيرا إلـــى األخـــذ باالعتبـــار شـــروط الالئحـــة االحترازيـــة والصحيـــة واإلجراءات 
التنظيميـــة واإلداريـــة لعـــودة النشـــاط الرياضي والتدريبـــات الرياضية والمســـابقات 
الرياضـــة المختلفـــة بشـــكل تدريجـــي في ظل الظـــروف االســـتثنائية التـــي فرضتها 

جائحة كورونا، كما تطرق إلى احتياجات االتحادات للفترة المقبلة.
وأشـــار الماجـــد إلى حرص اللجنة علـــى دعم الرياضات كافة لـــذوي العزيمة من أجل 
االستمرار في تحقيق اإلنجازات، مؤكدا ما تمتلكه رياضات ذوي العزيمة من العبين 
متميزين يتم إعدادهم بمســـتوى عال؛ ســـعيا لتحقيق أهداف الخطة االســـتراتيجية 

للجنة البارالمبية.

“البارالمبية” تجتمع مع “الصم” و“ذوي اإلعاقة”

“مجتمــع واعــي” يســلط الضوء علــى تضــارب مواعيــد المباريات

قناة البحرين الرياضية “الُمتهمة”... بريئة

تألـــق المذيـــع فـــواز العبـــدهللا فـــي 
إدارة حلقـــة رياضيـــة بامتيـــاز في 
البرنامـــج اليومـــي “مجتمع واعي” 
البحريـــن  تلفزيـــون  أطلقـــه  الـــذي 
كورونـــا  جائحـــة  أطلـــت  أن  منـــذ 
برأســـها علـــى المملكـــة فـــي شـــهر 
مارس الماضي، إذ يهدف البرنامج 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لتعريـــف 
بطرق مكافحة الفيروس ويســـلط 
الضـــوء علـــى الجهـــود الحكوميـــة 

المبذولة في هذا الشأن.
وتطرقـــت الحلقة، التـــي بثت ليلة 
األربعـــاء، إلـــى اســـتئناف النشـــاط 
الرياضـــي في مملكـــة البحرين بعد 
توقف دام نحو 4 أشهر، واستضاف 
العبدهللا رئيـــس االتحاد البحريني 
بـــن  للكـــرة الطائـــرة الشـــيخ علـــي 
تحـــدث  الـــذي  خليفـــة  آل  محمـــد 
عـــن خطوات االتحـــاد الموفقة في 
استكمال نشاطاته وإسدال الستار 
على موســـمه بطريقـــة مميزة رغم 

التحديات الكبيرة.
كما استضافت الحلقة االستثنائية 
واعـــي،  مجتمـــع  برنامـــج  مـــن 
أســـطورة الكـــرة البحرينيـــة حمود 
ســـلطان والناقد الرياضـــي المتألق 
عبـــدهللا بونوفـــل، إذ تـــم التطـــرق 
إلـــى موضوعات عـــدة، تركزت في 
مجملها علـــى الجهود المبذولة من 
قبـــل اتحـــاد الكـــرة فـــي اســـتئناف 
مســـابقة دوري ناصر بـــن حمد في 
الثامن من أغسطس الحالي، وكيف 
كانت اإلجـــراءات االحترازية التي 

تم اتباعها خالل المباريات.

التضارب في تواريخ 
المباريات

وضمن الحلقـــة التي عرضت مقاال 
لـــوري،  محمـــد  األســـتاذ  للزميـــل 
العبـــدهللا  فـــواز  الزميـــل  عـــرض 

جـــدول المباريـــات المنتظرة خالل 
كـــرة  دوري  مـــن  المقبلـــة  الفتـــرة 
القـــدم والتضارب في التواريخ مع 
استئناف مسابقة دوري كرة السلة، 
إذ تبين أن 3 أيام في شهر سبتمبر 
المقبـــل ستشـــهد إقامـــة مباريـــات 
مهمة في تواريخ متشـــابهة، وهي 
11 ســـبتمبر: الجولة قبـــل األخيرة 
مـــن دوري ناصـــر بـــن حمـــد لكـــرة 
القـــدم، ونصـــف نهائـــي دوري زين 
لكرة الســـلة، و16 ســـبتمبر: الجولة 
األخيـــرة من دوري ناصـــر بن حمد 

كأس  نهائـــي  وربـــع  القـــدم،  لكـــرة 
خليفة بن ســـلمان لكرة السلة، و20 
ســـبتمبر: نهائي كأس جاللة الملك 
لكرة القدم، والنهائي األول لدوري 

زين لكرة السلة.
هـــذا  وبونوفـــل  ســـلطان  وانتقـــد 
التضـــارب فـــي تواريـــخ المباريات 
المهمـــة، والمشـــكلة التي ســـتواجه 
قناة البحرين الرياضية في تغطية 
الفعاليـــات، األمر الذي قد يضطرها 
لنقل مبـــاراة والتغاضي عن مباراة 
أخرى، مـــا يحرم المشـــاهد متابعة 

مـــع  خصوصـــا  المباريـــات،  هـــذه 
قـــرار تعليـــق الحضـــور الجماهيري 
فـــي المســـابقات الرياضية بســـبب 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة 
كورونا، وتفاعل مع هذا األمر عدًدا 
مـــن الجماهير عبـــر رســـائل مرئية 
عبـــروا مـــن خاللهـــا عـــن أهمية أن 
يكون هناك تنسيق بين االتحادات 
لتحديد مواعيد المباريات المهمة، 
التـــي  األيـــام  تعديـــل  يتـــم  وأن 

ستشهد تضاربا في المباريات.

جانب من برنامج “مجتمع واعي”
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العقلية االحترافية في قيادة الطائرة!
كنــت أود الكتابــة عــن نجــاح اتحاد الكــرة الطائرة بعدما أنهى مســابقاته لهذا الموســم 
بصــورة مثاليــة، رغــم الظــروف الصعبــة التــي عاشــتها الرياضــة منــذ أن خيمــت علينــا 
جائحة كورونا، لكنني تأخرت بسبب بعض االنشغاالت، واليوم أجد نفسي مضطًرا ألن 
أرد الدين إلى اإلخوة في اتحاد الطائرة بعدما باغتونا برســالة شــكر للقســم الرياضي 
على تغطيتنا نشاطاتهم، في بادرة تعودنا عليها من قبل االتحاد في نهاية كل موسم، 

تأكيدا لتقديرهم دور الصحافة المحوري في نجاح األنشطة الرياضية.
لذلــك، البــد أن نشــكرهم علــى هــذه اللفتــة الطيبــة مــن جانــب، وعلــى حســن إدارتهــم 
لمســابقاتهم وإنهــاء الموســم بالشــكل الرائــع الــذي شــهد تتويــج بطــل دوري الدرجــة 
الثانية وبطل مسابقة كأس سمو ولي العهد من جانب آخر، وبتنظيم متقن ودون أية 
معوقات تفســد جمال المشــهد الذي ارتســم على صالة الشــيخ عيســى بن راشــد للكرة 
الطائــرة، وزادهــا بريقــا االحتفاء بالكادر الطبــي وفاء للعاملين فــي الصفوف األمامية 

لمكافحة فيروس كورونا.
لقــد أدار اتحــاد الطائــرة 5 مباريــات بعــد اســتئناف النشــاط الرياضــي بكفــاءة عاليــة، 
وشــاهدنا بإعجــاب كيف ســارت عمليــة اإلجــراءات االحترازية التي اتبعهــا من تعقيم 
وتباعد جسدي وقياس درجات الحرارة لكل من شارك في المباريات، وعلى الرغم من 
أن اتحاد الطائرة كان أول اتحاد محلي يســتأنف نشــاطه بعد التوقف الطويل بســبب 
الجائحــة، إال أنــه ُوّفــق فــي توفيــر البيئــة اآلمنــة ولــم يثبت وجــود أي حالــة أو إصابة 
بالفيــروس، مــا يعني نجاحه بشــكل منقطع النظير في إدارة موســم اســتثنائي بشــكل 

رائع حرص فيه على سالمة الجميع.
وليــس غريبــا علــى اتحــاد الكرة الطائرة هــذا التميز، فهــو يعتبر منذ ســنوات أحد أبرز 
االتحادات الوطنية تنظيما في تسيير المسابقات المحلية فضال عن تفرده باإلنجازات 
الخارجيــة التــي تعــد فيها فرقنــا ومنتخباتنا جزءا أساســا من المنافســة على األلقاب؛ 
نظــًرا لمــا تتمتع به الطائرة البحرينية من ســمعة طيبة وكفاءة عالية في الحفاظ على 
رقي المستوى، وهذا بطبيعة الحال يعود بالدرجة إلى العقلية االحترافية التي يتمتع 
بها االتحاد برئاســة الشــيخ علي بن محمد آل خليفة وزمالؤه المحترمون في مجلس 

