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المحرق يالقي النجمة في مؤجلة الجولة 14عبدالرحمن بن محمد عضًوا في “حكماء المسلمين”
أصدر شيخ األزهر الشريف رئيس  «

مجلس حكماء المسلمين فضيلة 
اإلمام األكبر أحمد الطيب أمس قرارًا 

بضم رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن 

محمد بن راشد آل خليفة إلى عضوية 
مجلس حكماء المسلمين.

تقام عند 7 من مساء  «
اليوم )األربعاء( مباراة 

مؤجلة من الجولة 
14 لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز، وتجمع 
المحرق بالنجمة 

على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

المنامة - بنفت

أعلنت شـــركة بنفـــت، الرائدة في 
مملكة البحرين والالعب الرئيس 
الماليـــة  المعامـــالت  مجـــال  فـــي 
المالية  اإللكترونية والتكنولوجيا 
على مســـتوى المنطقة، عن البدء 
فـــي تشـــغيل الدفع الال تالمســـي 
“Tap & Go” لمســـتخدمي تطبيق 
“بنفـــت بـــي”، الذي يمنحهـــم ميزة 
تســـديد قيمة مشـــترياتهم بشكل 
رقمـــي لـــدى أجهـــزة نقـــاط البيـــع 
باســـتخدام هواتفهم الذكية التي 

تعمل بنظام أندرويد.

بدء تشغيل “الدفع 
الالتالمسي” عبر 

“بنفت بي”
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنت إدارة البعثات والملحقيات 
أنهـــا  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
التأهـــل  اختبـــار  رابـــط  أرســـلت 
شـــركة  بعثـــات  علـــى  للتنافـــس 
“بابكـــو”، علـــى البريـــد اإللكتروني 
أمـــس،  المتقدميـــن،  للطلبـــة 
اليـــوم  مفعـــاًل  الرابـــط  وســـيكون 
الـــذي  االختبـــار  لعقـــد  األربعـــاء 

يســـتغرق 90 دقيقة، من الســـاعة 
10 ونصف صباًحا حتى 12 ظهًرا، 
فعلـــى الطلبـــة التأكد من اســـتالم 
عـــدم  حـــال  وفـــي  الرابـــط،  هـــذا 
االســـتالم، يمكن االتصال باإلدارة 
عبر األرقام التاليـــة: )17873549 
 /  17873280  /  17873564  /

.)17873302

اختـبــار بـعـثــات “بابــكــو” 
عــن ُبعــد اليــوم

دعوة األطباء للمشاركة بجائزة خليفة بن سلمان
المنامة - وزارة الصحة

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح مســـاء أمس 
االجتماع األول للجنة اختيار الفائزين بجائزة خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة للطبيب البحريني، التي جاءت 
بنـــاًء على مبـــادرة من رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وتقديًرا 
لألطبـــاء البحرينييـــن مـــن القطاعين العـــام والخاص 
ممـــن يقدمـــون مســـاهمة جليلة فـــي المجـــال الطبي 
والمتميزين في البحث العالجي والســـريري والطبي 
بمملكـــة البحريـــن، وتقديـــًرا لهـــم علـــى إنجـــاز أعمال 

بارزة ومبتكرة في المجال الطبي، وتشـــجيعهم على 
مواصلـــة التطوير في هذا المجـــال، إذ ُتمنح الجائزة 
ســـنوًيا، وتقدم أثنـــاء حفل يقام فـــي أول أربعاء من 

نوفمبر من كل عام إلى الفائزين بها.

ودعـــت وزيـــرة الصحـــة جميـــع األطبـــاء البحرينيين 
للتقديم والمشـــاركة في المســـابقة، التـــي تهدف إلى 
تقديرهـــم وتحفيزهـــم علـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهد 
والعطـــاء، وتشـــجيع روح التنافســـية بيـــن األطبـــاء 
البحرينيين في مجاالت البحث العالجي والســـريري 
وتنميتـــه،  المجتمـــع  وخدمـــة  واالبتـــكار  والطبـــي 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  واالرتقـــاء 
بالمؤسســـات الصحية العامة والخاصة. علما أن يوم 
الســـبت الموافق 5 ســـبتمبر ســـيكون آخر يـــوم لتلقي 

)٠٣(طلبات المرشحين للجائزة.

أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
اعتـــزاز  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
مملكـــة البحرين بعمـــق ومتانة العالقات 
اإلســـتراتيجية التاريخيـــة مـــع الواليات 
معربـــا  الصديقـــة،  األميركيـــة  المتحـــدة 
جاللتـــه عن شـــكره لمـــا تقوم بـــه اإلدارة 
األميركيـــة من جهـــود متواصلـــة تهدف 
إلحالل األمن والســـالم واالســـتقرار في 

منطقة الشرق األوسط.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال جاللـــة الملك، 
بحضور ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة وكبار المســـؤولين، أمس 
فـــي قصـــر الصافريـــة، كبير مستشـــاري 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس 
دونالـــد ترامـــب، جاريد كوشـــنر، والوفد 

المرافق بمناسبة زيارته المملكة.
وأكـــد جاللتـــه أن االســـتقرار والتضامن 
الخليجـــي يعتمـــد، في جميـــع المواقف، 
على الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية 
الســـراء  فـــي  معهـــا  وإننـــا  الشـــريفين، 
والضراء بما يحقق االستقرار واالزدهار 

في المنطقة.
الملـــك  جاللـــة  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
لدولـــة  الثابتـــة  التاريخيـــة  بالمواقـــف 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
فـــي الدفاع عـــن قضايا ومصالـــح األمة 
العربية واإلسالمية، ومساعيها الحثيثة 
للوصـــول الى حل عادل وشـــامل يضمن 
حقوقـــه  الفلســـطيني  الشـــعب  نيـــل 
المشـــروعة ويحقـــق الســـالم الدائم في 

المنطقة.

البحريــن مـع السعوديــة فـي الســراء والضــراء
جاللة الملك: مســاٍع حثيثة لإلمارات للوصول لحل شــامل لضمان نيل الشــعب الفلسطيني حقوقه

جاللة الملك وبحضور سمو ولي العهد مستقبال كبير مستشاري رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب، جاريد كوشنر

المنامة - بنا

)٠٢(

كشـــف رئيـــس محكمـــة التمييز نائـــب رئيـــس المجلس األعلـــى للقضاء 
المستشـــار عبدهللا البوعينين أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر 
مـــن 28 ألف حكم في األشـــهر الســـتة الماضيـــة، وذلك من شـــهر فبراير 

حتى يوليو 2020، بمعدل حسم 101 %.

إصدار 28 ألف حكم بفترة “كورونا”
المنامة - المجلس األعلى للقضاء
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رؤساء مآتم: توجيهات جاللة الملك أنجحت موسم عاشوراء

أشـــاد عـــدد من رؤســـاء المآتم وأعضـــاء بالمجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، واألوقـــاف الجعفرية 
بمضامين الكلمة السامية التي وجهها عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناســـبة ختـــام موســـم عاشـــوراء، معبريـــن عـــن 

تقديرهم وشـــكرهم لجاللة الملك. وشـــدد رؤســـاء 
المآتـــم علـــى أن نجـــاح موســـم عاشـــوراء مـــا كان 
ليتحقق لوال دعم جاللة الملك، وتوجيهاته السامية 
لجميع المؤسســـات واألجهـــزة الحكومية واألهلية 
بتوفيـــر الخدمـــات والتســـهيالت والدعـــم للحفاظ 
علـــى إقامـــة الشـــعائر. وأكـــدوا اعتزازهـــم بحكمـــة 
جاللتـــه فـــي التمســـك بقيـــم التعايـــش والتالحـــم، 

وتأكيـــد جاللته الدائم على ضرورة إقامة الشـــعائر 
الحســـينية علـــى أكمل وجـــه، رافعين أســـمى آيات 
الشـــكر واالمتنان لفريق البحرين الوطني ولوزارة 
الداخليـــة وللهيئـــات الحكوميـــة واألهليـــة كافـــة، 
التـــي ســـاهمت بإنجاح مراســـم موســـم عاشـــوراء 
لهـــذا العام، على الرغم من اإلجـــراءات االحترازية 

لتفشي جائحة كورونا.

محرر الشؤون المحلية
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وزيرة الصحة: سمو رئيس 
الوزراء مهتم باإلنجازات 

في المجال الطبي

فيينا-وكاالت

انتهـــى اجتماع وفد إيراني حول 
تطـــورات ملـــف االتفـــاق النـــووي 
وممثليـــن عـــن الصيـــن وروســـيا 
وبريطانيـــا  وفرنســـا  وألمانيـــا 
االتحـــاد  رئاســـة  تحـــت  وإيـــران 
األميـــن  يمثلـــه  الـــذي  األوروبـــي 
العام في قســـم العمـــل الخارجي 

األوروبي هيلغا شميدت  بمطالبة 
طهـــران بضرورة االلتـــزام الكامل 

ببنود االتفاق النووي.
والتقـــى أمـــس أطـــراف االتفـــاق 
النووي في فيينا لبحث تطورات 
الملـــف النووي اإليرانـــي بما فيها 

تفعيل آلية “سناب باك”.

مطالبة إيران بااللتزام ببنود االتفاق النووي

المنامة - النيابة العامة

ابراهيـــم  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العامـــة  النيابـــة  أن  البنجاســـم 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي البـــالغ 
الوارد من إدارة مكافحة الجرائم 
اإللكترونيـــة حـــول رصـــد مقطـــع 
وســـائل  علـــى  متـــداول  مصـــور 
التواصـــل االجتماعـــي يظهر فيه 
بإلقـــاء  األشـــخاص  أحـــد  قيـــام 
خطبة بإحدى المناسبات الدينية، 

وقد ضمن تلـــك الخطبة بعبارات 
صريحـــة ومســـتترة قصـــد منهـــا 
إهانـــة الصحابـــة الكـــرام عالنيـــة 
والنيـــل منهـــم ومـــن ســـيرتهم، إذ 
تم إخـــالء ســـبيل المتهـــم بكفالة 
ماليـــة وأمـــرت بمنعـــه من الســـفر 
وتعمل على استكمال اإلجراءات 
القانونيـــة تمهيـــًدا إلحالة القضية 

للمحكمة المختصة.

إحالة قضية إهانة الصحابة للمحكمة

)10(
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المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
شكر رؤساء بنين 

والجابون وساحل العاج

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
شكر  برقيتي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة بنين  جــوابــيــتــيــن مـ
الصديقة باتريس تالون، ورئيس جمهورية 
أونديمبا؛  بونغو  علي  الصديقة  الجابون 
وذلك ردا على تهنئة جاللته إليهما باليوم 
برقية  تلقى جاللته  كما  لبالدهما،  الوطني 
العاج  ساحل  جمهورية  رئيس  من  مماثلة 
على  ردا  وذلــك  ــارا،  واتـ الحسن  الصديقة 

تهنئة جاللته إليه بذكرى استقالل بالده.

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، وولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيات 
تهنئة إلـــى رئيس جمهوريـــة فيتنام 
االشـــتراكية نجوين فو ترون؛ وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي 
الســـمو  الـــوزراء، وصاحـــب  رئيـــس 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ببرقيـــات تهنئـــة مماثلـــة إلـــى نائـــب 
رئيس جمهورية فيتنام االشـــتراكية 
دانـــغ ثـــي نغوك ثينـــه، وإلـــى  رئيس 
وزراء جمهورية فيتنام االشـــتراكية 

نجوين شوان فوك.

البحرين تهنئ فيتنام بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيات 
تعزيـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة الهند 
الصديقـــة رام نـــات كوفينـــد، وذلـــك 
فـــي وفـــاة رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد 

الســـابق برانـــاب موخارجـــي، أعربوا 
فـــي البرقيـــات عـــن خالـــص تعازيهم 
وصادق مواساتهم له، متمنين للفقيد 
الصبـــر  ولذويـــه  والمغفـــرة  الرحمـــة 
والســـلوان. كما بعث صاحب الســـمو 
وصاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة  الـــوزراء 
مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية 

الهند ناريندرا مودي.

... وتعزي الهند بوفاة رئيسها السابق

سمو ولي العهد يقيم مأدبة غداء بمناسبة زيارة كوشنر

القائـــد  نائـــب  العهـــد  اســـتقبل ولـــي 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بحضـــور ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  ووزيـــر 
الزيانـــي، ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفة، كبير مستشـــاري الرئيس 

الواليـــات  رئيـــس  ترامـــب  دونالـــد 
المتحـــدة األميركية جاريد كوشـــنر، 
ظهـــر امـــس، إذ أقـــام ســـموه مأدبـــة 
غداء بمناســـبة زيارة كوشنر والوفد 

المرافق إلى مملكة البحرين.

سمو ولي العهد يستقبل كبير مستشاري الرئيس األميركي

المنامة - بنا

جاللة الملك يستقبل، بحضور سمو ولي العهد، كبير مستشاري الرئيس األميركي

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اعتزاز مملكـــة البحرين بعمق ومتانة 
العالقـــات اإلســـتراتيجية التاريخيـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
الصديقـــة، معربـــا جاللتـــه عن شـــكره 
لمـــا تقـــوم بـــه اإلدارة األميركيـــة مـــن 
جهـــود متواصلة تهدف إلحالل األمن 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  والســـالم 

الشرق األوسط.
جاء ذلك أثناء استقبال جاللة الملك، 
بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة وكبار المســـؤولين، 
كبيـــر  الصافريـــة،  قصـــر  فـــي  أمـــس 
مستشـــاري رئيس الواليـــات المتحدة 
جاريـــد  ترامـــب،  دونالـــد  األميركيـــة 

بمناســـبة  المرافـــق  والوفـــد  كوشـــنر، 
زيارته المملكة.

بكبيـــر  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
األميركـــي  الرئيـــس  مستشـــاري 
واستعرض معه مسار التعاون الثنائي 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحدة األميركية، الذي يســـتند إلى 
تاريـــخ من العالقـــات المتميـــزة تمتد 

120 عامـــا وتعـــاون عســـكري  ألكثـــر 
ألكثر من 75 عاما، منوها بما تشـــهده 
العالقـــات البحرينيـــة األميركيـــة من 
تطـــور وتقدم على كافة األصعدة في 
ظل الحرص المشـــترك على ترســـيخ 
دعائم هذه العالقـــات بما يعود بالنفع 
علـــى البلديـــن والشـــعبين الصديقين 
وعلـــى األمن واالســـتقرار في منطقة 

الخليج العربي.
وأكد جاللته أن االستقرار والتضامن 
الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، 
على الشقيقة الكبرى المملكة العربية 
الحرميـــن  بقيـــادة خـــادم  الســـعودية 
الشـــريفين، وإننـــا معهـــا فـــي الســـراء 
االســـتقرار  يحقـــق  بمـــا  والضـــراء 

واالزدهار في المنطقة.

جاللـــة  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
الملـــك بالمواقـــف التاريخيـــة الثابتـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
قضايـــا  عـــن  الدفـــاع  فـــي  الشـــقيقة 
ومصالـــح األمة العربية واإلســـالمية، 
ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل 
عـــادل وشـــامل يضمـــن نيـــل الشـــعب 
المشـــروعة  حقوقـــه  الفلســـطيني 

ويحقق السالم الدائم في المنطقة.
مستشـــاري  كبيـــر  جاللتـــه  وكلـــف 
تحياتـــه  بنقـــل  األميركـــي  الرئيـــس 
لـــه  وتمنياتـــه  األميركـــي  للرئيـــس 
بموفـــور الصحة والســـعادة لفخامته، 
ولحكومة وشـــعب الواليات المتحدة 
األميركية الصديق بالمزيد من الرقي 

واالزدهار.

عالقاتنـــا ممتـــدة ألكثـــر مـــن 120 عاًمـــا والتعـــاون العســـكري ألكثـــر مـــن 75 عاًمـــا

جاللة الملك يستعرض مع كبير مستشاري ترامب التعاون الثنائي

مساع حثيثة 
لإلمارات للوصول 

لحل شامل لضمان 
نيل الشعب 

الفلسطيني 
حقوقه

نحن مع 
السعودية في 
السراء والضراء 

بما يحقق 
االستقرار في 

المنطقة

نعتز بعمق 
ومتانة العالقات 

اإلستراتيجية 
التاريخية 

مع الواليات 
المتحدة 

حرص مشترك 
على ترسيخ 

دعائم 
العالقات بما 
يعود بالنفع 
على البلدين

االستقرار 
والتضامن 

الخليجي يعتمد 
بجميع المواقف 

على الشقيقة 
الكبرى



الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

أصـــدر شـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيـــس 
فضيلـــة  المســـلمين  حكمـــاء  مجلـــس 
اإلمـــام األكبر أحمد الطيـــب أمس قراًرا 
بضـــم رئيـــس المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة إلى عضوية مجلس 
لجهـــوده  تقديـــًرا  المســـلمين؛  حكمـــاء 
وخبراته الطويلة في العمل اإلســـالمي، 
وتأكيًدا لدور المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية بمملكـــة البحريـــن وموقعـــه 
الريـــادي ومـــا يمثلـــه من نمـــوذج طيب 
أن  يذكـــر  المســـلمين.  بيـــن  للوحـــدة 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين هـــو هيئـــة 
دولية مستقلة تأسست في 21 رمضان 
 ،2014 يوليـــو   19 الموافـــق  1435هــــ، 
تهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات 
المســـلمة، وتجمـــع ثلة من علمـــاء األمة 
اإلســـالمية وخبرائهـــا ووجهائهـــا ممـــن 
يتسمون بالحكمة والعدالة واالستقالل 
فـــي  المســـاهمة  بهـــدف  والوســـطية؛ 
تعزيز الســـلم في المجتمعات المســـلمة، 
وكســـر حـــدة االضطرابـــات والحـــروب 

مـــن  كثيـــرة  مجتمعـــات  ســـادت  التـــي 
األمـــة اإلســـالمية فـــي اآلونـــة األخيرة، 
وتجنيبهـــا عوامـــل الصـــراع واالنقســـام 
والتشرذم. ويعتبر المجلس، الذي يتخذ 
من العاصمة اإلماراتية أبوظبي مقًرا له، 
أول كيان مؤسســـي يهـــدف إلى توحيد 
الجهـــود في لم شـــمل األمة اإلســـالمية، 
وإطفـــاء الحرائق التي تجتاح جســـدها 
وتهدد القيم اإلنســـانية ومبادئ اإلسالم 
السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف 
التـــي تعصـــف بالعالـــم اإلســـالمي منـــذ 

عقود.

عبدالرحمن بن محمد عضًوا في “حكماء المسلمين”
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معاهد ومراكز التدريب تستأنف أنشطتها تدريجيا
االحترازيـــة باإلجـــراءات  إلزامهـــا  بشـــأن  تعميًمـــا  يصـــدر  حميـــدان 

التنســـيقية،  اللجنـــة  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة بشأن استئناف عمل معاهد 
التدريب بتاريخ 3 سبتمبر الجاري تدريجيا 
مـــع اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
الالزمـــة للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد - 19(، أصدر وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميل حميـــدان تعميما إداريا 
لجميع مؤسســـات التدريب المهني يتضمن 
االحترازيـــة  والضوابـــط  االشـــتراطات 
األساســـية التي على المؤسسات التدريبية 
اتخاذهـــا مـــع اســـتئناف التدريـــب، وحتـــى 
إشـــعار آخر. وفي تصريـــح له، أكد حميدان 
أن استئناف عملية التدريب تدريجيا يأتي 
فـــي إطار ما تقتضيـــه المصلحة العامة من 
إعـــادة إحيـــاء قطـــاع التدريـــب لمـــا يمثله 
مـــن أهميـــة في االســـتثمار األمثـــل للموارد 

البشـــرية في ســـوق العمل وتطوير قدراتها 
الذاتيـــة ومهاراتهـــا المهنيـــة واالرتقـــاء بها 
أنـــه علـــى  التعميـــم  فـــي  وظيفيـــا. وجـــاء 
أصحـــاب المؤسســـات التدريبيـــة وأعضاء 
وجميـــع  والتدريبيـــة  اإلداريـــة  الهيئـــة 
التوجيهـــات  بتنفيـــذ  االلتـــزام  المتدربيـــن 
الصـــادرة مـــن قبـــل وزارة الصحـــة بمـــا من 
شـــأنه صون الصحة العامة كما يتعين على 
أصحـــاب هـــذه المؤسســـات توفيـــر كل مـــا 
من شـــأنه حمايـــة األفـــراد المتواجدين في 
مقر المؤسســـة من مخاطر انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.
اإلجـــراءات  اإلداري  التعميـــم  وأورد 
مراكـــز  مقـــار  فـــي  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
ومعاهـــد التدريب الخاصـــة، والمتمثلة في 
قيـــاس حرارة جميـــع العاملين بالمؤسســـة 
والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي 
عنـــد دخـــول المركـــز التدريبـــي وإذا كانـــت 
درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية، 
فال يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة 

سرعة اإلفصاح عن طريق االتصال الهاتفي 
بالرقم )444( عند االشتباه في حاالت تظهر 
عليها عالمات وأعراض تشـــير إلى احتمال 
اإلصابة بالفيروس أو يعتقد بأنهم تعرضوا 
لمخالطة شخص مصاب بالفيروس. وفيما 
االفتراضـــي  التدريـــب  بضوابـــط  يتعلـــق 
والتدريب علـــى رأس العمل واالمتحانات، 
التدريـــب  مواصلـــة  التعميـــم  شـــجع 

الوســـائل  االفتراضـــي وتعزيـــزه بمختلـــف 
مـــع إمـــكان الدمـــج بيـــن التدريـــب الصفي 
واالفتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج 
مـــع االلتزام بالشـــروط والضوابط المنظمة 
لهـــذا الشـــأن والتي تـــم إقرارها بيـــن وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية وتمكين وهيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريب فـــي تعميم رقم 
)2020-04(. كما ســـمح التعميـــم بالتدريب 
الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل 
فـــي مقرات العمـــل مع التقيد باشـــتراطات 
الصحـــة والســـالمة المهنيـــة للتدريـــب في 
مقـــرات العمـــل واتباع التعليمـــات الصحية 
والحملـــة  الصحـــة  وزارة  مـــن  المعتمـــدة 
الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا، إضافة 
عقـــد  التدريـــب  لمؤسســـات  الســـماح  إلـــى 
امتحانـــات البرامـــج الدولية بشـــكل فردي 
أو لعـــدد محـــدود من الممتحنيـــن بحيث ال 
يتجـــاوز عددهـــم )5( أشـــخاص بمـــن فيهم 
المراقـــب مـــع االلتـــزام باالشـــتراطات التي 

حددها القرار.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وائل المبـــارك والرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفـــة الموظفـــة فاطمـــة خالـــد آل 
رحمـــة، بمناســـبة تخرجها ضمـــن الدفعة 
الخامسة من برنامج النائب األول لتنمية 
الكوادر الوطنيـــة. وهنأ الوزير والرئيس 
التنفيـــذي الموظفـــة علـــى اختيارها في 
البرنامـــج الطمـــوح والذي يجســـد رؤية 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفـــة بأهميـــة االســـتثمار في الشـــباب 
وتمكينهم فـــي مختلف المجاالت وعلى 
جميـــع المســـتويات. وأثنـــاء اللقـــاء، أكد 
الوزيـــر الدور الذي يقوم به البرنامج في 
مواصلـــة تعزيز مهارات الكوادر الشـــابة 
وصقلها بما يســـهم في تحقيق األهداف 
المنشـــودة منـــه، مشـــيرا إلـــى أن هيئـــة 
الكهرباء والماء تقدم الدعم الكامل لهذا 
البرنامـــج المتميـــز، الـــذي يهتـــم بتطوير 
لمواصلـــة  وتأهيلهـــم  البشـــري  العنصـــر 
مســـيرة التنمية الشـــاملة التي تشـــهدها 

مملكة البحرين.

المبارك: برنامج النائب األول يعزز مهارات الشباب

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، أمس في مكتبه بالديوان العام 
للوزارة، ســـفيرة جمهوريـــة إيطاليا لدى 
مملكـــة البحرين بـــاوال أمـــادي، بحضور 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
إيطاليـــا ناصـــر البلوشـــي، ومديـــر إدارة 
الشـــؤون األوروبية واالتحـــاد األوروبي 

بوزارة الخارجية.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجية 
بباوال أمادي، مشـــيًدا بعالقات الصداقة 
والتعـــاون المتميزة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة إيطاليـــا ومـــا تشـــهده مـــن 
تطـــور وازدهـــار فـــي شـــتى المجـــاالت، 
مؤكـــًدا علـــى أهميـــة مواصلـــة التعـــاون 
والتنســـيق المشترك واالرتقاء به آلفاق 

أوســـع بمـــا يدعـــم المصالـــح المشـــتركة 
للبلدين الصديقين.

