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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تخطيـــط  إدارة  مديـــر  أعلـــن 
الصحـــي  الصـــرف  ومشـــروعات 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني فتحـــي الفارع 
أنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ أعمـــال 
مشروع بناء خط صرف صحي لنقل 
التدفقات الناتجة من مشروع الرملي 
اإلسكاني إلى شبكة الصرف الصحي 
يأتـــي  إذ  بمنطقـــة ســـلماباد،  القائمـــة 

تنفيـــذ المشـــروع تلبيـــة الحتياجـــات 
أفضـــل  وتقديـــم  المنطقـــة  قاطنـــي 

الخدمات لهم.
يذكر أنه تمت ترســـية المشـــروع من 
قبل مجلس المناقصـــات والمزايدات 
علـــى مؤسســـة عـــراد لإلنشـــاء بكلفة 
أنـــه  علمـــا  دينـــار،  ألـــف   264 بلغـــت 
جـــار العمل حاليـــا على تنفيـــذ أعمال 

مشروع آخر مكمل للمشروع.

خط الصرف لنقل تدفقات 
“إسكان الرملي” جاهز
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غيــاب “النخالويــة” أمــات النخيــل

عدسة “البالد” 
ترصد حال 

النخيل بعد 
إهمالها

بالقـــرب مـــن قرية الديـــر بالمحـــرق، وفي 
الحـــدود الفاصلـــة مـــا بينهـــا وبيـــن مطـــار 
البحريـــن الدولي، ترابـــط مجموعة كبيرة 
من النخيل الميتة والمتحجرة مكانها في 
أرض فضاء واســـعة؛ لغيـــاب “النخالوية”، 
الماضـــي  المؤلـــم  بمنظرهـــا  وتستشـــهد 
البحريـــن  تغـــرق  كانـــت  حيـــن  الجميـــل، 

)٠٤(بالخضرة والماء وبالمليون نخلة.
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كورونا يضرب كرة المنامةالزواج في البحرين.. عادات ثابتة“التحالف” ينسحب من “التاجي”اقتصاديون: االستثمار في المواطن أولويةإعفاء 164 أسرة من الرسوم البلدية
بناء على توجيهات سمو رئيس  «

الوزراء الرامية إلى تخفيض األعباء 
المعيشية على المواطنين، أصدر 

وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف 

قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط 
وإعفاء الرسوم البلدية من 164 أسرة.

وصف الخبير االقتصادي أكبر  «
جعفري أن التوجه الحالي للتقليل 

من استقدام العمالة وجعلها خيارًا 
أخيرا أمر إيجابي ومطلوب، لما له 

من تأثيرات اقتصادية مهمة. وقال 
“إن االعتماد على العمالة الوطنية 

واجب وطني”.

انسحب التحالف الدولي ضد  «
داعش، أمس، من قاعدة التاجي 

شمال بغداد وسلمها للجيش 
العراقي. وأوضحت قيادة 

العمليات المشتركة، أنها ستتسلم 
بقية المواقع من التحالف الدولي 

الحًقا “وفق جدول زمني”.

أصالة الزواج في البحرين  «
ثابتة على قواعد معينة منذ 

سنوات كثيرة وبرغم من 
اختالف كبير في كيفية زفاف 

العريس والعروس، لكن 
طريقة التقدم في خطبة 

الفتاة لم تتغير إطالقا.

أوضح أمين سر نادي  «
المنامة أن فريق كرة القدم 

بالنادي أوقف تمارينه 
حتى إشعار آخر بعد 

اكتشاف إصابة أحد العبيه 
بفيروس كورونا المستجد وأن اإلدارة تنتظر موعد الفحص من 

السلطات الصحية لتتعرف على مصير الفريق.

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، سفير المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل 
ســـعود، حيث ســـلم جاللة الملك رســـالة خطية من أخيه 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة تتعلق 
بالروابـــط األخويـــة التاريخية المتميزة التـــي تجمع بين 
المملكتيـــن الشـــقيقتين إضافة إلى االقتـــراح المقدم من 
جاللـــة الملك بشـــأن عقـــد اجتماع قمة تشـــاوري ســـنوي 
دائـــم لمنظمة التعاون اإلســـالمي، باإلضافـــة إلى القضايا 

ذات االهتمام المشترك. وأشاد جاللة الملك بالدور المهم 
الذي تضطلع به المملكة العربية الســـعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشـــريفين في حماية أمن واســـتقرار المنطقة، 
منوًهـــا برؤيتـــه الطموحة ومواقفـــه الحكيمـــة والداعمة 
لجهـــود التنميـــة والتطويـــر باإلضافـــة إلى نصـــرة قضايا 

الحق والعدل والسالم.

دور مهم للسعودية في حماية أمن المنطقة
جالــة الملك: مواقف حكيمة لخادم الحرمين في نصرة قضايا الحق والســام

 جاللة الملك يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين سلمها السفير السعودي

المنامة - بنا

أكـــد الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج األمـــم 
مملكـــة  لـــدى  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
البحريـــن ســـتيفانو باتيناتـــو حـــرص 
برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي على 
التعـــاون مـــع وزارة شـــؤون الشـــباب 
البحريـــن؛  مملكـــة  فـــي  والرياضـــة 
الملـــك حمـــد  إنجـــاح جائـــزة  بهـــدف 
أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب  لتمكيـــن 
التنميـــة المســـتدامة التـــي تعتبـــر من 
المبادرات العالمية الرائدة التي تدعم 
تحقيق األهـــداف األمميـــة، التي ُتعد 
مـــن المبادرات الدوليـــة الرائدة كونها 
بهـــدف  العالـــم؛  إلـــى شـــباب  تتوّجـــه 
اســـتثمار طاقاتهـــم لتحقيق األهداف 

األممية.
لـــه  تصريـــح  فـــي  باتيناتـــو  وقـــال 
بمناســـبة إطـــالق جائـــزة الملـــك حمد 
أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب  لتمكيـــن 

التنمية المستدامة “إن “قيمة الجائزة 
ألهـــداف  الترويـــج  علـــى  تقتصـــر  ال 
التنمية المســـتدامة فحســـب، بل إنها 
بشـــكل واضـــح وملمـــوس   - تجســـد 
- أبـــرز صـــور التعـــاون المشـــترك بين 
المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة  الـــوكاالت 
نفسها؛ إذ يشارك مسؤولون أمميون - 
تم اختيارهم من هذه الوكاالت - في 

لجنة تحكيم الجائزة األولية”.

باتيناتو: جائزة الملك حمد تعزز 
التزامات البحرين تجاه الشباب

ضاحية السيف - الشباب والرياضة
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الراعــي: مســؤولون يحاولــون تفــادي تحقيــق دولــي بانفجــار بيــروت

انفجار “مجهول” بمنطقة جبل لبنان.. وال ضحايا

بيروت ـ وكاالت

أفـــادت “الوكالـــة الوطنيـــة لإلعـــالم” فـــي 
لبنـــان، أمـــس األحـــد، بســـماع دوي انفجار 
فـــي المنطقـــة الواقعـــة بيـــن بلدتـــي برجا 
وبعاصيـــر، وتحديـــًدا بالقـــرب مـــن موقـــع 
“جبانـــة بعاصير الجديدة”، الواقعة جنوب 

بيروت في محافظة جبل لبنان.
وتســـبب دوي االنفجار بحـــال من الخوف 
شـــوهد  وقـــد  المواطنيـــن،  لـــدى  والهلـــع 

الدخان بكثافة فوق المنطقة.
وعلـــى األثـــر، حضـــرت عناصر مـــن القوى 
األمنية في المنطقة، وباشـــرت التحريات 

لمعرفة مالبسات الحادث.
من جهتها، نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية 
عن رئيـــس بلدية برجا ريمون حمية قوله 
“المعلومـــات األوليـــة تفيـــد أن ال خســـائر 
األمنيـــة  االنفجـــار. والقـــوى  فـــي  بشـــرية 

توجهت إلى المكان لتحديد السبب”.
وقـــال البطريـــرك الماروني بشـــارة الراعي 

أثنـــاء ترؤســـه قـــداس األحـــد  الســـلطات 
في كنيســـة الصـــرح البطريركـــي الصيفي 
فـــي الديمـــان، إّن “مـــا يدمـــي القلـــب أكثر 
)بعـــد كارثة انفجار المرفـــأ( ويثير الغضب 
الشـــعبي هـــو أن بعـــض مســـؤولي الدولـــة 

يتعاطـــون مع الكارثة من زاوية سياســـية 
يكشـــف  دولـــي  تحقيـــق  دون  ويحولـــون 
أســـباب  وحياديتـــه  تقنياتـــه  بواســـطة 
بتجـــرد  المســـؤوليات  ويحـــدد  التفجيـــر 

ونزاهة”.

الدخان يتصاعد من مكان االنفجار

الكاظمي لدى وصوله إلى محافظة البصرة

البصرة ـ وكاالت

تعهـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي بمعاقبـــة قاتلي 
النشطاء في العراق، مؤكدا أنه سيجعل منهم “عنوانا للعدالة”.

وقـــال الكاظمـــي أثناء اجتماعـــه مع القيـــادات األمنية والعســـكرية 
فـــي مقر قيـــادة عمليات البصـــرة “إن جماعات خارجـــة عن القانون 
تحـــاول منذ فتـــرة ترهيب أهـــل البصـــرة، وهي تشـــكل تهديدا لهم 
ولجميع العراقيين”، مؤكدا أن “وجودنا في البصرة ألمر استثنائي”، 
فالبصـــرة مهمـــة لدينا وال نقبـــل باإلخفاقات في حمايـــة أمنها. وأكد 
رئيس الوزراء العراقي أن الســـالح المنفلت والمشـــكالت العشائرية 

غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي.

الكاظمي: السالح المنفلت غير مقبول

دبي ـ العربية.نت

األحـــد،  أمـــس  صبـــاح  ضربـــت 
“تـــل  منطقـــة  عنيفـــة  انفجـــارات 
الجابيـــة” بالقرب مـــن مدينة نوى 
فـــي ريـــف درعـــا الشـــمالي، ولـــم 
تعـــرف حتى اللحظـــة طبيعة تلك 
االنفجارات، فيما إذا كانت ناجمة 
عن قصف إســـرائيلي على مواقع 
قـــوات النظـــام واإليرانيين هناك، 
أم أنهـــا ناجمـــة عـــن تفجيـــر ألغام 
وعبـــوات مـــن مخلفـــات العمليات 

العسكرية.
وكان المرصد السوري أشار مطلع 
الشـــهر الجاري، إلـــى أن الطائرات 
والصواريـــخ اإلســـرائيلية ال تزال 
النظـــام  نفـــوذ  مناطـــق  تســـتبيح 
الســـوري على األراضي السورية، 
بشـــكل  متصاعـــدة  باســـتهدافات 

كبير جدًا.

انفجارات غامضة 
بمناطق الميليشيات 

اإليرانية بريف درعا
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إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الصحة

تواصـــل وزارة الصحـــة بعـــزم حمـــالت الفحـــص 
العشـــوائي عبر الوحدات المتنقلـــة المجهزة وفق 
أكثر المعايير الطبية المعتمدة عالمًيا. ويقوم كادر 
طبي وفني مدرب ومؤهل بزيارات ميدانية لعمل 
الفحوصات المختبرية العشـــوائية وأخذ البيانات 

وتســـجيل المعلومات الصحية. وأكدت مســـؤولة 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  المتنقلـــة  الوحـــدات 
19( تغريـــد أجـــور أن الهـــدف مـــن تنظيم حمالت 
الفحص العشـــوائية المســـاهمة في رصد الحاالت 
القائمـــة ممن ال تظهر عليهـــم األعراض وال تنطبق 

عليهم شروط المخالطة في هذه المناطق.

الفحوص العشوائية بمختلف المناطق... مستمرة الحجة: الوصول لعالج “كورونا” نهاية 2020

كشـــفت مديـــرة إدارة البرامج الصحيـــة بمنظمة الصحة 
العالميـــة رنـــا الحجـــة عـــن أن الســـبب وراء ارتفـــاع عدد 
اإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا فـــي بعض الـــدول هو عدم 
االلتزام أفراد المجتمع باإلجراءات االحترازية والوقائية 
المطلوبة، ومنها عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي وعدم 
ارتـــداء الكمامـــات والقفـــازات واتباع إرشـــادات النظافة 

والتعقيـــم. وأكـــدت الحجـــة، فـــي مؤتمر صحافـــي عقده 
المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط بمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة عبـــر الفيديو، أن العالم دخل في الشـــهر الثامن 
منذ بداية الجائحة، ومازال البعض ال يلتزم باإلجراءات 

التي تقلل عدوى كورونا.
وتابعـــت: أن المنظمـــة تســـعى للتوصـــل إلى لقـــاح ناجح 
بحلـــول نهاية 2020، ومـــن خالل تأميـــن جرعات كافية 

ومتاحة للجميع خالل العام 2021.

بدور المالكي

رنا الحجة )06(

ستيفانو باتيناتو



عالقات استراتيجية وروابط تاريخية مع الواليات المتحدة

اســـتقبل عاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة أمـــس في قصـــر الصافرية 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية 
األميركيـــة قائـــد األســـطول الخامـــس 

الجديد الفريق بحري صمويل بابارو.
 ورحـــب جالـــة الملـــك بالفريق بحري 
صمويل بابارو، وهنأه بمناســـبة تسلمه 
مهمـــات عمله، متمنيا له دوام التوفيق 
والنجـــاح لتحقيق كل ما يخدم قضايا 

األمن والسام في المنطقة.
بمـــا  اعتـــزازه  عـــن  جالتـــه  وأعـــرب 
يجمـــع بين مملكـــة البحرين والواليات 
عاقـــات  مـــن  األميركيـــة  المتحـــدة 
اســـتراتيجية وروابط تاريخية وثيقة 
كحلفـــاء وشـــركاء، منوها بما يشـــهده 
التعـــاون الثنائـــي مـــن تطـــور مســـتمر 

العســـكرية  المياديـــن  فـــي  والســـيما 
العاقـــات  أن  مؤكـــدا  والدفاعيـــة، 
منـــذ  مبنيـــة  األميركيـــة   - البحرينيـــة 
عقـــود طويلـــة علـــى الثقـــة واالحترام 
والحرص المشترك على تحقيق جميع 
أهـــداف ومصالـــح البلدين والشـــعبين 
الصديقين.وجـــرى خـــال اللقاء تبادل 
ذات  القضايـــا  بشـــأن  النظـــر  وجهـــات 
االهتمـــام المشـــترك، إلـــى جانب بحث 

مجريات األحداث في المنطقة.
من جهته، أثنى قائـــد القوات البحرية 
قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 
بحـــري  الفريـــق  الخامـــس  األســـطول 
صمويـــل بابـــارو علـــى حـــرص جالـــة 
الملـــك علـــى توثيـــق روابـــط الصداقة 
التاريخيـــة وتعزيز التعاون العســـكري 

والدفاعي بين البلدين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

أوكرانيا بذكرى 
االستقالل

ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
ــيــس أوكـــرانـــيـــا فــولــوديــمــيــر  رئ
زيــلــيــنــكــســي؛ بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

استقال باده.
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المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، في 
قصـــر الصافريـــة أمـــس، ســـفير المملكـــة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة لدى مملكة 
البحريـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، 

حيث سلم جالة الملك رسالة خطية من 
أخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهل 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
التاريخيـــة  األخويـــة  بالروابـــط  تتعلـــق 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن المملكتيـــن 
الشـــقيقتين إضافة إلى االقتراح المقدم 
من جالة الملك بشـــأن عقد اجتماع قمة 

تشـــاوري ســـنوي دائـــم لمنظمـــة التعاون 
اإلســـامي، باإلضافـــة إلـــى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
 ونقـــل ســـموه كذلـــك إلـــى جالـــة الملك 
تحيـــات وتقدير أخويه خـــادم الحرمين 
رئيـــس  نائـــب  عهـــده  ولـــي  الشـــريفين 
مجلـــس الـــوزراء وزير الدفـــاع وصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان 

وأصـــدق  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
تمنياتهما لمملكة البحرين وشـــعبها دوام 
التقـــدم والنماء، فيما كلفـــه جالة الملك 
بنقل تحياته لخادم الحرمين الشـــريفين 
وســـمو ولي عهده وتمنياتـــه الطيبة لهما 
وللشـــعب الســـعودي الشـــقيق مزيدا من 

الرفعة واالزدهار. 
وخـــال اللقاء، أعـــرب جالـــة الملك عن 

الوثيقـــة  األخويـــة  بالروابـــط  اعتـــزازه 
التـــي تجمع بيـــن المملكتيـــن وقيادتيهما 
وشعبيهما الشقيقين، التي تزداد رسوًخا 
في ظل الحرص المشترك على تطويرها 
وتنميتهـــا، مؤكـــًدا جالتـــه أن العاقـــات 
عبـــر  ترتكـــز  الســـعودية   - البحرينيـــة 
تاريخها العريق على أســـس راســـخة من 

التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق.

كما أشـــاد جالة الملك بالدور المهم الذي 
تضطلـــع بـــه المملكـــة العربية الســـعودية 
بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين في 
حمايـــة أمن واســـتقرار المنطقـــة، منوًها 
الحكيمـــة  الطموحـــة ومواقفـــه  برؤيتـــه 
والتطويـــر  التنميـــة  لجهـــود  والداعمـــة 
باإلضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل 

والسام.

األخويـــة بالروابـــط  تتعلـــق  الحرميـــن  خـــادم  مـــن  رســـالة خطيـــة  تســـلم  جاللتـــه 

العالقات البحرينية السعودية ترتكز على أسس راسخة 

جاللة الملك يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين 

جاللة الملك يستقبل قائد األسطول الخامس الجديد
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سعودية تمتلك شركة لصناعة الصواريخ 
ــة ــي ــرك ــي ــا “األم ــاسـ ــى “نـ ــ ــن نـــفـــوذ “عـــنـــيـــزة” إل ــري مـ ــم ــي ــم ــش ال

اســـتضافت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء في 
 SpaceTalk حلقتهـــا الثالثة من سلســـلة مبـــادرة
عبـــر تطبيـــق )زووم(، أول خليجيـــة تعمـــل فـــي 
مجـــال تصميـــم الصواريـــخ والمراكـــب الفضائية 
المهندسة مشاعل الشميمري من المملكة العربية 

السعودية.
وتحدثـــت الشـــميمري عـــن تجربتها في هندســـة 
الطائـــرات والصواريـــخ والمراكـــب الفضائية في 
شـــركتها  وعـــن  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
الخاصـــة لصناعة المركبات الفضائية والصواريخ 
الهجينة وعن تجربتها مع وكالة )ناسا(وإسهاماتها 

في صنع 22 برنامجا مختلًفا للصواريخ.

نفوذ “عنيزة”

لم تكن أســـرة مشـــاعل على علم بـــأن رحلتها إلى 
صحـــراء نفـــوذ عنيـــزة ســـتكون الشـــرارة األولى 
أعـــوام   6 ذات  الطفلـــة  لـــدى  الشـــغف  إلشـــعال 
بالفضاء،كانت ســـماء الصحراء الصافية وكثافة 
النجوم المتأللئة بدايًة إلثارة تســـاؤالتها الكثيرة 
واهتمامها الشـــديد حول اختالف ألوان وأحجام 

النجوم في سماء الصحراء الصافية.
 لـــم تتوقف أســـئلة الطفلة مشـــاعل حول النجوم 
والفضـــاء والســـماء منـــذ ذلـــك اليـــوم ولم تشـــبع 
األجوبة التي تلقتها فيما بعد من والدتها وأختها 
فضولها، فقررت استكشـــاف الفضاء بنفسها يوما 
مـــا، وتعلقـــت بفكـــرة الصواريخ وطريقـــة صنعها 
لتصـــل للفضـــاء، علها تشـــبع شـــغفها وتجيب عن 

تساؤالت لم تهدأ في عقل الصغيرة.

الميول العلمية

 ســـاعدت ميـــول مشـــاعل العلمية علـــى تحقيقها 
حلم الطفولة فتابعت الفتاة مغامراتها في تفكيك 
األجهزة وتركيبها واستكشاف الدوائر الكهربائية 
وطريقة عملهـــا، ودفعها شـــغفها بالعلوم لدخولها 
المنافســـات، فشاركت في مسابقة صناعة الرجل 
اآللـــي )والروبوتـــات( ففـــاز فريقهـــا بالمركز األول 
علـــى 80 فريقا، وحققـــت المرتبة الثالثة في ذات 
المجـــال علـــى 400 فريـــق آخـــر وهـــي طالبة في 

المرحلة الثانوية.
واصلت الشابة مشاعل طريقها في مجال العلوم 
وحازت شـــهادة البكالوريوس في علوم هندســـة 
الطائـــرات والصواريـــخ والمراكـــب الفضائية، كما 
أن إبداعهـــا فـــي الرياضيات مّكنهـــا من الحصول 
علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي الرياضيات في 
ذات الوقت لما له من تداخل في مجال الفضاء.

 )ناسا( األميركية 

فـــور حصولها على البكالوريـــوس كلفتها الوكالة 
إلرســـال  ببحـــث  )ناســـا(  للفضـــاء  األميركيـــة 
االنســـان بصواريـــخ نووية ســـلمية إلـــى المريخ، 
وتكفلت )ناسا( بدراســـتها للحصول على شهادة 
الماجســـتير في هندســـة الطائـــرات والصواريخ 
والمراكـــب الفضائية التي ركزت على الصواريخ 

النووية.
رغـــم هدفها للحصـــول على درجـــة الدكتوراه إال 
أن نقطـــة التحـــول بعـــد التخرج من الماجســـتير 
دفعها للعمل في قسم ديناميكا الهواء في شركة 
“رايثيـــون” لنظم الصواريخ وســـاهمت من خالل 
عملها في صناعة 22 برنامجا مختلفا للصواريخ.

 أدركت الشميمري أن شغفها بالعمل التقني وحبها 
لهـــذا المجـــال لـــم يعـــد عليهـــا بالفائدة المباشـــرة 
في البرنامج الســـريع كثير الضغـــط، كذلك تأثير 
االزمة االقتصادية في 2008 على شركات علوم 

الفضاءالتـــي بدأت تســـرح عمالها في 2010 كان 
له دور مباشر في مسيرتها العملية.

الفرصة والنجاح 

صنعت الشـــميمري فرصتها في عمر 26 ووضعت 
في موقف اختيار لتؤسس شركتها الخاصة التي 
اعتمـــدت علـــى صناعـــة األقمـــار صغيـــرة الحجم 
والصواريـــخ الهجينـــة فكانـــت شـــركة “مشـــاعل 
التمويـــل  نقـــص  أن  إال   .2010 ايروســـبيس”عام 
المـــادي أوقـــف عملهـــا فـــي 2014 بعـــد تحقيقهـــا 
هدفهـــا في صناعـــة الصواريـــخ الهجينة وتفوقها 

في االختبارات الثابتة. 

الحلم 

رغم توقف شركتها مؤقتا لنقص الدعم المادي إال 
أن الملهمة الشميمري استمرت بدعم حلمها لتكون 
رائـــدة فضـــاء يوما مـــا فحصلت علـــى العديد من 
الشهادات في مجال الطيران والغوص ومهاراتها 
للحلم الذي تريد تحقيقه، وتعمل الشميمري اليوم 
استشارية في مجالها وأستاذة في قسم الهندسة 
الميكانيكية والفضاء في جامعة ميامي، وتعيش 
شـــغفها كل يوم من خالل تثقيف وإلهام اآلخرين 
مـــن خـــالل المؤتمـــرات والنـــدوات عبـــر اإلنترنت 

ووسائل التواصل االجتماعي.

مشاعل الشميمري
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ليلى مال اهلل

المنامة - وزارة اإلسكان

عقـــد وزير اإلســـكان باســـم الحمـــر لقاء 
عمـــل عن بعد مع النائب أحمد الســـلوم، 
إذ جـــرى خـــالل اللقـــاء بحث عـــدد من 
الموضوعات المتعلقة بالدائرة الخامسة 
في محافظـــة العاصمـــة والموضوعات 
ذات االهتمام المشترك، التي من شأنها 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بيـــن وزارة 
لتنفيـــذ  النـــواب؛  ومجلـــس  اإلســـكان 
البرامـــج اإلســـكانية التي تكفـــل توفير 

السكن المالئم لجميع المواطنين.
إلـــى ســـبل تعزيـــز  اللقـــاء  كمـــا تطـــرق 

التعاون المشـــترك بين وزارة اإلســـكان 
ومجلس النـــواب، ودعم خطط الوزارة 
لتلبيـــة الطلبـــات المدرجـــة علـــى قوائم 
االنتظار، من خالل تسريع وتيرة العمل 
بالمشروعات اإلســـكانية المدرجة على 
خطـــط الـــوزارة، كمـــا جرى اســـتعراض 
قيـــد  اإلســـكانية  المشـــروعات  ســـير 
التنفيـــذ فـــي مـــدن البحريـــن الجديدة، 
الطلبـــات  لتلبيـــة  الـــوزارة  وخطـــط 
اإلســـكانية بمحافظـــات المملكـــة ومنها 

محافظة العاصمة.

الحمر يبحث مع السلوم المستجدات اإلسكانية

المنامة - وزارة األشغال

رئيـــس  ســـمو  توجيهـــات  علـــى  بنـــاء 
الـــوزراء الرامية إلـــى تخفيض األعباء 
وفـــي  المواطنيـــن،  علـــى  المعيشـــية 
إطـــار قـــرار مجلس الـــوزراء بمســـاواة 
المواطنين المســـتأجرين للمســـاكن من 
الرســـوم البلدية بالمواطنيـــن المالكين 
األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر  لمســـاكنهم، 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلـــف قرارات وزارية لتخفيض 
البلديـــة  الرســـوم  وإعفـــاء  وإســـقاط 
علـــى 164 أســـرة بحرينيـــة ال تمتلـــك 
مســـاكن خاصة بها وتسكن في مساكن 
مســـتأجرة في شـــهر يوليـــو 2020 من 
العام الجـــاري.  وأوضح خلف “أن هذه 
القـــرارات تأتي تنفيذا للرغبة الســـامية 
من قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 

الرامية إلـــى توفير حياة كريمة لجميع 
المواطنين، عن طريق تخفيض األعباء 
المعيشـــية عـــن كواهلهـــم، مـــن خـــالل 
رســـوم بلديـــة مخفضة ومنســـجمة مع 
احتياجات هـــؤالء المواطنين، وكذلك 
إعفـــاء بعـــض ذوي الدخـــل المحـــدود 
من ســـداد الرسوم مســـتقبال أو إسقاط 

ديونهم القديمة. 

تخفيض وإعفاء من الرسوم البلدية لـ 164 أسرة

عصام خلف



العريـــض..  “ســـالم عبدعلـــي  كتـــاب  يأتـــي 
حصـــاد التجربـــة واألدوار الصعبة .. 1902 
المؤسســـة  عـــن  الصـــادر حديًثـــا   ”1982 –
بيـــروت  فـــي  للدراســـات والنشـــر  العربيـــة 
للمؤلفيـــن أحمـــد ســـالم العريـــض ووســـام 
للمكتبـــة  مهمـــة  إضافـــة  بمثابـــة  الســـبع 

البحرينية والخليجية.
ولعل هذا الجانب هو ما أكده رئيس تحرير 
“البـــاد” مؤنـــس المردي لدى اســـتقباله في 
مكتبـــه، الكاتب وســـام الســـبع، حيث أهداه 

نسخة من الكتاب. 
وشـــدد المردي على أهميـــة المؤلفات التي 
توثق سيرة الشخصيات البحرينية؛ لكونها 
تخلـــد ذكراهـــم وتضـــع ســـيرة حياتهم بين 
دفتي كتاب تمكن الراغبين من ســـبر أغوار 
ومحطـــات ومراحـــل مهمة مضت، الســـيما 
وأن حيـــاة ســـالم العريض مثيـــرة بالفعل - 

كما ورد في مقدمة الغاف”.
وعـــن هذا يقـــول الســـبع إن “العريض يمثل 
ظاهرة فريدة ومتميزة ومثيرة، في طبيعة 
شخصيته وفي المواقع المهنية التي شغلها 
فـــي حياته المليئـــة بالنجاحات والمشـــبعة 
بـــروح التوثب واإلصـــرار والتحدي لما كان 
يعترضهـــا من صعاب ومعوقات، حيث ُيعد 
مـــن طائـــع المثقفيـــن البحرينييـــن الذيـــن 
تلقوا تعليًما عالًيا في الهند إبان الربع األول 
مـــن القـــرن العشـــرين، ومـــن الرعيـــل األول 
الـــذي حملـــوا مشـــعل التنويـــر الثقافي في 
أكثر من موقع، وســـاهموا بقســـط وافر في 
دعم االنطاقـــة الطموحة للتعليم النظامي 
في البحرين وأرسوا ركائز النهضة اإلدارية 

الحديثة فيها”.

