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المنامة - المجلس األعلى للصحة

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس  للصحـــة 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد ١٩( الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن 
مملكـــة البحرين بـــدأت أمس إدخال 
المرحلة الثالثة للتجارب الســـريرية 
على لقاح لفيروس كورونا، بالتعاون 
مع القائمين علـــى التجربة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وشـــركاء 
الصيـــن  جمهوريـــة  مـــن  المبـــادرة 
المبـــادرة ســـيتم  الشـــعبية، وضمـــن 
تجريـــب اللقاح علـــى 6000 متطوع 

من المواطنين والمقيمين.
بمقـــر  اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
المجلـــس أمس وفـــًدا مـــن القائمين 
علـــى مشـــروع اللقـــاح المحتمل ضد 

فيروس كورونا.

البحرين ُتطلق ثالث مراحل 
التجارب السريرية على اللقاح

)04(

مجلس التعاون يطالب بتمديد حظر السالح على إيران

إيران لم تلتزم 
باالمتناع 

والكف عن 
التدخل 

المسلح في 
دول الجوار

دبي ـ العربية.نت

بعـــث األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة نايـــف الحجـــرف، أمس، برســـالة إلـــى مجلس 
األمـــن الدولـــي للمطالبـــة بتمديـــد أحـــكام ملحـــق قرار 
مجلـــس األمـــن رقم 2231 بشـــأن تقييد نقل األســـلحة 
التقليديـــة مـــن وإلى إيران والذي ســـينتهي بتاريخ 18 

أكتوبر 2020.
وأضـــاف أن ذلـــك “األمر يحتـــم ضرورة تمديـــد أحكام 
ملحـــق القـــرار رقـــم 2231 ومـــا يمثله ذلك مـــن ضمان 

)12(وصون ألمن واستقرار المنطقة والعالم”.

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، الرئيـــس الفخري للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية أمـــس فـــي قصـــر الصافريـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو 

الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بحضور وزير الديوان 
الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير المتابعة 
بالديوان الملكي الشـــيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة، 

ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني.
وأكـــد جاللتـــه أن وقـــوف مملكـــة البحريـــن إلـــى جانب 
الشـــعب اللبناني الشـــقيق وتضامنها معـــه في مثل هذه 
الظـــروف الصعبة التي يمر بها تأتي تجســـيدا للعالقات 

األخويـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين. وأعـــرب 
جاللتـــه عن تمنياته لشـــعب لبنان الشـــقيق بتجاوز هذه 
المحنة وأن ينعم باألمن والسالم واالستقرار واالزدهار.
وأضاف جاللته أن أفـــراد الجالية اللبنانية في البحرين 
هم في بلدهم ونقدر لهم كل جهودهم ومساهماتهم مع 
إخوانهـــم المواطنيـــن في مجاالت التنمية الشـــاملة في 

البحرين.

نقف إلى جانب الشعب اللبناني بالظروف الصعبة
جاللــة الملــك: الجاليــة اللبنانيــة فــي البحريــن هــم فــي بلدهم

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

)02(

نرفع إلى مقام

صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص التقدير وعظيم االمتنان على تفضل سموكم بتوجيه

وزارة اإلسكان إلى تلبية االحتياجات اإلسكانية ألهالي قرية جنوسان في

مشروع أسكان جنوسان

مقدرين جهود سموكم في توفير السكن الكريم لمواطني هذا البلد العزيز

ومتمنين لسموكم موفور الصحة والعافية وطول العمر

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وســط ســخط شــعبي علــى أداء الطبقــة الحاكمــة بعــد انفجــار مرفــأ 
بيروت الذي خلف خسائر فادحة في األروح والممتلكات، تقدم وزير 
البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته إلى رئيس الحكومة حسان 

دياب، أمس. 

البيئـــة  وزيـــر  اســـتقالة  وتأتـــي 
اللبنانـــي، بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن 
اللبنانيـــة  اإلعـــالم  وزيـــرة  تقديـــم 
مـــن  اســـتقالتها  عبدالصمـــد  منـــال 
منصبهـــا، بعـــد أن قدمـــت اعتذارها، 
مؤكدة أن “التغيير الذي تطمح إليه 
الحكومـــة بعيد المنـــال”. من جانبه، 
دعا البطريـــرك الماروني، أمس، إلى 
اســـتقالة الحكومة اللبنانية وإجراء 
انتخابات نيابيـــة مبكرة. وتتواصل 
التحقيقـــات فـــي ملف انفجـــار مرفأ 

بيروت فـــي لبنان، فيمـــا ارتفع عدد 
الموقوفيـــن في الســـاعات األخيرة، 
أبرزهم مديرا عـــام الجمارك الحالي 
بيـــروت.  مرفـــأ  ومديـــر  والســـابق، 
عـــددا  المحققـــون  واســـتدعى 
اإلدارييـــن  الموظفيـــن  مـــن  كبيـــرا 
ضبـــاط  وبعضهـــم  والعســـكريين، 
معهـــم.  للتحقيـــق  رفيعـــة  برتـــب 
ويمثـــل اليـــوم اإلثنين أمـــام قاضي 
التحقيقـــات عدد من قـــادة األجهزة 

األمنية، الحاليين والسابقين.

استقاالت نواب ووزراء.. تفجير 
بيروت يصدع الحكومة والبرلمان

بيروت ـ وكاالت

)12(

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون  «
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عظيم 

الشكر وبالغ التقدير واالمتنان إلى المقام السامي 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة على مبادرات جاللته اإلنسانية النبيلة 

والمستمرة في مساعدة وإغاثة المنكوبين، ما يعكس 
مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه الشعوب 

انطالًقا من الروابط األخوية واإلنسانية التي تجمع 
مختلف دول وشعوب العالم.  من جانبه، بين األمين 

العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 

السيد أن المؤسسة الملكية تدرس بالتنسيق مع 
وزارة الصحة تدرس نقل عدد من الجرحى والمصابين 
من األشقاء اللبنانيين لتلقي العالج في مستشفيات 

البحرين، وابتعاث فريق طبي خاص إلى جمهورية لبنان؛ 
للمساهمة في جهود اإلنقاذ وعالج المصابين.

نقل عدد من الجرحى اللبنانيين للعالج في البحرين

)02(
متظاهر لبناني يدخن النرجيلة وسط اشتباكات مع قوات األمن

 بالقرب من البرلمان وسط بيروت مساء أمس )أ ف ب(



نقل عدد من الجرحى اللبنانيين لتلقي العالج في البحرين
رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عظيم الشــكر وبالغ التقدير واالمتنان إلى المقام 
الســامي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
علــى مبــادرات جاللته اإلنســانية النبيلة والمســتمرة في مســاعدة وإغاثة 
المنكوبيــن، مــا يعكــس مواقــف مملكــة البحريــن المشــرفة تجــاه الشــعوب 
دول  مختلــف  تجمــع  التــي  واإلنســانية  األخويــة  الروابــط  مــن  انطالًقــا 

وشعوب العالم. 

كمـــا تقـــدم ســـموه بخالـــص الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى جاللة الملـــك على ما 
تفضل به جاللته من إشادة بالجهود 
قيـــادة  فـــي  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
وســـرعة تنفيـــذ توجيهـــات جاللتـــه 
الســـامية فـــي توصيـــل المســـاعدات 
اإلنسانية واإلغاثية العاجلة لألشقاء 
فـــي جمهورية لبنان الشـــقيقة جراء 
االنفجـــار الكبير والكارثة اإلنســـانية 

التي تعرضت لها العاصمة بيروت.
وقال ســـموه “إن ما تفضل به سيدي 

جاللـــة الملك من إشـــادة بدور فريق 
بقيـــادة  اإلغاثـــي  المؤسســـة  عمـــل 
ســـموه وســـام نضعـــه جميعـــا علـــى 
صدورنـــا ويجعلنـــا أمـــام مســـؤولية 
كبيـــرة بـــأن نضاعـــف الجهـــد والبذل 
والعطاء ونسأل هللا سبحانه وتعالى 
والمهـــام  أعمالنـــا  فـــي  يوفقنـــا  بـــأن 
المناطـــة بنـــا وأن نكـــون عند حســـن 
ظن جاللتـــه، معاهدين جاللته ببذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد والعمل بـــكل جد 
واجتهـــاد لخدمة مملكتنا الغالية في 

ظل قيادة جاللته”. 

وأكد ســـموه أن جاللـــة الملك القدوة 
والمثل في الجد والعطاء في العمل 
اإلنساني ومد يد العون للمحتاجين، 
وظهـــر هـــذا جليـــا فـــي العديـــد مـــن 
المواقـــف التـــي تكـــون يـــد جاللتـــه 
البيضـــاء ممـــدودة بالخيـــر للجميـــع 
اإلنســـانية  المســـاعدات  وتقديـــم 
والتنموية للشعوب والدول الشقيقة 

والصديقة في مختلف المناسبات.
العـــام  األميـــن  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى السيد بهذا التقدير المحفز 

لجميع منتسبي المؤسسة الملكية.
اإلنســـانية  المواقـــف  علـــى  وأثنـــى 
النبيلـــة لجاللـــة الملـــك فـــي مـــد يـــد 
العون والمســـاعدة للشعوب والدول 
الشـــقيقة والصديقة المنكوبة والتي 
تعكـــس حـــرص جاللته علـــى تقديم 
العـــون والمســـاعدة للجميـــع انطالًقا 
مـــن الروابـــط األخويـــة واإلنســـانية 
التـــي تجمـــع مختلف شـــعوب العالم 
بيـــن  األخويـــة  للعالقـــات  وتأكيـــًدا 

مملكة وتلك الدول. 
وبيـــن الســـيد أن المؤسســـة الملكية 

بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة تدرس 
نقـــل عدد مـــن الجرحـــى والمصابين 
من األشـــقاء اللبنانيين لتلقي العالج 
في مستشـــفيات البحرين، وابتعاث 
فريـــق طبـــي خـــاص إلـــى جمهورية 
لبنـــان؛ للمســـاهمة في جهـــود اإلنقاذ 

وعالج المصابين.
كما أشـــاد الســـيد بالتجاوب الشعبي 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  الكريـــم 
وتعاطفهـــم وحرصهـــم علـــى الدعـــم 
والمســـاهمة فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
والوقـــوف مـــع األشـــقاء فـــي لبنـــان 

فـــي محنتهم، مؤكـــًدا أن هناك لجنة 
وطنيـــة قائمة وعلى أتم االســـتعداد 
للعمل بشكل فوري وسريع في حال 
صـــدور التوجيهـــات الالزمـــة ولديها 
الخبـــرة مـــن الحمـــالت الســـابقة في 
ودول  والصومـــال  فلســـطين  دعـــم 
المؤسســـة  بـــأن  موضًحـــا  أخـــرى، 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تـــدرس حالًيا جميـــع االحتماالت بما 
فـــي ذلـــك المســـاهمة فـــي البرنامـــج 
الرســـمي إلعـــادة إعمـــار لبنـــان وفًقا 
للظـــروف التـــي تمـــر بهـــا لبنـــان فـــي 

الوقت الراهن.
وأكد الســـيد أن مملكة البحرين ملًكا 
وحكومـــًة وشـــعًبا تقـــف إلـــى جنـــب 
الشـــعب اللبناني الشـــقيق بـــكل قوة 
ومحبـــة لتقديم أفضل المســـاعدات 
كمـــا عودنا جاللـــة الملك علـــى ذلك، 

مؤكًدا أن جهود البحرين مستمرة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: 
المبادرات الملكية 

تعكس مواقف 
البحرين المشرفة 

تجاه الشعوب

المؤسسة 
الملكية تدرس 

المساهمة في 
برنامج إعادة 

إعمار لبنان

ابتعاث فريق 
طبي خاص إلى 
بيروت للمشاركة 

في جهود 
اإلنقاذ

المنامة- بنا

تتلقى  البحرين 
الرئيس  شكر 

التونسي

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب القائد  الــعــهــد  خــلــيــفــة، وولـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الجمهورية  رئيس  من  جوابية  شكر 
التونسية الشقيقة قيس سعيد، ردا 
بمناسبة  لــه  المهنئة  برقياتهم  على 

ذكرى استقالل بالده.
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المنامة - بنا

وأثنـــاء اللقـــاء، تابع جاللته مع ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر الجهـــود القيمـــة التـــي 
تقوم بها المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية في لبنان الشـــقيق انطالًقا 
لجاللتـــه  الكريمـــة  التوجيهـــات  مـــن 
بتقديم وإيصال المساعدات اإلنسانية 
الجمهوريـــة  إلـــى  العاجلـــة  اإلغاثيـــة 
اللبنانيـــة، لمســـاعدة الشـــعب اللبناني 
الشـــقيق فـــي محنتـــه والتخفيف من 
مصابـــه جـــّراء الكارثـــة األليمـــة التـــي 
أصابـــت العاصمـــة اللبنانيـــة، مقدًرا ما 

تم إنجازه في هذه المرحلة.
وثمـــن جاللـــة الملـــك الجهـــود النبيلة 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
فـــي هـــذا الجانـــب، وأكـــد جاللتـــه أن 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن إلـــى جانب 
الشـــعب اللبنانـــي الشـــقيق وتضامنها 
معـــه في مثـــل هذه الظـــروف الصعبة 

التي يمر بها تأتي تجســـيدا للعالقات 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  األخويـــة 
عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب  الشـــقيقين. 
تمنياته لشـــعب لبنان الشقيق بتجاوز 
هذه المحنة وأن ينعم باألمن والسالم 

واالستقرار واالزدهار.
الجاليـــة  أفـــراد  أن  وأضـــاف جاللتـــه 
اللبنانيـــة في البحرين هـــم في بلدهم 

ونقدر لهم كل جهودهم ومساهماتهم 
مـــع إخوانهـــم المواطنين في مجاالت 

التنمية الشاملة في البحرين.
كمـــا أكـــد جاللتـــه أن مملكـــة البحرين 
الخارجيـــة  وزارة  خـــالل  مـــن  تتابـــع 
واإلقليميـــة  العربيـــة  الجهـــود  جميـــع 
والدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بإعـــادة إعمار 

لبنان الشقيق.

وأشـــاد جاللته بالدور اإلنســـاني الذي 
تضطلع به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية برئاسة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة فـــي تقديم العون 
والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة 

في مثل هذه الظروف.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة عن بالغ الشكر وعظيم 

التقدير واالمتنان إلى المقام الســـامي 
مبـــادرات  علـــى  الجاللـــة  لصاحـــب 
جاللته اإلنســـانية النبيلة والمســـتمرة 
المنكوبيـــن،  وإغاثـــة  مســـاعدة  فـــي 
الـــذي يعكس مواقـــف مملكة البحرين 
المشـــرفة تجاه الشـــعوب انطالًقا من 
الروابـــط األخويـــة واإلنســـانية التـــي 

تجمع مختلف دول وشعوب العالم.

للبنان ــة  ــي ــان ــس اإلن ــدات  ــاع ــس ــم ال إيـــصـــال  بـــن حــمــد  ــر  ــاص ن مـــع  يــتــابــع  ــتــه  جــال

جاللة الملك: وقوف البحرين إلى جانب الشعب اللبناني تجسيد للعالقات

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس 
الفخــري للمؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية أمــس فــي قصــر الصافريــة 
ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيــس مجلس أمناء 
المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
وذلــك بحضــور وزيــر الديوان الملكي الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة، ووزير 
المتابعــة بالديــوان الملكــي الشــيخ أحمــد بــن عطيــة هللا آل خليفــة، ووزيــر 

الخارجية عبد اللطيف الزياني.

الجالية اللبنانية 
في البحرين هم 

في بلدهم ونقدر 
مساهماتهم في 

التنمية

نتمنى لشعب 
لبنان تجاوز هذه 
المحنة وأن ينعم 
باألمن والسالم 

واالستقرار

نتابع الجهود 
العربية واإلقليمية 

والدولية فيما 
يتعلق بإعادة 

اإلعمار

نقدر ما      
أنجزته “الملكية 

اإلنسانية”     
في هذه 

المرحلة
المنامة - بنا

العاهل 
يهنئ رئيس 

األكوادور بذكرى 
االستقالل

البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى 
األكوادور لينين مورينو، 
ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك 

استقالل بالده.
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حملة تعقيـم فــي البحيــر والحجيــات
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يشـــيد بـــدور رجـــال األمـــن والمتطوعيـــن

الجنوبيـــة  محافـــظ  توجيهـــات  ضمـــن 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة آل خليفـــة فـــي تعزيـــز التدابير 
واإلجـــراءات الوقائية للحد من انتشـــار 
المحافظـــة  أقامـــت  كورونـــا،  فيـــروس 
فـــي منطقـــة  الجنوبيـــة حملـــة تطهيـــر 
البحير والحجيات، بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني ومديرية شـــرطة 
المحافظة الجنوبية، ومشاركة عدد من 

المتطوعين واألهالي.
وأكد سمو محافظ الجنوبية أنه تنفيذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، فـــإن المحافظة 
أطلقـــت سلســـلة مـــن حمـــات التطهيـــر 
فـــي مختلـــف مناطقهـــا ضمـــن جهودها 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز  فـــي 
الازمة بالتعاون والتنســـيق مع مختلف 
اإلدارات األمنية لضمان سامة األهالي 

والمواطنين.
األمـــن  رجـــال  بـــدور  ســـموه  وأشـــاد 
والمتطوعيـــن فـــي مشـــاركتهم الفاعلـــة 
في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق 
مبادئهـــا مـــن خـــال التنســـيق والتعاون 
والمجتمعـــي  األمنـــي  للـــدور  المشـــترك 
والبرامـــج  المبـــادرات  مواصلـــة  فـــي 
فـــي تعزيـــز  الهادفـــة، والتـــي ســـاهمت 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لرفـــع مســـتوى 
الوعـــي والتباعـــد االجتماعـــي لمكافحة 
مناطـــق  فـــي مختلـــف  الجائحـــة  هـــذه 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية
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كأول جامعة على الطراز األمريكي في البحرين، تعزز منهج التفاعل والتعاون بين 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المهني. 

 
سجل اآلن في برامجنا األكاديمية الجديدة: بكالوريوس العلوم في الهندسة 

الميكانيكية وبكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر.
 

القبول مفتوح للسنة األكاديمية 2020-2021، حتى 30 أغسطس 2020.

 انضم إىل دفعة 2024
من خالل التسجيل يف براجمنا 

األكادميية اجلديدة يف اجلامعة 
األمريكية بالبحرين!
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هل تريد أن 
تكون مهندس 
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في المستقبل؟

JO5162_AUB_AUBH_New_Degree_Programs_Press_Ad_AlAyam_150mmX260mm.indd   1 8/6/20   5:27 PM

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اجتمـــع 
عبـــر  أمـــس،  الدوســـري،  عبـــدهللا 
مـــع  المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
األمـــم  لبرنامـــج  المقيـــم  الممثـــل 
مملكـــة  لـــدى  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
البحرين ســـتيفانو بيتيناتو، بحضور 
وزيـــر مفوض بـــإدارة شـــؤون حقوق 
اإلنسان محمد الســـويدي، ومسؤول 

تنسيق التنمية جون فاهي.
المهـــم  بالـــدور  الدوســـري  وأشـــاد 
والملمـــوس لبرنامـــج األمـــم المتحدة 
شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي  اإلنمائـــي 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الشـــاملة وبالمبـــادرات البنـــاءة التـــي 
االجتماعيـــة  االحتياجـــات  تتنـــاول 
والنهـــوض  للســـكان،  واالقتصاديـــة 
بالمرأة البحرينية، والحقوق المدنية، 
وتعزيز االستخدام المستدام للطاقة 

والموارد واإلدارة البيئية، والشراكات 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص. كما 
بحث ســـبل تطويـــر التعـــاون الثنائي 
والشراكة االســـتراتيجية بين مملكة 
البحرين ووكاالت األمم المتحدة بما 
يدعـــم الجهـــود التنموية واإلنســـانية 
في مملكة البحرين ويحقق األهداف 

المنشودة.
عـــن  بيتيناتـــو  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اعتـــزازه الكبير بما تشـــهده الشـــراكة 

القائمـــة بين مملكة البحرين ومنظمة 
األمـــم المتحدة ووكاالتهـــا وأجهزتها 
المتخصصـــة  وبرامجهـــا  المختلفـــة 
مـــن تطور ونمـــاء مســـتمرين، مؤكًدا 
األمـــم  برنامـــج  مكتـــب  اســـتعداد 
مملكـــة  لـــدى  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
البحريـــن لتنميـــة وتطويـــر عاقـــات 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الخطـــة  إعـــداد  فـــي  والمســـاهمة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

الدوسري: شراكة استراتيجية مع األمم المتحدة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

وقعـــت كل مـــن المؤسســـة الوطنيـــة 
البحريـــن  ومعهـــد  اإلنســـان  لحقـــوق 
تفاهـــم  مذكـــرة  السياســـية،  للتنميـــة 
لتنســـيق التعاون بيـــن الطرفين وهي 
تعد تجديدا لمذكـــرة التفاهم المبرمة 
بيـــن الطرفيـــن فـــي مـــارس 2014، إذ 
تهـــدف المذكـــرة الحاليـــة إلـــى وضـــع 
المشـــترك  التعـــاون  الســـتمرار  آليـــة 
وتبـــادل المعلومات وتطويـــر البرامج 
التدريبيـــة، فضا عن تنســـيق وتعزيز 
التعاون في ســـبيل تبـــادل المعلومات 
واألفـــكار والخبرات في مجال حقوق 
اإلنســـان. وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم 
دعـــم  أهمهـــا:  المحـــاور،  مـــن  عـــدًدا 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  الجوانـــب 
والتعـــاون بين الطرفيـــن، بما في ذلك 
تبادل الزيارات واالستشارات، وتبادل 
المطبوعـــات والدراســـات، إضافة إلى 
تنظيم الفعاليات واألنشـــطة المتصلة 
وتطويـــر  اإلنســـان،  حقـــوق  بقضايـــا 
مهـــارات العاملين في الجهتين بشـــأن 
ثقافـــة  نشـــر  ببرامـــج  يتعلـــق  مـــا  كل 

حقوق اإلنسان.
وأشـــادت رئيســـة مجلـــس المفوضين 

بالمؤسســـة ماريا خوري بالدور المهم 
للمعهـــد في نشـــر ثقافـــة الديمقراطية 
المبـــادئ  مفهـــوم  وترســـيخ  ودعـــم 
الســـليمة لها مـــن خال توفيـــر برامج 
والبحـــوث  والدراســـات  التدريـــب 
الدســـتوري  بالمجـــال  المتعلقـــة 
والقانونـــي لفئـــات الشـــعب المختلفة. 
يـــدل  المذكـــرة  توقيـــع  أن  وأضافـــت 
على أهمية تفعيل األهداف المشتركة 
بيـــن الطرفيـــن، خصوصا فيمـــا يتعلق 
بتعزيـــز وتثقيـــف المجتمـــع البحريني 
فـــي كل ما من شـــأنه االرتقـــاء بالعمل 
الحقوقـــي والسياســـي للدفـــع بعجلـــة 

التنمية. 
ومن جانبها، أشـــادت المدير التنفيذي 

للتنميـــة السياســـية  لمعهـــد البحريـــن 
إيمان جناحي بتوقيع مذكرة التفاهم 
مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مؤكـــدة أنهـــا تأتي فـــي إطـــار االلتزام 
المشـــترك من جانب كل من المؤسسة 
والمعهـــد بدعم المشـــروع اإلصاحي 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك، وفـــي إطار 
رغبـــة الطرفيـــن فـــي توطيـــد أواصـــر 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك بينهما 
فيمـــا يتعلـــق بترســـيخ مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان ودعـــم ثقافـــة الديمقراطيـــة 
فـــي المجتمـــع، وتبـــادل الخبـــرات في 
مجال حقوق اإلنســـان والديمقراطية 
والعمـــل علـــى تعزيزهما وتشـــجيعهما 

ونشرهما.

تجديد “التفاهم” بين “الحقوق” و “التنمية السياسية”

زينل: السياسة الخارجية للبحرين قائمة على االعتدال
ــعــالــم ــع بــرلــمــانــات ال ــن الـــعـــاقـــات مـ ــة مـ ــعـ ــدة واسـ ــاعـ بـــنـــاء قـ

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل 
أن السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحرين 
والتـــوازن،  االعتـــدال  مـــن  رســـمت خًطـــا 
وصنعت نموذًجا رفيًعا للدور الدبلوماسي 
على مستوى العالم، عبر ترسيخ العاقات 
الدوليـــة، القائمـــة علـــى الثقـــة المتبادلـــة، 
وتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة، واحتـــرام 
ســـيادة الـــدول، وإبـــراز النهضـــة الشـــاملة 
التـــي تعيشـــها مملكـــة البحريـــن فـــي ظل 
عهـــد عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،. جـــاء ذلـــك 
خـــال اســـتقبالها فـــي مكتبها امـــس وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، وبحـــث 
المســـتجدات المتعلقـــة بالشـــأنين المحلي 
والدولـــي. وأشـــادت بالـــدور الدبلوماســـي 
لـــوزارة الخارجيـــة فـــي األخـــذ بعاقـــات 

التعـــاون والشـــراكة مـــع الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة نحـــو آفـــاق أرحب، وترســـيخ 
الـــدور البارز والمؤثـــر للمملكة في مختلف 
المرتبطـــة  خصوصـــا  العالميـــة  القضايـــا 
باألمتين العربية واإلســـامية؛ انطاًقا من 
الثوابـــت اإلنســـانية والمبـــادئ والمواثيق 

الدولية. وذكرت أن الشخصيات والكوادر 
الوطنية العاملة في الســـلك الدبلوماســـي 
مـــع ما تحمله من كفـــاءات عالية وقدرات 
ثريـــة وإمكانيـــات مميـــزة عكســـت الوجه 
الحضـــاري لمملكة البحريـــن، وتميزت في 
حمـــل المســـؤولية الوطنيـــة فـــي الدفـــاع 

عـــن مصالـــح الوطـــن ومقدراتـــه، وتأكيـــد 
المواقـــف الثابتـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
محلًيـــا  والظـــروف  المحافـــل  مختلـــف 
وخارجًيا. مـــن جانبه، أكد وزير الخارجية 
حرصـــه على التواصل المســـتمر والتعاون 
والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية 
فـــي مختلـــف القضايـــا التـــي تهـــم مملكـــة 

البحرين ومواطنيها الكرام.
فـــي  النـــواب  مجلـــس  بجهـــود  وأشـــاد 
رســـم  فـــي  الوطنيـــة  المســـاعي  مســـاندة 
وتنفيـــذ السياســـة الخارجيـــة مـــن خـــال 
الدور الفعال للدبلوماســـية البرلمانية، وما 
تحقق إزاء ذلك من ترسيخ لمكانة مملكة 
البحريـــن فـــي المجتمع البرلمانـــي الدولي 
وبنـــاء قاعـــدة واســـعة مـــن العاقـــات مع 

برلمانات العالم.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي عن 
لألشـــقاء  ومواســـاتهم  تعازيهـــم  خالـــص 
فـــي لبنان، فـــي ضحايـــا حـــادث االنفجار 
المؤســـف الـــذي وقـــع بالعاصمـــة بيـــروت 
وراح ضحيتـــه عشـــرات القتلـــى ومئـــات 
الجرحـــى. ودعـــا رئيس وأعضـــاء المركز، 
هللا عز وجل أن يلهم أهل وذوي الضحايا 
بالشـــفاء  ينعـــم  وأن  والســـلوان،  الصبـــر 
العاجل على المصابين، وأن يمنح السام 
هـــذا  رّوعهـــا  التـــي  للنفـــوس  والســـكينة 
الحـــادث األليـــم، متضرعيـــن إلـــى العلـــي 
القديـــر أن يحفـــظ لبنـــان الشـــقيق من كل 

مكروه وسوء.
المركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عن بالغ 
أســـفه لضحايا هذا الحادث األليم، ســـائاً 

العلـــي القديـــر أن يلهـــم أهلهـــم وذويهـــم 
الصبر والســـلوان، متمنيا الشـــفاء العاجل 
علـــى  البحرينييـــن  أن  وأكـــد  للمصابيـــن. 
يرفعـــون  ومذاهبهـــم  أديانهـــم  اختـــاف 
ويتلـــون  وجـــل،  عـــز  هللا  إلـــى  أكفهـــم 
صلواتهـــم حتـــى يزيـــل هللا عـــن الشـــعب 

اللبناني الكرب ويخفف عنهم مأساتهم.

“حمد العالمي للتعايش السلمي” يعزي األشقاء في لبنان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شـــارك وزير التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، 
باعتباره رئيس المؤتمر الحادي عشر 
لـــوزراء التربية والتعليـــم العرب، في 
أزمـــة  “تأثيـــر  االفتراضـــي  المنتـــدى 
كوفيـــد 19 على التعليـــم”، الذي يركز 
على مناقشة تجربة التعليم عن بعد، 
والذي أقامته المنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافة “األلكسو” بالشراكة 
المفتوحـــة.  العربيـــة  الجامعـــة  مـــع 

وقدم وزيـــر التربيـــة والتعليم عرًضا 
عـــن تجربة مملكـــة البحريـــن لضمان 

استدامة الخدمات التعليمية.
مـــن  عـــدًدا  المملكـــة  وقدمـــت 
المقترحات، منها ضرورة تعزيز البنى 
التحتية للتعلم عن بعد، والبحث عن 
توفير اإلمكانات والموارد الضرورية 
لضمـــان وصـــول الخدمـــة التعليميـــة 
لجميـــع فئـــات الطلبة وضمـــان تكافؤ 

الفرص.