من جانبهـــا، أعربت أمادي عن اعتزازها 
بالمسار المتقدم للعالقات الثنائية التي 
تربط بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
إيطاليا، معربة عـــن تطلع بالدها لتنمية 
تلـــك العالقـــات علـــى المســـتويات كافة 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى كال 
البلديـــن، متمنية لمملكة البحرين مزيًدا 
مـــن التقـــدم والمنعة والرخـــاء. وتم في 
اللقاء، بحث ســـبل تعزيز أوجه التعاون 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
علـــى  قدًمـــا  بـــه  والمضـــي  الصديقيـــن 
مختلـــف األصعدة، إضافة إلـــى القضايا 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية: عالقات متميزة مع إيطاليا

دعوة األطباء البحرينيين للمشاركة بجائزة خليفة بن سلمان
وزيرة الصحـة: سمو رئيس الوزراء مهتـم باإلنجـازات في المجـال الطبـي

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  أمـــس  مســـاء 
بـــن  بجائـــزة خليفـــة  الفائزيـــن  اختيـــار 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي، 
والتـــي جـــاءت بنـــاًء علـــى مبـــادرة مـــن 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
مـــن  البحرينييـــن  لألطبـــاء  وتقديـــرًا 
القطاعيـــن العام والخاص ممن يقدمون 
مســـاهمة جليلـــة فـــي المجـــال الطبـــي 
العالجـــي  البحـــث  فـــي  والمتميزيـــن 
والســـريري والطبـــي بمملكـــة البحريـــن، 
وتقديـــرًا لهـــم علـــى إنجاز أعمـــال بارزة 
ومبتكرة في المجال الطبي،وتشجيعهم 
علـــى مواصلة التطوير في هذا المجال، 
حيث ُتمنح الجائزة سنويًا، وتقدم أثناء 
حفـــل يقام فـــي أول أربعاء مـــن نوفمبر 

من كل عام إلى الفائزين بها.
وفـــي االجتمـــاع، رحبت وزيـــرة الصحة 
بأعضـــاء لجنة اختيـــار الفائزين بجائزة 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيب 
البحريـــن  تشـــرف  مؤكـــدة  البحرينـــي، 
لجمـــع كوكبة مـــن الخبراء فـــي المجال 
الطبـــي لهـــذه الجائزة رفيعة المســـتوى، 
التـــي تضم أعضـــاء مـــن وزارة الصحة، 
وديـــوان صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، وجمعيـــة األطبـــاء البحرينية، 
وجامعـــة  العالميـــة،  الصحـــة  ومنظمـــة 
الملكيـــة  والكليـــة  العربـــي،  الخليـــج 

اإليرلنديـــة للجراحين،وعـــدد 6 خبـــراء 
دولييـــن فـــي مجـــال األبحـــاث الطبيـــة 
مـــن دول مختلفة. وقدمت فـــي كلمتها 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى مبادرته 
الكريمـــة التي كان لها األثـــر الكبير على 
نفوس األطبـــاء البحرينييـــن، وحصلت 
على إشادة دولية وإقليمية مثل منظمة 

الصحة العالمية.
األول  االفتراضـــي  االجتمـــاع  وناقـــش 
للجنـــة اختيـــار الفائزين بجائـــزة خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة للطبيب البحريني 
عـــددا من المواضيع، والتي جاءت على 
والمتضمـــن  األول  االجتمـــاع  أجنـــدة 
إنشاء وتشـــكيل أمانة جائزة خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي 
ولجنـــة اختيار الفائزين بالجائزة ومهام 
اللجنتيـــن، والنظـــام األساســـي  هاتيـــن 
للجائـــزة. كمـــا تـــم اســـتعراض الجـــدول 
اللجنـــة  المقتـــرح الجتماعـــات  الزمنـــي 
اســـتمارة  إلـــى  والتطـــرق  وأعمالهـــا، 
لعمليـــة  التقييـــم  المرشـــحين ومعاييـــر 

اختيار الفائزين.
ودعـــت وزيـــرة الصحـــة جميـــع األطباء 
البحرينييـــن للتقديـــم والمشـــاركة فـــي 
المســـابقة والتـــي تهدف إلـــى تقديرهم 
وتحفيزهـــم علـــى بذل مزيـــد من الجهد 
التنافســـية  روح  وتشـــجيع  والعطـــاء، 
بيـــن األطبـــاء البحرينيين فـــي مجاالت 
البحـــث العالجـــي والســـريري والطبـــي 
واالبتـــكار وخدمـــة المجتمـــع وتنميتـــه، 
واالرتقاء بمســـتوى الخدمـــات الصحية 
المقدمـــة بالمؤسســـات الصحيـــة العامة 
الســـبت  يـــوم  بـــأن  علمـــا  والخاصـــة. 
الموافـــق 5 ســـبتمبر ســـيكون آخـــر يوم 

لتلقي طلبات المرشحين للجائزة.
يذكـــر أن جائـــزة خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي تتكون من 
تمنـــح  ماليـــة  ومكافـــأًة  وشـــهادة،  درع 
للفائزيـــن من القطاعيـــن العام والخاص 
فـــي  جليلـــة  مســـاهمة  يقدمـــون  ممـــن 
المجـــال الطبـــي والمتميزين في البحث 
العالجـــي والســـريري والطبـــي بمملكـــة 
البحريـــن تقديرًا لهم علـــى إنجاز أعمال 

بـــارزة ومبتكـــرة فـــي المجـــال الطبـــي، 
وتشـــجيعهم على مواصلة التطوير في 
هـــذا المجـــال. وُتمنـــح الجائزة ســـنويًا، 
وتقدم أثنـــاء حفل يقام في اول اربعاء 
الـــى  عـــام  كل  مـــن  نوفمبـــر  شـــهر  مـــن 

الفائزين بها.
وحضـــر االجتمـــاع المرئـــي األول الـــذي 
ترأســـته وزيرة الصحة، أعضـــاء اللجنة 
كل مـــن مستشـــار فـــي ديـــوان صاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء عبدهللا 
حمـــد، ومدير التقييم والتحليل بديوان 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
فريدة خنجي، ورئيسة جمعية األطباء 
والمديـــر  القاســـم،  غـــادة  البحرينيـــة 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم 
شرق المتوسط أحمد المنظري، ورئيس 
جامعـــة الخليج العربي خالـــد العوهلي، 
اإليرلنديـــة  الملكيـــة  الكليـــة  ورئيـــس 
وخبـــراء  العتـــوم،  ســـمير  للجراحيـــن 
األبحـــاث الطبيـــة وهـــم حنـــان بلخـــي، 
وســـوتيريوس  كرســـتوفر،  وكينيـــث 

نيدوس، وكاثال كيلي.

وزيرة الصحة تترأس االجتماع األول للجنة اختيار الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني

المنامة - وزارة الصحة

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد

عقد أول اجتمــاع 
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المرشحين

البحرين تتشرف 
بجمع كوكبة من 

الخبراء للجائزة 
الرفيعة

جميل حميدان

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
الموظفة هيا القاسم، والتي أهدته 
نســـخة من رســـالة الماجستير في 
اإلعالم مـــن كليـــة اآلداب بجامعة 
البحريـــن بعنـــوان “دور التخطيط 
فـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  بـــوزارة 
تطويـــر األداء اإلعالمي بتلفزيون 

البحرين”.

بالتهنئـــة  اإلعـــالم  وزيـــر  وتقـــدم 
للموظفـــة لحصولهـــا علـــى درجـــة 
فخـــره  عـــن  معربـــا  الماجســـتير، 
واعتـــزازه بجهود الكوادر الوطنية 
الشـــابة في رفع مؤهالتهم العلمية 
والحصـــول على الشـــهادات العليا، 
وإســـهاماتهم البـــارزة فـــي مجـــال 
البحث العلمي، متمنيا لها التوفيق 

في حياتها العلمية والمهنية.

“التنمية السياسية” يبحث تنفيذ الفعاليات بالتكنولوجيا الحديثةالرميحي: نعتز بتوجه شبابنا لنيل الشهادات العليا
الرميحي: مواصلة تنفيذ البرامج والخطط والمساهمة في جهود مكافحة كورونا

أكد وزير شـــؤون اإلعالم رئيس مجلس 
أمناء معهد البحرين للتنمية السياســـية 
علـــي الرميحـــي، مـــا حققـــه المعهـــد من 
جائحـــة  ظـــروف  ظـــل  فـــي  إنجـــازات 
كورونا االســـتثنائية التي تعيشها مملكة 
البحريـــن والعالـــم، مـــن خـــالل مواصلـــة 
المعتمـــدة،  والبرامـــج  الخطـــط  تنفيـــذ 
والمساهمة الفعلية في الجهود الوطنية 

للحد من آثار هذه الجائحة.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء ترؤســـه، عبـــر تقنيـــة 
االتصـــال المرئـــي االجتمـــاع االعتيـــادي 
الثالث للمجلس بحضور أعضاء مجلس 
األمنـــاء والمديـــر التنفيـــذي للمعهـــد، إذ 
تـــم مناقشـــة مـــا تم إنجـــازه مـــن برامج 
واســـتعراض  الماضيـــة،  المرحلـــة  فـــي 
مستجدات خطة البرامج المتبقية لعمل 

المعهد لهذه السنة. 
وأثنـــاء االجتماع، أشـــاد أعضاء مجلس 
األمنـــاء بمـــا حققـــه المعهـــد فـــي الفترة 
الماضية، رغم الظروف االســـتثنائية، إذ 
تـــم تنفيـــذ 45 فعاليـــة متنوعة، اســـتفاد 
منهـــا 4577 مشـــارًكا مـــن مختلف فئات 
المجتمع البحريني. واستعرض المجلس 
فـــي االجتمـــاع ما تم تنفيـــذه من برامج 

المعهـــد،  أهـــداف  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت 
حســـب مـــا جـــاء فـــي مرســـوم إنشـــائه، 
والمتمثلـــة فـــي تنمية الوعي السياســـي 
بيـــن المواطنيـــن وفقا ألحكام الدســـتور 
وميثـــاق العمل الوطنـــي، وتقديم الدعم 

للعمل البرلماني والبلدي في المملكة.
التـــي  اآلليـــات  المجلـــس  واســـتعرض 
يتبعهـــا المعهـــد فـــي تنفيـــذ البرامج عبر 

اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 
مـــع  يتوافـــق  وبمـــا  الفعاليـــات،  إقامـــة 
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرارات 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
اإلجـــراءات  مـــع  وتماشـــًيا  خليفـــة،  آل 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية المتخذة 
للحد من انتشـــار فيروس كورونا، وبناًء 
علـــى توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
واســـتعرض المجلس عـــدًدا من البرامج 
والفعاليات التي يعتـــزم المعهد تنفيذها 
فـــي ضوء الخطة المعدة للفترة المقبلة، 
األنشـــطة  مـــن  التـــي تشـــمل مجموعـــة 
التدريبيـــة والتوعويـــة لمختلـــف الفئات 

المستهدفة.

الرميحي يترأس االجتماع الدوري لمجلس أمناء معهد البحرين التنمية السياسية

المنامة- بنا



تعقـــد وزارة الخارجية اليـــوم األربعاء، 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، ورشة 
عمـــل بعنـــوان “دور اإلعـــام والصحافة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  العمـــل  وخطـــة 
مـــن  كريمـــة  رعايـــة  تحـــت  اإلنســـان”، 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
ووزير شـــؤون اإلعام علـــي الرميحي، 
لمكتـــب  اإلقليميـــة  الممثلـــة  وبحضـــور 
المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان 
فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
رويدا الحاج، ومســـاعد وزير الخارجية 
عبـــدهللا الدوســـري، وعـــدد من رؤســـاء 
تحريـــر الصحـــف المحليـــة والجمعيات 

الصحافية.
وأكد مســـاعد وزير الخارجية أن مملكة 
ملموســـة  إنجـــازات  حققـــت  البحريـــن 
في تعزيز وترســـيخ واحتـــرام الحقوق 
والصحفيـــة،  اإلعاميـــة  والحريـــات 

إذ أكـــد عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، أن 
الصحافـــة ووســـائل اإلعام لهـــا تاريخ 
مشـــرف مبنـــي على المبـــادئ األخاقية 
والقيـــم المهنيـــة وأصبحـــت مـــن دعائم 
بنـــاء المجتمـــع وتقدمـــه، ومنـــارة للفكر 
واإلبداع والمعرفة في دولة المؤسسات 

والقانون والحصن ضد تيارات التطرف 
واإلرهـــاب وخطاب الكراهية، ما أســـهم 
في تعزيز مكانـــة مملكة البحرين عربًيا 
ودولًيـــا فـــي المجـــال اإلعامـــي، منوًها 
أن وســـائل اإلعام فـــي مملكة البحرين 
وتعزيـــز  نشـــر  فـــي  مهًمـــا  دوًرا  تلعـــب 
ثقافـــة حقوق اإلنســـان وزيـــادة الوعي 

المجتمعي.
وســـيتم أثنـــاء ورشـــة العمـــل تســـليط 
الضـــوء علـــى دور اإلعـــام والصحافـــة 
ومـــدى  اإلنســـان،  حقـــوق  مجـــال  فـــي 
أهميـــة مجال اإلعام في رفع مســـتوى 
الوعي بحقوق اإلنســـان، والدبلوماسية 
الحقوقيـــة، ودور البرامـــج التلفزيونية 
واإلذاعية والصحافة وبرامج التواصل 
االجتماعـــي فـــي تعزيـــز مفهـــوم حقوق 
المحليـــة  الصحافـــة  ودور  اإلنســـان، 
والدوليـــة فـــي متابعة مســـائل الحقوق 

اإلنسانية.
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
إطـــاق برنامج اإلرشـــاد الوطني للمرأة 
 e“  – الثانيـــة  نســـخته  فـــي  البحرينيـــة 
إرشـــاد”، الـــذي يأتـــي بتوجـــه يركز على 
اعتبـــارات المرحلـــة الحاليـــة والمقبلـــة، 
فتـــرة  فـــي  العمـــل  ســـوق  ومتطلبـــات 
مواجهة ومكافحة فايروس كوفيد 19؛ 
بهـــدف تزويـــد المتقاعـــدات والباحثات 
عن عمل والخريجات ورائدات األعمال 
بأحـــدث المعلومات والمســـتجدات عبر 
ورش عمل تفاعلية تطرح أهم المعارف 
والمهـــارات والخبرات النظرية والمهنية 

في ظل الظروف الراهنة.
وقالـــت مســـاعد األمين العـــام للمجلس 
األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل 
خليفـــة “إن إطاق البرنامج في نســـخة 
جديدة يأتي بهدف اســـتدامة مساهمة 
المرأة في االقتصاد الوطني بما يتماشى 
مع الظـــروف الراهنـــة، واالســـتمرار في 
تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لنهوض 
المرأة البحرينية، والمساهمة في تنفيذ 
برامـــج المبـــادرة الوطنية للتـــوازن بين 
الجنســـين في علوم المســـتقبل، إضافة 
إلـــى تعزيـــز اســـتفادة المـــرأة البحرينية 
مـــن التطبيقـــات والمواقـــع الرقميـــة بما 
يحقـــق تنويـــع وزيـــادة مصـــادر دخلهـــا، 
وتقليل نســـب الباحثات عـــن العمل عبر 
تشـــجيع المـــرأة للتوجه نحـــو الوظائف 
غيـــر التقليديـــة وفـــرص العمـــل المرنة، 
وتشـــجيع المشـــاريع الرياديـــة الرقميـــة 
المبتكـــرة”. وأوضحـــت مســـاعد األمين 
العـــام، أن إطـــاق النســـخة الثانيـــة من 
البرنامـــج يأتي بعد األثر اإليجابي الذي 
حققته النســـخة األولى، الذي تم رصده 
عبر متابعة مســـتجدات المشاركات في 
تلـــك النســـخة مـــن المتقاعـــدات ضمـــن 
إضافـــة  االختيـــاري،  التقاعـــد  برنامـــج 
إلى اســـتمرار تلقـــي الطلبـــات االنضمام 
لاستفادة من خدمات البرنامج. كما أن 
إطـــاق البرنامج يأتي في وقت منحت 
فيـــه األزمـــة الصحيـــة الحاليـــة الفرصة 
للمؤسســـات واألفـــراد لتجربـــة وتطبيق 
األعمـــال االفتراضيـــة واالعتماد بشـــكل 

أكبر على التقنيات الرقمية في استمرار 
تشـــجيع  المهـــام، ومـــع  األعمـــال وأداء 
سياســـة  تطبيـــق  علـــى  المؤسســـات 
العمـــل عـــن بعـــد واإلجـــراءات الوطنية 
المتبعة الحتواء فيـــروس كوفيد - 19، 
بـــرزت الحاجة في ســـوق العمل لوجود 
كفاءات وطنيـــة لديها المهارات الازمة 
لاســـتثمار فـــي المنصـــات اإللكترونيـــة 
والرقمية لتســـهيل اســـتمرارية األعمال 

ونشاط الحركة االقتصادية.
وأعربـــت الشـــيخة دينا بنت راشـــد عن 
شكرها لشـــركاء المجلس األعلى للمرأة 
فـــي هذا البرنامج، هـــم: مجلس التنمية 
االقتصاديـــة، صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين وعدد 

من مؤسسات المجتمع المدني.
وســـتبدأ أعمـــال النســـخة الثانيـــة مـــن 
البرنامج بنشـــاط خاص للمتفوقات من 
المدارس الحكومية، وسلسلة من ورش 
العمل االفتراضية حول أهمية المنصات 
الرقميـــة في تحقيق مـــردود اقتصادي، 
لمواكبـــة  اإللكترونيـــة  والمهـــارات 
التغيرات في سوق العمل حاليًا، وحول 
آليـــة الترويـــج عن خبرات المشـــاركات، 
والتوعيـــة بالمنصـــات الرقميـــة الخاصة 
الوظائـــف، ومحاضـــرات  عـــن  بالبحـــث 
متخصصة حول السجات االفتراضية 
التجـــارة  لمشـــاريع  االنتقـــال  وكيفيـــة 
اإللكترونيـــة، إضافة إلى متابعة التنفيذ 
وتســـليط  النتائـــج  وقيـــاس  وتقييـــم 

الضوء على قصص النجاح.

إطالق برنامج “اإلرشاد للمرأة” في نسخته الثانية

المنامة - وزارة الخارجية

مساعد وزير الخارجية: تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الحريات
التباحث حول دور الصحافة والخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

لجنـــة  رئيـــس  العاصمـــة،  محافـــظ  أكـــد 
مكافحـــة العنـــف واإلدمـــان “مًعا” الشـــيخ 
أن  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
توجيهات ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة بشـــأن تخيير أولياء أمور 
الطلبـــة بحضور أبنائهم إلـــى المدارس أو 
تلقـــي التعليم عـــن ُبعد، تكفـــل التحصيل 
مناســـبة،  مدرســـية  بيئـــة  فـــي  العلمـــي 
وتراعي الظروف اإلنسانية كافة للطاب 
القيـــادة  حـــرص  يعكـــس  بمـــا  وأســـرهم، 
الرشـــيدة في توفير الضمانات كافة التي 
تحقق الســـامة والصحة ألفراد المجتمع 
كافـــة. جاء ذلـــك أثناء ترؤســـه االجتماع 
الســـادس للجنـــة “مًعـــا”، الـــذي عقـــد عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة أعضاء 

اللجنة، إذ وجه فـــي االجتماع إلى إعداد 
خطـــة لتطبيـــق البرنامـــج فـــي المـــدارس 
لتتواءم مع التدابير االحترازية المعمول 
بهـــا لمكافحة جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، وبمـــا يصـــب فـــي توفيـــر بيئة 
صحيـــة لجميـــع الطلبـــة والـــكادر التربوي 

والتعليمي في المدارس.
وتابـــع رئيـــس اللجنـــة عرًضا قدمـــه علي 

أمينـــي، وهـــو مديـــر برنامـــج “مًعـــا” عـــن 
البرنامـــج  علـــى  القائميـــن  اســـتعدادات 
وآليـــة التطبيـــق فـــي المدارس فـــي العام 
الدراســـي الجديـــد، التي تتضمـــن اعتماد 
نظـــام التدريـــس المباشـــر أو عبـــر البوابة 
التعليميـــة لنظـــام التدريس عـــن بعد عبر 
تقديـــم دروس مصـــورة للطلبـــة، إضافـــة 
إلـــى إعداد دورة تنشـــيطية لكافة منفذي 

البرنامج قبل بداية العام الدراسي.

يكفــل التحصيــل العلمــي فــي بيئة مدرســية مناســبة
رئيس “مًعا” يشيد بقرار تخيير األهل بشأن دراسة أبنائهم

تغيير الصورة النمطية للمرأة بوصفها صانعة للنجاح
الدبلوماسيات داعمة  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  سمو  عيسى:  بنت  رنا 

أكــدت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل 
خليفــة، أن ســامة المواطــن البحرينــي وأمنــه مــن أولويــات اهتمامــات 
وزارة الخارجية، إذ تحرص على تأمين وتوفير األمن والرعاية واالهتمام 
للمواطــن البحرينــي أينمــا وجــد، وأوضحــت أن مصلحــة المواطــن دومــا 
فــي المقــام األول، فقــد عملــت الوزارة علــى تكريس الجهــود كافة لصون 
حقوقــه ومصالحــه واالهتمــام به والحفاظ على ســامته داخــل البحرين 

وخارجها عبر سفارات المملكة في مختلف دول العالم.

الدبلوماســـية  اإلنجـــازات  ووصفت 
ونهج السياسة الخارجية البحرينية 
وطنيـــة  جماعيـــة  إنجـــازات  أنهـــا 
تترجـــم رؤيـــة راعـــي الدبلوماســـية 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  البحرينيـــة 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
آل خليفـــة، مبينـــة انتهـــاء الصـــورة 
النمطيـــة للمـــرأة، إذ أثبتت بالبرهان 
أنها ليست شريكة في النجاح فقط 
بـــل صانعـــة لـــه، كمـــا أكـــدت أهميـــة 
وجـــود الصف الثانـــي لتحمل المهام 

في كل الظروف واألوقات.
فـــي  اســـتضافتها  أثنـــاء  وأكـــدت 
وهـــو  دبلوماســـي  حـــوار  برنامـــج 
برنامـــج إذاعـــي من إعـــداد وتقديم 
ســـبيكة الشـــحي وتنســـيق ومتابعة 
وفـــاء خليفة وإخراج راشـــد ســـند، 
أن مملكـــة البحريـــن اليوم أصبحت 
نموذجـــا ومثـــاال للدولـــة المنفتحـــة 
عالميا فهي دولـــة تحترم التعددية، 
ومثـــاال للدولة المتحضـــرة والمحبة 
للجميع والمنفتحة على اآلخر، التي 
تجنح للســـام على مستوى القيادة 
وســـيلة  فالدبلوماســـية  والشـــعب، 

لتحقيق السام دائما.
وبينـــت الشـــيخة رنـــا آل خليفـــة أن 
قرينة جالة الملك رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
لهـــا  األول  الداعـــم  هـــي  خليفـــة، 
الدبلوماســـيات،  مـــن  ولنظيراتهـــا 
وقالـــت “تبـــوأت المـــرأة فـــي أنحاء 
العالم كافة مناصـــب قيادية رفيعة 
ومثلـــت وطنهـــا خيـــر تمثيـــل علـــى 

الرغم من كونها عاملة وأم وزوجة، 
فالعمـــل ال يعـــد عائًقا تجـــاه حياتها 
االجتماعيـــة والعكـــس صحيـــح، بل 
األمـــر بحاجة إلى ترتيب األولويات 
االلتزامـــات  بيـــن  والموازنـــة 

والواجبات”.
وأوضحـــت الشـــيخة رنـــا آل خليفة 
يتمحـــور  المســـتقبلي  التوجـــه  أن 
حول تنفيـــذ مجموعة مـــن البرامج 
واالســـتراتيجيات التي تم دراستها 
مســـبًقا، التـــي تصـــب جميعهـــا فـــي 
صالح الوطـــن والمواطن البحريني 
بالخيـــر والمنفعـــة،  وتعـــود عليهمـــا 
ومتابعـــة  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة 
الصلـــة  ذات  الجديـــدة  المشـــاريع 
بمـــا يتماثـــل ويتوافـــق مـــع الخطط 
الحكومية الوطنية، وأكدت تطلعها 
والشـــراكة  التعـــاون  مـــن  لمزيـــد 
والتنسيق المشـــترك مع عدة جهات 

في مملكة البحرين وخارجها.
فـــي  الخارجيـــة  وزارة  دور  وعـــن 
ظل جائحـــة كورونا قالت الشـــيخة 
رنـــا آل خليفـــة “شـــهد العالـــم بنهاية 
هـــذا  2019م وحتـــى يومنـــا  العـــام 
انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا، 
وتـــم تشـــكيل لجنة لمتابعة شـــؤون 
وحصـــر  الخـــارج  فـــي  المواطنيـــن 
عـــودة  لتأميـــن  تمهيـــًدا  أعدادهـــم 
المواطنين البحرينيين المتواجدين 
فـــي الخارج إلـــى أرض الوطن بأمن 
وســـامة وذلك بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية للتصـــدي لفيروس كورونا، 
مـــع  دائـــم  تواصـــل  علـــى  كنـــا  كمـــا 
بعثـــات وقنصليات مملكـــة البحرين 

فـــي الخـــارج وذلك لمتابعة شـــؤون 
المواطنيـــن واحتياجاتهم خصوًصا 
وإن عـــددا مـــن المواطنيـــن واجهوا 
بعـــض الصعوبـــات أثنـــاء وجودهـــم 
في بعض البلدان التي فرضت حظر 
تجول ونقص في المســـتلزمات إلى 
أن تمكنـــا بحلول عيـــد الفطر 2020 
بإعـــادة أكثـــر مـــن 6 آالف مواطـــن 