المحامي  الشاب

ويتابـــع أن “اإلثارة في حياة العريض تبدأ 
منذ نعومة أظفاره وفـــي يفاعته ومرحلة 
شـــبابه، ثم فـــي معترك حياتـــه الوظيفية، 
كمحاٍم عربي شـــاب فـــي محاكم العاصمة 
الهنديـــة بومباي، ثم موظفا فـــي الجمارك 
فـــي مســـقط رأس أجـــداده البحريـــن، ثـــم 
معلًمـــا فـــي المـــدارس الحكوميـــة ومن ثم 
مديـــًرا، ليتـــّوج رحلتـــه المهنيـــة الطويلـــة 
ُمديـــًرا للمحاكـــم البحرينيـــة، الموقع الذي 
قّدم فيه خاصـــة خبرته القانونية وأظهر 
العمليـــة  بالتطبيقـــات  المعمقـــة  درايتـــه 
لألحكام اإلســـامية في الهنـــد البريطانية 
والخليج العربي، إلى جانب عضويته في 
المجلـــس اإلداري الـــذي كان يمثل بصورة 
فعليـــة مجلـــس الـــوزراء خـــال مرحلة ما 

قبل االستقال”.

المقتضيات الصعبة

وزاد الســـبع “حمـــل ســـالم العرّيـــض علـــى 
عاتقـــه رســـالة التعليـــم والتنويـــر الثقافي 
وخدمة بلده، وناضل من أجل هذه الغاية، 
وبذل في ســـبيلها ســـنوات العمـــر والجهد 
المتواصـــل، دون تواٍن أو تراٍخ، فقد كانت 
المســـؤوليات الوطنيـــة كبيـــرة، وظـــروف 
تلك الســـنوات أوجدت مواقع شاغرة عدة 
تتطلـــب مـــن يشـــغلها باســـتعداد وكفـــاءة 
ومقدرة وصبر وتفاٍن، وكان سالم العرّيض 
أحـــد هـــؤالء الذين تنـــّوع عطاؤهم بتنوع 
حاجـــات المرحلـــة ومقتضياتهـــا الصعبة”.  
واســـتكمل “اســـتحّثتني هـــذه الشـــخصية 
وبشـــكٍل  ُلماًمـــا  عنهـــا  أســـمع  كنـــُت  التـــي 
عَرضي علـــى االقتراب أكثر مـــن ضفافها؛ 
فصورتهـــا، رغـــم كثرة ما ســـمعت وقرأت، 
بقيـــت غيـــر واضحـــة فـــي ذهنـــي بالقـــدر 
الكافي، وحينما تفّتحـــت مداركي وبدأُت 
أقرأ في تاريخ البحرين القديم والحديث 
تكّشـــفت لي جوانب مهمة في حياة سالم 
العرّيـــض كانـــت علـــى الـــدوام تجتذبنـــي 
وتغريني بالبحث أكثر عنها واإلحاطة بها. 
وإذ عرفـــُت بعضـــا من إنجازاتـــه وأحطُت 
بشـــيء مـــن عملـــه اإلداري، أخـــذُت أجمع 
كل مـــا يقع في يدي من معلومات، وأدّون 
مـــا تتضمنـــه الكتب من إشـــارات إليه، إلى 
أن اســـتقّر عزمـــي علـــى توثيـــق ســـيرته. 
حدثـــت االنطاقـــة الفعلية للمشـــروع بعد 
أول لقـــاء لـــي مـــع ابنـــه أحمـــد، ففـــي هذا 
اللقـــاء أبديـــت لـــه رغبتي فـــي الكتابة عن 

الوالـــد، وأبـــدى ترحيًبـــا بالفكـــرة وأمدنـــي 
لتحقيـــق  الازمـــة  والكتـــب  بالمعلومـــات 
هذه الرغبة الحلم، وإنجاز المشـــروع على 
أرض الواقـــع، وأثنـــاء اللقـــاءات المتعددة 
بأحمـــد، والتي أخذت تنتظـــم كنا نتصفح 
مًعا بعض الوثائق القديمة المتعلقة بحياة 

والده سالم وأرشيفه الشخصي”.

مهمات جليلة

ويواصل حديثـــه “كنت مأخوًذا بحجم ما 
يضّمه هذا األرشـــيف وبنفاســـته وأهميته 
النوعيـــة، ليـــس ألنـــه يشـــير إلـــى مكانـــة 
العريض علـــى الصعيد الوطنـــي، وطبيعة 
األدوار الكبيـــرة والمهمـــات الجليلـــة التـــي 
لعبها منذ عودته إلى باده قادًما من الهند 
فـــي ثاثينـــات القـــرن الماضـــي فحســـب؛ 
إنما تتجاوز أهمية هذا األرشـــيف وقيمته 
الحـــدود الشـــخصية لتامـــس أفًقـــا أكثـــر 
رحابة وأوســـع مدى، إذ يمكـــن اعتبار هذا 
األرشـــيف - في مضامينه وغنى محتواه- 
شـــكاً من أشكال التاريخ الموازي للوطن، 
بشـــخوصه وأماكنـــه وأحداثـــه وتحوالته 
الكبيـــرة ومنعطفاتـــه الفارقـــة، يـــوم كانت 
الباد تسير بخطى ثابتة نحو بناء الدولة، 
وتشق طريقها نحو االستقال واالنطاق 
كدولة فتية ســـتحظى بعـــد حين باحترام 

دولـــي وبمكانـــة فريـــدة بيـــن أشـــقائها في 
العالم العربي واإلسامي”.

وأردف قائـــا “اســـتقّر العـــزم عندهـــا على 
ضرورة االنتقال بهذا األرشيف من الورق، 
القابـــل للتلـــف والضيـــاع، إلـــى رقمنته من 
خال المســـح اإللكتروني، ومن ثم ترتيبه 
والســـنين،  الموضوعـــات  أســـاس  علـــى 
لكـــن إنجـــاز المهمة يســـتدعي خروج هذه 
الوثائـــق مـــن مكتبتـــه الشـــخصية ألقـــوم 
بإنجازهـــا في مكتبي، وهذا أمر ال يســـمح 
بـــه بســـهولة عـــادة جامعـــوا الوثائـــق؛ ألنه 
الصعوبـــة  مـــن  وكنـــوز  بذخائـــر  يرتبـــط 
التفريـــط فيهـــا والتهـــاون فـــي المحافظة 
على ســـامتها، وبعـــد تفكير متـــأٍن وترّدد 
مـــن الدكتـــور أحمـــد مـــن جهـــة، وإلحـــاح 
وحماســـة مني من جهة أخـــرى رضخ في 
آخر األمـــر لطلبي مرغًما تحت مســـوغات 
الحاجة والضرورة، وبفضـــل هذا االتفاق، 
شـــرعُت بعد حصولـــي على الجـــزء األول 
من هذا األرشيف في مسح قسم كبير من 
هذه الوثائق على مراحل، يعطيني بعضها 
للتصويـــر الضوئـــي، ثـــم أســـّلمه مـــا بيدي 
وأستلم دفعة جديدة ألقوم بذات المهمة، 
إلـــى أن تمكنـــت مـــن تصوير قســـم البأس 
به من أرشـــيف األســـتاذ ســـالم، بيـــد أنني 
علمـــت الحًقا أن هذا الجـــزء، وأغلبه صور 

فوتغرافيـــة للعريـــض وكبار رجـــال العائلة 
ووثائـــق أخـــرى، ما هو إال جزء يســـير مما 

في حوزة أحمد من أرشيف”.

األرضية المحفزة  

وزاد “كان الُبـــدَّ ممـــا الُبـــدَّ منـــه، وشـــرعُت 
أكمل المهمة بحماســـة واندفاع، وانطلقت 
فـــي مســـعاي أكمـــل المســـير حتـــى بلـــوغ 
نهايتـــه، إلى أن أتممناها بنجاح. تلك كانت 
التـــي هيـــأت األرضيـــة المحفـــزة  البدايـــة 
لتحقيـــق فكـــرة الكتاب علـــى أرض الواقع، 
حيـــث شـــكل هـــذا األرشـــيف منبًعـــا غنًيـــا 
لمســـار تجربـــة  المكتمـــل  التصـــور  لوضـــع 
حيـــاة ســـالم العرّيـــض. ومن ُحســـن الحظ 
أن ســـالم العريـــض كان قـــد دّون ســـيرته 
بخطـــه الجميل في بضـــع صفحات ال يزال 
يحتفظ بها ابنه أحمد، وكان قد كتب هذه 
ه له تحضيًرا  الســـيرة اســـتجابًة لطلب ُوجِّ
لمقابلة مع تلفزيون البحرين، وقد ُأجريت 
المقابلـــة التي أعدها وقّدمها المذيع حلمي 
الُبلـــك ضمن برنامج )ســـاعة مع الذكريات( 
الذي كان يخرجه عبداألمير الشايب، وبّث 
تلفزيـــون البحريـــن المقابلـــة ســـنة 1976، 
حيـــث كان العريـــض وقتها يبلـــغ من العمر 
74 عاًمـــا، وبـــدا فـــي وضع صحـــي وذهني 
يسمح له بتذكر أحداث الماضي بوضوح”.

سيرة مبعثرة 

وتابـــع الســـبع “كان علـــيَّ أن ألملم شـــتات 
هـــذه الســـيرة المبعثـــرة مـــن ثنايـــا بعـــض 
الكتب والوثائـــق الوطنية، ورغم أن عدًدا 
مـــن هـــذه الكتـــب كانـــت تقـــدم معلومات 
جزئيـــة عن األســـتاذ، إال أنها كانت تنطوي 
علـــى أهميـــة بالغـــة تســـاعد، بعـــد جمعها، 
على رســـم صورة واضحة عن شـــخصيته 
إن  القـــول  البيـــان  عـــن  وغنـــٌي  وحياتـــه. 
شـــكلت  الراحـــل  وبنـــات  أبنـــاء  ذكريـــات 

منبًعـــا زاخًرا بالمعلومـــات المهمة المتعلقة 
بجوانـــب خفية مـــن حياتـــه الخاصة كأب 
شديد العناية بأسرته وأطفاله، حازما في 
تربيتهم، وكزوٍج ورب أســـرة ناجح تحّمل 
أعباء مسؤولية أسرة كبيرة وأدار شؤونها 
بحـــب صـــادق وتفـــاٍن، وأيًضا كشـــخصية 
اجتماعيـــة كانـــت لهـــا أدوار فـــي الحيـــاة 
العامة على الصعيدين الرســـمي واألهلي. 
ورغم أني أفدت مـــن كل المعلومات التي 
أعطانيهـــا أبنـــاء األســـتاذ وبناتـــه، إال أنني 
أخّص  فاطمة سالم العرّيض التي انفردت 
بينهم بمتابعة تطور النص وقرأت مسودة 
الكتـــاب ألكثر من مرة، وقّدمت مقترحات 

وتصويبات على جانب من األهمية”. 
وأشـــار إلـــى أن ثمـــة كلمـــة شـــكر يجب أن 
توجه إلى أحمد ســـالم العرّيض الذي فتح 
“أمامي ما يملك من أرشـــيف والده القّيم، 
ناهيك عـــن الشـــهادة القيمة الـــذي ضمنها 
فـــي مذكراتـــه )ذكرياتـــي فـــي الصحافـــة 
واألدب والطـــب والتاريخ(، هذه الشـــهادة 
والحميميـــة  بالوضـــوح  اتســـمت  التـــي 
واإلعجاب إلى جانب المعلومات الشفهية 
التـــي تمخضـــت عـــن اللقـــاءات المنتظمة 
والكثيـــرة التـــي جمعتنـــي بـــه. إن النظـــرة 
التي أعطانيها عن شخصية والده وأقواله 
وطريقة حياته ومبادئه في الحياة جعلت 
موضـــوع الكتـــاب ينبـــض أمامـــي بالحياة 
بشـــكل كبيـــر. إننـــي مديـــن فـــي الكثيرمن 
معلوماتـــي عن أســـرة العرّيـــض ورجاالتها 
فـــي  قـــّدم  حيـــث  العرّيـــض،  لعبدالكريـــم 
كتابـــه )نافذة على التاريخ: بيت العرّيض( 
مـــادة تاريخيـــة مثيرة على قـــدٍر كبيٍر من 
الفائدة، وتبـــرز أهمية الكتاب بنحو خاص 
فـــي الحقبـــة المتقدمة الواقعـــة في القرن 

الثامن عشر والتاسع عشر المياديين”.
 

قهر الصعاب  

وختـــم بالقـــول إن “ســـالم العرّيـــض رجـــل 
علـــى  الجوانـــب، يصعـــب  متعـــّدد  دقيـــق 
مؤّرخـــه النفاذ إلـــى جوهره، بيد أن ذلك ال 
يعفينا من محاولة سبر سيرته التي تمثل 
ا لذلك الصنف  أمثولة نـــادرة وأنموذًجا حيًّ
النـــادر مـــن رجـــال ذلـــك الّزمـــن الجميـــل، 
الـــذي قهر الصعاب وســـبق زمنه بتطلعاته 
مـــن  حّققـــه  وبمـــا  وأفـــكاره وطموحاتـــه، 
إنجازات ومآثر، ومحاولة تقديمها بصورة 
الئقـــة للجيـــل الجديد صفحـــًة مضيئًة من 
تاريخنا الوطني المجيد، هذا الجيل الذي 
بـــات مفصـــوالً عـــن تاريخه بشـــكل يبعث 

على الحزن واألسى”.

رئيس التحرير يتسلم نسخة من كتاب السبع

“سالم العريض”... كتاب يروي األحداث المثيرة لقاهر الصعاب
ــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــة لـــلـــمـــكـــتـــبـــة ال ــمـ ــهـ ــردي: إضـــــافـــــة مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

سالم العريض في مرحلة الشباب باللباس العربيغالف الكتاب

بومباي.. سحر البدايات نبذة عن عائلة وبيت العريض

محرر الشؤون المحلية

السبع: الراحل ظاهرة 
مميزة وحمل مشعل 
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بالقـــرب مـــن قرية الديـــر بالمحـــرق، وفي 
الحـــدود الفاصلـــة مـــا بينهـــا وبيـــن مطـــار 
البحريـــن الدولي، ترابـــط مجموعة كبيرة 
من النخيل الميتة والمتحجرة مكانها، في 
أرض فضـــاء واســـعة، تستشـــهد بمنظرها 
المؤلم الماضي الجميل، حين كانت تغرق 
وبالمليـــون  والمـــاء  بالخضـــرة  البحريـــن 
حينهـــا  ذاكرتـــي  واســـتحضرت  نخلـــة. 
المقولـــة الشـــهيرة “النخلة تمـــوت واقفة” 
وأنـــا أتطلع لعنادها وكبريائها وشـــموخها، 
وهـــي ميتـــة، كيـــف تقـــف بصابـــة، وعزة 
نفـــس، وتتأمل العابرين بانشـــغال، بحنان 

ست البيت، وأعني الجدة ها هنا.
ويذكر لنا العنوان الصحافي الســـابق )بلد 
النخلة يســـتورد النخيل( الحال المر الذي 

وصلت إليه البـــاد اليوم، وهي غائبة عن 
النخلـــة، وحاضـــرة بصمـــت غيـــر مفهـــوم، 
الُمباركـــة  الشـــجرة  هـــذه  كانـــت  أن  بعـــد 
جـــزءا أصياً من اليوميـــات، والحياة، بل 

وأولوياتها.
ويعود النقص الحـــاد في النخيل كما ذكر 
مصدر رسمي سابق، لعدم توافر المزروع 
محليـــا، األمر الـــذي زاد الطين بلة بتراجع 

المساحات الخضراء واصفرارها.
“النخاويـــة”  لــــ  حقيقيـــة  بحاجـــة  نحـــن 
وبحرنـــة الوظائـــف الزراعيـــة، واالهتمـــام 
البحرينييـــن،  المزارعيـــن  طلبـــات  فـــي 
ومنحهـــم االهتمـــام الحقيقـــي والُمضـــاف 
واليومـــي، عـــل وعســـى أن نـــرى البحرين 
بجمـــال  يتمـــرغ  وطنـــا  عهدهـــا،  كســـابق 

المليون نخلة.

إبراهيم النهام

غياب “النخالوية” أمات النخيل وغيب حضـــــورها



هنـــأ مستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة 
عشرة لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، 
مؤكدا أن تأسيس المجلس كان تدشيًنا 
لمرحلـــة مهمة ومتقدمة في عمل المرأة 
رســـخت من مكانتها وعززت من دورها 

على المستويات كافة.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة عن عميق اعتـــزازه وامتنانه 
لمـــا تقـــوم بـــه صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
من جهود جبارة وما تنجزه ســـموها من 
مبـــادرات فاعلـــة ومشـــروعات وبرامج 
متميـــزة جعلـــت مـــن المجلـــس األعلـــى 
للمرأة شـــريًكا رئيســـا في عملية التنمية 

وكان لهـــا بالـــغ األثر فـــي تحقيق العديد 
مـــن المنجـــزات والتشـــريعات، والمضي 
بالمـــرأة البحرينية من مرحلـــة التمكين 
إلـــى مرحلة التقدم، فـــي إنجاز حضاري 
كبيـــر يعكس الدور االســـتراتيجي الذي 
يقـــوم بـــه المجلـــس والكفـــاءة العاليـــة 
للمـــرأة  الكبيـــرة  والخبـــرات  والقـــدرات 

البحرينية في شتى المجاالت.

قـــدم مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عبدهللا 
الدوســـري، أمـــس، لعدد من المســـؤولين 
بوزارة الداخلية، محاضرة عن إنجازات 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
اإللكترونـــي  االتصـــال  عبـــر  اإلنســـان، 
المرئي. وخالل المحاضرة، أكد مســـاعد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر 
تشـــهد تطـــوًرا كبيـــًرا في مجـــال حقوق 
حقوقيـــة  إنجـــازات  وتحقـــق  اإلنســـان 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  وأن  فريـــدة، 
حمايـــة  علـــى  تعمـــل  زالـــت  وال  عملـــت 
حقوق ومصالح مملكة البحرين وتسهم 
في جميـــع الجهود الراميـــة إلى تحقيق 
االســـتقرار وتعزيـــز األمـــن، موضًحـــا أن 
عمـــل وزارة الخارجية في مجال حقوق 
اإلنســـان يشكل مرتكًزا أساسًيا ورئيسًيا 
للسياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن 
أصبحـــت  إذ  الفاعلـــة،  ودبلوماســـيتها 
مسائل حقوق اإلنسان من أهم مواضيع 
السياســـة والعالقات الدوليـــة بروًزا في 

المحافل اإلقليمية والدولية.
أن  الخارجيـــة  وأوضـــح مســـاعد وزيـــر 
لحقوق اإلنســـان خصائـــص عدة متمثلة 
فـــي الشـــمولية والتكامليـــة والطبيعيـــة 
والعالميـــة، موضًحـــا أن حقوق اإلنســـان 
تتفـــرع إلـــى حقـــوق مدنيـــة وسياســـية، 
واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  وحقـــوق 
وثقافية، وحقوق التضامن واإلنســـانية، 
إذ إن مملكـــة البحريـــن كفلـــت للجميـــع 
بالعـــدل  اســـتثناء  دون  الحقـــوق  هـــذه 
االلتزامـــات  مســـتعرًضا  والمســـاواة، 
القانونيـــة للمملكة والمبنية على احترام 
حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية، 
واتخاذها اإلجراءات والتدابير المناسبة 
كافة لحمايتها وضمان عدم اإلخالل بها، 
والوفـــاء بـــأن تضمن الحقوق بالوســـائل 

القانونية والممارسة الحكيمة.
وأكد أن لمملكة البحرين إنجازات ال تعد 
وال تحصـــى فـــي حفظ مصالـــح المملكة 
وشـــعبها فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان؛ 
انطالًقـــا مـــن النهـــج اإلصالحـــي لعاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وتوجيهاته السديدة، 
وبرنامـــج عمل الحكومـــة 2019 - 2022 
مكتســـبات  حمايـــة  علـــى  يركـــز  الـــذي 
المملكة وشعبها في ظل برنامج التوازن 

المالي وتعزيز الثوابت األساسية للدولة 
والمجتمع، واالستدامة المالية والتنمية 
الداعمـــة  البيئـــة  وتأميـــن  االقتصاديـــة، 

للتنمية المستدامة.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  واســـتعرض 
 ،2030 المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
مبيًنـــا أن مملكـــة البحريـــن تحـــرص كل 
الحرص على مواءمة خططها وبرامجها 
التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، 
وأنها مـــن أوائل الدول التي نجحت في 
تحقيق األهـــداف اإلنمائية لأللفية التي 

أقرتها األمم المتحدة في العام 2000.
مملكـــة  أصـــدرت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
البحرين في شـــهر فبراير 2018 التقرير 
األساســـي بشـــأن رصـــد التقـــدم المحرز 
نحـــو تنفيذ غايـــات ومؤشـــرات أهداف 
التنميـــة المســـتدامة في المملكـــة، الذي 
يعد التقرير األول من نوعه في المنطقة، 
كمـــا يأتي في إطار التـــزام المملكة التام 
باألجنـــدة الدوليـــة واتجاهـــات التنميـــة 
المســـتدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل 
الحكومـــة. وفي ختـــام المحاضـــرة، أكد 
الدوســـري أن احتـــرام مملكـــة البحريـــن 
لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 
لحقـــوق اإلنســـان، وحرصهـــا فـــي إطـــار 
لحقـــوق  الشـــاملة  الدوريـــة  المراجعـــة 
اإلنســـان وإعداد تقاريرها الوطنية وفق 
أعلـــى المعاييـــر الدوليـــة وفـــي إطار من 
الشـــراكة المجتمعيـــة، ســـبًبا فـــي نجـــاح 
الدبلوماســـية البحرينيـــة فـــي الحضـــور 
الدولـــي والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي إبـــراز 
البحريـــن  مملكـــة  ومبـــادرات  إنجـــازات 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت اإلنســـانية، 
منوًها بأهمية تحقيق األمن واالستقرار 
بالرفـــاه  الجميـــع  لينعـــم  والســـالم؛ 

واالزدهار.
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“الغرفة”: نستذكر باعتزاز إنجازات “المجلس” بتطوير شؤون المرأة
ــاء مــجــتــمــع تــنــافــســي مــســتــدام ــن ــب ــة مــتــكــافــئــة ل ــراك ــش ــا ل ــرًس ــك م

أعربــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين عن تقديرهــا للدور الريــادي التنموي 
الذي يضطلع به المجلس األعلى للمرأة برئاســة قرينة العاهل صاحبة الســمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وجهوده الملموسة في متابعة 
تنفيذ السياسات الوطنية التي ترمي إلى تعزيز نهوض المرأة البحرينية في 
مختلــف المجــاالت وعلى جميع المســتويات، وفي تحقيــق رؤيته في تكريس 

شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

ورفعـــت الغرفة أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وإلـــى قرينة جاللـــة الملك 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفة، وإلى جميع نســـاء 
البحرين بمناسبة الذكرى 19 لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة.
وفـــي هذا الصدد، قالـــت عضو مجلس 
اإلدارة الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة إن هـــذه المناســـبة 
دور  كبيـــر  باعتـــزاز  نســـتذكر  تجعلنـــا 
االرتقـــاء  فـــي  المجلـــس  وإنجـــازات 
بدور المـــرأة البحرينية التي أصبح لها 
وبفضـــل المجلـــس إســـهام رئيـــس في 
جميع القضايا المجتمعية السيما وأنها 
باتـــت تمتلـــك األدوات التي تســـاعدها 
علـــى تعزيـــز مشـــاركتها فـــي مختلـــف 
مياديـــن العمـــل الوطنـــي، مـــن خـــالل 
تمكيـــن المـــرأة على مختلـــف األصعدة 
واجتماعًيـــا،  واقتصادًيـــا  سياســـًيا 
مشـــيدة بالـــدور الكبيـــر الـــذي يقوم به 
قضايـــا  مـــع  التعاطـــي  فـــي  المجلـــس 
المرأة، والعمل على تمكينها في جميع 
المجاالت بما ســـاهم فـــي إحداث نقلة 
نوعيـــة علـــى صعيـــد مشـــاركة المـــرأة 
وتعزيـــز دورهـــا ضمـــن مســـيرة الوطن 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب 

الجاللة الملك، ســـائلًة المولى عزَّ وجل 
أن يوفـــق صاحبـــة الســـمو الملكي في 
المضي قدًمـــا لتحقيق خطط وأهداف 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بمـــا يضمـــن 

تقدم المرأة في المجاالت كافة.
من جانبهـــا اســـتذكرت، عضو مجلس 
اإلدارة رئيســـة المجموعة التنســـيقية 
عميـــق،  بتقديـــر  جناحـــي،  ســـونيا 
إنجازات المجلـــس وأدواره المحورية 
فـــي  العامـــة  السياســـة  اقتـــراح  فـــي 
مجـــال تنميـــة وتطوير شـــؤون المرأة 
فـــي مؤسســـات المجتمع الدســـتورية 
والمدنيـــة، وترســـيخ مشـــاركة المـــرأة 
وتمكينهـــا من أداء دورهـــا في الحياة 
العامـــة وإدمـــاج جهودهـــا فـــي برامج 
خطـــة  ووضـــع  الشـــاملة،  التنميـــة 
وطنية شـــاملة للنهوض بالمرأة، وحل 
المشـــكالت التي تواجهها في مختلف 
المجلـــس  المجـــاالت، وكذلـــك جهـــود 
فـــي  الـــواردة  المبـــادئ  تفعيـــل  فـــي 
ميثاق العمل الوطني ودســـتور مملكة 
البحريـــن فيمـــا يتعلق بالمـــرأة ووضع 
بالتعـــاون  لذلـــك  المناســـبة  اآلليـــات 
مع الـــوزارات والمؤسســـات الرســـمية 
ومؤسســـات المجتمع المدني، وتقديم 
التشـــريعات  بتعديـــل  االقتراحـــات 
الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي 
واللوائـــح  القوانيـــن  مشـــروعات  فـــي 
والقـــرارات المتعلقـــة بها قبـــل عرضها 

على السلطة المختصة، وتمثيل المرأة 
البحرينيـــة فـــي المحافـــل والمنظمات 
بشـــؤون  المعنيـــة  والدوليـــة  العربيـــة 
المـــرأة والدخـــول معهـــا فـــي اتفاقات 
وتوعيـــة  مشـــتركة،  وبرامـــج  تعـــاون 
وبحقوقهـــا  المـــرأة  بـــدور  المجتمـــع 
اســـتخدام  خـــالل  مـــن  وواجباتهـــا، 

اآلليات المناسبة.
بدورها أشـــارت عضو مجلـــس اإلدارة 
بتـــول دادابـــاي إلـــى أن كل اإلنجازات 
المتتالية التي حققتها المرأة البحرينية 
منذ تأسيس المجلس في العام 2001، 
وفي فترة قياســـية قـــد جعلتها محط 
إعجـــاب جميـــع دول العالـــم من خالل 
قياديـــة،  ومناصـــب  مراكـــز  تبوئهـــا 
ودخولها معترك السياســـة واالقتصاد، 
مشـــيدًة بدور رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وجهودها المقدرة في تعزيز إسهامات 
مـــن  العديـــد  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 

مجاالت العمـــل الوطني، األمر الذي له 
عميـــق األثر في تقـــدم مملكة البحرين 
ونهضتهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه تعزيـــز 
مكانتها وريادتها على الساحة الدولية 
في ظل ما تتمتع بـــه المرأة البحرينية 
من حقوق وما أنجزته من تقدم، أّهلها 

للقيام بأدوار ومسؤوليات متميزة.
إن  إلـــى  البحريـــن  غرفـــة  وأشـــارت 
مجلـــس إدارتها يضم فـــي عضويته 3 
ســـيدات أعمـــال، إضافة إلـــى الحضور 
الفاعـــل للمرأة في جميـــع لجان الغرفة 
بـــأن  تعتـــز  الغرفـــة  أن  كمـــا  الدائمـــة، 
لديهـــا  العامـــالت  البحرينيـــات  نســـبة 
هي نســـبة تكاد تكون مســـاوية لنسبة 
الرجال، ما يعطي مؤشـــًرا إيجابًيا بأن 
المـــرأة البحرينيـــة بالغرفـــة قـــد أثبتت 
جدارتهـــا وكفاءتهـــا، كما تعمـــل الغرفة 
جاهـــدًة على تعزيز دور ووجود المرأة 
البحرينيـــة، وفي إتاحة الفرصة أمامها 
تنميـــة  فـــي  المؤمـــل  دورهـــا  لتلعـــب 

ونهضة مجتمعها.

مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

خالد بن أحمد: “األعلى للمرأة” شريك أساس بعملية التنمية

الدوسري: الدبلوماسية البحرينية تعمل على حماية مصالح المملكة

جائزة الملك حمد تعزز التزامات البحرين تجاه الشباب العالمي
باتيناتـــو: مســـاهمة بحرينيـــة متميـــزة فـــي دعـــم األهـــداف اإلنمائيـــة

أكــد الممثــل المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لــدى مملكــة البحريــن 
ســتيفانو باتيناتــو حــرص برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي علــى التعاون مع 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فــي مملكــة البحريــن؛ بهدف إنجــاح جائزة 
الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة التي تعتبر 
من المبادرات العالمية الرائدة التي تدعم تحقيق األهداف األممية، التي ُتعد 
من المبادرات الدولية الرائدة كونها تتوّجه إلى شباب العالم؛ بهدف استثمار 

طاقاتهم لتحقيق األهداف األممية.

وقال باتيناتو في تصريح له بمناسبة 
إطـــالق جائـــزة الملـــك حمـــد لتمكيـــن 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب 
برنامـــج  بيـــن  والتعـــاون  المســـتدامة 
األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة شؤون 
الشـــباب والرياضـــة إلنجـــاح الجائـــزة 
“إنـــه لمن دواعي ســـرورنا أن يشـــارك 
اإلنمائـــي،  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
مرًة أخرى، مع وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة؛ فـــي دعـــم جائـــزة الملـــك 
حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة؛ تعزيًزا للمبادرات 
والمشـــاريع المتعلقـــة بالشـــباب، فـــي 
مجـــال التنمية المســـتدامة في جميع 

أنحـــاء العالـــم. وممـــا يجدر ذكـــره أن 
البرنامـــج اإلنمائي كان شـــريًكا لوزارة 
الشباب شؤون الشباب والرياضة منذ 
المراحل األولى لبدء الجائزة الدولية، 
التـــي ُتعـــّد مســـاهمة متميـــزة لمملكة 
تحظـــى  أنهـــا  خصوًصـــا  البحريـــن، 
برعاية شخصية من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة؛ دعًمـــا لقضايـــا ومشـــاريع 

الشباب اإلبداعية حول العالم”.
وأضـــاف باتيناتو أن “قيمة الجائزة ال 
تقتصر على الترويج ألهداف التنمية 
المستدامة فحســـب، بل إنها تجسد - 
بشـــكل واضح وملمـــوس - أبرز صور 

الـــوكاالت  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
إذ  نفســـها؛  المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة 
تـــم   - أمميـــون  مســـؤولون  يشـــارك 
اختيارهـــم مـــن هـــذه الـــوكاالت - في 

لجنة تحكيم الجائزة األولية”. 
نســـخة  يميـــز  “مـــا  باتيناتـــو  وأشـــار 
هـــذا العـــام هـــو إضافة أبعـــاد جديدة 
تطلبـــت  كورونـــا؛  جائحـــة  فرضتهـــا 
للجائـــزة  والمراجعـــة  التفكيـــر  منـــا 
بـــأن  منـــا  إيماًنـــا  إبداعيـــة؛  بطريقـــة 
المبـــادئ المتعلقة بهذه الجائزة قائمة 
- اآلن - أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى؛ 

مـــا يجعلنـــا أكثـــر حرًصـــا علـــى العمل 
إليجاد الحلول، والممارســـات القيمة، 
والمرنة؛ لتحقيق رفاه الناس في هذا 
الكوكـــب، وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة”. 
يذكـــر أن الجائزة تنقســـم الجائزة إلى 
فئتين األولى، فئة الشـــباب وستكون 
مـــن  للتقـــدم  مفتوحـــة  الفئـــة  هـــذه 
األفـــراد الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
15 و29 سنة والمؤسســـات الشبابية، 
والمؤسســـات التي تركز على الشباب 
علـــى أن يتـــم منح 5 جوائـــز في هذه 
الفئة واحدة لكل من: السالم، االزدهار، 
أمـــا  الشـــعوب، الكوكـــب، الشـــراكات، 
الفئـــة الثانيـــة - فئة داعمين الشـــباب 
مفتوحـــة  الفئـــة  هـــذه  وســـتكون 
للقطاعات التاليـــة: الحكومة/  القطاع 
المنظمـــات  الخـــاص،  القطـــاع  العـــام، 
غيـــر الحكومية/  مؤسســـات، وســـائل 
اإلعالم، وعلى الراغبين في المشاركة 
فـــي  االشـــتراك  عليهـــم  بالجائـــزة 
المسابقة عبر الموقع الرسمي للجائزة 
.)kinghamadaward.com / /:https(
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ستيفانو باتيناتو
الشيخ خالد بن أحمد

عبدالله الدوسري

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالمنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

تـــرأس رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين بـــن علـــي ميـــرزا االجتماع 
الثامـــن عشـــر للجنـــة الوطنيـــة لمتابعـــة 
وتنفيـــذ الخطتيـــن الوطنيتيـــن للطاقـــة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة، الـــذي تـــم 
عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل 
المرئي اســـتناًدا إلى توجيهات الحكومة 
لتفـــادي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  عـــن 
فيـــروس كورونـــا. واســـتعرض  انتشـــار 
انعقـــاد  منـــذ  المســـتجدات  آخـــر  ميـــرزا 
االجتمـــاع الماضـــي للجنـــة فـــي يونيـــو 
التنســـيقية  اللجنـــة  أن  ومنهـــا   ،2020
قـــد وافقـــت علـــى توصية هيئـــة الطاقة 
المســـتدامة بالمضـــي قدمـــا بالبـــدء في 
المرحلـــة الثانية لتركيـــب أنظمة الطاقة 
الشمسية على أسطح المباني الحكومية، 

وهناك 21 وزارة وهيئة حكومية طلبت 
االنضمـــام إلـــى مشـــروع تركيـــب أنظمة 
الطاقة الشمسية على مبانيها. وناقشت 
التبريـــد  مشـــروع  مســـتجدات  اللجنـــة 
األشـــغال  وزارة  عقـــدت  إذ  المركـــزي، 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
وتســـليط  بالمبـــادرة  تعريفيـــة  نـــدوة 

الضـــوء على الوفـــورات التـــي باإلمكان 
الظفـــر بها من خالل تبنـــي هذه المبادرة 
على الصعيد الوطني والتي تم تقديرها 
بحســـب الدراســـات األوليـــة بمـــا يقارب 
جانـــب  إلـــى  ســـنوًيا  دينـــار  مليـــون   50
اإلســـهامات اإليجابيـــة لهـــا فـــي تحقيق 
الهـــدف الوطنـــي لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة 

بنسبة 6 % بحلول العام 2025.

صرح مدير إدارة تخطيط ومشروعات 
األشـــغال  بـــوزارة  الصحـــي  الصـــرف 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فتحـــي عبدهللا الفارع بأنـــه تم االنتهاء 
مـــن تنفيـــذ أعمـــال مشـــروع بنـــاء خط 
صـــرف صحي لنقـــل التدفقـــات الناتجة 
إلـــى  اإلســـكاني  الرملـــي  مشـــروع  مـــن 
شـــبكة الصرف الصحي القائمة بمنطقة 
ســـلماباد، إذ يأتي تنفيذ المشروع تلبية 
الحتياجـــات قاطنـــي المنطقـــة وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.
وأوضـــح الفـــارع أن المشـــروع تضمـــن 
بنـــاء خّطـــي صرف صحي بطـــول 800 
متـــر علـــى طريـــق رقـــم 12 مـــع محطة 
ضـــخ واحـــدة لربـــط مشـــروع الرملـــي 
اإلســـكاني في منطقة ســـلماباد بشـــبكة 

الصرف الصحي؛ ليخدم منطقة إسكان 
الرملـــي الجديـــد بالمجمعات 708، 714 

و715.
يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات على 
مؤسسة عراد لإلنشاء بكلفة بلغت 264 
ألـــف دينـــار، علما أنه جـــار العمـــل حاليا 
علـــى تنفيـــذ أعمال مشـــروع آخر مكمل 
لهذا المشـــروع يضم إنشـــاء محطة رفع 

دائمـــة لميـــاه الصـــرف الصحـــي بعمـــق 
12 متـــرا تســـتوعب تدفقـــات الصـــرف 
الرملـــي  إســـكان  لمشـــروع  الصحـــي 
ولخدمـــة المنطقـــة بأكملها بقـــدرة 950 
لتـــرا في الثانية، ومـــن المتوقع االنتهاء 
منه في فبراير 2021 إضافة إلى تمديد 
نحـــو 3 كيلومترات من خطوط الصرف 
الصـــرف  بشـــبكة  للتوصيـــل  الصحـــي 

الصحي العمومية.

فتحي الفارعميرزا يترأس االجتماع الـ 18 للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عن بعد

ــارالتبريد المركزي يحقق وفورات بمقدار 50 مليون دينار سنوًيا ــ ــن ــ دي ألــــــــف   264 بـــلـــغـــت  ــه  ــتـ ــفـ ــلـ كـ
خط الصرف لنقل تدفقات “إسكان الرملي” جاهز21 مؤسسة حكومية تنضم لالستفادة من الطاقة الشمسية



أكـــدت استشـــارية العنايـــة القصـــوى 
والحـــاالت الحرجة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي ســـناء الخواجـــة دور التباعـــد 
االجتماعـــي وتجنـــب التجمعـــات في 
تقليل أعداد الحاالت القائمة بفيروس 
إلـــى  مشـــيرًة   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
أهمية االلتزام في تطبيق اإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة للحفـــاظ على 
صحة وســـامة جميع أفـــراد المجتمع 
خال موســـم عاشـــوراء وإحياء هذه 

المناسبة بشكل صحي وآمن.
أهميـــة  علـــى  الخواجـــة  وشـــددت 
اتبـــاع جميـــع التعليمات واإلرشـــادات 
الصـــادرة عـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد  للتصـــدي 
19(، التـــي ستســـاهم فـــي الحـــد مـــن 
انتشـــار الفيـــروس، منوهـــًة بضـــرورة 
والمصابيـــن  الســـن  كبـــار  مراعـــاة 
باألمـــراض الكامنـــة خصوصـــا، الذين 
يشـــكل الفيروس خطًرا على صحتهم 

وسامتهم.
كما أشـــادت ســـناء الخواجة بالجهود 
الكبيرة التي تقوم بها الكوادر الطبية 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  والصحيـــة 
لمواجهة هـــذا الفيـــروس، منوهًة بأن 
نجاحـــات  حققـــت  البحريـــن  مملكـــة 

عديـــدة علـــى صعيـــد التصـــدي لهـــذه 
الجائحـــة، ما يســـتلزم ضـــرورة تعزيز 
المشـــترك  والتكاتـــف  التعـــاون  ســـبل 
بيـــن جميع أفـــراد المجتمـــع لمواصلة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
وعـــدم التهـــاون والتراخـــي؛ لحمايـــة 
مـــن  ومجتمعهـــم  وأســـرهم  أنفســـهم 
الفيـــروس وتداعياتـــه  مخاطـــر هـــذا 
خصوصـــا أن بعـــض الحـــاالت القائمة 

قد ال تظهر عليهم أية أعراض.
وأكدت سناء ضرورة التقيد بالتدابير 
وأقنعـــة  الكمامـــات  ولبـــس  الوقائيـــة 
وتعقيـــم  اليديـــن  وغســـل  الوجـــه 
األســـطح وعدم الخروج إال للضرورة، 
مـــع االتصـــال بالرقـــم 444 فـــي حـــال 

الشعور بأية أعراض للفيروس.

سناء الخواجة
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نزالء “اإلصالح” يمارسون شعائرهم الدينية بحرية

الفحوص العشوائية بمختلف المناطق... مستمرة
يــومــيــا ــص  ــح ف  2300 ــو  ــح ن وإجـــــــراء  ــن  ــاكـ أمـ  8 ــداف  ــهـ ــتـ اسـ

االحتجـــاز  أماكـــن  زيـــارة  لجنـــة  عقـــدت 
عـــن  عشـــر  الســـابع  اجتماعهـــا  والمرافـــق 
بعد، برئاســـة مال هللا الحمادي، وعضوية 

فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي.
وافتتحـــت اللجنة اجتماعها عبر مناقشـــة 
ما تم بشـــأن مجمـــل قراراتهـــا وتوصياتها 
الســـابقة ومـــا اتخـــذ فيهـــا من إجـــراءات، 
التـــي مـــن ضمنهـــا طلبـــات عدد مـــن نزالء 
مركـــز اإلصـــاح والتأهيـــل بمنطقـــة جـــو، 
علـــى ضـــوء الزيـــارة األخيرة التـــي قامت 
بهـــا اللجنة؛ بهدف التأكد مما ورد في تلك 
الطلبـــات، وفًقـــا لقواعـــد األمـــم المتحـــدة 
النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملة الســـجناء، وما 
ورد فـــي القوانيـــن المحليـــة ذات الصلـــة، 
فضـــًا عـــن الوقـــوف علـــى مـــدى تمتعهم 

بحقوق اإلنسان المختلفة. 
كمـــا تطرقت اللجنة إلـــى مجريات الزيارة 
التـــي قامت بهـــا إلى مركـــز إبعـــاد الرجال 
األجانـــب بالمنطقـــة الجنوبية )ألبـــا(، التي 
تم خالها االطـــاع عن كثب على أوضاع 
األجانـــب الذيـــن شـــملهم العفـــو الملكـــي، 
ومتابعة ما تم مع ســـفاراتهم وقنصلياتهم 
فـــي البـــاد لتســـهيل إجـــراءات عودتهـــم 
إلـــى بلدانهـــم، خصوصـــا فـــي ظـــل الوضع 

االســـتثنائي الحالي الذي تشـــهده المملكة 
والعالم أجمع. 

وأكـــدت اللجنـــة أنـــه انطاًقـــا مـــن الـــدور 
الرقابـــي والحقوقـــي المنـــاط بالمؤسســـة 
منحهـــا  الـــذي  إنشـــائها،  لقانـــون  وفًقـــا 
الزيـــارات  إلجـــراء  واســـعة  صاحيـــات 
الميدانيـــة إلـــى مراكز اإلصـــاح والتأهيل 
للتأكد من األوضاع المعيشـــية لنزالء تلك 
المراكز، وللوقوف على مدى توافر حقوق 

اإلنســـان األساســـية لهـــم، فـــإن المؤسســـة 
ســـتواصل بعزم إجـــراء زياراتها الميدانية 
إلـــى مراكـــز اإلصاح والتأهيـــل للتأكد من 
تمتع جميع نـــزالء تلك المراكز بحقهم في 
ممارســـة شـــعائرهم الدينية، السيما خال 
موسم عاشوراء، وفقا للقوانين واألنظمة 
وتوجيهات الجهات المعنية بشأن االلتزام 
بالتدابيـــر االحترازية بمـــا في ذلك التباعد 

االجتماعي.
بمراجعـــة  اجتماعهـــا  اللجنـــة  واختتمـــت 
برنامج زيارتها المقترحة إلى دور اإليواء 
علـــى  واالجتماعيـــة  الصحيـــة  والرعايـــة 
اختافهـــا؛ بهـــدف التأكـــد من مـــدى توافر 
حقوق اإلنســـان لنزالء تلك الدور، علما أن 
اللجنة قد عقدت اجتماعها السادس عشر 

في وقت سابق من الشهر الماضي.

المتبعـــة  االســـتراتيجية  الخطـــط  ضمـــن 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 
19(، تواصـــل وزارة الصحـــة بعزم حمات 
الفحص العشوائي عبر الوحدات المتنقلة 
الطبيـــة  المعاييـــر  أكثـــر  وفـــق  المجهـــزة 
المعتمدة عالمًيا، إذ يقوم كادر طبي وفني 
مـــدرب ومؤهـــل بزيـــارات ميدانيـــة لعمل 
الفحوصـــات المختبرية العشـــوائية وأخذ 
البيانـــات وتســـجيل المعلومـــات الصحية 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن في بعض 
مناطق البحرين ذات االكتظاظ السكاني.

المتنقلـــة  الوحـــدات  مســـؤولة  وأكـــدت 
تغريـــد   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
أجـــور بـــأن الهـــدف مـــن تنظيـــم حمـــات 
الفحـــص العشـــوائية هـــو المســـاهمة فـــي 
تظهـــر  ال  ممـــن  القائمـــة  الحـــاالت  رصـــد 
عليهم األعراض وال تنطبق عليهم شروط 
المخالطة في هذه المناطق؛ بهدف سرعة 

عاجهـــا وبالتالـــي تعافيها بشـــكل أســـرع، 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  تزويـــد  يتـــم  إذ 
الذيـــن يتـــم فحصهـــم بجميـــع التعليمـــات 
واإلرشـــادات التوعوية والوقائية الازمة.  
كما تســـهم هذه الحمات في رفع التوعية 
واإلجابـــة  الجمهـــور  مـــع  التواصـــل  عبـــر 
على استفســـاراتهم المطروحـــة مع تأكيد 
ضـــرورة وأهميـــة اتبـــاع أبـــرز اإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة المتمثلة 
فـــي تجنـــب االختـــاط وااللتـــزام بتدابير 
األيـــدي  وغســـل  االجتماعـــي  التباعـــد 
باســـتمرار. كمـــا تقـــوم الوحـــدات المتنقلة 
بالكشـــف عن أثـــر المخالطيـــن وتوجيههم 
إلجـــراء الفحوصـــات بـــأرض المعارض ثم 
إرســـال العينات إلى مختبر الصحة العامة 
لتحليلهـــا وبنـــاًء علـــى النتائج يتـــم اتخاذ 

اإلجراءات الازمة.
يومًيـــا  تقـــوم  الوحـــدات  أن  وأوضحـــت 
أو   7 إلـــى  عشـــوائية  زيـــارات  بتنظيـــم 

8 مواقـــع مـــن ضمنهـــا المراكـــز الصحيـــة 
والنـــوادي الرياضيـــة ومختلـــف األســـواق 
الفحوصـــات  عـــدد  يتـــراوح  إذ  المحليـــة، 
فـــي كل موقع ما بيـــن 300 و400 فحص، 
فـــي حين يتـــم إجراء فحوصـــات تتراوح 
و2300   2000 بيـــن  مـــا  إجمالـــي  بشـــكل 
فحص عشـــوائي يومي. وأكدت أن نجاح 

هـــذه الجهـــود الكبيـــرة والمتميـــزة يأتـــي 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة 
واإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي في ظل 
تعزيز الجهود المشـــتركة والمتواصلة في 
تطهير وتعقيم المناطق، وأماكن الزيارات 
الميدانيـــة؛ حفاظـــا علـــى صحة وســـامة 
الجميع. وأردفت تغريـــد أجور أن الكوادر 
الطبية من فريق البحرين أثبتت جدارتها 
وكفاءتهـــا ومقدرتهـــا العالية على ســـرعة 
التعامـــل مع مســـتجدات فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(؛ مـــن خـــال تطبيـــق جميـــع 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
للتصـــدي للفيـــروس والحـــد من انتشـــاره، 
لجميـــع  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  معربـــة 
المخلصـــة  الوطنيـــة  والطاقـــات  الجهـــود 
وتعاونهـــا وتكاتفهـــا المتواصـــل فـــي إطار 
الفاعلـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تحقيـــق 
وبمـــا يحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين كافة بمملكة البحرين.

خالل االجتماع

 المنامة - الؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الصحة

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  نظمـــت 
الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
محاضـــرة توعوية عن بعـــد، لفائدة 
الصحـــي  باإلرشـــاد  المختصيـــن 
فـــي المـــدارس الخاصـــة، فـــي إطار 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونـــا، بعد أن تم في وقت ســـابق 
تنظيـــم المحاضـــرة ذاتهـــا للمدارس 

الحكومية.
معلومـــات  المحاضـــرة  وتضمنـــت 
ومصـــادره  الفيـــروس  عـــن  شـــاملة 
وطـــرق العـــدوى وأعـــراض اإلصابة 

وكيفيـــة الوقايـــة منـــه، إلـــى جانب 
واإلرشـــادات  التعليمـــات  أهـــم 
واإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
بهذا الخصوص، ومن ضمنها ارتداء 
الكمامات، وقياس درجات الحرارة، 
المشـــتبه  الحـــاالت  مـــع  والتعامـــل 
فيها، والتباعد االجتماعي، وغســـل 

اليدين.
وأصـــدرت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
بشـــأن  الخاصـــة  للمـــدارس  الئحـــة 
وتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

الصحة والسامة الوقائية.

محاضرة للمدارس الخاصة بشأن الوقاية من كورونا

الخواجة: ضرورة “التباعد” في إحياء عاشوراء

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة بأن شـــرطة 
القبـــض  مـــن  تمكنـــت  المديريـــة 
عامـــًا(   33  ،31( شـــخصين  علـــى 
لســـرقتهما مبلـــغ 9000 دينـــار من 
إحدى الشـــركات بمنطقة المعامير 

وإتاف محتوياتها.
وأوضـــح أنـــه فور تلقـــي المديرية 
باغـــًا بهـــذا الشـــأن، تـــم مباشـــرة 

أعمـــال البحـــث والتحـــري والتـــي 
هويـــة  تحديـــد  عـــن  أســـفرت 
عليهمـــا،  والقبـــض  المذكوريـــن 
كمـــا تـــم ضبـــط المبلـــغ المســـروق 

وتحريزه.
وأشـــار مدير عام مديرية شـــرطة 
أنـــه  إلـــى  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخصين سرقا 9000 
دينار من شركة وأتلفا محتوياتها

البوعينين: تقدمنا سابقا بمقترح التحول الرقمي بالمحاكم
ـــاون ـــس التع ـــدول مجل ـــتركة ل ـــة المش ـــود القضائي ـــة الجه ـــب مضاعف يج

للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  شـــارك 
االجتمـــاع الخامس للجنـــة المختصين 
مـــن المحاكـــم العليـــا والتمييـــز بـــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
إذ مّثـــل وكيـــل محكمـــة التمييز رئيس 
محمـــد  القاضـــي  القضائـــي  اإلشـــراف 
البحريـــن  مملكـــة  البوعينيـــن  حســـن 

اجتماع اللجنة عبر االتصال المرئي. 
االجتماعـــات  إن  البوعينيـــن  وقـــال 
الدورية للمحاكم العليـــا والتمييز تعزز 
العاقـــات األخويـــة والعمـــل القضائـــي 
المشـــترك بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي وتحقق مزيد من اإلنجازات 
الطموحـــة المشـــتركة، مؤكـــدا ضرورة 
مضاعفـــة الجهود القضائية المشـــتركة 
التعـــاون لتحقيـــق  بيـــن دول مجلـــس 
المجلـــس  دول  مواطنـــي  تطلعـــات 
والحفاظ على مكتســـبات دول مجلس 

التعاون الخليجي ومصالح شعوبها.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تقدمـــت 
التحـــول  بمقتـــرح  ســـابق  وقـــت  فـــي 

الرقمـــي فـــي المحاكـــم واســـتخدامات 
الذكاء االصطناعي.

وبيـــن أنـــه بـــات مـــن الضـــروري اليوم، 
في ظـــل ما يتعرض لـــه العالم لجائحة 
إلـــى  يدفـــع  مـــا   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  فـــي  اإلســـراع 
جميـــع القطاعات والســـيما في القطاع 
علـــى  االعتمـــاد  والعدلـــي،  القضائـــي 
تقنيـــات االتصـــال عـــن بعـــد وتوظيف 
التطـــورات تقنية المعلومات لتحســـين 
كفـــاءة وســـرعة األداء فـــي المنظومـــة 
القضائيـــة وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

لألفراد والمجتمع.
وبيـــن القاضـــي محمـــد البوعينيـــن أن 
االجتماع ناقش عددا من الموضوعات 
بحســـب جدول األعمـــال المعد من قبل 
األمانـــة العامـــة لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة مـــن أبرزها: مشـــروع 
النظام )القانون( الموحد للمحاكم العليا 
والتمييـــز لدول مجلـــس التعاون، وآلية 
عمـــل لجنـــة المختصيـــن مـــن المحاكـــم 
العليـــا والتمييز بدول مجلـــس التعاون 

لـــدول الخليـــج العربيـــة، كمـــا نوقشـــت 
ورقة العمل المقدمة من ســـلطنة ُعمان 
بعنـــوان “الطعـــن لمصلحـــة القانون في 
المـــواد المدنيـــة والجزائيـــة”، ومقتـــرح 
محكمة التمييز بمملكة البحرين بشـــأن 
تقنية المعلومـــات والذكاء االصطناعي 
لعمل المحاكم، ومقترح مملكة البحرين 
بإيجـــاد نقطة اتصـــال إلكترونية لتلقي 
اإلعانـــات  بشـــأن  المحاكـــم  طلبـــات 
واإلنابات القضائية والتنفيذية األحكام 

بيـــن دول مجلـــس التعـــاون، ومقتـــرح 
دول قطر بشـــأن توحيـــد المصطلحات 

القانونية والقضائية.
يذكر أن وفد مملكة البحريني القضائي 
برئاســـة رئيـــس محكمة التمييـــز نائب 
رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء تقدم 
لـــدى مشـــاركتهم فـــي اللقـــاء الـــدوري 
العليـــا  المحاكـــم  لرؤســـاء  الخامـــس 
والتمييز بدول التعاون الخليجي الذي 
عقـــد بمقـــر المحكمة العليا في ســـلطنة 
بمبـــادرة   2019 نوفمبـــر  فـــي  عمـــان 
مملكة البحرين بشـــأن التحول الرقمي 
الـــذكاء  المحاكـــم واســـتخدامات  فـــي 
االصطناعـــي، الذي يهدف إلى تســـهيل 
ســـير العدالة واختصـــار الوقت، ودوره 
فـــي استشـــراف المســـتقبل للمنظومـــة 
القضائيـــة، وطرح التحديـــات التي قد 
تعتري المحاكم في ظل هذه التغيرات 
مـــدى  حيـــث  مـــن  الحديثـــة،  التقنيـــة 
تأثيـــر إدخال الـــذكاء االصطناعي على 
إجراءات التقاضي في المحاكم عموما 
وعلى الخدمات القضائية للمتقاضين.

محمد حسن البوعينين

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

االثنين 24 أغسطس 2020 - 5 محرم 1442 - العدد 4332

تغريد أجور

المنامة - بنا

الفلكيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أفـــاد 
البحريني وهيـــب الناصر بأن ظهور 
نجـــم ســـهيل بـــدأ اليـــوم االثنين 24 
أغســـطس عند الســـاعة 4:30 فجرا 
عند األفق، وســـوف يتقـــدم طلوعه 
4 دقائـــق كل يوم، حتى يختفي في 

مايو المقبل.
كانـــوا  العـــرب  إن  الناصـــر  وقـــال 
التقويـــم  علـــى  ســـابقا  يعتمـــدون 
بالنجوم بدال من التقويم الشمســـي، 
وكانـــوا يتعرفون علـــى الفصول من 
خـــال حركـــة النجـــوم، فضـــا عـــن 
اعتمادهـــم علـــى الطوالـــع والنجوم 
التـــي تطلع مـــن جهة الشـــرق، التي 
يمكـــن مشـــاهدتها بعـــد االنتهاء من 
صـــاة الفجر، إذ كانـــوا ينظرون إلى 
األفق الشـــرقي، ويرصدون النجوم 
التـــي تـــرى قريبـــة مـــن األفـــق إلـــى 
ارتفـــاع 5 درجات، بما يعادل ســـمك 

الكـــف عنـــد مـــد الـــذراع، وهـــذا مـــا 
يمسى بالطوالع.

وأوضـــح الناصر أن العـــرب وضعوا 
 13 طالـــع  كل  يســـتمر  طالًعـــا   28
يومـــا ما عـــدا طالع الجبهـــة فهو 14 
يوما، وهذه الطوالع تبدأ بالشرطان 
وتنتهـــي بالرشـــا، ويكـــون مجمـــوع 
هـــذه األيـــام 364 يومـــا وهـــي أيـــام 
الســـنة، وبين أنه بطلوع نجم سهيل 

تبدأ السنة السهيلية.
و “ســـهيل” نجـــم أحمـــر المـــع يعتبر 
فـــي  اللمعـــان  حيـــث  مـــن  الثانـــي 
الترتيب بعد نجم الشعرى اليمانية، 
ويقع في مجموعة السفينة النجمية 
التي تعتبر من المجموعات النجمية 
الجنوبية، ويعتبر طلوع نجم سهيل 
فـــي الجزيرة العربية إشـــارة لبداية 
العـــد التنازلي لنهايـــة فصل الصيف 

في المنطقة.