اإلدارة.
أخيًرا، أتمنى التوفيق التحاد الكرة الطائرة واالستمرار في تألقه وتنظيمه، وأرجو من 
هللا العلــي القديــر أن ينطلق الموســم الجديدة في ســنة 2021 وقــد غادرنا هذا الوباء؛ 
لتعــود الحيــاة إلــى طبيعتها وتمأل الجماهير المدرجات كما تعودنا دائما في مســابقات 

هذه اللعبة الجماهيرية، وإلى األمام دوما رغم كل التحديات.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أحمد كريم



القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يقـــوم 
بحمـــات “التعقيم االحتـــرازي” في مرافق 
الماعـــب التي تحتضـــن مباريات ما تبقى 
 -  2019 الرياضـــي  الموســـم  منافســـات 
2020، بالتعـــاون مـــع مركز تمكين شـــباب 

القادسية.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفة آل خليفة أن حمات التعقيم تأتي 
ضمن إطار جهود االتحاد لمكافحة جائحة 
كورونا، وبالتعاون مع عدد من المتطوعين 
التابعين لمركز شباب القادسية، الذين بلغ 

عددهم 186 متطوًعا.
وأشـــار إلى أن الحملة تأتي ضمن سلســـلة 
للمجتمـــع  المتواصلـــة  المبـــادرات  مـــن 
البحريني في الحرص على سامة الجميع 
مـــن خال تعزيـــز الجهود وإبراز الشـــراكة 

آمنـــة  بيئـــة  لتوفيـــر  ضماًنـــا  المجتمعيـــة؛ 
للتنافـــس واســـتكمال الموســـم الرياضـــي 

الكروي.
التعقيـــم  حمـــات  اســـتمرار  “إن  وقـــال 
قبـــل وبعـــد المباريـــات، تأتي ضمـــن تعزيز 
متطلبـــات الســـامة مـــن خـــال التعـــاون 
المشترك مع مركز تمكين شباب القادسية، 
التـــي تعكـــس جهودهم فـــي الحرص على 

االجتماعيـــة،  المســـؤولية  مبـــدأ  تطبيـــق 
معرًبـــا في هذا اإلطار عن شـــكره وتقديره 
للجهود الكبيرة التي يبذلها المركز برئاسة 
رئيـــس المركـــز يوســـف الدوســـري، ونائب 
الرئيـــس يوســـف بهزاد، إضافـــة إلى جميع 

المتطوعين التابعين للمركز”.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس 
الطبيـــة  للمطهـــرات  ضمـــان  شـــركة  إدارة 
الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل خليفـــة؛ نظير 
تقديمه ودعمه لمتطوعي مركز القادســـية 

بالمواد الطبية الازمة لحمات التعقيم.
وأعرب الشـــيخ علي بـــن خليفة آل خليفة 
عـــن تقديـــره للجهـــود كافـــة، مؤكـــًدا أنهـــا 
البنـــاء  التعـــاون  مـــن  لسلســـلة  انعـــكاس 
مـــع  االتحـــاد  بـــه  يقـــوم  الـــذي  المشـــترك 
مختلف الجهات؛ تعزيًزا ألنشـــطته وإبراًزا 
لفعالياته، ولضمان صحة وسامة الجميع 

في ظل وباء كورونا.

علي بن خليفة

القادســية رئيــس االتحــاد يشــيد بــدور مركــز شــباب 
مالعب الكرة تشهد حمالت تعقيم

القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أصـــدر 
جـــدول مباريـــات القســـم الثالـــث لـــدوري 
الدرجـــة الثانيـــة للموســـم الرياضي 2019 

.2020 -
وبحســـب الجدول، فإن منافســـات القسم 
بإقامـــة  المقبـــل  الســـبت  ســـتبدأ  الثالـــث 
لقاءيـــن عنـــد 7 مســـاًء، إذ يلعـــب المالكية 
مع مدينة عيســـى على ملعب مدينة حمد، 

والبحرين مع سترة على استاد األهلي.
وســـتقام الجولة الثانية للقسم الثاني يوم 
4 ســـبتمبر، فيمـــا الجولـــة الثالثـــة ســـتقام 
تقـــام  أن  الشـــهر، علـــى  مـــن ذات   9 يـــوم 
الجولة الرابعة يوم 15 منه، فيما ســـيكون 
الختام عبر الجولة الخامســـة يوم الثاثاء 
الموافق 22 سبتمبر المقبل بإقامة لقاءين 
عند 6.30 مســـاًء، إذ ســـيلعب المالكية مع 
البحريـــن على اســـتاد األهلـــي، والبديع مع 

مدينة عيسى على ملعب مدينة حمد.
القســـم  نظـــام  الكـــرة  اتحـــاد  واســـتحدث 
الثالـــث فـــي هذا الموســـم، ويلعب من دور 
واحـــد لتحديـــد المراكـــز الخمســـة األولـــى 
بدوري “الثانية” مع تجميع النقاط التي تم 

حصدها في القسمين األول والثاني.
ويشـــير ترتيـــب دوري الثانيـــة حالًيـــا قبل 
بـــدء القســـم الثانـــي إلـــى اآلتـــي: المالكية 
40 نقطـــة، البحرين 34، البديع 31، ســـترة 
ومدينة عيسى 26 نقطة لكل واحد منهما.

من منافسات دوري الدرجة الثانية

المنافســات... وختامهــا 22 ســبتمبر انطــاق  الســبت 
إصدار جدول القسم الثالث لدوري “الثانية”

تقــام عنــد 7 من مســاء اليوم )الخميس( مباراتان ضمن منافســات الجولة 14 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2019 - 2020.

ويلعـــب الحالة مع البســـيتين على اســـتاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة، والشباب 
مـــع الرفـــاع علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة 

الرياضية.
وفـــي المبـــاراة األولـــى، يدخـــل الفريقـــان 
صاحبـــي المركزين التاســـع والعاشـــر )قبل 
األخيـــر واألخير( فـــي مواجهة ســـيحتدم 
التنافس فيها نحو تحقيق النقاط الثاث، 
لـــدوري  الهبـــوط  صـــراع  مـــن  والهـــروب 

الدرجـــة الثانيـــة قليـــًا. األمـــور قـــد تزداد 
ســـوًءا بالنســـبة للحالة إذا تعرض لخسارة 
جديدة؛ كونه ســـيعقد موقفه بشـــكل كبير 
وســـيقترب كثيـــًرا مـــن العودة مـــرة أخرى 
إلـــى دوري “الظـــل”. البســـيتين هـــو اآلخر 
يأمـــل بتحقيـــق فـــوز يبعـــده عـــن مركـــزه 
الحالي، وينتظر تعثر الشـــباب أمام الرفاع 
للعودة على األقل لمركزه السابق )الثامن(. 
 9 والبســـيتين  نقـــاط   6 الحالـــة  ويملـــك 

نقاط. ويشـــرف على “البرتقالـــي” المدرب 
فريـــق  أمـــا  العســـمي،  عـــارف  الوطنـــي 
“الســـفينة الزرقاء” فيدربه التونسي صابر 
عبدالـــاوي. المبـــاراة لن تخلو مـــن اإلثارة 
بيـــن الطرفيـــن، وربمـــا تعد األقـــوى خال 

هـــذه الجولة؛ نظـــًرا لحساســـيتها وقوتها، 
وإمكانيـــة تأثيرهـــا الكبيـــر علـــى إيضـــاح 

الصورة بخصوص صراع الهبوط.
الشـــباب  يدخـــل  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
والرفاع بنشوة الفوز في الجولة الماضية، 

الشـــرقي  الرفـــاع  علـــى  تفوقـــا  حينمـــا 
والبسيتين على التوالي.

ورغـــم الفـــارق الترتيبـــي بيـــن الطرفين؛ 
الثامـــن  المركـــز  يحتـــل  الشـــباب  كـــون 
والرفاع المركز الثالـــث، إال أن المواجهة 

لحساســـية  ســـتكون صعبـــة، خصوًصـــا 
النقـــاط والرغبة المختلفة للفريقين نحو 
الظفر بالفوز. “الماروني” يســـعى لكسب 
مزيـــد مـــن النقـــاط واالبتعاد عـــن مراكز 
إلـــى المركزيـــن  العـــودة  الخطـــر وعـــدم 
األخيرين سيصطدم بمشوار “السماوي” 
اإليجابـــي خـــال الجولتيـــن الماضيتين 
اللتان حقق فيهمـــا فوزين الفتين تمكن 
مـــن خالهمـــا الوصـــول للمرتبـــة الثالث. 
ويقـــود الفريقيـــن مدربـــان وطنيـــان هم 
حســـين علي مع الشـــباب وعلي عاشـــور 

مع الرفاع.