مقترح بضرورة تعزيز البنى التحتية للتعلم عن بعد

الشيخ خالد بن خليفة



البحرين ُتطلق ثالث مراحل التجارب السريرية على اللقاح
كشف رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد ١٩( الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
بـــدأت  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة، 
أمس إدخال المرحلة الثالثة للتجارب 
السريرية على لقاح لفيروس كورونا، 
بالتعـــاون مـــع القائمين علـــى التجربة 
في دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
جمهوريـــة  مـــن  المبـــادرة  وشـــركاء 
الصين الشعبية، وضمن هذه المبادرة 
 6000 اللقـــاح علـــى  ســـيتم تجريـــب 
متطـــوع مـــن المواطنيـــن والمقيمين 

على أرض المملكة.
رئيـــس  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا بمقر المجلس أمس 

مشـــروع  علـــى  القائميـــن  مـــن  وفـــًدا 
اللقـــاح المحتمل ضد فيروس كورونا 
ووليـــد  الكعبـــي  نـــوال  ضـــم  والـــذي 
عبـــاس القائميـــن علـــى التجربـــة فـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
وشـــركة “تشـــاينا ناشـــونال بايوتيـــك 
غروب” التابعة لـ “ســـينوفارم” شـــركة 
األدوية الصينية ومجموعة “جي 42” 
الرائدة في مجال الذكاء االصطناعي 
والحوسبة الســـحابية، بمناسبة زيارة 

الوفد لمملكة البحرين.
تبـــادل  أن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
يخـــص  فيمـــا  والتجـــارب  الخبـــرات 
جميع اإلجراءات والجهـــود المبذولة 
للقضاء على فيروس كورونا سيكون 
لـــه دور في أبلغ األثر في تعزيز جهود 
احتواء هذا الوباء، مؤكًدا أن المملكة 
تواصـــل جهودهـــا الكبيـــرة للحـــد من 

مضاعفـــة  عبـــر  الفيـــروس  انتشـــار 
تعزيـــز جميع اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية المتخـــذة الرامية 
الجميـــع،  وســـامة  صحـــة  لتحقيـــق 
كما أشـــاد بالتعـــاون الوثيـــق مع دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقدم رئيس المجلس األعلى للصحة 
شـــرًحا مفصًا عن آخر المســـتجدات 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  بشـــأن 
19( ومـــا يتـــم تنفيـــذه من إجـــراءات 

احترازية وتدابير وقائية بهذا الشأن، 
كما تم تقديم شرح تفصيلي عن آخر 
اإلحصاءات واإلجراءات المتبعة في 
المملكـــة للحـــد من انتشـــار الفيروس، 
الفريـــق  إنجـــازات  اســـتعراض  وتـــم 
الوطني الطبي والفرق المســـاندة في 
اإلشـــراف على مراكز الحجر الصحي 
واالحتـــرازي ومراكز العـــزل والعاج، 

ومتابعـــة الحـــاالت القائمـــة وتحديث 
السياســـات للتعامـــل معهـــا، وتنســـيق 
التعاون مـــع جميع الجهات وذلك في 
إطـــار الســـعي إلـــى تســـخير الطاقات 
إلـــى  الهادفـــة  كافـــة  واإلمكانـــات 
اســـتمرار التصدي للفيـــروس وضمان 
سامة وصحة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.

وإجـــراءات  بجهـــود  الوفـــد  وأشـــاد 
مـــع  التعامـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( والعمل 
علـــى احتوائـــه مـــن خـــال اتخاذهـــا 
واالســـتعدادات  الوقائيـــة،  التدابيـــر 
المبكرة وتطبيق اإلجـــراءات الازمة 
الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع  المتوائمـــة 

وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تبـــادل الخبـرات مع اإلمارات لمحاربة “كورونـا”
الــســريــريــة الــبــحــريــن  ــارب  ــج ت ــي  ف إيــجــابــيــة  لــنــتــائــج  تتطلع  ــي  ــوظــب أب

التقـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
امس بمكتبها بديـــوان الوزارة مع وفد 
إماراتـــي ضم نوال الكعبـــي من مدينة 
الشـــيخ خليفـــة الطبيـــة فـــي أبوظبـــي 
االكلينيكيـــة  اإلدارة  لجنـــة  ورئيســـة 
للكوفيد 19، ومدير مجموعة األبحاث 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وليد   
زاهر ووفدا صينيا زائرا برئاسة رئيس 
القســـم البيولوجي بشركة ســـينوفارم 
بحضـــور  وذلـــك  الصينيـــة،  لألدويـــة 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل 

مريم الهاجري؛ الســـتعراض ومناقشـــة 
التعـــاون بين مملكـــة البحرين مع دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة من خال 
شركة جي 42، بشأن البدء في إدخال 
المرحلـــة الثالثـــة للتجـــارب الســـريرية 
علـــى لقـــاح لفيروس كورونـــا ) كوفيد- 

19 ( في البحرين.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحبـــت وزيـــرة الصحة 
بالحضور، مشـــيرة إلـــى جهود البحرين 
المبذولـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد - 19(، لصحة وسامة الجميع.

المتميـــز  بالتعـــاون  الوزيـــرة  وأشـــادت 
خصوًصـــا  واإلمـــارات  البحريـــن  بيـــن 
وتبـــادل  البحثـــي  الصعيـــد  علـــى 
الخبـــرات وتطبيق التقنيـــات المتقدمة 

إلجـــراء فحوصـــات اكتشـــاف اإلصابة 
بالفيـــروس، منوهة بأهمية اســـتمرارية 
العمل لتطوير العاقات االســـتراتيجية 
والتعـــاون المشـــترك خصوًصا في ظل 

تأثر العالم بجائحة “كوفيد - 19”.
مـــن جانبـــه، عبر الوفـــد الزائر عـــن بالغ 
الشـــكر والتقديـــر لوزيـــرة الصحة على 
حسن االســـتقبال، مشيدين بتجهيزات 
البحريـــن فـــي هـــذا الشـــأن، متطلعيـــن 
إلـــى تحقيق نتائج مثمـــرة في المرحلة 
الثالثـــة للتجـــارب الســـريرية على لقاح 

لفيروس كورونا في مملكة البحرين. 
وتـــم أثنـــاء اللقاء اإلشـــارة إلـــى تجربة 
اإلمارات في التجارب السريرية وسبل 

االستفادة منها.

المنامة - وزارة الصحة

سيتم تجريبه على 
6000 متطوع 
من المواطنين 

والمقيمين
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الصالح تفتتح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق في “السلمانية”
ــى والـــمـــتـــردديـــن ــرض ــم ــل ــة ل ــ ــراح ــ تــحــقــيــق الـــرضـــا وتـــأمـــيـــن ال

افتتحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
الســـيارات  أمـــس مبنـــى مواقـــف  صبـــاح 
متعدد الطوابق بمجمع الســـلمانية الطبي، 
والـــذي قامت شـــركة البحرين لاســـتثمار 
العقـــاري )إدامة( الـــذراع العقارية لشـــركة 
بتطويـــره  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
وإنجازه بعد اســـتكمال األعمال اإلنشائية 

للمشروع الجديد.
وفـــي االفتتـــاح، الـــذي تم بحضـــور رئيس 
مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة 
الشيخ هشام بن عبدالعزيز الخليفة وعدد 
من المســـؤولين بوزارة الصحـــة والرئيس 
التنفيذي لشـــركة )إدامـــة( أمين عبدالعزيز 
العريض ومســـؤولي المشـــروع بالشـــركة، 
أكـــدت وزيـــرة الصحـــة أن افتتـــاح المبنى 
من شـــأنه توفير الدعم للخدمـــات الطبية 
الحيويـــة التـــي يقدمهـــا مجمع الســـلمانية 

الطبي من خال توفير مواقف الســـيارات 
الواســـعة والحديثـــة مـــع ردهـــات مكيفـــة 
مـــن  لـــكل  متحركـــة  زجاجيـــة  وبوابـــات 
العامليـــن فـــي المجمع والمرضـــى والزوار 

على حٍد سواء.
المبنـــى  تنفيـــذ  بـــأن  الوزيـــرة  وصرحـــت 
سيساهم في تحقيق رضا وراحة المرضى 
والمترددين على مجمع الســـلمانية الطبي 

مـــن خال المرافـــق والخدمـــات التي يتم 
توفيرها؛ خصوصا في ظل تلبيته للحاجة 
الملحة لتوفير مواقف إضافية للسيارات.

شـــركة  مـــع  المثمـــر  بالتعـــاون  وأشـــادت 
“إدامـــة” والدقـــة والكفـــاءة التـــي تـــم من 
خال إنجاز المشـــروع في الوقت المحدد 
وبالســـرعة الازمـــة، مؤكدًة أن المشـــروع 
يعكـــس نجاح الخطط والـــرؤى الحكومية 

فـــي تحقيـــق ســـهولة الوصـــول للخدمات 
الصحيـــة كما ويعتبـــر جـــزًءا ال يتجزأ من 
منظومـــة التطوير والتحديـــث المتواصلة 
والمبادرات المهمة التي تجســـد اســـتمرار 
عجلـــة التنميـــة المســـتدامة والعمـــل نحو 
تحســـين ســـبل وآليـــات تقديـــم الخدمـــة 
الصحيـــة والعاجيـــة بمـــا يلبـــي مختلـــف 
المواطنيـــن  مـــن  المرضـــى  احتياجـــات 

والمقيمين.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البحرين 
لاســـتثمار العقاري )إدامة( أمين العريض 
نجـــاح  يعكـــس  المشـــروع  اســـتكمال  أن 
االستراتيجيات االستثمارية والتطويرية 
للشـــركة، مشـــيًرا إلـــى أن إنجاز المشـــروع 
يشـــكل عامة فارقة جديدة لشركة إدامة 
كونها مســـتثمرا ومطّورا اســـتراتيجيا في 

قطاع الُبنية التحتية في المملكة. 

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أعربت رئيســـة مجلس إدارة المركز 
اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
األضـــرار  مـــن  العميـــق  قلقهـــا  عـــن 
الجسيمة التي لحقت بمدينة صنعاء 
التاريخيـــة جّراء الّســـيول واألمطار 
العاصمـــة  شـــهدتها  التـــي  الغزيـــرة، 
اليمنية في األيـــام الماضية. وقالت 
“يؤلمنـــا أن نشـــاهد مدينـــة عريقـــة 
أخـــرى من مدننا العربية تفقد جزًءا 
مـــن مامحهـــا التاريخيـــة األصيلة”، 
داعيـــة المعنيين بالتراث اإلنســـاني 
العالمـــي كافـــة إلى التحـــّرك العاجل 
مـــن أجـــل إنقـــاذ المجتمـــع اليمنـــي 
الثقافيـــة  ومقوماتـــه  صنعـــاء  فـــي 
والعمرانية. وأشـــارت إلى أن المدن 
التاريخيـــة تعـــد أحـــد أهـــم العناصر 
التراثيـــة التي تمّيز اإلرث الحضاري 
الـــدول العربيـــة، موضحـــة أن  فـــي 

حمايتها وصونها مسؤولية مشتركة 
محلية وعالمية على حد سواء.

وكانت مدينة صنعاء التاريخية قد 
تعرضت لمنخفـــض جوي مصحوب 
ســـيول  إلـــى  أدت  غزيـــرة  بأمطـــار 
عارمة، ما تســـبب بســـقوط عشرات 
الضحايـــا وفقـــدان المدينة لعدد من 
البيـــوت العتيقـــة التـــي تشـــتهر بهـــا 
المدينة، وتضرر عدد كبير آخر منها، 
هذا إضافة إلى تصّدع ســـور صنعاء 

ا باالنهيار. القديم الذي بات مهددًّ

دعوة إلغاثة التراث العالمي في صنعاء القديمة
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الشيخة مي بنت محمد

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مديـــر عام مديرية شـــرطة محافظـــة العاصمة، 
بأنـــه تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال شـــخصين 
بمنطقـــة  القاعـــات  بإحـــدى  زفـــاف  حفـــل  إلقامتهمـــا 
ســـترة شـــارك فيه عدد من المدعويـــن خافا للقرارات 
مـــن  الصـــادرة  والوقائيـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الفريق الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا المتضمنة 
غلـــق صـــاالت المناســـبات وعـــدم التجمع ألكثـــر من 5 

أشخاص.
وأوضح أنه فور تلقي المديرية معلومات بهذا الشـــأن، 
تـــم إرســـال دوريات الشـــرطة التي باشـــرت إجراءاتها 
حيـــال التجمـــع وذلك حفاظا على ســـامة المشـــاركين 
فيـــه من خطر انتشـــار فيـــروس كورونا، كمـــا تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد المســـئول اإلداري عن القاعة 
ووالـــد الزوجـــة لمخالفتهمـــا القـــرار الصادر بشـــأن غلق 

صاالت المناسبات وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إجراءات حيال شخصين 
أقاما حفل زفاف

رئيس “سترة الحسينية”: ملزمون بتنفيذ التعليمات من الجهات المعنية
التعويض عن الحضور والمشاركة في إحياء عاشوراء عن بعد باستخدام الوسائل اإللكترونية

أعـــرب رئيس جمعية ســـترة الحســـينية 
محمد اضرابوه عن بالغ شـــكره وتقديره 
البـــاد  عاهـــل  الجالـــة  صاحـــب  الـــى 
لتوجيهـــات جالتـــه والتـــي مـــن خالهـــا 
أصبحـــت مملكـــة البحريـــن مـــن أوائـــل 
الـــدول فـــي قدرتهـــا علـــى التعامـــل مـــع 
المخاطر ومواجهة التحديات والتصدي 
لجائحة كورونا بفضل البرامج والخطط 

االستباقية لمثل هذه الظروف.
وأثنـــى اضرابـــوه علـــى الجهـــود البـــارزة 
للحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء مـــن اهتمام فـــي اتخاذ 
التدابيـــر االحترازيـــة الهادفـــة إلى الحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا وتعزيـــز 
الســـامة العامـــة لدى جميـــع المواطنين 
البـــارزة  بالجهـــود  مشـــيدا  والمقيميـــن، 

لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
المســـتمرة  الـــوزراء ومتابعتـــه  مجلـــس 
لإلجـــراءات المعمـــول بها بما أســـهم في 
مواجهـــة هذه األزمـــة والســـيطرة عليها 

باذن هللا.
وأشار رئيس جمعية سترة الحسينية الى 
أهمية تطبيق االشتراطات واالحترازات 
الوقائية ضد فيـــروس كورونا من خال 
تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة 
المرجـــع  باعتبارهـــا  الطبيـــة  واللجـــان 
الصحي المعتمد في المملكة والحريصة 

على سامة أفراد المجتمع.
وقـــال: “من أجـــل مجتمع صحـــي فنحن 
رجـــاال ونســـاء بدورنـــا ملزمـــون بتنفيـــذ 
التعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنية 
فـــي المملكـــة، ويجـــب علينـــا جميعـــا أن 
ندعـــم هـــذه الجهـــود التـــي تصـــب فـــي 

مصلحة الوطن والمواطن، الى أن نجتاز 
هـــذه الجائحـــة التـــي باتـــت تـــؤرق دول 

العالم كافة”.
باالحتفـــاء  حريصـــون  “كلنـــا  واضـــاف 
بمناســـبة عاشـــوراء، وأصبـــح باإلمـــكان 
التعويـــض عـــن الحضور والمشـــاركة في 
هذه المناسبة الدينية من خال التواصل 

عن بعد واستخدام الوسائل االلكترونية 
لـــدى  التـــي أصبحـــت متاحـــة  الحديثـــة 
الجميـــع، فللـــه الحمد الشـــعب البحريني 
شعب مثقف وواع وهو قادر على تحمل 
المســـؤولية خاصـــة فـــي التصـــدي لمثل 

هذه االمراض واألوبئة”.
وأكد رئيس جمعية ســـترة الحسينية أنه 
في ظل تزايد أعداد اإلصابات بالفيروس 
الوقائيـــة  التدابيـــر  اتخـــاذ  مـــع  فنحـــن 
والصحية بتأكيد عـــدم اقامة التجمعات 
حيـــث ســـتقوم الجمعيـــة بدورهـــا وفـــق 
التعليمـــات الصادرة من اللجـــان الطبية، 
كمـــا ســـتعمل علـــى التواصـــل واالحتفاء 
عن بعـــد، مؤكـــدا اســـتعداد الجمعية في 
دعـــم جهود اللجان الطبيـــة حتى نقضي 
جميعـــا على الوباء، داعيـــا هللا تعالى ان 
يحفظ شعب مملكة البحرين من كل شر 

ومكروه.

 المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفر الســـواحل أنه 
في إطار جهود خفر الســـواحل 
للمخالفـــات  التصـــدي  فـــي 
واألدوات  بالصيـــد  المتعلقـــة 
المســـتخدمة فيه، فقـــد تمكنت 
شـــرطة دوريات اإلســـناد البري 
التابعـــة لقيـــادة خفر الســـواحل 
مـــن ضبـــط حوالـــي 200 كيلـــو 
غـــرام مـــن الروبيـــان تـــم صيده 
بواســـطة شـــباك الجـــر القاعـــي 
علـــى  اســـتخدامها  الممنـــوع 

ساحل كرزكان.
الســـواحل  خفـــر  قائـــد  وأكـــد 
ضرورة التزام البحارة بالقوانين 
للصيـــد  المنظمـــة  والقـــرارات 
والتي تهـــدف إلى حماية البيئة 
البحريـــة والحفـــاظ على الثروة 
البحريـــة للمملكـــة، مشـــيرًا إلـــى 
أن الحمـــات البحريـــة والبريـــة 

المخالفيـــن  لضبـــط  مســـتمرة 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

الازمة بحقهم.

ضبط 200 كيلوغرام من الروبيان تم صيده بـ “الكراف”

محمد اضرابوه

محرر الشؤون المحلية
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26 مليون دينار تحصيالت محكمة التنفيذ
البـــت فـــي 89 % مـــن الطلبـــات خـــال 5 أيـــام مـــن تاريـــخ التقديـــم

كشـــفت األمانة العامة للمجلس األعلى 
للقضـــاء عـــن إحصائيـــة بعمـــل محاكم 
التنفيـــذ خـــال الفتـــرة مـــن يناير حتى 
نهايـــة شـــهر يونيـــو العـــام الجـــاري بعد 
نوعيـــة  تطويريـــة  مبـــادرات  إطـــاق 
فـــي آليـــات تنفيـــذ األحـــكام القضائيـــة 
وتحسين بيئة العمل من خال خدمات 
إلكترونيـــة تهـــدف إلـــى ســـرعة اتخـــاذ 
القـــرارات التنفيذيـــة، حيـــث تـــم وضع 
آليـــة لرفـــع كافـــة اإلجـــراءات وإغـــاق 
ملفـــات التنفيـــذ تلقائيـــا بعـــد التحقـــق 
من قيـــام المنفذ ضده بـــأداء التزاماته 
كاملـــة، وذلك دون الحاجـــة إلى تقديم 
طلبات بهذا الشأن وفقًا لآللية السابقة. 
وبّينت اإلحصائية بأن إجمالي الملفات 
الجديدة في محاكم التنفيذ بلغ عددها 
ا، فيما بلغت إجمالي الملفات  9991 ملفًّ
المحسومة في محاكم التنفيذ 12627 

ملًفا.
وبينت األمانة العامة بأن عدد الطلبات 
الـــواردة بلغـــت 273514 طلًبا وأن عدد 
الطلبـــات المنجـــزة قد بلغـــت 284468 
طلًبـــا، وأن %89 مـــن الطلبات تم البت 
فيهـــا خـــال 5 أيام مـــن تاريـــخ تقديم 

الطلب. 
وفيمـــا يتعلـــق بإجمالـــي المبالـــغ التـــي 
تحصلـــت عليها محكمة التنفيذ لصالح 
المنفذ لهم خال هذه الفترة فإنها تقدر 

بمبلغ 25.8 مليون دينار.
ويسعى المجلس األعلى للقضاء بشكل 
مســـتمر إلـــى دراســـة أســـباب ومواضع 
التأخيـــر فـــي تنفيـــذ األحـــكام لضمـــان 

وتبســـيط  التنفيـــذ  إجـــراءات  تطويـــر 
إجراءاتهـــا وحســـم الملفـــات بالموازنة 

بين حقوق المنفذ له والمنفذ ضده. 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  وســـاهمت 
للمحاكـــم في ســـرعة التنفيذ من خال 
فتـــح ملف التنفيـــذ إلكترونيـــا وتقديم 
الطلبات واالســـتعام عن حالة الملفات 

ودفع المستحقات. 
وكشـــفت األمانة العامة بأنه وبحســـب 
قـــرار تشـــكيل المحاكم للعـــام القضائي 
التنفيـــذ  محكمـــة  فـــإن   2020/2021

تتنـــوع  دوائـــر،  ثمـــان  مـــن  تتكـــون 
اختصاصاتها على النحو التالي: 

الدائرة األولى )الشرعية( وتختص . 1
بتنفيذ األحكام الصادرة عن 

المحاكم الشرعية وتنفيذ أوراق 
الطاق وتنفيذ أحكام األحوال 

الشخصية لغير المسلمين.

الدائرة الثانية )العمالية( التي . 2
تختص بتنفيذ األحكام الصادرة 

من المحاكم العمالية.

الدائرة الثالثة )التجارية( وتختص . 3

بتنفيذ األحكام الصادرة عن 
المحاكم التجارية، وتنفيذ 

المطالبات المالية التي تزيد 
قيمتها على 10000 دينار وال 

تتجاوز 100000 دينار.

الدائرة الرابعة )العقارية( والتي . 4
تختص بتنفيذ األحكام الصادرة 

عن محكمة األمور المستعجلة 
وتنفيذ سندات الرهن وأحكام 
تعذر الفرز واألحكام العقارية 

وتنفيذ المطالبات المالية التي 
تزيد قيمتها على 100000 دينار 

وتنفيذ األحكام الصادرة عن 
غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

والقرارات الناشئة عن تطبيق 
المادة )68( من أحكام قانون 

تنظيم القطاع العقاري الصادر 
بالقانون رقم )27( لسنة 2017 

وتنفيذ المطالبات المالية التي ال 
تتجاوز 100 دينار.

الدائرة الخامسة )اإليجارية(: . 5
تختص بتنفيذ األحكام والقرارات 
الصادرة في المنازعات اإليجارية 
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون 
إيجار العقارات الصادر بالقانون 

رقم )27( لسنة 2014.

الدائرتين السادسة والسابعة . 6
)المالية( تختص كل منها بتنفيذ 

المطالبات المالية التي تزيد 
قيمتها على 100 دينار وال تتجاوز 

2000 دينار بالتساوي فيما بينها.

الدائرة الثامنة )المالية( تختص . 7
بتنفيذ المطالبات المالية التي 

تزيد قيمتها على 2000 دينار وال 
تتجاوز 10000 دينار.

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

مساحة المنازل أبرز أسباب البناء المخالف على المالحق
قـــال رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
غـــازي المرباطـــي إن الدراســـة التـــي 
أعدهـــا المجلس بالتعـــاون مع الجهاز 
التنفيذي انتهت إلى أن صغر مساحة 
الوحدات الســـكنية جاءت على رأس 
أســـباب المخالفـــات فـــي بنـــاء الـــدور 
والخدمـــات  المرافـــق  فـــوق  الثانـــي 

الخارجية بمنازل المحرق.
وأشـــار إلى أن حجم هذه المخالفات 
خال 10 ســـنوات األخيرة زاد بنسبة 
73 %، حيـــث تـــم إحالـــة أغلـــب هذه 
المخالفـــات للقضـــاء لعـــدم مطابقتها 

اشتراطات البناء المعمول بها.
وذكـــر أن محدوديـــة دخل الشـــريحة 
مـــن  المواطنيـــن تحـــد  مـــن  األوســـع 
إمكانياتهم في اقتناء وحدات سكنية 
ملبية لكافة احتياجاتهم، ســـواء تلك 

التي يحصلـــون عليها في التوزيعات 
اإلسكانية، أو التي يقتنونها بمختلف 
أشـــكال التمويـــل العقـــاري أو برنامج 
مزايا، ممـــا يضطرهم إلى البحث عن 
سبل التوسع في مساحات وحداتهم 

السكنية.
ولفـــت إلـــى أن غالبية أصحـــاب هذه 
المســـاكن يعيلون أســـرًا يتجاوز عدد 
إيـــواء  5 أشـــخاص، فضـــاً  أفرادهـــا 
عـــدد منهم أحد أفراد عائلته أو عائلة 
زوجتـــه، وهو مـــا يدفعهم للبناء فوق 
الماحـــق ومناطـــق الخدمـــات لتلبية 

هذه االحتياجات.
وذكـــر أن المجلس بناء على ذلك رفع 
توصيـــات عدة مطالبـــا بتعديل بعض 
اشـــتراطات البنـــاء الخاصة بالســـكن 
احتياجـــات  مـــع  لتتماشـــى  الخـــاص 

المواطنيـــن، كمـــا أن مخالفـــات البناء 
بالدور الثانـــي للماحق تحمل الدولة 
عبئـــا إضافيـــا، على عدد مـــن الجهات 
المعنيـــة كـــوزارة البلديـــات ووزارتي 
تحريـــك  عبـــر  والداخليـــة،  العـــدل 
دعاوى قضائية وتنفيذها، األمر الذي 
يمكـــن تجنبه عبر تعديـــل تلك المواد 
التنظيميـــة  واإلجـــراءات  القانونيـــة 

لبناء المباني الخاصة.
وقال إن الدراســـة التي أعدها القسم 

الهندســـي المختص بتراخيص البناء 
بالبلديـــة أوصت بالســـماح ألصحاب 
المنـــازل ببناء دور ثـــان فوق مواقف 
الســـيارات ومرافـــق الســـكن، على أال 
تزيـــد مســـاحة البنـــاء علـــى 50 مترًا 
مربعـــًا وبارتفـــاع دور واحـــد ال يزيـــد 

عـــدم كشـــف  بشـــرط  أمتـــار،   4 عـــن 
الجيران.

وذكر أن المجلس البلدي يرى أن هذا 
الحـــل سيســـمح لألهالي باالســـتفادة 
من األمتار التي ال يتم استغالها في 
المنـــزل، بما يتاءم مـــع احتياجاتهم 
المتناميـــة، إضافـــة إلـــى توفيـــر حل 
لألعداد الكبيـــرة من المخالفات التي 

يصعب إزالتها.
وأضـــاف أن هـــذا الحـــل يأتـــي فـــي 
ظل عـــدم وجود ضمان مـــن الناحية 
الهندســـية بعـــدم تضرر المنـــازل في 
حـــال إزالـــة المخالفـــات، وعليـــه فإن 
تعديـــل  عبـــر  أوضاعهـــا  تصحيـــح 

االشتراطات هو الحل األمثل لذلك.
وأشـــار إلى أن الدراســـة خلصت إلى 
أن البنـــاء فـــوق الماحـــق ال يعـــوق 

يضـــر  وال  للمنـــازل  التهويـــة  عمليـــة 
بالجيران.

وبيـــن أنه وزارة األشـــغال والبلديات 
المجالـــس  مـــن  فتـــرة  منـــذ  طلبـــت 
البلديـــة إعـــداد دراســـة حـــول كيفية 
البناء فوق مرافـــق المنازل الخاصة؛ 
علـــى  خطـــر  أي  تشـــكل  ال  لكونهـــا 
الهندســـية  أو  اإلنشـــائية  النواحـــي 
بالشـــكل  المنـــازل، ولـــن تضـــر  علـــى 
الجمالـــي للمباني، إضافـــة إلى كونها 
تمثل مســـاحة إضافية يستفيد منها 

صاحب المنزل.
وذكر أن المجالـــس البلدية ومجلس 
أمانة العاصمة ســـبق أن وافقوا على 
عمل تلك الدراسة وطالبوا بالموافقة 
فـــوق مرافـــق  ثـــان  بنـــاء دور  علـــى 

المنازل.

غازي المرباطي

المرباطي: تعديل 
االشتراطات الحل 

األمثل لتصحيح 
األوضاع

االثنين 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 - العدد 4318

“الملكية اإلنسانية” والهوية البحرينية
Û  للبحريــن دور إنســاني وعربــي وقومي وأيًضا دولــي تقوم به عبر مختلف

الملكيــة  للمؤسســة  الملــك األخيــرة  المؤسســات، ومــا توجيهــات جالــة 
لألعمــال اإلنســانية بتقديــم الدعــم اإلغاثــي للشــعب اللبنانــي الشــقيق إال 
مبادرة ضمن سياق مبادرات عديدة قامت بها مملكة البحرين ضمن رؤية 

جالته حفظه هللا وبما يعكس هوية البحرين األصيلة.
Û  لذلــك علينــا جميعــا مواطنيــن ومجتمعــا، أن نبــرز دور مملكــة البحريــن

وجهودها اإلنســانية والدولية في المجاالت كافة وبشــكل أيًضا يعبر عن 
هويتنا، ال أن ننشــغل في االختاف على التفاصيل التي ال تعنينا فتضيع 
فرصة إبراز وجه البحرين الحضاري وما تقوم به من أعمال مشــرفة. كنا 
ســنحقق الكثيــر لــو ركزنا ووجهنــا جهودنا وطاقتنــا واجتهدنا في أن نري 
العالم من هي البحرين وما رســالتها وهويتها بدل االنشــغال بتفاصيل قد 
يتفق أو يختلف عليها، علينا أن نعين جالة الملك في رؤيته وتوجيهاته، 
وأن نعيــن مؤسســات الدولة فــي جهودها لترجمة هــذه التوجيهات وهي 

مثل ما ذكرت تعكس هويتنا وتعبر عن ما نفتخر ونتشرف به.
Û  تقــوم المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية بجهــود جبــارة فــي مختلف

المجــاالت، داخــل وخــارج المملكة، ومثل مــا نقوم بجهود إنســانية خارج 
البحريــن فــإن علينــا أن نــدرك أننا نعيش فــي هذا العالم وســنحتاج غيرنا 
بكل تأكيد مثلما يحتاجوننا. لذلك تقوم المؤسســة بمهمات كثيرة بعضها 
يتســم بالصعوبــة والتعقيــد ولكــن كل ذلــك قائــم علــى توجيهــات جالــة 
الملك ضمن السياسة البحرينية الرصينة التي تنتهجها المملكة وبمتابعة 
وإشــراف مباشــر مــن ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد رئيس مجلــس األمناء، 
وهو الذي عودنا على اإلنجاز مهما كانت التحديات؛ من أجل إعاء القيم 
اإلنســانية وإحيــاء التكافــل والتعاضــد وبــذل الخيــر، مــا أعطــى للبحرين 

مكانة دولية مرموقة ومصداقية كبيرة لدورها وجهودها اإلنسانية.
Û  فالبحريــن موجــودة في غــزة والقدس والصومال وفــي مخيمات األخوة

الاجئيــن الســوريين واليمــن، ومؤخــرا فــي بيــروت وغيرهــا مــن أماكــن 
لتوفير الدعم والمساندة إلخواننا العرب بكل احترام ومودة وهذا يتسق 
مــع الهويــة البحرينية المعروف عنها إنســانيتها وتفاعلها اإليجابي مع كل 
القضايــا التــي تمــس األخــوة العــرب وحســها العالــي واحترامهــا لآلخرين 
والعطــاء وبــذل الخيــر مــن أجــل الغيــر والتكافــل االجتماعــي وأخاقهــم 
الراقية وطيبتهم غير المصطنعة وهذا ما يقوله كل من يزور البحرين أو 

يتعامل مع شعبها الطيب.
Û  إنمــا مــا يحزننا هــو عدم وعي “البعــض” ألهمية إبراز ودعــم جهود الدولة

فــي مختلف القضايا والسياســات والمبــادرات الخارجية ومنها المبادرات 
الريادية في العمل اإلنســاني واإلغاثي، فإن انشــغال الناس في التفاصيل 
الصغيرة بدل االنشــغال بالدور الذي تقوم به البحرين ســاهم بضياع هذه 
الصــورة المشــرفة وتشــتيت الجهود با وعي بأن لنــا دور وطني مهم في 
دعــم توجيهــات جالــة الملــك، وإن دعــم هــذه التوجهــات ال يقتصــر على 
الجانب الرسمي فقط، إنما يمتد ويشملنا جميعا، وعلينا أن ندرك بعد نظر 
جالــة الملــك وأهدافه التي يســعى لتحقيقها ونتشــرف بــأن نكون جنودا 
مساندين لهذه الرؤى والتوجهات الملكية، وإن التكليف األخير للمؤسسة 
الملكيــة لألعمــال اإلنســانية هــو امتــداد لهــذه األهــداف اإلنســانية النبيلة 

وهويتنا البحرينية ودورنا الدولي.
Û  لذلــك علينــا جميعــا، أفــرادا ومجتمعــا ومؤسســات، أن نــدرك أهميــة هــذه

الجهود، وأن نكون خير ســفراء للبحرين وجهودها المشــرفة، مثلما يفعل 
الكثير من أبناء دول الخليج عندما يبدعون ويتنافســون بشــكل مشــرف 
فــي إبــراز جهــود ودور أوطانهــم، فنجــد الكثيــر مــن الجهــود التســويقية 
لدول الخليج يقومون بها أصحاب حسابات نشطة على وسائل التواصل 
االجتماعــي بشــكل غيــر تقليــدي وينجحــون فــي ذلــك أكثــر مــن اإلعــام 
الرسمي أو التقليدي؛ ألنهم يخاطبون جمهورا أوسع من الشباب ويمتلكون 
المجال لابتكار أكثر من اإلعام الرسمي الذي يتسم بالجدية، ونحن في 
مملكة البحرين نمتلك ســجا مشــرفا وقائما على أســس مؤسسية ويقوم 
به أبناء البحرين بكل إحسان وإتقان، وهناك أيضا من أصحاب الحسابات 
النشطة على وسائل التواصل من يقوم بدور وطني رائع ومميز في إبراز 
وجه البحرين الحضاري ودورها اإلنساني وتوجهاتها في الساحة الدولية 
ولديهــم حــس وطني حتى عندما يوجهون انتقــادات تكون بناءة، ولكننا 
مــع األســف عندما ننشــغل بانتقــاد التفاصيل أكثــر من اجتهادنــا في إبراز 
الجانــب اإليجابي الــذي نعلم تماما أنه يعكس هويتنا البحرينية األصيلة، 

نبعثر الجهود وال نعطي الدولة حقها.
Û  وختاًما، حفظ هللا جالة الملك وبارك هللا في توجيهاته وفي جهود سمو

الشيخ ناصر بن حمد رئيس مجلس األمناء وكل القائمين على المؤسسة 
الملكيــة لألعمــال اإلنســانية، وال ننســى كل بحرينــي - وهــم كثــر - اجتهــد 
وحمــل رســالة البحريــن اإلنســانية وهويتنــا التــي نعتــز بها فــي كل موقع 

ووقت.