ظهور نجم سهيل يؤذن بانتهاء الصيف رنا الحجة: “التباعد” يقلل من فرص العدوى
ـــزام” ـــل بــــ “االلت ـــى الح ـــة 2020 ويبق ـــاح نهاي ـــى لق ـــول عل ـــاع للحص مس

أكـــدت مديـــرة إدارة البرامـــج الصحيـــة 
بمنظمة الصحـــة العالمية رنا الحجة عن 
أن الســـبب وراء ارتفاع عـــدد اإلصابات 
بفيـــروس كورونـــا في بعض الـــدول هو 
عدم االلتزام أفراد المجتمع باإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة المطلوبة، ومنها 
عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي وعدم 
واتبـــاع  والقفـــازات  الكمامـــات  ارتـــداء 

إرشادات النظافة والتعقيم.
وشـــددت الحجـــة، في مؤتمـــر صحافي 
عقده المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
بمنظمـــة الصحـــة العالمية عبـــر الفيديو، 
أن العالـــم دخـــل فـــي الشـــهر الثامن منذ 
بدايـــة الجائحة، ومازال البعض ال يلتزم 

باإلجراءات التي تقلل عدوى كورونا.
وتابعـــت: أن المنظمـــة تســـعى للتوصـــل 
إلـــى لقـــاح ناجـــح بحلـــول نهايـــة 2020، 
كافيـــة  جرعـــات  تأميـــن  خـــال  ومـــن 

ومتاحة للجميع خال العام 2021.

 وأشـــارت إلـــى أن عـــدد اإلصابـــات فـــي 
إقليم شرق المتوســـط بالفيروس بلغت 
مليونـــي إصابـــة، مردفـــة أن األوان لـــم 
يفـــت للتغلـــب علـــى الجائحـــة، ويوجـــد 
أمل كبير الكتشاف لقاح فعال لـ “كوفيد 
19”، الفتة إلى أنه ال يوجد لحد اآلن أي 
لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة 
العالميـــة للوقايـــة مـــن الفيـــروس علـــى 
الرغـــم مـــن الجهـــود الهائلـــة التـــي تبذل 

عالميا لتطوير لقاح فّعال وآمن.
وأردفـــت أن المنظمة تتعـــاون مع جميع 
الجهـــات المعنية ومع التحالـــف العالمي 
 ،)GAVI( مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع
ـــب  واالئتـــاف المعنـــي بابتـــكارات التأهُّ
لمواجهة األوبئة )CEPI( لتســـريع عملية 
ACT Ac�  اختبـــار اللقاحـــات )الُمســـماة

celerator(، وتوســـيع عمليات التصنيع؛ 
لضمـــان تكافـــؤ فـــرص حصـــول جميـــع 
البلـــدان علـــى اللقاحـــات فـــور التوصـــل 
إليها. وشـــددت على أنه يجب أال نعتمد 
فـــي مكافحـــة هـــذه الجائحة علـــى لقاح 
مســـتقبلي، بـــل أن نعتمـــد علـــى الجهود 
الحكوميـــة والمجتمعيـــة بتنفيـــذ تدابير 
الصحـــة بالتقصي والفحص واكتشـــاف 
المخالطيـــن  وتتبـــع  وعزلهـــا  الحـــاالت 
وإخضاعهـــم للحجـــر الصحـــي، وعلينـــا، 
والتقييـــد  االلتـــزام  المجتمـــع،  أفـــراد 
باإلجـــراءات المطلوبـــة بالحفـــاظ علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي وارتـــداء الكمامـــة 
األيـــادي،  وتنظيـــف  االختـــاط  وعـــدم 
وسرعة الكشف عن أي حالة مشتبه بها، 

وتوخي المسؤولية المطلوبة.

بدور المالكي

رنا الحجة



business@albiladpress.com 07

المنامة - بنا

الـــذكاء  وخبيـــر  الباحـــث  فـــاز 
االصطناعـــي اإلقليمـــي جاســـم 
حاجـــي بجائـــزة قائـــد التحـــول 
لعام 2020؛ نظير مساهماته في 
مجـــال الـــذكاء االصطناعي بما 
في ذلك البحوث والمنشـــورات 

في األشهر الستة الماضية.
علـــى  حصولـــه  إعـــان  وجـــاء 
الحفـــل  خـــال  الجائـــزة 
بقـــادة  لاحتفـــال  االفتراضـــي 
لهـــم  كان  الذيـــن  التكنولوجيـــا 
إســـهامات متميزة أثناء جائحة 
الـــذي   ،19  - كوفيـــد  كورونـــا 
األبحـــاث  مجموعـــة  نظمتـــه 
واإلعام التكنولوجي، وشـــركة 
تحول تيـــك وأخبـــار الكمبيوتر 
دبـــي،  فـــي  األوســـط  بالشـــرق 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الســـنوية  الجوائـــز  لتوزيـــع 
مجموعـــة  وتعتبـــر  الرئيســـية 
األبحـــاث واإلعام التكنولوجي 
التخصصيـــة  المؤسســـات  مـــن 
النوعية التي امتـــد عملها ألكثر 

من 15 عاما.
وقال حاجي في تصريح خاص 
لوكالـــة أنباء البحريـــن “إن هذه 
الجائزة تعتبر األولى التي تقدم 
للشرق األوسط في ظل جائحة 
كورونـــا، والتـــي تأتـــي لتكريـــم 
األشـــخاص في التحول التقني، 
إيجـــاد  فـــي  جهودهـــم  نظيـــر 
الحلول ونشر األفكار والبحوث 
فـــي مجال الـــذكاء االصطناعي 
التي ظهرت أهميته وزادت في 
ظـــل جائحـــة كورونـــا ليس في 

البحرين فقط بل في العالم”.

حاجي يفوز بجائزة قائد التحول في الذكاء االصطناعي

الشــعلة: البحريــن في مقدمة الــدول الحاضنة لـــ “الصغيرة المتوســطة”

رئيس الغرفة يلتقي برئيس اللجنة التأسيسية لـ “اليونيسمو”

تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
بمكتبـــه ببيـــت التجـــار يـــوم أمس 
رئيس اللجنة التأسيســـية لاتحاد 
المؤسســـات  لمنظمـــات  العالمـــي 
)اليونيسمو(  والمتوسطة  الصغيرة 
عبدالنبـــي عبدهللا الشـــعلة، يرافقه 
المنســـق العام لاتحاد عبدالحسن 
الديري، إضافة إلـــى لولوة المطلق 
وعبدالرحيم فخرو أعضاء االتحاد 
وبحضـــور  البحريـــن  مملكـــة  مـــن 
الرئيـــس التنفيـــذي للغرفـــة شـــاكر 

الشتر ونائبه عبدهللا السادة.
واســـتعرض الشـــعلة أثنـــاء اللقـــاء 
واســـتراتيجيته  االتحـــاد  أهـــداف 
علـــى  يعكـــف  التـــي  والفعاليـــات 
تنظيمهـــا، كمـــا أعرب عـــن اعتزازه 
باختيـــار البحريـــن مقـــًرا لاتحـــاد، 
خصوًصـــا أنهـــا تعتبـــر فـــي مقدمة 
للمؤسســـات  الحاضنـــة  الـــدول 
الصغيـــرة المتوســـطة وأن غالبيـــة 

مصنفـــة  التجاريـــة  المنشـــئات 
كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وأشاد باألدوار المطلعة التي تقوم 
بهـــا غرفـــة البحريـــن، وناقش أفاق 

التعاون بين الغرفة واالتحاد.
مـــن جانبـــه، رحـــب رئيـــس الغرفة 
بتأسيس االتحاد العالمي لمنظمات 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 

بالجهـــود  مشـــيًدا  )اليونيســـمو(، 
المبذولة لجعل البحرين مقًرا له.

وشـــدد علـــى أهمية توحيـــد جهود 
الممثلـــة  المؤسســـات  مختلـــف 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر، مؤكًدا اســـتعداد 
الغرفـــة للتعاون مـــع االتحاد ودعم 
كل مـــا مـــن شـــأنه االرتقـــاء ببيئـــة 
األعمـــال والنهوض باالقتصاد على 

المستويات كافة.

السنابس - بيت التجار

المنامة - بورصة البحرين

1.12 مليون دينار قيمة 
تداوالت “البورصة”

يوم  الــعــام”  البحرين  “مــؤشــر  أقــفــل 
 1,354.99 عند مستوى  األحد  أمس 
 0.32 وقـــــــدره  بـــانـــخـــفـــاض  نــقــطــة 
األربعاء  يوم  بإقفاله  مقارنة  نقطة 
الــمــاضــي، فـــي حــيــن أقــفــل “مــؤشــر 
الــبــحــريــن اإلســـامـــي” عــنــد مستوى 
 5.51 وقدره  بارتفاع  نقطة   620.51

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
“بورصة  فــي  المستثمرون  وتـــداول 
بقيمة  سهم،  مليون   6.29 البحرين” 

إجمالية قدرها 1.12 مليون دينار.

االثنين 24 أغسطس 2020 - 5 محرم 1442 - العدد 4332

السنابس - بيت التجار

ُتنظـــم غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
 10:30 الســـاعة  فـــي  اإلثنيـــن  اليـــوم 
صباًحـــا نـــدوة افتراضيـــة تعقـــد -عـــن 
ُبعـــد- عبـــر تطبيـــق “ZOOM” بعنـــوان 
“رواد األعمال وســـبل تجاوز تداعيات 

الكورونا”.
وتهـــدف النـــدوة لدعـــم روح المبـــادرة 
واالبتـــكار فـــي قطـــاع ريـــادة األعمال، 
المشـــاركين  بنجـــاح  تحتفـــي  كمـــا 
األعمـــال،  لريـــادة  البحريـــن  بجائـــزة 

علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى  إضافـــة 
قـــدرة رواد األعمال فـــي البحرين على 
مواكبـــة التحديـــات والمتغيـــرات، كما 
تجاربهـــم  المشـــاركين  سيســـتعرض 
التنميـــة  فـــي  تســـاهم  التـــي  الرائـــدة 
االقتصادية الوطنية تماشـــًيا مع رؤية 

مملكة البحرين.
ويأتـــي انعقـــاد هـــذه النـــدوة بالتزامن 
مـــع الظـــروف الراهنـــة التـــي يمـــر بهـــا 
العالم مـــن تحديات جائحـــة “كورونا”، 

ودعـــم  التأقلـــم  وســـبل 
الراغبين علـــى االنخراط 
فـــي عالم ريـــادة األعمال 
عبر تشجيعهم ومشاركة 

وعـــرض  تخدمهـــم  التـــي  النصائـــح 
التجارب لهم لاستفادة.

وفي هذا الصدد، توجه غرفة البحرين 
أصحـــاب ورواد  إلـــى جميـــع  دعوتهـــا 
األعمال والمهتمين للمشـــاركة في هذه 
النـــدوة، مؤكـــدة أنها تهـــدف من خال 

تنظيم هذه الفعاليات إلى 
تعريف أصحـــاب األعمال 
بالمســـتجدات كافـــة على 
االقتصـــادي  الصعيـــد 
والدفـــع بهم لتطوير أعمالهم من خال 
تبني أفضل الممارســـات ومواكبة آخر 
المســـتجدات. ويمكن لجميع الراغبين 
بالمشـــاركة فـــي الندوة التســـجيل عبر 
https://bit.( التالـــي  الرابـــط  زيـــارة 

ly/3g6SD4N( أو عبر الباركود.

ــي ــرئـ ــمـ ــر االتــــــصــــــال الـ ــ ــب ــ ــد الـــــيـــــوم ع ــ ــق ــ ــع ــ بـــــنـــــدوة ُت
“الغرفة “ تستعرض “سبل تجاوز تداعيات الكورونا” وتحفيز االبتكار

ناس يشيد بالجهود 
المبذولة لجعل 

البحرين مقرا لالتحاد

جاسم حاجي

اقتصاديــون: االستثمــار في المواطــن أولويــة وطنيـــة
وصــف الخبيــر االقتصادي أكبر جعفــري أن التوجه الحالي للتقليل 
إيجابــي  أمــر  هــو  أخيــرا  خيــاًرا  وجعلهــا  العمالــة  اســتقدام  مــن 
ومطلــوب، لمــا له من تأثيــرات اقتصادية مهمة، وقــال “إن التأكيد 
على دور العمالة الوطنية هو جزء أصيل من رؤية مملكة البحرين 
التي تســتثمر في العنصر البشــري وتجعل من المواطن أولوية في 

الخطط والرؤى الوطنية”.

وقال جعفـــري “إن االعتماد على 
واجـــب  هـــو  الوطنيـــة  العمالـــة 
أن  أهميـــة  موضحـــا  وطنـــي”، 
الصحيـــح  االســـتثمار  يكـــون 
التـــي  الوطنيـــة  للعمالـــة  جاذبـــًا 
تؤدي إلـــى االســـتقرار الوظيفي 
أن  موضًحـــا  واالقتصـــادي، 
التوقيـــت لطرح هـــذا الموضوع 
والســـبب  جـــًدا  مناســـًبا  يعتبـــر 
يمكـــن  الوظائـــف  هـــذه  أن 
إحالهـــا بســـهولة، مؤكـــدا أهمية 
توظيف العمالـــة الوطنية لزيادة 

اإلنتاجية.
وختم حديثه بتوضيح أن اليوم 
أصبـــح هنـــاك حاجـــة اجتماعية 
الفـــرص  خلـــق  إلـــى  ووظيفيـــة 
وإعطاء األولوية للمواطنين، في 
ظل حركة الدوران االقتصادية، 
إذ تمر العملية بمراحل تستهدف 
فتـــح قطـــاع أو إحـــداث نمو في 

قطاع معين.
من جانبه، اعتبـــر رئيس جمعية 
الموالنـــي  علـــي  االقتصادييـــن 
القـــوى العاملـــة مـــن أهـــم روافد 

االقتصـــاد، وقال “إن االســـتثمار 
فـــي العنصر البشـــري جـــزء مهم 
من رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030”، مبينـــا أن هـــذا ال يعنـــي 
أصحـــاب  اســـتقطاب  عـــدم 
وغيـــر  المهمـــة  التخصصـــات 
الموجـــودة، معتبًرا أن األســـاس 

االقتصـــاد  عجلـــة  تحريـــك  هـــو 
والحفاظ على ديمومتها.

الكـــوادر  “إن  الموالنـــي  وقـــال 
الوطنيـــة كـــوادر مؤهلـــة قـــادرة 
علـــى التميـــز والعطـــاء، ويتضح 
االهتمـــام  خـــال  مـــن  ذلـــك 
الوطنـــي بالتدريـــس والتدريـــب 

إلـــى  وصـــوال  واالحتضـــان 
التوظيـــف الذي يتوج هذا النوع 
يعطـــي  الـــذي  االســـتثمار،  مـــن 
األولويـــة للمواطنيـــن المؤهليـــن 
ألخذ الوظائف مـــن الداخل قبل 

الخارج”.
وختـــم حديثـــه بأهميـــة تدارس 

اإلنتاج النوعي والعمل على رفع 
اإلنتاجيـــة وعـــدم االعتماد على 
البســـيطة،  المهـــارات  أصحـــاب 
عـــدد  البحريـــن  فـــي  “إن  وقـــال 
كبير من العمالة الوافدة ال يمكن 
استبدالها جميعها بعمالة وطنية 
ولكـــن يمكن التقليـــل من عددها 
الجيـــل  أمـــام  الفـــرص  وخلـــق 

الجديد”.
فيمـــا أكد رجـــل األعمال عبدهللا 
الكبيسي أهمية إعداد البحريني 
لســـوق العمـــل وتقديـــم اإلنتـــاج 
ويـــرى  والنوعـــي،  اإليجابـــي 
النظـــر  إعـــادة  أن  الكبيســـي 
ووضـــع  العمالـــة  اســـتقدام  فـــي 
اشـــتراطات ومعاييـــر لهـــا نتائج 
العمالـــة  إعـــداد  مـــع  إيجابيـــة 
البحرينيـــة القـــادرة علـــى تأديـــة 

األعمال المتوافرة في السوق.

المنامة - بنا

علي الموالني

18 % أربــاح “ديفيدنــد جيــت كابيتــال” على رأس المــال
2020 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ عـ الــــشــــركــــاء  عـــلـــى  نـــقـــديـــة  أربـــــــــاح  ــع  ــ ــوزيـ ــ تـ اســــتــــمــــرار 

أعلنــت مجموعــة “ديفيدنــد جيــت كابيتــال” نتائجهــا الماليــة للســنة الماليــة المنتهية في 31 مــارس 2020 
بأرباح محققة على رأس المال بنسبة 18 %، وأقر مجلس اإلدارة االستمرار في توزيع أرباح نقدية على 
الشــركاء. وبلغ مجموع اســتثمارات “ديفيدند جيت كابيتال” وشــركائها في المشــاريع كافة داخل وخارج 
البحرين 20 مليون دوالر، إذ يذكر أن مجموع الشركات التي تنطوي تحت مظلة “ديفيدند جيت كابيتال” 

وصلت حتى العام الجاري 26 شركة، أكثرها تتخذ من البحرين مقًرا لها.

فـــي  نمـــو  المجموعـــة  وحققـــت 
األرباح بنسبة 80 % مقارنة بالعام 
الماضـــي، ووصلـــت نســـبة الزيادة 
فـــي متوســـط العوائد علـــى رأس 
المـــال 21 % حتـــى تاريـــخ إعان 
النتائج. ونجحـــت المجموعة في 
هذه الفترة من تحقيق ارتفاع في 
األرباح النقدية الموزعة بنسبة 11 

% مقارنة بالعام الماضي.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وصـــرح 
“ديفيدنـــد جيـــت كابيتـــال” طال 
الزيـــن “يســـر المجموعـــة تحقيـــق 
هـــذا التقـــدم المطـــرد علـــى الرغم 
فـــي  والمنافســـة  التحديـــات  مـــن 
األســـواق المحليـــة والعالمية على 
حـــد ســـواء، وبينما تظـــل أوضاع 

الســـوق مليئة بالتحديـــات، إال أننا 
رغـــم ذلـــك نـــرى أن هنـــاك فرًصـــا 
متاحة لخوض استثمارات واعدة 
وإعـــادة هيكلـــة أنشـــطة األعمـــال 
لتحقيـــق عوائـــد مجزيـــة وقيمـــة 

كبيرة للشركاء والمساهمين”.
وصرح العضو المنتدب لمجموعة 
“ديفيدنـــد جيـــت كابيتـــال” محمد 

نظـــام خنجـــي “أننـــا فخورين بكل 
فـــرد من موظفـــي الشـــركة والذي 
كان عملهـــم الـــدؤوب وتركيزهـــم 
والتزامهم خال األشـــهر الماضية 
له أثر كبير في اســـتمرار التطبيق 
وفـــي  الســـتراتيجيتنا  الســـلس 
عمائنـــا  خدمـــة  نفســـه  الوقـــت 
وشركائنا على أفضل وجه. وتضم 
المجموعـــة أكثر من 400 موظف. 
اإلدارة  فـــي  البحرنـــة  ونســـبة 

التنفيذية العليا تفوق 80 %”.
وتعليقا على النتائج، قال الرئيس 
التنفيـــذي وعضو مجلـــس اإلدارة 

خالـــد الحمـــادي “نحن مســـرورون 
بأدائنـــا القـــوي في العـــام الماضي، 
بأعمـــال  للتوســـع  نتطلـــع  كمـــا 
البحريـــن،  خـــارج  واســـتثمارات 
وقـــد وتم اختيـــار “ديفيدند جيت 
االســـتثمارية  الشـــركة  كابيتـــال” 
األكثـــر ابتـــكاًرا في المنطقـــة لعام 
2019، مضيًفـــا “أن نتائجنـــا تثبت 
التقنـــي  أدائنـــا  قـــوة  وبوضـــوح 
االســـتجابة  علـــى  ومقدرتنـــا 
الســـريعة لوضع السوق، خصوًصا 
فيهـــا  نـــرى  التـــي  األســـواق  فـــي 

تغييرات كبيرة”.

المنامة - مجموعة ديفيدند جيت كابيتال

طالل الزين

عبدالله الكبيسيأكبر جعفري
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة 0805 فتنس - إي أم أس استديو ش.ش. و لمالكتها لمى زعرور

بأنــه  والســياحة  التجــارة  و  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
قــد تقــدم إليهــا الســيد / حميد محمــد حميد منصــور النشــيط باعتباره 
المصفي القانوني لشــركة 0805 فتنس - إي أم أس اســتديو ش.ش. و 
لمالكتها لمى زعرو ر ،المســجلة كشــركة الشخص الواحد بموجب القيد 

رقم 113565- 1
 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد  118507 - 2
التاريخ  17 - 08 – 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري للمجموعه مي توو موبيلز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
أصحــاب شــركة مــي توو موبيلــز ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 118507 - 2 

طالبين تغيير االسم التجار ي للمجموعه من مي توو موبيلز ذ.م.م
الى الف روز بيوتي صالون و سبا ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد ١-90500
23/8/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد عبد حسن
الفياض بموجب التوكيل المرفق من قبل المالك ل أبراج السالمية للمقاوالت  مؤسسة فردية

ذات - والمسجلة بموجب القيد رقم 1-90500 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات    
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20000 عشرون الف دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة

من السادة التالية اسمائهم:
1 . خوله حسن علي الفياض

2 . راجي حاج خليفه عنفوص
3 . عبد حسن الفياض

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه 
قــد تقــدم إليهــا شــركة جريــن باتــش بارتــس ذ.م.م والمســجلة 
اعمــال تصفيــة  انتهــاء  إشــهار  89845 طالبيــن  القيــد  بموجــب 
الشــركة  تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري وذلك 
وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون   

21   لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 155425 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بوبسكو للقرطاسية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد 
تقــدم إليهــا الســيد / BOBAN THOMAS باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة بوبســكو للقرطاســية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 120076 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2020-118388( إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم إلينا الســيدة شــيرين جاســم محمــد عتيق بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي :

إلى السيدة مبشره كريم دين غالم موال انصاري
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قــان ونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 32228 – 1
االسم التجاري : نهال للخياطه والتطريز
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ALNAJWA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN 
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17335780  or

  DANISH368@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

AXA INSURANCE (GULF) 
BSC (C) has a vacancy 
for the occupation of  

CUSTOMER 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  

CUSTOMER SERVICES 
AGENT , suitably qualified 

applicants can contact 
17202207  or 

RECRUITMENT-BAHRAIN@
AXA-GULF.COM

 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

Agile Arabia Co. W.L.L. has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER(SALES) , 
suitably qualified applicants 

can contact 38383926  or  
ASHRAF@AGILEARABIA.

CO.UK

 Vacancies
Available

My Choice - Nowshad 
Co.W.L.L. has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
39677640  or 

 fatyebrahim@hotmail.com

 Vacancies
Available

SPECTRUM Other business 
support service activities 

WLL has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 33422370  or  
ABOOBAKRAHMAD56@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Harmony Homes 
Construction has a 

vacancy for the occupation 
of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33509696  or  
HARMOONYHOMES@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ASAACO CONTRACTING 
& GENERAL TRADING CO 

W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 77305030  or  

INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG

 Vacancies
Available

Al Areen Palace And Spa 
S.P.C. has a vacancy for the 
occupation of  DIRECTOR 

OF FINANCE AFFAIRS , 
suitably qualified applicants 

can contact 17845000  
or  ADNAN.ASLAM@

LPODWATERPARK.COM

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

A J M KOOHEJI GROUP 
BSC CLOSED has a 

vacancy for the occupation 
of  GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17403304  or  

omar@AJMKOOHEJI.COM

 Vacancies
Available

Galactic Bahrain Trading Co. 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  PAINTER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17254419  or  

VIOLA.DECOR@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

The Damask chef restaurant 

has a vacancy for the 

occupation of  CHEF , 

suitably qualified applicants 

can contact 33885550  or  

JASSIM.BIRD@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABULHASSAN FOR 
FOODSTUFF W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17270946  or  
AMINA.MEFTAH@AL-

BUSTANI.COM

 Vacancies
Available

Ashrafs Business Tower 
has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17534439  or 

 aqeel@almoayyed.com.bh

 Vacancies
Available

Le monde restaurants  
management sps 
has a vacancy for 
the occupation of  

SUPERVISOR(CUSTOMER 
SERVICES) , suitably 

qualified applicants can 
contact 39873258  or  

LEMONDE1950@HOTMAIL.
COM

 Vacancies
Available

LINNAS MEDICAL CENTER 
W L L has a vacancy for 

the occupation of  DENTAL 
ASSISTANT , suitably 

qualified applicants can 
contact 33316327  or  

linnasmedical@yahoo.com

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

APPLIED SCIENCE 
UNIVERSITY has a vacancy 

for the occupation of  
ASSOCIATE PROFESSOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 16036067  or  
ZUHOOR.HASAN@ASU.

EDU.BH

 Vacancies
Available

APPLIED SCIENCE 
UNIVERSITY has a vacancy 

for the occupation of  
PROGRAMMER(COMPUTER) 
, suitably qualified applicants 

can contact 16036067  or  
ZUHOOR.HASAN@ASU.

EDU.BH

 Vacancies
Available

Master of the bright arts 
cleaning services has a 

vacancy for the occupation 
of  CLEANER , suitably 

qualified applicants can 
contact 36611258  or  MBA-

DC-PS@OUTLOOK.COM

 Vacancies
Available

APPLIED SCIENCE 
UNIVERSITY has a vacancy 

for the occupation of  
ASSISTANT PROFESSOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 16036067  or  
ZUHOOR.HASAN@ASU.

EDU.BH

 Vacancies
Available

Stanford Medical Center 
W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  

NURSE(GENERAL) , suitably 
qualified applicants can 

contact 17252456  or  
SRAGAB@DOCTORS.ORG.UK

 Vacancies
Available

COUNTRY HILLS PROPERTY 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 39203508  or  

SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

TSMA ALUMINUM S.P.C 
Owned by TAREQ SULIEMAN 

ABUALRUB has a vacancy 
for the occupation of  

WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 

36665682  or 
 INFO@TSMA-BH.COM

 Vacancies
Available

BAHRAIN 
TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY (BATELCO) 
B.S.C. has a vacancy for the 
occupation of  MANAGER 

(PROJECT) , suitably 
qualified applicants can 

contact 17885503 or  talent.
acquisition@btc.com.bh

 Vacancies
Available

AMINA AHMED MUBARAK 
ALAMIRI has a vacancy for 

the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 35609260  or  
AMINAAHMED6400@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Aqua Technology Transfer 
W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  ELECTRICAL 

TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17233317  or  
MOHAMEDALASFOOR@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

HDFC BANK LIMITED has a 
vacancy for the occupation 

of  COMPLIANCE AND 
MONEY LAUNDERING 

OFFICER , suitably qualified 
applicants can contact 
16577006  or  PALLAVA.

RATHORE@HDFCBANK.COM

 Vacancies
Available

Black Rose Contracting Co. 

W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 39391535  or  

BRCWLL2016@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALSHAMEKH 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33865353  or  

SALEEMSALEM988@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

BIN HAFIZ LINE BUILDING 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  FOREMAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 39577247  or  
MBIN195951@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

SMART SCREENING 
TECHNOLOGY W.L.L has a 

vacancy for the occupation of  
MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17213958  or  
INFO@SST-NDT.COM

 Vacancies
Available

YACOUBI STORE CO. has a 

vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 

contact 17223000  or  

admin@yaquby.com

 Vacancies
Available

MINDTECK MIDDLE EAST 
LIMITED S.P.C. has a 

vacancy for the occupation 
of  MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17534469  or  ali.

mahdi@mindteck.com

 Vacancies
Available

ISABILA restaurant for 
biryani has a vacancy 
for the occupation of  

COOK(GENERAL) , suitably 
qualified applicants can 

contact 39650457  or  
ibellabh@gmail.com

 Vacancies
Available

NAEEMA AHMED HUSAIN 
ALI ASHOOR has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33377885  or  

NAEEMAHMED444ALI@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Bahrain Specialist 
Hospital has a vacancy 
for the occupation of  

TECHNOLOGIST(MEDICAL) , 
suitably qualified applicants 

can contact 34384075  or  
KASIM@BSH.COM.BH

 Vacancies
Available

Eagle Wings Corporate 
Solutions S.P.C has a 

vacancy for the occupation 
of  CONSULTANT , suitably 

qualified applicants can 
contact 33807207  or  

JOBINKPANICKER1@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

WADI ALSAIL GATE 
CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33367000  or  

A_1999_A@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

PRINCE BURGER W.L.L has 
a vacancy for the occupation 
of  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17001720  or  
GOURMETBURGERBAH@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Shariki general cleaning 
of buildings Company 

S.P.C Owned by Tah has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39454401  or  TAHER.
MARHOON@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

HVAC TECHNICAL 
SOLUTIONS  S.P.C has a 

vacancy for the occupation 
of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 36663438  or  
FAQEERHUSSAIN1982@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MAMA LONDON 
MARKETING AND 

PROMOTION W.L.L has a 
vacancy for the occupation 

of  OFFICE HELPER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33711631  or  
TAHGORGWE@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Smart Homeco construction 
company w.l.l has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 37772318  or  INFO.