بحريني إلى أرض الوطن.
فـــي  المـــرأة  بـــدور  يتعلـــق  وفيمـــا 
علـــى  الدبلوماســـي  المجـــال 
المســـتوى اإلقليمي والعالمي، قالت 
الشـــيخة رنا “ارتفعت نســـبة تمثيل 
فـــي  البحرينّيـــات  الدبلوماســـيات 
ســـفارات المملكة في الخارج خال 
الســـنوات األخيرة، وهـــو دليل على 
تقـــدم الجهـــود الوطنية فـــي مجال 
المـــرأة، لمـــا لذلـــك من تأثير مباشـــر 
الدوليـــة”،  البحريـــن  مكانـــة  علـــى 
الـــذي  الامحـــدود  الدعـــم  وأكـــدت 
تحظى به المرأة البحرينية من قبل 
صاحـــب الجالـــة الملـــك والحكومة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة وبدعـــم من ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة وصاحبة الســـمو 
الملكـــي قرينـــة عاهل الباد رئيســـة 
الـــذي  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس 

أوصلها لمختلف المناصب القيادية 
والدبلوماســـية ومراكز صنع القرار، 
لتقـــوم  واســـعة  آفـــاق  لهـــا  وفتـــح 
بدورها كشـــريك مع الرجل في بناء 

البحرين التي يتطلع لها الجميع”.
وحـــول التحديات فـــي ظل جائحة 
كورونـــا قالت الشـــيخة رنـــا “تمثلت 
تحدياتنـــا في ظـــل جائحة انتشـــار 
الوقـــت  فيـــروس كورونـــا، بضغـــط 
قـــرارات ســـريعة  اتخـــاذ  وضـــرورة 
وصحيحة. أيضا العمل على التحلي 
والهلـــع  الخـــوف  وعـــدم  بالهـــدوء 
عنـــد مواجهة األزمات مـــع الحرص 
علـــى توافـــر المعلومـــات الصحيحة 
والكاملة، إذ يســـتلزم العمل بشـــكل 
مســـتمر على مواجهـــة األزمات قبل 
وقوعها بمعنى توقع حدوث األزمة 
افتراضيـــا واالســـتعداد لمواجهتهـــا 

بإعداد ومناقشة الحلول مسبقا”.
شـــعار  بتخصيـــص  يتعلـــق  وفيمـــا 
“المـــرأة فـــي المجـــال الدبلوماســـي” 
كموضـــوع لاحتفـــال بيـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة، قالـــت الشـــيخة رنـــا آل 
بـــدور  االحتفـــاء  “يهـــدف  خليفـــة 
المـــرأة البحرينية فـــي مجال العمل 
قصـــص  إبـــراز  إلـــى  الدبلوماســـي 
النجـــاح وأثرهـــا على مســـيرة عمل 
المـــرأة فـــي المجـــال الدبلوماســـي، 
وبيان الفرص والتحديات الستدامة 
تقـــدم المـــرأة، إضافـــة إلـــى التعرف 
الدوليـــة  الممارســـات  أفضـــل  علـــى 
لتعزيـــز التـــوازن بين الجنســـين في 
المجـــال الدبلوماســـي، كمـــا أن يوم 
2020 سيســـلط  البحرينيـــة  المـــرأة 
البحرينيـــة  المـــرأة  علـــى  الضـــوء 
العاملـــة فـــي الســـلك الدبلوماســـية، 
وطلبـــة  الدبلوماســـيين،  وأســـر 
والجامعـــات  المـــدارس  وطالبـــات 
وهـــذا تشـــريف كبيـــر لنـــا أن نحظى 
بهـــذه الســـنة؛ لنســـلط الضـــوء على 
إنجازات المـــرأة البحرينية في هذا 

المجال”.

المنامة - بنا

”bahrain.bh“ دفـــع الرســـوم الجمركيـــة متوافـــر عبــر
أكـــدت شـــؤون الجمـــارك أن خدمـــة دفع 
الرســـوم والضرائب قـــد أصبحت متاحة 
 ،)bahrain.bh( الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر 
التي ُتمكن المستفيدين من دفع الرسوم 
الحاجـــة  دون  إلكترونيـــا  والضرائـــب 
تقديـــم  لمراكـــز  الشـــخصي  للحضـــور 
الماليـــة  إدارة  مديـــر  وقـــال  الخدمـــة.  
بشـــؤون الجمارك بـــوزارة الداخلية حمد 
بوحجـــي: إن توفير خدمة دفع الرســـوم 
والضرائب الجمركية اإللكترونية جاءت 
فـــي إطار التعـــاون مع هيئـــة المعلومات 
إطـــار  وفـــي  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
االلتزام بتنفيذ توجيهات وزير الداخلية 
آل خليفـــة  بـــن عبـــدهللا  راشـــد  الشـــيخ 
بتحقيـــق التحـــول اإللكترونـــي لخدمات 
اإلدارات التابعة للوزارة كافة، مؤكدا أن 
خدمة دفع الرسوم والضرائب الجمركية 

مـــن الخدمـــات التي تلقـــى إقبـــاال كبيرا، 
إذ بلغـــت معامـــات هـــذه الخدمـــة قبـــل 
عمليـــة التحـــول اإللكترونـــي مـــا يقارب 
)73( ألـــف معاملـــة. وأشـــاد مديـــر إدارة 
المالية بشـــؤون الجمارك بالتعاون البناء 
بين شـــؤون الجمارك وهيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية؛ من أجل تحقيق 
التحول اإللكتروني لخدماتها، معربا في 
الوقت نفسه عن شـــكره وتقديره للهيئة 
علـــى جهودهـــا في توفير هـــذه الخدمة، 
وذلـــك بعد مراجعة كافـــة آلياتها وإعادة 
هندســـة إجراءاتها، وإتاحتهـــا إلكترونيا 

للمستفيدين كافة. 
وأشـــار إلـــى أن الفئـــات المســـتفيدة مـــن 
المخلصـــون  هـــم  الجديـــدة  الخدمـــة 
ممـــن  والمســـتوردون  الجمركيـــون، 
يحملون الهوية البحرينية أو الخليجية، 
وأصحاب السجات التجارية البحرينية 

والخليجيـــة والجهـــات الحكومية، وغير 
الحكومية، والجهـــات الدولية، والبعثات 
والقنصليـــات،  والســـفارات  العســـكرية، 
والمـــدارس  الجامعـــات  جانـــب  إلـــى 
والمؤسسات األخرى للتدريب األكاديمي 
والتربـــوي والمهني والتقنـــي والمعتمدة 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم ومكاتـــب 

جمارك البحرين.
اإللكترونـــي  الدفـــع  خيـــارات  وحـــول 
وخطـــوات االســـتفادة مـــن الخدمة، فقد 
بيـــن أن الخدمـــة المتاحـــة عبـــر البوابـــة 
خيـــارات  للعمـــاء  وتوفـــر  الوطنيـــة، 

متنوعـــة للدفـــع اإللكترونـــي، وذلـــك عن 
طريـــق البطاقـــات االئتمانيـــة وبطاقـــات 
الصـــراف اآللـــي، أمـــا طريقـــة اســـتخدام 
الخدمة فتتطلب من المســـتفيدين اتباع 
الخطوات التالية، هي: أوال زيارة الموقع 
والدخـــول   )bahrain.bh( االلكترونـــي 

علـــى خدمـــة دفـــع الرســـوم والضرائـــب 
الجمركيـــة، ويتعيـــن على مقـــدم الطلب 
إدخـــال البيانات الجمركيـــة )إدخال رقم 
البيان الجمركي، ورقم هوية المستورد(، 
ولعـــرض أنـــواع هويـــة المســـتورد يمكن 
للمســـتخدم اختيار مساعدة أو مواصلة، 
تفاصيـــل  عـــرض  ذلـــك  بعـــد  ســـيتم  إذ 
البيـــان الجمركـــي، الـــذي يتضمـــن رقـــم 
البيـــان الجمركي ورقم هوية المســـتورد 
ومجمـــوع الرســـوم بالدينـــار البحرينـــي، 
وتفاصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

وأوضحـــت شـــؤون الجمـــارك أنـــه يمكن 
لمقـــدم الطلـــب إدخـــال بيانـــات االتصال 
الخاصـــة به مثل رقـــم الهاتـــف أو بريده 
الدفـــع  خدمـــة  واختيـــار  اإللكترونـــي، 
المطلوبـــة،  الدفـــع  عمليـــة  الســـتكمال 
وســـيتم تلقائيـــا وبعد االنتهـــاء من هذه 
التـــي  الدفـــع،  بيانـــات  عـــرض  الخطـــوة 

تتضمـــن بيانـــات إيصـــال الدفـــع والبيان 
مقـــدم  وبيانـــات  والرســـوم  الجمركـــي 
الطلـــب، كما يتوجب على المســـتفيد من 
الخدمـــة االحتفاظ برصيد الدفع كإثبات 
لدفـــع المبالـــغ المطلوبـــة أمـــا عـــن طريق 
طباعـــة الرصيـــد، أو إرســـال نســـخة من 

الرصيد إلى البريد اإللكتروني.
وأشارت شؤون الجمارك إلى أن تدشين 
الخدمة الجديدة من شأنه أن يسهم في 
ســـرعة إنجـــاز المعامات عـــن بعد، وفي 
تحقيق أسس التباعد االجتماعي، وذلك 
فـــي ظل جائحة كورونا، فضا عن دوره 
في تعزيز األداء الحكومي وحفظ وقت 

وجهد المستفيدين من الخدمة.
وجـــددت شـــؤون الجمـــارك دعوتهـــا إلى 
علـــى  اإلقبـــال  أجـــل  مـــن  المســـتفيدين 
الخدمة الجديدة واالســـتفادة منها، عبر 

.)bahrain.bh( زيارة البوابة الوطنية

المنامة - شؤون الجمارك

تسجيل 73 ألف 
معاملة قبل 

التحول اإللكتروني

محافظ العاصمة يترأس االجتماع

الشيخة دينا بنت راشد

حمد بوحجي

عبدالله الدوسري

الشيخة رنا بنت عيسى
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المحرر االقتصادي

الجفير - جمعية الصحفيين

الصحافييـــن  جمعيـــة  أعربـــت 
اســـتنكارها  عـــن  البحرينيـــة 
التـــي  الحملـــة  مـــن  وامتعاضهـــا 
الجســـم    أبنـــاء  لهـــا  يتعـــرض 
الصحافـــي، مـــن حمـــات ممنهجة 
فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
علـــى  تعمـــد  حســـابات  قبـــل  مـــن 
بـــث ســـموم الطائفيـــة والتحريض 
الصحافـــة  برجـــاالت  والتشـــهير 
واإلعام؛ بسبب مواضيع ومقاالت 

صحافية تختلف عن توجهاتهم.
وقالـــت الجمعيـــة في بيـــان لها “إن 
مـــا يتعرض لـــه الصحافيـــون على 
هجمـــات  مـــن  التواصـــل  مواقـــع 
ممنهجـــة، هو تجـــاوز غيـــر مقبول 
علـــى الســـلطة الرابعـــة، وانتقـــاص 
العامليـــن  ومكانـــة  مكانتهـــا،  مـــن 

بها، مشـــيرة إلـــى أن هذا االنتقاص 
يرفضه الجسم الصحافي بأكمله”.

أمـــر  الحمـــات  هـــذه  أن  وبّينـــت 
اإلســـاءة  هـــذه  إن  إذ  مرفـــوض، 
البحريـــن  فـــي  الرابعـــة  للســـلطة 
يعاقـــب  البحرينيـــة  والصحافـــة 
عليهـــا القانـــون، وال يمكـــن قبولهـــا 
بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال، فهؤالء 
الصحافيون هم من أعمدة الوطن، 
فـــي  الدفاعيـــة  الخطـــوط  وأحـــد 
البحريـــن، كما أنهـــم يقومون بعمل 
دؤوب في الصفـــوف األمامية في 
مواجهة فيروس كورونا، وأن هذه 
الهجمـــات اإللكترونية التي تمثلت 
في التحريض والقذف والتشـــهير، 
واضحـــة  وإهانـــة  تجريـــح  هـــو 

للصحافة.

“الصحفيين”: حمالت ممنهجة تحرض على رجاالت الصحافة واإلعالم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة- شركة أديوكيشن بالس

العمـــل  إلـــى  عودتهـــم  قـــرب  بمناســـبة 
الجـــاري،  ســـبتمبر  مـــن  الســـادس  فـــي 
الحكوميـــة  بالمـــدارس  معلمـــون  أكـــد 
أنهم مســـتعدون أتـــم االســـتعداد للعام 
 ،2021  -  2020 الجديـــد  الدراســـي 
وأن تجربـــة الفصل الدراســـي الماضي 
أكســـبتهم القدرة والخبرة على التعامل 
مـــع الظـــروف الصحيـــة الراهنـــة، وهـــم 
قـــادرون على مواصلة العطـــاء لخدمة 
األبناء الطلبة، مهما كان أسلوب التعلم 
ســـواًء كان نظامًيـــا أو عـــن بعـــد، وذلك 

يعد واجًبا وطنًيا يتشرفون بأدائه.
وقال معلم لغة عربية بمدرسة الخميس 
االبتدائيـــة للبنين صـــاح الحايكي “إنه 
مصمم على بذل ما بوســـعه من جهود، 
لضمـــان عـــدم تأثر طلبته مـــن الظروف 
الصحيـــة الحاليـــة، إذ سيســـتمر في ما 
بـــدأه فـــي الفصـــل الدراســـي الماضـــي، 
الـــذي لـــم يكـــن التواصـــل الرقمـــي فيه 
جديـــًدا عليـــه وعلى طلبتـــه، فقد كانت 
مســـبًقا،  مفّعلـــة  التعليميـــة”  “البوابـــة 
وكان يحلـــو للطلبـــة أحياًنـــا أن يتباروا 
األنشـــطة  مـــن  لانتهـــاء  بينهـــم  فيمـــا 
التـــي كانـــت تقيـــس فهمهـــم وتختبـــر 
االطـــاع  علـــى  وتحثهـــم  معلوماتهـــم 
الخارجـــي والمنهجـــي، وذلـــك ســـاعده 
كمعلم على متابعة مستوى استيعابهم 
ألداء  وفهمهـــم  الـــدروس،  لشـــرح 
التدريبـــات والحلول، وفـــي ضوء ذلك 

العاجيـــة واإلثرائيـــة  الـــدروس  يضـــع 
المناسبة”.

وأشـــار الحايكـــي إلى أن ظهـــور برامج 
أخـــرى مثـــل “الـــكاس دوجـــو” كان لـــه 
األثر األكبـــر في دعم التواصل التربوي 
المســـتمر والفاعـــل مع الطلبـــة وأولياء 
أمورهـــم، مؤكـــًدا أنـــه كمـــا نجحنـــا في 
الدراســـة  تعليـــق  تحـــدي  مواجهـــة 
النظاميـــة فـــي الفصـــل الفائـــت، فإننـــا 
قـــادرون على مواصلة العطاء واإلنجاز 

وتعزيزه مهما كانت التحديات.
مـــن جانبه، قـــال منســـق مـــادة التربية 
اإلســـامية بمعهـــد الشـــيخ خليفـــة بـــن 
ســـلمان للتكنولوجيـــا أحمـــد الشـــوملي 
“إن الجهود المبذولة لتوفير التعّلم عن 
بعد قـــد أنقذت المســـيرة التعليمية من 
التعطـــل، إذ تم وضع الخطط والبرامج 
الكفيلة باســـتمرار التواصل مع الطلبة، 
وإيصال الكفايات األساســـية المطلوبة 
في مناهـــج جميع المراحل الدراســـية، 

مشيًرا إلى أن الكوادر التعليمية عازمة 
على مواصلة العطاء الستدامة العملية 

التعليمية في العام الدراسي الجديد”.
وقال “إن تجربته فـــي الفصل الماضي 
ثرية، وتمثل قيمة مضافة له، اســـتعان 
الســـنوات  فـــي  اكتســـبه  بمـــا  خالهـــا 
الماضيـــة مـــن خـــال مشـــروع جالـــة 
إذ  المســـتقبل،  لمـــدارس  حمـــد  الملـــك 
قـــام بتفعيـــل تكنولوجيـــا التعليـــم عـــن 
 )Office 365( بعد من خال تطبيقـــات
والبوابـــة التعليمية والفصول المركزية 
االفتراضية، واســـتعان بخبـــرات فريق 
التقنـــي  والدعـــم  اإللكترونـــي  التعلـــم 
بالمعهـــد، الـــذي قـــدم لنـــا االستشـــارات 
التقنيـــة والـــورش التدريبيـــة لتوظيف 
هـــذه التقنيـــات، بمـــا أســـهم فـــي رفـــع 
المزيد مـــن المواد اإلثرائية واألنشـــطة 
والتطبيقـــات بصورة يوميـــة، ومتابعة 
الطاب عبر حلقات النقاش، وقد أشـــاد 

أولياء األمور بتلك الجهود المثمرة.

صالح الحايكي أحمد الشوملي

معلمون: تجربة الفصل الماضي أكسبتنا القدرة والخبرة على التعامل مع الظروف الراهنة
تقديم أفضل الخدمات التعليمية في العام الدراسي الجديد

عـــن  القابضـــة  اإلثمـــار  شـــركة  كشـــفت 
خطة عملهـــا المتعلقة بالمركـــز المالي لها 
مـــن أجل حل الخســـائر المتراكمـــة، التي 
تتضمن مقترحا لاستحواذ من قبل بنك 
البحريـــن والكويـــت علـــى عمليـــات بنـــك 
اإلثمار بالبحرين، والمقترح اآلخر لخطة 

بيع األصول و/ أو إعادة الهيكلة.
وأوضحـــت الشـــركة في بيان نشـــر على 
موقـــع بورصـــة البحرين أمـــس الثاثاء، 
تفاصيل خطة عمل الشركة في شأن حل 

الخسائر المتراكمة.
إلـــى طلـــب  باإلشـــارة  الشـــركة  وذكـــرت 
المركـــزي بخصـــوص  البحريـــن  مصـــرف 

المتعلقـــة  العمـــل  خطـــة  عـــن  اإلفصـــاح 
تتضمـــن  للشـــركة،  المالـــي  بالمركـــز 
مقترحيـــن: المقتـــرح األول لاســـتحواذ 
مـــن قبـــل بنـــك البحريـــن والكويـــت على 

عمليات بنك اإلثمار بالبحرين.
وبنـــك  القابضـــة  اإلثمـــار  أن  وأضافـــت 
تفاهـــم  عـــن  أعلنـــا  والكويـــت  البحريـــن 
حـــول   2020 أغســـطس  فـــي  مبدئـــي 
إمكانيـــة االســـتحواذ على عمليـــات بنك 
اإلثمـــار فـــي البحريـــن. ويشـــمل مقتـــرح 
االســـتحواذ أيًضا أصوال محددة لشـــركة 
أي بي كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامـــل لإلثمـــار القابضـــة. وتخضع هذه 
الخطط لاتفاق بيـــن األطراف وموافقة 
المساهمين وموافقة الهيئات التنظيمية. 

وال تزال المناقشـــات في مراحلها األولية 
وتخضع الســـتكمال اإلجـــراءات الازمة 
من قبل الطرفين. وتتماشى هذه الخطة 
مع اســـتراتيجية اإلثمار القابضة الهادفة 

إلى تعزيز وزيادة حقوق المساهمين.
أمـــا المقترح الثانـــي، فإنه يتضمن: خطة 
بيع األصـــول و/ أو إعادة الهيكلة. عاوة 
علـــى ذلـــك، يعمـــل مجلـــس إدارة اإلثمار 
القابضة حالًيا على العديد من المبادرات 
لتحســـين قاعـــدة رأس المال، ما ســـيعزز 
حقـــوق الملكيـــة، ويتضمن ذلـــك إمكانية 
بيـــع و/ أو إعـــادة هيكلـــة األصـــول غيـــر 
األساســـية، التـــي ســـتخضع لمزيـــد مـــن 
والموافقـــات  والمفاوضـــات  المراجعـــة 

التنظيمية الازمة.

مــع اقتــراب الموســم الدراســي الجديــد فــي مملكــة البحرين، تــم توفير 
نظام دراسي عن بعد للمدارس والهيئات التعليمية بهدف تقديم أفضل 

الخدمات في هذا الجانب الحيوي والهام في المملكة.

الرئيـــس  أكـــد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
التنفيذي لشـــركة أديوكيشن باس 
أميـــن عبـــدهللا أنه نظرًا لبـــدء العام 
الجديـــد ال تـــزال معظـــم المـــدارس 
والجامعـــات فـــي البحريـــن تبحـــث 
عـــن أنظمـــة إدارة التعلـــم وتفتقـــر 
إلى البنية التحتية الرقمية، مردفا، 
 COVID-19 عندما تفشـــت جائحة
فـــي البـــاد ترتب على ذلـــك إغاق 
كل شيء، فيما لم تكن المؤسسات 
مـــع  للتعامـــل  مســـتعدة  التعليميـــة 
التغييـــرات في التعليـــم واضطرت 
المدارس إلـــى أن تتحول جامعاتها 
ومدارسها إلى رقمية، لجعل التعلم 
والتدريـــس والقبـــول متاحيـــن عبر 

اإلنترنت.
شـــركة  أن  عبـــدهللا  وأضـــاف 
شـــركة  هـــي  بلـــس  إيديوكيشـــن 
ُمـــزودي  رواد  ومـــن  بحرينيـــة، 
مجالـــي  فـــي  اإلداريـــة  الخدمـــات 
مـــن  وغيرهـــا  والصحـــة  التعليـــم 
المجـــاالت، وقـــد ارتقـــت لمســـتوى 
التحـــدي المتمثـــل فـــي إيجـــاد حل 
لرقمنـــة أنظمة التدريـــب والتطوير 

الخاصة بها. 
وأوضـــح أن “الوبـــاء أدخـــل العالـــم 
في ثـــورة رقميـــة، إذ أجبرت جميع 
األعمـــال  إدارة  علـــى  الشـــركات 
وكل شـــيء تقريًبـــا عبـــر اإلنترنـــت 
وتطوير نظـــام أدوات ذكي، وأيضًا 
المســـاهمة في جهود الحكومة في 
رقمنـــة التعليـــم مـــن خـــال برنامج 
والـــذي   ،EduSmart اديوســـمارت 
ُيقـــدم حلوال للمؤسســـات التعليمية 
 )ERP( لتخطيط موارد المؤسسات
وهو كذلك بوابة إلكترونية مصممة 
التعامـــل  يمكنهـــا  شـــامل  بشـــكل 
مـــع جميـــع متطلبـــات أي مؤسســـة 

تعليمية”.
وتـــم تصميم برنامـــج إدارة التعليم 
الميـــزات  مـــن  بالعديـــد  المدرســـي 
يجعلـــه  ممـــا  الفريـــدة،  والوظائـــف 

األخـــرى  التطبيقـــات  عـــن  مختلًفـــا 
الدارجـــة فـــي الوقت الحالـــي. فهو 
يضم وظائف خاصة كالبث الُمباشر 
لعـــدد غيـــر محـــدود مـــن الطـــاب، 
ويمكـــن للمدرســـين حفـــظ مقاطـــع 
للطـــاب  بهـــم  الخاصـــة  الفيديـــو 
للعـــودة إليهـــا، واإلشـــعارات الحية، 
مـــع  الفعلـــي  الوقـــت  فـــي  والتتبـــع 
العديـــد مـــن الوظائـــف اآلليـــة. كمـــا 
ويمكنـــه إنشـــاء الجـــداول الزمنيـــة 
وإدارتها تلقائًيا، وجدولة المهمات، 
الرواتـــب،  ومدفوعـــات  والرســـوم، 
وإنشـــاء قســـائم الرواتب، وإيصال 
المتطلبـــات  وتلبيـــة  الرســـوم، 
كمـــا  األخـــرى.  اليوميـــة  التعليميـــة 
عبـــر  القبـــول  البرنامـــج  ويدعـــم 
وإدارة  والتســـجيل  اإلنترنـــت 
الرسوم واإلدارة األكاديمية وإدارة 
النقـــل وتتبـــع الطـــاب والمركبات. 
وأفضـــل مـــا ُيميـــز برنامـــج إيديـــو 
ســـمارت EduSmart هـــو أنـــه قابل 
للتخصيـــص بنـــاًء علـــى احتياجات 
الجهـــة التعليميـــة. وهـــذا يعني، إذا 
كنت بحاجـــة إلى مميزات إضافية، 
فـــإن EduSmart بالتأكيد مســـتعد 

ألكثر من ذلك.
العـــام  القطاعيـــن  دفـــع  كان  لقـــد 
للتحـــول  البحريـــن  فـــي  والخـــاص 
الرقمـــي كبيـــًرا فـــي األشـــهر القليلة 
الماضيـــة. ومـــع ذلك، ال يـــزال هناك 
تتمثـــل  لنقطعهـــا.  مســـافة طويلـــة 
إحـــدى العقبات فـــي مواكبة الطلب 
المتزايـــد علـــى التعلـــم االفتراضـــي 
البنيـــة  واحتياجـــات  والمعـــدات 
إلـــى  حاجـــة  وهنـــاك  التحتيـــة، 
جانـــب  مـــن  كبيـــرة  اســـتثمارات 
الخـــاص.  والقطـــاع  الحكومـــة 
يحتـــاج المعلمـــون وموظفـــو إدارة 
المدرســـة والطاب أيًضا إلى مزيد 
الفصـــول  لتشـــغيل  التدريـــب  مـــن 
لتكـــون  اإلنترنـــت  عبـــر  الدراســـية 

جذابة وتفاعلية.