بسام البنمحمد

27 منشأة خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة
ـــن ـــط المتجاوزي ـــي ضب ـــاون ف ـــل: ال ته ـــع العم ـــي مواق ـــدان ف ـــة لحمي ـــة مفاجئ جول

في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار 
الوزاري رقم )3( لســـنة 2013 بشـــأن حظر 
الشـــمس واألماكـــن  أشـــعة  العمـــل تحـــت 
مـــن  الظهيـــرة  فتـــرة  خـــال  المكشـــوفة 
الســـاعة 12 ظهـــًرا وحتى الســـاعة الرابعة 
عصـــًرا في شـــهري يوليو وأغســـطس، قام 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان بجولـــة ميدانيـــة مفاجئـــة لعـــدد 
مـــن مواقـــع العمـــل اإلنشـــائية ظهـــر أمس 
األحد؛ لاطاع على مدى التزام المنشآت 
المعنيـــة بتنفيـــذ القـــرار، إذ رافقه عدد من 
المســـؤولين ومشـــرفي الســـامة المهنيـــة 

بالوزارة.
والتقـــى حميـــدان خال الجولـــة بعدد من 
مشـــرفي مواقع العمل، حيـــث تم اطاعه 
على اإلجـــراءات التي اتخذتها منشـــآتهم 
فـــي مواقـــع العمـــل؛ لضمـــان تأميـــن بيئـــة 
العمل الســـليمة واآلمنة للعمال، وتحسين 
كفاءة ووسائل الوقاية للحد من اإلصابات 
المهنية، إضافة إلـــى الجهود المبذولة في 
تدريـــب العاملين على اإلســـعافات األولية 

للوقاية من الحوادث المهنية.
ونفذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
6315 زيـــارة تفتيشـــية منـــذ بدء ســـريان 
القـــرار مطلع يوليو الماضي، تم من خالها 
مخالفـــة )27( منشـــأة فقط، فيمـــا بلغ عدد 

العمال المخالفين 37 عامًا، حتى تاريخه، 
إذ ســـيتم إحالـــة المخالفيـــن إلـــى القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وفـــي تصريح لـــه بعد الزيارة، أشـــاد وزير 
بالتـــزام  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الشركات والمؤسســـات التي قام بزيارتها 
بتطبيـــق قرار حظر العمـــل وقت الظهيرة، 
مؤكـــًدا أن القرار يعـــد من القرارات المهمة 
التي تنطوي على أبعاد إنســـانية من جهة، 
زيـــادة  علـــى صعيـــد  أخـــرى  ومكتســـبات 
وتيـــرة اإلنتاجية، وهو ما حظي بثناء من 
قبـــل أصحاب العمل، إذ أثبتت التجربة أن 
القرار يصب في صالح الجميع، مشيًرا إلى 
أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع 
الخـــاص باتت تقوم بإعـــادة جدولة العمل 
فـــي الوقـــت من كل عام بمـــا يضمن إنجاز 
المشـــروعات دون تأخيـــر، الفًتـــا إلـــى أن 
حماية العمال وضمان صحتهم وسامتهم 
هـــي مـــن األولويات التي يحـــرص الجميع 
علـــى التقيـــد وااللتـــزام بهـــا، مجـــدًدا فـــي 
هذا الســـياق تأكيد أن الـــوزارة لن تتهاون 
في تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية ورصد 
وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ 
لحمايـــة  القانونيـــة؛  اإلجـــراءات  جميـــع 

العمال وضمان سامتهم.
وأكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 

حرص مملكة البحرين على تعزيز ســـامة 
وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع 
العمـــل اإلنتاجيـــة، وهـــذا مـــا جعلهـــا فـــي 
مصـــف الـــدول الرائـــدة في مجـــال حماية 
القوى العاملة وأكســـبها احتـــرام المجتمع 
الدولـــي وجعلهـــا مـــن الـــدول التـــي تتمتع 
ببيئـــة عمل جاذبة ومحفـــزة، والرائدة في 
مجـــال حمايـــة القوى العاملـــة، في ظل ما 
توفـــره من تشـــريعات وطنيـــة تتواءم مع 
معاييـــر العمـــل الدولية، لتحســـين ظروف 
بيئـــة العمل ولضمان ســـامة العاملين من 
مخاطـــر العـــم خاصـــة لمـــا تزخـــر فيه من 
التشـــريعات الازمة لتحسين ظروف بيئة 
العمل لضمان ســـامتهم من مخاطر العمل 
خصوًصـــا في الظـــروف المناخيـــة الحارة 
والرطبـــة التي تشـــهدها المملكـــة وبالذات 

شـــهري يوليو وأغســـطس، وما تسببه تلك 
األجـــواء مـــن أمـــراض الصيـــف، كاإلجهاد 
واالنهـــاك  الشـــمس  وضربـــات  الحـــراري 
الحـــراري، التـــي تشـــكل خطًرا علـــى حياة 

العمال.
وينص القـــرار الوزاري بشـــأن حظر العمل 
علـــى أنـــه “يعاقـــب كل من يخالـــف أحكام 
هـــذا القـــرار بالعقوبـــات المنصـــوص عليها 
العمـــل  قانـــون  مـــن   )192( المـــادة  فـــي 
األهلـــي الصـــادر بالقانـــون رقم )36( لســـنة 
2012، والتـــي تنـــص على أنـــه يعاقب كل 
مـــن يخالـــف أًيـــا مـــن أحـــكام البـــاب )15( 
والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه بالحبس 
مـــدة ال تزيد علـــى ثاثة أشـــهر وبالغرامة 
التـــي ال تقل عن 500 دينـــار، وال تزيد عن 

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سيدعلي المحافظة
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زينب العكري

كـــرم ســـفير دولة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين طه عبدالقادر في مقر الســـفارة 
العروبـــي  البحرينـــي  الفنـــان  بالمنامـــة، 
الراحـــل ســـلمان زيمـــان، المشـــهور بلقب 
“عاشـــق فلسطين”، بحضور عائلة الفقيد 
ممثلة بنجله )ســـام(، وشـــقيقه )خليفة(، 
وأعضاء من اللجنـــة البرلمانية لمناصرة 
الشـــعب الفلســـطيني في مجلس النواب 
البحرينـــي ممثلة برئيـــس اللجنة النائب 
إبراهيـــم النفيعـــي، والنائب ســـيد فاح، 

وطاقم السفارة.
وبهذه المناسبة، عدد السفير الفلسطيني 
مناقب الفنان الراحل العروبي البحريني 
مـــن   23 فـــي  الـــذي رحـــل عنـــا  زيمـــان، 
الشـــهر الماضي، مشـــيدا بحبه لفلسطين 
ووفائـــه للقضيـــة الفلســـطينية وعطائـــه 
الغنائـــي الفني الذي ســـيظل راســـًخا في 
الذاكرة نابًضا بالمعاني القيمة العروبية، 

والقومية التي كانت تجري في دمه.
 وأكـــد أن الفنـــان الراحـــل زيمـــان ســـخر 
صوتـــه وفنـــه مـــن أجـــل دعـــم القضيـــة 
الفلســـطينية، مؤمًنـــا بـــأن الفـــن يرتقـــي 
باإلنســـان وفكره وهو صاحب البصمات 
المضيئـــة فـــي جبيـــن األغنيـــة الملتزمة 

الخليجية بأعمال مميزة.

وترحـــم الســـفير عبدالقادر علـــى الفقيد 
الفنـــان العروبـــي األصيل ســـلمان زيمان، 
مؤكـــًدا أن القدس الذي غنى لها وشـــجر 
الزيتون الفلســـطيني المبارك الذي تغنى 

به وغنى له لن ينساه أبدا.
واســـتذكر الســـفير طـــه ما قدمـــه الفقيد 
بصحبـــة فرقـــة أجـــراس مـــن فـــن ملتزم 
بالقضايـــا الوطنية والقوميـــة من كلمات 
لشـــعراء فلسطين مثل محمود درويش، 

وتوفيق زياد، وسميح القاسم.
ونـــوه بـــأن الفنان ســـلمان زيمـــان وفرقة 
أجراس التي أسسها وزماء له، محبون 
لفلســـطين، وكان لهم حضور في حفات 
الجمعيات األهلية من أجل التضامن مع 
القضيـــة الفلســـطينية فـــي صيـــف العام 

للبنـــان  الصهيونـــي  الغـــزو  إبـــان   1982
واســـتهداف قـــوات الثورة الفلســـطينية 
هناك. كما شـــكر الســـفير الفلسطيني كل 
مـــن النائبيـــن النفيعـــي، وفـــاح، اللذيـــن 
بمناقـــب  التكريـــم  حفـــل  خـــال  أشـــادا 

الراحل سلمان زيمان وعروبته.
وفـــي كلمـــة عائلـــة الفقيـــد، أكـــد شـــقيق 
الفقيـــد، خليفـــة، حـــب شـــقيقه الراحـــل 
بالقضيـــة  واعتـــزازه  لفلســـطين 
أغانيـــه  ببعـــض  مذكـــرا  الفلســـطينية، 
وألحانه لفلســـطين والقدس.  وفي نهاية 
الحفل قدم الســـفير طـــه عبدالقادر درع 
التكريـــم لعائلـــة الفقيـــد وســـلمهم كتاب 
تعزية ورثاء لفقيد العائلة وفقيد مملكة 

البحرين الشقيقة.

تكريم المرحوم زيمان بالسفارة الفلسطينية

السفير الفلسطيني يكرم الفنان الراحل زيمان

المـــواد  إدارة  أعلنـــت 
والتجهيزات بوزارة التربية 
والتعليم عـــن جدول توزيع 
للفصـــل  الدراســـية  الكتـــب 
والكتـــب  األول  الدراســـي 
التعليم  لمرحلـــة  المشـــتركة 
األساسي والمرحلة الثانوية 
للعـــام 2020 - 2021 ابتداًء 
من 14 أغسطس وحتى 28 

أغسطس الجاري.
وبحســـب ما ورد عـــن إدارة 
المواد والتجهيزات بالوزارة 
فـــإن توزيع الكتب ســـيكون 
فـــي أيـــام الجمعة والســـبت 
إذ  المحـــددة،  الفتـــرة  فـــي 
الكتـــب،  توصيـــل  ســـيتم 
ضـــرورة  المـــدارس  وعلـــى 
االحتياطـــات  جميـــع  أخـــذ 
الصحيـــة المطلوبة ومراعاة 
النقـــاط التاليـــة: أن يحضـــر 
المختـــص )رئيس الخدمات 
بالمدرســـة  المنســـق(  أو 
الســـتام الكتب في الموعد 
المحـــدد، باإلضافـــة إلى من 
يســـاعد في عمليـــة مطابقة 
الكميات المستلمة مع طلب 
عمـــال  وتوفيـــر  الصـــرف، 
للقيـــام بعملية تنزيل الكتب 
إلـــى  النقـــل  ســـيارات  مـــن 
المدرســـة، كذلـــك التأكد من 
الكميـــات المســـتلمة والعدد 
التوقيـــع علـــى طلـــب  قبـــل 

الصرف.
وفـــي حال وجـــود أي تغيير 
المصروفـــة  الكميـــات  علـــى 
ســـواء بالنقـــص أو الزيـــادة 
اآلليـــات  اتبـــاع  يجـــب 
المعمـــول بهـــا فـــي المخازن 
ســـواء بإصـــدار طلب جديد 
أو اســـتمارة اســـترجاع مـــن 
قبل الجهات المعنية، وعلى 
االلتـــزام  المـــدارس  جميـــع 

جدول توزيع الكتب للفصل الدراسي األول والكتب المشتركةباألوقات المحددة لها.

“                 ” تنشر جدول مواعيد استالم الكتب لطلبة المدارس
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الخليج وانتخابات الرئاسة األميركية
Û  إال األبيــض  البيــت  بانتخابــات  الخليجــي  االهتمــام  يــأت  لــم 

متأخرا رغم العاقات االســتراتيجية التي ربطت دول المنطقة 
المنطقــة  بعــض دول  إن  إذ  األميركيــة....  المتحــدة  بالواليــات 
لــم تعتقــد أنهــا، لســبب أو آلخر، مدعــوة للتأثير فــي االنتخابات 
األميركيــة، مــن حيــث تفضيلهــا ألحــد المرشــحين علــى اآلخــر. 
مــن هنــا جــاء دعــم بعــض دول المنطقــة للحمــات االنتخابيــة 
للمترشــحين متســاويا إلــى حــد مــا. وهــذا الموقــف كان مبنيــا 
علــى اعتقــاد أن أيــا مــن االثنيــن ســيكون قريبــا منهــا فــي أي 
األحــوال. وهــو اعتقاد مســتمد من الموقف االســتراتيجي الذي 
قامــت عليهــا السياســات األميركية من المنطقة منذ االنســحاب 
البريطاني منها في مطلع ســبعينيات القرن الماضي حتى اآلن. 
ومع ذلك فإنه من المهم القول إن مواقف الحزبين من المنطقة 
ولربمــا شــخص الرئيــس قد يطرأ عليه بعض التغير النســبي، إذا 
مــا اســتثنينا من ذلــك موقف الرئيــس األميركي الســابق أوباما، 
الــذي وصــف بأنــه ذو نزعــة أيديولوجيــة، مــن دول المنطقة، إال 
أنــه تغيــرا لــن يكــون أوال ُمضــرا بالمصالــح األميركيــة البعيــدة 
المــدى وثانيــا مهــددا ألمن واســتقرار دول المنطقــة. رغم ما قد 
يقــال مــن أن االهتمــام األميركــي بالمنطقــة بــدأت يتحــول نحو 
شــرق بالتحديد نحو الــدول الصناعية الجديدة في بحر الصين 

والمحيط االطلنطي..
Û  مــن الناحيــة األخــرى فــإن الموقــف الخليجــي مــن االنتخابــات

األميركية ينقســم في الغالب إلى مجموعتين رئيســيتين ولربما 
ثالثــة قــد ال تبــدي أي اهتمــام معلنــا فيمــا يجــري مــن تحضيــر 
ونقــاش لانتخابــات األميركيــة، إذ قــد تعتبــره أمــرا داخليا. في 
حيــن أنــه بــات يمثل أمــرا يهم كل الدول. وهو أمــر تحاول دول 
العالــم ذات المصلحــة أو العاقــة بالواليات المتحــدة األميركية 
أن تؤثــر فيــه بالطريقــة التــي ال يجلــب لهــا أو لمصالحهــا ضــررا 
كبيــرا. حتــى الدولة التي أصبحت عاقاتها متشــابكة في بعض 
الجوانب بالواليات المتحدة األميركية كالصين وروسيا تحاول 
أن تؤثــر فــي مخرجــات االنتخابات األميركيــة بالطريقة التي ال 
تجلــب لــه نتائجهــا ضــررا كبيرا. ألم ُتتهم روســيا فــي انتخابات 
عــام 2016 بالتأثيــر في قــرار الناخب األميركي. وهو األمر الذي 
دفــع المدعــي العــام األميركي بإجراء تحقيق فــي هذه الدعاوي 
بدت نتائج ما ســمي بتقرير روبرت مولر لعام 2019 متســقة مع 

ذلك.
Û  وتعتقــد المجموعــة األولــى، وهــي الــدول التــي اســتطاعت عبر

سياســييها أو قنواتهــا الفاعلــة فــي واشــنطن أن تنســج عاقات 
شــخصية ومؤثــرة في سياســات أميــركا نحو المنطقــة. ويعتقد 
بعــض هــذه الــدول أن وجــود ترامــب فــي البيــت األبيــض هــي 
اســتمرارية للموقــف األميركــي الضاغــط بأقصــى الســبل علــى 
النظام اإليراني. الذي يمثل تهديدا لدول المنطقة واســتقرارها. 

كمــا أن أذرعهــا اإلقليميــة تمثــل تهديــدا ألمــن المنطقــة العربيــة 
بشكل عام. 

Û  وأن وصــول الديمقراطييــن للبيت األبيــض يمثل عودة جديدة 
لاتفــاق النــووي اإليرانــي الــذي تــرى أنه لــم يمثل اتفاقا شــاما 
ومقيــدا للمطامــح والمطامــع اإليرانيــة. بل أن تخوفهــم هذا قد 
يعــود فــي بعضــه من تجربة العاقــة مع الرئيس الســابق أوباما، 
وخصوصــا تلــك األراء التــي طرحها بشــكل واضح فــي مقابلتة 
المعنونة “بمبدأ أوباما” في مجلة دي أتانتك في مارس من عام 
2016. والتــي دعــي فيها إلى تقاســم النفوذ فــي منطقة الخليج 
مــع اإليرانييــن. إال أنــه بالمقابــل فــإن المرشــح الديمقراطي جو 
بايــدن ال يمثــل فــي حقيقــة األمر امتــدادا للرئيس الســابق بقدر 
مــا يمثــل نموذجــا للرؤســاء األميركييــن التقليديــن ذوي النزعة 

البرجماتية.
Û  أمــا المجموعــة الثانيــة، وإن لــم تفصــح بذلــك، فقــد يشــاركها

قطــاع كبيــر مــن الــدول اآلســيوية واالوربيــة والتــي تــرى فــي 
خــروج ترامــب من البيت األبيض عودة لقدر من االســتقرار في 
السياســية األميركيــة نحــو حلفائهــا األساســيين، كمــا أنــه يمثل 
وقفــا لقدر من االســتنزاف المالــي الذي مارســته اإلدارة الحالية 
علــى هــذه الــدول. وهــو اســتنزاف فاخــر بــه دونالــد ترامب في 
بعــض مؤتمراتــه الجماهيريــة ولقاءاتــه الصحفيــة، وهــو تفاخر 
يمثــل فــي بعضه خروجا عــن األعراف الدبلوماســية التي تنظم 

العاقة بين الدول المتحالفة.
Û  االنتخابــات مــن  حياديــا  موقفــا  الثالثــة  المجموعــة  وتأخــذ 

كثيــرا  معنيــة  نفســها  المجموعــة  هــذه  تجــد  ال  إذ  األميركيــة. 
بشخصية من سيصل للبيت األبيض. إذ إن تجربتها وسياساتها 
“المتوازنــة” فــي الداخــل والخارج قــد مكنتها مــن تجنب الكثير 
مــن فعــل الضغــوط األميركيــة. بــل إن األخيــر قــد اســتفاد مــن 
عاقاتهــا المتوازنــة فــي حلحلــة الكثيــر مــن إشــكاليات الملفات 

العالقة في المنطقة.
Û  مــن الناحيــة األخــرى فــإن دول الخليج في جلها، رغــم ما تعنيه

لهــا السياســة األميركية، لم تكــن تعتمد في التأثير على الموقف 
األميركي من قضايا الداخل واإلقليم على عمل منظم كما تعمل 
الدول األخرى المؤثرة في السياسة األميركية. إذ اعتمدت دول 
المنطقــة فــي الغالب على مكاتب للعاقــات العامة وعلى وجود 
شــبكة مــن العاقــات الشــخصية الخاصــة التــي اســتطاع بعض 
ساســة المنطقة وممثلي هذه الدول من الدبلوماســيين، نســجها 
مــع بعــض الساســة والكتــاب المؤثرين فــي السياســة األميركية 
أو قــادة الــرأي واألحــزاب السياســية الرئيســية. ويعتبــر أشــهر 
الدبلوماســيين الخليجيين الذين اســتطاعوا أن يقيموا عاقات 
مؤثــرة فــي الوســط السياســي األميركــي هم الســفير الســعودي 
األســبق فــي واشــنطن األميــر بنــد بــن ســلطان والســفير ووزيــر 

اإلعام الكويتي األســبق المرحوم الشــيخ سعود الناصر الصباح 
وســفير الكويــت األســبق فــي األمــم المتحــدة األســتاذ عبــدهللا 
بشــارة والســفير اإلماراتي الحالي في واشــنطن يوسف العتيبه 
الــذي بات يعتبر من أنشــط الدبلوماســيين العــرب المؤثرين في 

الوسط السياسي في واشنطن.
Û  ولم تنتبه دول الخليج إلى أهمية القيام بعمل سياســي منظم   

تقوده هذه الدول أو أحداها للتأثير على متخذ القرار األميركي 
إال مؤخــرا عندمــا أنشــأ معهــد دراســات الخليــج فــي واشــنطن 
عــام 2013 وهــو معهــد يعتبــر أحــد المراكــز الخليجيــة القليلــة 
التــي تحــاول أن تصيغ رأيا مســاندا من قضايــا دول الخليج. إذ 
أستطاع المعهد أن ينسج شبكة من العاقات مع بعض الساسة 
وقــادة الــرأي األميركيين. إال أنه، مع ذلك، تبقى المملكة العربية 
الســعودية ونتيجــة ألهميتها السياســية واالقتصاديــة والدينية 
فــي المنطقــة العربيــة والعالــم اإلســامي، حاضــرة تاريخيــا في 
السياســة األميركية، منذ االجتماع التاريخي على متن السفينة 
“كوينسي”، الذي جمع بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس 
األميركي األسبق فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945. وهي 
عاقة قد امتدت ألكثر من ســبعة عقود ونيف العقد اســتطاعت 
خالهــا تجــاوز الكثيــر من العقبــات التي واجهتهــا.. وهي عاقة 
اتسمت على الدوام بكونها “عاقة خاصة”.. وهي عاقة وظفت 
فــي كثيــر من الحاالت لبعض القضايــا العربية واإلقليمية والتي 
بــرزت بشــكل واضــح فــي الموقــف مــن الغــزو العراقــي للكويت 
وفــي الموقف من القضية الفلســطينية. كمــا أنها عاقة لم تتأثر 
كثيــرا بســاكن البيــت األبيض، باســتثناء ما قد يقــال عن موقف 

الرئيس السابق أوباما من الدول العربية والخليجية.
Û  وال أعتقــد أن مجــيء جــو بايــدن خلفــا للرئيــس الحالــي دونالد

ترامــب ســيغير كثيــرا مــن موقف الواليــات المتحــدة األميركية 
المناقــض  الموقــف  ذلــك  يحــدث  أن  أي  الخليــج..  دول  مــن 
لموقــف األدارة الحاليــة مــن دول المنطقة. بــل أعتقد إن مجيئه 
قــد يســاعد علــى تجاوز بعــض الصعوبــات التي يواجههــا العمل 
اإلقليمي المشــترك كمنظومة إقليمية. ولربما التغير الذي يمكن 
أن يطرأ في مواقفها الخارجي قد يكون إعادة قدر من التوازن 
فــي عاقة الواليات المتحــدة االميركية بالصين التي باتت تمر 
بأصعــب فتراتهــا منــذ ثمانينات القــرن الماضي حتــى اآلن. وقد 
تسعى بعض مراكز الثقل في الحزب الديمقراطي والتي ينسب 
لها فعل إنجاز االتفاق النووي اإليراني، أن تعمل للعودة لاتفاق 
النــووي اإليرانــي أال أنهــا لن تكــون عودة دون ضوابــط جديدة، 
وهــي، كمــا يبــدو، ضوابــط قــد تشــمل دور إيــران المتصاعد في 
المشــرق العربــي وفــي ضبــط تنامــي قدراتهــا البالســتية والتــي 
يشعر بتهديداتها جيرانها في اإلقليم. وأعتقد إن ضبط السلوك 
اإليراني ال يتم كما يســود االعتقاد من خارج االتفاق، وإنما من 

داخلــه وأن حزمــة العقوبــات المتشــددة التي فرضتهــا الواليات 
المتحــدة عليهــا، رغــم حجــم األلــم الواقــع، قد مثــل بالنســبة لها 
تحديــا، تحــدٍّ يختبــرون فيهــا قدرتهــم على التحمــل كما هو في 
ابتداع وسائل وطرق تعينهم على تجاوز أو التخفيف من وقعه 
عليهــم.. ومــا االتفــاق الصينــي اإليرانــي األخير إال أحــد المنافد 

التي خرجوا بها من جزء من الحصار.
Û  وكمــا يبــدو أن الحاجز النفســي الذي اصطنع فيمــا بين الواليات

المتحــدة األميركية وإيران ســيمنع من إمكانية التوصل إلى أي 
اتفــاق جديــد فيمــا يخــص النــووي اإليراني فــي الفتــرة القريبة 
القادمــة. إذ ســتبقى العاقــة فيمــا بينهمــا قائمــة علــى المناكفــة 
والتهديد والتهديد المضاد.. وهي سياســة إذا ما اســتمر ترامب 
في الحكم لســنوات أربع جديدة قد تهدد من اســتقرار المنطقة 
بشــكل عــام. في ظل ســيطرة اليمين الجمهــوري المتطرف على 
بعــض مفاصــل الدولة العميقة. كما أن خــروج ترامب عن العمل 
المؤسساتي ونزوعه نحو اتخاذ قرارات أقرب إلى الفردية بات 
يحــدث قــدرا مــن اإلربــاك فــي السياســة االميركيــة الخارجيــة. 
فاندفاعتــه نحــو عقــد اتفــاق مــع كوريــا الشــمالية رغــم نصائــح 
بعض مستشــارية وبعض الدول الحليفة في الغرب واليابان لم 

يفضي إلى أي شيء..
Û  وبشــكل عــام فــإن مــا نــود التأكيــد عليــه أن برامــج األحــزاب

السياســية ســتبقى برامج تتغير مع الواقع العملي.. رغم رغبات 
البعــض فــي تفعيلها أو تفعيل بعض بنودهــا. فالكثير من برامج 
الحساســية  ذات  بالخــارج  يتعلــق  فيمــا  الرئيســيين  الحزبيــن 
السياســية، لم تكن في الســابق تتجاوز كثيرا حالتها أو لحظتها 
االنتخابيــة. إال فــي حالــة الرئيس األميركي الحالــي الذي انتقل 
فــي تفعيــل مجموعــة مــن برنامجــه االنتخابــي وتحديــدا فيمــا 
يخــص انســحابه مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ واالنســحاب مــن 
تــل  مــن  األميركيــة  الســفارة  ونقــل  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق 
أبيــب للقــدس وإعــادة فــرض الحصــار علــى كوبــا... وغيرهــا. 
وهــي قــرارات فــي بعضها قد عقدت من عاقــة أميركا بحلفائها 
االوربيين األساســيين كما الدول األخرى. وهي قد أثارت ردود 
فعل مشككة في االلتزام األميركي في االتفاقيات التي تعقدها 
مــع األطــراف الخارجيــة. فاإلربــاك الذي جــاء على فعــل اإلدارة 
األميركيــة خــال الســنوات األربــع الماضيــة قــد يحتــاج لبعــض 
الوقــت لتجــاوز مصاحباتــه إذا مــا جــاء رئيســا جديــدا للبيــت 

األبيض. 
Û  وفي المحصلة النهائية فإن من يقرر للرئيس ترامب باالستمرار

فــي البيــت األبيض أو أن يأتي منافســه جو بايدن هي صناديق 
االقتراع والتي تحدد طبيعة أوراقها أولويات وحاجات الناخب 
األميركــي أكثــر منهــا رغبــات أو نزعــات الخــارج كأفــراد أو دول 

أو أقاليم.