ــة 14 ــ ــول ــ ــج ــ ــاوي الـــــرفـــــاع ضـــمـــن ال ــ ــمـ ــ ــي سـ ــ ــاق ــ ــاب ي ــ ــب ــ ــش ــ مـــــارونـــــي ال

الحالة أمام البسيتين على صفيح ساخن للهروب من الهبوط
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في إطار جهود الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية، قام 
وفــد مكــون مــن رئيــس الجمعية جمال صالــح واألمين العــام للجمعية مي 
مطــر ورئيســة قســم العالقــات العامة بالجمعيــة نور جناحــي، بزيارة كلية 
العلوم الصحية والرياضية يوم الثالثاء. وكان في استقبالهم عميد الكلية 
آمال جوزيف عاقلة وحصة آل خليفة ومن قســم التربية البدنية بجامعة 
البحريــن أنعــام مجيــد جورج، إذ عقد اجتماع لمناقشــة ســبل التعاون بين 

الطرفين.

وخال االجتماع تم بحث اإلمكانات 
المتوافرة في البلد لتطوير تخصص 
العلـــوم الرياضية والطـــب الرياضي، 
ضمـــن خطـــط الجمعيـــة البحرينيـــة 
للطب الرياضـــي والعلـــوم الرياضية 
التـــي تـــم إشـــهارها حديثـــا؛ بهـــدف 
دعـــم مســـيرة البحريـــن فـــي مجـــال 
الطـــب الرياضي، وازدهارها في هذا 

المجال بمـــوازاة التطور الكبير الذي 
الرياضـــي  المســـتوى  علـــى  تعيشـــه 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  بقيـــادة 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، نائـــب رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 

خليفة.

وأوضـــح جمال صالـــح أن االجتماع 
كان إيجابًيـــا، وأنه لقي كل التجاوب 
البحريـــن  جامعـــة  مـــن  والدعـــم 
ممثلـــة فـــي كليـــة العلـــوم الصحيـــة، 
التـــي تعتبـــر واحـــدة مـــن الصـــروح 
التعليميـــة المرموقة، مشـــيًرا إلى أن 
الهدف مـــن الزيارة كان تبادل اآلراء 
هـــذا  تطويـــر  بشـــأن  والمقترحـــات 
التخصص وســـبل تشـــجيع وتحفيز 
الطاب والطالبـــات على اختيار هذا 

التخصص الذي سيكون له مستقبل 
مزدهر في مملكة البحرين.

مـــن جانبهـــا، رحبـــت عميـــدة كليـــة 
العلوم الصحية آمال جوزيف عاقلة، 
بالزيارة، وأشـــادت بجهـــود الجمعية 
الرياضـــي،  الطـــب  قطـــاع  لتنميـــة 

مؤكـــدة أن الكلية ترحـــب دوًما بكل 
مـــا مـــن شـــأنه أن يخـــدم مســـيرتها 
طليعـــة  فـــي  ويجعلهـــا  التعليميـــة 
الصـــروح التعليميـــة على المســـتوى 
مشـــيدة  والخارجـــي،  المحلـــي 
البحرينيـــة  الجمعيـــة  بتوجهـــات 

للطب الرياضـــي والعلـــوم الرياضية 
التي جـــاءت لتكمل مســـيرة التنمية 
الرياضيـــة فـــي مملكـــة البحرين من 

جانب أكاديمي متخصص.
وفي نهايـــة االجتماع اتفق الطرفان 
والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى 
المشـــتركة،  األهـــداف  لتحقيـــق 
والمتمثلـــة فـــي تنمية قطـــاع الطب 
البحريـــن وتشـــجيع  فـــي  الرياضـــي 
هـــذا  فـــي  الدخـــول  علـــى  الطـــاب 
الكليـــة  خطـــط  ودعـــم  التخصـــص، 
الرامية للتوســـع في الدراسات العليا 
في العلوم الرياضيـــة وفتح المجال 
لمزيـــد مـــن البرامـــج األكاديميـــة في 
العلـــوم الصحيـــة والرياضية؛ بهدف 
تطوير الكـــوادر البحرينيـــة لارتقاء 
بمســـتوى الطـــب الرياضـــي والعلوم 

الرياضية.

جمعية الطب الرياضي تزور كلية العلوم الصحية

جمعية الطب الرياضي تزور كلية العلوم الصحية

بهدف التنسيق 
والتعاون 

لتحقيق األهداف 
المشتركة
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اســـتعاد الحد صـــدارة دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق 
فـــوزا مســـتحقا ومهمـــا علـــى حســـاب 
ال  مقابـــل  بهدفيـــن  الشـــرقي  الرفـــاع 
شـــيء، فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهما، 
خليفـــة  مدينـــة  اســـتاد  علـــى  أمـــس، 
الرياضيـــة، ضمـــن افتتـــاح منافســـات 

الجولة 14 للمسابقة.

وأنهـــى الحـــد الشـــوط األول متقدمـــا 
بهدفين نظيفين.

ووصـــل الحد بهـــذا الفوز إلـــى النقطة 
)32( فـــي المركز األول بشـــكل مؤقت 
فـــي ظـــل غيـــاب المحـــرق عـــن هـــذه 
الجولـــة بســـبب تأجيـــل مباراتـــه أمام 
النجمـــة، فيمـــا تعثـــر الرفاع الشـــرقي 
بالخســـارة الثانيـــة علـــى التوالـــي بعد 

عنـــد  وبقـــي  المنافســـات  اســـتئناف 
رصيده السابق البالغ )21( نقطة.

وتقـــدم الحـــد بهـــدف مبكـــر جـــاء في 
محمـــد  لعـــب  بعدمـــا   )7( الدقيقـــة 
عبدالوهـــاب كـــرة ثابتة متقنـــة تابعها 
عبدالوهاب المالود برأســـه في مرمى 

الحارس حمد الدوسري.
وســـجل  أفضليتـــه،  الحـــد  وواصـــل 
الهـــدف الثاني بعدما لعب عبدالوهاب 
المالـــود كـــرة عرضيـــة تابعهـــا المدافع 

المتقـــدم أحمـــد بوغمـــار برأســـه فـــي 
المرمى معلًنا الهدف الثاني )25(.

وفـــي الشـــوط الثانـــي، ســـجل محمد 
عبدالوهاب الهدف الثاني له شخصًيا 
والثالث لفريقه من كرة قوية مسددة 
داخـــل المنطقـــة عانقت الشـــباك دون 
حل من الحارس حمد الدوسري )55(.
ورغم التغييـــرات التي أجراها مدرب 
الرفاع الشرقي حمد الدوسري، إال أن 
واقـــع المباراة لم يتغيـــر، لتنتهي بفوز 

الحكـــم  المبـــاراة  مهـــم. أدار  حـــداوي 
عمار محفوظ، وعاونه نواف شـــاهين 

الرابـــع  والحكـــم  جناحـــي،  وصـــاح 
محمد بونفور.

الحــد يتـجــاوز الشـرقــي بثالثيــة
رأســيتين كرتيــن  مــن  هدفيــن  شــهد  مبــاراة  فــي 

أحمد مهدي

أحمد مهدي | تصوير:  رسول الحجيري

أحمد مهدي سبورت

سبورت

من اللقاء



طمــأن الفنان لطفي لبيب جمهوره عــن حالته الصحية 
بعد انتشــار العديد من الشــائعات حــول تدهور صحته 

خالل الفترة الماضية. 
وقال لبيب إنه مســتاء بشــكل كبير بســبب اســتغالل 

البعض عبر مواقع التواصــل االجتماعي لفيديو قديم له 
يظهر خالله بحالة صحية سيئة، مشيرا إلى أنه حاليا بخير. 

وأضــاف أنــه جاهز فــي الفتــرة الحالية للمشــاركة فــي أي عمل فني ســواء 
سينمائي أو تلفزيوني، مؤكدا أنه عاشق للفن وال يفكر في االعتزال نهائيا.

الحريــم،  تصوير جمــال  النجمة نور للبــدء فــي  تســتعد 
علــى  يعتمــد  الــذي  للمسلســل  مؤقــت  اســم  وهــو 
البطولة النســائية، وتقوم بإخراجه منــال الصيفي ومن 

تأليف سوسن عامر.
 يشارك نور في بطولة مسلسل جمال الحريم كل من خالد 

ســليم، دينا فؤاد، والمسلســل مــن إنتــاج شركة ســينرجي 
)تامر مرســي(. أحدث أدوار نور كان بطولة مسلسل الدراما الشعبية البرنس مع 

النجم محمد رمضان، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

انتهــى تامر حســني مــن تســجيل كل أغنيــات ألبومه 
الجديــد، الذي ينشــغل بــه منذ أكثــر من عــام، والذي 
سيضم هذه المرة أكثر من 20 أغنية، سيطرحها النجم 

قريبا مع عودة الحفالت.
وبعــد أن كان مــن المقــرر أن يطــرح األلبــوم فــي عيد 

األضحى، إال أن ظروف الجائحة واألزمات التي تبعتها حالت 
دون طرح األعمال الجديدة، على أن يتم انتظار عودة الحفالت بعدد قليل من 

الجماهير، وسيصدر منتصف سبتمبر المقبل.