مقترح لالستحواذ من قبل “البحرين والكويت” واآلخر لبيع األصول أو إعادة الهيكلة

توفير بنية تحتية رقمية للمدارس مع اقتراب العام الجديد

“اإلثمار” تكشف خطة عملها لحل الخسائر المتراكمة

عبداهلل: نظام “عالمي” للدراسة عن بعد في البحرين

البوعينين: إصدار 28 ألف حكم أثناء جائحة الكورونا
صـرح العدالة متأهب علـى الدوام للقيام بمسـؤولياته

كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستشار عبدهللا البوعينين أن المحاكم بجميع درجاتها 
أصــدرت أكثــر مــن 28 ألــف حكم في األشــهر الســتة الماضية، وذلك من شــهر فبرايــر حتى يوليو 2020، ذلك بمعدل حســم 
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المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأعـــرب 
األعلى للقضاء عـــن عميق التقدير 
لجهود أعضـــاء الســـلطة القضائية 
فـــي تحقيق هـــذا اإلنجـــاز بموازاة 
تطبيـــق الخطة االحترازية للوقاية 
 - “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 
19”، مثمًنـــا في هـــذا الصدد جهود 
وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقاف، كما نوه بدور المحامين 
وتعاونهـــم في تطبيـــق اإلجراءات 
التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.

الخطـــة  أن  البوعينيـــن  وأكـــد 
االحترازيـــة القائمة في ظل تحدي 
علـــى  ارتكـــزت  الكورونـــا  جائحـــة 
الحفاظ على الحقـــوق المتقاضين 
وتحقيق العدالة الناجزة من خال 
وفـــي  المحاكـــم،  عمـــل  اســـتمرار 
ذات الوقـــت حماية الصحة العامة 
وســـامة المحاميـــن والمتقاضيـــن 
تجنـــب  فـــي  وذلـــك  والمراجعيـــن 
كل أشـــكال التجمـــع فـــي مختلـــف 

المرافق القضائية والعدلية. 

وقال “إن حســـم أكثر مـــن 28 ألف 
االحترازيـــة  الفتـــرة  فـــي  دعـــوى 
والتـــي ال تـــزال مســـتمرة، يجســـد 
والمنجـــز  الراســـخ  الحـــرص 
التاريخي المتراكـــم لصرح العدالة 
فـــي البحريـــن للقيام بمســـؤولياته 
في الحفاظ علـــى الحقوق وصون 
الحريات تحقيًقا للعدالة الناجزة”.

اإللكترونيـــة  الخدمـــات  أن  وذكـــر 
أســـهمت بشـــكل محـــوري في دعم 
ومســـاندة عمـــل المحاكـــم وتعزيز 

سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير 
الخدمـــات القضائية والعدلية أمام 
مؤكـــًدا  والمحاميـــن،  المتقاضيـــن 
التطويـــر  علـــى  المســـتمر  العمـــل 
القضائي وخصوًصا على مســـتوى 

التحول اإللكتروني.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

رشكة أمرياكن اليف انشورنس كومباين - فرع البحرين

قامئة املركز املايل

اإليراداتاملوجودات

املصاريف

املطلوبات

 امجايل حقوق ملكية املركز الرئييس
واملطلوبات

حق استخدام املوجودات
ممتلاكت ومعدات

قروض محللة وثائق التأمني
استمثارات يف اوراق مالية

استمثارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
استمثارات يف اوراق مالية بالقمية

العادلة من خالل الرحب أو اخلسارة 
موجودات عقود إعادة تأمني

ذمم تأمني مدينة وأخرى
أرصدة يف الصندوق و ما يعادهلا

إمجايل املوجودات

امجايل أقساط التأمني
ناقصًا: أقساط إعادة التأمني

صايف إيرادات أقساط التأمني

ايرادات الفوائد و استمثارات اخرى
ايرادات العمولة

عكس خمصص ديون مشكوك فهيا

صايف االيرادات

خمصص تعويض هناية اخلدمة لملوظفني
مطلوبات عقود تأمني

مستحقات محلة وثائق التأمني
مطلوبات عقود اإلجيار

ذمم دائنة جتارية وأخرى

إمجايل املطلوبات

حساب املركز الرئييس
احتيايط التغري يف القمية العادلة
لألستمثارات املالية املتاحة للبيع 

إمجايل حقوق ملكية املركز الرئييس

حقوق ملكية املركز الرئييس و املطلوبات
حقوق ملكية املركز الرئييس
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وأعضـــاء  المآتـــم  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  أشـــاد 
اإلســـامية،  للشـــؤون  األعلـــى  بالمجلـــس 
واألوقاف الجعفرية بمضامين الكلمة السامية 
التـــي وجههـــا عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة 
ختام موسم عاشوراء، معبرين عن تقديرهم 
وشـــكرهم لجالـــة الملك، مؤكديـــن اعتزازهم 
بحكمـــة جالتـــه في التمســـك بقيـــم التعايش 
والتاحم، وتأكيد جالته الدائم على ضرورة 
إقامـــة الشـــعائر الحســـينية على أكمـــل وجه، 
رافعين أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان لفريق 
البحريـــن الوطني ولوزارة الداخلية وللهيئات 
التـــي ســـاهمت  كافـــة،  الحكوميـــة واألهليـــة 
بإنجاح مراســـم موســـم عاشـــوراء لهذا العام، 
وذلك على الرغم مـــن اإلجراءات االحترازية 

لتفشي جائحة كورونا. 
وقـــال رئيس مأتم توبلي الشـــرقي علي شـــبر 
“إن الكلمة الســـامية التي وجهها جالة الملك، 
بمناسبة ختام موسم عاشوراء للعام الهجري 
1442، جسدت النجاح الذي تحقق في إحياء 
موســـم عاشـــوراء على الرغم من اإلجراءات 
تلـــك  كورونـــا،  جائحـــة  لتفشـــي  االحترازيـــة 
اإلجـــراءات التي جاءت في صالـــح المجتمع 
وحمايته، رافعا أســـمى آيات الشكر واالمتنان 
إلـــى جالـــة الملـــك علـــى توجيهـــات جالتـــه 

السديدة ودعمه إلحياء موسم عاشوراء”.
وأكـــد أن روح التعـــاون والتكاتف التي أبداها 
الجميع في هذه المناسبة وااللتزام التام بكل 
اإلجراءات الوقائية األمر، القى إشادة ملكية 
ســـامية نعتـــز بها ونضعها وســـام فخـــر لما تم 
إنجازه في هذه الظروف االستثنائية، مشيرا 
إلـــى أن اإلجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا كانت 
موضـــع تفهم من قبل المآتم، كونها تصب في 

مصلحة الناس.
ووجـــه رئيـــس مأتـــم توبلي الشـــرقي الشـــكر 
والتقديـــر لكافة الجهات المعنية التي يســـرت 
وســـهلت الظـــروف مـــن أجـــل إحيـــاء موســـم 
عاشـــوراء، خصوصـــا وزارة الداخليـــة وعلـــى 
رأســـها وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبد 
هللا آل خليفـــة، ومحافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشام بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، كما 
توجه بالشـــكر والتقدير إلـــى المجلس األعلى 
للشـــؤون اإلســـامية ووزارة العدل والشؤون 
اإلسامية واألوقاف، ومجلس إدارة األوقاف 
الجعفريـــة، وللمتطوعين الذيـــن كان لهم دور 
بـــارز فـــي الترتيـــب والتنظيـــم والتأكـــد مـــن 

سامة اإلجراءات وتنفيذها.
وقال شـــبر: إن مملكة البحرين في ظل قيادة 

جالة الملك ســـتبقى على نهجها في تكريس 
المحبة واالنسجام بين أبناء المجتمع الواحد 
وســـتبقى واحة وارفة ينعم في ظلها الجميع 

باألمن واالستقرار. 
ورفـــع عضـــو مجلـــس إدارة مأتـــم الصفافيـــر 
محمـــد الصفـــار بـــكل معاني الفخـــر واالعتزاز 
أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان للمقام السامي 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك، علـــى مـــا تضمنتـــه 
الكلمـــة الســـامية فـــي ختـــام مراســـم إحيـــاء 
ذكـــرى عاشـــوراء، التـــي أثلجت صـــدور أبناء 
هذا الوطن العزيز، إذ جســـدت النهج األصيل 
لقيادة جالته وما عكســـته من أســـمى معاني 
األديـــان  تعـــدد  واحتـــرام  واأللفـــة  التعايـــش 

والمذاهب والمعتقدات والقيم اإلنسانية.
وأضـــاف أنه يجـــل توجيهات رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة ودور ســـموه الكبيـــر فـــي 
إنجـــاح مراســـم ذكـــرى عاشـــوراء وظهورهـــا 
بأبهى صورهـــا، مثمًنا عالًيا جهـــود ولي العهد 
النائـــب األول لرئيـــس  نائـــب القائـــد األعلـــى 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة وتوجيهات ســـموه 
للجهات المعنية التي رسمت النهج التنظيمي 
واالحترازي إلحياء ذكرى عاشوراء بكل يسر 

وسامة وطمأنينة.
وأشـــاد الصفـــار بالـــدور البـــارز لجهـــود وزيـــر 
الداخليـــة لمـــا قدمته الـــوزارة من تســـهيات 
وعنايـــة حفاًظـــا علـــى األمـــن واألمـــان، الـــذي 
كان لـــه األثـــر الكبيـــر في نجاح موســـم ذكرى 

عاشوراء في هذه الظروف االستثنائية.
بـــدوره، أشـــاد رئيـــس مأتـــم بـــن رجـــب عضو 
الهيئـــة العامة للمواكب الحســـينية فيصل بن 
رجـــب بنجـــاح موســـم عاشـــوراء لهـــذا العام، 
وقـــال “إن نجـــاح إقامة الشـــعائر الحســـينية، 
علـــى الرغم من الظروف االســـتثنائية، ما كان 
ليتحقـــق لوال دعـــم جالة الملـــك، وتوجيهاته 
واألجهـــزة  المؤسســـات  لجميـــع  الســـامية 
الخدمـــات  بتوفيـــر  واألهليـــة  الحكوميـــة 
والتسهيات والدعم للحفاظ على إقامة هذه 
الشـــعائر، مـــع األخـــذ باإلجـــراءات االحترازية 

الطبيـــة التي أوصى بها الفريق الطبي، والذي 
يعمـــل فـــي إطار فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة”.
وأشاد بن رجب بما يكنه جالة الملك من حب 
وعطـــاء لجميع أفراد شـــعبه الكريم باختاف 
أديانهـــم وطوائفهـــم، معبرا عن بالـــغ االعتزاز 
بحكمـــة جالتـــه في التمســـك بقيـــم التعايش 
والتاحم، وتأكيد جالته الدائم على ضرورة 
إقامة الشـــعائر الحسينية على أكمل وجه عبر 
توفير كل ســـبل الدعم لما تمثله عاشوراء من 
قيـــم ومعان إنســـانية عظيمة، وهـــو ما عبرت 
عنه مضامين الكلمة الســـامية، بمناسبة ختام 
موســـم عاشـــوراء للعام الهجـــري 1442، التي 
جـــاءت حافلـــة بـــكل قيـــم المحبـــة والرعايـــة 
األبويـــة التـــي عهدناها دوما من لـــدن جالته 
ومـــا حملته الكلمة من معان وقيم نبيلة، تعبر 
عن قوة وترابط شعب مملكة البحرين الوفي 
في ظل قيادة جالة الملك وتحقيق التكامل 
بين المؤسسات الرســـمية واألهلية بما يخدم 

أمن واستقرار المملكة.
وأكـــد مواصلـــة التعـــاون مـــع جميـــع األجهزة 
الحكوميـــة والمؤسســـات األهليـــة مـــن أجـــل 
الحفـــاظ على المكتســـبات الوطنية من خال 
التمسك والتعاضد بين جميع فئات ومكونات 
شـــعب البحرين الكريم بما يحقق رؤية جالة 
ملك الباد في تحقيق مســـتقبل زاهر لمملكة 
البحريـــن، داعيـــا هللا عز وجـــل أن يديم على 

جالة الملك موفور الصحة والعافية.
مـــن جانبه، رفـــع رئيـــس مأتم الحـــاج عباس، 
السيد محمود خلف إلى مقام صاحب الجالة 
الملك أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان 
لدعم جالته المستمر إلحياء ذكرى عاشوراء 
الخالـــدة وبكلمـــة جالتـــه الســـامية بمناســـبة 

ختام الموسم لهذا العام.
وأعـــرب عن شـــكره لجهود الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، علـــى متابعتها 
ورعايتهـــا للمناســـبة التـــي تحظـــى باهتمـــام 

خاص، وهي من سمات النهج الحكيم لجالة 
الملـــك ومـــا يوليـــه من حـــرص علـــى تكريس، 
حرية ممارســـة الشعائر الدينية لكل الطوائف 
واألديـــان في مملكتنـــا الغالية البحرين والتي 
تمتاز عن غيرها من الدول في إيجاد األجواء 
المناسبة لممارسة الشعائر الدينية، سائا هللا 
عـــز وجـــل أن يســـدد خطى جالتـــه ويحفظه 

ذخًرا للوطن الغالي.
وتوجه بالشكر لولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة على جهود سموه وتوجيهاته للجهات 
المعنية في الحفاظ على الجوانب التنظيمية 
موســـم  إلنجـــاح  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

عاشوراء.
علـــى  عبـــاس  الحـــاج  مأتـــم  رئيـــس  وأثنـــى 
اإلدارة  قدمتهـــا  التـــي  األمنيـــة  الخدمـــات 
وزيـــر  مـــن  بتوجيـــه  جـــاءت  التـــي  األمنيـــة 
الداخلية، الذي وفر كل التســـهيات بالتعاون 
إلنجـــاح  والجهـــات  المؤسســـات  كافـــة  مـــع 
موســـم عاشـــوراء، مشـــيًدا فـــي الوقـــت ذاته 
بـــدور محافظ محافظـــة العاصمـــة ومتابعته 
الميدانية للخروج بموســـم عاشـــوراء بأفضل 
صـــورة علـــى الرغم من الظروف االســـتثنائية 

التي نعيشها هذا العام.
وأشـــاد رئيـــس مأتـــم إســـكان ســـترة محمـــد 
العســـبول بما جاء في مضامين كلمة صاحب 
الجالـــة الملك مـــن تأكيد أن مملكـــة البحرين 
بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة لجالتـــه، ماضيـــة 
فـــي نهجهـــا الحضاري المســـؤول في تكريس 
موســـم  أن  وأوضـــح  والســـام،  التعايـــش 
عاشـــوراء امتـــاز باليســـر والســـهولة واألمان، 
مـــا يجعلـــه موســـما ناجحـــا رغـــم التحديـــات 

الصحية الكبيرة.
وثمن العســـبول الجهـــود الكبيـــرة التي بذلت 
من الجهات الرســـمية المعنية إلنجاح موســـم 
عاشـــوراء، وقـــال “إجراءات عاشـــوراء كانت 
مناســـبة جـــدا، وثمة اهتمـــام ومتابعـــة كبيرة 
مـــن الجهـــات الرســـمية المختصـــة التـــي كان 
لهـــا الدور الكبيـــر في نجاح الموســـم، فجهود 

المحافظات ووزارة الداخلية كانت مدروســـة 
ومنظمة”.

وأشـــاد بالتنســـيق والتواصـــل بيـــن األطراف 
المعنيـــة الـــذي يضمـــن التنســـيق العالـــي فـــي 

مواجهة جائحة كورونا الصحية.
لـــم  عاشـــوراء  موســـم  أن  العســـبول  وبيـــن 
يكـــن لينجح لـــوال التواصـــل المباشـــر والعمل 
التكاملـــي من جميع المعنييـــن، فضبط الناس 
اســـتلزم دورا كبيرا مـــن القائمين على المآتم، 
مـــن توضيـــح االشـــتراطات الطبيـــة والتقليل 
من العشوائية، وعبر عن أمله في فتح المآتم 
والمســـاجد بشـــكل تدريجي بما يعيـــد الحياة 
لطبيعتها شـــيئا فشيئا، وقال “استبشرنا بفتح 
المســـاجد فجرا، ونتمنى استكمال فتحها في 
كل الصلـــوات في ظل االلتزام باالشـــتراطات 
االســـتثنائية  الظـــروف  هـــذه  فـــي  الصحيـــة 

لجائحة كورونا”.
 ورفـــع نائب رئيس مأتم شـــهداء الطف ميرزا 
الفردان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام 
صاحـــب الجالـــة الملك على الرعايـــة الملكية 
والدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه المآتم الحســـينية 
من لدن جالته، مشـــيرا إلـــى أن كلمة جالته 
بمناســـبة ختام موســـم عاشـــوراء هي وســـام 
يضعه الشـــعب البحريني على صدره ويفتخر 
بقائد المســـيرة أب الجميع جالة الملك، األمر 
الـــذي يشـــكل دافعـــا لنـــا للعطـــاء والبـــذل في 

سبيل خدمة الوطن.
الفـــردان عـــن إشـــادته بتوجيهـــات   وأعـــرب 
وزيـــر الداخلية، التي ســـاهمت وبشـــكل فعال 
في نجاح موســـم عاشـــوراء هذا العام، منوها 
بمتابعتـــه لكافـــة فعاليـــات موســـم عاشـــوراء 
وتوجيهاتـــه لـــإدارات األمنيـــة بتقديـــم كافة 
التســـهيات والدعـــم للمآتـــم الحســـينية فـــي 
كافة محافظات المملكة، كما أعرب عن شكره 
لرئيس األمن العام ومحافظ العاصمة ومدير 
مركز شرطة الخميس على التعاون والمتابعة 

المستمرة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد عبـــدهللا العريـــس مـــن أهالي 
قريـــة ســـماهيج أن كلمة عاهـــل الباد جاءت 
معبـــرة جدا ووصفهـــا أنها في الصالـــح العام، 

تضمنتهـــا  التـــي  اإليجابيـــة  باألبعـــاد  وأشـــاد 
كلمـــة جالتـــه بما جـــاء فيها من معـــان وقيم 
نبيلـــة أكدت خصوصيـــة المجتمـــع البحريني 
بنســـيجه االجتماعي المتماســـك، وبما يضمن 
ممارســـة الحريات الدينية واحترام التعددية 
المذهبية. وقال العريس “اســـتمدينا من كلمة 
جالة الملـــك الكثير من المضامين اإليجابية، 
ونشـــيد بـــدور وتوجيهـــات صاحـــب الجالـــة 
الملك ودعمه المســـتمر لموسم عاشوراء على 
مر السنين، ســـواء كان دعما ماديا أو معنويا، 
وجميـــع  الداخليـــة  وزارة  بـــدور  نشـــيد  كمـــا 
العامليـــن فيها على الدور الكبير الذي اتخذته 
في تنظيم وضمان سير الموسم بأعلى درجة 

من التنظيم والسامة”.
اســـتثنائية  بظـــروف  “نمـــر  العريـــس  وختـــم 
أقـــل  العـــام  هـــذا  عاشـــوراء  موســـم  كان  إذ 
عـــددا ومشـــاركة، لكنـــه كان منظمـــا ومرتبـــا، 
فاإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا كانت تصب 
فـــي الصالـــح العـــام، ولـــم تشـــعر النـــاس بـــأي 
ضيـــق علـــى الحريـــات أثنـــاء إقامـــة الشـــعائر 

الحسينية”.
وثمن رئيس مأتم آل حسين العكر عبداألمير 
بمناســـبة  لجالـــة  الســـامية  الكلمـــة  ســـلمان، 
ختـــام موســـم عاشـــوراء، الذي شـــكر جالته 
مجلس األوقاف الجعفرية والمتطوعين على 
جهودهـــم الحثيثة في متابعة تنظيم موســـم 
االحترازيـــة  االشـــتراطات  وفـــق  عاشـــوراء 
للوقاية من انتشـــار فيـــروس كورونا، ما يدل 
على حرص جالته على مشاركة أبناء الوطن 
كافـــة فعالياتهم ومناســـباتهم الدينية ودعمه 
والمآتـــم  الجعفريـــة  لألوقـــاف  الامحـــدود 

والروضات الحسينية.
وأضـــاف “أنـــه ليـــس بغريـــب علـــى جالته أن 
كفل لنـــا حرية التعبير إلحياء شـــعائرنا وذلك 
نابع مـــن متابعته المســـتمرة ألبنائه، والشـــكر 
موصـــول إلـــى وزيـــر الداخليـــة علـــى الجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا الجهـــات األمنيـــة فـــي 
تأميـــن إحيـــاء موســـم عاشـــوراء، وحرصهـــم 
علـــى تطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي وااللتـــزام 

بلبس الكمام واشتراطات األمن والسامة.

رؤساء مآتم: اإلشادة الملكية نعتز بها ونضعها وسام فخر
ــد والـــتـــكـــاتـــف ــاضـ ــعـ ــتـ ــوراء” وســـــط أجــــــــواء الـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــر لـــــ “عـ ــ ــاه ــ ــاح ب ــ ــج ــ ن
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أكـــد الشـــيخ فاضـــل فتيـــل وهو 
األوقـــاف  فـــي  ســـابق  عضـــو 
معتمـــد  وواعـــظ  الجعفريـــة 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  فـــي 
اإلســـامية أن المضامين العالية 
التـــي تضمنتهـــا الكلمة الســـامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، بمناســـبة ختام مراســـم 
إحياء ذكرى عاشـــوراء، أسعدت 

المواطنيـــن ورؤســـاء المآتـــم والطواقـــم الطبيـــة 
باإلضافـــة إلـــى الطواقـــم األمنيـــة. وأضـــاف “أننا 
نثمـــن بـــكل اعتزاز، تقديـــر جالة الملـــك لما أبداه 
تجـــاه شـــعب البحريـــن والقائميـــن علـــى المآتـــم 
والحســـينيات مـــن مشـــاعر وطنيـــة صادقـــة تعبر 
عـــن مكنـــون ما يتمتـــع به هذا الشـــعب مـــن رقي 
وتحضـــر”. وأضـــاف أن نجـــاح موســـم عاشـــوراء 

االســـتثنائي لهـــذا العـــام في ظل 
ما تشـــهده المملكـــة ودول العالم 
أجمـــع مـــن جائحة كورونـــا، جاء 
جالتـــه،  توجيهـــات  نتيجـــة 
وكذلـــك اإلرشـــادات االحترازيـــة 
الطبـــي  الفريـــق  مـــن  الصـــادرة 
الجعفريـــة لمواجهـــة  واألوقـــاف 
فيروس كورونا وبفضل التكاتف 
المجتمعـــي والواعي، الذي التزم 
بكافـــة اإلجـــراءات لمنع انتشـــار 
المرض وتفشيه. وأشاد فتيل بالجهود والمساعي 
الطيبـــة والخدمـــات المقدمـــة مـــن جميـــع أجهزة 
الدولـــة ومؤسســـاتها التي تضافـــرت جميعها في 
تحقيق نجاح باهر لموســـم عاشـــوراء لهذا العام، 
شـــاكرا لوزيـــر الداخليـــة ولجميع منتســـبي وزارة 
الداخليـــة والمحافظيـــن في تســـهيل اإلجراءات 

وتوفير األمن لمواكب العزاء والمآتم.

فتيل يشكر وزير الداخلية والمحافظين لتسهيل اإلجراءات المصلي: جاللة الملك الداعم األكبر للمواطن
تمييـــز دون  مـــن  عاشـــوراء  إلحيـــاء  المناســـبة  األجـــواء  توفيـــر 

أشـــاد ســـيد جميل المصلـــي وهو عضو 
المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية 
بالنجـــاح الكبير لموســـم عاشـــوراء هذا 
العـــام والـــذي جـــرى وفـــق االلتزامـــات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي أوصى 
بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي مـــع ادارة 
جهـــود  ضمـــن  الجعفريـــة،  األوقـــاف 

مكافحة كورونا.
وقـــال إن عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، عودنا 
دائمـــا في مثل هذه المناســـبات الدينية 
أن يكـــون هـــو الداعـــم األكبـــر للمواطن، 
وانـــه ال يألو جهـــدا في توفيـــر األجواء 

هـــذه  لمثـــل  المناســـبة 
الشعائر من دون تمييز، 
جالتـــه  أن  مؤكـــدا 
الحـــرص  كل  يحـــرص 
علـــى الوحـــدة الوطنية 
الســـلمي  والتعايـــش 
وجميـــع  األديـــان  بيـــن 
واحتـــرام  األطيـــاف، 
المذهبيـــة،  التعدديـــة 
البحرين مركزًا  ولتبقى 

حاضنـــًا لقيـــم ديننـــا الحنيـــف بمبادئـــه 
العظيمة ونهجه القويم.