د. باقر النجار

باشـــرت إدارة التفتيش بـــوزارة التجارة 
والصناعـــة والســـياحة التحري عن منتج 
الصاحيـــة  منتهـــي  المكاديميـــا”  “بنـــدق 
جميـــع  وســـتتخذ  تاريخـــه،  تغييـــر  تـــم 

اإلجراءات القانونية حيال ذلك.
وكان أحـــد التجار )صاحب الشـــكوى( قد 
اشـــترى المنتج ليكتشف فيما بعد أنه تم 
التاعـــب بالتاريـــخ الموجود باألعلى عن 
طريـــق قصـــه بطريقـــة فنيـــة وتـــم وضع 
ملصـــق بتواريـــخ جديـــدة وإنتـــاج العام 

2020 واالنتهاء في 2021.

وفي بيان من الوزارة قالت فيه “وصلت 
والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة  شـــكوى 
والســـياحة بخصـــوص منتـــج تـــم تغيير 
مباشـــرة  الفـــور  علـــى  وتـــم  صاحيتـــه، 

)أكيـــاس  المنتـــج  أن  وتبيـــن  التحـــري، 
مكســـرات من نـــوع المكاديميا( تم تغيير 
تاريخ صاحيتها، وعند فتح المنتج تبين 
عليـــه العفـــن. ويعتبـــر هذا غشـــا صريحا 
بحسب قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن 
حمايـــة المســـتهلك، وعليـــه تباشـــر إدارة 
التفتيش الموضوع، وسيتم اتخاذ جميع 
اإلجـــراءات القانونية حيال هـــذا الفعل. 
وتنوه الـــوزارة جميع المســـتهلكين بعدم 
اســـتخدام هذا المنتـــج، في حال وجوده 
عند أي نقاط بيع يمكنهم التبليغ عنه عبر 

الهاتف )80008001(.

“التجارة” تتحرى عن “بندق” منتهي الصالحية
زينب العكري
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 المنامة - مكتب رجل األعمال يعقوب العوضي

تقدم رجل األعمال يعقوب العوضي 
بما اعتبره “اقتراحات مهمة وسريعة 
يمكن أن تحقق مـــردوًدا مالًيا فورًيا 
لصنـــدوق التقاعـــد وترفـــد ميزانيته 
وتقلـــل من الحاجة التخاذ إجراءات 
تقشفية مثل رفع سن التقاعد وربط 
منـــح الزيـــادة الســـنوية للمتقاعدين 
عوائـــد  الصنـــدوق  بتحقيـــق   )%  3(

استثمارية”. 
الحلـــول  مـــن  إنـــه  العوضـــي  وقـــال 
المقترحـــة إلـــزام الشـــركات الكبـــرى 
مثل المصارف وشـــركات االتصاالت 
البحريـــن  فـــي  العاملـــة  الخليجيـــة 
بزيادة نســـبة الموظفين البحرينيين 
أن  موضًحـــا  العليـــا،  اإلدارة  فـــي 
“موظًفا بحرينًيـــا واحًدا في منصب 
رفيـــع داخـــل شـــركة كبـــرى يحصـــل 
على راتب وسطي أربعة آالف دينار 
بحسب تقارير الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي وبحسب سقف الرواتب 
ويتـــم خصـــم  بـــه حالًيـــا،  المعمـــول 
19 % مـــن راتبـــه لصالـــح صنـــدوق 

التقاعد، أي 760 دينارا”. 

وأضاف في السياق ذاته “وفقا لتلك 
نـــرى  البســـيطة  الحســـابية  العمليـــة 
أن رســـم االشـــتراك التقاعـــدي لهـــذا 
الموظف البحريني في اإلدارة العليا 
بإحـــدى مؤسســـات القطـــاع الخاص 
يعادل مجموع رسوم اشتراكات 10 
موظفيـــن بحرينييـــن فـــي اإلدارات 
الدنيـــا وحتـــى المتوســـطة وســـطي 

رواتبهم 400 دينار!”. 
إلـــزام  إلـــى  أيضـــا  العوضـــي  ودعـــا 
تنافـــس  التـــي  األجنبيـــة  الشـــركات 
ومعظـــم  الوطنيـــة،  الشـــركات 
موظفيها في اإلدارات العليا أجانب، 
التقاعـــد  صنـــدوق  فـــي  باالشـــتراك 
بنســـبة أعلـــى مـــن النســـبة الحاليـــة 
)4 %(، وقـــال “نريـــد أن تحقـــق تلك 
الشركات نســـبة بحرنة نوعية، ال أن 
يكـــون البحرينيون لديها في أســـفل 
سلم الرواتب، وأن تسدد اشتراكات 
تأمينيـــة عـــن ســـائر موظفيها، ضمن 
إطار تنظيمي خاص ينظم مشـــاركة 
األجانب في صندوق التقاعد بنسبة 

19 % أيضا”.

العوضي: تسريع توطين الوظائف العليا لرفد صندوق التقاعد

أمل الحامد السنابس - بيت التجار

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 5 
مناقصات لوزارة الصحة في شهر يونيو 
الماضـــي بقيمة إجمالية تجـــاوزت 3.16 

مليون دينار.
وكانت أبرز المناقصات للشـــراء المباشر 
للكشـــف  طبيـــة  ومســـتلزمات  ألجهـــزة 
وللعـــاج وللوقايـــة من فيـــروس كورونا 
التاجـــي المســـتجد )Covid- 19( بنحـــو 
مليوني دينار، فازت بها 16 شـــركة، هي: 
المسقطي إخوان وشركاهم، عبدالرحمن 
وشـــركاؤهم،  أجـــور  محمـــد  وإبراهيـــم 
الصناعـــات  للتجـــارة،  األســـود  البحـــر 
المبتكـــرة، آبـــار الخليج للتجـــارة، جرين 
الدولية للمســـتلزمات الطبيـــة - جيمكو، 
صيدلية وائل، أمواج إنتجريتد، محمود 
أكبر علي رضا، طبيات خليجي لألدوات 
الطبيـــة،  الوحـــدات  وإدارة  الطبيـــة 

صيدلية الخليج، المنامة للمواد العلمية، 
الزهـــراوي للتجهيزات الطبية، مؤسســـة 
لألجهـــزة  اليـــن  اليـــف  الطبيـــة،  بهـــزاد 

الطبية، ومقاوالت الكبير.
كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصـــة لشـــراء 
وتوفيـــر أدويـــة بنحو 1.1 مليـــون دينار، 
فازت بها 4 شركات، هي: صيدلية وائل، 
صيدلية الجشي، يوسف محمود حسين 

محمـــود  يوســـف  البحريـــن،  وصيدليـــة 
حسين.

مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  وكذلـــك 
لتزويـــد وتركيب أجهزة الحاســـب اآللي 
ومتطلبـــات البنيـــة التحتية للشـــبكة في 
الرفـــاع  بمنطقـــة  الكلـــى  غســـيل  مركـــز 
بــــ51.45 ألـــف دينـــار، فـــازت بهـــا عالـــم 

الكمبيوتر.
وأرســـت وزارة الصحـــة 74 مناقصة في 
النصـــف األول مـــن العام الجـــاري بقيمة 
17.9 مليون دينار، كان من بينها مناقصة 
للشـــراء الموحـــد لمناقصـــة لـــوازم األنف 
واألذن والحنجـــرة مـــن خـــال مجلـــس 
الصحة لدول مجلس التعاون بنحو 1.2 
مليون دينار، ومناقصات للشراء الموحد 
لألدويـــة من خال مجلس الصحة لدول 
مجلـــس التعاون بنحو 2.3 مليون دينار، 
ومناقصة لتزويد مواد جراحية لغســـيل 

الكلى بنحو 2.1 مليون دينار.

بالتعـــاون  البحريـــن  تنظـــم غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة محاضـــرة 
افتراضية حول القرار الوزاري رقم )83( لســـنة 2020 
بشـــأن المعاييـــر والضوابـــط المتعلقـــة باإلفصـــاح عن 
المســـتفيد النهائـــي من الســـجل التجـــاري، وذلك يوم 
غـــد الثاثاء في الســـاعة 10:30 صباًحـــا عبر تطبيق 

.ZOOM زووم
وأوضحت الغرفة أن المحاضرة -التي ســـُتعقد باللغة 
العربية- ســـتركز على متطلبات القرار، واشـــتراطات 
عـــن  اإلفصـــاح  وآليـــة  النهائـــي،  المســـتفيد  تحديـــد 
المســـتفيد النهائي في نظام ســـجات. وسوف يقدم 
المحاضـــرة كاً مـــن رئيـــس قســـم مكافحـــة عمليات   
غسل األموال إبراهيم عواجي، ورئيس قسم اإلرشاد 
وعاقات المســـتثمرين لدى وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة هدى البصري.
وجـــددت الغرفـــة دعوتهـــا ألعضائهـــا الكـــرام وجميع 
الهامـــة  المحاضـــرة  فـــي هـــذه  للمشـــاركة  المهتميـــن 
 https://bit. والمبادرة بالتســـجيل عبر الرابط التالي

ly/2DjTyl2.
يذكـــر بأن القرار يهدف إلى تعزيز شـــفافية األســـواق 
وزيـــادة كفاءتهـــا والحفاظ على حقوق المســـتهلكين 
التجاريـــة،  الشـــركات  فـــي  والشـــركاء  والمســـاهمين 
عـــاوًة علـــى الحـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية الناتجـــة عن 
اســـتغال السجات التجارية ألغراض غير مشروعة 
أو بنحـــو يضـــر ســـمعة البحرين في إطـــار االلتزامات 
الدوليـــة الخاصـــة بمكافحة عمليات غســـيل األموال 

وتمويل اإلرهاب ومنع التهرب الضريبي.

“الصحة”: إرساء مناقصات بنحو 17.9 مليون دينار في النصف األول ُتعقد عن ُبعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مليونا دينار لشراء أجهزة طبية للكشف عن “كورونا” “الغرفة”: فعالية لمعايير اإلفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري

41 قضية فــي 2019 بقيمة مطالبات تبلــغ 1.4 مليار دوالر

“غرفة المنازعات” تحصل على 1.2 مليون دينار من قضايا تجارية

أظهـــر البيانـــات الماليـــة الختاميـــة 
لغرفة البحرين لتسوية المنازعات 
قضائـــي  جهـــاز  وهـــي  التجاريـــة، 
أنشـــأته البحريـــن لتولـــي القضايـــا 
قيمـــة  فـــي  انخفـــاض  التجاريـــة، 
الرســـوم المحصلة نظيـــر البت في 

القضايا المرفوعة إلى الغرفة.
نشـــرت  التـــي  البيانـــات  وأشـــارت 
فـــي الجريدة الرســـمية، أن الغرفة 
حصلـــت علـــى نحـــو 1.23 مليـــون 
دينار رســـوم مكتســـبة من القضايا 
فـــي العـــام 2019 مقارنـــة مـــع 1.9 
مليون دينار في العام الذي سبقه.

البيانـــات الماليـــة، فقـــد  وبحســـب 
بلغـــت النفقـــات المتعلقـــة بالقضايا 
نحـــو 484 ألف دينـــار ليبلغ صافي 
دخل الغرفة من القضايا نحو 751 
ألف دينـــار، ومع مصاريف إجمالية 
قدرهـــا 1.4 مليـــون دينـــار، منيـــت 
غرفة البحرين لتســـوية المنازعات 

بعجـــز قـــدره 58 ألـــف دينـــار فـــي 
2019. مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
أن الغرفـــة لـــم تتســـلم مســـاعدات 
حكومية كانت قد تلقتها في العام 

السابق بقيمة 140 ألف دينار.
لتســـوية  البحريـــن  غرفـــة  ولـــدى 
 6.3 قرابـــة  التجاريـــة  المنازعـــات 
مليـــون دينـــار فائـــض متراكم منذ 
الســـنوات الماضيـــة وذلـــك بنهايـــة 

ديسمبر 2019.
وفـــي العـــام 2019 ســـجل المركـــز 
41 قضيـــة جديدة ليرتفع بإجمالي 

دوالر  مليـــار   1.4 يبلـــغ  مطالبـــات 
بحســـب التقرير السنوي، حيث أن 
29.5 % مـــن القضايا حســـمت في 
ستة شهور فقط، في حين حسمت 
47 % مـــن القضايـــا في بين ســـتة 
شـــهور وعـــام كامل، ونحـــو 70 % 
مـــن القضايـــا المنظـــورة تضم على 
األقـــل طرفـــًا واحدًا غيـــر بحريني 
حيث شـــملت المنازعـــات قطاعات 
الطيـــران  بينهـــا  مـــن  متنوعـــة 
والخدمـــات المصرفيـــة والتشـــييد 
واالستشارات والتأمين والعقارات 

وغيرها.
ومنـــذ تأســـيس المركـــز قبل تســـع 
سنوات وحتى نهاية العام الماضي 

بلغ إجمالي القضايا 282 قضية.
وتعمـــل الغرفـــة التي بـــدأت عملها 
رســـمية  كمحكمـــة   2010 فـــي 
ومركز للتحكيم والوســـاطة، حيث 
 تختـــّص محكمة الغرفة بالنظر في 
المنازعـــات  التـــي تقع أصـــًا ضمن 
البحرينّيـــة  المحاكـــم  اختصـــاص 
 والتـــي تزيـــد قيمـــة المطالبـــة فيها 
عن خمســـمائة ألف دينـــار بحريني 
)حوالي 1,3 مليون دوالر أميركي( 
أن  إّمـــا  الوقـــت  ذات  فـــي  والتـــي 
يكـــون  أحـــد أطرافهـــا علـــى األقـــل 
مـــن  مرّخصـــًة  ماليـــًة  مؤّسســـًة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، وإّمـــا 
ا  أن يكـــون النزاع فيها نزاًعا تجاريًّ

ا، بحسب الغرفة. دوليًّ

إحدى قاعات غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية

َعّمان - رويترز

4 % نمو تسهيالت البنوك 
األردنية للقطاع الخاص

األردنــي  المركزي  البنك  بيانات  أظهرت 
الممنوحة  الــقــروض  إجمالي  نمو  أمــس 
في   %  4 الــخــاص  للقطاع  الــبــنــوك  مــن 
ليصل  الحالي  العام  من  األول  النصف 
 36.2( ــي  ــ أردن ديــنــار  مــلــيــار   25.67 إلـــى 
مليار دوالر( مقارنة مع 24.67 مليار في 
التسهيالت  واســتــحــوذت   .2019 نهاية 
االئتمانية للقطاع الخاص على 90.9 % 
من إجمالي التسهيالت المقدمة من 25 
المملكة والبالغة 28.21  بنكا تجاريا في 

مليار دينار أردني.
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بعد وصوله إلى 22 ديناًرا للجرام... محالت ذهب تحجم عن الشراء
أحجــم عــدد مــن باعــة الذهب في البحرين عن شــراء الذهب في الوقت الذي وصلت فيه أســعار الذهــب قبل أيام إلى 

مستويات تاريخية لم يبلغها من قبل.

وبلغـــت أســـعار الذهـــب فـــي الســـوق 
المحلية الخميس الماضي ذورتها بعد 
وصولها إلى 22 ديناًرا قبل أن تتراجع 
لتبلغ 21.7 دينـــار للجرام الواحد عيار 
انتشـــاًرا  األوســـع  وهـــو  قيراطـــا   21

والمستخدم لذهب الزينة البحريني.
وذكـــر مواطنـــون أن بعـــض محـــات 
الذهـــب تفضـــل عـــدم شـــراء الذهـــب 
فـــي الوقـــت الراهـــن في الوقـــت الذي 
تراجعـــت فيه المبيعات بنســـبة كبيرة 
بســـبب وبـــاء كورونـــا وتأثـــر موســـم 
األعـــراس لحد كبير إلى جانب ارتفاع 
األســـعار الذي جعل من شـــراء الذهب 
لادخار غير مناســـب لكثيـــر من ذوي 

الدخل المحدود.
وعـــادة مـــا تشـــتري محـــات الذهـــب 
الســـعر بأقـــل مـــن الســـعر في الســـوق 
المحليـــة وهـــي عمولة نظيـــر تكاليف 
إلعـــادة  وصهـــره  الذهـــب  تحويـــل 

استخدامه والتكاليف المرتبطة.
ومع اقتراب شهري محرم وصفر فإن 
حفـــات األعـــراس تقـــل وبالتالي فإن 
الطلب على الذهب سيشـــهد انخفاًضا 

في الشهور المقبلة.
وتســـببت أزمـــة كورونـــا فـــي تراجـــع 
كبيـــر فـــي كميـــات الذهـــب المدموغة 
مـــن قبـــل المختبـــرات الحكومية، في 
الوقـــت الـــذي تحدث فيـــه تجار ذهب 

عن تراجـــع أعمال ورش الصياغة إلى 
النصـــف فـــي حيـــن اضطـــرت محات 
إلـــى إغـــاق أبوبهـــا لمواجهـــة الوضـــع 
المتأزم. وشـــهدت عدد من دول العالم 
حركـــة بيـــع كثيفـــة مـــن قبـــل األفـــراد 
فـــي عمليـــة لجنـــي االرباح، فـــي حين 
علـــى  يتدفقـــون  المســـتثمرون  ظـــل 
ســـعر الذهب في ظل مخاوف بشـــأن 
االقتصاد العالمـــي الذي ما زال يترنح 
بفعـــل جائحـــة كورونا وســـط ضبابية 

المستقبل.
ومن شأن أي زيادة جديدة في أسعار 
الذهـــب أن تدفع بمزيد مـــن الضغوط 

على قطاع المجوهرات المحلي.

علي الفردان

2.92
مليــــون سهـــم

علي الفردان

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل “مؤشــر البحريــن العــام” يوم أمس عند مســتوى 1,292.91 نقطة بارتفاع وقدره 4.08 نقطــة مقارنة بإقفاله يوم 
الخميس الماضي، في حين أقفل “مؤشر البحرين اإلسالمي” عند مستوى 603.67 نقطة بانخفاض وقدره 0.83 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.

وقد تداول المستثمرون في البورصة 
2.92 مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة 
قدرها 348.59 ألف دينار، تم تنفيذها 
ركـــز  حيـــث  صفقـــة،   40 خـــال  مـــن 
المســـتثمرون تعاماتهـــم على أســـهم 
قطـــاع البنـــوك التجاريـــة والتي بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولـــة 187.89 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 53.90 % مـــن 

القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول، وبكميـــة 
قدرها 1.06 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خال 25 صفقة.
جاء البنـــك األهلي المتحد في المركز 
األول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   139.34
39.97 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
 584.05 المتداولـــة، وبكميـــة قدرهـــا 

ألف ســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 10 
صفقات.

أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي 
اف اتـــش المالية بقيمة قدرها 96.91 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 27.80 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة، 
وبكمية قدرها 1.65 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 6 صفقات.

ثم جاء مصرف الســـام بقيمة قدرها 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   27.73
7.95 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
 399 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة، 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها مـــن خال 7 

صفقات.
وتم يوم أمس تداول أسهم 11 شركة، 
شـــركات،   3 أســـهم  أســـعار  ارتفعـــت 
فـــي حيـــن انخفضت أســـعار أســـهم 3 
شـــركات، وحافظـــت بقيـــة الشـــركات 

على أسعار أقفاالتها السابقة.

المـــؤشــــــــــــر يـقـفــــــــــــل مــرتـفـًعــــــــــــــا 4.08 نــقــطـــــــــة
تداوالت المستثمريــن بالبورصـــة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Bani Jamra Plan
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Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

 Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
 requires candidates for the following positions due

 to continued Expansion of their operations:H

HSE Officer – With Oil & Gas Experience

Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

 Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

Labour 

Mason 

Carpenter

Steel Fixer

Foreman – Oil & Gas Experience

Pipe Fitter

Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Surveyors

 Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

التاريخ: 6 أغسطس 2020
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة الجدارة للتطوير العقاري والمقاوالت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 1-122459 

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة الجــدارة للتطويــر العقــاري والمقاوالت 
ذ.م.م – المسجلة بموجب القيد رقم 122459-1 ، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيين السيد / محمد محيي الدين محمد عبدالجليل مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــا بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومــة بالمســتندات الازمة، 

خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد محمد محيي الدين محمد عبدالجليل

39660204
Alsayed67@gmail.com

التاريخ 5 أغسطس 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2020-98145( لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميلينيوم ستارت أب بزنس سلوشنز ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / GLAUCO RAMALHO FARIA باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة ميلينيوم ســتارت أب بزنس سلوشــنز ذ.م.م.،المســجلة كشركة ذات 
مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 122715 - 1 ، طالبــا إشــهار إنتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و 
ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  ورشه السكب للنجاره والديكور

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيدة / هوارية يوســف بوزيان عام، باعتبارها المصفي القانوني لشــركة: 
ورشــه الســكب للنجاره والديكور، المسجلة كشــركة ذات مسئولية محدودة، 
بموجــب القيــد رقــم1  - 23366 ‘ طالبــة اشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة

التاريخ: 05/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2020-109152(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه: حســن ســعيد علــي الصفار خطاب  بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى : حسين سعيد علي الصفار  

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

رقم القيد

صويره للمقاوالت

االسم التجاري

68841-3

HANIAH GENERAL TRAD-
 ING W.L.L has a vacancy for

the occupation of  SUPER-
 VISOR , suitably qualified

 applicants can contact
77229945  or

NAZEERMEMON2@GMAIL.COM  

3601

 Benan Foodstuff Company

 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants

  can contact 13112388  or

mtahirnawaz786@gmail.com

3601

 HEMPEL PAINTS )BAHRAIN(
 S.P.C. has a vacancy for the
 occupation of  DIRECTOR
OF ACCOUNTING DIREC-

 TORATE , suitably qualified
 applicants can contact

36040705  or
MAGI@HEMPEL.COM  

3601

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com  

3601

 ALGHALIA W.L.L. has a

 vacancy for the occupation

 of  MANAGER , suitably

 qualified applicants can

contact 17710271  or

SUZANNE@ALGHALIA.COM

 Vacancies
Available

3601

 MANDI TRADING co. S.P.C
 owned by  MOHAMED
 EBRAHIM MOHAMED

 MANDI has a vacancy for
the occupation of  ELECTRI-

 CIAN , suitably qualified
 applicants can contact

 17672655  or
manditrading56@gmail.com 

3601

 Ri.Mac Bahrain W.L.L. has a

vacancy for the occupa-

 tion of  CONSULTANT ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17570388  or

RIMACSRO@GMAIL.COM

3601

 ELECTRICITE DE FRANCE

 has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR ,

 suitably qualified applicants

 can contact 16161515  or

samar.alaali@edf.bh 

3601

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
 13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com 

3601

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available
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opinions@albiladpress.com09

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

للتواصل: 17111483

عندما تتحكم الميليشيات المسلحة في البالد... ما النتيجة
لبنـــان الشـــقيق كان يعاني من أزمات سياســـية حـــادة على صعيد 
األمـــن واالســـتقرار منـــذ ســـنوات طويلـــة، والحقيقة التـــي ينبغي 
أن تقـــال هـــي أن الشـــعب اللبنانـــي كان ضحيـــة لمواصلة تســـعير 
دعوات اإلثارة الطائفية وتقســـيم الشـــعب ومواجهة فئة شـــعبية 
بفئة أخـــرى لكبح اندفاع الحركات الوطنيـــة التقدمية التي تعمل 
ألجـــل لبنان وأهله فقط، إضافة إلى تحرك القوى المســـيطرة على 
تحييـــد لبنـــان وعزله عن البلـــدان العربية، وهـــذه مؤامرة خرجت 
إلـــى حيز التطبيق العملي منذ ســـنوات، وإن لـــم تخنا الذاكرة في 
النصف الثاني من الستينات، بمعنى.. أن لبنان ينزف ويتألم ويمر 
بأوقـــات حرجـــة بين فترة وأخرى، بســـبب القوى المســـيطرة على 
سياســـة الدولة وتناحر الهيئات والمنظمـــات واألحزاب وخروجها 

عن الخط العام والمصلحة الواحدة، وماذا كانت النتيجة.
بســـبب ســـيطرة المليشـــيات واألحزاب، ابتعد لبنان عن التنســـيق 
السياســـي والعســـكري واالقتصـــادي مـــع البلـــدان العربيـــة، وهـــذا 
التنســـيق أحد الدعامات األساســـية لضمان ســـامة لبنان وحرمة 

أراضيه، ناهيك عن استمرار النشاط التآمري اإليراني وذلك بوضع 
تابـــع إيرانـــي بقنـــاع لبناني “حســـن نصـــر هللا” وعصاباتـــه لمتابعة 
سياســـة عزل لبنان عن العالم العربي والقضايا العربية المصيرية، 
وتحويـــل لبنـــان إلـــى مرتكز أكثـــر ثباتـــا للتآمر اإليرانـــي الصفوي، 
حيـــث إن المهمة الرئيســـية لحزب هللا اإلرهابـــي جعل لبنان يدفع 
ثمنا باهظا ووقف تطوره وإفشال كل أجهزته وسياسته وأساليب 

عمله وتحركاته.

عندما تتحكم األحزاب والميليشيات المسلحة في أي بلد، وفي  «
ظل عدم وجود سلطة مسؤولة ماذا ستكون النتيجة غير الخراب 

والدمار واألزمات االقتصادية الخانقة والجمود والتراجع واإلفالسات 
المستمرة في مختلف ميادين الحياة، وكل ذلك على حساب 

المواطن، وتراكم التطورات في لبنان وغيره من الدول العربية التي 
ظلت أسيرة للميليشيات اإليرانية كالعراق واليمن، أثبت أخطار 

استمرار الميليشيات وعدم التخلص منها وهذا هو بيت القصيد 
اآلن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 - العدد 4318

يعـــود تاريـــخ عربات األطعمـــة والمقاصف المتنقلة إلى أواخـــر عام 1950م، 
والتـــي كانت تشـــغل حيـــّزًا على أفنية قواعد الجيش فـــي مختلف الواليات 
األميركيـــة، إضافـــة إلى خدمتهـــا مواقع البناء والمصانـــع وغيرها في المدن 
الكبرى والضواحي الســـاحلية في الواليـــات المتحدة األميركية عبر عرضها 
قوائـــم طعامهـــا ضمـــن سلســـلة المأكـــوالت والمشـــروبات الشـــعبية المحلية 
بموازاة أســـعارها المتقبلة من الجميع. وفي الســـنوات األخيرة، راجت فكرة 
البيع بعربات األطعمة على مستوى العالم، بعد أْن ارتبطت بظاهرة “المطعم 
المؤقـــت” الـــذي يقـــوم بإعـــداد وطهـــي وبيـــع األطعمـــة الجاهـــزة علـــى متن 
القاطرات متعددة األحجام التي القت استحسان الجميع لتقديمها األطباق 
الرئيســـية وقوائـــم الطعـــام والمأكـــوالت الشـــهية علـــى واجهـــات الشـــوارع 

والتقاطعات العامة.
على المستوى المحلي، باتت عربات الطعام المتنقلة Food Trucks تقترب 
أكثر من زبائنها )المتعطشـــين( لتوفير متنوع وجباتها الشـــعبية الشهية التي 
ترضـــي أذواقهم بأســـعارها المناســـبة في الهواء الطلق، فضـــاً عن “تأثيثها” 
بأزهى األلوان وأبهى التصاميم للفضاءات الشاســـعة على أطراف الشـــوارع 
العامـــة وفـــي المياديـــن الرئيســـية بمختلف محافظـــات ومناطـــق البحرين، 
والافـــت في األمـــر، ما ُيبديه أصحاب هذه العربـــات البحرينيون من التزاٍم 
واضـــح بكل المعاييـــر الصحية والتدابيـــر الوقائية أثنـــاء مزاولتهم تحضير 
الوجبـــات وتقديمهـــا للجمهور مـــن نوافذ عرباتهـــم التي فاقـــت )100( عربة 

مرخصـــة فـــي تحضير المأكـــوالت وبيـــع المشـــروبات، ويرتـــأي الكثير منهم 
التنوع في أنشـــطتها لتضم صالونات حاقة واســـتوديوهات تصوير وحرفا 
يدويـــة شـــعبية وغيرهـــا بعـــد أن تحظـــى بالتســـهيات الازمة مـــن الجهات 
الرسمية كوزارة التجارة والبلديات وتمكين وغرفة التجارة وغيرها، عاوة 
علـــى إتاحة فرص مشـــاركتهم في المعـــارض المحلية والفعاليـــات الوطنية 

والمناسبات الدينية المختلفة.

نافلة: «

تـــزداد شـــعبية المطاعم المتنقلة في أوســـاط المجتمـــع البحريني، خصوصًا 
بعـــد تدشـــين وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة خدمتهـــا اإللكترونيـــة 
على بوابة نظام “الســـجات” ضمن سلســـلة خدماتها مـــن أجل تهيئة المناخ 
االســـتثماري الذي يقوم على تسهيل كل اإلجراءات التي يتطلبها االستثمار 
في البحرين وفق المعايير الدولية من جانب، ودعم المبادرات واإلسهامات 
الشـــبابية البحرينيـــة المبدعـــة مـــن جانـــب آخر؛ انطاقـــًا من دورهـــا الداعم 
لمختلـــف المشـــروعات التي تســـاهم فـــي تنظيم وتنشـــيط العمـــل التجاري 
واالقتصـــادي الشـــبابي فـــي البحرين، ســـّيما أّنهـــا عكفت منـــذ منتصف مايو 
2017م علـــى إجـــراءات اســـتصدار قرار ينظم عمل هذا النـــوع من المطاعم 
وفـــق اشـــتراطات محـــددة بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة المعنية دون 

الحاجة إلى محل تجاري أو مقر دائم.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“عرباُت الطعام”... مشاريع رائدة

“فجيعـة لبنـان”
فجع لبنان وشـــعبه واألمة العربية والعالم بانفجار المرفأ الذي 
أدى لمقتـــل وجرح عدد من اللبنانيين والعرب واألجانب، وإلى 
دمـــار البيوت والمؤسســـات والمستشـــفيات القريبـــة من موقع 
المرفـــأ، ومنـــذ ســـنوات ولبنـــان يعيـــش فـــي حالة مـــن التقلب 
السياســـي والتراجـــع االقتصادي، بســـبب ُنَخب سياســـية والء 
بعضهـــا أجنبـــي، ُنَخـــب ال تهتـــم بلبنان وشـــعبه، ال تريـــد للبنان 

االستقرار واألمن واألمان. 
فجيعـــة وراء أخرى تصيب لبنان وتنـــادي باإلصاح والتغيير، 
فجائـــع ومصائـــب متتالية ال ُيعرف من المســـؤول عنها ويبقى 
الفاعـــل مجهـــوال، فاالتهامـــات تنتقـــل مـــن زاويـــة إلـــى أخـــرى 
حتـــى تصفر األوراق، وهذا االنفجـــار المؤلم يحاصره التدهور 
االقتصادي والمعيشـــي الُمستمر الذي أثر على حياة اللبنانيين 

وزاد بسببه ثراء اآلخرين.
إن الكارثـــة التـــي دمرت جـــزءا كبيرا من بيـــروت تتعلق بلبنان 
وهويته العربية وســـيادته ووجوده، فكارثة المرفأ تضاف إلى 
مخـــزون الكوارث التي عاشـــها لبنان والتي دفع ثمنها الشـــعب 
اللبنانـــي وحيًدا، والبحرين وأبناء األمـــة العربية والعالم أجمع 
يقف مع عروبة لبنان وســـيادته الوطنية ومع الشـــعب اللبناني 
فـــي هـــذا المصـــاب الجلـــل الـــذي نـــال مـــن لبنـــان واللبنانييـــن، 
ويأمل الشـــعب البحريني أن يتعافى لبنان سياسًيا واقتصادًيا 
واجتماعًيا، ليعود لبنان العربي هوية وثقافة وســـيادة وطنية، 
وليعـــود إلـــى حضـــن أمته العربيـــة. رحـــم هللا الضحايا وعجل 

بشفاء المصابين.