RUWADALBAHRAIN@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Ahmed Sharif Furniture 
Factory W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  POLISHER(METAL) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17403403  or  
Shahzad@asfbahrain.com

 Vacancies
Available

CONSTRUCTA 
CONSTRUCTION CO. 

S.P.C has a vacancy for 
the occupation of  CO-
ORDINATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17225495  or  
MARWAN.AKLAN@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

BUSHEHRI TRADING 
COMPANY (BUCO) S.P.C 

has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 17530944  or  
H.BUSHEHRI@BUCO-

BAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

The Promo Point Marketing 
and Advertising s.p.c has a 
vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 66608111  or  
yasir.07bh@gmail.com

 Vacancies
Available

SHAHIL for CARGO 
HANDLING has a vacancy for 
the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 35619326  or  
RANDOM_CLEARANCE@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALI HASAN ISA ABDULLA 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39574891  or  
ALWAHALIVESTOCK@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABU HAMZA AUTO 

SERVICES has a vacancy for 

the occupation of  WORKER 

, suitably qualified applicants 

can contact 39581507  or  

BAHLOVE6@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

EBRAHIM RASHED ZAID  
ALZUABI “ WELD ALZUABI 
/ 11726 “ has a vacancy for 

the occupation of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 39456398  or  
ALZUABII72@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

CAFETERIA BAHRAIN 
GATE has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 39857572  or  

H.ALTHAWADI004@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MANAEESH JUBRAN has a 
vacancy for the occupation 

of  PASTRY MAKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33015600  or  
MANAEESH.JOBS@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

SOLAS MARINE SERVICES 
(FOREIGN BRANCH) has a 
vacancy for the occupation 
of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17466859  or  
SOLASBH@SOLASMARINE.

COM

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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البصــرة.. حملة أمنية كبــرى لمطاردة متهمين مطلوبيــن وفرض األمن

الكاظمي يتعهد: سنجعل قتلة الناشطين “عنوانا للعدالة”

تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمي بمعاقبة قاتلي النشــطاء في العراق، مؤكدا أنه ســيجعل منهم “عنوانا للعدالــة”. وقال الكاظمي أثناء 
اجتماعه مع القيادات األمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة “إن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي 

تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين”، مؤكدا أن “وجودنا في البصرة ألمر استثنائي”، فالبصرة مهمة لدينا وال نقبل باإلخفاقات في حماية أمنها.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن السالح 
المنفلـــت والمشـــكالت العشـــائرية غير 
مقبولـــة، ويجـــب أن يكـــون هناك عمل 
اســـتباقي، فالتجـــاوز وخـــرق القانـــون 
والجريمـــة ال يمكـــن أن التعامـــل معهـــا 

بشكل عابر.
ثقـــة  اســـتعادة  يجـــب  أنـــه  وأشـــار 
المواطنيـــن باألجهـــزة األمنية، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه جاء مباشـــرة من الســـفر )من 
الواليـــات المتحـــدة(، واصطحـــب معه 
الـــوزراء األمنييـــن ورؤســـاء األجهـــزة 
األمنيـــة لدعـــم القـــوات األمنيـــة ورفع 
الـــروح المعنويـــة، والعمـــل مـــن أجـــل 

استتباب األمن في المحافظة.
وأشـــار أنـــه “ال مـــكان للخائفيـــن داخل 
األجهـــزة األمنيـــة، وال مجـــال للخـــوف 
لمـــن يعمـــل مـــن أجـــل العـــراق”، مؤكدا 
أن “مـــن يخطـــأ ومـــن يخفق لـــن يبقى 
فـــي مكانـــه، وســـتتم محاســـبته وفـــق 
القوانيـــن االنضباطية”. كما شـــدد على 
رفض “أي شـــكل من أشكال التدخالت 

السياسية في العمل األمني”.
الداخليـــة  وزيـــر  كشـــف  جانبـــه،  مـــن 

عـــن  األحـــد،  أمـــس  الغانمـــي،  عثمـــان 
توجه قـــوة عســـكرية لمالحقـــة القتلة 
فـــي محافظـــة البصرة وفـــرض األمن، 
وذلـــك بتوجيهـــات من رئيـــس الوزراء 

العراقي.
وقـــال الغانمـــي أثنـــاء مشـــاركته فـــي 
الجلســـة األمنيـــة التي عقدت برئاســـة 
توجهـــت  قـــوة  “هنـــاك  إن  الكاظمـــي، 

لتنفيذ واجب اعتقال “القتلة”.
وأضاف الغانمي “سنالحق المجرمين، 

وســـنلقي القبـــض علـــى “القتلـــة” فـــي 
ســـاعات”. ونفـــذت قـــوة أمنيـــة كبيرة 
في األيـــام الثالثة الماضية وبإشـــراف 
قائـــد  قبـــل  مـــن  ميدانيـــة  ومتابعـــة 
شـــرطة محافظة البصرة اللواء عباس 
ناجـــي آدم لتنفيـــذ أوامـــر القبض بحق 
مطلوبيـــن للعدالـــة فـــي كافـــة أنحـــاء 
المحافظـــة. وأســـفرت العمليـــات عـــن 
اثنيـــن  متهميـــن  علـــى  القبـــض  إلقـــاء 
مطلوبيـــن قضائيا وفق المـــادة الرابعة 

مـــن قانون مكافحـــة اإلرهـــاب، وإلقاء 
القبـــض علـــى 304 متهميـــن مطلوبين 
قضائيـــا وفـــق مـــواد جنائيـــة مختلفة، 
كما تم ضبط 12 بندقية كالشـــنيكوف 
و1 بندقية نـــوع RBK و2 بندقية نوع 
GC وأعتـــدة مختلفـــة و3 مسدســـات، 
كمـــا تـــم ضبط مـــواد مخـــدرة وأدوات 
تعاطـــي المخـــدرات وحبـــوب مخدرة، 
وتمـــت إحالتهـــم إلـــى القضـــاء لينالـــوا 
جزاءهـــم العـــادل. وشـــملت الحصيلـــة 
األمنية لمفارز أفواج شـــرطة الطوارئ 
وشـــرطة النجـــدة ضبـــط 1,985عجلة 
و1,481 دراجـــة ناريـــة مخالفة لقواعد 

وتعليمات مديرية المرور.
وتأتـــي هـــذه العمليـــة ضمـــن حمـــالت 
تفتيـــش مســـتمرة بغيـــة بســـط األمـــن 

واالستقرار في المحافظة.
محافظـــة  شـــرطة  “إن  البيـــان  وقـــال 
البصـــرة ماضيـــة فـــي عمليـــات فـــرض 
القانون لطمأنة المواطن بوجود قوات 
أمنية قادرة على حفظ األمن والضرب 
بيد من حديد لكل من تســـول له نفسه 

العبث بأمن واستقرار المحافظة”.

البصرة ـ وكاالت

الكاظمي لدى وصوله إلى محافظة البصرة

الكويت ـ وكاالت

أشار نائب أمير الكويت وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
أمـــس األحـــد في كلمـــة وجههـــا إلى 
مـــن  تســـريبات  إلـــى  الكويتييـــن، 
إلـــى “شـــق  “جهـــات أمنيـــة” تهـــدف 
علـــى  مشـــدًدا  الوطنـــي”،  الصـــف 
ضـــرورة التوقـــف عـــن تـــداول مثـــل 

هذه “المواد الضارة بالوطن”.
وأعـــرب الشـــيخ نـــواف األحمـــد عن 
ثقتـــه أن “شـــعب الكويت لـــن تنطلي 
عليـــه مثـــل هذه األمـــور”، مذكـــًرا أن 
أميـــر البـــالد الشـــيخ صبـــاح األحمد 
مـــن  مـــراًرا  حـــذر  الصبـــاح  الجابـــر 
التواصـــل  وســـائل  بعـــض  انحـــراف 

االجتماعي.
وحـــذر مـــن أن البعض يحـــاول “زرع 
االنقســـام والفوضى باســـم الحرية”، 
معتبـــًرا أنه يتوجب على الســـلطتين 
التحـــرك  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
“لتصحيح المســـار”. ورأى نائب أمير 
الكويـــت أن الكويتييـــن يحتاجـــون 
لمواجهـــة  الفريـــق  بـــروح  “للعمـــل 
مضيًفـــا  وتحديـــات”،  ملفـــات  عـــدة 
“المواطنـــون يتطلعـــون إلـــى إنجـــاز 
“ســـنواجه  قائـــاًل  ملمـــوس”. وشـــدد 
الفســـاد وخطره المدمر بـــكل حزم.. 
أي  يوجـــد  وال  مســـؤول  الجميـــع 
شـــخص فـــوق القانـــون”، مضيًفا أن 
سيســـري  الحاكمـــة  األســـرة  أبنـــاء 

عليهم حكم القانون.

الكويت تحذر من “زرع االنقسام والفوضى باسم الحرية”

القاهرة ـ أ ش أ

قـــال الســـفير الروســـي فـــي القاهـــرة 
“مصـــر  إن  بوريســـينكو  جيورجـــي 
وروســـيا تتبنيـــان موقًفـــا وثيًقا فيما 
يتعلـــق بالوضع فـــي ســـوريا وليبيا”، 
حســـب مـــا نقلتـــه عنـــه وكالـــة أنبـــاء 

“الشرق األوسط”.
“موقفنـــا  بوريســـينكو  وأضـــاف 
المشـــترك هو ضرورة تعزيـــز الحوار 
األطـــراف  بيـــن  الشـــامل  السياســـي 
المتنازعة”، مشـــدًدا على عدم وجود 
كال  فـــي  السياســـي  للحـــل  بديـــل 

النزاعين. 
وأكـــد أن “موســـكو تتفهـــم مخـــاوف 
أمنهـــم  علـــى  المصرييـــن  شـــركائها 

وجـــود  مـــع  خصوصـــا  القومـــي 
الكثير من اإلرهابيين في شرق 

ليبيا”.
وتابع: “نبـــذل جهوًدا كبيرة 

لتجنـــب الخط األحمر 

الـــذي أعلن عنه الرئيـــس عبد الفتاح 
السيسي”، في إشارة لمدينتي سرت 

والجفرة.
“الجانـــب  أن  بوريســـينكو  وكشـــف 
الروســـي يجري مشـــاورات مستمرة 
مـــع تركيا للتوصل إلـــى وقف إطالق 
دائـــم للنـــار في ليبيـــا وتجميد تحرك 
قـــوات الوفاق”. في ســـياق آخر، قال 
إثيوبيـــا  إقنـــاع  تحـــاول  روســـيا  إن 
بتســـوية النـــزاع بشـــأن ســـد النهضة 
“سليًما بدون إلحاق األذى لجيرانها”. 
“وزيـــر  الســـياق  هـــذا  فـــي  وقـــال 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
أرســـل مناشـــدات متكررة لشـــركائنا 
بااللتـــزام  يطالبهـــم  اإلثيوبييـــن 
بالمفاوضات الجارية والتوصل 
إلـــى اتفـــاق ثالثي بشـــأن ملء 
وتشغيل سد النهضة” مع مصر 

والسودان.

روسيا: ال بديل عن الحل السياسي في سوريا وليبيا

دبي ـ العربية.نت

ضربت صباح أمـــس األحد، انفجارات 
عنيفة منطقة “تل الجابية” بالقرب من 
مدينـــة نوى فـــي ريف درعا الشـــمالي، 
ولـــم تعرف حتى اللحظـــة طبيعة تلك 
االنفجـــارات، فيما إذا كانت ناجمة عن 
قصـــف إســـرائيلي علـــى مواقـــع قوات 
أنهـــا  أم  هنـــاك،  واإليرانييـــن  النظـــام 
ناجمة عـــن تفجير ألغـــام وعبوات من 

مخلفات العمليات العسكرية.
وكان المرصـــد الســـوري أشـــار مطلـــع 
الطائـــرات  أن  إلـــى  الجـــاري،  الشـــهر 
تـــزال  ال  اإلســـرائيلية  والصواريـــخ 
تســـتبيح مناطق نفوذ النظام السوري 
على األراضي الســـورية، باستهدافات 
متصاعـــدة بشـــكل كبيـــر جـــدًا، تطـــال 
والميليشـــيات  اإليرانيـــة  القـــوات 
الموالية لهـــا بالدرجة األولى باإلضافة 
لقـــوات النظـــام والمســـلحين الموالين 

لها.
ووثق المرصد في الفترة الممتدة منذ 

الـ 20 من شهر أبريل الماضي من العام 
الجاري، وحتى الـ 3 من شهر أغسطس 
الجـــاري، مـــا ال يقل عن 20 اســـتهدافا، 
شـــمل الوجـــود اإليرانـــي فـــي كل مـــن 
القنيطـــرة ودرعا وحمص وحلب ودير 

الزور وحماة ودمشق وريفها.
علـــى  االســـتهدافات  تلـــك  وتوزعـــت 
النحـــو التالـــي: 9 ضربات اســـتهدفت 
منطقـــة  علـــى  منهـــا   7 الـــزور،  ديـــر 

البوكمـــال وريفها والبقيـــة على بادية 
المياديـــن، وجـــرى اســـتهداف المواقع 
اإليرانيـــة فـــي بادية حمـــص 3 مرات، 
فيمـــا اســـتهدف القصـــف اإلســـرائيلي 
وريـــف  ودمشـــق  وحمـــاة  القنيطـــرة 
دمشق مرتين لكل واحدة، أما المواقع 
اإليرانيـــة في حلب ودرعـــا فقد طالها 
القصـــف اإلســـرائيلي مـــرة واحدة في 

هذه الفترة.

انفجارات في حلب 

المرصد: الصواريخ اإلســرائيلية ما تزال تســتبيح األراضي السورية
انفجارات غامضة بمناطق الميليشيات اإليرانية بريف درعا

بيروت ـ وكاالت

أفـــادت “الوكالـــة الوطنيـــة لإلعـــالم” فـــي 
لبنـــان، أمـــس األحد، بســـماع دوي انفجار 
فـــي المنطقـــة الواقعـــة بيـــن بلدتـــي برجا 
وبعاصيـــر، وتحديـــًدا بالقـــرب مـــن موقع 
“جبانة بعاصير الجديدة”، الواقعة جنوب 

بيروت في محافظة جبل لبنان.
وتســـبب دوي االنفجار بحال من الخوف 
شـــوهد  وقـــد  المواطنيـــن،  لـــدى  والهلـــع 

الدخان بكثافة فوق المنطقة.
وعلـــى األثر، حضـــرت عناصر مـــن القوى 
األمنية في المنطقة، وباشـــرت التحريات 

لمعرفة مالبسات الحادث.
من جهتها، نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية 
عن رئيس بلدية برجا ريمون حمية قوله 
“المعلومـــات األوليـــة تفيـــد أن ال خســـائر 
بشـــرية فـــي االنفجـــار. والقـــوى األمنيـــة 

توجهت إلى المكان لتحديد السبب”.
من جانبه، دعا البطريرك الماروني بشارة 
الراعـــي الســـلطات إلى “دهـــم كل مخابئ 
الســـالح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة 

األحيـــاء  بيـــن  شـــرعي  وجـــه  غيـــر  مـــن 
الســـكنية فـــي المـــدن والبلـــدات والقرى”، 
مشـــيًرا إلـــى أّن “بعض المناطـــق اللبنانية 
تحولـــت حقـــول متفجـــرات ال نعلم متى 
تنفجر ومن ســـيفجرها”، مشـــدًدا على أن 
“وجود هذه المخابئ يشكل تهديًدا جدًيا 
وخطيـــًرا لحيـــاة المواطنين التي ليســـت 
أو  أو حـــزب  فئـــة  أو  ملـــًكا ألي شـــخص 
منظمة”. وقال أثناء ترؤسه قداس األحد 

في كنيســـة الصرح البطريركـــي الصيفي 
فـــي الديمـــان، إّن “مـــا يدمي القلـــب أكثر 
)بعد كارثة انفجـــار المرفأ( ويثير الغضب 
الشـــعبي هـــو أن بعـــض مســـؤولي الدولة 
يتعاطون مع الكارثة من زاوية سياســـية 
ويحولـــون دون تحقيـــق دولـــي يكشـــف 
أســـباب  وحياديتـــه  تقنياتـــه  بواســـطة 
بتجـــرد  المســـؤوليات  ويحـــدد  التفجيـــر 

ونزاهة”.

الدخان يتصاعد من مكان االنفجار

الراعي: مسؤولون يحاولون تفادي تحقيق دولي بانفجار بيروت
انفجار “مجهول” بمنطقة جبل لبنان.. وال ضحايا

الخرطوم ـ رويترز

قال مسؤول بالحكومة السودانية، 
أمـــس األحـــد “إن وزيـــر الخارجية 
األميركـــي مايـــك بومبيو، ســـيزور 
بـــالده فـــي األيام المقبلة”، حســـب 

ما أكدته وكالة “رويترز”.
تطبيـــع  إلـــى  الســـودان  ويعمـــد 
عالقاتـــه بالواليـــات المتحـــدة منذ 
اإلطاحـــة بالرئيـــس الســـابق عمـــر 
لكنـــه   ،2019 أبريـــل  فـــي  البشـــير 
مـــا زال يســـعى لحذفه مـــن قائمة 
واشـــنطن  تعتبرهـــا  التـــي  الـــدول 

راعية لإلرهاب.
ومن المقرر أن يزور بومبيو أيضًا 
اليوم االثنين  إسرائيل واإلمارات 

وغدا الثالثاء بعد اتفاقهما هذا 
عالقات  إقــامــة  على  الشهر 

كاملة بينهما.
وأحــــــــــــــــجــــــــــــــــم 

الـــــــمـــــــســـــــؤول 

ــذي اشـــتـــرط عــدم  ــ الـــســـودانـــي، ال
الــكــشــف عــن هــويــتــه فــي حديث 
لـــوكـــالـــة “رويـــــتـــــرز”، عـــن تــقــديــم 

تفاصيل عن زيارة بومبيو.
ورفــع الــســودان من قائمة الــدول 
الراعية لإلرهاب من أهم أولويات 
الــمــجــلــس االنــتــقــالــي والــحــكــومــة 

السودانية.
الـــذي  ــودان،  ــســ ــ ال إدراج  ويـــعـــود 
ــة اقــتــصــاديــة شــديــدة  يــعــانــي أزمـ
على القائمة إلى العام 1993، وهو 
لتخفيف  مــؤهــل  غــيــر  يجعله  مــا 
ديونه والحصول على تمويل من 

مقرضين دوليين.
وقال مصدر كبير بالحكومة لـ 
“رويترز”، األسبوع الماضي، 
إن من المتوقع إحراز تقدم 
ــذا الـــصـــدد في  كــبــيــر فـــي هـ

األسابيع المقبلة.

بومبيو سيزور الخرطوم في األيام المقبلة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ــيــتــور”  ــك مــون ــ ــورديـ ــ ــع “نـ ــوقـ كـــشـــف مـ
االستقصائي عن وثائق سرية جديدة، 
تــــؤكــــد زيــــــــادة عـــمـــلـــيـــات الــتــجــســس 
ــة الــتــركــيــة عــلــى مــعــارضــي  ــمــراقــب وال
ــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان في  ال
التركية  الحكومة  وتــقــوم  عــدة.  دول 
معارضيها  عــلــى  التجسس  بعمليات 
دول  فــي  وقنصلياتها  ســفــاراتــهــا  عبر 
جرت  التي  تلك  أحدثها  كان  مختلفة، 
وتضمنت  واليونان.  قرغيزستان  في 
الــوثــائــق الــســريــة، الــتــي تحمل أرقــامــا 
ســريــة، أســمــاء شــخــصــيــات مــعــارضــة 
ــة يــســعــى أردوغــــــــان  ــيـ ــارجـ ــخـ فــــي الـ
خالل  من  سمعتهم  وتلطيخ  لسحقهم 

سفارات  من  انطالقا  مالحقتهم 
ــارت  ــالده وقــنــصــلــيــاتــهــا. وأشــ ــ ب
ــي كـــشـــف مــوقــع  ــتـ الـــوثـــائـــق الـ

“نــــــورديــــــك مـــونـــيـــتـــور” 
ــى  ــ ــي إلـ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ

عمليات تجسس قامت بها المخابرات 
التركية بالتنسيق مع سفارة أنقرة في 
معارضي  أسماء  لتحديد  قرغيزستان 
القرغيرية.  ــي  األراضــ على  أردوغــــان 
التي  المالحقة  علميات  تقتصر  ولــم 
المعارضين  على  أردوغــــان  بها  يــقــوم 
أنفسهم، بل شملت عائالتهم التي تقيم 
فــي محاولة  الــتــركــيــة،  األراضــــي  على 
األجــهــزة  تلك  قــامــت  البــتــزازهــم. فقد 
أجهزة  إلى  التجسسية  تقاريرها  برفع 
القضاء في أنقرة، التي قامت بدورها 
بتوجيه تهم باإلرهاب ضد عائالت من 

وردت أسماؤهم في تلك القوائم.
ــرض الـــمـــوقـــع االســتــقــصــائــي  ــعـ ــتـ واسـ
الشخصيات  عــن  ــدة  عـ تــفــاصــيــل 
ألردوغــــــــــــان،  تـــــــــروق  ال  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
األكاديميين  من  وجميعهم 
والصحافيين ومنتقدي 

الرئيس التركي.

“تجسس تركي” لصالح أردوغان في دول عدة

تدمير طائرة حوثية مفخخة 
استهدفت السعودية

الرياض ـ واس

ــرســمــي بــاســم قـــوات  ــرح الــمــتــحــدث ال صــ
تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قوات 
التحالف المشتركة تمكنت أمس األحد من 
اعــتــراض وتــدمــيــر طــائــرة مــن دون طيار 

“مفخخة” باألجواء اليمنية.
أن  المالكي  تركي  الــركــن  العقيد  وأوضـــح 
الحوثية  الــمــلــيــشــيــات  أطــلــقــتــهــا  ــطــائــرة  ال
ــران، باتجاه  ــ اإلرهــابــيــة الــمــدعــومــة مــن إي
نقلت  ما  وفق  السعودية،  العربية  المملكة 
وكالة “واس”. وكان تحالف دعم الشرعية 
وتدمير  اعــتــراض  مــن  ــام  أيـ  5 قــبــل  تمكن 
قبل  الحوثية  المسيرة  الطائرات  من  عدد 

وصولها إلى السعودية.

بغداد ـ وكاالت : انسحب التحالف  «
الدولي ضد داعش، أمس األحد، من 
قاعدة التاجي شمال بغداد وسلمها 

للجيش العراقي. وأوضحت قيادة 
العمليات المشتركة، أنها ستتسلم 

بقية المواقع من التحالف 
الدولي الحًقا “وفق جدول زمني”. 
وقال المتحدث باسم العمليات 

المشتركة اللواء تحسين الخفاجي 
في تصريح لوكالة األنباء العراقية، 

إن القاعدة “كانت تستخدم لتدريب 
وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية 

من قبل القوات األسترالية 
والنيوزيلندية واألميركية”، مبيًنا 

أن “الموقع سوف يخصص للقوات 

األمنية العراقية الستخدامه”. 
من جهته، قال التحالف في بيان 

“إعادة تموضع األفراد العسكريين 
هو جزء من خطة طويلة المدى تم 

التنسيق لها مع حكومة العراق”. 
وأضاف أن معسكر التاجي كان 

يضم في السابق ما يصل إلى 
2000 من أعضاء التحالف وأن 
معظمهم غادروا هذا الصيف. 

وتابع قائًل “إن باقي قوات التحالف 
ستغادر في األيام المقبلة بعد 

االنتهاء من تسليم المعدات 
للقوات العراقية”. وذكر أن هذه 

“تمثل عملية التسليم الثامنة في 
العام 2020 للمواقع التي تخص 

التحالف ضمن القواعد العراقية”. 
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي إلى 

واشنطن، التي بحث فيها انسحاَب 
القوات األميركية من العراق ضمن 

مواضيع أخرى.