وأضـــاف أنه فـــي ظل الظـــروف الراهنة 

جائحـــة  وانتشـــار 
كورونـــا فـــي العالـــم لم 
فـــي  جالتـــه  يتـــوان 
رعايته الكريمة لموسم 
وحرصـــه  عاشـــوراء، 
الدعـــم  علـــى  الدائـــم 
واالهتمـــام  والمســـاندة 
ممارســـة  تجـــاه 
والمقيمين  المواطنيـــن 
الدينيـــة،  لشـــعائرهم 
مشـــيدا بجهود الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، 
وزارة  منتســـبي  كل  بجهـــود  مشـــيدا 
الداخليـــة بتوجيهـــات ومتابعـــة حثيثة 
مـــن وزير الداخلية والتـــي وفرت األمن 
موســـم  شـــعائر  وانســـيابية  واألمـــان 

عاشوراء.
كمـــا نـــوه بـــدور الفريق الوطنـــي الطبي 
برئاســـة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
الجعفريـــة  األوقـــاف  وإدارة  خليفـــة، 
على إنجاح موسم عاشوراء لهذا العام 

االستثنائي.

لجنـــة  رئيـــس  أشـــاد 
الخدمات النائب ممدوح 
الصالـــح بالنجـــاح المميز 
إلحياء ذكرى عاشـــوراء 
عليـــه  الحســـين  اإلمـــام 
الســـام بمملكة البحرين 
رغـــم صعوبـــات جائحـــة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
القيـــادة  حكمـــة  أن  إال 
الرشـــيدة والرهـــان على 

وعـــي المجتمع البحرينـــي كان الفيصل 
فـــي اتخـــاذ الســـبل كافة للحفـــاظ على 
صحـــة وســـامة المعزيـــن ونجـــاح هذا 

الموسم العزيز على كل البحرين.
وشـــكر الصالـــح عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الحكيمـــة  الســـامية  التوجيهـــات  علـــى 
الرســـمية  واألجهـــزة  للمؤسســـات 
واألهلية كافة إلنجاح مراســـم اإلحياء 
المواطنيـــن  وجـــدان  علـــى  العزيـــزة 
البحرينيين، إذ كان لتوجيهاته السامية 
الـــدور الرئيـــس في نجاح هذا الموســـم 
العاشـــورائي وبالجهـــود الحثيثـــة لولي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة وفريق 
البحرين والفريق الطبي 
األول للتصدي لفيروس 

كورونا.
لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
موســـم  أن  الخدمـــات 
عاشـــوراء هذا العام في 
كان  البحريـــن  مملكـــة 
مـــدى  إلظهـــاره  متميـــزا 
وعي المجتمع البحريني في كل مظاهر 
اإلحياء لعاشوراء، التي كانت منضبطة 
وملتزمة باإلجـــراءات الوقائية الازمة 
بحـــذر واٍع ومســـؤولية إدارات المآتـــم 
ووعـــي المعزيـــن والتعـــاون الوثيق مع 
جهود كل الجهات الرسمية، مثل وزارة 
الداخليـــة والمجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف الجعفرية كل هذه 
الجهود عززت األهداف السامية والقيم 
العظيمـــة إلحيـــاء عاشـــوراء الحســـين 
)عليه السام(، وأهدافه التي تصب في 
الرقـــي بالقيـــم اإلنســـانية واالجتماعية 
وأوضحت الصـــورة المشـــرقة للتاحم 
بيـــن الطوائف واألديـــان المتعددة كافة 

في مملكة البحرين.

أحمـــد  النائـــب  ثمـــن 
الدمســـتاني الكلمة السامية 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
التـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى 
ومتابعـــة  حـــرص  عكســـت 
جالته الحثيثة في تيســـير 
وتسهيل اإلجراءات لموسم 
عاشـــوراء، مؤكـــدا أن هـــذه 

المتابعـــة هـــي الســـبب الرئيـــس فـــي إنجاح 
الموســـم في كل عام. وأشـــار إلى أن الكلمة 
الســـامية لجالتـــه بعثت الفرحـــة واالرتياح 
لـــدى عمـــوم شـــعب البحريـــن، خصوصا في 
الظروف االســـتثنائية الذي تمر بها المملكة؛ 
بســـبب فايـــروس كورونـــا، مؤكدا مـــا يتمتع 
بـــه جالـــة الملـــك من حكمـــة عاليـــة وإرادة 
صلبة لقيادة سفينة الوطن بكفاءة وتجاوز 
وقـــال  الصـــدر.  بســـعة  كافـــة  التحديـــات 
الدمســـتاني “نحـــن نؤكـــد علـــى توجيهـــات 
جالته ونفتخر بما تنعم به مملكة البحرين 
تحت قيادته من حرية كبيرة في ممارســـة 
الشـــعائر الدينيـــة، والحفاظ علـــى الحريات 
الدينيـــة، وعلينـــا جميًعـــا أن نحافـــظ علـــى 
هذا النمـــوذج المتحضر والحاضن للتعددية 
وانســـجام  بتعايـــش  والمذهبيـــة  الدينيـــة 

وأكـــد  ووئـــام”.  واحتـــرام 
أن مجلـــس إدارة األوقـــاف 
الجعفريـــة حقـــق بالشـــراكة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع 
والفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لفايـــروس كورنا هـــذا العام 
نجاًحـــا غيـــر مســـبوق فـــي 
تنظيـــم موســـم عاشـــوراء، 
إذ نجـــح موســـم عاشـــوراء 
بوضع استثنائي وبإجراءات احترازية غير 
مسبوقة وتعاون وتنســـيق مع جميع المأتم 
والحســـينيات ومواكـــب العـــزاء، إذ هيأ هذا 

التعاون سبل النجاح الباهر للموسم.
وأشـــاد الدمســـتاني بجهود وزارة الداخلية 
برئاســـة وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، ولجميع 
والمحافظيـــن  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
ورجالهـــا من ضباط وأفـــراد واإلدارة العامة 
للمرور وأفراد شرطة المجتمع على تعاونهم 
التنظيـــم واالســـتعدادات األمنيـــة  وحســـن 
والمروريـــة المبذولـــة، التـــي ســـاهمت فـــي 
إحياء المناســـبة الدينية وســـط ارتياح عام 
من المشـــاركين، مشـــيرا إلى إشـــادة رؤساء 
المأتـــم بالجهـــود المبذولـــة فـــي ظـــل هـــذه 

الظروف االستثنائية.

أشاد النائب هشام العشيري 
عاهـــل  خطـــاب  بمضاميـــن 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 
الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة فـــي كلمـــة جالتـــه 
نهايـــة  فـــي  قدمهـــا  التـــي 
وقـــال  عاشـــوراء،  موســـم 
الملـــك  جالـــة  رعايـــة  إن 
الدائمة لموســـم عاشـــوراء 
تلقى الشـــكر والثناء الدائم 

ســـواء كان الدعـــم ماديـــا أو لوجســـتيا، إذ 
تحرص الحكومة دائما على تسهيل مواسم 
عاشـــوراء عبـــر الســـنين بما يضمن ساســـة 
ســـيرها. وأشاد العشيري بالدعم التي توليه 
الجهـــات الرســـمية المختلفـــة ذات العاقـــة 
ووزارة  العـــدل  وزارة  طاقـــم  خـــال  مـــن 
الداخليـــة الذي يحرص علـــى القيام بكل ما 
يلزم من أجل ســـامة وساسة سير موسم 
عاشوراء، وقال: “نشيد بدور وزير الداخلية  
الفريـــق أول الركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبد 
هللا آل خليفـــة وبتوجيهاتـــه الدائمـــة لفريق 
العمـــل في الوزارة لتســـهيل إتمام المراســـم 
بالشـــكل الصحيـــح بعيـــدا عـــن  وخروجهـــا 
كل المزايـــدات”. ووصف العشـــيري موســـم 
عاشـــوراء بأنه موســـم رائع، وقال: “سخرت 

كامـــل  الداخليـــة  وزارة 
الموســـم  لظهور  اإلمكانات 
بالصورة الائقة، وأستطيع 
رائـــع  موســـم  إنـــه  القـــول 
فعـــا رغـــم كل التحديـــات 
لـــذا  الموجـــودة،  الصحيـــة 
لفريـــق  بالشـــكر  أتقـــدم 
البحرين برئاسة ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب 
مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة على جهودهـــم الكبيرة 
عمومـــا  كورونـــا  جائحـــة  ملـــف  إدارة  فـــي 
وضمان سامة موســـم عاشوراء خصوصا، 
فتوضيح االلتزامات والضوابط جاء بشكل 
متـــدرج وواضـــح أدى إلـــى زيـــادة الوعـــي 
بأهميـــة االلتـــزام والتباعـــد، ممـــا أدى إلـــى 
اطمئنـــان النـــاس والتزامهم العـــام بالتدابير 
الصحيـــة الازمـــة”. وختـــم بالتأكيـــد علـــى 
دور الفريق الطبـــي واللجان األهلية التابعة 
للمآتم في تنظيم موســـم عاشوراء في ظل 
إجراءات صحية ســـليمة وتدابير احترازية 
عاليـــة لضمـــان ســـامة النـــاس خالـــه، ممـــا 
أدى الى قضاء الموســـم بيســـر وهدوء رغم 

مرورنا بجائحة كورونا.

العشيري: جهود الفريق الطبي و “الداخلية” مشهودةالدمستاني: الكلمة السامية بعثت على االرتياح لدى الشعبالصالح: حكمة القيادة ورهانها على الوعي أنجح عاشوراء

محرر الشؤون المحلية

ميرزا الفردان
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سيد جميل المصلي

الشيخ فاضل فتيل

هشام العشيريأحمد الدمستاني
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“األهلي”يتصدر األسهم المتداولة في “البورصة”
أقفل “مؤشر البحرين العام” يوم أمس 
الثالثاء عند مستوى 1,405.62 نقطة 
بارتفـــاع وقـــدره 24.73 نقطـــة مقارنة 
بإقفالـــه يـــوم الخميـــس الماضـــي، في 
حين أقفل “مؤشر البحرين اإلسالمي” 
عنـــد مســـتوى 619.61 نقطـــة بارتفاع 
وقـــدره 2.70 نقطـــة مقارنـــة بإقفالـــه 
الســـابق. وتـــداول المســـتثمرون فـــي 
مليـــون   5.89 البحريـــن”   “بورصـــة 
 1.09 ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 
مليـــون دينار، تـــم تنفيذهـــا من خالل 
98 صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون 
تعامالتهـــم على أســـهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغـــت قيمة أســـهمه 

المتداولـــة 477.59 ألـــف دينـــار، أي ما 
نسبته 43.80 % من القيمة اإلجمالية 
للتـــداول وبكمية قدرهـــا 1.28 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خالل 39 صفقة.

جاء البنك األهلـــي المتحد في المركز 
األول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 

نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   259.17
23.77 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
 905.29 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
ألـــف ســـهم، تم تنفيذها مـــن خالل 20 

صفقة.
أما المركز الثاني، فكان لمجموعة جي 

اف اتش المالية بقيمة قدرها 203.42 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته  18.66 % 
مـــن إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 3.26 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خالل 12 صفقة.
ثم جاءت شـــركة البحرين لالتصاالت 
)بتلكـــو( بقيمـــة قدرهـــا 185.90 ألـــف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 17.05 % مـــن 
المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي 
وبكميـــة قدرهـــا 440.26 ألـــف ســـهم، 
تـــم تنفيذها من خالل 21 صفقة. وتم 
يـــوم أمس تداول أســـهم 10 شـــركات، 
ارتفعت أســـعار أسهم 6 شـــركات، في 
حيـــن انخفضت أســـعار أســـهم شـــركة 
واحدة، وحافظت بقية الشركات على 

أسعار إقفاالتها السابقة.

المنامة - بورصة البحرين

ــز  ــي ــرم ــت ــى ال ــلـ ــا عـ ــه ــت ــي ــج ــرم ــة وتـــعـــتـــمـــد ب ــ ــن ــ آم

“بنفت بي” تبدأ بتشغيل الدفع الالتالمسي

أعلنــت شــركة بنفــت، الرائــدة فــي مملكــة البحريــن والالعــب الرئيســي 
فــي مجــال المعامــالت الماليــة اإللكترونيــة والتكنولوجيــا المالية على 
 Tap &“ مســتوى المنطقــة، عــن البــدء فــي تشــغيل الدفــع الال تالمســي
Go” لمســتخدمي تطبيق “بنفت بي”، والذي يمنحهم ميزة تســديد قيمة 
مشــترياتهم بشــكل رقمي لــدى أجهزة نقــاط البيع باســتخدام هواتفهم 

الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

 Tap“ تتيح خدمة الدفع الال تالمســـي
“بنفـــت  تطبيـــق  لمســـتخدمي   ”& Go
بـــي”، إجـــراء عمليـــة دفع رقميـــة آمنة 
لشـــراء الســـلع والخدمات لـــدى أجهزة 
نقاط البيع المتوفرة لدى عدد كبير من 
المتاجر على مستوى المملكة. وتّتسم 
وســـيلة الدفع الجديدة بسهولة كبيرة، 
حيث سيتوجب فقط على المستخدم 
وضـــع هاتفـــه الذكي بالقـــرب من جهاز 
نقطـــة البيع وفي حدود 4 ســـم إلجراء 
الدفع دون الحاجة الستخدام البطاقة 

المصرفية. 
وتحظـــى ميـــزة الدفـــع الـــال تالمســـي 
بمســـتوى أمان عالي جـــًدا، وهي تعمل 
ببرمجيـــة تعتمـــد علـــى الترميـــز، بمـــا 
يعنـــي أن بيانـــات البطاقـــة أو البيانات 
المصرفية للمســـتخدم ال تكون ُمخزنة 
فـــي هاتفه الذكـــي أو في جهـــاز نقطة 

الدفـــع، بل يتم حفظهـــا في موقع آمن؛ 
وال تســـمح ألي طـــرف للوصـــول إلـــى 

التفاصيل الخاصة بالمستخدم.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة بنفت 
عبدالواحـــد الجناحـــي “يســـعدنا جـــًدا 
اإلعالن عن تدشـــين خدمـــة الدفع الال 
لمســـتخدمي   ”Tap & Go“ تالمســـي 
تطبيـــق “بنفـــت بـــي”، التـــي تتيـــح لهم 
دفـــع قيمـــة مشـــترياتهم لـــدى أجهـــزة 
نقـــاط البيع باســـتخدام هواتـــف نظام 

أندرويد”. 
وأضـــاف “جـــاءت الخدمـــة بنـــاء على 
مصـــرف  مـــع  والتنســـيق  التوجيـــه 
مـــع  وبالتعـــاون  المركـــزي،  البحريـــن 
الدوليـــة  والمنظمـــات  الشـــركات 
المدفوعـــات  أنظمـــة  عـــن  المســـؤولة 

والبطاقات )فيزا وماستر كارد(”.
بالشـــكر  نتقـــدم  أننـــا  “كمـــا  وأضـــاف 

لكافـــة البنوك والمؤسســـات المصرفية 
المشـــاركة لدورها المحـــوري وتعاونها 
المثمـــر إلنجـــاز هذا المشـــروع الوطني 
المســـتخدمين  يمنـــح  والـــذي  المهـــم 
حلـــول دفـــع أكثـــر ســـهولة وذات قيمة 
هـــذا  ومـــن  حياتهـــم.  تثـــري  عاليـــة 
المنطلق، نتطلع قدًما لتحقيق تطلعات 
المســـتخدمين وتعزيز اســـتفادتهم من 

هذه الميزة على نطاق أوسع”.
إضافـــة   ”Tap & Go“ خدمـــة  تشـــكل 
مهمـــة علـــى تطبيـــق “بنفت بـــي”، الذي 
يعـــد المحفظـــة اإللكترونية األولى من 
نوعهـــا فـــي المملكـــة. وتمتـــاز وســـيلة 

الدفع الجديدة بتمكين المســـتخدمين 
من تســـديد مدفوعاتهم مـــن دون حد 
أعلى لقيمة المعامالت المدفوعة دون 
وجـــود الرمز الســـري PIN، على عكس 
الوســـائل األخـــرى للدفع الال تالمســـي 
 50 أو   20 بإنفـــاق  لهـــم  تســـمح  التـــي 
دينارا فقط، حيث إن عملية الدفع الال 
تالمســـي عبـــر بنفت بي تعتمد أساســـا 
على خاصية األمان واإلقفال التلقائي 
أو خصائـــص التحقـــق مـــن الهوية من 
خـــالل التعرف على الوجـــه أو البصمة 

أو إدخال الرقم السري.
يذكـــر بأن عدد المســـجلين في تطبيق 
بنفـــت بي قد تجاوز 500 ألف شـــخص 
مع تنوع خدمات الدفع الموجودة فيه، 
فإلـــى جانـــب عمليات الدفـــع في كافة 
نقاط البيع المنشـــرة بمملكـــة البحرين، 
يمكن إجـــراء التحويالت المالية ودفع 
الفواتير واستخدام سديم االفتراضية 
لدفـــع البترول وغيرهـــا من الخصائص 
المهمـــة حيـــث تســـعى الشـــركة لجعـــل 
التطبيـــق بمثابة أســـلوب ثقافي لنمط 

الدفع في البحرين.

المنامة - بنفت

المنامة - مصرف البحرين المركزي

70 مليون دينار 
لتغطية إصدارات 

أذونات الخزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
تغطية اإلصــدار رقم 1824 من أذونات 
الــخــزانــة الــحــكــومــيــة األســبــوعــيــة التي 

يصدرها المصرف نيابة عن الحكومة.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لــفــتــرة اســتــحــقــاق 91 يــومــا تــبــدأ الــيــوم 
بلغ  كما  المقبل،  ديسمبر   2 في  وتنتهي 
الفائدة على هذه األذونــات  معدل سعر 
 %  2.26 الفائدة  بسعر  مقارنة   %  2.24
أغسطس   26 بتاريخ  السابق  لــإصــدار 

الماضي. 

“اإلسالمي” يطلق “التسويق الرقمي - عقول الغد التكنولوجية”
 )BisB( أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـالمي
البحريـــن  خليـــج  مـــع  تعاونـــه  عـــن 
للتكنولوجيـــا الماليـــة؛ إلطالق البرنامج 
الحصـــري بعنوان: “التســـويق الرقمي – 
عقـــول الغد التكنولوجية”، والذي يمنح 
الفرصـــة لـــكل مـــن المواهـــب المحليـــة، 
برنامـــج  لتطويـــر  الناشـــئة  والشـــركات 
تسويقي رقمي متقدم وفريد من نوعه 
لقســـم التســـويق بالبنك، وذلك تماشـــًيا 

مع التزامه المستمر باالبتكار.
التســـويق  تبســـيط  برنامـــج  ويشـــجع 
علـــى  المحليـــة  المواهـــب  الرقمـــي 
المألـــوف،  وتخطـــي  بإبـــداع  التفكيـــر 
إلهامهـــم وتمكينهـــم  إلـــى  يهـــدف  كمـــا 
حيـــث  مبتكـــرة،  منصـــة  تطويـــر  مـــن 
وفـــرق  الناشـــئة،  الشـــركات  ســـتواجه 
مـــن المســـوقين المحترفيـــن، ومطوري 

والبرمجيـــات،  االلكترونيـــة  المواقـــع 
ومبرمجـــي الكمبيوتـــر؛ تحدًيا إلنشـــاء 
منصـــة متكاملـــة ألتمتة التســـويق عبر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، والتـــي 
تتضمـــن عمليات، مثل: إدارة الحمالت، 
مراقبـــة  الرقميـــة،  المنصـــة  تحليـــالت 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي، الجدولة 
وعمليـــة  والنشـــر،  التقاريـــر  وإعـــداد 
موافقـــة ذاتيـــة. كمـــا من شـــأن المنصة 
رقميـــة  تجـــارب  توفـــر  أن  المذكـــورة 
بالكفـــاءة،  تتمتـــع  للزبائـــن  مخصصـــة 

والفعالية، والسالسة.
وقال الرئيس التنفيـــذي لبنك البحرين 
اإلسالمي حسان جرار “يسعدنا التعاون 
مـــع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 
إلطالق هـــذا البرنامج الحصري، والذي 
ُيشـــجع المواهـــب المحلية والشـــركات 

الناشـــئة على االبتكار واإلبـــداع، حيث 
فـــي  بالخـــوض  المشـــاركون  ســـيقوم 
تحـــدٍّ إلنشـــاء منصـــة رقميـــة متكاملـــة 
لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي؛ بهدف 
بشـــكل  الرقمـــي  التســـويق  تبســـيط 
أكبـــر. وســـيحظى المشـــاركون بمنصـــة 
للتواصـــل مع أقرانهم لعـــرض قدراتهم، 
وتطويـــع مهاراتهـــم مـــع تبنـــي عقليـــة 
بـــدء التشـــغيل، وذلـــك لتطويـــر منصة 

تسويقية مبتكرة”.
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية 

خالد دانش “يســـرنا العمل مع شـــركائنا 
فـــي بنـــك البحريـــن اإلســـالمي إلطالق 
هـــذا البرنامـــج وتســـليط الضـــوء على 
وقـــد  المحليـــة.  والموهبـــة  اإلبداعـــات 
المتنامـــي فـــي رحلـــة  خلـــق االهتمـــام 
المســـتخدمين عبر التطبيقات الرقمية 

- الناتجـــة عـــن تطـــور وتغيـــر توقعـــات 
والحلـــول  المنصـــات  مـــن  العمـــالء 
لـــرواد  وفيـــرة   فرصـــا   - اإللكترونيـــة 
وإعـــادة  وأتمتـــة  لتبســـيط  األعمـــال 
للتســـويق  إســـتراتيجيتهم  تشـــكيل 
الرقمـــي، حيـــث أصبحوا يركـــزون أكثر 

علـــى تجربـــة المســـتخدمين وتوظيف 
التطـــورات التكنولوجيـــة مثـــل الـــذكاء 
العمـــالء  مـــع  والتفاعـــل  االصطناعـــي 
ومنحهـــم تجربة مصرفيـــة رقمية ثرية 

بالمميزات”.
اســـتيفاء  المتقدميـــن  علـــى  ويتعيـــن 
الشـــروط التاليـــة: أن يكـــون بحرينـــي 
الجنســـية أو مـــن مقيمـــي البحرين، أن 
يتـــراوح عمـــره بيـــن 25 و40 عاًمـــا، أن 
يكـــون ُملًمـــا بأهـــم األدوات األساســـية 
لتحقيـــق أتمتـــة التســـويق، أن يتراوح 
عدد أعضـــاء الفريق ما بين 2 وحتى 5 
أشـــخاص، حيـــث يتعين عليهـــم تقديم 
خطة عمـــل مطورة بالكامـــل أو مقترح 
يوضـــح الحـــل، مـــع التأكد مـــن قدرتهم 
علـــى التنفيـــذ، عبـــر تطويـــر برمجيـــات 

بمساعدة المبرمجين والمطورين.

ضاحية السيف - بنك البحرين اإلسالمي

أطلق بالتعاون 
مع خليج البحرين 

للتكنولوجيا المالية

الدبلوماسية - بنك البحرين للتنمية

وقعـــت اتفاقيـــة تعـــاون بيـــن شـــركة 
البحريـــن لتنميـــة الصناعات الناشـــئة 
االبتـــكار،  لُمســـرعات  أزوال  وشـــركة 
فرنســـية  بحرينيـــة  شـــركة  وهـــي 
متخصصة في تقييم األنظمة البيئية 
االبتكارية وتطوير وإدارة ُمســـرعات 

االبتكار.
ومثـــل جانب شـــركة البحرين لتنمية 
الصناعـــات الناشـــئة، رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة العضو المنتدب الشيخ هشام 
بن محمد آل خليفة، فيما مثل جانب 
الشـــريك  المؤســـس  أزوال،  شـــركة 

اإلداري نبيل آل محمود.
محمـــد  بـــن  هشـــام  الشـــيخ  وصـــرح 
آل خليفـــة أن هـــذه االتفاقيـــة تأتـــي 
ضمن خطط شـــركة البحريـــن لتنمية 
الصناعـــات الناشـــئة لتعزيـــز خدمات 
مـــن  المحتضنـــة  للمشـــاريع  االبتـــكار 
المؤسســـات  مـــع  التعـــاون  خـــالل 
المتخصصـــة في هـــذا المجـــال، منها 
االبتـــكار؛  لمســـرعات  أزوال  شـــركة 
بهدف االســـتفادة من خبرات الشركة 
فـــي مجـــال تطوير وإدارة ُمســـرعات 
االبتكار وتطوير الصناعات االبتكارية 
الناشـــئة، وتوفيـــر خدمـــات وبرامـــج 
للمؤسســـات  االبتـــكارات  تســـريع 

والناشـــئة،  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
فـــي  الشـــركة  خدمـــات  عـــن  فضـــاًل 
قطـــاع الصناعات المعرفيـــة وعناقيد 
التكنولوجيـــا. مـــن جانبـــه، أوضح آل 
محمـــود أن “الخدمـــات التـــي ُتقدمها 
شـــركة البحريـــن لتنميـــة الصناعـــات 
الناشـــئة ال شك أنها أسهمت في دعم 
وتطوير الصناعات الناشـــئة بالمملكة 
فـــي مراحـــل التأســـيس والنمـــو، وأن 
هـــذا االتفـــاق ســـوف ُيعـــزز مـــن هـــذا 
الدعم عبـــر توفير الشـــركة لخدماتها 
العالميـــة  وشـــبكاتها  وخبراتهـــا 
وشـــراكاتها االســـتراتيجية خصوصا 
البيئـــي  النظـــام  تقييـــم  مجـــال  فـــي 
لالبتـــكار علـــى مســـتوى المؤسســـات 
والمدن والدول وخبراتها في تطوير 

ُمسرعات االبتكار”.