في منتصف سبتمبر المقبلنور اللبنانية تشارك جمال الحريملطفي لبيب: لن أعتزل أبدا
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 أقامت مكتبة األطفال بمركز عيسى الثقافي ورشة بعنوان “فضاء 
األلــوان” عــن ُبعد، لألطفــال مــن الفئــة العمريــة 7 - 15 عاما قدمتها 
شــيماء مــراد، ضمــن سلســلة البرامج التــي تقدمها مكتبــة األطفال 

عبر منصة زوم اإللكترونية.

وقـــــــدمـــــــت الــــــورشــــــة، الــــــتــــــي 
شــارك فــيــهــا 45 طــفــا، نــمــوذجــا 
تعليميا يتناسب مع الفئة العمرية 
إنتاج  كيفية  حــول  المستهدفة 
والمجرات  للفضاء  فنية  لوحات 
ــيــك،  ــل ــوان األكــري ــاســتــخــدام أل ب
ــي ركــــــــزت عــلــى كــيــفــيــة  ــ ــتـ ــ والـ
ــامــــل مـــــع هـــــذه األلــــــــوان  ــعــ ــتــ ــ ال
ــاج  ــ ــت ــ ــم وإن ــ ــي ــ ــل ــســ ــ والـــــــمـــــــزج ال
للخروج  الصحيحة  الــتــدخــات 

وتوظيفها  بــاأللــوان الــمــطــلــوبــة، 
ــيــرات فنية  ــأث كــذلــك إلضـــافـــة ت

على اللوحة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز النمو 
االســتــكــشــافــي واإلدراكــــــي لــدى 
والتلوين  الرسم  إن  إذ  األطفال، 
لغة  معرفة  على  الطفل  يساعد 
جديدة يمكنه من خالها أن يعبر 
عن أحاسيسه وأفكاره، وإخراج 

طاقته اإلبداعية من خالها.

مكتبة “عيسى الثقافي” لألطفال تنظم “فضاء األلوان”

كشفت النجمة 
كاميا كابيلو 

عن تحضيرها 
لعدد من 

األعمال الفنية 
الجديدة، 

وذلك بعد فترة 
من الغياب، 

إذ كتبت: 
“الكثير من 

الحب للجميع.. 
كتبت الكثير 
من األعمال 
الموسيقية 

انتشال التميمي: تمثل التزامنا األصيل بدعم صناعة السينماالجديدة“.

“الجونة” يعلن المشروعات المشاركة في المنصة

يلتزم مهرجان الجونة الســينمائي ومنذ انطالقته، بدعم صناع األفالم 
الصناعــة  عبــر ذراع  إفريقيــا،  الشــرق األوســط وشــمال  فــي منطقــة 
الخاصــة بــه: منصة الجونة الســينمائية، وذلك مــن خالل توفيره فرص 
الدعــم اإلبداعــي الــالزم لتطويــر مشــروعاتهم وأفالمهــم، إضافــة إلــى 
الدعــم المالــي المقــدم مــن خــالل جوائــزه وأنشــطته. أنجــز العديــد من 
المشــاركين الســابقين في المنصة أفالمهم، وتم عرضها في مهرجانات 

سينمائية دولية وإقليمية، ونال عدد منها جوائز سينمائية رفيعة.

هــذا مــع األخــذ فــي االعــتــبــار المعايير 
الــجــديــدة والــتــحــديــات الــمــلــقــاة على 
والعالم  السينمائية  المهرجانات  عاتق 
ــره، يــســتــكــمــل الـــمـــهـــرجـــان دعــم  ــأســ ــ ب
األوقــات  تلك  خــال  السينما  لصناعة 
وتطوير  تمكين  طــريــق  عــن  الصعبة، 
ــال منصة  ــن خــ صــنــاعــة الــســيــنــمــا مـ

الجونة السينمائية. 
تستكمل  التوالي،  على  الرابع  وللعام 
السينما،  لــصــنــاع  الــمــوجــهــة  الــمــنــصــة 
مشروعات  دعم  في  المتمثلة  مهمتها 
األفـــــام مـــن خــــال مــنــطــلــق الــجــونــة 
السينمائي. استقبل المنطلق 99 طلب 
في  مــشــروًعــا   65 2020؛  فــي  تقديم 
مرحلة التطوير و34 فيلًما في مرحلة 

ما بعد اإلنتاج.
الُمقدمة  التقديم  طلبات  وفحصت 
بعناية من قبل لجنة متخصصة مكونة 
من خبراء عرب ودوليين، وتم اختيار 
)12 مشروًعا في مرحلة  18 مشروًعا 
بعد  ما  أفــام في مرحلة  التطوير و6 
والرؤية  المضمون  على  بناًء  اإلنتاج(، 
مالًيا.  المشروع  تنفيذ  وإمكان  الفنية 
وســيــحــصــل كـــل مـــن أفــضــل مــشــروع 
في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في 

مــرحــلــة مــا بــعــد اإلنــتــاج عــلــى شــهــادة 
وجــائــزة  السينمائية  الــجــونــة  منصة 
إضافة  دوالر.  ألــف   15 قــدرهــا  مالية 
إلى ذلك، تمتلك المشروعات واألفام 
الـــمـــشـــاركـــة الـــفـــرصـــة لــلــفــوز بــالــمــنــح 
خال  من  الُمقدمة  األخــرى  والجوائز 

شركاء المهرجان ورعاته. 
الفائزة  الــمــشــروعــات  أن  أيــًضــا  يــذكــر 
الجونة  لمنطلق  الثالثة  ــدورة  ــ ال فــي 
جوائز  على  حصلت  قــد  السينمائي، 
ُتقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دوالر 

أمريكي. 
صرح مدير المهرجان انتشال التميمي 
قائا “بدأت منصة الجونة السينمائية 
بالتوازي مع الدورة األولى للمهرجان، 
األصيل  المهرجان  التزام  ُتَمثل  وهي 
ــمــا الــمــحــلــيــة  ــن ــســي بـــدعـــم صـــنـــاعـــة ال
الجونة  منصة  بــأن  نفخر  واإلقليمية. 
رئيسا  قد أصبحت مركزا  السينمائية، 
في  السينمائية  ــمــبــادرات  ال النــطــاق 
جذب  في  نجحت  كما  العربي،  العالم 
صناع األفام الطموحين إليها. ستقدم 
مشروعات األفام المختارة هذا العام، 
ويبلغ عددها 18 مشروًعا، إلى خبراء 
خال  مانحة  ومــؤســســات  ومنتجين 

الدورة الرابعة للمهرجان”.
ورئيس  للمهرجان  المشارك  المؤسس 
العمليات والعاقات الخارجية، بشرى 
المالي  الــدعــم  جانب  “إلــى  قالت  رزة 
الموهوبين  األفــــام  لــصــنــاع  والــفــنــي 
المناسبة  الفرص  لتوفير  أيًضا  نسعى 
وتكوين  الــازمــة  الــخــبــرة  الكتسابهم 
العاقات، التي ستساعدهم بالضرورة 
فــي تــطــويــر مــشــروعــاتــهــم مــن خــال 
الحلقات  مــن  بعناية  ُمصمم  بــرنــامــج 
النقاشية والورش والموائد المستديرة 

والمحاضرات”. 
القائمة  عن  باإلعان  المهرجان  يفخر 
النهائية للمشروعات الُمختارة الُممِثلة 
ــيــة، والــتــي  ــعــرب لــعــديــد مـــن الـــــدول ال
لمنطلق  الرابعة  الــدورة  في  ستشارك 

الجونة السينمائي. 
ــة في  ــيـ ــروائـ تــشــمــل الـــمـــشـــروعـــات الـ
مرحلة التطوير: “وداًعا جوليا” لمحمد 
”هج  و  السودان(  )البحرين،  ُكردفاني 
)المملكة  الساعاتي  لمها  ديــزنــي”  إلــى 

العربية السعودية( و ”هاملت من عزبة 
الصفيح” ألحمد فوزي صالح )مصر(، و 
”هنا وال تراني” لفيروز سرحال )لبنان، 
إســبــانــيــا( و ”طــمــس” لــكــريــم مــوســوي 
كوسيم  لينيس  ”رقــيــة”  و  ــر(  ــجــزائ )ال
“البحث  إلى  إضافة  فرنسا(،  )الجزائر، 
عن منفذ لخروج رامبو ” لخالد منصور 
)مصر( و ”عرفة” آلالء القيسي )األردن( 
و ”الرجل األخير” لمحمد صاح مصر، 