عبدعلي الغسرة

“لبنان قلبي هل ترقا مدامعها...
 بعد العشية أو تهدا مدافعها”؟!

من يريد أن يقيس درجة حرارة سياســـة العالم عليه أن ينظر 
إلـــى لبنـــان، فهـــو أشـــبه ما يكـــون بثرمومتـــر يبيـــن درجة هذه 
الحرارة وإلى أي مدى وصل الصراع ووصلت سياسات تكسير 

العظام والرقاب بين القوى العالمية واإلقليمية.
الكل موجود هناك بقوة وبشكل دائم، صحيح أن هذه المرحلة 
تبـــرز مامـــح الصورة بشـــكل أكبر وأوضح، لكـــن مكونات هذه 
الصورة موجودة بشكل دائم ولن تتغير إال إذا تغير العالم كله، 
ويكفـــي أن نتفحص مشـــهد مرفـــأ بيروت األخيـــر لكي نتحقق 
مـــن أن لبنـــان – ذلـــك البلـــد الجميـــل أصـــا في كل شـــيء، في 
الجغرافيا والفن والثقافة واألدب – هو المكان الذي قدر له أن 

يكون مسرحًا يتم التعبير فيه عن كل قبح العالم وصراعاته.
أما المشـــهد الثانـــي فتصريحات قديمة - جديدة لحســـن نصر 
هللا األميـــن العام لحزب هللا الذي افتخر بأن اليوم الذي احتل 
فيـــه الحـــزب بيروت ووجه ســـاحه إلى صـــدور اللبنانيين هو 
يـــوم مجيد في تاريخ المقاومة، حســـب رؤية ســـماحته، وهو 
مشـــهد رأى فيه أنصار “الســـيد” في الداخل والخارج شـــجاعة 
نـــادرة واعتبـــروا أنـــه أفحـــم الذين يعتبـــرون ذلك اليـــوم بقعة 

سوداء في ثوب المقاومة ال يمكن محوها!
وأمـــا المشـــهد الثالـــث، فهو زيـــارة الرئيـــس الفرنســـي ماكرون 
لبيروت ســـعيًا إلحداث نوع من التوازن أو التفوق على وكاء 
إيـــران هنـــاك، ومـــا أعلنـــه مـــن وجـــود أزمة أخـــاق وثقـــة بين 
اللبنانييـــن والنخـــب الحاكمة، وأن اإلصـــاح الحقيقي يتطلب 

ميثاقا سياسيا جديدا.

بعض المشاهد السابقة ليست غريبة بالنسبة لنا، فهي، حتى إن  «

لم تكن صادقة مئة بالمئة إال أنها تعبر بدرجة كبيرة عن أصحابها 

وسياستهم ونواياهم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ال تخفـــى علـــى كل ذي بصيـــرة األهـــداف الســـامية والمتعـــددة للبرامـــج واألنشـــطة 
الصيفية، من ترسيخ االنتماء للوطن وبناء الشخصية القيادية وتدريبها على تحمل 
المســـؤولية، إلـــى تنمية مواهـــب الطاب ومهاراتهـــم ودعم خبراتهـــم وملء أوقات 

فراغهم بالبرامج الملهمة التي تنمي روح اإلبداع لديهم.
وعندمـــا تناولـــت دراســـات عديـــدة أثر انخراط الطاب بشـــكل مكثف في األنشـــطة 
الصيفية ســـواء العلمية أو االجتماعية أو الفنية، وبما “يشـــكل حلقة وصل مســـتمرة 
مع األعوام الدراســـية المتاحقة”، فلما لها من تأثير فعال على الناشـــئة وبما ينعكس 

إيجابيا على تحقيق األهداف العامة للتربية والتعليم.
وهنـــا البد مـــن وقفة أمام الجهود التـــي تبذلها وزارة التربيـــة والتعليم والتي حالت 
دون توقـــف البرامج واألنشـــطة الصيفية رغـــم جائحة كورونا، حيـــث لفت انتباهي 
التنـــوع الكبيـــر في البرامج واألنشـــطة الصيفيـــة “الرقمية” التي تقدمهـــا الوزارة عن 

بعد، والتي تهدف إلى صقل شـــخصية الطالب باألساليب العلمية الحديثة، كبرنامج 
“الوصايا العشر للتميز” الذي يختص بتوجيه الطاب نحو التفكير اإليجابي وكيفية 
وضع أهدافهم وتخطيطها، وبرنامجي “اعرف نفســـك” و”شـــخصيتي بقيمي” اللذين 
يهدفان إلى تنمية شـــخصية الطاب وغرس القيم اإلســـامية في نفوسهم، وغيرها 
مـــن البرامج التي تعزز الثقة بالنفس كبرنامج “كن واثقا”، باإلضافة لبرنامج “القدوة 
الحسنة” الذي يهدف إلى تعريف الطاب بمفهوم وأهمية القدوة الحسنة وصفاتها.

هذه البرامج واألنشطة التربوية الصيفية الهادفة والمتنوعة التي تطرحها  «
“التربية”، والتي أخذت الكثير من الوقت والجهد في إعدادها وتستثمر أوقات 

الفراغ لدى أبنائنا بما يعود عليهم بالفائدة وبإشراف كوادر مؤهلة، تؤسس جيال 
من المبدعين والقياديين.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

إعداد جيل من المبدعين والقياديين



خطف البديع فوزا ثمينا على حســـاب 
البحريـــن بهدفيـــن مقابـــل واحد، في 
المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، 
علـــى اســـتاد األهلـــي، ضمـــن افتتـــاح 
منافســـات الجولة ١٧ لـــدوري الدرجة 

الثانية لكرة للقدم.
ورغـــم تأخـــر البديـــع بهـــدف لالعـــب 
البحريـــن محمـــد النعـــار فـــي الدقيقة 
)٣٣(، إال أن الخيـــول الخضـــراء ردت 
بهدفيـــن عبر كرة رأســـية مـــن صادق 
جعفـــر )67( وعزيز فـــي الدقيقة )٩٠(. 
أدار المبـــاراة الحكم عيســـى عبدهللا، 
وعاونه محمد جعفر وجاســـم حسن، 
والحكم الرابع حســـين البحار. وقلص 
البديـــع صاحـــب المركـــز الثالـــث )٣٠ 
نقطة( الفـــارق مع البحريـــن الوصيف 

إلـــى نقطـــة قبل ختـــام القســـم الثاني 
المبـــاراة  وشـــهدت  وحيـــدة.  بجولـــة 
طرد العب البحريـــن أبو بكر آدم عند 

الدقيقة )٨٤(.
وفـــي لقـــاء احتضنـــه ملعـــب مدينـــة 
حمـــد، عـــزز المالكيـــة صدارتـــه بفوزه 
حمـــل  رد  دون  بهـــدف  قاللـــي  علـــى 
إمضـــاء الالعـــب فـــي الدقيقـــة )٨٤(، 
إســـماعيل  الحكـــم  المبـــاراة  وأدار 
حبيـــب، وعاونـــه ياســـر تلفـــت وعلي 

ســـعد، والحكم الرابع أســـامة إدريس. 
ووصل رصيد المالكية بهذا الفوز إلى 
)٤٠( نقطة، فيما أنهى قاللي مبارياته 
فـــي الـــدوري وبـــات قريبا مـــن فقدان 
فرصة لعب القســـم الثالث والمنافسة 

على الصعود إلى الدوري الممتاز.
وتستكمل منافسات الجولة 17 اليوم 
)اإلثنيـــن(، وذلك بإقامة لقاءين عند 7 

مساء.
في المباراة األولى، يلعب االتحاد مع 

االتفاق على ملعب مدينة حمد، وفي 
الثانية سترة مع التضامن على استاد 
األهلـــي. المبـــاراة األولـــى يدخل فيها 
الطرفـــان بقيـــادة وطنيـــة، إذ يشـــرف 
على االتحـــاد عبدالصاحب عبدالنبي، 

واالتفاق مرتضى عبدالوهاب. ويملك 
االتحاد ١٣ نقطة واالتفاق ٨ نقاط.

المبـــاراة الثانيـــة، يلعـــب فيهـــا ســـترة 
بقيـــادة المـــدرب عـــالء حبيـــل أمـــام 
التضامن بقيادة المدرب محمد جواد.

البديع يخطف فوًزا ثميًنا من البحرين
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وقـــع نادي عالي رســـميا مـــع المدرب 
لقيـــادة  عيســـى  عبـــدهللا  الوطنـــي 
فـــي  الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 

الموسم المقبل 2020/2021.
وكان “البـــالد ســـبورت” انفـــرد قبـــل 
شـــهر ونصف تقريبا بنشر خبر تعاقد 
عالـــي مـــع المـــدرب فـــي أول تجربة 
لـــه بعـــد العمـــل لســـنوات طويلة مع 
المنتخبـــات الوطنيـــة فيما ســـبق له 
العمل مدربـــا للرجال بدوري الدرجة 

الثانية في عدة مواسم سابقة.
هـــذا وقـــد جـــدد عالـــي تعاقـــده مـــع 
المدرب الوطني حســـن خليل للعمل 
األول  الفريـــق  لمـــدرب  كمســـاعد 

عبدهللا عيسى.
وأبرم عالي صفقـــة جديدة بالتعاقد 

مع العب االرتكاز عيســـى الشـــوملي 
لتعزيز صفوف طائـــرة الفخار قادما 
من نادي المحرق في أولى الصفقات 
اســـتعدادا  النـــادي  يبرمهـــا  التـــي 

للموسم المقبل.
وجرى حفـــل توقيع العقود الجديدة 
بمقـــر النادي بحضـــور رئيس مجلس 
اإلدارة حسين العالي ونائب الرئيس 
حســـن العم وأمين السر أحمد حسن 
الكـــرة  لعبـــة  جهـــاز  ورئيـــس  ناصـــر 
الطائـــرة ومدير الفريـــق األول عقيل 

محمد العالي.

طائرة عالي تخطف الشوملي

كما أكد “البالد 
سبورت”.. عبدهللا 

عيسى مدرًبا

الرفاع يستقبل محترفه السنغالي منصور
ــى الـــكـــؤوس” ــلـ ــوان الــســمــاوي فـــي الـــــدوري و“أغـ ــ ــاع عـــن ألـ ــدف ــل ل

اســتقبل فريق الرفاع مســاء الســبت محترفه الســنغالي منصور كاسي، الذي تم التعاقد معه ليمثل صفوف الفريق 
األول لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وكان في اســـتقباله بمطـــار البحرين الدولـــي مدير لعبة 
كرة السلة بنادي الرفاع عيسى أكبر.

ومن المؤمل أن ينخرط السنغالي الذي سبق وأن ارتدى 
قميـــص “الســـماوي” فـــي تدريبـــات الفريـــق فـــي الفترة 
وتحديـــًدا  المســـابقات  الســـتئناف  اســـتعداًدا  المقبلـــة؛ 
للمربـــع الذهبـــي لـــدوري زين، ومـــن ثم خوض مســـابقة 
كأس خليفة بن ســـلمان “أغلى الكؤوس”. ولعب منصور 
الذي حقق بطولة كأس خليفة بن سلمان مع الرفاع في 
الموسم الماضي، مع فريق الحالة مطلع الموسم الجاري 

حتى ما قبل توقف المنافسات بسبب وباء كورونا.
ودون شـــك، فإن اإلدارة الرفاعية التي تسعى للمنافسة 
على لقبّي الدوري و”أغلى الكؤوس” قد وجهت بوصلتها 
لمنصور كاســـي؛ كونها على علم ودراية بالقدرات الفنية 
التـــي يتمتـــع بهـــا، وإمكانيتـــه بصنـــع الفـــارق وتحقيـــق 

اإلضافة المرجوة.
اإلدارة نفســـها تمكنت قبل أيام قليلة من إعادة المدرب 
الصربـــي دراغـــان لقيـــادة الفريق، وهي في صـــدد إنهاء 
ملـــف المحتـــرف الثاني في األيام القليلـــة المقبلة، حتى 
ينخرط مع الســـماوي قبل اســـتئناف المســـابقات المقرر 

انطالقتها مطلع الشهر المقبل.
وســـيكون فريـــق الرفـــاع، علـــى موعـــد لمالقـــاة نظيـــره 
يـــوم الخميـــس  المنامـــة فـــي مرحلـــة المربـــع الذهبـــي 
الموافق 3 ســـبتمبر المقبل، على أن يتجدد بينهما اللقاء 
يوم االثنين 7 من الشـــهر نفســـه، وإذا ما تعادل الطرفان 
في نتيجة الفوز، فإنهما ســـيلجآن لمباراة فاصلة ستقام 
يـــوم الجمعة الموافق 11 ســـبتمر. وفي مســـابقة “أغلى 
الكـــؤوس” ســـيلعب الرفـــاع أمـــام المنامـــة أيًضـــا يـــوم 

األربعاء الموافق 16 سبتمبر.

تختتـــم اليـــوم- اإلثنين، منافســـات 
القســـم األول لدوري كرة الصاالت، 
وذلـــك بإقامـــة لقاءيـــن علـــى صالة 
منافســـات  ضمـــن  الشـــباب،  نـــادي 

الجولة السادسة.
يلعـــب التضامن مع مدينة عيســـى 
عنـــد 5 عصـــًرا، وعنـــد 6.45 مســـاًء 
يلعـــب الحـــد مع الشـــباب فـــي قمة 
مباريـــات الجولـــة والدوري بشـــكل 
والشـــباب  الحـــد  ويتصـــدر  عـــام. 
لـــكل  نقـــاط   10 برصيـــد  الترتيـــب 
واحـــد منهمـــا، التضامـــن 8 نقـــاط، 
مدينة عيســـى 6 نقـــاط، المالكية 3 
نقاط، ويتذيل االتحاد الترتيب بال 

نقاط. وبالعودة إلى مباريات اليوم، 
فـــإن لقاء الحد والشـــباب ســـيكون 
قوًيـــا بيـــن الطرفين؛ كونهمـــا األبرز 
الـــدوري، ويملـــكان  علـــى مســـتوى 
مميزيـــن  العبيـــن  صفوفهمـــا  فـــي 
ويتواجـــدون في تشـــكيلة منتخب 
كرة الصاالت. وستثمر المباراة عن 
انفراد أحدهما بالصـــدارة مع ختام 
القســـم األول، وقبـــل فتـــرة توقـــف 
الدوري؛ بســـبب بدء إعداد منتخب 
الصاالت للبطولة اآلسيوية المقررة 

نوفمبر المقبل في تركمانستان.
أمـــا المباراة الثانيـــة، فإنها متكافئة 
التضامـــن  لكـــن  كبيـــر،  حـــد  إلـــى 
تمكـــن من تقديـــم مســـتويات أكثر 
إيجابيـــة ونجـــح في إجبـــار ناديي 
الحد والشـــباب على التعادل خالل 

الجوالت الماضية.

ختام القسم األول لدوري كرة الصاالت

ــكــرة اليد  ــرر االتـــحـــاد اآلســـيـــوي ل قـ
تأجيل بطوالته المقرر لها في العام 

2020 حتى العام 2021.
وستقام بطولة الشباب بشهر مارس 
النصف  فــي  والناشئين  ــران،  إيـ فــي 
الثاني من شهر مارس بكازاخستان.

ــع االخـــتـــيـــار عــلــى الــســعــوديــة  ــ ووقـ
الســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة األنــــديــــة 23 

للرجال بشهر مايو.

أكد أن رياضة الفروســية البحرينية أثبتت مكانتها المتميزة خارجًيا

ناصر بن حمد يهنئ خالد بن حمد بفوز الفرس رفاع وندر

هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــئون الشــباب، ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بمناسبة 

فوز الفرس رفاع وندر بالمركز األول على مضمار ثيرسك البريطاني.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة على حساب سموه 
الشـــخصي بتطبيق “االنســـتجرام” 
عـــن بالغ تهانيه إلى ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حريص على 
دعـــم فريق KHK في المشـــاركات 
الخارجيـــة، وأثمـــر هـــذا الدعم عن 
تحقيـــق المركز األول في الســـباق 

علـــى الرغم مـــن المنافســـة القوية 
الذي شهدها السباق، مشيرًا سموه 
إلـــى أن الفـــوز ســـيكون حافز كبير 

للفريق في المشاركات القادمة.
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح   
رياضـــة  أن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
أثبتـــت  البحرينيـــة  الفروســـية 
مكانتهـــا المتميزة في المشـــاركات 
رفـــاع  الفـــرس  وفـــوز  الخارجيـــة، 
وندر لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
المكانـــة  هـــذه  يؤكـــد  خليفـــة  آل 

المتميزة والتي ستســـاهم بإعطاء 
دفعـــة معنويـــة عالية للمشـــاركات 

البحرينية خارجيًا.
 وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
القادمـــة  البحرينيـــة  للمشـــاركات 
وتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات 

لرياضة الفروسية البحرينية.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد
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بعدما أكملت األندية الثالثة )المنامة، األهلي، المحرق( ملف المحترفين للدفاع 
عن ألوان فرقهم فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري لكرة السلة، 

فإن األنظار تترقب هوية المحترف الثاني لفريق الرفاع الذي سيستعين به.

األنديـــة األربعة ســـتتنافس في المربع 
الذهبي لدوري زين، فالمنامة سيالقي 
الرفـــاع واألفضلية للفائز في مباراتين 
مـــن أصـــل 3 مباريـــات، وفـــي الجهـــة 
نظيـــره  المحـــرق  ســـيواجه  األخـــرى 
األهلي. فاألخير تعاقد مع األميركيين 
ســـاتون،  دومنيـــك  بـــراون  برانـــدون 
والمنامـــة اســـتعان بالالعـــب البولندي 
حـــراث،  محمـــد  والجزائـــري  المبيـــه 
فيمـــا المحـــرق جلـــب األميركـــي بوند 
والجامايكـــي جـــوردان. الرفاع بدوره 
المحتـــرف  الســـبت  مســـاء  اســـتقبل 

الســـنغالي منصـــور كاســـي وهـــو غني 
عـــن التعريـــف واألنديـــة ذاتهـــا تعرفه 
جيـــًدا، فيما حديث الشـــارع الرياضي 
والفرق المنافســـة أيًضـــا منصب حول 

المحترف الثاني للسماوي.
بعـــض الجهـــات اإلعالميـــة بينـــت أن 
األميركـــي  مـــع  يتعاقـــد  قـــد  الرفـــاع 
كيفـــن ميرفـــي الذي لعب مـــع المحرق 
فـــي الموســـم الماضـــي والحالـــي وتم 
االســـتغناء عنـــه، ولكن مصـــادر “البالد 
أن  إلـــى  أشـــارت  المطلعـــة  ســـبورت” 
ضمـــن  مـــن  بـــون  جـــوش  األميركـــي 

اهتمامـــات إدارة النـــادي، بـــل وجـــرت 
مفاوضات بينهما في الفترة الماضية.

عـــن  غنـــّي  اآلخـــر  هـــو  بـــون  جـــوش 
التعريـــف بقوتـــه الجســـمانية وطولـــه 

مســـاعي  تكللـــت  مـــا  وإذا  الكبيـــر، 
الســـماوي فـــي ضمـــه، فســـيكون دون 
شـــك عنصر إضافة، وسيحقق بجانب 
السنغالي كاســـي والالعبين المحليين 
بالمنافســـة علـــى  المرجـــوة  األهـــداف 
بطولتـــي الـــدوري و”أغلـــى الكـــؤوس” 

الذي يحمل لقبه.
بون سبق ولعب في الدوري البحريني 
حينهـــا  وتمكـــن  المنامـــة،  نـــادي  مـــع 
كأس  وهـــي  ألقـــاب  ثالثـــة  بتحقيـــق 
والمركـــز  الـــدوري  وبطولـــة  الســـوبر 
الثالث للبطولة الخليجية لألندية التي 
أقيمت بالكويت، كما أن آخر محطاته 
كانـــت في الـــدوري اإلماراتي مع نادي 
النصر، ولعب معه مباراة واحدة فقط 
هنـــاك  المنافســـات  تتوقـــف  أن  قبـــل 

بسبب وباء كورونا.

الســـماوي بصفـــوف  الثانـــي  المحتـــرف  هويـــة  يترقـــب  الجميـــع 

هــل يرتــدي جــوش بــون قميــص سلـة الرفــاع؟

جوش بوند

علي مجيد
سبورت

تأجيل البطوالت 
اآلسيوية

علي مجيد

أحمد مهدي

علي مجيد

لقطة لالعب منصور بقميص الرفاع

أحمد مهدي
المالكية يصّعب 

أحالم قاللي في 
المنافسة على 

الصعود



المنافسة مشتعلة 
وال أعلم سبب 

إقامة المباريات 
في ذات التوقيت!

اتحاد الكرة نجح 
في التنظيم 

وحرارة الجو لم تؤثر 
على المستويات
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وصــف محمد الشــمالن مــدرب الحد نتيجة التعــادل التي حققهــا فريقه أمام 
المحــرق فــي الجولــة الثانيــة عشــرة مــن مســابقة دوري ناصــر بن حمــد لكرة 
القــدم يــوم الجمعــة الماضــي باإليجابيــة، رغــم اعترافــه أن فريقــه تقــدم في 
المبــاراة وكان يطمــح للخــروج بثــالث نقاط كانــت كفيلة بأن تبعــده بفارق 5 

نقاط في صدارة الترتيب.

وأوضح الشمالن في حوار أجراه مع 
الحد لعب مباراة  “البالد سبورت” أن 
مهامهم  الــالعــبــون  وأدى  تكتيكية 
يوفقوا  لــم  لكنهم  وجـــه،  أكــمــل  على 
فــي اســتــغــالل الــفــرص أمـــام المرمى 
وخــصــوصــا فــي الــشــوط األول الــذي 
كان يمكن أن ينتهي بهزيمة المحرق 

بثالثة أهداف على أقل تقدير.
الذي  القدير  الوطني  المدرب  وأشــار 
 29 بنتيجة  الترتيب  فريقه  يتصدر 
منافسيه  أقـــرب  على  متفوقا  نقطة 
المسابقة  أن  نقطتين  بفارق  المحرق 
فــتــرة  مــنــافــســة شــرســة وأن  تــشــهــد 
التوقف ساعدت غالبية األندية على 
ترتيب صفوفها وهو ما أفرزته نتائج 
شهدت  والتي  عشرة  الثانية  الجولة 
ولكم  والنجمة،  واألهلي  الرفاع  فوز 

نص الحوار:

فريقي لعب حسب الخطة

البالد سبورت: ما هو تعليقك على  «
نتيجة مباراة فريقك الحد أمام 

المحرق؟

محمد الشمالن: أعتقد أن الحد لعب 
الــمــحــرق، ونجح  أمــام  مــبــاراة كبيرة 
أن كان  بعد  بــالــتــعــادل  ــخــروج  ال فــي 
تقدمنا  لقد  الــفــوز،  مــن  قوسين  قــاب 
الـــمـــبـــاراة والـــمـــحـــرق أدرك  بــنــتــيــجــة 

التعادل فيما بعد، ومن تابع 
أن  تماما  يــدرك  المباراة 

فرصا  أضــاع  فريقي 
للتسجيل  ســانــحــة 
وخـــــصـــــوصـــــا فـــي 
األول  الــــــــشــــــــوط 
الــذي كــان يمكن أن 
ينتهي بهزيمة كبيرة 

عــادل  الـــذي  للمحرق 
الــنــتــيــجــة فــي الــشــوط 

وتحسن  الــثــانــي 
مستواه.

الــبــالد ســـبـــورت: الحــظــنــا أنـــك قمت 
بـــإجـــراء تــغــيــيــر وحــيــد فــقــط وكـــان 
اضــطــراريــا فــقــط، رغـــم أن الــقــانــون 
الجديد في كرة القدم يعطيك المجال 

إلجراء خمس تبديالت؟
مــحــمــد الـــشـــمـــالن: بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
ــمــــدرب  ــ ــيـــد ال ــيـــرات ورقـــــــة بـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
ــد أنــهــا  ــ ــال وجـ ــ يــســتــخــدمــهــا فــــي حـ
وليست  فريقه،  إلــى  شيئا  ستضيف 
كــان  وإن  حــتــى  شــرطــا  أو  ضـــــرورة 
الفترة  في  المسموح  التغييرات  عدد 
بالنسبة لي  الحالية خمسة تغييرات، 
إلــى أي  كــان يحتاج  أر أن فريقي  لم 
الالعبون  كان  التشكيلة،  على  تغيير 
يـــــؤدون مــهــامــهــم عــلــى أكـــمـــل وجــه 
ــتــي تــدربــنــا عليها  ال الــخــطــة  حــســب 
ــاراة، والــدلــيــل عــلــى ذلــك  ــبـ ــمـ قــبــل الـ
وجود فرص للتسجيل حتى اللحظة 

األخيرة من عمر المواجهة.

هذه الميزة موجودة في المحرق!

 البالد سبورت: في اعتقادك  «
ما هي الفائدة من زيادة عدد 

التغييرات بالنسبة للفرق؟

محمد الشمالن: أعتقد أن التغييرات 
تتمتع  الـــتـــي  ــرق  ــفـ الـ تـــخـــدم  ســــوف 
المحرق  مثل  الــالعــبــيــن،  فــي  بــوفــرة 
والرفاع، ولكنني أيضا أعود وأؤكد أن 
مبنية  تكن  لم  إذا  التغييرات 
أســاس إضافة قيمة  على 
فائدة  فال  للفريق  فنية 
مــــرجــــوة مــنــهــا حــتــى 
عــشــرة  كــانــت  وإن 

تغييرات.
البالد سبورت: هل 
يعني ذلك أن الحد 
ال يتمتع بوفرة في 
الــالعــبــيــن لــذلــك لم 

تجر أي تغييرات؟
محمد الشمالن: الحد هو الفريق الذي 
لديه  هو  وبالطبع  المسابقة،  يتصدر 
كمجموعة،  يلعبون  مميزون  العبون 
وهـــذا ســر الــتــفــوق فــي الــفــريــق، أمــا 
وفرة الالعبين المقصودة، فهي وجود 
متواجدة  الفريق  فــي  كبيرة  أســمــاء 
الموجودة  تضاهي  البدالء  دكة  على 
موجودة  الميزة  وهــذه  الملعب،  فــي 
ــمــوســم  ــذا ال ــ ــمـــحـــرق لـــيـــس هـ فــــي الـ
تاريخية  مــيــزة  هــي  ــمــا  وإن فــحــســب 
يتمتع بهذا هذا النادي الكبير والرفاع 
بــهــذا األمـــر نظرا  أقــل يتمتع  بــدرجــة 
تسمح  التي  المادية  النادي  إلمكانات 
محليين  محترفين  بــاســتــقــطــاب  ــه  ل

وأجانب.

الحد تصدر دون تخطيط

البالد سبورت: كيف وجدت عودة  «
المسابقة بعد فترة التوقف، هل 
تعتقد أن خارطة المنافسة سوف 

تتغير؟

ــمــــالن: أعـــتـــقـــد إن  ــــشــ مــحــمــد ال
المسابقة تشهد منافسة شرسة 
الثانية عشرة  الجولة  ونتائج 
تؤكد ذلك، خصوصا مع الفوز 
الرفاع،  الذي حققه  الكبير 
وعــــودة األهـــلـــي، وتــألــق 
النجمة، هناك تغييرات 
حـــــدثـــــت بـــالـــفـــعـــل، 
ــادت  ــ ــف ــ ــت ــد اســ ــ ــق ــ ف
من  الــفــرق  بعض 
فــتــرة الــتــوقــف 
وأعــــــــــــــــــادت 
تــــــرتــــــيــــــب 
صـــفـــوفـــهـــا، 
يبدو  فــيــمــا 
ــعــض  ب أن 
الــــــــــفــــــــــرق 
تــــــــــأثــــــــــرت 
تخليها  بسبب 
محترفيها،  عن 
ــا،  ــه مــدرب أو 

ســتــكــون  ــافــســة  ــمــن ال أن  أعـــتـــقـــد 
على أشــدهــا فــي الــجــوالت الست 
مباريات  نتابع  وســوف  المتبقية 

قمة رائعة.
الحد  أن  ترى  هل  سبورت:  البالد 
الــحــفــاظ على صــدارة  قـــادر على 
وجود  مع  النهاية  حتى  المسابقة 

هذه المنافسة الشرسة؟
ــد فــريــق  ــحـ مــحــمــد الـــشـــمـــالن: الـ
الصدارة  في  نفسه  وجد  مكافح، 
دون تخطيط، وذلك بفضل جهود 
نحن  بالتأكيد  والــفــريــق،  اإلدارة 
الــصــدارة  على  للحفاظ  سنسعى 
نتعامل  ــوف  وســ ــنــهــايــة،  ال حــتــى 
مــع كــل مــبــاراة عــلــى أنــهــا مــبــاراة 
نهائية، ورغم أن المباريات المقبلة 
ستكون صعبة علينا، إال أننا بدأنا 
التحضير مبكرًا لكي نحافظ على 
الصدارة ونتوج بإذن هللا باللقب، 
ولن  إليه،  ونطمح  نسعى  ما  هــذا 

نتخل عن أحالمنا بسهولة.