اتفاقية تعاون بين “تنمية الصناعات 
الناشئة” و “أزوال لُمسّرعات االبتكار”

توقيع االتفاقية عن بعد

“الخليجي التجاري” ُيفعل “MobileTap&Go” للدفع بالنقال
البطاقات الستخدام  الحاجة  دون  البيع  نقاط  عبر  الدفع  من  سيتمكنون  المصرف  عمالء 

أعلـــن المصـــرف الخليجي التجـــاري، أحد 
بمملكـــة  الرائـــدة  اإلســـالمية  المصـــارف 
 Mobile“ البحريـــن، عـــن تفعيلـــه لخدمـــة
أجهـــزة  طريـــق  عـــن  للدفـــع   ”Tap & Go
الهاتف النقال التي تعمل بنظام األندرويد 
وذلـــك لحاملـــي البطاقـــات االئتمانيـــة أو 
الخصـــم المباشـــر الصـــادرة مـــن المصرف 

والُمسجلة بتطبيق “بنفت بي”.
وهـــذه الخدمـــة الجديدة ُتضاف لسلســـلة 
الخدمـــات الرقمية المبتكـــرة التي أطلقها 
المصـــرف مؤخـــرا تعزيـــزا لـــدوره الفاعـــل 

كمؤسســـة ماليـــة حريصـــة علـــى ُمواكبـــة 
التطورات العصرية؛ بهـــدف تقديم حلول 
تجربـــة  توفيـــر  فـــي  ُتســـاهم  مصرفيـــة 
سلســـلة للعمالء. ومن شـــأن هـــذه الخدمة 
الحمايـــة  مســـتوى  ُتدعـــم  أن  الجديـــدة 
لخصوصيـــة بطاقة الصراف اآللي للعمالء 
وتســـهيل عمليـــة الدفـــع، حيث ســـيقتصر 
إجـــراء الُمعامـــالت علـــى الهاتـــف الذكـــي 
مـــن خالل تمريـــره على جهـــاز نقطة البيع 
دون الحاجـــة الســـتخدام بطاقـــات الدفع 
البالســـتيكية، وهـــو مـــا يعلن عـــن مرحلة 
جديدة من الخدمات المصرفية المتطورة 
والتـــي جعلت من مملكة البحرين نموذًجا 

ُيحتـــذى به في هذا المجال. والســـتخدام 
هـــذه الخاصية، سيســـتوجب على العميل 
بـــي” واختيـــار  “بنفـــت  برنامـــج  تحديـــث 
البطاقات المصرفية الصادرة من المصرف 

الخليجي التجاري؛ إلجراء عملية الدفع.
وتعليًقـــا علـــى ذلك، قـــال مديـــر الخدمات 
والبطاقـــات  اإللكترونيـــة  المصرفيـــة 
فخـــورون  “نحـــن  العوضـــي  إبراهيـــم 
مـــع  بالتعـــاون  الخدمـــة  هـــذه  بإطالقنـــا 
مصرف البحرين المركزي وشركة “بنفت”، 
والتي سُتسهم بجعل عملية التسوق أكثر 
ســـهولة وأمان، حيث إن استخدام عملية 
الدفـــع عن طريق الهاتف النقال ستســـاهم 

فـــي الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة البيانـــات 
المســـجلة علـــى البطاقة وتمنـــع أي طرف 
مـــن الوصول إليهـــا، ويأتي ذلك في صلب 
إســـتراتيجيتنا لتوفيـــر تجربـــة مصرفيـــة 
أكثـــر مرونـــة مـــع رفـــع مســـتوى الحمايـــة 
واألمـــان الُمقدمـــة للُعمـــالء. ولذلك فنحن 
بالمصرف الخليجي التجاري ُنشجع جميع 
العمـــالء علـــى المبـــادرة باســـتخدام هـــذه 
الخدمـــة المبتكرة واالســـتمتاع بُمســـتوى 

جديد من الخدمات المصرفية الرقمية”.
المصـــرف  “يواصـــل  العوضـــي  وأضـــاف 
جميـــع  مـــع  تعاونـــه  التجـــاري  الخليجـــي 
الجهـــات ذات العالقـــة؛ مـــن أجـــل تعزيـــز 

المركز الرائـــد لمملكة البحرين في القطاع 
ُمنتجـــات  طـــرح  خـــالل  مـــن  المصرفـــي 
وخدمات ُمبتكرة تتماشـــى مع خصوصية 
ومتطلبات عمالء المصرف الكرام، ونشكر 
مصـــرف البحرين المركزي وشـــركة بنفت 
على هـــذه الخطـــوة نحو تطويـــر عمليات 
الدفـــع، والتي حرصنـــا أن نكون من أوائل 
هـــذه  تقـــدم  التـــي  الماليـــة  المؤسســـات 

الخدمة لعمالئها”.
ويعتبـــر المصرف الخليجـــي التجاري أحد 
والـــذي  المتميـــزة  اإلســـالمية  المصـــارف 
مـــن  العمـــالء  تطلعـــات  لتحقيـــق  يســـعى 
خـــالل نمـــوذج مصرفـــي إســـالمي يقـــدم 

مجموعة شـــاملة من الخدمات المصرفية 
عاليـــة الجودة لألفراد والشـــركات وفرصا 
الشـــريعة  مـــع  متوافقـــة  اســـتثمارية 

اإلسالمية الغراء.

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

إبراهيم العوضي

خالد دانشحسان جرار

عبدالواحد الجناحي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 اعالن بحل وتصفية شركة

شركة الشامل للسياحة والسفر
سجل تجاري رقم 1 - 54134

بناء على قرار الشــركاء في شــركة الشــامل للســياحة والســفر المســجلة  على قيد رقم  1 – 
54134 بتصفية الشــركة اختياريا  و تعيني الســادة /   احمد محمد صلبي الفارس الســليمان 
مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنــص المادة 325 
من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و 
عمــا بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، و 

ذلك على  المصفي: رؤوف علي احمد حمد  المناعي
رقم الهاتف : 36293061

mohammed@ski-me.com  : البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ :2020/9/1

  CR2020  120779  اعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيدة/ مي عيسى احمد الغتم  بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة/ مها محمد هيف مبارك الحجرف

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــرا ض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال 
خمسة عشر يوما من تاريخ اعان  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : -39163 6
االسم التجاري : مطعم فيست

القيد : 46967-1 
التاريخ : 2020-09-01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة العاصمة لتجارة المواشي ذ.م.م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها السادة 
شــركه عبدالعــال الخليــج للتدقيــق - شــركة تضامــن بحرينيــة– مكاتــب محترفــه 
بموجــب التخويــل مــن اصحاب شــركة العاصمة لتجارة المواشــي ذ.م.م المســجلة 

بموجب القيد رقم 1-46967طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة العاصمة لتجارة المواشي ذ.م.م

الى شركة العاصمة لتجارة المواشي واألعاف ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــال مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

دش جديد رسيفر HD + تركيب  ٢٦ د.ب
برمجة  ٥ د.ب

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 اعالن بحل وتصفية شركة

شركة منجز الدولية للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٧٢٨٠

بناء على قرار الشــركاء في شــركة منجز الدولية للنجارة ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ١١٧٢٨٠ بتصفيــة الشــركة اختياريــا  و تعييــن الســيدة /   زينــب ســعيد محمد 
صالح مهدي الصفار مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجارية البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 
21 ( لعــام 2001 ، و عمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان، و ذلك على  المصفي
رقم الهاتف : 39921194 973+

zainab@gchbahrain.com  : البريد االلكتروني

تاريخ : 2020/08/10
)CR2020 -  114066( ٕاعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه الســيد بــركات احمــد صالــح الجهمــي بطلــب 
تحويــل المحــل التجاري التالي ٕالى الســيدة ســميه محفوظ قايد احمد 

الرياشي
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: ٢-٨٢٥٦٨
االسم التجاري: االختيار المميز للهواتف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة توب سنتر القابضة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد 
تقــدم ٕاليهــا الســيد / طائل صالح محمد قايد شــاجره باعتباره المصفي 
القانونــي لشــركة تــوب ســنتر القابضــة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب القيد رقم )1-133266(، طالبا ٕاشهار انتهاء 
ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ: ٣١-٨-٢٠٢٠
إعالن رقم )٢٠٢٠-١٢١٥٧٠(
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه السيد/الســيد صــادق جال شــبر احمد بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/ السيد جال شبر علي هاشم 
أحمــد. فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم الــى االدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ االعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: ٤-٨٣٣٧٠

االسم التجاري: اون الين لتخليص المعامات الحكومية
رقم القيد: ١٥-٨٣٣٧٠

االسم التجاري: االوتاد الذهبية للمقاوالت

القيد : 44871
التاريخ : 3-12-2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )000( لسنة 2019

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة خدمات المختبر الدولية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد 
تقــدم ٕاليهــا الســادة اصحــاب شــركة شــركة خدمــات المختبــر الدوليــة 
االســم  تغييــر  طالبيــن   ،44871 رقــم  القيــد  بموجــب  ذ.م.مالمســجلة 
شــركة  الــى  ذ.م.م  الدوليــة  المختبــر  خدمــات  شــركة  مــن  التجــاري 

المختبرات الدولية والحوطي ستانجر ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة 

خال مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )106541( لسنة  2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جينيوس كورنر تريينينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / ناديــه علــي عبدالرضــا داود باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة جينيــوس كورنــر تريينينغ ذ.م.م ،المســجلة كشركةشــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 118075، طالبــا إشــهار إنتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، 
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

Najla Satellite 37355023
تركيب سنترال دش - صيانة - خدمات كهربائية
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NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  STOREKEEPER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  AUTOMOBILE 

ELECTRICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17700888  or  
NASSERAB@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

MILLENIUM CONTRACTING 
AND CLEANING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17536881  or  

redha@arceit.org

 Vacancies
Available

SVITZER BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR 
OF MAINTENANCE , 

suitably qualified applicants 
can contact 36064646  or  

AHUSSAIN@DELOITTE.COM

 Vacancies
Available

ARCAL W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  

ALUMINIUM TECHNICIAN 
(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17701900  or 

 hrd@arcal.biz

 Vacancies
Available

KENZ FURNITURE W.L.L. 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17678286  or  

KENZ.BH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABDULLA ATTIA FOOD 
STUFF LIMITED CO. W.L.L. 

has a vacancy for the 
occupation of  SUPERVISOR 

, suitably qualified 
applicants can contact 

17325118  or
  MJABER600@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

AlMansoori Workover 
Service W.L.L. has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17556880  or  

talshaala@almansoori.biz

 Vacancies
Available

BAHRAIN AND KUWAIT 
COMPUTER SERVICES 
has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17296711  or

  youssef@kcs.com.kw

 Vacancies
Available

CLEARVIEW TRADING 
has a vacancy for the 

occupation of  MARKETING 
EXECUTIVE , suitably 

qualified applicants can 
contact 17660141  or  

CLEARVIEWBAHRAIN@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

TERNA CONTRACTING 
WLL has a vacancy 

for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17721048  or  
KHALIFA@PCC-TERNA.BH

 Vacancies
Available

NMERA TOWERS PAINTING 
CONSTRUCION has a 

vacancy for the occupation of  
PAINTER , suitably qualified 

applicants can contact 
36780078  or 

 anmar-pc@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

MADINA ALHARAM 
FURNITURE has a vacancy 

for the occupation of  
CARPENTER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17490073  or  

ALSADAANWAR@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

ASPENTECH LTD FOREIGN 
BRANCH has a vacancy 

for the occupation of  
CONSULTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 13606407  or  
SHAHNAZ.MOAMEN@

ASPENTECH.COM

 Vacancies
Available

Albayan Medical Centre W 

L L has a vacancy for the 

occupation of  PHARMACIST 

, suitably qualified applicants 

can contact 17415191  or  

MKSADMN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

JBF Bahrain S.P.C has a 
vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17181500  or  

KUNJANCHOKSI@JBFBAH.
COM.BH

 Vacancies
Available

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

occupation of  MECHANICAL 
FITTER , suitably qualified 

applicants can contact 
17233317  or 

 aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

FRONT LINE INSULATION 
AND CONCRETE SYSTEMS 

CO.S.P.C OWNED BY 
BATOOL SAYED ALI 

SAEED ALI has a vacancy 
for the occupation of  
MASON(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17660326  or  
frontline.bh@hotmail.com

 Vacancies
Available

EXPRESS FOOD COMPANY 
LIMITED - BRANCH OF A 

FOREIGN COMPANY has a 
vacancy for the occupation 

of  WAITER (RESTURANTS) , 
suitably qualified applicants 

can contact 39347757  or  
ADEL@EXPRESS-FOODS.

COM

 Vacancies
Available

CAPITAL FACILITIES 
MANAGEMENT S.P.C. has a 

vacancy for the occupation of  
CLEANER , suitably qualified 

applicants can contact 
77132211  or  

cfmbah@gmail.com

 Vacancies
Available

Tandoori Tawah Restaurant 

has a vacancy for the 

occupation of  WAITER , 

suitably qualified applicants 

can contact 33303746  or  

adeel_rauf2003@yahoo.com

 Vacancies
Available

Mohammed Al Ojaimi 
Contracting Company S.P.C 
Owned by Mohammed A has 
a vacancy for the occupation 
of  ELECTRICAL ENGINEER , 
suitably qualified applicants 

can contact 66370888

 Vacancies
Available

ALTABEEB MEDICAL 
SPECIALIST CENTRE 
W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  

SPECIALISED DOCTOR , 
suitably qualified applicants 

can contact 17783583  or  
SAMERORTHO@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Haus For Food and Beverages 

Services W.L.L. has a vacancy 

for the occupation of  DRIVER 

, suitably qualified applicants 

can contact 17663262  or  

finance@hausphilosophy.com

 Vacancies
Available

Suprema marine co. w.l.l 

has a vacancy for the 

occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17111722  or  

TARIQ1@BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

Dar Al Zafaran Restaurant 
W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  

DRIVER(MOTOR-CYCLE) , 
suitably qualified applicants 

can contact 39379127  or  
AKRAMJABRI87@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

JAMILA AKHTAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17346157  or

  jac.servicesbh@gmail.com

 Vacancies
Available

CINDY SECRET BEAUTY 
SALOON & SPA has a 

vacancy for the occupation 
of  BEAUTICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 33142879  or  
SINDY1951@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Kids Island Fashion has a 

vacancy for the occupation 

of  TAILOR , suitably qualified 

applicants can contact 

17413052  or  

TOTTEE77@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

KHAIR DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33447225  or  
CH.KASHIFGORSI@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Ista Suites Seef W.L.L has a 

vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , suitably 

qualified applicants can 

contact 17785401  or  

HIREN@BRUPCO.COM

 Vacancies
Available

Al Saba Services Co S.P.C 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17000786  or  

RAYRAMZAN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

FAWAD TECHNICAL 
SERVICES W.L.L has a 

vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17212825  or 

 NAW4Z@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Haji Juice Centre has a 
vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
33574635  or

  DR-ABDELMAGEED@
YAHOO.COM

 Vacancies
Available

Burj Mushraf Contracting 
Co. W.L.L has a vacancy for 
the occupation of  MASON , 
suitably qualified applicants 

can contact 33346825  or  
ABDULLAHMASOODK@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ARABIAN EST FOR TRADE 
& SHIPPING LTD. has a 

vacancy for the occupation 
of  PURCHASING MANAGER 
, suitably qualified applicants 

can contact 17533598  or  
rami.serhan@aet-psd.com

 Vacancies
Available

KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L has a 

vacancy for the occupation 
of  HEAVY DRIVER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17466776  or  

ABDULLA@KINGDOM.BH

 Vacancies
Available

Maria stationery and 
photocopy W.L.L. has a 

vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17404626  or  

RAJUJOSE71@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

JAMILA AKHTAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17346157  or 

 jac.servicesbh@gmail.com

 Vacancies
Available

MOHAMED YUSUF 
NEAMA has a vacancy 
for the occupation of  

HEAVY DRIVER , suitably 
qualified applicants can 

contact 34218230  or  
WASEEMBAHRAIN123@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

IDP Global - Office of 
Educational Services for 
Studying Abroad has a 

vacancy for the occupation 
of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants 
can contact 17101100  or  

ABDULLA@ALHAMID.NET

 Vacancies
Available

SPRING FIELDS LIVESTOCK 
W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants 

can contact 33189888  or  
WASEEMWALID@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

GULSHAN NISA UMMAT 
RASOOL EST. has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33916107  or  

PARAGONCITY88@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

Textile World Bahrain 
W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  MACHINE 
MECHANIC , suitably qualified 

applicants can contact 
66641663  or

  SALES@
TEXTILEWORLDBAH.COM

 Vacancies
Available

Al Badami Services S.P.C 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39288314  or  
MALIKOSAMA637@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Muhammad Bilal Advertising 
Co S.P.C Owned by 

Muhammad Bilal has a 
vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
35905665  or 

 MUHAMMAD.BILAL794@
YAHOO.COM

 Vacancies
Available

AMASYA SALON has a 

vacancy for the occupation of  

BARBER , suitably qualified 

applicants can contact 

36639090  or  

ALOTAIBI.A.15@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

TILKE AND PARTNERS 
W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17540028  
or  PARVEEN.SYED@

TILKEANDPARTNERS.COM

 Vacancies
Available

Noor Al Eyman Bulding 

Materials has a vacancy for 

the occupation of  WORKER 

, suitably qualified applicants 

can contact 33196600  or  

EYMANAC2012@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABDULHADI ALAFOO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17874756  or  

alafoo@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

R.P. CONSTRUCTION has a 

vacancy for the occupation 

of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 

contact 17215122  or  

ashokrma@gmail.com

 Vacancies
Available

PACIFIC ALUMINUM has a 

vacancy for the occupation 

of  SALES SPECIALIST , 

suitably qualified applicants 

can contact 17672294  or  

NAIMINFC@yahoo.com

 Vacancies
Available

SECOND  WIFE 
RESTAURANT has a vacancy 

for the occupation of  
COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 39312875  or

  ISAM.SIDDIQUE204@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

HAJWAERI RESTURENT has 

a vacancy for the occupation 

of  WAITER (RESTURANTS) , 

suitably qualified applicants 

can contact 33317040  or  

yr728@live.com

 Vacancies
Available

MOHAMMED HASAN 
ALMAHROOS CO (B.S.C) has 
a vacancy for the occupation 

of  SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17408090  or 
 hr@almahroos.com

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or 

 SBARBOZA@
SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

SUPER FUTURE 
CONTRACTING CO. W.L.L has 
a vacancy for the occupation 

of  CONSTRUCTION 
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17682652  or

  Sfc.ms@live.com

 Vacancies
Available

SOUQ SIYANA TECHNICAL 
SOLUTIONS has a vacancy 

for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17227705  or  

JADOONGARAGE@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

APEX FUND SERVICES 
BAHRAIN WLL has a 

vacancy for the occupation 
of  GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17530217  or  

ADMIN@APEX.BH

 Vacancies
Available

DAIREX BUILDING 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
36646766  or 

 DAIREX1@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALWEJDAN SPECIALIST 
MEDICAL CENTER W.L.L. has 
a vacancy for the occupation 
of  SPECIALISED DENTIST , 
suitably qualified applicants 

can contact 17780060  or  
DRWEJDANI@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

THE DOMAIN HOTEL AND 
SPA has a vacancy for the 
occupation of  AUDITOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 16000000  or  

fatema@
THEDOMAINHOTELS.COM

 Vacancies
Available

SEVEN HILLS SERVICES 
W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  BUSINESS 

DEVELOPMENT MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39697979  or  
HASSAN800@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Your health for cleaning has a 

vacancy for the occupation of  

WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 

33179393  or  

NNNA1446@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

RADHEYA YUSUF GHULOOM 

ABBAS has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 36777984  or  

RADHEYAYUSUFGHULOOMABBAS@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ASAACO CONTRACTING 
& GENERAL TRADING CO 

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

suitably qualified applicants 
can contact 77305030  or  

INFO@
ALMUSAFERGROUP.ORG

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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ماكرون يؤكد استعداد بالده الستضافة مؤتمر حول  بيروت في أكتوبر

لن ندفع أموال باريس 2018 للبنان من دون إصالحات

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
إلى بيروت، وقال  ماكرون زيارته 
المقبلة   6 الـــ  “األســابــيــع  إن  أمــس 
مبديا  للبنان”،  حيوية  أهمية  ذات 
استعداده “الستضافة مؤتمر دولي 
منتصف  لبنان  حــول  بــاريــس  فــي 

أكتوبر”.
وقـــــــال مـــــاكـــــرون بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
الــفــرنــســيــيــن “ســنــقــف دائـــًمـــا إلــى 

جانب الشعب اللبناني”.
ــغــــط لــتــشــكــيــل  ــأضــ وأضـــــــــاف “ســ
حكومة لبنانية ولبدء اإلصالحات، 
ــوال بــاريــس 2018  ولـــن نــدفــع أمــ

للبنان إذا لم ُتنفذ اإلصالحات”.
المتحدة  األمم  ممثلي  أمام  وقال 
جولة  أثــنــاء  الــمــدنــي”  و”المجتمع 
“أشكر  بــيــروت  مــرفــأ  فــي  تفقدية 
كـــل الـــشـــركـــاء وســـفـــراء االتــحــاد 
الدولية  المساعدة  على  األوروبــي 
الشركات  الدولي وأشكر  وااللتزام 
ــتــي بــذلــت  الــفــرنــســيــة الــخــاصــة ال

مجهوًدا كبيًرا لتأمين المساعدة”.
بــلــدة جاج  وزار فــي وقــت ســابــق 
الــتــابــعــة لــقــضــاء جــبــيــل، إذ غــرس 
جـــاج.  أرز  ــة  غــاب فـــي  أرز  شــجــرة 
ــة  ــ وأثـــنـــاء الــــزيــــارة، قـــامـــت دوري
االســـتـــعـــراض الـــجـــوي الــفــرنــســي، 
إلعالن  المئوية  الذكرى  وبمناسبة 
بألوان  بعرض  الكبير،  لبنان  دولــة 

العلم اللبناني، فوق البلدة.
بعبدا  قصر  فــي  مــاكــرون  واجتمع 
ــيــس الــلــبــنــانــي  ــرئ ــال الـــجـــمـــهـــوري ب
ــا انــتــقــل  ــعـــدهـ ــون، وبـ ــ مـــيـــشـــال عــ
إلـــى مــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري 
واستمع إلى شرح حول اإلمكانات 
ــتـــوافـــرة لـــديـــه فـــي مــواجــهــة  ــمـ الـ

فيروس كورونا.
ــبـــطـــريـــرك  ــقــــى مـــــاكـــــرون الـ ــ ــت ــ وال
الــمــارونــي بــشــارة بــطــرس الــراعــي 
ــزاب وكــتــل سياسية  ــاء أحـ ورؤســ

لبنانية.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن قــصــر اإللــيــزيــه 
مــاكــرون  أن  فرنسا  فــي  الــرئــاســي 
ســيــزور لــبــنــان لــلــمــرة الــثــالــثــة في 

ديسمبر المقبل.
وفي هذا اإلطار، اعتبرت صحيفة 
الشرق األوسط أن ضغوط الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون نجحت 
البرلمانية  المشاورات  إجــراء  في 
التي تأخرت كثيًرا وعلى توفير ما 
سفير  تكليف  على  اإلجماع  يشبه 
أديــب  مصطفى  برلين  فــي  لبنان 
لكن  العتيدة،  الحكومة  لتشكيل 
أمــام  ــازال  مـ “إن  قــالــت  الصحيفة 

ماكرون تحديات عديدة”.
وقالت الشرق األوسط “إن ماكرون 
أمضى كثيًرا من وقته طيلة نهاية 
األسبوع المنصرم في التواصل مع 
تأييد  أوسع  باتجاه  للدفع  بيروت 

لمصطفى أديب”.
 4 ــرون  ــاكــ ــت أن أمـــــام مــ ــافــ وأضــ
ــهــا تشكيل  أول رئــيــســة،  تــحــديــات 
ــون تحظى  ــكـ ــب وتـ ــ أديـ حــكــومــة 

الدعم، وتكون  بأوسع مروحة من 
تكنوقراطية مستقلة عن األحزاب 

مستعدة للسير باإلصالحات.
ويـــكـــمـــن الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي أمــــام 
بتوفير  للصحيفة  وفــقــا  مــاكــرون 
الجديدة  للحكومة  النجاح  عناصر 
ــافـــة إلــى  ــا، إضـ ــيـ داخــلــيــا وخـــارجـ
توفير تجاوب من الشارع اللبناني 
ويــواجــه  ورئيسها.  الحكومة  مــع 
ــاكـــرون تــحــديــا رابـــعـــا هـــو مــدى  مـ
ميثاق  بــاتــجــاه  الــدفــع  مــن  تمكنه 
الطاقم  وتــجــديــد  جــديــد  سياسي 
استنساخ  يعيد  الـــذي  الــســيــاســي 

نفسه وفقا للشرق األوسط.
أمس  ماكرون وصــل مساء  وكــان 
الــلــبــنــانــيــة  ــعــاصــمــة  ال إلــــى  األول 
الثانية من  زيــارة هي  بيروت في 
نوعها في أقل من شهر بعد حادث 
انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع 

من أغسطس الماضي.
ــيـــس عـــبـــر “تـــويـــتـــر”  ــرئـ وكـــتـــب الـ
ــه “أقــــــول لــلــبــنــانــيــيــن  ــولـ ــور وصـ فــ

لــلــفــرنــســيــيــن. وكما  إنــكــم كــإخــوة 
وعدتكم، فها أنا أعوُد إلى بيروت 
الــمــســتــجــّدات بشأن  الســتــعــراض 
وللعمل سوًيا  الطارئة  المساعدات 
على تهيئة الظروف الالزمة إلعادة 

اإلعمار واالستقرار”.
ودعا فور وصوله لتشكيل حكومة 
وقت،  أســرع  في  محددة”  “بمهمة 
مصطفى  تكليف  من  ساعات  بعد 
تأتي  زيــارة  في  لها،  رئيًسا  أديــب 
عشّية إحياء لبنان المئوية األولى 
إلى  مباشرة  توجه  ثم  لتأسيسه. 
منزل الفنانة اللبنانية فيروز القابع 
في منطقة الرابية قرب انطلياس 

بشمال بيروت.
ــاء، قـــــال الــرئــيــس  ــقــ ــ ــل ــ وعـــقـــب ال
ــفــزيــونــي  ــث تــل ــ ــي ب الـــفـــرنـــســـي فــ
“قطعت التزاما لفيروز مثلما أقطع 
أبــذل  ــأن  ب الليلة  هنا  لكم  الــتــزامــا 
إصالحات  تطبق  حتى  شــيء  كل 
ويحصل لبنان على ما هو أفضل”.