البرازيل. 
بــيــنــمــا تــشــمــل األفـــــام الـــروائـــيـــة في 
مرحلة ما بعد اإلنتاج “قربان” لنجيب 
داغر  إليلي  ”جنى”  و  )تونس(،  بلحاج 
تناسبني  ”الــحــيــاة  و  فــرنــســا(  )لــبــنــان، 
)الــمــغــرب(  مهند  أوالد  لــلــهــادي  جــيــًدا” 
)تــونــس(  هميلي  لــمــهــدي  ــيـــارات”  ”تـ و 

والعروس” لباسم بريش )لبنان(. 
ــقــيــة في  ــائ ــوث تــضــم الـــمـــشـــروعـــات ال
يبكون”  ال  “الــرجــال  التطوير:  مرحلة 
و  ألــمــانــيــا(،  )مــصــر،  مصطفى  لمحمد 
)فلسطين،  للينا سويلم  ”وداًعا طبريا” 
فرنسا( و ”كذب أبيض” ألسماء المدير 
الوثائقي  الفيلم  إلى  )المغرب(، إضافة 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج “خذوني إلى 

السينما” للباقر جعفر )العراق، مصر(.
ــر الـــفـــنـــي لــلــمــهــرجــان  ــديـ ــمـ ــب الـ ــقـ وعـ
ــيـــر رمــســيــس قـــائـــًا “إلـــــى جــانــب  أمـ
المبادرة  هذه  في  باالنخراط  اعتزازي 
السينمائية المهمة، أشعر بالفخر أيًضا 
لمستوى المشروعات الذي يتطور عاًما 
تلو اآلخر، ويكشف عن وجود مواهب 
في  مذهلة  سينمائية  وأفكار  جديدة 

منطقتنا”.

عليك أن تحسن أداءك وأداء اآلخرين وتشعر 
بأن العالم يقف بجانبك. 

ربما تستطيع أن تفهم وتعرف أين مكانك في 
الحياة وأين تريد أن تصل.

هناك أجواء إيجابية، وقد تبدو للجميع متفاعال 
وجذابا وتدهش البعض.

تأكد أن النجاح والتقدم يأتي من األصالة 
واالختراع أو اإلبداع.

عليك أن تلجأ للمتخصصين في مجالهم وأخذ 
جميع النصائح فقط منهم.

النجاح العملي نتاج التفكير العميق، ولديك نزعة 
فردية في العمل.

ربما تفكر بشكل أعمق وتحد من أنانيتك وتبتعد 
عن اتخاذ القرارات الكبيرة لوحدك.

عليك أن تعترف بأن الصواب قد يكون لدى 
اآلخرين، وال تكن صلب الرأس.

اعترف حتى تتعلم وتتقدم. هناك حوار وتبادل 
أفكار بين الزمالء.

كن مرنا وال تصطدم بأحد اليوم في العمل 
والشارع أو حتى في البيت.

اليوم يبشر بطاقة إيجابية، إذا كنت تعرف ما 
تريد لن تتردد في الوصول له.

ربما تحدث بعض األحداث الجميلة في األيام 
المقبلة، فاستعد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

كتاب “الحج االستثنائي”... خدمات ورعاية فاقت درجات الرؤساء والملوك
“10 آالف حــاج فقــط فــي مســجد نمــرة الــذي يتســع لـــ 400 ألف مصٍل، إنهــم 10 آالف حاج مقابــل 3 ماليين حاج ســنويا، وتم توفير 
خدمات الحج والرعاية بمستويات ال يمكن تصنيفها عند البشر، وبدرجات تفوق ما حدث مع الرؤساء والملوك في كافة العصور”. 
بهــذه العبــارات أبحــر الكاتــب الصحافــي المصري بســام عبدالســميع بــأول كتاب عن الحــج للعــام 1441 هجرية تحت عنــوان “الحج 

االستثنائي” في مالمح تأدية الحج في عام الجائحة.

إصـــدار هذا  “نــويــت  المؤلف:  ويــقــول 
- عشرة   2020 “حج  بعنوان:  الكتاب 
10 حــجــاج مــن 10  مــن عـــشـــرة”، أي 
استحق  الــحــج  أن  كــمــا  ــاج،  حــ آالف 
وظروفه،  مراحله  لكل  االمتياز  هــذا 
من  قــائــا:  نفسي  حديث  فخاطرني 
تختار؟ فكلهم مختارون.. ولماذا هذا 
فيض  فــي  كــانــوا  فجميعهم  ذاك؟  أو 
الرحمن سائرون.. فعدُت قانعا بأن 
جميعا  لحالهم  مشاهداتي  أسجل 

دون تمييز أو تحديد.

وأضــاف: ال يمكن تقييم هذه الرحلة 
الــتــي تــهــيــأت لــهــا كــل أســبــاب التميز 
رحلة  فهي  والدهشة،  واالختصاص 
خرجت من دائرة الحسابات البشرية 

إلى الفيوضات الربانية.
مناسك  تأدية  أن  إلى  الكاتب  وأشــار 
أفضل  فــي  باليسير  ليس  أمــر  الحج 
ظروف االستقرار والرفاهية، وإنه من 
النُّسك  هذا  ُيقام  أن  البالغة  الصعوبة 
في ظل ظروف الجائحة التي تجوب 
دائــرة  الموسم  بهذا  دخــل  مــا  العالم، 

تتجاوز كافة التصنيفات والتقييمات 
التي عرفها البشر”.

ــفــوقــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــع: “ت ــابـ وتـ

السعودية - حفظها هللا - في التعامل 
مـــع جــائــحــة كـــورونـــا بــكــفــاءة عالية 
وجــدارة غير مسبوقة إلتمام شعيرة 
في  ومتفردة  مبهرة  وبــصــورة  الحج 
تاريخ التعامل مع سنوات األوبئة أو 

أعوام الرفاهية واالستقرار”.
ويعد الكتاب من الروايات التسجيلية 
لرحلة الحج االستثنائي، حيث تناول 
في  المناسك  أداء  مشاهد  الــمــؤلــف 
التي  والــخــدمــات  المقدسة  المناطق 
قدمتها المملكة، قائا “إنه حج خارج 

التصنيفات”.
وأضـــــــــاف: تــحــمــلــت الـــســـعـــوديـــة - 
الحجاج  نفقات  كامل   - هللا  حفظها 
وبمستويات خدمية تفوق أي تصنيف 

عرفه البشر، الفتا إلى أنها أقصر رحلة 
واألعلى خدمات،  عــددا  واألقــل  حج 
ــى من  ــ وذلــــك فـــي ســابــقــة تــعــد األولـ
نوعها في التاريخ المدون عن الحج.

وتناول الكاتب فريضة الحج كعبادة 
ونبي  رسول  كل  مع  متجددة  قديمة 
ــه، فـــقـــد حــج  ــومــ ــى قــ ــ يــبــعــثــه هللا إلـ
األنبياء والرسل جميعا عليهم الصاة 

والسام إلى البيت الحرام.
الكعبة  تــاريــخ  مــن  بعضا  واستعرض 
الــمــشــرفــة وأول حــجــة فــي اإلســـام 
الــوداع  وحجة  للهجرة  التاسع  للعام 
من  وبعضا  للهجرة  العاشر  العام  في 
مواسم توقف الحج والتي بلغت 40 

مرة بحسب موقع سبق اإللكتروني.

بسام عبدالسميع

٢٠ أغسطس

 636
ــعـــركـــة الــيــرمــوك بــيــن   وقـــوع مـ

ــالـــد بــن  ــيـــادة خـ ــقـ ــيـــن بـ ــمـ ــلـ الـــمـــسـ
الوليد والبيزنطيين بقيادة هرقل.

 1858
 والدة عمر المختار قائد المقاومة الليبية ضد االحتال اإليطالي لليبيا.

 1888
 والدة محمد حسين هيكل، شاعر وأديب وسياسي مصري.

 1914
 ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية األولى.

 1975
 ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ.