جاهزون بدنيا والمستويات 

متقاربة

البالد سبورت: بعد المجهود البدني  «
الكبير الذي قدمه الفريق في 

مباراة الجمعة أمام المحرق، هل 
سيتأثر الفريق في مباراته المقبلة 

أمام النجمة الذي قدم مباراة 
رائعة أمام الشباب؟

الـــشـــمـــالن: ال أعــتــقــد إن  مــحــمــد 
ما  إذا  بــدنــيــا  ســيــتــأثــر  الـــفـــريـــق 
بشكل  االستشفاء  عملية  واصلنا 
صحيح، لقد وضعنا في الحسبان 
الفترة  هـــذه  وفـــي  الــمــبــاريــات  أن 
ــرارة  ســتــكــون مــرهــقــة بــســبــب حــ
لفترة  الــمــســابــقــة  وتـــوقـــف  ــجــو  ال
ــك كــنــا أول مـــن بــدأ  ــذل طــويــلــة، ل
في  نكون  أن  واستطعنا  اإلعــداد، 
ما  وهــذا  ممتازة،  بدنية  جاهزية 
المحرق،  أمام  مباراتنا  في  اتضح 
لقد لعب الفريق 90 دقيقة دون أن 
يعني  وهــذا  اإلرهـــاق،  عليه  يظهر 

أنه جاهز من الناحية البدنية وأنا 
الــجــانــب، كما  هــذا  مــن  قلقا  لست 
بدنيا  متقاربة  جميعها  الفرق  أن 

ويوجد تفاوت بسيط فقط.
البالد سبورت: ما هي الفرق التي  «

وجدت أنها ستكون منافسة بقوة 
من خالل متابعتك لمباريات الجولة 
الثانية عشرة التي جاءت بعد فترة 

التوقف؟

محمد الشمالن: هناك فرق أثبتت 
ــالل نــتــائــجــهــا أنــهــا جــاهــزة  مــن خـ
الستكمال  جيد  بشكل  ومستعدة 
الرفاع  مثل  والمنافسة،  المسابقة 
تراجع  الذي  الوقت  في  والنجمة، 
تعادله  بعد  الشرقي  الــرفــاع  فيه 
أعبر  أن  أود  لكني  البسيتين،  مع 
عــن اســتــغــرابــي مــن إقــامــة جميع 
المباريات في توقيت واحد، وهو 
المجال  لي  يفسح  لم  الــذي  األمــر 
ــفـــرق  ــات والـ ــاريـ ــبـ ــمـ لــمــشــاهــدة الـ
الــمــنــافــســة بــالــشــكــل الــمــطــلــوب 
وســــوف يــؤخــر إعــــداد الــمــدربــيــن 
لمبارياتهم المقبلة لمدة ثالثة أيام 
المباريات  متابعتهم  لعدم  تقريبا 
الكرة  اتحاد  أناشد  وأنــا  األخـــرى، 
المباريات  إقامة  في  النظر  إعــادة 
أن  خصوصا  التوقيت  نفس  فــي 
أمامنا خمس جوالت قبل أن نصل 

إلى الجولة األخيرة.
البالد سبورت: نشكرك على هذا  «

الحوار، وهل لديك كلمة أخيرة؟

اللجنة  محمد الشمالن: أود أن أشكر 
على  العهد،  ولــي  برئاسة  التنسيقية 
لمكافحة  به  الذي تقوم  الجبار  العمل 
التمسنا ذلك  فــايــروس كــورونــا، وقــد 
وأصبحنا  الـــعـــودة،  بــعــد  الملعب  فــي 
أود  كما  واالطمئنان،  بــاألمــان،  نشعر 
الــذي  الــكــرة  اتــحــاد  أن أشــيــد بجهود 
بشكل   12 الجولة  إخـــراج  فــي  نجح 
طيب، وإعطاء المسابقة الزخم الذي 
هــذا  يستمر  أن  وأتــمــنــى  تــســتــحــقــه، 
التنظيم والوعي الكبير من قبل جميع 

األندية حتى نهاية البطولة.

استئناف الدوري شهد عدًدا من اإلصابات

الشمالن: حرارة الجو لم تؤثر على المستويات

من لقاء الحد والمحرق

اتحاد الكرة حرص على تطبيق التباعد االجتماعي اإلجراءات االحترازية في استئناف الدوري

الحد كان األقرب للفوز على المحرق والتعادل نتيجة إيجابية
الـــــشـــــمـــــان فــــــي حــــــــــوار الـــــــعـــــــودة لـــــــ “الـــــــبـــــــاد ســــــبــــــورت”:

ــف! ــوق ــت ال ــد  ــع ب ستستفيد  الـــفـــرق  وهــــذه  ــدرب  ــمـ الـ يـــد  فـــي  ورقــــة  ــل  ــدي ــب ــت ال

أحمد كريم

محمد الشمالن
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تواصــل التحقيقــات وارتفــاع عــدد الموقوفين.. واآلمــال تراجعــت بالعثور علــى ناجين

استقاالت نواب ووزراء.. تفجير بيروت يصدع الحكومة والبرلمان

وسط سخط شعبي على أداء الطبقة الحاكمة بعد انفجار مرفأ بيروت 
الــذي خلــف خســائر فادحة فــي األرواح والممتلكات، تقــدم وزير البيئة 
اللبناني دميانوس قطار باســتقالته إلى رئيس الحكومة حســان دياب، 
أمس األحد. وتأتي اســتقالة وزير البيئة اللبناني بعد ســاعات قليلة من 
تقديــم وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبدالصمد اســتقالتها من منصبها، 
بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن “التغيير الذي تطمح إليه الحكومة 

بعيد المنال”.

مؤتمـــر  فـــي  عبدالصمـــد  وقالـــت 
صحافـــي مقتضـــب أمـــس “أتقـــدم 
باســـتقالتي من الحكومـــة، متمنية 
اســـتعادة  لبنـــان  الحبيـــب  لوطننـــا 
عافيتـــه فـــي أســـرع وقـــت ممكن، 
وسلوك طريق الوحدة واالستقالل 

واالزدهار”.
التـــي  اســـتقالتها  أن  وأضافـــت 
قدمتها إلى دياب جاءت “بعد هول 
الكارثة الناجمة عـــن زلزال بيروت 
وأدمـــى  الوطـــن  كيـــان  هـــز  الـــذي 
القلـــوب والعقـــول، وانحنـــاء أمـــام 
الجرحـــى  وآالم  الشـــهداء  أروحـــا 
والمفقودين والمشـــردين وتجاوبا 

مع اإلرادة الشعبية في التغيير”.
من جانبه، دعا البطريرك الماروني، 
أمس األحد، إلى استقالة الحكومة 
اللبنانية وإجـــراء انتخابات نيابية 

مبكرة.
المارونـــي  البطريـــرك  وكان 
بطـــرس  بشـــارة  مـــار  الكاردينـــال 
الراعـــي، قـــد وجـــه نداء إلـــى دول 
العالـــم، جـــاء فيـــه “بيـــروت مدينة 
منكوبـــة، كارثة حلـــت فيها نتيجة 
االنفجـــار الغامـــض الـــذي وقع في 
مرفئهـــا، بيـــروت عـــروس الشـــرق 
وقبلة الغرب جريحة، كأنها ســـاحة 
حرب من دون حرب. دمار وخراب 
في كل شوارعها وأحيائها وبيوتها. 
لقد استشـــهد عشـــرات المواطنات 
ألـــوف  وأصيـــب  والمواطنيـــن، 
األشـــخاص وتهدمت مستشـــفيات 
ومؤسســـات  ومنـــازل  وكنائـــس 
وفنادق ومتاجر ومختلف المرافق 
العامـــة والخاصـــة، وتشـــرد مئـــات 

العائـــالت مـــن دون مـــأوى. حصـــل 
كل ذلـــك والدولـــة في حالـــة انهيار 
اقتصـــادي ومالـــي يجعلهـــا عاجزة 
عن مواجهة هذه الكارثة اإلنسانية 
والعمرانيـــة، والشـــعب اللبناني في 

حالة فقر وعوز”.

ارتفاع عدد الموقوفين
ملـــف  فـــي  التحقيقـــات  تتواصـــل 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي لبنـــان، 
الموقوفيـــن  عـــدد  ارتفـــع  فيمـــا 
أبرزهـــم  األخيـــرة،  الســـاعات  فـــي 
المديران العامـــان للجمارك الحالي 

والسابق، ومدير مرفأ بيروت.
عـــددا  المحققـــون  واســـتدعى 
اإلدارييـــن  الموظفيـــن  مـــن  كبيـــرا 
ضبـــاط  وبعضهـــم  والعســـكريين، 
معهـــم.   للتحقيـــق  رفيعـــة  برتـــب 
ويمثـــل اليوم االثنيـــن أمام قاضي 
التحقيقـــات عدد من قادة األجهزة 

األمنية، الحاليين والسابقين. 
تتســـاءل  متابعـــة  مصـــادر  لكـــن 
التحقيقـــات  لجنـــة  قـــدرة  عـــن 
مواصلـــة  فـــي  وصالحياتهـــا 
المســـؤولية  وصـــول  عنـــد  عملهـــا 
وزراء  مـــن  سياســـيين  إلـــى 
ونـــواب ســـابقين، وعمـــا إذا كانـــت 
ترفـــع  أم  مرجعياتهـــم ســـتحميهم 
عنهـــم الغطـــاء في حـــال ثبوت أي 

مسؤولية عليهم في هذا الملف. 
أمـــس  اللبنانـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
األحـــد أن األمـــل بـــات ضئيـــاًل في 
إمـــكان العثـــور علـــى ناجيـــن فـــي 
موقع انفجار بيـــروت، حيث تعمل 
فـــرق إنقـــاذ لبنانيـــة وأجنبيـــة فـــي 

البحث عـــن عالقين تحـــت أنقاض 
المرفـــأ المدمـــر. وقـــال قائـــد فـــوج 
الهندســـة العقيـــد روجيـــه خـــوري 
فـــي مؤتمـــر صحافي “مـــن الممكن 
أن نقـــول أننـــا انتهينا مـــن المرحلة 
األولى وهي مرحلـــة إمكان العثور 
على أحياء”، مضيًفا “كوننا تقنيين 
باســـتطاعتنا  األرض،  علـــى  نعمـــل 
القـــول إن األمل ضعـــف في إمكان 
العثـــور على أحيـــاء، ولذلك قررت 
فرق عدة أن تسحب عناصرها )...( 
بعدمـــا اعتبـــرت أن عملهـــا انتهـــى” 
لترّكـــز حاليـــا علـــى رفـــع األنقـــاض 

والبحث عن أشالء الضحايا.

عون يرفض تحقيقا دوليا
قـــال مكتـــب االعـــالم فـــي رئاســـة 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة إن الرئيـــس 
ميشـــال عـــون اعتبـــر أن المطالبـــة 
قضيـــة  فـــي  الدولـــي  بالتحقيـــق 
المرفـــأ، الهدف منه تضييع الوقت.   
وأشـــار إلـــى أن القضـــاء يجـــب أن 
يكون سريعا من دون تسرع لتأكيد 
مـــن هو مجرم ومن هـــو بريء في 
حادث المرفأ. وقال مكتب اإلعالم 
فـــي رئاســـة الجمهوريـــة فـــي بيان 
إن “موقع أســـاس اإللكتروني نشر 
معلومات مغلوطة حول لقاء عون 
مـــع األميـــن العـــام لجامعـــة الدول 
العربية أحمـــد أبو الغيط، وتناقلت 

وســـائل اإلعـــالم هـــذه المعلومـــات 
بشـــأن موقـــف رئيـــس الجمهوريـــة 
مـــن تولي جهـــات عربيـــة أو دولية 
التحقيـــق في االنفجـــار الكبير في 

مرفأ بيروت”.

حفرة بعمق 43 متًرا

أحـــدث االنفجـــار الهائل فـــي مرفأ 
متـــًرا،   43 بعمـــق  حفـــرة  بيـــروت 
وفق ما أفـــاد مصدر أمني نقاًل عن 
تقديـــرات لخبـــراء فرنســـيين فـــي 

الحرائق ُأرسلوا إلى المكان.
وقـــال المصـــدر األمنـــي إن “خبراء 
التفجيـــر الفرنســـيين اكتشـــفوا أن 
انفجـــار المرفـــأ خلف حفـــرة بعمق 

43 متًرا”.
وتقدم فرنسا دعًما لوجستًيا للبنان  «

مع أدوات تحقيق. وقد أرسلت 
فرًقا من الشرطة وفرق بحث. 

وأرسلت باريس أيًضا معدات طبية 
لمساعدة اللبنانيين في مدينة 

ُدمرت فيها أحياء بالكامل. وأعلن 
المعهد األميركي للجيوفيزياء 

ومقره والية فيرجينيا األميركية، 
أن قوة االنفجار تعادل زلزاال شدته 

3.3 درجة على مقياس ريختر. 
وأحدث انفجار الشاحنة المفخخة 
الذي تسبب بمقتل رئيس الوزراء 

اللبناني السابق رفيق الحريري 
بالعام 2005، حفرة قطرها عشرة 

أمتار على األقل وعمقها مترين.

بيروت ـ وكاالت

متظاهرون يلقون الحجارة أثناء احتجاجات بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس )رويترز(

القدس المحتلة ـ وكاالت

أطلق الجيش اإلســـرائيلي قدائف 
قطـــاع  حـــدود  داخـــل  مدفعيـــة 
بعدمـــا  أمـــس،  المحاصـــر،  غـــزة 
فلســـطينيين  مســـلحين  إن  قـــال 
أطلقـــوا النـــار علـــى عمـــال يبنـــون 
جـــدارا عـــازال في المنطقـــة. وطال 
نقطتـــي  اإلســـرائيلي  القصـــف 
مراقبـــة تابعتيـــن لحركـــة حماس، 
قرب الســـياج العازل بين إسرائيل 
وغزة فـــي منطقة ديـــر البلح. ولم 
يبلغ عن ســـقوط خسائر بشرية أو 
ماديـــة علـــى الفور.وقـــال الجيش 
اإلســـرائيلي فـــي بيـــان إنـــه “فـــي 

وقـــت ســـابق ســـمع صـــوت إطالق 
نـــار باتجاه أعمال إســـرائيلية على 
السياج األمني جنوب قطاع غزة”.

وأعلن أنه “تم تعليق األعمال على 
هـــاون  قذائـــف  الســـياج وإطـــالق 
لخلق ســـتار دخاني فـــي المنطقة. 
بعـــد ذلك تم إطالق نار من القطاع 
إســـرائيلية  عســـكرية  قـــوة  نحـــو 
هرعـــت إلـــى المنطقـــة دون وقوع 
التطـــور  هـــذا  ويأتـــي  إصابـــات”. 
الجيـــش  شـــن  مـــن  يوميـــن  بعـــد 
اإلســـرائيلي سلســـلة غـــارات على 

قطاع غزة.

جيش االحتالل يطلق قذائف على نقطتي مراقبة في غزة

واشنطن ـ أ ف ب

رسميا،  المتحدة  الــواليــات  تــجــاوزت 
أمس، سقف 5 ماليين إصابة بفيروس 
ــدء تفشي  كـــورونـــا الــمــســتــجــد مــنــذ بـ
لجامعة جونز  إحــصــاء  وفــق  ــوبــاء،  ال
هوبكنز. وال تزال أول قوة اقتصادية 
ــاء في  ــوب ــال عــالــمــيــة األكـــثـــر تـــضـــررا ب
ــن 162  ــاء أكـــثـــر مـ ــصـ ــع إحـ الـــعـــالـــم مـ
ألــف وفــاة على أراضــيــهــا. وتــجــاوزت 
ماليين   4 سقف  المتحدة  الــواليــات 
وفي  أسبوعين.  من  أكثر  قبل  إصابة 
غــيــاب اتــفــاق فــي الــكــونــغــرس، كشف 
ــد تــرامــب  ــالـ ــرئــيــس األمــيــركــي دونـ ال
السبت خطة جديدة أصدرها بمرسوم 
األميركيين  ماليين  لمساعدة  رئاسي، 

المهددين بالطرد من بيوتهم والذين 
الوباء  بسبب  البطالة  مــن  يعانون 

االقتصاد  ولتحفيز 
المحلي.

ونــــــــــــدد الــــمــــرشــــح 

الديمقراطي إلى االنتخابات الرئاسية 
ــرامـــب لــأزمــة  ــدن بــــــإدارة تـ ــايـ ــو بـ جـ
الصحية، وقال “لم يصب أي بلد آخر 
بشدة كما أصبنا”. وتابع أّن ترامب “لم 
يكن يريد أن يضطر إلى مواجهة هذا 
لم يقم  لــذا أوقــف محاوالته.  الــوبــاء، 
بسرعة  اإلصــابــات  وارتــفــعــت  بعمله”. 
ــبــالد،  بــــدءا مـــن نــهــايــة يــونــيــو فـــي ال
وبــلــغ الــتــعــداد الــيــومــي نــحــو 70 ألــف 
إصابة في منتصف يوليو. برغم ذلك، 
شرعت المدارس  في فتح أبوابها في 
واليات عدة، بما في ذلك حيث يتفشى 
الــوبــاء. وبــدأت إجـــراءات فــرض حجر 
صحي بعد ظهور إصابات بين تالميذ. 
ــارا  ــسـ ــات مـ ــ ــي ــ ــوف ــ واتـــــخـــــذت ال
أيضا،  تصاعديا 
ــرارا  مــتــخــطــيــا مــ
سقف األلف وفاة 

منذ أسبوعين.

5 ماليين إصابة بـ “كورونا” في أميركا

طهران ـ وكاالت

التهـــم حريـــق مركـــًزا تجارًيـــا فـــي برديـــس، أمس األحد، وســـط 
مدينـــة كيـــش جنوبي إيـــران، وما زالـــت كوادر منظمـــة اإلطفاء 

تحاول السيطرة عليه وإخماده.
وعلى الرغم من أن هناك سلســـلة حرائق غامضة ضربت مناطق 
كثيـــرة فـــي إيران خـــالل الفترة األخيـــرة إال أنه بحســـب تقارير 
أوليـــة فـــإن الســـلطات زعمـــت نشـــوب حريق بســـبب مشـــكالت 

كهربائية وتوسع إلى أن وصل لمحالت المالبس.
يأتـــي ذلك في الوقت الذي كشـــف فيه مســـاعد قائمقـــام مدينة 
انديـــكا، جنوب غربي إيـــران، عن حريق آخر في غابات ومراعي 
المنطقـــة، قائـــال إن “الحريـــق خرج عن ســـيطرة قـــوات اإلغاثة، 

وطلبنا من األهواز، مركز المحافظة، إرسال مروحية”.
وكانـــت قنـــاة “إيـــران إنترناشـــيونال عربـــي” على “تويتـــر” نقلت 
األســـبوع الماضي عن مسؤول في هيئة اإلطفاء باندالع حريق 
هائـــل فـــي محطة للكهرباء في ســـمنان شـــمال إيـــران، فيما ذكر 
التلفزيـــون اإليرانـــي أن حريًقـــا اندلع في منطقـــة صناعية قرب 
العاصمة طهران يوم الثالثاء، في أحدث فصول سلســـلة حرائق 
وانفجـــارات وقـــع بعضهـــا في مناطـــق حساســـة بالبالد، مـــا أثار 

الجدل بشأن “عمليات تخريب متعمدة”.
وقـــال التلفزيـــون “الحريـــق اندلع فـــي المنطقـــة الصناعية بحي 

جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح. ال يوجد قتلى أو جرحى. 
رجال اإلطفاء يكافحون الحتواء الحريق”.

وكان رئيس خدمات اإلطفاء والســـالمة ببلدية األهواز إبراهيم 
قنبـــري، قـــد أعلن عـــن وقـــوع حريق فـــي المجمـــع القضائي في 

منطقة خرمكوشك، الواقعة شرق مدينة األهواز.

شهدت إيران العديد من الحرائق واالنفجارات “الغامضة” بالشهرين الماضيين

حریق بمجمــع تجاري وآخــر بالغابات خرج عن الســيطرة
نيران “غامضة” تضرب إيران مجددا

دبي ـ العربية.نت

بعـــث األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
نايـــف الحجـــرف، أمـــس األحـــد، برســـالة إلـــى مجلـــس األمـــن 
الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس األمن رقم 
2231 بشـــأن تقييـــد نقل األســـلحة التقليدية مـــن وإلى إيران 

والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
وأوضـــح األميـــن العـــام أنـــه “نظـــًرا إلـــى اســـتمرار إيـــران في 
نشـــر األســـلحة في المنطقة وتســـليح التنظيمـــات والحركات 
اإلرهابيـــة والطائفية، وحيث إن إيـــران لم تلتزم ومنذ صدور 
قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 2231 فـــي العـــام 2015 باالمتناع 
والكـــف عـــن التدخل المســـلح في دول الجوار، مباشـــرة وعن 
طريـــق المنظمات والحركات التي تقوم بتســـليحها وتدريبها، 
مـــا يجعـــل من غيـــر المالئـــم رفع القيـــود عن توريد األســـلحة 
مـــن وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشـــطتها المزعزعة 
لالســـتقرار فـــي المنطقـــة وتتوقـــف عـــن تزويـــد التنظيمـــات 

اإلرهابية والطائفية بالسالح”.
وأضـــاف أن ذلـــك “األمر يحتم ضـــرورة تمديد أحـــكام ملحق 
القـــرار رقـــم 2231 ومـــا يمثلـــه ذلك مـــن ضمان وصـــون ألمن 

واستقرار المنطقة والعالم”.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايـــك 

بومبيـــو، إن إيران تظل أكبر دولة راعيـــة لإلرهاب في العالم، 
مشـــيًرا إلى أن حصول إيران على أنظمة التســـلح من الحزب 

الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية األميركي أن دخول الصين إلى إيران 

سيزعزع استقرار الشرق األوسط.
واألربعاء الماضي، أعلن بومبيو أن الواليات المتحدة ستقدم 
هذا األســـبوع مشـــروع قـــرار لمجلـــس األمن الدولـــي؛ لتمديد 

حظر األسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.

إيران لم تلتزم باالمتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار

األميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي یبعــث رســالة لمجلس األمــن الدولي
“التعاون” يطالب بتمديد حظر السالح على إيران

باريس ـ وكاالت

إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد 
ماكـــرون في مســـتهل انطـــالق أعمال 
المؤتمـــر الدولـــي للمانحيـــن الخـــاص 
بلبنـــان الـــذي عقـــد افتراضيـــا، أمس، 
أن فرنســـا بدأت تقديم الدعم للبنان. 
وقـــال إن الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال 
اإلصالحـــات  حقيقـــة  يـــدرك  عـــون 
المطلوبـــة. وأكـــد أن الشـــعب اللبناني 
وحـــذر  ســـيادة.  وذو  وفخـــور  حـــر 
الرئيـــس الفرنســـي مـــن أن الفوضـــى 
المنطقـــة. علـــى  ســـتؤثر  لبنـــان  فـــي 
وحث دول العالـــم على تقديم الدعم 
للبنـــان، مؤكـــًدا أن وضع المـــوارد قيد 
التنفيـــذ، يعد أمرا في غاية األهمية. 

وأشـــار إلى تســـيير رحـــالت جوية 
بجانـــب  الفرنســـية  للمســـاعدات 

سفينتين.
وقال إن من المهم أن 
المســـاعدات  تكـــون 

“أكثـــر فعالية ويســـتفيد منها الشـــعب 
اللبنانـــي”. وعبـــر عـــن الدعـــم لتحقيق 
مســـتقل بشـــأن كارثة أغسطس، التي 
سياســـية  تحديـــات  مرحلـــة  أعقبـــت 
واقتصادية صعبة في لبنان. وأضاف 
سياســـية  بـــدأت  لبنـــان  أزمـــة  أن 
واقتصاديـــة وجاء انفجار أغســـطس 
الذي يضيف الكثير من المشاكل ألزمة 
سياســـية واقتصاديـــة ملحـــة. وقـــال 
إن “إســـرائيل لمحت إلى اســـتعدادها 
لمســـاعدة لبنان”. وشدد ماكرون على 
أنـــه البـــد “مـــن بنـــاء اســـتجابة دولية 
بتنســـيق األمم المتحـــدة”. واعتبر أن 
األمـــوال التـــي جمعـــت اليـــوم 
يجب أن تكون بداية، مؤكدا 
ضرورة “إيصال المســـاعدات 
إلـــى  مباشـــرة 
علـــى  اللبنانييـــن 

األرض”.

ماكرون للبنانيين: مستعدون لمواجهة المأساة
طهران ـ وكاالت

حســـن  اإليرانـــي  الرئيـــس  قـــال 
مـــن  إنـــه  األحـــد،  أمـــس  روحانـــي، 
المتعيـــن االســـتعداد للتعايـــش لمدة 
قـــد تصـــل إلـــى عـــام كامل مـــع حالة 
تفشـــي فيروس كورونا، مشـــيرا إلى 
أنـــه ليس باإلمكان تعطيل الفعاليات 

المختلفة.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات أدلـــى بها 
الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع  خـــالل 
لمكافحـــة كورونـــا، ونقلتهـــا وســـائل 
اإلعـــالم اإليرانيـــة “قـــد يســـتمر هذا 
الوضع لـ 6 أشهر أو لمدة عام ويجب 
أن نســـتعد لذلـــك.. ال يمكـــن تعطيـــل 

الفعاليات الثقافية واالقتصادية 
في شهر محرم الحرام”.

وأشـــار إلـــى أنه يتعيـــن التركيز 
على الوضع النفســـي 

للنـــاس، والبـــد من 
الحلـــول  إيجـــاد 

الوسط.
وتابـــع قائـــال “يجـــب االســـتمرار في 
الحيـــاة اليوميـــة إلى جانـــب االلتزام 
أن  يجـــب  الصحيـــة.  باإلجـــراءات 
نفتـــرض بأن الفيروس ســـيبقى معنا 
لعـــام مقبل والبد مـــن التعايش معه، 
وأن نبرمـــج لحيـــاة طبيعية في ظل 

استمرار وجود الفيروس”.
وبلغ إجمالي عدد اإلصابات المسجلة 
بالفيروس في إيران 324,692، بينما 
بلـــغ إجمالي عدد الوفيات المســـجلة 

.18,264
أشار إحصاء لوكالة “رويترز” إلى أن 
أكثر من 19.65 مليون شـــخص 
كورونـــا  بفيـــروس  أصيبـــوا 
المســـتجد على مستوى العالم 
توفـــوا   725,334 أن  كمـــا 
جراء مرض “كوفيد 19” 

الناجم عنه.

روحاني: يجب أن نتعايش مع “كورونا”

إطالق 400 سجين 
من “طالبان”

وافــق آالف األعــيــان األفــغــان األعضاء 
فــي “الــمــجــلــس الــكــبــيــر” )الــلــويــا جيرغا( 
أمس على اإلفــراج عن 400 سجين من 
خطيرة  جرائم  ارتكبوا  “طالبان”  حركة 
بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغان 
وأدت إلى سقوط قتلى.وبعد 3 أيام من 
المناقشات، أعلنت عاطفة طيب العضو 
تمنع  التي  العقبات  “إلزالــة  المجلس  في 
ــف القتل،  بـــدء مــحــادثــات الــســالم ووقـ
جيرغا  اللويا  وافــق  الــنــاس،  ولمصلحة 
الذين  الـ400  السجناء  على اإلفراج عن 

تطالب بهم )طالبان(”.
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“العلوم التطبيقية” تستثمر في مستقبل طلبتها
تولـــي جامعـــة العلوم التطبيقيـــة اهتمامًا 
كبيـــرًا بدعـــم الطلبـــة، حيـــث تنظـــر إليهم 
باعتبارهم محور العملية التعليمية وتقدم 
الجامعة وأساس استمرار عملها، حيث ال 
تألـــو جهـــدًا فـــي تقديم كافة التســـهيالت 
للطالب المتفوقين والمتعسرين ودعمهم 
في مختلـــف المجاالت وبطـــرق متعددة، 
حيـــث تنظـــر الجامعـــة إلـــى المنـــح التـــي 
تقدمهـــا ســـنويًا مـــن خالل صنـــدوق دعم 
الطالـــب للطلبة الدارســـين بالجامعة على 
أنهـــا اســـتثمار في مســـتقبل الشـــباب من 
خـــالل تمكينهم من اســـتكمال دراســـتهم 
تحســـين  علـــى  ومســـاعدتهم  الجامعيـــة 

تحصيلهم الدراسي.
وفـــي ظل مـــا يشـــهده العالم مـــن ظروف 
كورونـــا،  جائحـــة  فرضتهـــا  اســـتثنائية 
مـــن  مجموعـــة  الجامعـــة  اتخـــذت 
المتضرريـــن  الطلبـــة  لدعـــم  اإلجـــراءات 

اقتصاديـــا، ومســـاعدتهم علـــى مواصلـــة 
تعليمهم، انســـجامًا مـــع توجيهات اللجنة 
كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة  التنســـيقة 
المســـتجد كوفيـــد 19 برئاســـة ولي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
التعليميـــة  العمليـــة  إجـــراءات  تســـهيل 
علـــى الطلبة. وخـــالل اجتمـــاع افتراضي 
للجنـــة صندوق دعـــم الطالب الـــذي أقيم 
برئاســـة األســـتاذ الدكتـــور غســـان عـــواد 
رئيـــس اللجنـــة ورئيـــس الجامعـــة أعلنت 

اللجنـــة عـــن فتـــح بـــاب تقديـــم الطلبـــات 
لالســـتفادة من خدمـــات الصندوق خالل 
العام األكاديمـــي 2020/2021، من تاريخ 
2020-7-26 وحتـــى تاريخ 13-9-2020، 
قـــد  الجامعـــة  إدارة  مجلـــس  وكان  هـــذا 
وافـــق علـــى زيادة الدعـــم المقـــدم للطلبة 
فـــي هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، حيـــث 

وافقـــت اللجنـــة علـــى تقديـــم الدعـــم إلى 
أكثـــر من 120 طالبا وطالبة خالل الفصل 
الدراســـي  والفصـــل  الثانـــي  الدراســـي 
الخدمـــات  إلـــى  وباإلضافـــة  الصيفـــي. 
المقدمة من صندوق دعم الطالب، أعلنت 
الجامعـــة حزمـــة أخـــرى من المســـاعدات 
تمثلـــت في الموافقة على تمديد أقســـاط 

اســـتثنائي  كإجـــراء  الدراســـية  الرســـوم 
لبعـــض الطلبـــة الذين يتعســـر عليهم دفع 
أقساطهم في الوضع الطبيعي على ثالث 
دفعـــات بســـبب الظروف الراهنـــة، كما تم 
الســـماح لطلبة برامج الماجستير والطلبة 
ذوي المعـــدالت التراكميـــة أقـــل مـــن 70 
% التقديـــم للحصـــول علـــى الدعم خالل 

الفصل الدراسي الثاني والصيفي.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــدم رئيـــس لجنـــة 
صنـــدوق دعـــم الطالب ورئيـــس الجامعة 
غسان عواد بالشـــكر إلى رئيس وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة ورئيس وأعضاء مجلس 
المقـــدم  الدعـــم  زيـــادة  علـــى  األمنـــاء 
للصندوق هذا العام، منوهًا بأن الصندوق 
مســـاعدة  فـــي  تأسيســـه  منـــذ  ســـاهم 
العديـــد مـــن طلبـــة الجامعـــة الســـتكمال 
تحصيلهم العلمي واألكاديمي، كما أشـــار 
إلـــى أن الجامعـــة فخـــورة بدعـــم طلبتها 
ومســـاعدتهم ليـــس فقـــط فـــي الجانـــب 
المـــادي بـــل فـــي الجانـــب العلمـــي أيضًا، 
حيث أســـهم صنـــدوق دعـــم الطالب في 
رفـــع التحصيل الدراســـي لعـــدد كبير من 
طلبـــة الجامعـــة ليتمكنـــوا مـــن الحصول 
على منح دراسية، ومنهم من أدرج اسمه 

على لوحة الشرف.