بيروت - وكاالت

الرئيس الفرنسي لدى وصوله لبنان

القاهرة - وكاالت

الحماية  توفر  بــالده  أن  جمعة،  مختار  محمد  المصري  األوقـــاف  وزيــر  أكــد 
معتقداتهم، مشيرا  كانت  أيا  المواطنين  ولجميع  العبادة  دور  لكافة  الكاملة 
المتطرفة  الجماعات  رمــوز  بعض  زعماء  “سيطرة  أن  إلى  نفسه  الوقت  في 
على المساجد، انتهت إلى األبد”. وأوضح وزير األوقاف المصري، في لقاء مع 
مراسلين أجانب بمصر، على أن “تغييرا جذريا حدث في السنوات األخيرة 
سيطرة  األبــد  إلى  “انتهت  أنه  على  مشددا  بالمساجد،  الديني  الخطاب  في 
كامل  بشكل  النأي  تم  كما  بعينها،  مساجد  على  المتطرفة  القيادات  بعض 
شهدتها  التي  االنتخابات  كافة  مدى  “على  وتابع  السياسة”.  عن  بالمساجد 
مصر في السنوات األخيرة، ال توجد حالة واحدة من استغالل منابر المساجد 
“لن تتسامح مع  للدعوة لحزب أو تيار أو جهة”. وأكد جمعة على أن مصر 
الدولة  لهيبة  واإلســاءة  والتدمير  التخريب  أو  التطرف  دعاة  أو  اإلرهابيين 
واستقرارها، والمساس باألشقاء في الوطن أو كنائسهم، فمن يستشهد في 

الدفاع عن الكنائس كمن يستشهد في الدفاع عن المساجد”.

انتهاء سيطرة المتطرفين على مساجد مصر

قال وزير الداخلية النمســاوي كارل نيهامر “إن بالده ســتوجه اتهامات 
لشــخص اعترف بالتجســس لصالح المخابرات التركية، وإن الســلطات 
تحقــق في المزيد من أنشــطة التجســس المشــتبه فيها وحــذر تركيا من 

أنه ال يمكن التغاضي عن ذلك”.

صحافي  مؤتمر  في  نيهامر  وقــال 
نفوذ  بممارسة  يتعلق  “األمــر  أمس 
قوة أجنبية داخل النمسا وهذا أمر 

غير مقبول على اإلطالق”.
العامة  للسالمة  العام  المدير  وقال 
فرانز راف “إن هناك دالئل واضحة 
ــنــمــســا،  ــي فــــي ال ــركـ ــوذ تـ ــفـ عـــلـــى نـ
أعقاب  فــي  النتائج  هــذه  وظــهــرت 
الشرطة  أجرتها  مكثفة  تحقيقات 
عنيفة  اشتباكات  بعد  النمساوية 
في  وكــرديــة  تركية  جماعات  بين 

فيينا في يونيو”.
أحد  “إن  ــوزيــر  ال ــال  وقـ

األشـــــــخـــــــاص قــــدم 
ــامــــال  اعــــــتــــــرافــــــا كــ

جندته  الــتــركــيــة  ــرات  ــمــخــاب ال أن 
أتــراك  مواطنين  على  للتجسس 
أصــول  مــن  نمساويين  أو  آخــريــن 
األمنية  السلطات  وإبـــالغ  تركية 
ــم”. وأضـــــــاف أن  ــهـ ــنـ الـــتـــركـــيـــة عـ
له  ســتــوجــه  القضائية  الــســلــطــات 
تورطه  شبهة  على  بناء  اتهامات 
بالتجسس. ولم يورد أي تفاصيل 
الوزير،  وتابع  الشخص.  ذلــك  عن 
 30 أن النمسا وجدت أن أكثر من 
بين  تركيا  في  اعتقلوا  نمساويا 
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الــبــالد، وهــنــاك دالئـــل على 
التركية  الــمــخــابــرات  أن 

حاولت تجنيدهم.

النمسا توجه اتهامات لجاسوس تركي

مــوارد  الســتــنــزاف  تركيا سبيال  تــتــرك  ال 
العالقات  إلى  استنادا  وسلكته،  إال  ليبيا 
التي  طــرابــلــس  بحكومة  تربطها  الــتــي 
يقودها فائز السراج، وأحدث هذه السبل 
يهدف  أنــه  مسؤولون  يؤكد  مالي  اتفاق 

لنهب المقدرات الليبية.
ونــشــر مــصــرف لــيــبــيــا الـــمـــركـــزي الــتــابــع 
فيه  قــال  مقتضبا،  بيانا  األحــد،  للسراج، 
اتفاقا  أبرم  الكبير  “إن محافظه الصديق 
مــالــيــا ووقــــع مــذكــرة تــفــاهــم مــع نظيره 

التركي مراد أويصال”.
من  “الــعــديــد  التفاهم  مــذكــرة  وتضمنت 
أوجه التعاون في مجال عمل المصرفين 
المركزيين، بما يحقق التطوير المؤسسي 

ورفع القدرات البشرية”.
مجال  في  “التعاون  المذكرة  وتضمنت 
المصرفية  المنظومات  التدريب وتطوير 

وأنظمة الدفع اإللكتروني”.
هذا  تفاصيل  في  يخض  لم  البيان  لكن 

زمني  جــدول  عن  يتحدث  ولم  التعاون، 
لتنفيذه.

لكن وفقا لوجهة نظر رئيس لجنة إدارة 
المركزي  ليبيا  بمصرف  السيولة  أزمـــة 
االتفاق  فإن  األغــا،  رمزي  الليبي  بالشرق 
يفرض مزيدا من السيطرة التركية على 

البنك المركزي الليبي.
ــاف األغــــا فـــي حــديــث إلـــى مــوقــع  ــ وأضـ
“سكاي نيوز عربية”، أن “األصل أال يكون 

مقتصرا  االتفاق(  في  )المزعوم  التدريب 
أن  بــل يجب  بعينها،  واحـــدة  ــة  دول على 
يكون مفتوحا على العديد من الخيارات”. 
ويعني االتفاق عمليا دراية واسعة بعمل 
مصرف ليبيا المركزي والعاملين فيه، كما 
أن حكومة طرابلس ملزمة بدفع تكاليف 
الــتــدريــب وأنــظــمــة الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي 
والمنظومات المصرفية، التي ستحددها 

أنقرة.

اتفاق مشبوه بين ليبيا وتركيا

اتفــاق يفــرض ســيطرة جديــدة ألنقــرة علــى طرابلس
يد أخرى لتركيا في جيب ليبيا

فيينا - وكاالت

انتهى اجتماع وفد إيراني حول تطورات 
ملف االتفاق النووي وممثلين عن الصين 
ــمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا  ــا وأل ــيـ وروسـ
وإيـــران تحت رئــاســة االتــحــاد األوروبـــي، 
العمل  قسم  في  العام  األمين  يمثله  الذي 
الـــخـــارجـــي األوروبـــــــي هــيــلــغــا شــمــيــدت، 
الكامل  االلتزام  بضرورة  طهران  بمطالبة 
ــتــقــى أمــس  ــاق الـــنـــووي. وال ــفـ بــبــنــود االتـ
لبحث  فيينا  في  النووي  االتفاق  أطــراف 
فيها  بما  اإليراني  النووي  الملف  تطورات 
تفعيل آلــيــة “ســنــاب بـــاك”. وأكـــد اإلعــالم 
ــائــب وزيـــر  ــي مـــغـــادرة ن ــرانـ الــرســمــي اإليـ
على  عراقجي  عباس  اإليراني  الخارجية 
رأس وفد إيراني للمشاركة في االجتماع. 
مدير  عــراقــجــي  يلتقي  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقدم 
تقريًرا جديًدا لمجلس حكام الوكالة حول 
ــان وزيــر  تـــطـــورات الــمــلــف اإليـــرانـــي. وكــ

قد  بومبيو،  مــايــك  األمــيــركــي  الخارجية 
أمام  الوقوف  على  الدولي  المجتمع  حث 
بدعم  األوروبيين  متهًما  إيــران،  تصرفات 
إعــالن  على  ا  ردًّ وذلـــك  ــي،  ــران اإلي النظام 
الــواليــات  أّن  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
إلطالق  القانوني  الحّق  تملك  ال  المتحدة 
ما يسمى بآلية “سناب باك” إلعادة فرض 
ــات األمــمــيــة عــلــى إيــــــران، ألنــهــا  ــعــقــوب ال
النووي.  االتفاق  من   2018 عام  انسحبت 

نيويورك  في  للصحافيين  بومبيو  وقــال 
بعد إطالق اآللية بشكل رسمي “ال توجد 
امتلكت  المتحدة  ــواليــات  ال ســوى  دولـــة 
قرار،  مشروع  لتقديم  والقناعة  الشجاعة 
لكّنهم بداًل من ذلك اختاروا االنحياز إلى 
طهران”. وأضاف أّن “أصدقاءنا في ألمانيا 
مجالس  في  لي  قالوا  وبريطانيا  وفرنسا 
الــســالح  يـــريـــدون لحظر  إنــهــم ال  خــاصــة 

المفروض على إيران أن ُيرفع”.

جانب من اللقاء المشترك حول الملف النووي اإليراني

عقب لقاء تحت رئاسة االتحاد األوروبي ضم وفًدا من طهران و5 دول
مطالبة إيران بااللتزام ببنود االتفاق النووي

الفلبيني  الرئيس  أمر  علني،  بشكل 
رودريـــــغـــــو دوتــــيــــرتــــي، مـــســـؤول 
البالد، بإطالق  الجمارك األعلى في 
النار على مهربي المخدرات وقتلهم، 
وذلك في إطار حملة شرسة يشنها 
محور  كانت  سنوات،   4 مــدار  على 

رئاسته.
ــو دوتــيــرتــي بشدة  ــغـ ونــفــى رودريـ
نطاق  خـــارج  قتل  بعمليات  اإلذن 
القضاء، لكنه هدد مرارا وعلنا تجار 

المخدرات بالقتل.
ــيــة،  ــوطــن ــة ال ــرطـ ــشـ وقـــــال هـــو والـ
لـمكافحة  حملته  إنفاذ  قــادت  التي 
المشتبه  مــعــظــم  إن  ــدرات:  ــخـ ــمـ الـ
خالل  الشرطة  قتلتهم  الــذيــن  بهم 
الــحــمــلــة، “قـــاومـــوا وهــــددوا أرواح 

منفذي القانون”.
وأعــــــطــــــى دوتــــيــــرتــــي 

األمــــــر إلـــــى مــفــوض 
ري  الجمارك  مكتب 

تصريحات  في  غيريرو،  ليوناردو 
متلفزة من اجتماع لمجلس الوزراء 
ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ ــول جــائــحــة فـ حــ

مساء االثنين.
“المخدرات ال تزال  وقال دوتيرتي 
ــتــدفــق داخـــــل الـــبـــالد مـــن خــالل  ت
الــجــمــارك”، مــشــيــرا إلـــى أنـــه وافــق 
في وقت سابق على طلب غيريرو 

بالحصول على أسلحة نارية.
ــاف “لــقــد وافــقــت عــلــى شــراء  وأضــ
ــنــاريــة وحــتــى اآلن لم  ال األســلــحــة 
ــه أن  تــقــتــل حــتــى واحـــــدا؟، قــلــت ل
يتصرف بمسؤولية”، وفق ما ذكرت 

وكالة أسوشييتد برس.
المخدرات  مباشرة،  له  “قلت  وتابع 
ال تزال تتدفق. أود منك أن تقتل 
سأدعمك  حــال،  أي  على  هناك 
كانت  إذا  سجنك،  يتم  ولــن 
هـــنـــاك مــــخــــدرات، أطــلــق 

النار واقتل”.

رئيس الفلبين يأمر بإطالق النار على مهربي المخدرات
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وجــه 
السيسي أمس، بإنشاء 10 جامعات 
ــيــة عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات  أهــل
ــعـــات  ــامـ الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــتـــبـــع الـــجـ
المتحدث  أعلن  ما  الحكومية، وفق 
ــة.  ــريـ ــمـــصـ ــي لـــلـــرئـــاســـة الـ ــمــ ــرســ ــ ال
واستعرض السيسي مشروع إنشاء 
رئيس  مع  اجتماع  أثناء  الجامعات 
ووزيــر  مدبولي،  مصطفى  الـــوزراء 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم 
خــالــد عــبــد الــغــفــار، بــحــضــور الــلــواء 
ــان حـــرب إيــهــاب الــفــار، رئيس  أركــ
المسلحة.  للقوات  الهندسية  الهيئة 
وتناول االجتماع مستجدات تنفيذ 
تــوجــيــهــات الــســيــســي بــإنــشــاء 10 
جامعات أهلية جديدة في كل من: 

حلوان،  بورسعيد،  اإلسماعيلية، 
بــنــهــا، الــمــنــيــا، بــنــي ســويــف، 

المنصورة،  اإلسكندرية، 
ــوط وأســـــــــــوان.  ــ ــ ــي ــ أســ

ونـــاقـــش االجـــتـــمـــاع خــطــط إنــشــاء 
الجامعات األهلية الجديدة وعرض 
واإلنشائية  الهندسية  التصميمات 
بــتــوفــيــر  ــســيــســي  ال ــه  ــ ــا، إذ وجـ ــهـ لـ
تلك  إلنشاء  الالزمة  المالية  الموارد 
الجامعات وفق أعلي المعايير. وأكد 
الرئيس المصري على ضرورة تركيز 
العلوم  على  بها  األكاديمية  الدراسة 
التكنولوجية الحديثة والتخصصات 
تطبق  أن  على  المتطورة،  العلمية 
نظام التوأمة مع الجامعات الدولية 

ذات التصنيف العالمي المتقدم.
 وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي وقــت 
يستعد ماليين الطالب الجامعيين 
ــاق بـــالـــعـــام  ــتـــحـ الـــمـــصـــريـــيـــن لـــاللـ
ــي الـــجـــديـــد فــــي 17  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــق ما  ــمــقــبــل، وفــ أكــتــوبــر ال
الــتــربــيــة  وزارة  ــنــت  أعــل
والتعليم والتعليم العالي 

في وقت سابق.

السيسي يوجه بإنشاء 10 جامعات أهلية

إرجاء محاكمة البشير
أرجأت محكمة سودانية، أمس، محاكمة 
البشير  عمر  المعزول  السوداني  الرئيس 
و27 شخصا آخرين، متهمين باالستيالء 
على السلطة في انقالب العام 1989، إلى 
القاضي  وقال  الجاري.  سبتمبر  منتصف 
بــعــد حــوالــي 45  المحكمة  تـــرأس  الـــذي 
دقيقة على انعقاد الجلسة “ُترفع الجلسة 
)..( إلى 15 سبتمبر للسير في اإلجراءات” 
ــار فـــيـــروس  ــشـ ــتـ ــل انـ ــي ظــ الــصــحــيــة فــ
الجلسة،  بداية  وفــي  المستجد.  كورونا 
في  السياسية  الحالة  “إن  القاضي  قــال 
البالد “ال تؤثر سلبا أو إيجابا” على سير 
المحاكمة”، مشيرا إلى أن المحكمة “تقف 

على مسافة واحدة من األطراف”.
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مـــاذا تفعـــل عندما ترى الجميع على خطأ؟ هل تحاول تصحيح الخطأ فتبدو خارجا 
عـــن القاعدة وحدك وتكـــون أنت المخطئ والبقية على صـــواب رغم إدراكك للخطأ 
جلًيا؟ أم تتغافل وتتظاهر بأنك ال ترى وتتجاوز وتترك اآلخرين يغرقون بخطئهم؟ 
قد ترى بنظر البعض أحمق، وقد تبدو مغروًرا بمعاكســـتك التيار، وربما بنظر البعض 

مجنوًنا، والسؤال الذي يلح عليك.. ماذا أفعل؟
إذا كنـــت فرًدا في أســـرتك أو موظًفا بمؤسســـة، أو عضًوا بتجمـــع ثقافي ورأيت من 
حولك الخطأ الفادح والجميع ال يرونه يدوسون عليه ويعبرون الطريق دون مباالة، 
هـــل تترك أســـرتك تغرق أو مؤسســـتك ُتدمر، أو فريقك يتحطـــم؟ وتكتفي بالفرجة 
وأنت تعلم مصدر الخطأ وطريق الخروج منه، ولكن أمام موجة الجميع التي تشبه 

العاصفة ستظهر أحمق لو حاولت تصويب موقفهم، كيف تتصرف؟
العالـــم ال يســـير بهـــذه الطريقة، وأنت لســـت مســـؤوال عـــن إصالح الجميـــع، وتحمل 
مســـؤولية أخطائهـــم، فاتركهـــم يتحملون وزر ثمرة جهلهم ودع القدر يرســـم طريقه 
معهـــم واعتن بنفســـك... هذه طريقة، أما الطريقـــة األخرى فهي: ال تحاول مبارزتهم 
إلظهـــار خطئهـــم وال تفرض عليهم رأيك، ألم يرتكبوا الخطـــأ برؤيتهم له واعتقادهم 
أنهـــم على صـــواب؟ إذا اجعلهم يظنون أنهم الصح وسيكتشـــفون ولـــو بعد مئة عام 

كم كانوا مغفلين وأنت الُمحق وساعتها فات أوان تصحيح الخطأ ودفعوا الثمن.
لْت لك نفســـك عبوره،  أمـــا الطريـــق الثالث فهو الذي ســـتدفع فيه أنت الثمن، لو ســـوَّ
وهـــو انخراطـــك في جدٍل عقيم وضوضاء وصخب مع هؤالء لكشـــف خطئهم، فقد 
تفقـــد حياتـــك ضغًطا أو ســـكًرا أو ســـكتة قلبية لـــو فعلت ذلك مع عقـــول صماء مثل 
الصخـــر لـــن تـــدرك ما هي عليه من صالفـــة بالتفكير لمجرد غـــرور يكتنفها بأنها على 
صـــواب، هـــذه المواقف نصادفها كل ســـاعة بمجتمعنا الصغير في األســـرة والشـــركة 
والتجمـــع الثقافـــي والسياســـي، وبمجتمعنا الكبيـــر المكون من األحـــزاب والمذاهب 
والقبائـــل والطبقـــات التي تعتقد كل جهة أنها وحدها التي تملك الحقيقة وهي على 
صواب وأنت على خطأ، فانظر كيف واجه الشعب اللبناني مشاكله؟ وكيف تصرفت 
الطبقات السياســـية والحكم بكارثة المرفأ دون أن ينتج شـــيء حتى اآلن بعد هذه 
الفاجعـــة ومضـــى كل هذا الوقـــت دون مفعول ُيذكـــر... اترك يا صديقـــي المركب أو 
القطار والطائرة يمضي كل بطريقه وال تجلد نفســـك، ســـيدرك الجميع خطأهم يوًما 

ما بدل أن تفقد حياتك.

نصر اهلل... والبدايات العسيرة )1(تنويرة: ال تجادل اثنين في وقٍت واحد. «
ما كان، حتى الذين يعتبرون أن حسن نصر هللا لم َيُجِد الزمان بمثله ال 
فـــي العهود الغابرة وال في العهود الحديثة بعد انتصار الثورة الخمينية 
عام 1979، يصدقون أّن جنون العظمة سيصل بـ “سيد” ضاحية بيروت 
الجنوبيـــة إلـــى حـــّد أن يقول ما قاله يوم الســـبت الماضي “مســـاء” وأن 
يرفع صوته عاليًا ويأمر أتباعه والمعجبين به بمقاطعة قناتي “العربية” 
و”الحـــدث”... ويقـــول: “إنه مضطر لقطع  - إيقـــاف - بث هاتين القناتين 
كي ال يشاهدونهما”، وبالطبع فإنه لم يقل ولم يوضح كيف سيكون هذا 
“القطـــع” الـــذي هدد به القناتيـــن اللتين تبثان من األرجـــاء األربعة للكرة 

األرضية!
وبالطبـــع فإّن “مفجـــر مرفأ بيروت” قد يصل به الغـــرور إلى حد أنه بات 
يعتقد أّن بإمكانه أن يوقف الشمس في مكانها، وهنا فإن المعروف في 
أدبياتنـــا الدارجـــة أن هناك مثـــالً رددته األجيال المتعاقبة يقول: “ســـئل 
فرعـــون عما فرعنه... فقـــال: من قلة من يســـتطيع أن يردني”، وحقيقة 
اّن حســـن نصر هللا قد وصل به الغرور إلى هذا الحد... وهللا إنني كنت 
قد رأيت هذا النجم الذي صعد حتى باتت هامته تالمس غيوم السماء، 
وفـــي فترة ســـابقة أصبحـــت بعيدة عندما أطـــل علينا: “أنـــا العبد الفقير 
إلى هللا وحســـين نصر هللا شـــقيق حســـن نصـــر هللا.. وصديـــق ماروني 
لـــم تتـــرك لذهنـــي كل هـــذه الســـنوات المتعاقبـــة إال اســـمه األول: “بيير” 
وتحدث، أي حسن نصر هللا، وهو يقف على آخر “درجة” تطل على ظهر 
عمارة ضاحية بيروت الجنوبية، مع شـــقيقه، كالمًا لم نســـمعه ولم نكن 
فضوليين كي نحاول سماعه، وهكذا ذهبت األيام وانقشعت كما تنقشع 
غيوم الســـماء وأصبحت “الضاحية” عاصمة لبنان الجميل، وأصبح هذا 
“الســـيد” الصغيـــر قائـــدًا كبيـــرًا تنحني له هامـــات الرجـــال، ويفجر مرفأ 
بيروت التاريخي بدون أْن يستطيع “كائن من كان” أن يشير له بالبنان!!. 

“إيالف”.
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كلمة سيدي جاللة الملك وأروع المثل في المحبة والوئام
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أسامة الماجد

تنطلـــق مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعـــاه، بكل طاقاتها 
لبناء حاضرها والتخطيط لمستقبلها، وقد عكست الكلمة السامية التي 
ألقاها جاللته بمناســـبة ختام موسم عاشوراء، ما تتمتع به البحرين من 
وحدة الصف والكلمة الجامعة التي تعمل على تماسك هذا الشعب الوفي 
القـــادر على العطـــاء بال حدود للبحريـــن، وأن هذا البلـــد العظيم حاضن 
لـــكل األطيـــاف والمذاهب ومعروف عنـــه منذ القدم التآخـــي والتعايش 

والوسطية، وتصان فيه الكرامة اإلنسانية على أسس راسخة.
يقـــول جاللتـــه حفظه هللا ورعاه )إن ما تميز به موســـم عاشـــوراء، لهذا 
العام، من إجراءات حذرة ومنضبطة، وما أحيط بهذه المناسبة الدينية 
مـــن عناية واهتمام إلحياء جوهرها بالشـــكل الذي يتناســـب مع قيمتها 
ومكانتهـــا، لهـــو نابـــع مـــن خصوصيتنا البحرينيـــة بنســـيجها االجتماعي 
المتماســـك والمتعايـــش بســـالم وانســـجام، والتـــي ســـتبقى بنموذجهـــا 
المتحضـــر، بإذنـــه تعالى، وبعزيمـــة إرادتنا الوطنية، مرجعًا إنســـانيًا في 
ممارســـة الحريات الدينية واحتـــرام التعددية المذهبية، ومركزًا حاضنًا 

لقيم ديننا الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم(.
ســـتبقى مملكة البحرين بإذن هللا نموذجًا للتعايش والتســـامح والمحبة 
بيـــن الجميـــع، ولهـــا رصيد كبير في لقاء الشـــعوب وتعزيـــز العالقات مع 
الجميـــع، وضربـــت أروع المثل فـــي التســـامح والوئام والمحبـــة النابعة 
مـــن ثقافة اإلنســـان البحريني وهويته وموروثه الحضاري واإلســـالمي 
وروحـــه المعنويـــة العاليـــة، فمنهـــج التعايـــش والتســـامح الدينـــي مـــن 
أهـــم المبادئ األساســـية التـــي يقوم عليها هـــذا الوطن، كما أن اإلشـــادة 
الملكية السامية بكل المؤسسات واألجهزة المعنية، والمشايخ والعلماء 
األفاضـــل، ومجلـــس األوقـــاف الجعفرية ورؤســـاء المآتم، وفـــرق العمل 
الميدانيـــة من المتطوعين، بمثابة وســـام رفيع تقلـــدوه من جاللته على 
مـــا قام بـــه الجميع من تحمل المســـؤولية وااللتزام وتطبيـــق التعليمات 

الوقائية والخطط االحترازية الصادرة عن فريق البحرين.