 2009
 يوسين بولت يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 متر وذلك في بطولة العالم أللعاب القوى.
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غرة محرم 1442 

تأجيل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب
الفن  ودعـــم  بتعزيز  المعنية  “فـــن”  مؤسسة  أعلنت 
اإلعالمي لألطفال والناشئة في اإلمارات، عن تأجيل 
السينمائي  الــشــارقــة  مــهــرجــان  مــن  الثامنة  ــدورة  ــ ال
العام  مــن  أكتوبر  حتى  والــشــبــاب  لألطفال  الــدولــي 
التي  االســتــثــنــائــيــة  لــلــظــروف  نــظــرا  2021؛  الــمــقــبــل 
فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، 
دولة  اتخذتها  التي  الوقائية  لإلجراءات  واستجابة 

اإلمارات للحيلولة دون انتشاره. 
وتسعى المؤسسة من خالل المهرجان الذي انطلقت 
بذائقة  االرتــقــاء  إلــى   2013 العام  أولــى دوراتـــه في 
المهارات  اكتساب  نحو  والشباب وقيادتهم  األطفال 
توصّلت  مــا  آخــر  على  والــتــعــّرف  والتقنية  العلمية 
اطالعهم على خبرات  األفــالم من خــالل  له صناعة 
والممثلين  والــمــؤلــفــيــن  المخرجين  أبـــرز  وتــجــارب 
السينمائية  األعــمــال  بــأحــدث  ودعــمــهــم  العالميين 
على  المستقبل  في  الــقــدرة  لديهم  ليكون  الموجهة 

االرتقاء بهذه الصناعة اإلبداعية عربيا. 
وعن هذا اإلعالن، مدير مؤسسة فّن مدير مهرجان 
الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب أكدت 
مــّر  وعــلــى  السينما  الــقــاســمــي، أن  جــواهــر  الشيخة 
وإبداعات  فنون  من  تمتلكه  بما  استطاعت  التاريخ 

أن تتجاوز جميع الظروف التي مّرت على اإلنسانية، 
ــتــفــاؤل فــي نفوس  ــل وال وســاهــمــت فــي غـــرس األمـ
الشعوب ودفعتهم نحو تجاوز كّل الصعاب والمِحن، 
مهما  تنمويا  عامال  ومـــازال  كــان  الفّن  أن  إلــى  الفتة 

يخدم االرتقاء بحاضر ومستقبل األجيال.
الدولي  السينمائي  الشارقة  مهرجان  مدير  وقالت 
لــألطــفــال والــشــبــاب: فــي الــوقــت الـــذي نــحــرص فيه 
على غرس الثقافة اإلبداعية والسينمائية في نفوس 
بيئة  توفير  أجل  من  سعينا  نؤكد  الجديدة  األجيال 
آمنة وصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ونظرا 
ودولتنا  العالم  بها  يمّر  التي  االستثنائية  للظروف 
جراء انتشار فيروس كورونا المستجد قّررنا تأجيل 

فعاليات الدورة الثامنة من الحدث الذي أردنا له أن 
الشباب  األطــفــال  وإبــداعــات  لطاقات  منطلقا  يكون 
النبيلة لنبقيهم بمعزل  نحو تبّني الثقافة السينمائية 

عن أي مخاطر يمكن أن تلحق بهم”.
القاسمي “هذا  وتابعت الشيخة جواهر بنت عبدهللا 
التي  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــإلجـ لـ يستجيب  ــالن  اإلعــ
هذا  انتشار  دون  للحيلولة  اإلمـــارات  دولــة  اتخذتها 
لنكمل  المقبل  الــعــام  نجتمع  أن  ونــأمــل  الــفــيــروس، 
مــشــوار هــذا الــحــدث ونــثــري ذائــقــة وخــيــال األجيال 

الجديدة بالكثير من الجمال اإلبداعي والبصري”. 
في  الذي انطلقت أولى دوراته  ويسعى المهرجان 
العام 2013، ويقام بشكل سنوي في شهر أكتوبر، إلى 
ــال والــشــبــاب  ــ ــف ــات األطــ ــ ــداعـ ــ تــعــزيــز مـــواهـــب وإبـ
وعرض إنتاجاتهم السينمائي، بما يضمن لهم الفائدة 
حدث  أنه  كما  المختلفة،  اإلعالمية  والفرص  والنفع 
العالمية  األفــالم  بين  مهمة  وصل  فني يشكل حلقة 
وكل ما يجد في عالم الوسائط اإلعالمية، إلى جانب 
مزيد  بيد األطفال نحو اكتشاف  األخذ  في  إسهامه 
عن ثقافات الشعوب ونشر السالم العالمي، وإطالعهم 
بمختلف  الــنــاس  جميع  يتعايش  أهمية كيف  على 

ثقافاتهم وديانتهم في عالم واحد بسالم وتساٍو. 

اختارت “نتفليكس” الممثلة األسترالية إليزابيث ديبيكي للعب  «
دور األميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل 
“The Crown”. وقالت ديبيكي في تغريدة “يشرفني االنضمام لهذا 

المسلسل الذي أدمنت مشاهدته منذ الحلقة األولى“.
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يعود النجم الكندي المحبوب ســيث روجن مجددا بعد غياب طويل عن األعمال الســينمائية بفيلم جديد بعنوان “An American Pickle” لن يعرض حاليا في شاشــات الســينما الكبيرة لألســف بســبب الجائحة، 
وتدور األحداث حول وقوع أحدهم في حوض من الخيار المخلل، ويتم العثور عليه بعد 100 سنة ”محفوظ“ بنفس الشكل والعمر، ويقرر البحث عما تبقى من عائلته بصورة كوميدية وبالطبع من النقد الالذع.

الفيلــم فــي التفاصيــل مضحــك جــدا باألحــداث الكوميديــة مع جرعات كبيرة من إبداع النجم ســيث روغن الذي يقدم فيه شــخصيتين في الوقت نفســه مع ســمات خاصة بها، بقصة غريبة جــدا وجديدة في حال 
اختفاء أفالم الكوميديا واالهتمام أكثر باألكشــن والمسلســالت البوليســية والغرائبية. فيلم “An American Pickle” أو بمعنى مشــكلة أميركية يعرض حصريا حاليا على منصة “HBO Max” الجديدة، والتي لم 

.“Sell Out“ تصل للشرق األوسط بعد، الفيلم مبني على قصة قصيرة كتبها سيمون ريتش بعنوان
تحدث النجم سيث روجن عن الفن والجائحة وتقديم فيلمه الجديد في لقاء جديد معه لموقع “ew.com  /  /:https/  ” حديثا، وهذا نص الحوار الشائق معه:

* معظم أفالمك تميل إلى أن تأتي  «
من سيناريوهات مكتوبة، ولكن 

Pickle يستند إلى قصة قصيرة بقلم 
سيمون ريتش، بعنوان “Sell Out”. ما 

الذي جذبك في هذا األمر؟

Sat� برنامج  “تعرفت على سيمون من 
urday Night Live”، وكانت لديه دوافع 
في  نشأ  فهو  النص،  هذا  لكتابة  عديدة 
أن  تعرفون  وأنــتــم  جــدا،  عائلة صــارمــة 
من  رهيبة  ونسخا  عظيمة  نسخا  هناك 
اإلنتاج، وكل شيء بينهما، كما هي الحال 
ــالم، كــمــا أعــتــقــد. ولــكــن  ــ فــي أغــلــب األفـ
الكثير  إلى  وتحدثت  مليا  باألمر  فكرت 
الناس عنه، ولم يكن قــرارا اتخذته  من 
عــنــدمــا يصبح سيئا  ألنـــه  بــاســتــخــفــاف؛ 
شيء  أســـوأ  هــذا  سيكتبون  فهم  جـــدا، 

شاهدناه!
تقدم في الفيلم شخصيتين  «

مختلفتين، هل أنت من عشاق هكذا 
أفالم مثل فيلم “Big Business”؟

وارد“  ”فريد  الفيلم!  للهول أحب هذا  يا 

يقدم فيه أداء رائعا، وأيضا النجوم بيت 
ميدلر، ليلي توملين؛ أجل هذا هو األداء 
وبصراحة  بمشاهدته،  ترعرعت  الـــذي 
يـــدور في  كــان  التكيف والــنــســخ  حــالــة 

مخيلتي طوال الوقت.
حدثنا عن أجواء التصوير؟ «

”يضحك“،  لوجستيا  بشكل مروع  كانت 
لكن القرار الوحيد الجذري والمهم الذي 
وضع  رفــضــت  أنــنــي  هــو  مبكرا  اتخذته 
الفيلم،  مــن  نقطة  أي  فــي  مزيفة  لحية 
وألنني لألسف أشاهد أفالما كبيرة جدا 
بوضع  كبير  فــي خطأ  تقع  اإلنــتــاج  فــي 
يستطيع  ال  وكأنه  للممثل  رهيبة  لحية 
أن يقدمها بصورة طبيعية، ويتم تقديم 

عمل زائف بغلطة بسيطة!
من الواضح أن هذا األمر أصبح طبيعيا،  «

ما شعورك بعرض فيلمك الجديد في 
منصة إنترنت بدال من السينما؟

بدال  بذلك  نقوم  أن  شــيء مؤسف جــدا 
من الشاشات الكبيرة والحضور، الفشار؛ 

ألننا حين نصنع األفالم، فإننا نوجه هذه 
ــدار مسرحي  ــالم عــمــومــا نــحــو إصــ األفــ
حاليا  ملزمون  أننا  ولألسف  جماهيري، 
بفعل ذلك مع شركة سوني التي أخبرتنا 
مــنــذ الــبــدايــة بــاحــتــمــال حــــدوث ذلـــك، 
الفيلم  على  العمل  بدأنا  وأننا  خصوصا 