حزمة من اإلجراءات 
للمساعدة عبر خدمات 

“دعم الطالب”
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الخليـــج  سامســـونغ  أعلنــــت 
لإللكترونيـــات، عـــن إطـــالق خدمـــة 
الطلب المسبق على أحدث ابتكاراتها 
 Galaxy فـــي عالـــم الهواتف الذكيـــة
 Galaxy Note20 Ultraو  Note20
فـــي مملكـــة البحريـــن اعتبـــارا من 5 
وحتى 20 أغســـطس 2020. ويمكن 
للعمالء الذين يطمحون ليكونوا من 
أوائـــل من يمتلك األجهـــزة الجديدة 
المتقدمـــة  ميزاتهـــا  ويستشـــكف 
متاجـــر  فـــي  التســـجيل  والقويـــة، 
عالمة سامســـونج ومتاجر التجزئة 
الرئيســـية وعبر اإلنترنت في مملكة 

البحرين. وتعليقا على توفير خدمة 
الطلب المســـبق قـــال عثمـــان البورا، 
رئيـــس قســـم الهواتـــف النقالـــة فـــي 
لإللكترونيـــات:  الخليـــج  سامســـونغ 
“أظهرت األســـابيع القليلـــة الماضية، 
مستوى عاليا من الترقب والحماس 
لدى محبي أجهزة سامسونج، الذين 
انتظـــروا إطـــالق أجهزتنـــا الجديدة 
ليتعرفوا على الميزات التي تقدمها. 
ومن هنا يســـرنا اإلعـــالن عن خدمة 
الطلـــب المســـبق على هـــذه األجهزة 
لضمـــان تمكن عمالئنـــا من الحصول 

عليها فور إطالقها”.

“سامسونغ” تطلق “الطلب المسبق”   
على Note20 و Note20 Ultra بالبحرين

ورشة “مدير االبتكار المعتمد لألعمال” تنطلق 16 أغسطس
ــى االبـــتـــكـــار الــمــؤســســي ــل ــة ع ــم ــائ ــق ــدف الــمــؤســســات ال ــه ــت ــس ت

الخليج  جــامــعــة  مــركــز  يــنــظــم 
ــمــجــتــمــع  ــة ال ــدمـ ــخـ ــــي لـ ــرب ــعــ ــ ال
ــب  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـــــــــدراســـــــــات والـ
ــة  ــمــر ورشــ ــمــســت والـــتـــعـــلـــيـــم ال
تــدريــبــيــة تــســتــهــدف قـــيـــادات 
القائمة  الــمــؤســســات  ومــديــري 
تحت  المؤسسي  االبتكار  على 
المعتمد  االبتكار  “مدير  عنوان 
لــأعــمــال” فــي الــفــتــرة مــا بين 
ــاري،  الـــجـ أغــســطــس  و18   16
زوم  تطبيق  عبر  فيها  يحاضر 
االبتكار  برنامج  مدير  من  كال 
ــات  ــدراســ ــ ــتــقــنــيــة بــكــلــيــة ال وال
ونائب  الجيوسي،  عودة  العليا 
لتقنية  البحرين  جمعية  رئيس 
الــمــعــلــومــات الــمــتــخــصــص في 

تقنية االبتكار أحمد بوهزاع.
ــتــي تحظى  تــهــدف الـــورشـــة ال
إلى  وعربية  خليجية  بمشاركة 
طرح مفهوم وإدراك أوسع لعالم 
االبتكار واالبداع وفهم معادلة 

األحدث  منظورها  من  االبتكار 
ــع تـــولـــد الــحــاجــة  خـــصـــوًصـــا مـ
لـــقـــيـــادات تــمــلــك قــــدرة عــالــيــة 
ــقــدرة عــلــى االســتــشــراف  مــن ال
ــي ظل  ــتــمــيــز فـ ــار وال ــكـ ــتـ واالبـ
والتغيرات   19 كوفيد  جائحة 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ االق
ــة مــن  ــارعـ ــتـــسـ ــمـ والـــتـــقـــنـــيـــة الـ
خــالل طــرح عــدد مــن المحاور 
ومبادئ  مفهوم  منها  الرئيسية 
والتفكير  المؤسسي  االبــتــكــار 
العمل  ــوذج  ــمـ ونـ الــتــصــمــيــمــي، 
مــنــح  ســـيـــتـــم  إذ  ــاري،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
للمشاركين  معتمدة  شــهــادات 
فــي الـــورشـــة مــن قــبــل جامعة 

الخليج العربي.

االســـتبدال  عـــروض  تشـــهد 
التســـهيالت  مـــن  االســـتثنائية 
للسيارات الوكيل والموزع الحصري 
لعالمـــة “GAC Motor” إقبـــااًل كبيًرا 
مـــن قبـــل الجمهـــور الكريـــم؛ نظـــًرا 
الشـــتمالها على عروض االســـتبدال 
لجميع السيارات المستعملة بجميع 

فئاتها وموديالتها.
مـــن جانبـــه، صـــرح مديـــر المبيعات 
ســـامي بوحســـن، كعادتنا في شركة 
التسهيالت للسيارات نسعى لتوفير 
أحـــدث العروض التـــي تالقي إقبااًل 
منقطـــع النظيـــر مـــن قبـــل العمـــالء 
الراغبين في اقتناء إحدى طرازاتنا 
التي تناســـب أعمالهـــم ومتطلباتهم 
األسرية، لنوفر لهم كل ما يحتاجونه، 
من حيـــث الجـــودة والمتانة والقوة 
والسعر المناســـب، وخدمات ما بعد 
البيـــع، إذ يســـهل هـــذا العـــرض على 

جميـــع الزبائـــن المالكين للســـيارات 
المســـتعملة ويرغبون بشراء سيارة 
جديدة عملية اســـتبدال ســـياراتهم 
المســـتعملة بأفضـــل ســـعر وأحـــدث 
الحاجـــة  دون  ومـــن  الطـــرازات، 
للبحث عن زبون لشـــراء سياراتهم، 
وندعو العمالء لالســـتفادة من هذه 
العروض المتوافرة لفترة محدودة.

وأضـــاف بوحســـن “يشـــمل العـــرض 
على إمكانية الحصول على السيارة 
كاملة المواصفات بسعر المواصفات 
األساســـية، كمـــا ســـيحصل الزبـــون 
على باقات رائعة تشـــمل التســـجيل 
والتأمين ومانع الصـــدأ، إضافة إلى 
الصيانـــة للمركبـــة لمـــدة 3 ســـنوات 
والضمـــان  متـــر،  كيلـــو   60.000  /
الذهبي الممتد لـ 7 سنوات والحلول 
التمويليـــة بأســـعار فائدة تنافســـية، 

وتحمل ضريبة القيمة المضافة”.

إقبال كبير على عروض االستبدال 
من “التسهيالت” على طرازات 2021

ـــان ـــك اإلســـكــــــ ـــع وزارة اإلســـكان وبــنــــــ ـــاون مــــــ بالـتـعــــــــ

“البحرين الوطني”: تسليم فيال بـ “ديرة العيون” ضمن “مزايا”

“كريدي مكس”: “التبرع” على “ثمين” لـ “الملكية اإلنسانية”

أعلـــن بنك البحرين الوطني )NBB( عن 
تســـليمه فيال بمشـــروع “ديـــرة العيون” 
الكائـــن في مدينة ديـــار المحرق، وذلك 
ضمن برنامج “مزايا” العقاري الُمقدم من 
البنك بالتعاون مع وزارة اإلسكان وبنك 
اإلســـكان. وتّمت مراســـم تســـليم الفيال 
بحضـــور عـــدد من كبار المســـؤولين من 
بنـــك البحرين الوطني وبنك اإلســـكان.

وأشاد العميل الذي تسّلم مفاتيح منزله 
الجديد بمدى سهولة وسرعة إجراءات 
طلب التمويل، وشّجع العمالء اآلخرين 
الراغبيـــن بامتـــالك فلل “ديـــرة العيون” 
لالســـتفادة مـــن عـــرض تمويـــل مزايـــا 
مـــن “البحريـــن الوطنـــي”، مشـــيًرا إلـــى 
أنهـــم ســـيحظون بتجربة مرضيـــة جًدا 
وُمعـــززة بموافقـــات تتم فـــي يوم عمل 
واحد، إلى جانب اســـتكمال اإلجراءات 
المتبقيـــة مع الجهـــات المعنيـــة األخرى 

في فترة قياسية.
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

المصرفيـــة لأفـــراد فـــي بنـــك البحرين 
الوطني، صباح الزيانـــي “بصفتنا البنك 
الوطنـــي، وضمن إطار مســـاعينا لنكون 
أقـــرب إلـــى عمالئنـــا، قمنا بالتعـــاون مع 
وزارة اإلســـكان لتقديـــم حلول تمويلية 
المواطنيـــن  تســـاعد  أن  شـــأنها  مـــن 
البحرينيـــن علـــى المنـــزل المثالـــي لهـــم 
ولعوائلهم. ســـيحظى عمـــالء “البحرين 
الوطنـــي” الذيـــن يتطلعون لشـــراء فيال 

فـــي مجتمـــع “ديـــرة العيـــون” الترحاب 
المحـــرق،  ديـــار  قلـــب  فـــي  والكائـــن 
التـــي  الرائعـــة  المزايـــا  مـــن  بمجموعـــة 
ســـتمنحهم تجربـــة خاصـــة عند شـــراء 
عالقـــات  رئيـــس  وقـــال  العمـــر”.  بيـــت 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي،  الزبائـــن فـــي 
محمد رئيـــس “نولي في بنـــك البحرين 
الوطنـــي اهتماًما خاًصا بعمالئنا الكرام، 
ونحرص على تلبيـــة كافة احتياجاتهم 

الماليـــة والمصرفية على الـــدوام. ومن 
هـــذا المنطلـــق أردنـــا أيًضـــا أن نمنحهم 
تطلعاتهـــم،  تواكـــب  إضافيـــة  ميـــزات 
حيـــث ُنقـــدم لهـــم عرًضا حصرًيـــا وغير 
مســـبوق على مســـتوى المملكة، يتمثل 
بإعفائهـــم مـــن تســـديد المبلـــغ المقـــدم 
المطلوب إلتمام عملية شراء فلل “ديرة 
العيـــون”، إلى جانب تحّمل البنك تكلفة 
رسوم التسجيل العقاري بنسبة 1.7 % 
مـــن قيمة العقار، باإلضافة إلى معدالت 
فائدة منخفضة، وأســـعار تنافسية على 
القروض، فضالً عن منحهم فترة ســـداد 
القيمـــة اإلجماليـــة للعقار تصـــل إلى 25 
عاًمـــا. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يتـــم أيًضـــا 
إعفـــاء عمـــالء “البحريـــن الوطنـــي” من 
تســـديد رســـوم معاملة القـــرض، فضاًل 
عـــن منحهـــم هديـــة ســـخية عبـــارة عن 
قســـيمة بقيمـــة 500 دينـــار مـــن متجـــر 
شـــرف دي جي لتسهيل انتقالهم للمنزل 

الجديد”.

أعلنت شـــركة كريدي مكس عن إطالق 
“ثميـــن”  برنامـــج  ميـــزة جديـــدة علـــى 
حامـــل  ســـيتمكن  حيـــث  للمكافـــآت، 
ثميـــن  نقـــاط  اســـتبدال  مـــن  البطاقـــة 
الملكيـــة  المؤسســـة  لصالـــح  والتبـــرع 
لأعمـــال اإلنســـانية. ويأتي ذلك كجزء 
مـــن مبـــادرات كريـــدي مكـــس طويلـــة 
لتقديـــم  المجتمعيـــة  للشـــراكة  المـــدى 
عـــروض وخيـــارات االســـترداد القيمـــة 
الرئيـــس  المخلصين.وصـــرح  لعمالئهـــا 
التنفيذي لكريدي مكس أحمد سيادي،: 
“إن حاملـــي بطاقاتنـــا محـــور مـــا نقوم 
بـــه، ونهـــدف باســـتمرار إلـــى تزويدهم 
بمجموعة كبيرة من المنتجات المميزة 
القيمـــة  ذات  الحصريـــة  واالمتيـــازات 
المضافـــة التـــي تثري نمـــط حياتهم مع 
الفرصـــة للمســـاعدة في إحـــداث تأثير 

فـــي مجتمعنـــا.” وأضـــاف: “كما يســـرنا 
تعزيـــز عالقتنـــا مـــع المؤسســـة الملكية 
لأعمـــال اإلنســـانية مـــن خـــالل تزويد 
بخيـــار  المخلصيـــن  بطاقاتنـــا  حاملـــي 
التبـــرع بنقـــاط ثمين لصالح المؤسســـة 

الملكية لأعمال اإلنسانية”. 

وأشـــاد األمين العام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد  اإلنســـانية مصطفـــى  لأعمـــال 
بمبـــادرة شـــركة كريدي مكـــس بإطالق 
“ثميـــن”  برنامـــج  ميـــزة جديـــدة علـــى 
حامـــل  ســـيتمكن  حيـــث  للمكافـــآت 
ثميـــن  نقـــاط  اســـتبدال  مـــن  البطاقـــة 

والتبـــرع لصالح المشـــاريع االجتماعية 
والتعليميـــة والصحية والتي تســـتفيد 
منها أســـر الملكيـــة لأعمال اإلنســـانية، 
وأضاف أن مثل هذه المبادرات تســـهم 
فـــي تفعيل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
الـــذي يولـــي لـــه ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لأعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس مجلس 
لأعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة اهتماًما كبيًرا، حيث يســـهم 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تفعيـــل 
فـــي تعزيـــز البنـــاء االجتماعـــي بمملكة 
البحرين وغرس روح العطاء واالنتماء، 
إلى جانب نشـــر ثقافة العطاء واشـــراك 
جميع أفـــراد ومؤسســـات المجتمع في 

العمل اإلنساني.
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عودة الجيوسي

أحمد سيادي مصطفى السيد

خالل تسليم الفيال



يقــوم الفنان المغربي محمد الريفــي حاليا بالعمل على 
تســجيل “ميني البــوم” يضم خمــس أغــاٍن بالتعاون 
مــع عدد مــن الملحنيــن والشــعراء والموزعين منهم 
مصطفى مرسي ووليد ســعد وعادل عايش وإنتاج رائد 

ترك الذي يتعاون معه ألول مرة وســتطرح األغاني خالل 
صيف 2020 كما يعمل علــى التجهيز لتصوير فيديو كليب 

خــالل الفترة الحالية.  ويذكــر أن محمد الريفي هو مغــٍن مغربي فاز بلقب ذا 
اكس فاكتور أرابيا الموسم األول.

تســتعد الفنانــة ميس حمــدان لطرح أغنيــة جديدة 
باللهجــة الخليجية تحمل اســم ”صــح صح يا غبي” 

بعد غياب فترة طويلة عن الساحة الفنية.
أغنية “صح صح ياغبي” من كلمات أسامة السليمي، 

وألحان محمد البدر، ومن المقرر طرحها قريبا.
ويذكر كانت ميس حمدان، بطلة الحملة الدعائية إلحدى 

شــركات المالبس القطنية خالل شــهر رمضان 2020، وبعد عرض اإلعالن 
الذي تسبب في إثارة الجدل قررت الشركة وقف عرضه.

قــام نجم “The Voice” في موســمه الخامس المغربي 
رضوان األســمر، بطــرح أغنية “ســمحيلي” من كلمات 
وألحان مراد األســمر، وتوزيع جان ماري رياشي، وإنتاج 

شركة “Platinum Records - بالتينوم ريكوردز”.
وهي أول إصدار رســمي له بعد تألقه في البرنامج، حيث 

كان منافسا ضمن فريق الفنانة سميرة سعيد.
ويحمل الفنان المغربي رضوان األســمر في سجله الفني العديد من األغاني 

التي لقيت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة مهمة.

رضوان األسمر يقدم “سمحيلي”صح صح يا غبي.. جديد ميس حمدانالريفي يطلق “ميني ألبوم”
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كويتية  أغنية  إلطــاق  الخرجي  فيصل  المطرب  يستعد 
كلماته  مــن  ــة”  ــ رواي “أحــلــى  بــعــنــوان  جــديــدة  بحرينية 
الــذوادي،  خالد  البحريني  موسيقي  وتوزيع  وألحانه، 

عازف الغيتار بفرقة اإلخوة البحرينية.
بعنوان  جديدة  أغنية  أطلق  “قريبا  الخرجي:  وقــال 
الــمــاضــي في  تنفيذها األســبــوع  تــم  أحــلــى روايــــة، 
اســتــوديــو جــنــاحــي بــالــبــحــريــن، بــالــتــعــاون مــع فرقة 
تركيب صوتي  اآلن  البحرينية، وجاري  اإلخوة 
الخاص  الــغــاف  وتصوير  الموسيقى  على 

باألغنية”.
وأعــــرب عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون مــع فرقة 
بــقــاعــدة  تتمتع  الــتــي  الــبــحــريــنــيــة  اإلخــــوة 
والخليج،  الكويت  فــي  كبيرة  جماهيرية 
وتقدم لونا مختلفا من الغناء والموسيقى، 
السيما أن األغنية ستحمل طابعا مشتركا 

ومميزا لم يقدمه من قبل.
وأضــاف أنــه شــارك في عــزف األغنية 
أعضاء الفرقة خالد الذوادي، المصنف 
من أفضل عازفي الغيتار في الشرق 
ــط، وعــلــي حــســن وســلــطــان  ــ األوسـ
الماس، ومن المقرر طرح األغنية 
كاوند”  و”ساوند  “يوتيوب”  عبر 
و”آب ستور” و”أمازون” و”أنغامي”، 

األسبوع المقبل.

فيصل الخرجي يقدم جديده من البحرين

تستعد الفنانة البحرينية سماوة 
الشيخ، ابنة الفنان الكبير خالد 
الشيخ إلطاق جديدها بعنوان 

3 سنين، من ألحانها وغنائها. 
سماوة بدأت نشاطها الفني 

على مواقع التواصل كهواية 
قبل أن تخطو خطوتها الرسمية 

في عالم الفن.

منهــم من يرغــب في االســترخاء والبعض يحبــون المغامرة

أفضل وجهات السفر المناسبة لك بحسب برجك

اإلنســان  اختيــار  علــى  منهــا  كبيــر  تأثيــر  لعالم األبراج هنــاك  وفقــا 
لوجهات السفر المفضلة والمناسبة له، خصوصا مع بدء عودة الحياة لطبيعتها 

بعد إغالق تام حدث في الكثير من الدول بسبب جائحة كورونا.

برج الحمل  

ــراج أن أصــحــاب  ــ ــ يــقــول خـــبـــراء األب
المغامرة  بـــروح  يتمتع  الــحــمــل،  بــرج 
ــمــدن  ــك تـــكـــون ال ــذلـ والـــشـــجـــاعـــة، ولـ
للسفر، مدن  لــه  والمناسبة  المثالية 
مليئة  مــدن  ألنــهــا  وكــراكــوف؛  نابولي 
برحلة  الــقــيــام  أو  بــاأللــوان واإلثـــــارة، 
ســـفـــاري عــلــى الــثــلــج فـــي فــنــلــنــدا، أو 
السفر إلى األرجنتين مع الحياة البرية 

الغريبة والمدن المليئة بالثقافة.

برج الثور 

ــذا الــبــرج الــجــمــال  يــحــب أصــحــاب هـ
يتسمون  وأحـــيـــانـــا  أشـــكـــالـــه،  بــكــافــة 
بــالــكــســل ويــرغــبــون فــي االســتــرخــاء 
الوجهات  تكوم  لذلك  طــويــل،  لوقت 
السياحية الهادئة والمرتبطة بالطبيعة 
خــيــار جــيــد، حــيــث يمكن الــســفــر إلــى 

سويسرا أو أيرلندا.

برج الجوزاء

ــبــرج حب  ــعــرف عــن أصــحــاب هـــذا ال  ُي
الجهات  لذلك يحبون  واأللــوان،  الحياة 
وهنا  والــحــركــة،  بــالــحــيــاة  تمتلئ  الــتــي 
يكون خيار لندن أو سان فرانسيسكو أو 
فرنسا وأستراليا أيضا خيار جيد.

السفر في ظل أزمة كورونا

برج السرطان 

البقاء  إلــى  البرج  هــذا  أصحاب  يميل 
أكبر  بشكل  يرتبط  ــه  ألن الــمــنــزل؛  فــي 
دائما  السفر  في  يرغب  لذلك  بالعائلة، 
أن  ــراج  ــ األب خــبــراء  يــقــول  هنا  معهم، 
الــمــدن المرتبطة  أمــســتــردام مــن أهــم 
ــبــرج، ويــرشــح أيضا  بــأصــحــاب هــذا ال

نيوزيلندا.

برج األسد 

يعني  مما  الــبــرج،  هــذا  الشمس  تحكم 
أنـــك تــســتــمــتــع بـــالـــحـــرارة والــحــيــويــة 
لــذلــك يميل أصــحــاب هــذا  ــدفء،  ــ والـ
والــشــاطــئ، وفي  الصيف  إلــى  الــبــرج 
بــعــض األوقـــــات يــمــيــل أصــحــاب هــذا 
يرشح  وهنا  ساخن،  مكان  إلــى  البرج 
أنجلوس، وتعتبر  لــوس  للهند،  السفر 
تعتبر  ــات  ــ األوق بــعــض  فــي  كولومبيا 

خيارا جيدا.

برج العذراء 

يمتاز أصحاب برج العذراء بالعقانية 
فــي الــتــفــكــيــر، والــرغــبــة فــي االبــتــعــاد 
ــخـــب واالزدحـــــــــــــام، لــذلــك  ــصـ عــــن الـ
التقليدية،  للمناطق  دائــمــا  ينجذبون 
موفقا،  اخــتــيــارا  الــيــونــان  تكون  وهنا 
الوجهات  من  أيضا  والمالديف  فرنسا 

المناسبة.

برج الميزان

بالحياة  ــبــرج  ال هـــذا  أصــحــاب  يتميز 
االجــتــمــاعــيــة الــواســعــة بــجــوار األهــل 
في  مستمر  ميل  ولديهم  واألصدقاء، 
والمجتمعات  الثقافات  على  التعرف 
والصين  اليابان  تمثل  لذلك  الجديدة، 

السياحية  الــوجــهــات  أفــضــل  والنمسا 
التي يمكن االعتماد عليها.

برج العقرب 

يرتبط العقرب بالمياه العميقة، ويملك 
المغامرة،  الــبــرج حــس  هــذا  أصــحــاب 
المناطق الجديدة  لذلك يبحثون على 
دائما  ستجدهم  لــزيــاراتــهــا،  والغريبة 
ينجذوبن لألسواق الغريبة واكتشافها، 
ــوادور وجهة  ــ اإلكـ زيـــارة  تعتبر  لــذلــك 
سياحية مناسب ألصحاب هذا البرج.

برج القوس

ــبــرج،  يــقــود كــوكــب الــمــشــتــري هـــذا ال
العالم  الستشكاف  عارمة  ونجد رغبة 
ــمــغــامــرات غــيــر مــســبــوقــة،  والــقــيــام ب
وهــنــا يــرشــح ألصــحــاب بـــرج الــقــوس 
وأستراليا،  إفريقيا  جنوب  مثل  دوال 
الشاسعة  بالمساحات  يتمتعون  فهم 

المناسبة للمغامرات الجديدة.

برج الجدي 

ــجـــدي  ــرج الـ ــ ــ يـــمـــيـــل  أصــــحــــاب ب
للمناطق الجبلية، لذلك يرشح لهم 
دائما زيارة جبال األلب، أو القيام 
بادهم،  في  خاصة  جبلية  برحلة 
اآلثــار  بــل تمثل  فــقــط،  هــذا  ليس 

تتمتع  ومــا  األردن  في  القديمة 
به خيار موفق أيضا.

برج الدلو 

دائــمــا  يتمتعون  الــدلــو  بـــرج  أصــحــاب 
بــحــب الــعــلــم واســتــكــشــاف الــمــنــاطــق 
الجديدة وخاصة الجليد، لذلك ينصح 
بزيارة أيسلندا أو اختيار أحد المناطق 
الــقــيــام برحلة  الــجــلــديــة، كــمــا يــمــكــن 

مميزة وفريدة في فنلندا.

برج الحوت 

من األبراج التي يعشق أصحابها البحر 
والـــمـــاء، ويــبــحــثــون عـــن أي مــغــامــرة 
يمكنك  ــمــاء،  ال مــوضــوع  مــع  تنسجم 
الــتــوجــه فــي رحــلــة بــحــريــة إلـــى جــزر 
حــول  الــتــجــول  أو  الجميلة،  الفلبين 
ساحل بالي على متن قارب، الرحات 
ــارة  ــا يــمــكــن زيـ الــبــحــريــة رائـــعـــة، وهــن
بحسب  الساحلية  الــمــدن  مــن  العديد 

اإللكتروني.مــــــــوقــــــــع رائـــــــــج 

تعامل بتعاطف مع من حولك، وال تصبح ضحية 
ألفكارك!

ستستمتع بأفضل وضوح ذهني اليوم في وقت 
ما قبل الظهر.

فاجئ الناس بموقف متفائل وحل لكل مشكلة 
تأتي في طريقك.

ال تفترض أن آراءك ثابته، فهي يمكن أن تتغير 
في أي وقت.

اليوم هو أحد تلك األيام التي تكون فيها أكثر 
قدرة على العطاء.

انتطر اليوم مفاجأة ربما نتيجة لفعل منك أو من 
شخص آخر! 

قد تتالشى الصعوبات أمامك اليوم، وضع العمل 
جانًبا.

يبدو أن األمور تسير على ما يرام بالنسبة لك في 
كثير من النواحي.

كن حذرا من المبالغة في األمور، فقد يسبب 
شخص ما مضايقتك.

دع أحالمك تأخذ مجراها في التفكير، وحقق 
أهدافك.

ستجد اليوم أن رأسك وقلبك متناغمان في 
قضايا مهمة في البيت.

حدد ما إذا كانت أفعالك نتيجة إما عقلك أو 
تقلبات مزاجك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

”You Have Got Mail“ :”أجمل ما تشاهده في “نتفلكس
فــــي ســلــســلــة األفـــــــام الــكــاســيــكــيــة 
في  حــالــيــا  “نتفلكس”  تعرضها  الــتــي 
األسبوع  هــذا  لكم  شــاهــدت  منصتها، 
التسعينات  من  جدا  المعروف  الفيلم 
 ،”You Have Got Mail“ بــعــنــوان 
وفيه استرجعت أجمل الذكريات أيام 
العرض األول في سينما أوال بالمنامة، 
في  هــم  مــن  عــنــد  جـــدا  جميل  الفيلم 
عدة  شاهده  أنــه  المؤكد  ومــن  عمري، 
مرات سواء في السينما أو التلفزيون.

ــم الـــرومـــانـــســـي  ــل ــي ــف ــذا ال ــ ــيــة هـ جــمــال
األداء  حـــول  يــتــمــحــور  والــكــومــيــدي 
تــوم  الــكــبــيــر  للنجم  والـــراقـــي  الــعــالــي 
هانكس، الذي تتجلى بالكامل بكلمات 
كبير  بــانــســجــام  محبب  ســهــل  وأداء 
أيضا  التي هي  رايــن،  النجمة ميغ  مع 

بأسلوبها  رائعة،  قدمت دورها بصورة 
الظريف وجمالها بالطبع.

الكاسيكي  للفيلم  إعادة  يعتبر  الفيلم 
The Shop Around the Cor�“
أسلوبا  فيه  قدموا  صناعه  لكن   ،”ner
حفر  مميز  وبتجديد  جديدا  حضاريا 
في الذاكرة بلمسات المخرجة المبدعة 
ــه ســـاعـــة و59  ــدتـ ــرون، ومـ ــفــ ــ ــورا إي ــ نـ
دقيقة، وترشح لجائزة جولدن جلوب.

هــنــاك تــعــبــيــر جــمــيــل قـــرأتـــه مـــن احــد 
شخص  “أي  يــقــول  الفيلم  عــن  الــنــقــاد 
 You’ve“ يمتلك روًحا، البد وأن يحب
مدينة  يصور  فهو  بالطبع   ،”got mail
ــخــريــف الــتــي تــبــدو  نـــيـــويـــورك فـــي ال
الفيلم  ــداث  أحــ ــدور  ــ وت جـــدا،  جميلة 
حــول الــعــداوة التي تتحول إلــى حب 
تــلــتــقــي بائعة  جــمــيــل، وتـــبـــدأ عــنــدمــا 
“كاثلين”،  الُمثقفة  البسيطة  الكتب 

ــذي  ــدان”، ال ــ ــثــري “جـــو نـ ومــنــافــســهــا ال
واكثر  الكتب  لبيع  كبير  محل  يــديــر 
الصغيرة  ينافس مكتبتها  المدينة  في 
العريقة، ووسط ذلك يتبادالن الرسائل 
دون  اإلنترنت  شبكة  عبر  واألحاديث 
األخــر،  منهما عن هوية  كا  يــدري  أن 
وبعد صراعات بينهم وبين من يحبون 
ويتغاضيا  الحب  يقعا في  البيت،  في 
على  يتعرفا  أن  بعد  مشاحناتهم  عن 

بعض بصورة مفاجأة.
فهو  بــالــمــشــاهــدة،  جـــدا  جــديــر  الفيلم 
يقدم  الجميلة  الرومانسية  القصة  مع 
ورسائل  التابعة  المشاهد  من  الكثير 
ــاول الـــقـــهـــوة فــي  ــ ــن ــ كـــثـــيـــرة، مـــثـــل ت
تــوم هانكس  يــقــول  إذ  “ســتــاربــكــس”، 
من  الهدف  أن  ”أعتقد  فوكس  جو  او 
الفرد  يستطيع  أن  هــو  المقاهي  هــذه 
إبداء رأيه بعد تردد كبير، فمثا عندما 

تقرر  أن  عليك  يــجــب  قــهــوة،  تطلب 
اذا  مثل  الدفع  قبل  الــقــرارات  العديد 
داكــن،  فــاتــح،  طــويــل،  قصير،  تريدها 
بــالــكــافــيــيــن، مــنــزوع الــكــافــيــيــن، دهــن 
القرارات  من  وغيرها  دهــن  با  قليل، 
و اغلب الناس ال يعرفون ما يطلبون“.