التحالف ينسحب من قاعدة التاجي ويسلمها للجيش
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من مراسم تسليم قاعدة التاجي للجيش العراقي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جواسيس المدير والمسؤول
التجربة ليســـت كل شـــيء فـــي بناء صرح العلم، فهـــي تجمع من هب 
ودب من الثابت الراسخ والوهمي الخيالي، من الحق الذي ال جمجمة 
فيـــه والباطل الذي ال ســـند لـــه، من االرتباطات المنطقيـــة والتقريبات 
االتفاقيـــة، وكذلـــك الحـــال ينطبـــق على بعـــض المســـؤولين والمدراء 
فـــي الدوائـــر الحكوميـــة والخاصة، فهـــذه النوعية من المســـؤولين ال 
يفرقـــون بيـــن الحجـــر والكتـــاب والقلـــم، ويتصفون بطيـــش التصرف 
واألنانيـــة الغاشـــمة الظالمـــة، ويعملـــون بشـــكل واضـــح علـــى تكبيـــل 
وتكميـــم الموظفيـــن وتخويفهـــم عبر جهـــاز عتيق يدعى “جواســـيس 
المديـــر” الذين ال يخرجـــون عن أوامره أبدا، ويحاولـــون إرضاءه بأية 
صورة، ولســـنا بحاجة إلى من يدلنا على ذلك، فهذه الظاهرة المخزية 
موجودة في ســـاحات العمل ونحتاج إلى سالســـل وحلقات للتحدث 

عنها. 
هـــذا المســـؤول بـــدل أن يكـــون خادمـــا للناس وأمينـــا ونشـــيطا، ذكيا 
مـــدركا متواضعا لطيفا ومن أقدر الرجال الذين يحملون المســـؤولية، 
يصبـــح األبـــرز في المنـــاورة والخبـــث والتهديـــد واســـتغالل المنصب 

لتحقيق أغراض شـــخصية، أو نتيجة مرض نفســـي مترام بغير نهاية، 
وهللا وحـــده يعلـــم كيف يوزع “أنصاره من الجواســـيس” في المكاتب 
بقصـــد تحقيـــق أية أغـــراض، وترضية أليـــة نوعية من الشـــخصيات، 
ووجـــود أمثـــال هؤالء أشـــبه ببقعة زيت فوق شرشـــف أبيـــض، وكلما 
بقـــي في منصبـــه ازداد عدد الضحايـــا من الموظفين البســـطاء الذين 
ال يســـتطيعون كســـر أقفـــال الخـــوف وتصحيـــح األوضـــاع، خوفا من 

التهميش والتقارير السوداء والمرارة وسوط العقاب.
إن الحلقة الحديدية التي تحيط بهذه النوعية من المســـؤولين يجب 
أن تكســـر وتحطم لتكون بيئة العمل ســـليمة معافاة، ويعمل الموظف 
بارتيـــاح وســـعادة وليـــس في جو ملـــيء بالخوف والمؤامـــرات وكأن 
اإلدارة التـــي يعمـــل فيهـــا خاضعـــة للمســـؤول مباشـــرة ومـــن أمالكـــه 
الخاصة، وليس للدولة أو جهة العمل، ومع األسف نسمع قصصا كثيرة 
عن خوف الموظفين وعدم معرفتهم إلى من يتحدثون أو يشـــتكون، 
خوفا من زمالئهم أصحاب القلوب العرجاء التي تكسر حياة اإلنسان 

وتحيله لصا يشتهي الجلوس في الظلمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تولـــي مملكـــة البحريـــن اهتمامـــا كبيرا بـــذوي االحتياجـــات الخاصة 
باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، حيث سنت المؤسسات والجهات 
الحكوميـــة العديـــد مـــن القوانين والتشـــريعات التي تعـــزز حقوقهم، 
وقدمـــت الكثير من المبـــادرات التي توفر لهم مختلف أوجه الرعاية، 
وتبنـــت “االســـتراتيجية الوطنيـــة” التـــي تضمنت “الخطـــط التنموية 
والمهمـــات المطلوبـــة لضمـــان االلتـــزام بحقوقهـــم ومراقبتهـــا بشـــكل 

فعال”.
وضمنـــت المملكـــة لألشـــخاص ذوي االحتياجات الخاصـــة الحصول 
علـــى الخدمات الصحية والتعليميـــة وغيرها، وإذ نفخر بهذه الجهود 
الجبـــارة في تمكيـــن ذوي االحتياجات الخاصة البـــد أن نذكر مبادرة 
وزارة التربيـــة والتعليـــم في دمج الطلبـــة ذوي اإلعاقة في المدارس 
مـــن خـــالل توفيـــر المتطلبـــات الالزمـــة لذلـــك وجميـــع التجهيـــزات 

واالستعدادات التي يسرت عملية إدماجهم.
ولم تتوقف جهود وزارة التربية والتعليم في إدماجهم بصورة فعالة 

في المجتمع عند حدود المدارس الحكومية والخاصة، بل تجاوزتها 
ببرامـــج تأهيليـــة متخصصة في معهـــد البحرين للتدريب إلكســـابهم 
المهارات التي تؤهلهم لاللتحاق مستقبال بوظائف مناسبة في سوق 

العمل.
هـــذه البرامـــج التي يشـــرف عليها معلمـــون متخصصون فـــي العديد 
مـــن المجاالت المهنيـــة والتي تشـــمل الجانبين “التربـــوي األكاديمي” 
و”التدريـــب المهني” وتغطي العديد من التخصصات كالبيع بالتجزئة 
والصناعـــات الغذائية والطباعة... تؤكد التصور الشـــامل والتخطيط 
األمثل والســـليم لتفعيـــل دور ذوي االحتياجـــات الخاصة وإدماجهم 

في العملية التعليمية.
إن تحقيق ذوي االحتياجات الخاصة اإلنجازات المتتالية والتغلب على  «

التحديات يؤكد مدى الدعم الحكومي والتمكين الذي انطلق مع توجهات 
مستقبلية بتطوير شامل لجميع األفراد في مجتمعنا البحريني بمختلف 

فئاته.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

ريادة المملكة في تمكين ذوي االحتياجات الخاصة... “التربية” مثااًل

عجيـــٌب حقـــًا أمـــر النـــوم، فهو كمـــا قال عنـــه فضيلة الشـــيخ محمـــد متولي 
الشـــعراوي “إذا طلبتـــه أتعبـــك، لكـــن إذا طلبـــك أراحك”، وهو “ســـلطان” يعز 
عليـــك لقاؤه وأنت في أشـــد الحاجـــة إليه وقد يغلبك ويقهـــر مقاومتك في 

وقت تود أال يغلبك فيه.
في ليلة من ليالي األرق المرير جلست أفكر في السياقات التي وردت فيها 
كلمة النوم في العلم واألدب، فوجدت تناقضًا شـــبه تام بين حديث األطباء 
وحديـــث األدباء عـــن النوم، فاألطباء يقولون إن النـــوم يقوي جهاز المناعة 
ويجدد خاليا المخ وينتج مادة الميالتونين المهمة لحفظ الشـــباب وحماية 
القلـــب والصحـــة العامة كأحد المواد المضادة لألكســـدة، لكن لكي يتم إنتاج 
هذه المادة السحرية فالبد أن يكون النوم ليال، وسبحان هللا إذ قال “وجعلنا 

الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا”.
وقبـــل أن يثبت علمـــاء أوروبا وأميـــركا الفوائد الكبيرة لنـــوم القيلولة كانوا 
يتهمون العرب بالكسل والخمول وإضاعة الوقت، ألن العرب يتفوقون على 

غيرهم في مسألة النوم هذه! لكن بعد أن تأكدوا أن النوم في هذه األوقات 
يعيـــد النشـــاط ويزيد اإلنتـــاج قاموا بتخصيـــص وقت لنـــوم القيلولة لعمال 

بعض المصانع لكي يستفيدوا مما أبدعه العرب في هذا الشأن.
غيـــر أن “النـــوم” فـــي الســـياق األدبـــي، خصوصـــا فـــي األدب العربي نشـــأته 
تختلـــف تمامـــًا، فالنوم الطويل سـُـــبة كبيرة على جبين األمـــم، وربما هذا ما 
جعـــل الشـــاعر علي الجارم يحتفي بلحظة اســـتيقاظ أصابـــت األمة العربية 
بعد ســـبات طويل عندما دون قصيدته التي قال في مطلعها: “صحا الشرق 
وانجـــاب الكـــرى عـــن عيونـــه... وليـــس لمـــن رام الكواكب مضجـــع”، ويقول 
الخيام في ســـياق دعوته لالســـتيقاظ: “فما أطال النوم عمرًا... وال قصر في 

األعمار طول السهر”.
والنوم في ثقافتنا العربية يستخدم لوصف الشخص غير الفاعل في الحياة،  «

والذي تسير األمور من حوله ربما بشكل قد يضر به شخصيًا دون أن يدري، كأن 
يتناول الناس قضية خاصة به هو دون أن يحسب له حساب في هذه المسألة 

ويفاجأ بقرارات قد اتخذت حول مستقبله “وهو نايم في العسل”.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

النوم في العسل!

“بحريني وافتخر”
من حقي أن أفتخر وأتباهى بأنني بحريني ووطني البحرين، نعم هذه الجزيرة 
الصغيرة في حجمها.. والكبيرة في شـــعبها األصيل الكريم تســـتحق كل كلمات 

المدح والثناء الموجودة في القاموس. 
أعرف جيًدا أن مقدمة المقال ليست جديدة ولم أضف شيًئا، لكن التأكيد مرات 
ومرات ليعلم من ال يعلم بذلك، هذه رسالة أريد أن أوصلها لكل بحريني يعيش 
علـــى هـــذه األرض الطيبة، فالوطن أمانة في عنقنا وال أشـــك فـــي ذلك، لكن كما 

ذكر هللا في كتابه “وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين”.
األمن واألمان الذي ننعم به بفضل قيادتنا الرشـــيدة من أفضل النعم التي حبانا 
هللا بهـــا، فبدونهمـــا ال يوجـــد وطـــن وال راحة وســـكينة، فالدول التـــي تعاني من 

مشاكل أمنية واضطرابات داخلية من أكثر الدول التي تعاني اقتصادًيا.
نعم.. فالكمال لله سبحانه وتعالى، ونحن نقر بأننا تنقصنا الكثير من األمور التي 
هي بحاجة إلى إيجاد حلول على المستوى القصير والبعيد، لكن بفضل تكاتف 
الجميع نســـتطيع تحقيق تلك الطموحات واألمنيات، ليس من خالل الشـــعارات 

الرنانة، بل بالعمل الجاد والمخلص. 
العنصـــر البشـــري البحرينـــي ال يعلـــى عليـــه، فهـــو مفتـــاح النجـــاح ألي عمـــل أو 
مســـؤولية تنـــاط به، وال أريد هنـــا أن أذكر إنجازاته على جميـــع الصعد، وكل ما 
نحتاجه هو إعطاؤه الفرصة والثقة، فهو حريص أن يمثل بلده أحسن تمثيل. 

كلنا نقر بأن البحريني في الخارج سواء في الدراسة أو العمل أو السياحة دائًما 
ما يكون خير سفير لوطنه. 

أذكر أثناء دراستي الجامعية في الهند، عندما كنا نلعب مباريات كرة  «
القدم مع الجاليات األخرى كان الجمهور الهندي دائًما يحرص على حضور 

المباريات وتشجيعنا بشكل غير طبيعي... كأنهم يساندون فريقهم! أال 
تعرفون السبب، إنه بسيط جًدا، فهم كانوا يقولون لنا إنكم أناس طيبون 
وتملكون أخالقا عالية وتحترمون قوانيننا، ولم نجد قط أي تجاوز أو عدم 

احترام لألنظمة والقوانين... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

“عاشوراء البحرين”... أيقونة التعايش والوعي
تســـود الفضاء الديني خالل ذكرى “عاشوراء” في كافة أرجاء البحرين 
كّل عـــام، حالة فريدة من نوعها، تتجّلى وضوحًا في مشـــاهد التســـامح 
ومظاهـــر التعايـــش بين كل أطياف المجتمع التـــي ُعرفت بها بالدنا بين 
المواطنين أنفسهم أو بين المقيمين على حد سواء، من مختلف الطوائف 
والمذاهـــب والمعتقـــدات التي ائتلفت على ُخطى ِســـبط الرســـول )ص( 
ومـــا تركه من إرٍث زاخر بصبغته العالمية في صنوف العقيدة الســـمحة 
وحقول الثقافة المتســـامية ومجاالت الفن الهادفة التي ال تنحصر بأمة 
أو حضـــارة أو عقيـــدة أو مذهـــب، بـــل هو “حـــدث تاريخـــي” كان له بالغ 
األثر بعد أْن ارتبط بذاكرة اإلنســـان ووجدانه الذي ظّل حاضرًا في خلد 
كل َمـــْن عايش من الديانـــات والمعتقدات األخـــرى فعاليات إحياء هذه 
الذكرى الحزينة التي ُتخّيم على جميع بيوتات البحرينيين بال استثناء.
عاما بعد عام، تزهو مراسم هذه الذكرى األليمة على جغرافية البحرين 
بلوحاتهـــا الفنية وجدارياتها التشـــكيلية ومجســـماتها الُمعبرة وقصصها 
المســـرحية وأفالمها الســـينمائية ويافطاتهـــا االسترشـــادية وُملصقاتها 
التنبيهية التي يتسابق إليها ِجْنَسْي الصغار والكبار من مختلف المشارب 
فـــي قلـــب العاصمـــة “المنامـــة”، فـــي مشـــاهد ُتحاكي من وحـــي “ملحمة 
عاشـــوراء” إبداعات النفس البشـــرية السامية لدى ســـبط الرسول )ص(، 
متجاوزًة حدود الزمان والمكان بدروســـها الخالقة ومعطياتها التربوية 
والروحية واألخالقية التي تؤسس مجتمعات متكاملة ُمتراّصة البنيان، 
برموزها ودالالتها ومعانيها وإشاراتها وقيمها اإلنسانية العالية النبيلة.

نافلة: «

بالمناسبة، الغالبية العظمى من متولي المآتم والحسينيات في البحرين، 
برهنـــْت كفاءتها اإلدارية وحّســـها الوطني المســـؤول خـــالل الجائحة – 
جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية الُمخلصة األخرى – في إدراك حجم 
األعبـــاء الُملقـــاة على عاتقها، بعد أْن أظهرت حرصـــًا كبيرًا منذ البدايات 
األولـــى للجائحـــة من خـــالل اتباعها اإلجـــراءات االحترازيـــة الضرورية 
واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة بما يتواءم والشروط المتبعة الصادرة 

عن اللجنة التنسيقية والفريق الوطني لمكافحة كورونا في المملكة. 
هـــذا األمـــر، دفعهـــم لخـــوض غمـــار التجربـــة في إحيـــاء مراســـم ذكرى 
“عاشـــوراء” بالتعاون مع الجهات المعنية خالل الظرف االســـتثنائي هذا 
العـــام بذات العزيمة والثقة، حيث هّمهم الرئيس ســـالمة المعزين ودرء 
مخاطر العدوى عن عامة المواطنين، بعد أْن اكتفوا بإذاعة المحاضرات 
والمجالس الحســـينية عبر منصات البّث “َعْن ُبْعد” دون حشود المواكب 

أو تجمعات المضائف المتعارفة كّل عام.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري



فـــاز جعفـــر الصائـــغ برئاســـة نادي 
سترة للدوري االنتخابية المقبلة 
فـــي  وذلـــك   ،2024  -  2020
االنتخابات التي أجريت السبت 
22 أغســـطس الجـــاري، في مقر 
إجـــراءات  نـــادي ســـترة وســـط 
احترازية؛ نظًرا للظروف الراهنة.

وكســـب الصائـــغ 230 صوًتـــا مقابل 
136، حصـــل عليهـــا منافســـه للرئاســـة 

الصائـــغ  ويعتبـــر جعفـــر  بوحســـين.  جـــواد 
خبيًرا اقتصادًيا.

وعلـــى مســـتوى أعضـــاء مجلـــس إدارة نادي ســـترة، 
فقـــد فـــاز 11 عضـــًوا مـــن أصـــل 17 ترشـــحوا للفـــوز 
بعضوية مجلس اإلدارة، والفائزون هم: ســـيد عباس 
شـــبر )332(، حبيب عيـــد )266(، نصر البصري )341(، 
حبيـــب أحمـــد )244(، علي أحمـــد )273(، عمار الخباز 
)348(، عبداألميـــر ســـلمان )321(، علي حســـن )342(، 

نورية العالي )249(، حسن البنبلي 
)276( وتوفيـــق خليل )216(. أما 
مـــن خرج مـــن االنتخابات فهم: 
جـــال بوحســـين )156(، جعفـــر 
جمعـــة  حســـن   ،)162( النوبـــي 
)80(، هاني عبدالحســـين )135(، 
وحســـن   )122( البنـــاء  عبـــدهللا 
مجمـــوع  وبلـــغ   .)163( إضرابـــوه 
عـــدد األصوات التـــي انتخبت الرئيس 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 434 صوًتـــا كان 
بينهـــم 366 صوًتـــا صحيًحـــا، فيمـــا عـــدد األصـــوات 

الباطلة 68 صوًتا.
والافت فـــي االنتخابات هو فوز المترشـــحة نورية 
العالـــي للمـــرة األولـــى بعضويـــة مجلـــس إدارة نادي 

سترة، إذ دخل العنصر النسوي في مجلس اإلدارة.
ومـــن المقـــرر أن يعقد مجلـــس اإلدارة الجديد لنادي 

سترة اجتماعه األول في الفترة المقبلة.

منافسه عــن  كــبــيــر  بــفــارق  ــات  ــاب ــخ ــت االن فــي  ــاز  فـ
جعفر الصائغ رئيًسا لنادي سترة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
ســـترة  نـــادي  رئيـــس  خليفـــة، 
جعفـــر الصائغ، الذي فاز برئاســـة 
مجلس إدارة نادي سترة للدورة 

االنتخابية المقبلة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــدم 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
التهنئـــة للرئيس الجديد لمجلس 
بمناســـبة  ســـترة  نـــادي  إدارة 
فـــوزه بمقعد الرئاســـة، معرًبا عن 
أمنياتـــه دوام التوفيـــق وخدمة 
نادي ســـترة مع إخوانه األعضاء 
بمجلـــس اإلدارة الذيـــن حصلـــوا 

على ثقة الجمعية العمومية.
لمجلـــس  الدعـــم  تقديـــم  وأكـــد 
إدارة نادي سترة برئاسة الصائغ 

بعد فـــوزه في االنتخابـــات التي 
أجريـــت حديًثا، مشـــيًرا إلى دور 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
فـــي دعـــم كل ما يســـهم بتطوير 
والرياضـــي  اإلداري  النشـــاطين 

بالنـــادي والتعاون بيـــن الطرفين 
لمـــا فيه المصلحة العامة، متمنًيا 
ومجلـــس  للرئيـــس  التوفيـــق 
مهمتهـــم  فـــي  الجديـــد  اإلدارة 

المقبلة.

علي بن خليفة

ــة نـــــــادي ســتــرة ــ ــاس ــ ــرئ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة فـــــــوزه ب
رئيس “اتحاد الكرة” يهنئ الصائغ

Sports@albiladpress.com 12

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  بعثـــت 
والرياضـــة برقية تهنئة لرئيس مركز 
يوســـف  القادســـية  شـــباب  تمكيـــن 
الدوســـري، تقدمت فيها ببالغ الشكر 
الوطنيـــة  الجهـــود  علـــى  والتقديـــر 
الكبيرة التي قام بها منتسبو المركز، 
المتمثلة في إطاق الحملة الوطنية 
لتعقيـــم العديـــد مـــن المناطـــق فـــي 
المملكة بما فيها المنشـــآت الرياضية 
الرياضيـــة  والماعـــب  والصـــاالت 
التابعة لمختلف األندية واالتحادات 
الوطنيـــة. وجـــاء فـــي البرقيـــة “لقد 
تمكـــن منتســـبو مركز تمكين شـــباب 
القادســـية مـــن ضـــرب أروع األمثلة 
والتضحيـــة  الوافـــر  العطـــاء  فـــي 
الكبيـــرة مـــن أجـــل خدمـــة المملكـــة 
والمحافظـــة علـــى ســـامة وصحـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن خـــال 
جهدهـــم المبارك فـــي تعقيم مناطق 
الرياضيـــة  والمنشـــآت  البحريـــن 
المختلفـــة، األمـــر الذي شـــكل تكاما 
الوطنيـــة  الجهـــود  بيـــن  واضحـــا 
وتكاتفـــا عظيمـــا بيـــن كل منظومـــة 

العمل الوطني والتطوعي مع الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا”.

الـــذي  الوقـــت  فـــي  “إننـــا  وتابعـــت 
نجـــدد لكـــم الشـــكر والتقديـــر علـــى 
جهودكـــم الرائـــدة وعطائكـــم الكبير 
فـــي خدمة المملكة، فإننا نثمن عاليا 
ونقدر ما قام به منتســـبو المركز من 
جهود واضحة في تعقيم المنشـــآت 
الرياضيـــة المختلفـــة، كمـــا أن لهـــذه 
الجهود األثر الكبير في تأكيد حرص 
شباب البحرين على التطوع والعمل 
الجـــاد فـــي ســـبيل رفعـــة البحريـــن 

وحمايتها”.

“الشباب والرياضة” تشكر “تمكين القادسية”

البالد سبورت

أحمد مهدي

سبورت

ناصــر بن حمــد: نســعى للترويج للمملكــة ومنجزاتها فــي الدوريــات األوروبية

فوز أول لـ“باريس” بشعار فيكتوريوس البحرين

أشـــاد ممثل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
بالبداية القويـــة لفريق باريس أف 
ســـي فـــي الـــدوري الفرنســـي لكرة 
القـــدم، إذ تمكـــن مـــن خالهـــا مـــن 
تحقيـــق أول انتصاراتـــه الرســـمية 
البحريـــن،  فيكتوريـــوس  بشـــعار 
مشـــيًرا ســـموه إلى أن فوز الفريق 
في أولى مبارياته الرســـمية يبعث 
تقديـــم  بمواصلـــة  التفـــاؤل  علـــى 
العبيـــه لمســـتويات طبيـــة خـــال 
المباريات المقبلة أما في الوصول 
الـــى تحقيق األهداف التي رســـمها 
الجهـــاز اإلداري والفني للفريق في 

منافسات الدوري الفرنسي. 
 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن لعـــب فريـــق أوروبيا 
بشعار فيكتوريوس البحرين يمثل 
حدثـــا رياضيا بـــارزا كما أنه يعطي 
فـــي  البحريـــن دورا مهمـــا  مملكـــة 
كـــرة القـــدم األوروبيـــة الســـيما أن 
البحريـــن أصبحـــت راعية رئيســـة 
للفريـــق باالســـتحواذ علـــى حصـــة 
20 %، وهـــو مـــا يعـــزز طموحـــات 

الدرجـــة  إلـــى  بالوصـــول  النـــادي 
األولـــى الموســـم المقبـــل باإلضافة 
الرياضيـــة  المواهـــب  رعايـــة  الـــى 
مـــن  مزيـــدا  لتكتســـب  البحرينيـــة 
الخبـــرات والمهـــارات األمـــر الـــذي 
يعـــود بالنفـــع والفائـــدة علـــى كـــرة 

القدم البحرينية. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد   
حمـــد آل خليفـــة أن وجـــود اســـم 
علـــى  البحريـــن”  “فيكتوريـــوس 
قميص الفريق الفرنسي يعد مكسًبا 
للترويـــج لمملكـــة البحريـــن وإبراز 
إنجازاتهـــا فـــي مختلـــف المحافـــل 
خصوصا في الجانب الرياضي بما 
يحقق الرؤيـــة االقتصادية لمملكة 
مـــا  دائًمـــا  التـــي   ،2030 البحريـــن 
تشـــدد على أهمية استغال جميع 
الفعاليـــات ووجـــود اســـم المملكـــة 
في المشاركات الخارجية لتحقيق 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات الحضاريـــة 
التـــي حققتهـــا فـــي العهـــد الزاهـــر 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
باإلضافـــة إلـــى جعـــل البحرين في 
دائرة األضـــواء العالمية وتســـليط 

الضوء على منجزاتها المختلفة. 
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أن فريـــق باريس 
أف ســـي ســـيحظى بدعم كبير من 
إدارة النادي الســـيما أن اســـتحواذ 
البحريـــن لعـــب دوًرا كبيـــًرا بتهيئة 
قبـــل  للفريـــق  المثاليـــة  األجـــواء 
انطـــاق الـــدوري، مبيًنا ســـموه أن 
الطموح الرياضي للفريق هو بلوغ 
الدرجة األولى في األعوام المقبلة 
وتطويـــر فرقه الرياضية ووصولها 
إلـــى أعلـــى المســـتويات، باإلضافة 
الـــى مســـاهمة الفريق فـــي تطوير 

كرة القدم البحرينية. 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ   وأشـــار ســـمو 
العديـــد  إلـــى أن  حمـــد آل خليفـــة 
مـــن األهداف ســـتتحقق في زيادة 
المجـــال  فـــي  البحريـــن  صيـــت 
الترويـــج  وإظهـــار  الرياضـــي 
للســـياحة في مملكـــة البحرين وما 
يعـــد مكســـًبا للرؤيـــة االقتصاديـــة، 
وســـيكون الجميع شـــغوًفا بمعرفة 
المملكة من حيث موقعها وشـــعبها 
وثقافتهـــا وغيرها وستســـاهم في 
والدفـــع  للبحريـــن  الـــزوار  جـــذب 
بالســـياحة وســـتزيد مـــن اقتصـــاد 
ســـموه  متمنًيـــا  هللا،  بـــإذن  البـــاد 
كل التوفيـــق والنجـــاح للفريق في 

الفترة المقبل. 
ســـي  أف  باريـــس  فريـــق  وكان   
اســـتهل مشواره في دوري الدرجة 
الثانيـــة فـــي فرنســـا بتحقيـــق فوز 
عريض على حساب فريق شامبلي 
ســـجلها  نظيفـــة  أهـــداف  بثاثـــة 
اليـــورا وفلوريان مارتين )هدفان(، 
وتصدر الدوري بعد الجولة األولى.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 24 أغسطس 2020 - 5 محرم 1442 - العدد 4332

يوسف الدوسري

جعفر الصايغ

النجداوي يترشح لرئاسة نادي التضامن
اســــــــتــــــــعــــــــرض بـــــــرنـــــــامـــــــجـــــــه االنــــــتــــــخــــــابــــــي

أكــد عمــران النجــداوي بعد تزكيته من قبل وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
ترشحه رسمًيا لرئاسة نادي التضامن الرياضي، مؤكًدا بذلك توافر اإلمكانات 
والخبرات التي اكتســبها من خالل مواقعه اإلدارية المختلفة منها الرياضية 
واالقتصادية )كونه رجل أعمال(، ورغبة من كل أعضاء ومنتسبي النادي في 
التغييــر، معلًنــا جهوزيتــه التامة واإلفصاح عن برنامجه إلصــالح بيئة النادي 

والنهوض بإنجازاته.

ولخص النجداوي برنامجه االنتخابي 
فـــي التالـــي: العمل علـــى التواصل مع 
أعضاء الشرف وتهيئة مجلس أعضاء 
الشـــرف لدعم النادي ماديـــا ومعنويا، 
االهتمام بالجانب االستثماري بالنادي 
إليجـــاد مصـــدر دخـــل ثابـــت مســـتمر 
المســـؤولين  مـــع  التواصـــل  للنـــادي، 
والجهـــات الحكوميـــة والرياضية في 
البلـــد لتوطيـــد العاقـــات فيمـــا يدعم 

مكانـــة النـــادي وإنجازاتـــه، التواصـــل 
مـــع الشـــركات والمورديـــن فـــي البلـــد 
لدعـــم النادي من خال أســـعار خاصة 
ودعم يســـاعد على بناء بيئة رياضية 
نموذجيـــة ترتقـــي بإنجـــازات النـــادي، 
العمـــل علـــى وجـــود النـــادي اجتماعيا 
وعـــدم  المجتمـــع  لخدمـــة  وثقافيـــا 
االكتفاء بالجانب الرياضي، التواصل 
مع الجهات اإلعامية وتطوير اللجنة 

اإلعاميـــة واالســـتفادة مـــن التقنيات 
النـــادي  إنجـــازات  إلظهـــار  الحديثـــة 
بالشكل المأمول، تطوير ألعاب النادي 
الحاليـــة مـــن خـــال تحســـين الوضـــع 
اإلداري، واختيار المدربين المقتدرين 
لقيـــادة األلعـــاب إلـــى المنافســـة علـــى 

المراكـــز األولـــى ومنصـــات التتويـــج، 
إرســـال مدربيـــن النادي بـــكل األلعاب 
الكتساب الخبرات من خال الدورات 
التـــي ينظمهـــا االتحـــادات البحرينية، 
لـــكل  الخارجيـــة  المعســـكرات  إقامـــة 
ألعاب النادي لاستفادة من المنافسات 
الخارجية، تنظيم محاضرات تثقيفية 
ونفســـية لاعبيـــن والمدربين على يد 
خبراء مـــن المحاضرين، وضع حوافز 
تشـــجيعية خال منافســـات الموســـم 
لجميـــع األلعـــاب، تهيئـــة كـــوادر للعمل 
على إعـــداد رابطة جماهيريـــة لمآزرة 
فـــرق النادي، الســـعي لتأســـيس ألعاب 
جديـــدة بالنادي تكون ضمـــن األلعاب 
المنجـــزة من خـــال خطط مدروســـة 

ومتابعة مستمرة.

عمران النجداوي

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

للريشـــة  العربـــي  االتحـــاد  يعـــود 
سلســـلة  الســـتئناف  الطائـــرة 
الـــدورات والمحاضـــرات والبرامج 
التدريبيـــة عبر الواقـــع االفتراضي 
ينظـــم  عندمـــا   )ZOOM )برنامـــج 
يـــوم الثاثـــاء المقبـــل من الســـاعة 
7:30 مساء حتى 9 مساء بتوقيت 
نقاشـــية  جلســـة  المكرمـــة  مكـــة 
يقدمهـــا  بجـــدارة(  )إدارة  بعنـــوان 
القيـــادات  تدريـــب  اختصاصـــي 
مصعب حمد مـــن المملكة األردنية 

الهاشـــمية، فيمـــا ســـيدير الجلســـة 
باالتحـــاد  التطويـــر  اختصاصـــي 
الســـيد  الطائـــرة  للريشـــة  الدولـــي 

جعفر ابراهيم.
 وستتناول الدورة 6 محاور أساس 
قيمـــة  اإلداريـــة،  الفلســـفة  وهـــي 
المـــدراء،  وأنـــواع  أنمـــاط  اإلدارة، 
اإلدارة  عاقـــة  إداريـــة،  مهـــارات 
بالقيادة، اإلدارة الحديثة ومفاهيم 

تتناسب مع مفاهيم العصر.
 تقام تلك المحاضرة ضمن سلســـلة 
منـــذ  أقيمـــت  التـــي  المحاضـــرات 
حوالـــي ٣ أشـــهر انطاقـــا مـــن دور 
الطائـــرة  للريشـــة  العربـــي  االتحـــاد 
فـــي تعزيـــز الوعي بجميـــع جوانب 
لعبة الريشـــة الطائـــرة، وحرصا منه 
على استغال فترة توقف النشـاط 
كورونـــا  وبـــاء  بســـبب  الرياضـــي 

العالمي )كوفيد 19(.

“عربي الريشة” يستأنف دوراته االفتراضية



أحمد مهدي

سبورت

أحمد كريم

وعن اإلجراءات التي قام بها النادي لحصر  «
المخالطين لالعب المصاب، قال أمين سر 

نادي المنامة إنه تم حصر قائمة مكونة من 34 
شخصا، شاركوا في التمارين التي شارك فيها 

الالعب المصاب بالفيروس، وتتكون القائمة من 
3 إداريين، و5 فنيين، ومعالج ومدير النادي، و22 

العبا، وعاملين، موضحا أن النادي بانتظار النتائج 
التي ستفرزها اختبارات هذه القائمة ويمكن أن يتم 

إعداد قائمة ثانية في حال ظهرت نتائج إيجابية 
والله يستر”.