مع بدايات انتشار الفيروس اللعين.
يعني أنت ممن يهتمون كثيرا آلراء  «

الجمهور؟

لعدد  ”سخيفة“  نسخة  قدمنا  بالطبع، 
ــاص، خصوا  ــرض خــ مــن الــنــاس فــي عـ
ألشخاص لم يكونوا يعرفون بأني أصور 
إلى  النظر  استطعت  وهنا  الفيلم،  هــذا 
الوجوه عن بعد، وكان بإمكاني أن أرى 
الذي  االتجاه  كبير  حد  إلى  فهموا  أنهم 

كنت أسلكه مع األحداث.
أنت ممثل كندّي شهير، بالرغم من أن  «

أبويك ترعرعا في الواليات المتحدة، 
هل تعتبر نفسك مثال دخيال على 

األحداث األميركية مؤخرا؟

فــي فــتــرات مــن تـــواجـــدي فــي أمــيــركــا 
كندي  رجــل  فقط  بأني  أردد  دائما  كنت 
أعــيــش هــنــا إلضــحــاك الــنــاس والــعــيــش، 
لكن  بذلك،  طويلة  لفترة  أعتقد  وكنت 
بــالــطــبــع، فأنا  الــشــيء  هـــذا  ــيــوم تغير  ال
جزء من هذا المكان وجزء من الثقافة 
وال  بالكامل،  فيها  ــارك  وأشـ األميركية، 
بـــأن هـــذه ليست  أســتــطــيــع أن أتــظــاهــر 
ثقافتي أيضا، وأن هذه ليست مشكلتي 
أميركا  أميركي وهذه  أنا مواطن  أيضا. 
وأنا أكسب المال في أميركا؛ لذا فلم أعد 

أشعر بهذه الطريقة.
ما دورك إًذا في نبذ العنصرية  «

والتفرقة بين البيض والسود؟

شخصيا أعتقد أنا أحاول فقط في هذا 
العمل مع جميع  االتجاه، وأحــاول دائما 
شيء،  كل  من  بالرغم  واألوان  األديـــان 
مجموعة  وجــود  إلــى  كثيرا  أتطلع  فأنا 
ــكــتــاب والــمــديــريــن  أكــثــر تــنــوعــا مـــن ال
والممثلين الذين نعمل معهم عموما؛ ألن 

غير  من  تبدع  الذهبية  المجموعة  هذه 
ثــاٍن.  أي شــيء  أو  الــعــرق  على  التعرف 
هل  معها،  التعامل  ــاول  أحـ كنت  هــكــذا 
يجب أن اتخذ إجراءات اليوم أكثر؟ أو 
كما يقولون، تدابير لمكافحة العنصرية؛ 
تــقــوم بها  ــال  ــمـ بــعــض األعـ لــضــمــان أن 

جدا  مهمشون  السود  بأن  لالعتراف 
المجتمع األميركي، ال أدري،  في 
المساواة  إلى  أسعى  وشخصيا 

بين الجميع في حياتي.
هل  الحجر الصحي  «

أعطاك فرصة للقيام 
بالكثير من العمل؟

أمـــلـــك  ال  أنــــــا  عـــمـــومـــا 
للقيام  الكافي  الــوقــت 
اآلن  ــن  ــكـ ولـ ــي،  ــعــمــل ب
وأنــــــا لـــســـت مــضــطــرا 
الــمــديــنــة  أجـــــوب  أن 
للقيام  بسيارتي؛  كلها 
ــرة  ــاء ألــــــف مـ ــيــ ــأشــ ــ ب

ــا أطــــول قليال  ــًت ــا، فــقــد أمــلــك وق يــومــًي
لقد  بــه.  أقــوم  أنني  يفترض  بما  للقيام 
األشهر  خــالل  أكثر  الكتابة  من  تمكنت 
القليلة الماضية وكان ذلك لطيفا للغاية 

بالنسبة لي.

سيث روجن: بسبب الفيروس “المزعج” ال يعرض فيلمي بالسينما
حياتــي فــي  الجميــع  بيــن  المســاواة  إلــى  وأســعى  أعمالــي  فــي  التنــوع  أحــب 

 ترجمة: طارق البحار
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وداًعا لـ “غسل األطباق”.. يمكن تناولها بعد األكل
يمثــل غســيل األطبــاق عبئــا يوميــا علــى 
أصحــاب المنزل في األيــام العادية، لكنه 

يصبح عبئا كبيرا عند إقامة الحفالت.
ويحــاول البعــض التغلب على هــذا األمر 
لمــرة  لالســتخدام  أطبــاق  باســتخدام 
واحــدة حتــى ال يتحملــوا عــبء غســلها 
بعد ذلك، لكن تلك األطباق يكون لها آثار 
ســلبية علــى البيئــة ألنهــا تزيــد من حجم 
تلوثهــا.  التــي  البالســتيكية  المخلفــات 
ولكــي يتــم القضــاء علــى هــذا المشــكلة 
نهائية اســتطاع خبراء فــي بولندا ابتكار 
يمكــن  التــي  األطبــاق  مــن  جديــد  نــوع 
تناولهــا بعــد انتهــاء األكل لتنتهــي بذلــك 
ســتصبح  بــل  األطبــاق  غســيل  مشــكلة 
األطباق غير موجودة بعد تناول الطعام. 
الوقــت  توفيــر  يتــم  الطريقــة  وبهــذه 
والجهــد المســتخدم فــي غســلها وحماية 
البيئــة مــن التلــوث عندما يتم اســتخدام 

أطباق بالستيكية.

ونشــر موقــع “ماشــابل” األميركــي مقطع 
فيديــو، قــال إنــه يرصــد طريقــة صناعــة 
يتــم  التــي  القمــح،  نخالــة  مــن  أطبــاق 
تصميمهــا بأشــكال مختلفــة تحت ضغط 
ودرجــات حــرارة عاليــة تمنحهــا قدر من 
الصالبة التي تجعلها صالحة لالستخدام 
بســهولة ويســر. ويقــول الموقــع إن تلــك 
األطبــاق يمكنهــا تحمل درجــات الحرارة 

لألطعمــة الســاخنة كمــا يمكــن تناولها لما 
لمكونــات القمــح من فائدة على الجســم، 
إضافــة إلــى كونهــا قابلــة للتحلــل بنســبة 
100 % إذا تــم التخلــص منهــا مباشــرة. 
ورصد الفيديو لقطات لبعض األشــخاص 
يتناولون تلك األطباق بعد األكل، مشيرا 
إلى أن طنا واحدا من نخالة القمح يكفي 

لصناعة 10 آالف طبق من هذا النوع.

دّشــنت الدنمــارك متحفًا للســعادة في 
وسط كوبنهاغن، هو األول من نوعه، 
يرمز إلى الســعادة الهادئة والمستقرة 
التــي يجمــع عليها أبناء هــذه المملكة 
المصّنفــة فــي مقّدمــة الــدول األكثــر 

سعادة.
ميــك  المتحــف،  مؤســس  وأوضــح 
“معهــد  أيضــًا  يديــر  الــذي  وايكينــغ، 
األبحاث عن الســعادة” أن هناك “دليالً 
يرافــق زوار المتحــف حيــث يّطلعون 
علــى مختلــف زوايــا الســعادة، ومنهــا 
تاريــخ الســعادة، وسياســة الســعادة، 
قاعــات  وفــي  الســعادة”.  وعلــم 
علــى  المعلومــات  ُعرضــت  المتحــف، 
علــى  معلقــة  ملونــة  كبيــرة  لوحــات 
الجدران البيضــاء، ومن خاللها يمكن 
للفضوليين أن يتعلموا كل شــيء عن 
نظرية السعادة في ُبعدها االقتصادي 
أو فــي وجههــا الكيمياوي، لقاء رســم 
95 كورونــة دنماركيــة  دخــول قــدره 

)نحو 15 دوالرًا(.

متحف للسعادة 
في الدنمارك

قال باحثون إن العسل يعد أفضل من 
العالجات الطبية التقليدية لمشــكالت 
صحيــة منهــا الســعال وانســداد األنف 
والتهــاب الحلــق، فــي توصيــة مهمــة 
الســتخدام تلك المادة رخيصة الثمن، 
المتوافــرة بســهولة، وليــس لها أي آثار 

جانبية.
وأوضح علماء من “جامعة أكســفورد” 
أنــه يمكن لألطباء أن يوصوا بالعســل 

الســتخدام  مناســبا  بديــال  باعتبــاره 
توصــف  التــي  الحيويــة،  المضــادات 
غالًبــا لمثــل هذه المشــكالت والعدوى، 
على الرغم من أن المضادات الحيوية 
“غيــر فعالــة” وتؤثــر التهابــات الجهــاز 
األنــف  علــى  عــادة  العلــوي  التنفســي 
والحنجــرة والممرات الهوائية الكبيرة 
)القصبــات الهوائيــة( التــي تــؤدي إلــى 

الرئتين.