وايضا هناك اشارات جميلة في الفيلم 

 ،”The Godfather“ أهمية فيلم  حول 
الكبير باقتباس العديد من الجمل منه، 
عندما  جمالياته  ومــن  عنه،  والبحث 
قلد النجم توم هانكس شخصية األب 

الروحي مارلون براندو.
محادثاتها  إحــدى  في  كاثلين  وتقول 
فأنا  حياتي  عن  دائم  بشكل  ”أتساءل 

اويس بصورة مضطرة في كل شيء، 
التي كتبت  الحياة  هل فعا هذه هي 
لي؟ أو انني ال أملك الشجاعة الكافية 
للمغامرة والتغيير؟ فعليا لست أبحث 
انما أريد فقط إرسال هذا  عن إجابة، 
السؤال األزلي إلى الفراغ، تصبح على 

خير أيها الفراغ المنتهي”.

10 اغسطس

 1793
ــوفــر فــي  ــل افــتــتــاح مــتــحــف ال
العاصمة الفرنسية باريس بعد 
ــام الــــثــــورة  ــحــ ــ ــت ــ ــن اق ــ عــــــام مـ
قبل  يعرف  وكان  له،  الفرنسية 
لـــرى وكــان  ــتــوى  ال ذلـــك بقصر 
إلقامة  مقرا 
ملوك فرنسا 
الــثــورة  قبل 

الفرنسية.

 1821
 والية ميزوري تصبح الوالية 24 من الواليات المكونة للواليات المتحدة األميركية.

 1914
 فرنسا تعلن الحرب على اإلمبراطورية النمساوية المجرية خال الحرب العالمية األولى.

 1973
 االتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم “مارس - 7”.

 1997
 والدة الحسناء كايلي جينر، ممثلة وعارضة أزياء أميركية.

 2010
 مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.
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االثنين
10 أغسطس 2020 
 20 ذو الحجة 1441 

“يوتيوب” تقدم 100 فيلم لألطفال مجاًنا
 )YouTube Kids( مــنــصــة  تـــرغـــب 
األهالي  بمساعدة  لألطفال  المخصصة 
على اختيار المحتوى المناسب للطفل، 
ولهذا السبب، فإنها تساعد في تأسيس 
والــعــروض  الكاملة  األفـــام  مــن  مكتبة 
تثري  الــتــي  الــجــودة،  العالية  الــخــاصــة 

خيال األطفال.
وفي ظل قضاء وقت طويل في المنزل 
كيدز  يوتيوب  منصة  فإن  الفترة،  هذه 
أصــبــحــت أكــثــر فــائــدة لــلــعــائــات، وفــي 
ــمـــدارس عــــادت إلــى  حــيــن أن بــعــض الـ
أن  إال  الــفــصــل،  داخـــل  ــمــادي  ال التعليم 

البعض اآلخر ال يزال افتراضًيا.
األهــل  مــســاعــدة  فــي  المنصة  وتــرغــب 
على إبقاء األطفال مرتبطين بالمدرسة، 
حــيــث ســتــصــدر خـــال شــهــر أغسطس 
حتى 31 منه أكثر من 100 فيلم كجزء 

من مشروع تجربة “ما بعد المدرسة”.
Don Ander� أندرسون  دون  )وأوضح 

والتعلم  األســرة  شراكات  رئيس   ،)son
في يوتيوب، أن الخدمة تريد مساعدة 

ــذي قـــد يضطر  ــ ــوقـــت الـ اآلبـــــاء فـــي الـ
فــيــه األطــفــال إلـــى الــبــقــاء فــي المنزل 
الــعــودة إلى  لــم يتمكنوا مــن  فــي حــال 
المدرسة بعد. وتتضمن األفام العائلية 
 Tayo the Little( الخاصة:  والعروض 
 )Baby Shark and Pinkfong(و )Bus
 Masha And The(و  )The Wiggles(و
 )Oggy & the Cockroaches(و )Bear

.)Paddington(و

ــــى مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل  بـــاإلضـــافـــة إل
األفام القصيرة المتحركة التي رسخت 
 )Hair Love( فيلم  مثل  الــذاكــرة،  فــي 
رسوم  فيلم  أفضل  جائزة  على  الحائز 
متحركة قصير في حفل توزيع جوائز 

األوسكار.
وهـــنـــاك أيـــًضـــا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
العروض التعليمية الخاصة، من ضمنها 
 ،)Sesame Street( أخبار عالم إلمو من

مؤسسة  مع  بالتعاون  إنتاجها  تم  التي 
 BBC( سلسلة  من  ومختارات   ،)Lego(

.)Hey Duggee( المسماة )Studios
وتــــعــــرض هـــــذه األفــــــــام والــــعــــروض 
الخاصة الممتازة في فئة )Shows( في 
التطبيق، كمقاطع فيديو فردية، وكذلك 
ابتداًء  اثنين  يــوم  كل  التشغيل  قوائم 
الخمسة  ــيــع  ــال األســاب الـــيـــوم، خـ مــن 

المقبلة.
مــراعــاة  مــع  المنصة  جــوجــل  وصممت 
األطــفــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 13 
عاًما، مما يجعلها مكاًنا مناسًبا لألطفال 

الستكشاف خيالهم وفضولهم.
في  بالتحكم  لــآبــاء  التطبيق  ويسمح 
ألطفالهم  يمكن  الذي  يوتيوب  محتوى 
فقط  السماح  خيار  ضمنها  من  رؤيته، 
بهم،  الموثوق  الشركاء  من  بالمحتوى 
 ChuChu(و  )Sesame Street( مثل: 
 ،)PBS Kids(و )Bounce Patrol(و )TV
والــقــنــوات  الفيديو  مقاطع  اخــتــيــار  أو 
منظمة  تشغيل  قائمة  لتأسيس  يــدوًيــا 

لألطفال.

حققت النجمة تايلور سويفت نجاحا ضخما من خالل ألبومها الثامن،  «
إذ وصلت نسبة مشاهدة كليب أغنية “cardigan” إلى 40 مليون 

مشاهدة خالل 10 أيام فقط.

ويشار إلى أن ألبوم تايلور سويفت الثامن بعنوان “Folklore” بيعت  «
منه مليون و300 ألف نسخة في أول 24 ساعة من طرحه.
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فاطمة أمان: أطمح أن ألقي ِشعري أمام الناس
فاطمــة طالــب أمــان طالبــة فــي ســنتها األولــى بالجامعة تــدرس اللغة 
عربيــة وآدابها، حبها وشــغفها للقراءة واإللقــاء جعلها تمارس هوايتها 

في كتابة الشعر.. جلست معنا وكان معها هذا اللقاء السريع:

 كيف بدٔات كتابة الشعر؟ «

ــف  ــ شـــغـــفـــي جـــعـــلـــنـــي أبـــــــدأ وأصـ
مــشــاعــري عــلــى هــيــئــة شــعــر؛ ألن 
الــشــعــر يــكــون مــمــيــزا فــي إيــصــال 
الــمــعــلــومــة إلـــى أي أحـــد، ويــكــون 

بصورة واضحة وكاملة.
عالَم تركز في كتابة الشعر؟ «

الفصيح  الشعر  كتابة  على  أركـــز 
وأحيانا “العامي”.

ما تجاربك في الشعر؟ «

كــتــبــت شــعــرا عــن الــوطــن وفــزت 
عــبــره فـــي الــجــامــعــة، تـــم إرســـال 
طريق  عن  اإليميل  عبر  المشاركة 

مركز اإلعام في الجامعة.
اذكر بعض األشعار التي كتبها؟ «

صباحًا جمياً تحت أصواِت المطر 
عصافيُر ُتغرد فوق أوراِق الشجر 

ِمن خلِف نافذتي ُأناظر وأنتظر 
أيــن  ُأغــنــي  ُكــنــت  ِحينها  وكــأنــنــي 

أنت؟ 
ذكرياٌت أليمٌة يغسُلها ماُء المطر 

أدعو هللا ُمخِلصًة أن ُيزيل الضجر 
صيًبا ُمغيًثا نافًعا مريًئا غير ضار 

أدعو هللا وُأناجي في الليل والنهار  
ِحين ما مسني الُضر...

أين  أنت ُسقمي ودوائي وشفائي 

ُكنت.
حدثينا عن تفاصيل مشاركتك  «

في مسابقة ”تحدي القراءة”؟

بالعمل  أقـــم  لـــم  ــكــن  ول ــاركـــت،  شـ
ولكن  باالنسحاب،  وترددت  عليها 
نوال  الفاضلة  األستاذة  شجعتني 
الـــدوســـري عــلــى عـــدم االنــســحــاب 

ثم  الــعــودة، ومــن  أردت  إذا  حتى 
ــمــشــاركــة، وحققت  ال إلـــى  ُعــــدت 

مركز متقدما.
ما نوعية الكتب التي كنت  «

مطالبة بقراءتها؟

الكتب  انتقاء  في  مخيرين  نحن 
التي ترقى لنا .

ماذا عن الصعوبات والمشاكل  «
التي اعترضتك أثناء المسابقة؟ 

ــــدي مــســابــقــة أخــــرى في  كــانــت ل
نــفــس الـــيـــوم، وكــنــت أركــــز على 
من  انتهائي  بعد  إذ  المسابقتين، 
الــمــســابــقــة األولـــــى وهــــي تــحــدي 
إلى  الذهاب  القراءة، توجب علي 

المسابقة الثانية.
مالذي تطمحين ٕاليه بعد  «

تتوجيك بالوصافة؟

اطمح إلى ترشيحي في األمسيات 
إلى  ونقله  شعري  إللقاء  الشعرية 
توعية  عبرها  يمكنني  إذ  الــنــاس، 

المجتمع من جميع النواحي.

 لقاء طالب اإلعالم: محمد حميدان 
 جامعة البحرين

عودة فرقة اإلخوة بعد 9 سنوات غياب مع “وينك انته”
حبيبي” أوصلك  “اشلون  و  “تسافر”  إلطــاق  أستعد  الــذوادي: 

الـــذوادي  خالد  الفنان  أعــرب 
الفعل  ــردود  ــ بـ عـــن ســعــادتــه 
عــلــى أحـــدث أغــنــيــاتــه »ويــنــك 
ــتــه«. وأطــلــقــت فــرقــة اإلخـــوة  ان
بعنوان  جــديــدة  أغنية  البحرينية 
“وينك انته” بمناسبة عيد األضحى 
الفرقة  جمهور  تلقاها  التي  المبارك، 
بــتــرحــيــب وإعـــجـــاب شــديــديــن بعد 

فترة انقطاع طويلة.
أحد  الــذوادي  الفنان خالد  وعبر 
ــاء الــفــرقــة فـــي تــصــريــحــه  أعـــضـ
سعادته  عــن  الكويتية  لــلــجــريــدة 
األغــنــيــة  حققته  ــــذي  ال بــالــنــجــاح 
عن  عبر  الذي  الجمهور  فعل  ورد 
التي  “اإلخــــوة”  ألعــمــال  اشتياقه 
بالسبعينات  انطاقتها  منذ  حققت 
جماهيرية كبيرة. وأوضح أن أغنية “وينك 

انته” أول عمل يقدمه للفرقة التي حاولت 
سنوات؛   9 قبل  عنها  انقطاعه  منذ  البقاء 
عملية  ــراء  ــ وإجـ الــصــحــيــة  ظــروفــه  بسبب 
دقيقة بالديسك بعد وفاة علي وعيسى بحر 
مؤكدا  الفرقة،  تأسيس  في  شاركاه  اللذين 
وكأنه  الفني شعر  للعمل  بمجرد عودته  أنه 
لم يفارقه لسنوات لما تتمتع به الفرقة من 
مكانة راسخة في نفوس محبيها ومتذوقي 

الفن الراقي.
وأشار إلى أن أغنية “وينك انته” من كلماته 
الفرقة  مطرب  وبصوت  وتنفيذه  وتوزيعه 
ــراف عبدهللا  هــانــي عــبــدهللا، وألــحــان وإشــ
جناحي، وشارك بالعزف Adriano ومكساج 
خــلــيــل الــعــلــي، وتــصــويــر ومــونــتــاج محمد 

ناصر.
المقبلة  الفترة  خــال  يستعد  أنــه  وأضـــاف 
إلطاق أغنيات جديدة بالتعاون مع فنانين 

والــســعــوديــة  بـــاإلمـــارات  كــبــار،  خليجيين 
وأيضا من الكويت لديه تعاون مع المطربة 
ــف، والــمــطــرب يــوســف الــعــمــانــي، فضا  رهـ
وأقربها  الفرقة  بصحبة  أخــرى  أعــمــال  عــن 
خــروجــا لــلــنــور أغــنــيــة “تــســافــر” و”اشــلــون 
تصويرها  يــجــري  والــتــي  حبيبي”  أوصــلــك 
بطريقة الفيديو كليب لطرحها قريبا، مؤكدا 
أفضل  من  وتصنيفه  للموسيقى  عشقه  أن 
عازفي الغيتار بالشرق األوسط دفعه لتأليف 
حياته  قصة  عن  تعبر  موسيقية  مقطوعة 
اختيار  حاليا  ويجري  بالغيتار  عزفها  يتم 
ــم مــنــاســب لــهــا إلطــاقــهــا عــبــر منصات  اسـ
أزمــة  خــال  أنــه ساهم  إلــى  ولفت  عالمية. 
بالتعاون  توعوية  أغنيات  عدة  في  كورونا 
مني”،  “نصيحة  منها  البحرين  تلفزيون  مع 
كما شــارك  وتــوزيــعــه،  وألــحــانــه  كلماته  مــن 
الوطني  العيد  بمناسبة  وطنية  أعمال  في 

للبحرين. يذكر أن فرقة “اإلخوة” البحرينية 
إحـــدى أشــهــر فــرق الـــروك والــجــاز العربية، 
الدارجة،  البحرينية  اللهجة  أنغام  وخاصة 
لسوق  احــتــكــار  شبه  فــي  الــفــرقــة  ونجحت 
الفترة  تلك  في  البحرين،  بمملكة  الكاسيت 
الــراحــان  وأسسها  الكبير،  لنجاحها  نــظــرا 
وعــازف  األســاســي  الفرقة  مغني  بحر  علي 

غيتار،  البيس  عازف  بحر  وعيسى  االورغ، 
وخالد الذوادي عازف الغيتار، وكاتب أغاني 
لــهــا وسلطان  الــفــرقــة والــمــلــحــن األســاســي 
بأخطبوط  والمسمى  التانغو  عازف  الماس 
علي  خالة  ابن  وهو  حسن  ووجيه  التانغو، 
بالوطن  الــدرامــز  عــازفــي  أفضل  ومــن  بحر 

العربي.
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أشبه بأفالم الكرتون.. عائلة عالقة بجزيرة نائية
أمضــى رجــل وزوجتــه 5 شــهور حتــى اآلن فــي شــهر 
العسل الذي قررا أن يقضياه في جزيرة نائية بالمحيط 
األطلســي، حيــث علقــا هنــاك بســبب اإلغــاق العالمــي 
الشــامل الذي فرضه انتشــار فيــروس “كورونا”، ما أدى 
إلــى إلغــاء الرحــات الجويــة، فوجــد الرجــل وزوجتــه 
نفســيهما بــا أي بديــل غيــر البقــاء فــي تلــك الجزيــرة 

مقطوعين عن العالم الخارجي.
“الصــن”  صحيفــة  نشــرتها  التــي  التفاصيــل  وفــي 
البريطانيــة، فــإن رجــًا وزوجتــه كانــا قــد تزوجــا فــي 
29 فبرايــر الماضــي، وفي7 مارس ســافرا لقضاء شــهر 
العســل في جزر فولكاندز، جنوبي المحيط األطلسي، 
لكنهما ما زاال عالقين هناك منذ ذلك التاريخ ولم يتمكنا 
مــن الســفر؛ بســبب انقطــاع جميــع الرحــات الجويــة، 
وعــدم توافــر أي وســيلة نقــل بحوزتهمــا ســوى قــارب 
صيــد صغيــر. وكان الزوج الذي ُيدعى نيفيل ويبلغ من 
العمــر 59 عاًمــا، يخطــط لقضاء عطلة مدتها أســبوعان 
فقــط مــع زوجتــه “فيونــا” البالغــة مــن العمــر 48 عاًمــا، 
إذ تزوجــا أخيــًرا بعــد قصــة حب اســتمرت أكثر من 25 
عاًمــا، وذهبــا لاحتفــال بزواجهمــا دون أن يتوقعــا بأن 
يعلقــا وال يتمكنا مــن مغادرة الجزيــرة الصغيرة النائية 

الموجودين فيها.
وتعود أصول الرجل إلى أميركا الجنوبية، أما الســيدة 
فتعــود أصولهــا إلــى نيوزيلنــدا، حيث يعيشــان بشــكل 
دائم ومســتمر، فيما لم يكن أي منهما يتوقع أن تتطور 
أزمة فيروس كورونا المستجد وتؤدي إلى هذا اإلغاق 
الشامل في كل العالم. وقالت صحيفة “الصن” إن األمر 
انتهــى بالعروســين إلــى قضــاء أكثــر مــن 5 شــهور فــي 
الحجز مع ســيدة مســنة في جزر “فوكاند”، ولتمضية 
الوقــت قامــوا بالمشــي لمســافات طويلــة وتســلقوا كل 

تلة يمكنهما العثور عليها في تلك الجزيرة.

طلبت الحكومة البريطانية المساعدة 
مــن  القادميــن  المهاجريــن  منــع  فــي 
فرنســا علــى متن قــوارب صغيرة من 
الوصــول إلــى التــراب البريطاني، بعد 
التــي  المــوت”  “قــوارب  عــدد  زيــادة 

تحمل المهاجرين غير الشرعيين.
وطلبــت وزارة الداخليــة البريطانيــة 
مــن وزارة الدفاع دعم عمليات قوات 
حرس الحدود البريطانية في مضيق 
دوفــر، شــرقي بريطانيــا، مشــيرة إلى 
أنهــا تعمــل بجــد لتحديد ســبل تقديم 

المساعدة بصورة أكثر فعالية.
وبحســب أسوســيتد بــرس، ارتفعــت 
إلــى  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  وتيــرة 
بريطانيــا خــال األســابيع األخيرة، إذ 
وصــل الخميــس 235 شــخًصا، أو تــم 
نقلهــم إلــى الشــاطئ مــن قــوارب في 
القنــاة اإلنجليزيــة، وهو رقم قياســي 

ليوم واحد.

لندن تتخوف 
من زيادة قوافل 

الموت
اكتشــف رجــل قبــل أيــام أن زوجته استنســخت “الواتســاب” الخاص به وظلــت تراقبه 
علــى مــدار 9 أشــهر، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة “عــكاظ”. وقالــت الصحيفــة إن المواطن 
الســعودي يــدرس وضعــه القانونــي عقب أن اكتشــف أن زوجته نجحت في استنســاخ 
الواتساب الخاص به ونقلته إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي 
محادثــة فــي جوال زوجهــا. واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسســا منهيا عنه وجريمة 

معلومات، فيما رفضت الزوجة الحديث عن الواقعة وطلبت الطاق.
وقــول المستشــار القانونــي المحامــي خالــد أبو راشــد “إن مــا أقدمت عليــه الزوجة من 
استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلومات مكتملة األركان وعقوبتها السجن 

مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات”.

فــي حــادث بشــع، ُقتــل رضيــع علــى يــد 
والــده إثــر واقعــة تفطــر القلــب حدثــت 

خال إجازة األسرة في إسبانيا.
وتوفي الرضيع الذي يبلغ عمره 18 شهرا، 
بعدما دهسه والده بالخطأ بسيارته حين 

كان في طريقه للخروج بالسيارة.
وحدثــت المأســاة عندمــا عكــس الوالــد، 
الــذي لــم يتــم ذكــر اســمه، اتجاه ســيارته 
ذات الدفــع الرباعــي، متجهــا بالخلف إلى 

خــارج فيــا مســتأجرة لقضــاء العطــات 
فــي كونيــل دي ال فرونتيــرا بالقــرب مــن 
حيــث  إســبانيا،  غــرب  بجنــوب  قــادش، 

كانت العائلة تقيم مع أصدقاء.
وهــرع والــد الطفــل بنقلــه فــي محاولــة 
مستشــفى  إلــى  اتجــه  حيــث  إلنقــاذه، 
“بويرتــو ريــال” القريــب، لكنــه توفي بعد 
وقــت قصيــر مــن وصولــه، وفــق مــا نقــل 

موقع “ديلي ميل”.

تستنسخ “واتساب” زوجها وتطلب الطالق

حادث بشع.. رضيع ُيقتل على يد والده بالخطأ

طيور الحمام تحلق أثناء احتفال بمناسبة الذكرى 
75 للقصف الذري لناغازاكي، في حديقة ناغازاكي 

للسام في اليابان )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعترف شاب عاطل عن العمل بمحافظة 
البحيــرة فــي مصــر، بابتــزازه للســيدات 
والفتيــات الاتــي يدرســن بالجامعــات، 
بعــد خداعهــن بحجة رغبته فــي الزواج 
منهن، والحصول على صور خاصة بهن. 
وقــال المتهــم في محضــر الشــرطة، إنه 
أراد جمع المال فأنشــأ حســابا في موقع 
المجنــون”،  “العاشــق  باســم  “فيســبوك” 
وأضاف أنه اســتغل أكثر من 8 ســيدات 

خال األشهر الماضية.
بمحافظة  ــيــة  األمــن األجـــهـــزة  وكـــانـــت 
المتهم  على  القبض  ألقت  قد  البحيرة 
ــدى  ــ ــل لـــحـــســـاب إحـ ــ ــائـ ــ ــه رسـ ــ ــ ــال ــ إلرســ
ــواصـــل  ــتـ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ الــــســــيــــدات، عـ
تهديد  ــارات  عــب تضمنت  االجــتــمــاعــي، 

وإبتزاز للحصول على مبالغ مالية.
وعثر بحوزته على هاتف محمول، تبين 
خاصــة  فيديــو  ومقاطــع  صــور  وجــود 

بالمجني عليها فيه.

فـــي تطـــور جديـــد لمسلســـل تطبيـــق 
تيـــك تـــوك فـــي الواليـــات المتحـــدة، 
قـــال مصـــدران مطلعـــان لــــ “رويتـــرز” إن 
شـــركة تويتـــر فاتحـــت “بايـــت دانـــس” 
الصينيـــة، المالكـــة لتطبيـــق مشـــاركة 
المقاطـــع المصـــورة الشـــهير، لإلعـــراب 
علـــى  باالســـتحواذ  اهتمامهـــا  عـــن 
عمليـــات “تيـــك تـــوك” فـــي الواليـــات 
المتحـــدة، وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي 
أثـــار فيـــه خبـــراء شـــكوكا بشـــأن قـــدرة 
صفقـــة  أي  تمويـــل  علـــى  “تويتـــر” 

محتملـــة.
ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــك الـــــمـــــصـــــدران بـ ــ ــكـ ــ وشـ
ــتــفــوق على  قــــدرة “تـــويـــتـــر” عــلــى ال
مــايــكــروســوفــت، وإتـــمـــام مــثــل هــذه 
الصفقة التي ستمثل تحوال لها، وذلك 
الرئيس  منحها  الــتــي  المهلة  خـــال 
األميركي دونالد ترامب لبايت دانس، 

وهي 45 يوما للموافقة على البيع.

“العاشق المجنون” 
يبتز السيدات 

بمقاطع فاضحة

عمالق جديد 
يقتحم صفقة 

تيك توك
تجســيدا لنهج دولة اإلمارات في ترســيخ 
القيــم اإلنســانية، قامــت الجهــات المعنيــة 
في اإلمارات بالمساعدة في لم شمل عائلة 
يهوديــة من اليمن ببقية أفرادها المقيمين 
بالعاصمــة البريطانية لندن؛ ليجتمعوا معا 
في دولة اإلمارات بعد فراق دام 15 عاما.

فــي  المعنيــة  الجهــات  وتضافــرت جهــود 
األب  ســفر  تســهيل  أجــل  مــن  اإلمــارات؛ 
واألم مــن اليمــن إلــى اإلمــارات، كمــا تــم 

اتخاذ التدابير الازمة من أجل ســفر بقية 
أفــراد األســرة وهم االبنــة واالبن وزوجته 

واألحفاد، من لندن إلى دولة اإلمارات.
وأكــد أفراد األســرة لوكالة أنبــاء اإلمارات 
أن “جمــع شــملهم ولقاءهــم معــا بعد فراق 
دام نحــو 15 عامــا، كان أشــبه بالمعجــزة 
بأســمى  متوجهيــن  المســتحيل،  والحلــم 
عبارات الشكر والتقدير إلى دولة اإلمارات 

على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء”.

اإلمارات تجمع شمل عائلة يمنية بعد فراق 15 عاما

عبرت مطربة الراب األميركية كاردي بي، عن مخاوفها من أنها سوف تصاب 
بانهيار عصبي، إذا أعيد انتخاب الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في نوفمبر 
المقبل. وكاردي بي )27 عاما( من مساندي المرشح الرئاسي جو بايدن، الرجل 

الذي هزمه في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وتخشى كاردي 
بي أال تتمكن من التعامل مع 4 سنوات جديدة مع دونالد ترامب.

ونقلت “وام” عن األب قوله عقب لقائه أبناءه “أشعر اليوم بأنني ُولدت من جديد، فأنا اليوم سعيد 
للغاية بلقائي مع أفراد أسرتي كافة.. أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بوجودي في 

دولة اإلمارات وطن التعايش والتسامح والخير”.

كورونــا  فيــروس  أزمــة  ألقــت 
الســياحة  قطــاع  علــى  بظالهــا 
الحكومــة  قــدرت  إذ  الفرنســي، 
ال  بمــا  لألزمــة  المباشــر  التأثيــر 
يقــل عن 30 إلى 40 مليار يورو، 
الســياح  مــن  جــزءا  أن  مؤكــدة 
مــن كل  القــدوم  اعتــادوا  الــذي 

حدب وصوب لزيارة فرنســا “قد اختفوا”. فقد كانت تســتقبل عادة فرنســا كل 
صيــف 17 مليــون ســائح أجنبــي فيمــا يســافر 9 مايين فرنســي إلــى الخارج، 
ولكــن هــذا الصيــف كان اســتثنائيا.  وفــي مقابلة مــع صحيفة “لــو جورنال دو 
ديمانــش” أمــس األحــد، صــرح وزيــر الدولــة الفرنســي لشــؤون الســياحة جان 
باتيست ليموين، بأنه “في األوقات العادية، تدر السياحة عائدات بقيمة 180 
مليار يورو، 60 مليارا منها تأتي من الســياحة الدولية. التأثير المباشــر للوباء 

يبلغ ما ال يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو”.

خسائر فرنسا السياحية جراء “كورونا” 30 مليار يورو 

العائلة العالقة بجزيرة نائية منذ 5 شهور
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هل هو في المكان المناسب؟!
Û  يقــول جــاك ويلش ’’وضع الشــخص المناســب في المــكان المناســب يأتي أواًل

وقبــل العمــل على وضع األهداف واإلســتراتيجيات للمؤسســة ‘‘، هذه المقولة 
يمكنني أن أصفها أو أصنفها مبدًأ ذهبًيا يتمسك به، بل يؤمن به إيماًنا راسًخا 
المشــتغلون فــي مهنة اإلدارة ومحترفوها. ليــس فقط لكون قائلها أحد القادة 
اإلداريين المتمرســين في هذه المهنة علًما وممارســة؛ بل ألنها في رأيي يمثل 

الحقيقة، كل الحقيقة، وربما يشاطرني رفاق المهنة هذا الرأي. لماذا؟
Û  ألنه وكما يقول عالم اإلدارة جون ماكسويل ’’عندما يكون الناس في مكان ال

يجيدون فيه تأدية المهام ال تأتي األمور بنهاية جيدة‘‘. وربما الموقف التالي 
يعكس ما عرضناه آنًفا.

Û  ،تســلم الرئيس التنفيذي الجديد، الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 6 أشــهر
طلًبا من أحد نوابه بتوظيف خبير في إدارته، مبرًرا طلبه بأنه يواجه تحديات 
كبيرة أهمها التغييرات والتطورات المتسارعة في السوق وتخوفه من خروج 
المؤسســة من دائرة التنافســية وتعرضها ألزمات مالية. لم يســتغرب الرئيس 
مــن طلــب النائب، فقد الحظ رغم قصر مدة تســلمه قيادة هذه المؤسســة، أن 

هذا النائب هو األكثر اعتماًدا على الخبراء األمر الذي دعاه لاجتماع معه.
Û  طلب النائب أن يأذن له الرئيس بأن يرافقه أحد خبرائه في حضور االجتماع

مبــرًرا بــأن هــذا الخبير “بنك” من الخبرات وأنه ال يفارقه أبدأ، فهو - أي النائب 
- ال يمكنــه اتخــاذ قــرار أو أن يدلي برأي إال بعد استشــارة هــذا الخبير. بعد أن 
فرغ النائب من حديثه ســأله الرئيس وبابتســامة ال يخفى على اللبيب فهمها: 
ومــا دورك أنــت كونــك أحــد القــادة في هذه المؤسســة؟ أليس لــك رأي وقدرة 
علــى اتخــاذ القــرار؟ اســمح لي بعــدم الموافقة علــى طلبك فــي توظيف خبير 
آخر، فطبيعة مهام إدارتك ال تتطلب هذا العدد من الخبراء وتحمل المؤسسة 
مصروفات غير مبررة. أريدك أن تحضر االجتماعات لوحدك وأن تشاركنا في 

النقاش والتحليل وصنع القرار وإبداء الرأي.  
Û  ثــم أريــد موافاتــي بتقريــر عن إنجــازات الخبراء فــي إدارتك خال الســنوات

الثــاث الماضيــة. ما رأيك ســيدي القارئ في هــذا “القائد اإلداري”، هل هو في 
المكان المناسب؟
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