وعن اإلجراءات االحترازية التي يتخذها النادي، قال  «
عاشور إن النادي يسير وفق ما هو موجود في 

الدليل اإلرشادي الصادر عن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، ولكن الحالة المصابة لم تظهر عليها 

أية أعراض، وكان حرارته طبيعية جدا عندما تم 
قياسها قبل دخوله للنادي وكما تعلمون أقصى ما 
نستطيع فعله أمام هذا المرض الخبيث هو قياس 
الحرارة، وال تبدو أنها تكشف المصاب؛ ألن األعراض 

ال تظهر في كثير من األحيان على المريض.

“اهلل يستر من النتايج”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

كووورة

كشفت صحيفة إسبانية، أمس األحد، 
جـــددا  وبرشـــلونة  مدريـــد  ريـــال  أن 
نابولـــي  نـــادي  نجـــم  بضـــم  اهتمامهـــا 
فتـــرة  فـــي  رويـــز،  فابيـــان  اإليطالـــي 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكـــد ميجيـــل ألفـــارو، وكيـــل النجـــم 
اإلســـباني فابيـــان رويز، العب وســـط 
نابولـــي، أن الريـــال والبرســـا يســـعيان 

لضم الالعب، مشـــيًرا فـــي الوقت ذاته 
إلى صعوبة رحيله عن سان باولو.

“ســـبورت”  صحيفـــة  وبحســـب 
الكتالونيـــة، فبعـــد أن أصبح رويز أحد 
الالعبين األساســـيين في نابولي، وتم 
اســـتدعاؤه لقائمـــة منتخـــب إســـبانيا، 
يدرس الفريق الوضع ويتفاوض بشأن 

مستقبله.

الريال وبرشلونة مهتمان بنجم نابولي
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قياس الحرارة لم يكشف اإلصابة... والمخالطون 34 شخصا
ـــبورت” ـــاد س ـــرح لــــ “الب ـــر يص ـــن الس ـــة... وأمي ـــرة المنام ـــرب ك ـــا يض كورون

أوضح أمين ســر نادي المنامة عبدهللا عاشــور أن فريق كرة القدم بالنادي 
أوقف تمارينه حتى إشــعار آخر بعد اكتشــاف إصابة أحد العبيه بفيروس 
كورونا المستجد، وأن اإلدارة تنتظر موعد الفحص من السلطات الصحية 
لتتعرف على مصير الفريق بسبب مشاركة الالعب المصاب في التدريبات 

التي جرت يوم األربعاء الماضي.

ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  عاشـــور  وروى 
العبيـــه  أحـــد  تعـــرض  تفاصيـــل 
الالعـــب  أن  أوضـــح  إذ  للفيـــروس، 
شـــارك فـــي التدريبـــات التـــي جـــرت 
بتاريـــخ 19 مـــن الشـــهر الحالي، وهو 
الموعـــد الســـابق لمبـــاراة المنامة مع 
األهلـــي فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد، 
قبل أن يلغى الموعد بسبب اكتشاف 

حالـــة إصابة بالفيـــروس في صفوف 
المحـــرق الذي خـــاض آخـــر مبارياته 

أمام األهلي.
وأضـــاف عاشـــور: قرر الجهـــاز الفني 
أن يقيـــم فـــي هـــذا اليـــوم تقســـيمة 
والفريـــق  الرديـــف  الفريـــق  بيـــن 
المصـــاب  الالعـــب  وكان  األساســـي، 
ضمـــن المشـــاركين، وعندمـــا انتهـــت 

الحصـــة التدريبيـــة عـــاد إلـــى منزله، 
وهناك أبلغته والدته أن أخته مصابه 
بكورونا، وعلى الفور عزل نفسه في 

المنزل، وحجز موعدا إلجراء اختبار 
بنتيجتـــه  علـــم  الفيـــروس، وعندمـــا 
اإليجابيـــة اتصـــل بنـــا ليطلعنـــا على 

تطورات الموضوع.
وتابـــع “بعـــد معرفتنـــا بالخبـــر، ألغينا 
تماريـــن الفريق المقررة أمس وحتى 
موعـــد مباراتنـــا المقبلة أمـــام األهلي 
في تاريخ 2 سبتمبر المقبل، واتصلنا 
باتحاد الكرة ووزارة شـــؤون الشباب 
حـــاالت  تقصـــي  ولجنـــة  والرياضـــة 
اإلصابـــة بكورونـــا برئاســـة الدكتـــور 
تجـــاوب  الـــذي  عبدالرحمـــن عســـكر 
إلجـــراء  موعـــد  تحديـــد  فـــي  معنـــا 

االختبارات”.

فريق المنامة لكرة القدم

يصـــدر  أن  المتوقـــع  مـــن 
االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم تعديـــاًل لجـــدول 
مباريات دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز، خصوصا 
بعـــد إصابة أحـــد العبي 
المنامة بفيروس كورونا. 

تلعـــب  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
المباريات المؤجلـــة من الجولة 14 
يوم 2 ســـبتمبر المقبل، إال أن فترة 
الحجـــر التي ســـتفرض على العبي 
أطـــراف  أحـــد  وكونهـــم  المنامـــة 

المؤجالت من الجولة 14 
قـــد يؤخر المبـــاراة أمام 
األهلي لعـــدد من األيام؛ 
األمر الـــذي يعني تأخير 
 15 الجولـــة  انطـــالق 
المقـــررة أن تلعب في 7 

و8 سبتمبر المقبل.
ومن المؤمل أن تكشف األيام 
القليلة المقبلـــة مزيًدا من الوضوح 
بخصـــوص هذا الشـــأن. يشـــار إلى 
الجولـــة  فـــي  الثانيـــة  المبـــاراة  أن 
المؤجلة ستجمع المحرق بالنجمة.

تعديل متوقع لجدول الدوري

عبدالله عاشور

شـــارك عضو لجنة الحكام باالتحاد 
ومقيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
العـــالن،  خالـــد  اآلســـيوي  الحـــكام 
الحـــكام  مقيـــم  عمـــل  ورشـــة  فـــي 
نظمهـــا  التـــي  الجـــدد،  اآلســـيويين 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
بتقنيـــة التواصـــل المرئـــي عن بعد، 

الجمعة الماضي.
وحضـــر العالن ورشـــة العمـــل التي 
أقيمـــت عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي 
باالتحـــاد  الحـــكام  إدارة  بإشـــراف 

وشـــهدت  القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي 
التطـــرق إلـــى جوانـــب مختلفة في 
عمـــل مقيمـــي الحـــكام المعتمديـــن 
لدى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

ويعتبـــر العالن مـــن مقيمي الحكام 
اآلســـيويين المعتمديـــن فـــي العام 
2019، وســـبق لـــه اإلشـــراف علـــى 
فـــي  الحـــكام  مـــن  العديـــد  تقييـــم 
البطـــوالت اآلســـيوية التي يشـــرف 
عليها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

العالن يشارك بورشة مقيمي الحكام اآلسيويين

سامـــي الحسينـــي يغيـــب 4 أشهـــر
ــة ــ ــاب ــ ــبـــب اإلص ــسـ ــد العـــبـــيـــن بـ ــقـ ــفـ ــي يـ ــ ــرق ــ ــش ــ الـــــرفـــــاع ال

قال العب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الرفـــاع الشـــرقي ســـامي الحســـيني “إنـــه 

سيغيب حوالي 4 أشهر على األقل”.
وأوضـــح الحســـيني لـ “البالد ســـبورت” أن 

مـــدة الغياب قـــد تزيد؛ كونهـــا مرهونة 
الـــذي  للعـــالج  باالســـتجابة 
ســـيدخل مرحلتـــه فـــي الفترة 
المقبلـــة، وذلـــك بعـــد إجرائـــه 

عملية جراحية حديًثا.
وتعرض نجم الرفاع الشـــرقي 

تدريبـــات  أحـــد  فـــي  إلصابـــة 
فريقه، إذ كشفت الفحوصات عن حاجته 
للتدخـــل الجراحي، إذ أجـــرى العملية يوم 
الســـبت الماضي في المستشفى العسكري 

تحت إشراف عبدهللا الجودر.
وقـــال الحســـيني “إن العمليـــة تكللت ولله 

الحمـــد بالنجاح”، مشـــيًرا إلى أنها تضمنت 
وضع قطعة حديد في ســـاقه بعد إصابته 

بكسر فيه.
وأضـــاف “وضـــع قطعـــة الحديـــد اللتئـــام 
الســـاق بشـــكل أســـرع”، مشـــيًرا إلى أنه 
سيمشـــي بشكل تدريجي، على 
أن تجـــرى فحوصات األشـــعة 
بعـــد حوالي أســـبوعين، على 
بشـــكل  للمشـــي  يعـــود  أن 
 6 حوالـــي  بعـــد  طبيعـــي 

أسابيع”.
ويعتبر الغياب للرفاع الشرقي هو الثاني 
فـــي صفـــوف الفريـــق األول لكـــرة القـــدم، 
وذلك بعد إصابة المدافع عمر دعيج الذي 
انتهى موســـمه رســـمًيا أيًضا، بعـــد إجرائه 

عملية جراحية األسبوع الماضي.

“األولمبية” تنظم النسخة الثالثة من بطولة األلعاب اإللكترونية
”Fortnite“و ”FIFA20 Duos“ في اللعبتين

تنظم اللجنة األولمبية البحرينية النسخة الثالثة من بطولة األلعاب 
اإللكترونيــة، التــي تقام بالتعاون مع منظمة خالد بن حمد الرياضية 
)KHK ESPORT( والبحرين كوميك كون )BCC( بمبادرة من النائب 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وســـتقام 
 FIFA20( البطولـــة فـــي اللعبتيـــن
Duos( و “Fortnite” تحت شـــعار 
وســـتكون  “#نتالقى_أوناليـــن”، 
النـــاس  لعامـــة  متاحـــة  الفرصـــة 
اإللكترونيـــة  األلعـــاب  وعشـــاق 
األعمـــار  جميـــع  مـــن  تحديـــدا 

والفئات للمشاركة في اللعبتين.
وسيفتح باب التسجيل للراغبين 
فـــي المشـــاركة ابتـــداء مـــن يـــوم 
الجـــاري  أغســـطس   28 الجمعـــة 

الســـاعة 12:00 صباحـــا، إذ يمكن 
الموقـــع  طريـــق  عـــن  التســـجيل 
الرســـمي لمنظمـــة خالد بـــن حمد 
www.khkesports.( الرياضيـــة 

الجوائـــز  ويبلـــغ مجمـــوع   ،)com
ألصحـــاب  المخصصـــة  النقديـــة 

المراكز األولى 25000 دوالر.
فـــي  البطولـــة  هـــذه  وتأتـــي 
اللجنـــة األولمبيـــة  إطـــار حـــرص 
الجهـــود  دعـــم  علـــى  البحرينيـــة 
فيـــروس  لمواجهـــة  الوطنيـــة 

وحـــث   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المواطنين والمقيمين على البقاء 
في المنازل والمساهمة في تعزيز 
الجهـــود الحكوميـــة للتصدي لهذا 

الوباء.
األولمبيـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
البحرينية نظمت النسخة األولى 
بنجـــاح  البطولـــة  مـــن  والثانيـــة 
كبيـــر، إذ أقيمت األولـــى في لعبة 

)FIFA20( التي شـــارك فيها نخبة 
مـــن العبـــي منتخبنـــا األول لكرة 
 )PUPG MOBILE( القدم وبطولة
لعامة الناس، فيما أقيمت الثانية 
فـــي لعبتـــي )NBA 20K20( التي 
حظيـــت بمشـــاركة مجموعـــة من 
نجوم منتخبنـــا الوطني واألندية 
 Call( المحليـــة لكرة الســـلة ولعبة

Of Duty( لعامة الجماهير.

شعار البطولة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

كومان وحقيقة رحيل “البرغوث”!
كمــا كان متوقًعــا.. قامــت إدارة نــادي برشــلونة بإقالــة المدرب ســيتين وتعاقدت 
فوًرا مع المدرب الهولندي كومان أسطورة النادي وأحد أبرز األسماء التي ارتدت 

شعار برشلونة عبر التاريخ.
إدارة برشــلونة لــم تكتــِف فقط بتغير اإلدارة الفنيــة للفريق، بل أعلنت أنها بصدد 
القيام بثورة كبيرة في الفريق على صعيد الالعبين.. إذ من المتوقع أن تتم هناك 
تغييــرات كبيرة تشــمل االســتغناء عن 70 % مــن الالعبين واســتبدالهم بالعبين 

جدد.
رغــم هــذه األخبار التي مــن المفترض أن تكون مفرحة لعشــاق الفريق الكاتلوني 
إال أنهــا شــكلت هاجًســا لفئــة كبيــرة مــن هــذه الجماهيــر.. إذ مــازال الشــك يحوم 
البعــض منهــا بشــأن قــدرة كومــان في إعــادة الفريق للمســار الصحيح؛ بســبب أن 
سيرته الذاتية مع الفرق التي دربها مسبًقا ال تشفع له بالمراهنة عليه في تحقيق 
النجــاح مــع البلوغرانــا؛ إذ فــي كل محطاتــه التدريبية الســابقة مــع األندية كانت 

تنتهي بإقالته بسبب سوء النتائج!
لكــن بــكل تأكيــد أن ميــزان نجــاح كومان أو فشــله مع برشــلونة ســيكون مرهوًنا 
باألســماء التــي ســيتم جلبهــا لــه.. فــاإلدارة عليهــا أن تتجــاوز تخبطاتها الســابقة 
وتقوم بتوفير ما يحتاجه المدرب فعلًيا واســتقدام األســماء التي يطلبها نصًيا.. 

وإال فإن اإلدارة ستجد نفسها تعود إلى نقطة البداية من جديد!
* تدور العديد من األحاديث في األوساط العالمية بشأن عدم رغبة نجم برشلونة 
ليونيــل ميســي فــي البقــاء مع الفريــق وأنه بالفعل أخبــر المــدرب الجديد كومان 

برغبته.
ال يمكن التنبؤ بصحة هذه األقاويل.. فحكاية ميســي والرغبة بالرحيل أصبحت 
راســخة قبــل كل بدايــة موســم.. فــال تــكاد أي شــائعات ترتبــط بســوق انتقــاالت 
الالعبيــن إال وذكــر اســم ميســي فيهــا.. بيــد أنه في الوقــت ذاته ال يبــدو أن األمر 

مستبعد وتبقى فرصة مغادرة ميسي قائمة بدرجة كبيرة صوب ناٍد آخر!
فقط ما يمكن أن يطمئن جماهير برشلونة هو أن البرغوث قام بقطع إجازته من 
أجــل التشــاور مــع المدرب الجديــد كومان عن بعــض األمور.. وهذا مؤشــر يدعو 
لتكذيب أقاويل رحيله.. فلو كان يرغب فعاًل بالمغادرة، لماذا يقطع إجازته التي 
طالمــا انتظرهــا بعد عناء موســم طويل؟ ألم يكن من األولى االســتمتاع بإجازته 

واالستجمام فيها طالما أراد الرحيل ولم يعد يعنيه شأن برشلونة؟!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

إعالن النسخة الثالثة من البطولة



لديك الكثير من األفكار والمشاريع المؤجلة، 
وعليك إخراجها للنور اليوم.

أنت جذاب وبراق وتعطى انطباعا جيدا في كل 
مكان ومع كل األنماط. 

عليك أن تخطط قبل عمل أي شيء، واليوم ال 
تخاطر بشيء كبير.

حدسك عال وعليك أن تكون في المكان والوقت 
المناسبين دائما.

من المرجح أن يكون اليوم حافال باألحداث 
ومواقف يجب أن تتجنبها.

حاول أن تكون طبيعًيا وابتعد عن االصطناع 
في التصرفات دائما.

تحتاج إلى تبني وجهة نظر متسامحة من أجل 
التعامل بذكاء في العمل.

أنت ال تستطيع أن تعبر عن مشاعرك، ال تملك 
موهبة الكالم الرومانسي!

تنجح في عقد اتفاق مهني يجعلك تحقق إنجازا 
كبيرا في العمل.

كن حذرا قبل تشكيل أي شراكة جديدة، وحاول 
أن توقع عقًدا قانونًيا صحيًحا.

جاذبيتك اليوم ال تقاوم خاصة بالنسبة ألولئك 
الذين يرافقونك دائما!

الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى آالم 
في الرقبة!

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تتواجد الفنانة إلهــام علي حاليا في مدينة أبهــا وذلك لتصوير 
مشــاهدها في الفيلم الســينمائي الطويل “بالل الســادس”، 
وهــو مــن إخراج حيدر ســمير وتأليــف مجموعة مــن الكتاب 
الشــباب، والفيلم يســتهدف العائلة بالدرجة األولى، خصوصا 

األطفال والناشئة. 
وذكــرت إلهــام لموقــع ســيدتي نــت أن الفيلــم يعــد أول تجربة 

ســينمائية بالنســبة لها في مجال الخيال والكوميديا والمغامــرة، وأن تصوير العمل 
اآلن ال يزال في مراحله األولى، وسيستغرق بضعة أشهر حتى يرى النور.

تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لتحضير 4 أغنيات 
ســنغل جديدة، اثنتان منها لألطفال، واألخريان متنوعتان 
بين الدراما والرومانســي، ومن المقرر أن يتم طرحها على 
فترة متباعدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. كما 

تؤدي شــاهين أغنيــة جديدة بعنوان “الحاجــة دعيالك” في 
أحــداث فيلمها الجديــد “عيد جواز” الذي تــم االنتهاء منه منذ 

فترة، وفي انتظار تحديد موعد طرحه في دور العرض الســينمائية، واألغنية كلمات 
شفيق كارم وألحان تومي.

تصدر فيلم “توأم روحي” للمخرج عثمان أبولبن، بطولة 
حســن الرداد وأمينة خليل وعائشــة بن أحمد، إيرادات 
األفــالم، بتحقيقه 544 ألفًا و439 جنيًهــا، متفوقا على 
فيلم “الغســالة” بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي 

حقق 267 ألفا و117 جنيها.
ووفقــا لبيــان صــادر مــن المــوزع الســينمائي محمــود 

الدفراوي، حقق “الفلوس”بطولة تامر حســني وخالــد الصاوي، 8 آالف و765 
جنيًها، فيما حصد “لص بغداد”، بطولة محمد إمام، 6 آالف و192 جنيًها.

تصدر “توأم روحي”4 أغنيات سنغل جديدةأول تجربة سينمائية
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انطالق األسبوع الرابع واألخير من “صيف البحرين”
انطلقــت امــس األحــد فعاليــات األســبوع الرابــع واألخير مــن مهرجان صيف 
البحرين في نســخته الثانية عشــرة، وسيكون الجمهور على موعد مع توليفة 
مــن األنشــطة الفنيــة واألدبية والثقافيــة المتنوعة، التي يمكــن متابعتها عبر 
قنــوات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العنــوان )Nakhoolbah@(، كمــا 
ويمكــن الحصــول علــى برنامــج صيــف البحريــن وكافــة تفاصيــل األنشــطة 

 .)www.bahrainsummer.bh( ومواعيد عرضها على الموقع اإللكتروني

ــان صــيــف  ــرجـ ــهـ ــون أصــــدقــــاء مـ ــكـ ــيـ وسـ
سلسلة  مع  موعد  على  الصغار  البحرين 
من ورشة العمل في األسبوع الرابع، تبدأ 
يوم 24 أغسطس الجاري مع ورشة عمل 
مــلــونــة”، وهي  فــراشــتــك بخيوط  “اصــنــع 
ورشة من تقديم متحف البحرين الوطني 
استخدام  بتعلم  األطــفــال  خــال  ويــقــوم 
أعمال  البتكار  باألصباغ  الملونة  الخيوط 
المهرجان  يقّدم  كذلك  بهم،  خاصة  فنية 
فـــي الـــيـــوم ذاتــــه ورشــــة عــمــل “صــنــاعــة 

الــمــغــنــاطــيــس”، والـــتـــي يــتــعــلــم خــالــهــا 
األطفال صناعة صور يمكن لصقها الحقا 

على واجهة الثاجة في المنزل. 
المرجان  فــيــقــّدم  أغسطس   25 يــوم  أمــا 
تتيح  التي  الــورق”  “ترميم  عمل  ورشتي 
األثري  الــورق  ترميم  كيفية  تعلم  للصغار 
للقطع  األولية  “اإلسعافات  عمل  وورشــة 
حماية  كيفية  على  تركز  والتي  األثــريــة” 
ــــظــــروف الــبــيــئــيــة  ــن ال ــقــطــع األثــــريــــة مـ ال

المحيطة. 

ــّدم مــهــرجــان  ــقــ ــ ي أغـــســـطـــس   26 ــوم  ــ ــ وي
السائل  “الفن  البحرين ورشة عمل  صيف 
مركز  مع  بالتعاون  األكريليك”  باستخدام 
ــة عــمــل طباعة  مــيــراكــي لــلــفــنــون، وورشــ
“ورق الشجر على المابس” والتي يتعلم 
إلضفاء  سهلة  طــرق  المشاركون  خالها 
باستخدام  المابس  على  جمالية  لمسات 
أغسطس   27 يوم  وأخيًرا  فنية.  تقنيات 
ــة عــمــل تفاعلية  ــور حــســن ورشــ نـ تــقــّدم 

يتعلم  وفيها  األحجية”  “صناعة  بعنوان 
الصغار طرق صناعة أحجية تعليمية من 
األرقام والحروف باستخدام أعواد وقطع 

خشبية من المنزل. 
ويوم 28 أغسطس يقّدم مهرجان الصيف 
قصة  مــع  األول  القصص  لسرد  نشاطين 
الــغــّواص،  إيــمــان  تــقــرأهــا  قبعتي”  ــد  ــ “أري
جمانة  تقرأها  األحــجــار”  “مدينة  وقــصــة 
القّصاب. كما وتقّدم أكاديمية سوبر سوكر 

فــي هــذا الــيــوم نشاط كــرة الــقــدم لتعليم 
الصغار مهارات هذه اللعبة وأساسياتها. 

وفـــي آخـــر أنــشــطــة الــطــبــخ مــن مهرجان 
على  الجمهور  سيكون  البحرين،  صيف 
موعد مع وّضاح سوار يوم 29 أغسطس، 
والذي  ــدوي”،  “ب اللبناني  المطعم  صاحب 
األطباق  من  متنوعة  تشكيلة  يستعرض 
الــشــامــيــة الــصــحــيــة، عــبــر وصــفــات سهلة 

باستخدام أبسط المقادير. 

وتختتم جوالت مهرجان صيف البحرين 
االفتراضية مع جولة في دائرة البريد، إذ 
سيصحب كل من نخول ونخولة مشاهدي 
الجولة في أرجاء مكتب دائرة البريد في 
المنامة الذي يحتضن متحًفا يوثق تاريخ 
خال  البحرين  فــي  البريدية  الــخــدمــات 

الحقب المختلفة.

٢٤ أغسطس

 1989
ألبومه  الموسيقار ياني يصدر   
 »Niki Nana« بعنوان  الخامس 
ــى ثــمــانــي  والــــــذي احـــتـــوى عــل

مقطوعات.

 1912
 أالسكا تنضم للواليات المتحدة وتصبح أرًضا أمريكية.

 2003
 وفاة النجمة المصرية الكبيرة أمينة رزق.

 2011
 المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.

 2017
 وفاة المغني الكويتي الكبير حسين جاسم.

 2018
 سكوت موريسون يصبح رئيس وزراء أستراليا الجديد خلفًا لمالكولم تورنبول.

انفصلت النجمة 
ديانا أغرون 

عن الموسيقي 
البريطاني 
وينستون 

مارشال عقب 
3 أعوام 

من الزواج. 
وشهدت 

نجمة تقلبات 
مزعجة خال 

الفترة السابقة، 
حيث شهدت 

إخفاقات وعدم 
تفاهم أديا إلى 

طاقها!

tariq_albahhar

الحركة بركة.. في عوالي!
بــركــة،  الــحــركــة  بـــأن فــي  نــعــرف  جميعا 
والتمتع  الرشاقة  وراء  السعي  بات  فقد 
لــعــدد كبير  ــفــراد مطلبا  بــأوقــات مــن االن
مـــن الــنــســاء والــــرجــــال، فــهــم يــلــجــأون 
ــى مــمــارســة الــريــاضــة فــي الــعــديــد من  إل
ــبــحــريــنــيــة، ولـــعـــل في  ــمــحــافــظــات ال ال
فهم  بــذلــك،  عــوالــي  تشتهر  الــجــنــوبــيــة 
ــعــصــر بين  ــات ال ــ ــ يــمــشــون داخــلــهــا أوق
رجال  كبيرة،  بصورة  والحدائق  البيوت 
ونــســاء وأطــفــال على أطـــراف الــشــوارع 
يــومــيــا يــمــشــون فــــرادى أو مــع شخص 
الكبيرة من  ــداد  األعــ هــنــاك  الــافــت  مــا، 
النساء الاتي يرتدين اللباس الرياضي، 
المشي  يــمــارســن  ــاءة،  ــعــب ــال ب وبــعــضــهــن 
النقدية  المبالغ  تقديم  من  بهدوء، وبدالً 
لمراكز ”الجيم“، يختار الكثير من الناس 
حـــرق الــســعــرات الـــحـــراريـــة مـــن خــال 
االنضمام إلى المشي في منطقة عوالي 

الهادئة كل يوم.
في  ملحوظا  ــدا  ــزاي ت المنطقة  وتــشــهــد 
بالرغم  المشي  ريــاضــة  ممارسي  أعـــداد 
بين ممرات  والرطوبة،  الجو  من حــرارة 
الــمــشــاة ومـــســـارات الــمــشــي فــي الــهــواء 
الطلق هناك، حيث ماحظة أعداد كبيرة 

من ممارسي رياضة المشي بشكل يومي 
يرتدون  وهم  المغرب  أذان  قبل  خاصة 
المشي  ويـــمـــارســـون  الــريــاضــة  أحـــذيـــة 
ــة عـــوالـــي ومــمــراتــه  ــ الــســريــع بــيــن أروقـ
صغيرة  مجموعات  شكل  على  الطويلة 
أو بشكل فردي ومن الجنسين باختاف 

أعمارهم.
لمكافحة  األمــثــل  المشي  ريــاضــة  وتــعــد 
بنمط  تتعلق  الــتــي  الــمــزمــنــة  ــراض  ــ األمـ
ثقافة  وأن  خصوصا  الخامل،  المعيشة 
بــاتــت مــن األفــكــار التي  ريــاضــة المشي 
كبير  بشكل  المجتمع  ــراد  أفــ بــهــا  يهتم 
عنصر  إضافة  العديد  ويحاول  ومستمر 
االســتــمــتــاع والــتــشــويــق إلــيــهــا بــإضــافــة 

الدراجات مع العائلة.

منذ سنوات  معينة  قواعد  على  ثابتة  البحرين  في  الــزواج  أصالة 
كثيرة وبرغم من اختاف كبير في كيفية زفاف العريس والعروس، 

لكن طريقة التقدم في خطبة الفتاة لم تتغير إطاقا.
الــعــروس  ورؤيـــة  للتعارف  أوالً  الــنــســاء  تجتمع  األمـــر  بــدايــة  فــي 
والحصول على موافقة أم العروس على العريس، ومن ثم التحدث 

على تفاصيل الزواج بالتفصيل مثل المهر، الشبكة، حفل الزواج.
أمــام  موافقته  فــي  الــعــروس  ــد  وال دور  يأتي  النساء  اجتماع  بعد 
الحضور وتحديد يوم عقد الزواج ويسمى ”يوم المواساة“ باللهجة 
الطرفين  أقرباء  اليوم يعد مهم جدا في حضور  البحرينية، وهذا 
وأعــمــام  واإلخـــوة  األب  يــأتــي  الــشــاب،  زواج  أهمية  على  للتأكيد 
واألخوال وبعض األصدقاء والمقربين للعريس والعروس، لتصبح 

هذه المصاهرة سبب الترابط بين العائلتين.

كتب طالب اإلعالم: محمد حميدان 

جامعة البحرين

طارق البحار

أصالة الزواج في البحرين.. عادات ثابتة
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“ديار المحرق” تواصل االستثمار في مبادرات االستدامة البيئية
انطالًقــا مــن مســاعيها لبنــاء حلــول حديثــة لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة في المملكة، بادرت شــركة “ديــار المحرق”، إحدى 
أكبر شــركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، بتركيب عدد من أشــجار الطاقة الشمســية في مدينة “ديار المحرق”؛ اســتمراًرا 
الستثمارها في مشروعات بحثية مبتكرة للحفاظ على البيئة والتعاقد مع أطراف ثالثة ذات خبرة في إعادة التدوير. وتأتي هذه 
المبادرات ضمن جهود الشركة إلنشاء مدينة ذكية ُتوفر نمط حياة أفضل للجميع، مع توظيفها للحلول التكنولوجية بشكل هادف 

إضافة إلى تعزيز وتنويع االقتصاد، واعتماد الحلول الذكية لمنح األولوية لالستدامة البيئية.

المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  وباشـــرت 
بتركيـــب العديـــد من أشـــجار الطاقة 
الشمســـية موزعة في أنحاء المدينة، 
كيلـــوواط   3 بســـعة  منهـــا  البعـــض 
ووالباقـــي بســـعة 2 كيلـــوواط، وهي 
مخصصـــة إلمـــداد الطاقـــة لوحـــدات 
واألنابيـــب  األوليـــة  الـــري  تحكـــم 
الثانويـــة  للتوصيـــات  الُمشـــغلة 
ولتزويـــد وحدات تحكم الري األولية 

بالطاقة.
بتحقيـــق  الخطـــوة  هـــذه  وستســـهم 
الطاقـــة  مـــن  القصـــوى  االســـتفادة 

يســـاعد  إذ  بالمدينـــة،  المســـتدامة 
فـــي تعزيـــز  تركيـــب هـــذه األشـــجار 
الميـــاه  إلمـــدادات  اآللـــي  التحكـــم 
األساســـي  الـــري  لنظامـــي  المعاَلجـــة 
والثانـــوي. وحرصـــت الشـــركة علـــى 
اختيـــار األماكـــن المخصصـــة لوضـــع 
بعنايـــة  الشمســـية  الطاقـــة  أشـــجار 
وتخطيـــط مدروس؛ ضمن مســـاعيها 
لدعـــم احتياجها للطاقـــة، جنًبا لجنب 
التشـــغيلية  التكاليـــف  خفـــض  مـــع 
وتكاليف رأس المال الخاصة بفواتير 

الكهرباء والصيانة.

المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  وتعاونـــت 
أيضا مع مؤسســـة الخليج للتســـييج 
والتســـطيح وشركة “كيه بي سمارت 
إنرجي” لتركيب 103 وحدات إضاءة 
في حديقة الديار تعمل بنظام الطاقة 
بتصميـــم  تتميـــز  كونهـــا  الشمســـية؛ 
يناســـب بيئة البحرين وبكلفة صيانة 
منخفضـــة، وعـــدم احتســـاب رســـوم 
الكهرباء؛ نظًرا لمساهمة التكنولوجيا 
المســـتخدمة فـــي حمايـــة البيئـــة عن 

طريق التقليل من استهاك الطاقة.
الرئيـــس  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعقيًبـــا 

المحـــرق”  “ديـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
أحمد العمادي “نحن فخورون بجميع 
التـــي  المبتكـــرة  البيئيـــة  المبـــادرات 
تبنيناهـــا منذ بـــدء مســـيرتنا، أحدثها 
الشمســـية،  الطاقـــة  أشـــجار  تركيـــب 
المتركـــزة  مســـاعينا  مـــن  والمنبثقـــة 
حول تحقيق االستدامة، إذ من شأن 

هـــذه الخطوة أن تســـاهم فـــي توليد 
طاقة مســـتدامة، ُتساعد على خفض 
التكاليـــف التشـــغيلية، وتـــؤدي لخلق 
للبيئـــة  وصديـــق  متحضـــر  مجتمـــع 
ضمـــن ديار المحـــرق. كما إننـــا نتطلع 
ُقدًمـــا لتحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 

الُمشـــرفة، والســـير على النهـــج ذاته، 
لُنرســـي معيـــاًرا جديـــًدا في المشـــهد 
العقاري بمملكـــة البحرين، ونؤكد من 
خالـــه أهميـــة الولوج إلى المســـتقبل 
وتطويـــع التكنولوجيا لصالح تحقيق 

االستدامة البيئية”.
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احتفت مملكة البحرين ممثلة بجمعية الهال األحمر البحريني باليوم 
العالمي للعمل اإلنساني الذي تحييه دول العالم هذا العام تحت شعار 
“أبطـــال الحيـــاة الحقيقيـــون”، مســـتذكرة بإجـــال العامليـــن بالمجال 
اإلنســـاني، وموجهة رســـالة شـــكر لكل الذين نذروا أنفســـهم لمساعدة 

اآلخرين في جميع أنحاء العالم.
البحرينيـــة  والطبيـــة  الصحيـــة  الكـــوادر  بجهـــود  الجمعيـــة  ونوهـــت 
خصوصـــا، التـــي تقاتل في الصفـــوف األمامية بصبر وعـــزم لمكافحة 
جائحـــة فيـــروس )كوفيـــد 19(، مشـــيرة إلـــى أن العالم ينظـــر إلى تلك 
الكـــوادر علـــى أنهم متطوعـــون شـــجعان يخاطرون بحياتهـــم وحياة 

أسرهم من أجل حماية اإلنسانية من هذا الفيروس.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الهال األحمر البحريني فوزي أمين 
أنـــه يحـــق لمملكة البحريـــن الفخر بســـجلها الحافل في مجـــال العمل 
اإلنســـاني، وقال إن الرغبة بالعمل اإلنســـاني صفة متأصلة في شـــعب 
البحرين، وواضحة على المســـتوى الشعبي والحكومي، والبحرينيون 

يلبون النداء في كل المواقف.

“الهالل 
األحمر”تحتفل 

باليوم 
العالمي للعمل 

اإلنساني

“الكوهجي” توقع اتفاقية مع “أوركيد العقارية”
األيــقــونــي أوركـــيـــد  ــرال  ــاي ــب س ــرج  ــب ل الـــهـــواء  تكييف  ــول  ــل ح ــدث  ــ أح لــتــقــديــم 
وقعت مجموعة عبدالجبار الكوهجي اتفاقا لتقديم أحدث حلول تكييف الهواء لبرج ســبايرال أوركيد، الذي يتم تطويره في واتر جاردن ســيتي، ضاحية الســيف بقيمة مليوني دوالر. 

وحضر التوقيع المدير اإلداري بمجموعة عبدالجبار الكوهجي، محمد الكوهجي، والمدير اإلداري بشركة أوركيد للتطوير العقاري بشار أحمدي. 

اإلبداعـــي  بتصميمـــه  المشـــروع  ويتميـــز 
والفريد، الذي يتضمن أفخم المرافق مثل 
المنفـــذ للشـــاطئ الخاص. وتتميـــز أنظمة 
تكييف الهواء بتقنية العاكس االستوائي، 
التي تعتبر األكثر كفاءة في توفير الطاقة 
في أجهزة “إل جي”. ومجموعة عبدالجبار 
الكوهجـــي هـــي الموزع الحصـــري ألجهزة 
التكييـــف  وأجهـــزة  المنزليـــة  جـــي”  “إل 
التجارية في البحرين ألكثر من 35 عاما. 
وتستخدم مكيفات الهواء بنظام العاكس 
مبرد هواء صديق للبيئة )R-410(، ويوفر 
بمكيفـــات  مقارنـــة  الكهربـــاء  مـــن   %  30
الهواء التقليديـــة التي تعمل بنظام الفتح 

والغلق. 
ويســـتمر تطوير مشروع سبايرال أوركيد 
بوتيـــرة ســـريعة، ومن المتوقـــع أن يكتمل 

بالكامل بحلول منتصف العام 2021. 
وفي حديثه أثناء التوقيع، قال الكوهجي 
”نحـــن فخـــورون بتقديـــم أحـــدث حلـــول 
الهـــواء مـــن )إل جـــي(، وقـــد تـــم تصميـــم 
هذه الحلول بشـــكل خاص للمســـاهمة في 
خلـــق بيئـــة صحيـــة ومريحة مـــع الحفاظ 
على نظام بيئي مســـتدام. يســـعدنا توقيع 
هـــذا العقـــد لصالح بـــرج ســـبايرال أوركيد 
مـــع شـــركائنا على المـــدى الطويل، شـــركة 

أوركيد للتطوير العقاري”.

فــي فئة أفضــل برنامج لمشــاركة الموظفين فــي “ الخاص”

“زين البحرين” تحصد جائزة السعادة في العمل 2019

“نسيج” تقدم دعما عينيا لألسر المتعففة

البحريـــن”،  “زيـــن  شـــركة  حصلـــت 
فـــي  الرائـــدة  االتصـــاالت  شـــركة 
المملكـــة، على جائزة الســـعادة في 
العمل للعـــام 2019 في فئة “أفضل 
الموظفيـــن”  لمشـــاركة  برنامـــج 
)القطاع الخاص(. وشهدت النسخة 
االفتراضـــي  الحفـــل  مـــن  الثالثـــة 
لجائزة “الســـعادة فـــي العمل” الذي 
نظمته شـــركة “سســـتينابل مايندز” 
مشـــاركة أكثر مـــن 120 مندوًبا، إذ 
تم الكشـــف عن أفضل أماكن العمل 
الســـعيدة فـــي المنطقـــة. وكان من 
بيـــن الفائزين مؤسســـات حكومية 
وخاصـــة اتخـــذت خطـــوات لزيادة 

معدل سعادة موظفيها.
علـــى  البحريـــن”  “زيـــن  وحصلـــت 
إلشـــراك  برنامـــج  أفضـــل  جائـــزة 
القطـــاع  فئـــة  عـــن  الموظفيـــن 
الخـــاص؛ إلظهارهـــا تميـــًزا واضًحا 
في تبني برامج إشـــراك الموظفين 
والشـــمولية على أســـاس االحترام 
وااللتـــزام  والتكامـــل  والثقـــة 
المتبادل والتواصل بين المؤسســـة 

“زيـــن  واســـتفادت  وموظفيهـــا. 
البحريـــن” بشـــكل فعـــال مـــن نقاط 
القوة لدى موظفيها واستفادت من 
اختافاتهـــم، ما ســـاهم فـــي توفير 
لالتـــزام  لهـــم  المناســـبة  الظـــروف 

بأهداف الشركة وقيمها.
وتلقـــت لجنـــة تحكيم “سســـتينابل 

ماينـــدز” مـــا مجموعه 62 ترشـــيًحا 
دول   4 مـــن  مختلفـــة  فئـــات  عبـــر 
اإلمـــارات  وهـــي  المنطقـــة،  فـــي 
والبحريـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
العربيـــة  والمملكـــة  والكويـــت 
الســـعودية. وقامت لجنة مســـتقلة 
مـــن المحكميـــن بتقييـــم الشـــركات 

وبعـــد  المشـــاركة،  والمؤسســـات 
تقييـــم دقيـــق بنـــاًء علـــى معاييـــر 
شـــركة   19 اختيـــار  تـــم  متعـــددة، 

ومنحها الجوائز.
وبهـــذه المناســـبة صرحـــت المديـــر 
التنفيذي للموارد البشرية في شركة 
“زيـــن البحرين” دانة بوخماس عند 
اســـتام الجائـــزة قائلـــة “ال يمكننـــا 
أن نكـــون أكثـــر ســـعادة لحصولنـــا 
حرصنـــا  إذ  الجائـــزة،  هـــذه  علـــى 
على االســـتثمار، وبشـــكل دائم، في 
موظفينـــا وعززنا ثقافة تشـــجعهم 
على المشـــاركة واالندمـــاج. وتأتي 
هـــذه الجائـــزة لتكـــون خير شـــاهد 
علـــى تركيز زين البحرين المســـتمر 
ســـعيدة،  عمـــل  بيئـــة  خلـــق  علـــى 
حيـــث يكـــون صـــوت كل موظـــف 
وآراؤه أمـــًرا مهًما بالنســـبة لنا، فيما 
نقـــدم لهـــم فرًصا مجديـــة لارتقاء 
الشـــخصي والمهني، ونحرص على 
مؤسســـية  بيئـــة  لدينـــا  تكـــون  أن 
ســـعادة  علـــى  للمحافظـــة  صحيـــة 

موظفينا وإنتاجيتهم العالية”.

دعـــم  فـــي  لجهودهـــا  مواصلـــة 
األعمـــال الخيرية واإلنســـانية في 
شـــركة  قامـــت  البحريـــن،  مملكـــة 
نســـيج العقارية، إحدى الشـــركات 
التطويـــر  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
العقـــاري بالمملكـــة، بتقديـــم دعـــم 
إلى مجموعة من األسر البحرينية 
المتعففة. وقامت الشركة بدراسة 
مجموعـــة مـــن األســـر البحرينيـــة 
احتياجاتهـــم  أهـــم  لمعرفـــة 
ذلـــك  إلـــى  واســـتنادا  المعيشـــية، 
تلـــك  بتوفيـــر  الشـــركة  بـــادرت 
االحتياجـــات بما في ذلك األجهزة 

الكهربائية والمستلزمات المنزلية؛ 
بهدف دعم هذه الفئـــات المتعففة 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  مـــن 

وتخفيف األعباء المعيشية عنهم، 
والمساهمة في تلبية احتياجاتهم 

ومتطلباتهم الحياتية الملحة.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة 
هـــذا  أن  الحمـــادي  أحمـــد  نســـيج 
الدعم يأتي انطاقا من المسؤولية 
االجتماعية التي تضطلع بها شركة 
نســـيج والتـــي تمثـــل إحـــدى أهـــم 
ركائز اســـتراتيجيتها، إذ ال تتوانى 
الشركة عن المساهمة في مختلف 
المشـــروعات اإلنســـانية والوطنية 
هـــذه  أن  موضحـــا  بالمملكـــة، 
االســـتراتيجية تقـــوم علـــى خطـــة 

متكاملة لدعـــم مختلف القطاعات 
والمبادرات والمؤسســـات الخيرية 

في البحرين.
شـــركة  لـــدى  إن  الحمـــادي  وقـــال 
نســـيج خططـــا مســـتقبلية لتقديم 
والمســـاعدات  الدعـــم  مـــن  مزيـــد 
اإلنســـانية  للمشـــروعات 
فـــي  والتنمويـــة  واالجتماعيـــة 
مختلـــف المجاالت والقطاعات بما 
فيها المجاالت الصحية والتعليمية 
والرياضيـــة واإلســـكانية؛ انطاقـــا 
االجتماعيـــة  مســـؤوليتها  مـــن 

واإلنسانية في المملكة.
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عشاء راقص يطيح بمسؤولين في حكومة إيرلندا
تســبب عشــاء راقــص بعاصفــة فــي الطبقــة السياســية فــي 
إيرلنــدا، بعــد معلومات عن تنظيم الحفــل في مخالفة للقيود 

الصحية المرتبطة بوباء كوفيد - 19.
وبســبب هــذه الفضيحــة السياســية، ســيدعو رئيــس الوزراء 
اإليرلنــدي ميتشــل مارتــن البرلمــان إلــى االنعقــاد، وطلب من 
المفوض األوروبي للتجارة اإليرلندي فيل هوغان االســتقالة 

لتورطه فيها.
وقال ناطق باسم الحكومة أمس األحد: إن مارتن وشركاءه 
فــي التحالــف، نائــب رئيــس الــوزراء ليــو فــارادكار والوزيــر 

إيمون راين “اتفقوا على دعوة البرلمان إلى االنعقاد”.
ونظــم العشــاء مســاء األربعــاء لمناســبة مــرور 50 عامــا على 
تأســيس نــادي الغولــف التابــع للبرلمــان، بحضــور 82 مدعــوا 
مــن  كبيــر  عــدد  اســتقالة  إلــى  وأدى  هوغــان.  فيــل  بينهــم 

المسؤولين بينهم وزير الزراعة دارا كالياري.
وجرى العشــاء غداة قرار للسلطات بتعزيز القيود المفروضة 
علــى التجمعــات التــي تمنــع وجــود أكثــر من 6 أشــخاص في 

مكان مغلق.
وأعلنــت الشــرطة اإليرلنديــة فتــح تحقيــق فــي “انتهــاكات” 

للقانون.
وقــال مارتــن وفــارادكار زعيم الحــزب الليبرالــي “فينه غيل” 

الذي كان هوغان نائبا عنه في البرلمان من قبل، إنهما “تحدثا 
مــع المفــوض هوغان وطلبــا منه تحمل مســؤولياته”. وصرح 
ناطق باســم هوغان لشــبكة “ار تي اي” أن المفوض “ســيفكر” 
فــي طلبهما. وكان هوغــان النائب في البرلمان من 1987 إلى 
2014 ووزير البيئة من 2011 إلى 2014 أكد أنه حضر العشاء 
“بعدمــا فهم بشــكل واضح أن المنظميــن والفندق الذي جرى 
فيــه العشــاء أكــدا أن ترتيبــات اتخــذت الحتــرام توجيهــات 

الحكومة”. وقالت الشبكة إنه نشر بيان اعتذار بعد ذلك.
“اعتــذارات  أن  صــرح  الــوزراء  رئيــس  باســم  الناطــق  لكــن 
المفــوض متأخــرة )...( يجب أن يتحــدث بالتفصيل ويوضح 
مبادرتــه”. وأضــاف أن مارتــن وفــارادكار “يريــان أنــه مــا كان 

يجب تنظيم العشاء”.

األميركيــة  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
ســوف  صغيــرا  كويكبــا  أن  )ناســا(، 
مــن  يــوم  قبــل  األرض  مــن  يقتــرب 
فــي  العامــة  االنتخابــات  إجــراء 
الواليات المتحدة، المخطط لها في 3 

نوفمبر المقبل. 
وقالت الوكالة، في بيان، إن الكويكب 
 ،”2018VP1“ اســم  تحــت  المســجل 
مســافة  علــى  األرض  مــن  ســيقترب 
أن  مضيفــة  كلــم،  ألــف   420 نحــو 
احتمال اصطدامه باألرض ال يتجاوز 

.% 0,41
وتــم الكشــف عــن الكويكــب المذكــور 
مــن قبــل مرصــد “بالومــار” فــي والية 
كاليفورنيــا، فــي العــام 2018، وال يعد 

جسما مهددا للبشر.
الــذي   ،”2018VP1“ كويكــب  وينفــذ 
وأربعــة  متريــن  بيــن  قطــره  يتــراوح 
أمتــار، الــدورة الكاملة حول الشــمس 
في سنتين، ويعد من نوع الكويكبات 

القريبة من األرض.

“ناسا” تحذر.. كويكب 
يقترب من األرض

يمكــن أن ينجــم ألــم الظهر عن تناول نظام غذائي غيــر صحي، أو النوم في وضعية 
غيــر صحيحــة معظــم األوقــات.  وُتعــد آالم الظهــر حالــة شــائعة تؤثــر علــى معظــم 
األشــخاص فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم، وفقــا إلدارة الصحــة الوطنيــة البريطانيــة. 
ولكــن، يمكــن تســريع الشــفاء، أو حتــى منــع ظهور آالم الظهــر في المقــام األول، عن 
طريــق إجــراء بعــض التغييــرات على خطــة نظامك الغذائي. وُكشــف عــن أن إحدى 
أســهل الطــرق لحمايــة ظهــرك مــن اآلالم الشــديدة واألوجاع، وهي البــدء في تناول 
المزيــد مــن البطاطــا الحلوة. وتعد البطاطا الحلوة من أفضــل األطعمة التي تضيفها 
إلــى نظامــك الغذائــي، إذا كنــت تعانــي مــن آالم الظهر، وفقــا لجراح العظــام الدكتور 
برانكــو بربــا. وأوضح برانكو أن البطاطا الحلوة نبــات مضاد لاللتهابات، وهو مفتاح 
لمكافحــة آالم أســفل الظهــر. وفــي غضــون ذلــك، يمكنك أيضــا تقليل خطــر اإلصابة 

بآالم الظهر، عن طريق إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي، كما ُيزعم.
ويعتبــر الزعتــر مضــادا طبيعيــا لاللتهابــات، كما أنــه يحتوي على عدد مــن المكونات 

النشطة التي تمنع الشعور باأللم.

“طعام خارق” يحمي من آالم الظهر المزعجة

سريالنكية تؤدي رقصة تقليدية أمام معبد بيالنويال 
أثناء مهرجان ايساال بيراهيرا في كولومبو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ســيتقدم  أنــه  تــوك”  “تيــك  تطبيــق  أعلــن 
األميركــي  الرئيــس  إدارة  ضــد  بشــكوى 
دونالد ترامب للطعن بـ “ممارستها القمعية” 
ضــد الخدمــة التــي تملكها شــركة صينية، 
وتقول واشــنطن إنها تشكل تهديدا ألمنها 
القومــي.  وفــي وقت يتصاعــد التوتر بين 
أكبــر قوتين اقتصاديتيــن في العالم، اتهم 
يتيــح  بأنــه  تــوك”  “تيــك  تطبيــق  ترامــب 
الفدرالييــن  الموظفيــن  تعقــب  للصيــن 
وإعداد ملفات ألشخاص بغرض ابتزازهم 
 6 وفــي  شــركات.  علــى  والتجســس 
أغســطس، وقــع ترامــب مرســوما تنفيذيا 
يمهل األميركييــن 45 يوما لوقف التعامل 
مــع شــركة “بايتدانــس” الصينيــة المالكــة 
لتطبيــق “تيــك تــوك”. وهــذا هو المرســوم 
أمــام  بــه  الطعــن  الشــركة  تعتــزم  الــذي 
القضــاء. وجــاء في بيان لـ “تيك توك”: من 
أجــل ضمــان عدم تقويض ســيادة القانون 
عادلــة،  معاملــة  وزبائننــا  شــركتنا  وتلقــي 
بالمرســوم  الطعــن  أمامنــا ســوى  ال خيــار 

التنفيذي من خالل النظام القضائي.

لقــي ما ال يقــل عن 13 من رواد ملهى 
ليلي حتفهم إما ســحقا تحت األقدام 
الفــرار،  أو اختناقــا أثنــاء محاولتهــم 
عندمــا داهمــت الشــرطة المــكان ألنــه 
فتح أبوابه في انتهاك لقيود مكافحة 
الشــرطة  وقالــت  كورونــا.  فيــروس 
ومســؤولون بالحكومــة “إن ما ال يقل 
أفــراد  مــن   3 بينهــم  أصيبــوا،   6 عــن 
 120 نحــو  حــاول  عندمــا  الشــرطة، 
مــن رواد ملهــى “تومــاس ريســتوبار” 
لــدى وصــول  الفــرار، مســاء الســبت، 

الشرطة لفض حفل بالطابق الثاني”.
وأبلــغ الجيران الشــرطة بأمــر الحفل، 
الــذي نظمــه الملهى الواقع في منطقة 

لوس أوليفوس بالعاصمة.
وأوضحــت وزارة الداخليــة في بيان، 
محاوليــن  اندفعــوا  الملهــى  رواد  أن 
الخــروج من المدخــل الوحيد للمكان، 
وحوصروا بين الباب والســلم المؤدي 
الشــارع. وأضافــت أن الشــرطة  إلــى 

اعتقلت 23 ممن حضروا الحفل.

“تيك توك” يعتزم الطعن 
قضائًيا بقرار ترامب

وفاة 13 من رواد 
ملهى ليلي في بيرو

نشــرت صحف تركية صوًرا قالت إنها البنة رئيس النظام الســوري بشــار األســد، 
وهي في إحدى المدن الساحلية التركية تقضي العطلة مع أصدقائها.

وقالــت صحيفــة صباح المقربــة من حزب العدالة والتنميــة الحاكم أمس األحد، 
“هنــاك أحاديث عن وجود زين األســد ابنة بشــار األســد في مدينــة بودروم على 
بحر إيجه”. وأضافت الصحيفة “يقال إن زين األسد، ابنة الرئيس السوري بشار 
األســد التــي تبلــغ مــن العمــر 16 عاًمــا، موجودة فــي بــودروم، واألحاديــث تفيد 
بأنها تقوم بجولة ســياحية، إذ زارت أقاربها أخيًرا في إســطنبول، ثم ذهبت إلى 

شواطئ بحر إيجه مع أصدقائها”.

ماذا تفعل ابنة بشار األسد في تركيا؟

دعمت المطربة األميركية جينيفر لوبيز، ضحايا انفجار مرفأ بيروت، 
بمشاركتها في مبادرة خيرية. وشاركت لوبيز عبر صفحتها على موقع 
“فيسبوك” صورة “ثالثية األبعاد” لها، ترتدي قميصا من تصميم مصمم 

األزياء اللبناني العالمي زهير مراد. ومطبوع على القميص عبارة “النهوض 
من األلم”، وهي استنكار لما وقع جراء انفجار مرفأ بيروت؛ بهدف التأكيد 
للمجرم أن بيروت ستنهض من جديد من الحطام. وستعود كل أرباح هذه 

الحملة الخيرية لمساعدة العائالت المتضررة من االنفجار. وأكدت وسائل اإلعالم التركية، أن زين األسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في “بودروم”، 
وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة، أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة.

فـــــي حـــــادثـــــة نــــــــادرة، 
ــارت فــوضــى عــارمــة،  أثـ
ــعـــطـــل جـــســـر “تــــــاور  تـ
ــشــهــيــر فــي  ـــدج” ال ــريـ ــ ب
فوق  يمتد  الــذي  لندن، 
نــهــر “الــتــيــمــز” فــي قلب 
البريطانية،  الــعــاصــمــة 
ــوم  ــل مـــفـــتـــوحـــا يـ ــ وظــ

السبت، قبل أن يتم تدارك األزمة الغريبة. وأثارت الحادثة مشكالت مرورية 
الجسر  إغــالق  بعدما فشلت عملية  وذلــك  الــمــارة،  انــدهــاش  إلــى  وأدت  كبرى 
الشهير. وغردت  النهر  في  بمرور سفن  للسماح  كالمعتاد  فتحه  بعد  التاريخي 
أمام  أغلق  الجسر  أن  مساء  الخامسة  الساعة  بعيد  “تويتر”  عبر  لندن  شرطة 
المارة والسيارات، وأن عماال يعكفون على إصالحه. وبعد ساعة واحدة غردت 

الشرطة أن الجسر أعيد فتحه.

أشهر جسور لندن يتعطل مفتوًحا ويعرقل المرور الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 
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إنهم “الخبراء” في تقييم األداء!
Û  كنــت مــع الرئيــس التنفيذي عندما دخــل علينا مدير مكتبه الــذي بادرنا قائاًل ومن

دون االســتئذان من رئيســه: لقد سمعتكما تتحدثان عن تعيين “فالن” في منصب 
إداري. أود أن أخبركما بأن هذا الشــخص قد اســتهلكت طاقاته وأصبح ال يمتلك 

أي قدرات قيادية تمكنه من إدارة أي قسم أو إدارة. تابع محدثي..
Û  تملكتنا الدهشة وسيطرت علينا للحظات لم يتمكن أحدنا خاللها من الرد عليه أو

حتــى الطلــب منــه التوقف وعدم االســتمرار في “مداخلته” الغريبــة وغير الالئقة. 
لقد الحظت عالمات اإلحراج الشديد على مالمح الرئيس الذي استطاع بعد جهد 
أن يحــرر لســانه مــن ســطوة االســتغراب واإلحــراج ليقــول لمدير مكتبــه وبصوت 

هادئ ودون أن يفقد اتزانه:
Û  مــن طلــب منــك إبــداء رأيــك؟ مــا عالقتــك بقــرارات اإلدارة؟ ثــم واألهــم من ذلك

كلــه أال تتطلــب مهــام وظيفتك هنا الحفاظ على ســرية المعلومــات؟ فكيف تجرؤ 
اإلنصــات إلــى مــا يــدور فــي هــذا المكتــب؟ يمكنــك أن تخــرج اآلن وســأجتمع بك 
الحًقا وبحضور مسؤول الموارد البشرية.. بعد لحظات صمت تابع محدثي قائاًل: 

Û  اعتذر الرئيس عن ســلوكيات مدير مكتبه الغريبة قائاًل: تصّور أن الشــخص الذي
يقول عنه بأنه استهلكت طاقته لم يتجاوز األربعين وهو وبحسب تقارير رؤسائه 
مــن أنشــط وأكفــأ الكــوادر في المؤسســة. ال أدري ســبب تدخل مديــر المكتب في 
هذا األمر، هل هي الغيرة المهنية أم هو الحســد أم هو من الذين ال يتمنون الخير 

ألحد؟
Û  يقــول أحــد االختصاصييــن ’’إن صفاء النفس وســالمة القلب من الحقد والحســد

وحــب الخيــر للناس، والفرح بإشــراقهم ونجاحهم هو أعظم رصيد لســعادة الدنيا 
وفالح اآلخرة‘‘. انتهى.

إنهــا ســلوكيات فرديــة قــد تــرى مثلهــا، ســيدي القــارئ، حتى فــي بعــض المجالس 
العامــة، حيــث يقــوم أحدهــم بتقييــم أداء اآلخريــن فــي أعمالهــم وحتــى بتحليل 
شــخصياتهم، لكــن الجميــل فــي األمــر أن المســؤول المحتــرف والمتلقــي الواعــي 

يعرف أنها مجرد سوالف عابرة بعيدة عن المهنية. ما رأيك سيدي القارئ؟
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