والفضــاء  الطيــران  إدارة  أعلنــت 
صغيــرا  كويكبــا  أن  )ناســا(،  األميركيــة 
طوله 3 إلى 6 أمتار، مر على بعد 2950 
كيلومترا من األرض يوم األحد، مشيرة 
إلــى أنهــا المســافة األقــرب لجســم كهذا 

يرصد قرب األرض.
وحتــى لــو اصطــدم بــاألرض، لــم يكــن 
 2020“ الكويكــب  يلحــق  أن  متوقعــا 
فــي  تفككــه  أن  إال  األضــرار،  كيوجــي” 

الجــو كان ليشــكل كــرة نار في الســماء، 
حســبما ذكــر مختبــر “جيــت بروبالشــت 

البوراتوري” التابع لـ”ناسا” في بيان.
جنــوب  فــوق  النيزكــي  الحجــر  ومــر 
المحيط الهندي بســرعة 12.3 كيلومترا 
فــي الثانية، على مســافة أقل بكثير من 
المدار الثابت الواقع على ارتفاع 36 ألف 
كيلومتــر الــذي تعمل بــه غالبيــة األقمار 

االصطناعية المخصصة لالتصاالت.

العسل أفضل بديل للمضادات الحيوية

ناسا ترصد أقرب جسم يمر بجانب األرض

رجل هندي يرتب البيض للبيع في مومباي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــد  االكتئــاب  معــدالت  أن  يبــدو 
تضاعفــت تقريًبــا فــي بريطانيــا منــذ 
تــم إغــالق البــالد فــي أواخــر مارس 
نتيجــة لوبــاء فيروس كورونــا، وفقًا 
فــي  الرســمية  اإلحصــاءات  لوكالــة 

البالد.
وقــال مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة 
إن  ُنشــرت،  خاصــة  دراســة  فــي 
19.2 % مــن البالغيــن مــن المرجــح 
االكتئــاب  أعــراض  مــن  عانــوا  أنهــم 
مــن  أشــهر  ثالثــة  بعــد  يونيــو،  فــي 
إغــالق قطاعــات كبيرة مــن المجتمع 
واالقتصــاد. هــذه النســبة أعلــى مــن 
9.7 % المســجلة بيــن يوليــو 2019 

ومارس.
وقالــت وكالة اإلحصــاء، التي قيمت 
نفــس الـــ 3527 شــخصا البالغين قبل 
التوتــر  مشــاعر  إن  الوبــاء،  وأثنــاء 
أو القلــق كانــت أكثــر الطــرق شــيوعًا 
لتعبير البالغين عن شــعورهم بشــكل 

من أشكال االكتئاب.

تشهد جميع أنحاء شرق الواليات 
المتحدة اســتنفارا بســبب حشــرة 
غريبة تدعــى “الفانوس المرقط”، 
يقول خبراء إنها قادمة من آسيا.
جينيــوس  “بــوي  موقــع  وقــال 
المرقــط  “الفانــوس  إن  ريبــورت” 
يعيث فســادا في أميركا”، مضيفا 
أنهــا قادمــة مــن آســيا علــى متــن 

السفن ومختلف وسائل الشحن.
وأوضح المصدر أن هذا النوع من 
الحشــرات يقضــي علــى النباتــات 
الزراعيــة،  والحقــول  والحدائــق 
تهديــدا  “يمثــل  أنــه  إلــى  مشــيرا 

ألكثر من 70 نوعا نباتيا”.
وتابــع “ذبابــة الفانوس تســتهدف 
وعشــبة  التفــاح  وأشــجار  العنــب 
الدينار، األمر الذي قد يؤثر بشكل 
عمليــة  علــى  ومباشــر  ملحــوظ 
إنتــاج األطعمــة التــي تعتمــد على 

هذه المحاصيل”.

اإلغالق ضاعف معدالت 
االكتئاب في بريطانيا

استنفار في أميركا 
بسبب حشرة

قــام أحد الفنانين األلمان، بتنظيم مباراة 
كرة القدم، مختلفة ومثيرة للجدل حيث 
المبــارة   22 الـــ  الفريقيــن  العبــو  خــاض 
بــدون مالبــس، اعتراضــا علــى حــال كرة 

القدم، بحسب منظم المباراة.
غيــرت  األلمانــي  الفنــان  ونفــذ 
المبتكــرة،  فكرتــه  شتارتشيفســكي، 
لتسليط الضوء على االستغالل التجاري 
المســيطر علــى أحــوال كــرة القــدم فــي 

الوقت الحالي.
ونظم “شتارتشيفســكي” مباراة كرة قدم 
شــارك فيهــا العبــون عــراة في بلــدة “أور 

إركينشــفيك” األلمانيــة، ظنــا منه أن ذلك 
يعبــر عن األصالــة التي تفتقدها الرياضة 

في الوقت الحالي.
لوكالــة  شتارتشيفســكي  وتحــدث 
“دويتشــه فيلله” األلمانية، قائال إن نظام 
كــرة القــدم الحالــي مريــض، لــذا قــرر أن 
يتعــرى الجميــع فــي مبــاراة لكــرة القــدم، 
مشــيرا إلى أنه قام بتنفيذ فكرته لضرب 
مثــال على التنوع والطبيعة، مشــددا أنه 
يرفــض االعتمــاد علــى وســائل التواصل 
العليــا  والمثــل  وتأثيرهــا  االجتماعــي 

الزائفة للجمال، بحسب تصريحاته.

مباراة كرة قدم للعراة احتجاًجا على االستغالل التجاري

فتيات فلسطينيات يتأرجحن ويلعبن بجوار منزلهن في خان يونس، 
جنوب قطاع غزة )أف ب(

يعتمــد بعــض الباحثيــن علــى عمليــات 
بعينهــا  بحريــة  مناطــق  فــي  الغــوص 
أو  الكتشــاف كائنــات بحريــة جديــدة 
الستكشــاف الجوانــب الخفية لكائنات 

معروفة.
مجــال  فــي  التقنــي  التطــور  ومــع 
بإمــكان  أصبــح  الروبوتــات،  صناعــة 
الباحثيــن اســتخدام روبوتــات صغيرة 
الستكشــاف الحيــاة البحريــة بصــورة 
أكبــر والوصول إلى أماكن ربما يصعب 

على الغواصين الوصول إليها.
ومن هذه الروبوتات سمكة صغيرة تم 
تصميمها الستكشــاف الحيــاة البحرية 
يتــم تشــغيلها عن بعــد ويمكنهــا البقاء 

تحت الماء لمدة 40 دقيقة متصلة.
ويقــول موقــع “ماشــابل” األميركــي إن 

هذا النوع من األسماك الروبوتية يمكن 
اســتخدامها للتجســس علــى الكائنــات 
أماكــن  فــي  تعيــش  التــي  البحريــة، 
يصعــب الوصــول إليهــا أو تلــك التــي 
تنزعــج مــن أي حركــة للبشــر بالقــرب 
علــى  الموقــع  صفحــة  ونشــرت  منهــا. 
“تويتــر” مقطــع فيديــو يرصــد طريقــة 
عمــل الســمكة الروبوتيــة تحــت الماء، 
مشــيرا إلــى أنه تــم تصميمها بوســاطة 
الباحثيــن فــي معهــد ماساتشوســتس 
المتحــدة  الواليــات  فــي  للتقنيــة 
األميركيــة. ويوضــح الفيديــو طريقــة 
المشــابهة  الروبوتيــة  الســمكة  حركــة 
لألسماك الحقيقية، بينما يتم تجهيزها 
بكاميــرا ذات جــودة عاليــة مخصصــة 

للتصوير تحت الماء.

سمكة روبوتية للتجسس على الكائنات البحرية

أعلن مغني الراب كانييه ويســت، زوج 
الممثلــة األميركية كيم كاردشــيان، أنه 
يريــد التعــاون مــع “تيــك تــوك” إلنشــاء 
نســخة مسيحية ومناسبة لألطفال من 
 Jesus( التطبيق تسمى جيسوس توك
Tok(. وقــال مغنــي الــراب علــى تويتــر 
إنه “منزعج” من المحتوى الذي شاهده 

على التطبيق مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات.
وبحســب موقــع “فوكــس بيزنــس”، غــرد ويســت البالــغ مــن العمــر 43 عامــا قائــال: 
“جاءتنــي رؤيــة للتــو ... جيســوس تــوك” . وتابــع ويســت الــذي يعتــزم خــوض غمار 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة: “كنت أشــاهد تيــك توك مع ابنتي وكأب مســيحي 

أزعجني الكثير من المحتوى لكني أحببت التكنولوجيا تماما”.
وفي تغريدة أخرى، قال المرشــح الرئاســي: “نصلي بأن نتمكن من التعاون مع تيك 
توك لعمل نسخة مسيحية خاضعة للمراقبة تحقق األمان لألطفال الصغار والعالم”.

كاني ويست يخطط إلنشاء “جيسوس توك”
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