إنها البحرين، البلد الذي يقدم أعلى معايير الدقة واألصالة في التعايش  «
والمحبة والسالم.

ثورة طرابلس التي كشفت عن خالف السراج - باشا آغا
كشـــفت المظاهـــرات التـــي خرج فيهـــا أهالـــي العاصمـــة الليبيـــة طرابلس 
للتعبيـــر عن اســـتيائهم مـــن حكومة فايز الســـراج التي فشـــلت في تقديم 
وتوفير أبســـط مقومات الحياة البســـيطة للمواطـــن الليبي عن الصراعات 

واالختالفات بين األجنحة والقيادات في حكومة الوفاق الليبية.
فبعد أن أردت القوات األمنية أحد المتظاهرين قام السراج بإيقاف وإحالة 
وزير الداخلية فتحي باشـــا آغا للتحقيق اإلداري، حيث حمل السراج باشا 
آغا مســـؤولية ما حدث في طرابلس، من جانبه يرى باشـــا آغا أن تنحيته 
جاءت على خلفية انتقاده الحكومة الليبية وكشفه عن الفساد المستشري 
فيها، ذلك ما أدى إلى تصفيته تحت ذريعة أحداث احتجاجات طرابلس.
على الرغم من األسباب الظاهرة لتنحية باشا آغا يبقى ما يدور في الخفاء 
أكبر من األســـباب المعلنة، لكنه بالتأكيد يحمل العديد من المؤشرات التي 
تدل على استفحال الشقاق داخل حكومة الوفاق، وذلك ما ظهر جليًا من 
خالل استنفار مليشيات مصراتة الداعمة لوزير الداخلية المحال للتحقيق 
فتحي باشا آغا وإعالنها التمرد على حكومة طرابلس، فمليشيات مصراتة 
التي تعد من أقوى مليشيات الوفاق ساندت ابن مصراتة فتحي باشا آغا 

ضد فايز السراج الطرابلسي.
تركيـــا أردوغـــان لـــم تكن بعيـــدة عن ما يجـــري، فحكومة الوفـــاق وقادتها 
بيـــادق يحركهـــا أردوغـــان، وعلـــى الرغم من عـــدم وضوح الصـــورة الكلية 
حول موقف أردوغان من خالف الســـراج - باشـــا آغا إال أن األخير كان في 
أنقرة في غرة مظاهرات طرابلس، في حين تأجلت حســـب ما أعلن زيارة 
الســـراج لتركيـــا مـــا يجعل تركيا دون شـــك ضالعة بقوة في مـــا يجري من 

شقاق بين الطرفين. 

خالف السراج - باشا آغا يعري اليوم األهداف الحقيقية لحكومة الوفاق  «

التي اجتمع سكان طرابلس اليوم على أنها غير قادرة على توفير أبسط 

مقومات الحياة لسكان طرابلس، حيث إن الخالف اليوم في حكومة 

السراج أكبر من خالف بين شخصين، فهو في حقيقة الحال خالف 

بين شقين أساسيين في ليبيا يجتمعان على محاربة الجيش الوطني 

الحر بقيادة المشير خليفة حفتر ويختلفان في كيفية تقسيم النفوذ 

والمصالح بينهما.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

فـــي مقـــال يثيـــر الحزن واألســـى علـــى الحـــال الذي وصـــل إليه المســـلمون 
فـــي الغرب وما يشـــعرون به من حـــرج وضيق عند وقـــوع أي عمل إرهابي، 
أكـــدت الكاتبة مريـــم خان بصحيفة “آي” البريطانية أن المســـلمين مطالبون 
باالعتـــذار عن الهجمـــات اإلرهابية التي تحدث رغم عـــدم وجود أية عالقة 
لهم بها! مشيرة إلى أنه ال ُيسمح لها أن تشعر بالضيق والصدمة مثل غيرها، 
إنمـــا عليهـــا شـــرح دوافع المعتـــدي، ولفتت إلـــى تقرير مركز مراقبة وســـائل 
اإلعالم الذي خلص إلى وجود تناقض كبير في كيفية اإلبالغ عن الهجمات 
اإلرهابية اعتمادا على مرتكبيها، حيث اســـتخدمت أكثر من نصف التقارير 
اإلخباريـــة البريطانية بين عامـــي 2015 و2019 مصطلح “إرهابي” جنًبا إلى 
جنب مع مصطلحات “اإلسالم” أو “المسلم” - أي تسعة أضعاف الموضوعات 

التي يتم فيها تحديد الجاني على أنه “يميني متطرف” أو “نازي جديد”.
واضح من المقال حجم األذى النفســـي الذي يتعرض له المســـلم في الغرب 
كونـــه موضوًعا فـــي خانة بمفرده مقابـــل خانة أخرى تضم باقـــي الديانات، 

وألنه دائًما محل اتهام وشك عندما يقع أي عمل إرهابي دون انتظار معرفة 
تفاصيل ومالبسات الحادث وطبيعته.

ال شـــك أن اإلعـــالم يلعـــب دوًرا مؤثـــًرا فـــي هذا الســـياق، فهـــو يتعامل بناء 
على أرضية رســـمها وخلفية أسســـها في فترات ســـابقة تربط بين اإلرهاب 
واإلســـالم وليســـت لديـــه رغبة فـــي تغييرهـــا، وتقوده إلـــى التعميـــم عندما 
يكون المتورط في الفعل اإلرهابي من المســـلمين، بينما يكون حذًرا ودقيًقا 

ومبتعدا عن التعميم إذا كان من فعل من اآلخرين.
لكن الحقيقة أيًضا أن موازين القوى تلعب الدور األكثر تأثيًرا في هذا التسطيح  «

المستمر منذ سنوات وفي هذا اإلصرار على التعميم، فحالة الضعف التي 
تمر بها الدول اإلسالمية تعطي الوسائل اإلعالمية المزيد من الجرأة وربما 

الوقاحة وكيل االتهامات وتوجيه االنتقادات بمبرر ودون مبرر، ألنها ال تخشى 
عقاًبا متوقًعا أو رد فعل رادًعا يجعلها تبتعد عن االزدواجية الفاضحة وتعتمد 

نفس المقياس والميزان في تناولها حوادث العنف واإلرهاب بغض النظر عن 
مرتكبيها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

المسلمون واالعتذار عن اإلرهاب!



ناصـر بن حمـد يهنـئ خالد بـن حمد
هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، النائـــب األول لرئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
فـــوز المهر “بحرين برايـــد” بالمركز األول 

في سباق ريبون البريطاني.

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
 KHK RACING فريـــق  أن  خليفـــة  آل 
سجل إنجازات متعددة بفضل االهتمام 
والدعم الذي يحظى به الفريق من سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة والذي 
ساهم بتحقيق عدة إنجازات في الفترة 
الخارجيـــة  المشـــاركات  فـــي  الماضيـــة 
المحافـــل  فـــي  المملكـــة  مكانـــة  لتؤكـــد 

الكبرى عبر تحقيق اإلنجازات.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 

خليفة أن فوز المهر “بحرين برايد” لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيعطي 
البحرينيـــة  للمشـــاركات  كبيـــرا  دافعـــا 
القادمـــة بمواصلة حصد اإلنجازات التي 
تســـجل باســـم المملكة، مبينا ســـموه أن 
رياضة الفروســـية البحرينية لها مكانتها 
المتميزة في البطوالت العالمية الكبرى.

وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن تمنياتـــه بمواصلـــة تحقيق 
القادمـــة،  المشـــاركات  فـــي  اإلنجـــازات 

والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ســـموه  متمنيـــا 
لكافـــة المشـــاركات بحصـــد المزيـــد مـــن 

سمو الشيخ خالد بن حمداإلنجازات. سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي

اإلعالمــي الســعودي الشــهير فــواز الشــريف أو كما يفضل الكثيــر من محبيه 
ومتابعيــه اإلشــارة لــه بـــ “وزيــر األحــالم” هــو النائــب األول لرئيــس االتحــاد 
العربــي للثقافــة الرياضيــة رئيــس لجنــة الشــباب باالتحاد الخليجــي لإلعالم 
الرياضــي، كان علــى الموعد وكشــف عن العديد من الملفــات وأجاب عن كل 
االستفســارات والتســاؤالت التي كان يرددها الشارع الرياضي حوله وحول 
اإلعــالم والرياضــة الســعودية.. إليكــم مقتطفــات مــن الحوار المطــول الذي 

تنشره صحيفة “البالد” بالتزامن مع صحيفة “انفوسبورت” الرياضية:

أوال حدثنا عن االتحاد العربي  «
للثقافة الرياضية؟

هو اتحـــاد يبنـــي ثقافـــة الرياضة من 
اإلعـــالم  خبـــرات  ويجمـــع  الداخـــل 
والرياضة والفن واألدب واإلدارة في 
مجلـــس واحد، يتحرك وفـــق المبادئ 
للرياضـــة  واإلنســـانية  األساســـية 
واإلعالم والقيم النبيلة التي تعزز من 

قدرة الفرد والفرق الرياضية.
نعيش حاليا في عصر الفضائيات  «

واإلنترنت، والتقنية الحديثة، هل 
استفدنا منه؟ 

نعـــم، نحـــن اآلن نســـتفيد منـــه، ولكن 
كالعـــادة أتينـــا إليـــه متأخريـــن، ولـــك 
تملـــك  عظيمـــة  صحفـــا  تتخيـــل  أن 
مئـــات المالييـــن انهـــارت بيـــن عشـــية 
وضحاها نتيجة فشـــلها في منافســـة 
اإلعالم الجديد، ولم تستطع أن تكون 
صاحبـــة الريادة رغـــم ما كانت تتفوق 
فيه، وهو دليـــل على أنها لم تفكر في 
مســـتقبل المهنة وتطورها؛ األمر الذي 
ولألسف تسبب في افتقاد الكثير من 
اإلعالميين طبيعة أعمالهم الحقيقية 
اســـتفدنا  حتمـــا  للمهنـــة.  وحبهـــم 
دفعنـــا  أن  بعـــد  ولكـــن  وسنســـتفيد، 
فاتـــورة الوقت الذي أمضيناه ســـدى؛ 
بسبب المفلسين الذين كانوا في سدة 

قرارات اإلعالم وأدواته بشكل عام.
ما أهمية التخصص في مجال  «

اإلعالم الرياضي في كل جوانبه؟

اإلعـــالم كمهنـــة يختلـــف عـــن اإلعـــالم 
ال  والرســـالة  المهنـــة  وعـــادة  كرســـالة، 
تجتمع إال لدى المؤسسات الكبيرة على 
مســـتوى ،وهـــي قليلـــة جدا فـــي الوطن 

العربي وتكاد تكون معدومة.
فعلـــى ســـبيل المثـــال مـــا المهنيـــة التي 
تمثلها “الجزيرة القطرية”، وما الرســـالة 
اإلعالمية لها، ســـتجد أنها تمثل شيطنة 
المهنة اإلعالمية وعرض وجهها القبيح، 
وفي رســـالتها تمثـــل األرض المحروقة، 
تدعمهـــا الدوحة بأموال الغـــاز، فتنتفخ 
ثم تتالشى؛ ألن هذه األموال هي أموال 
األجيـــال القادمـــة التـــي تـــم “فتهـــا” بين 
أكـــف المرتزقة ولفها في ورق البنكنوت 

بالكذب والدجل وخراب األوطان.

ســـؤالك،  مـــن  الثانـــي  الشـــق  عـــن  أمـــا 
فاإلعـــالم العربي الرياضـــي أو غيره من 
والسياســـي  واالقتصـــادي  االجتماعـــي 
يفتقد المعايير بشكل عام، لكن مستقبال 

هناك مؤسسات تعمل على ذلك ربما.
ما رأيك بمن يقول إن هناك  «

تعصبا من قبل البعض في الطرح 
الرياضي؟

نعـــم، هنـــاك تعصـــب وإثـــارة مبتذلة، 
تســـتخدمها  الصحـــف  بعـــض  كانـــت 
وسيلة ألجل التسويق واستمر بعض 
اإلعالميين في اســـتخدامها أيضا من 
أجل التسويق لنفسه بالذات في زمن 
وســـائل التواصـــل و”الدفـــع بقـــدر كم 

المتابعين دون الكيف”. 
وكيف ترى النقد في زمن األهداف  «

الشخصية؟

الحقيقـــة إن النقـــد مر ويمـــر بمراحل 
مختلفـــة بالـــذات فـــي زمـــن التقنيـــة 
الحديثـــة هـــذا إذا اعتبرنا أن وســـائل 
التواصل االجتماعي جزء من اإلعالم 
الحديـــث، فالتفكيـــر النقـــدي الناضج 
ترســـخه  كبـــرى  لمؤسســـات  يحتـــاج 
وتدعمـــه. أمـــا اإلبـــداع النقـــدي، فهي 
مســـألة فرديـــة يمتاز بهـــا إعالمي عن 
اآلخر بالـــذات إذا كان ســـباق التفوق 
يعتمـــد علـــى العمل اإلبداعـــي. أما إذا 
اعتمـــد على قـــدرة الفرد فـــي صناعة 
“جمهـــرة”، فهذا ســـهل جـــدا ومختلف 
تمامـــا؛ ألن صناعـــة الجمهـــرة ال تعدو 
عن كونها “مداعبة العواطف بالرقص 

مع األكثرية”.
هل هناك صراع بين المسؤول  «

الرياضي واإلعالمي الرياضي؟

كان ذلـــك قديمـــا وبهـــذا الشـــكل، أمـــا 
وتحولـــت  تغيـــرت  فالمســـألة  اآلن، 
مـــن صـــراع مشـــروع إلى صـــراع غير 

مشروع.
لماذا اإلعالم العربي منحاز لكرة  «

القدم على حساب األلعاب األخرى؟

كـــرة القـــدم وليـــدة الحـــرب والحـــب 
وهـــي ابنـــة الشـــيطان ومجـــاز الحياة 
فيها مما تمثله غرائزنا الشيء الكثير، 
ويســـهم في ذلـــك شـــعبيتها ومكانتها 

الماديـــة والمعنويـــة، أنـــا أعتقـــد أنهـــا 
أصبحـــت تمثـــل “أيديولوجيـــا” لـــدى 
البعـــض أكثر مـــن إعجاب وتشـــجيع، 
وبالتالـــي االنخـــراط واالنحيـــاز لها ال 

يمثل الحقيقة، لكنه أمر واقع.
المتنوعـــة،  األخـــرى  الرياضـــات  أمـــا 
فالعمـــل اإلعالمـــي عليهـــا وتطويـــره 
ينطلق من أبناء اللعبة أنفســـهم، علما 
بـــأن أبناء هذه األلعاب غير مخلصين 
لهـــا، فمـــا إن ينتهـــي مـــن أداء لعبتـــه 
يعود ليصطف مع جماهير كرة القدم.

ما أبرز نقاط ضعف اإلعالم الرياضي  «
العربي أو مشاكله اآلن؟!

أعتقد أكثر ما أثر على اإلعالم العربي 
الرياضـــي هـــو العمـــل القطـــري الـــذي 

اعتمد على تسييس الرياضة. 
ما الغاية من وجود االتحاد الخليجي  «

لإلعالم الرياضي وهل حقق هدفه؟

االتحـــاد الخليجي لإلعـــالم الرياضي 
“مـــات ســـريريا” في أهـــم مرحلة كان 
من الممكن العمل فيها، وانزوى تحت 
عباءة األفراد وعلـــى حد علمي هناك 
تحـــرك خليجـــي جـــاد إلنشـــاء كيـــان 
بديـــل يقـــوم بمهـــام العمـــل اإلعالمي 

الرياضي الخليجي. 
فرحتك كانت ال توصف بعد انتخابات  «

االتحاد العربي للصحافة الرياضية 
األخيرة ما السبب؟

مـــن  األعضـــاء  للزمـــالء  تبيـــن  أوال 
الـــدول العربيـــة الشـــقيقة أن الوفـــد 

الســـعودي المشـــارك فـــي االنتخابات 
لديـــه مشـــروع واضح وناجـــح يقوم 
على العمل في ســـبيل تطوير األفراد 
المؤسســـات  وكذلـــك  وتأهيلهـــم 
الوفـــد  أمـــا  العربيـــة،  اإلعالميـــة 
القطـــري لم يكن لديـــه إال العمل على 
نشـــر الفوضـــى وزعزعـــة االســـتقرار 
والتقـــارب العربي وهذا ما ظهر جليا، 
وبالتالـــي نجح المشـــروع الســـعودي 
بفـــوزه بـــكل األصـــوات مقابـــل صفـــر 
هللا  رجـــاء  الدكتـــور  يقـــوده  الـــذي 
الســـلمي، كمـــا أن فـــوز الدكتور تركي 
العـــواد فـــي االنتخابـــات يعـــد نصـــرا 
لالتحـــاد العربـــي؛ كونه مكســـبا كبيرا 
كمـــا هو نجـــاح للزمالء العـــرب الذين 
أثبتـــوا بمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك أن 

زمن الفوضى القطرية انتهى.
ما ردك على من يتهمك بأنك  «

صحفي تبحث عن مصالحك وال 
تبحث عن مهنيتك...؟

بحثي عن مصالحي 
ــو بــحــث  هــ

مـــهـــنـــي 

ويؤكد أن األفضلية ليست مجرد 
أسماء إنما عمل على أرض الواقع 
وقـــدرة وتــفــوق وقــتــال. صحيح 
المعارك  مــن  الكثير  أخسر  أنني 
لكن  الشخصي،  المستوى  على 
هذه  ان  طالما  يضيرني  ال  ذلــك 
“الكثرة  مبدأ  على  تقوم  المعارك 

تغلب الشجاعة”. 
هل سيأتي اليوم الذي نرى  «

فيه فواز الشريف يتولى منصبا 
حكوميا؟

مواطـــن ســـعودي أكبـــر فخـــر وأهـــم 
منصـــب أمثلـــه، والحقيقة انـــا ال أجد 
نفســـي في أي مركـــز أو منصب، فكل 
المراكـــز يمثلها رجـــال ثقات نعتز بهم 
ونعمـــل علـــى دعمهـــم بالنقـــد الهادف 
والبنـــاء، فالســـعودية العظمى تعيش 
تحـــت ظـــل مـــوالي خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان حفظه هللا 
نهضة حقيقية وفق رؤية سمو األمير 
المدهـــش  التحـــول  الشـــاب وعـــراب 
ســـيدي ولي العهـــد محمد بن 

سلمان.
سبق وكانت لك  «

تجربة في العمل مع 
إدارة األستاذ نواف 

المقيرن في 
نادي االتحاد 

بجدة كمتحدث 
رسمي.. حدثنا 

عنها؟

كانت بالنســـبة 
تجربـــة  لـــي 
ناجحة، ولقد 
خســـر 

االتحاد الرجل النقي نواف المقيرن 
خـــالل ذلـــك العـــام، وما حـــدث كان 
عبـــارة عن مســـألة ثقافة لدى بعض 
األفـــراد وبعـــض الجماهيـــر وبعض 
فـــي  عالقيـــن  يزالـــون  ال  الذيـــن 
االتحاد؛ سعيا إلسقاطه ليس ألنهم 
يكرهونـــه، بـــل ألن حبهم ألنفســـهم 

أكثر من حبهم لالتحاد.
نجدك تتغنى بالهالل وبالنصر رغم  «

المنافسة الشرسة بينهما، كيف 
تستطيع خلق هذا التوازن؟

لـــو فرضنا أن في الريـــاض ناٍد واحد 
هـــو النصـــر، كيـــف فـــي لياليـــه يظهر 
الهـــالل، ولـــو فرضنا أن فـــي الرياض 
ناٍد واحـــد هو الهالل كيـــف يمكن ان 
يتحقق النصـــر، الحقيقة إن المعادلة 
متزنـــة بذاتهـــا والجماهير التي تمتاز 
الهـــالل  بالعقالنيـــة تجـــد أن وجـــود 
والنصـــر وجه مـــن أوجـــه الحياة في 

كرة القدم.
بالبطولـــة  الهـــالل  فـــوز  عـــن  أمـــا 
اآلســـيوية، فأنـــا مازلـــت علـــى قناعة 
بـــأن الهالل يمثـــل كل آســـيا، فبدونه 
كما يقول نزار قباني تصبح األشكال 

ال شكل لها.
ظهرت مشجعا لمنتخب البحرين  «

في كأس الخليج التي أقيمت في 
الكويت، ما األسباب؟

البحرين درة الخليـــج تمتد إلى قلبي 
عبـــر جســـر الخيـــر جســـر الملـــك فهد 
يرحمـــه هللا، ونحـــن والبحريـــن عائلة 
واحـــدة وهنـــا أجدهـــا فرصـــة ألشـــيد 
بالكثيـــر مـــن األعمـــال الكبيـــرة التـــي 
يقوم بها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشباب والرياضة أمام ما يتحقق من 
إنجـــازات بحرينية الفتـــة صنعت من 
المنامة وجهة رياضية، كما ال أنسى 
جهـــود رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
ورئيس اتحاد الكرة الشيخ علي 
بـــن خليفة مع الذكريـــات الغالية 
التـــي أحملهـــا للراحل عيســـى بن 
وأن  خاصـــة  هللا  يرحمـــه  راشـــد 
البحريـــن هـــو المنتخـــب الحامـــل 

للقب كأس الخليج.

الــريــاضــيــة “انــفــوســبــورت”  صحيفة  مــع  ــن  ــزام ــت ــال ب  ”^“ فــي  يــنــشــر  الـــحـــوار 

الشريف: ناصر بن حمد صنع من المنامة وجهة رياضية
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حسن علي

المحرق يالقي النجمة في مؤجلة الجولة 14

الشيــخ يترشــح لعضــويــة البسيتيــن

ــن ــي ــن اث الــقــســمــة عـــلـــى  ــل  ــب ــق ــن ال ي ــي ــرف ــط ــل ل لـــقـــاء مـــهـــم 

الـــطـــائـــرة جـــهـــاز  ورئــــاســــة  ــب  ــ ــدري ــ ــت ــ ال بـــعـــد  تـــجـــربـــة  أول 

تقام عند 7 من مســـاء اليـــوم )األربعاء( مباراة مؤجلة من 
الجولـــة 14 لدوري ناصر بن حمد الممتاز، وتجمع المحرق 

بالنجمة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وتأتـــي المبـــاراة مؤجلـــة بعـــد إصابة أحد العبـــي المحرق 

بفيروس كورونا، حيث تم تأجيل هذا اللقاء إلى اليوم، 
كمـــا تم تأجيـــل لقاء المنامـــة باألهلي إلى يوم الســـبت 
المقبـــل الموافـــق 5 ســـبتمبر الجـــاري؛ نظـــًرا لمخالطـــة 

األهلي بالعبي المحرق في لقائهم ضمن الجولة 13.
ويملـــك المحـــرق 30 نقطـــة فـــي المركـــز الثانـــي. أمـــا 

النجمة، فيملك 21 نقطة في المركز الرابع.
البرازيلـــي  المـــدرب  المحـــرق  تدريـــب  علـــى  يشـــرف 

ماركوس باكيتا، والنجمة المدرب الوطني خالد الحربان، 
الذي تســـلم المهـــام الفنية خلًفا للمدرب التونســـي فتحي 

العبيـــدي الذي تم فـــك االرتباطه بينه وبيـــن إدارة النادي 
بالتراضي.

المحـــرق بعـــد فتـــرة االســـتئناف لعـــب لقاءين أمـــام الحد 
وتعـــادل فيـــه وأمام األهلي وفـــاز فيه، فيمـــا لعب النجمة 

أيًضـــا  لقاءيـــن 
وفاز 

فيهما على الشباب والحد. يعول مدرب المحرق ماركوس 
باكيتـــا علـــى مجموعة مـــن الالعبين المحلييـــن المميزين 
أمثال الحارس ســـيد محمد جعفـــر ووليد الحيام وجمال 
راشد وإسماعيل عبداللطيف ومحمد الحردان، أما مدرب 
النجمة خالد الحربان، فيعتمد على تواجد أســـماء محلية 
مميـــزة أيًضـــا كالحـــارس عبـــدهللا الكعبـــي وأحمد 
عبـــدهللا وعلـــي مـــدن وإبراهيم أحمـــد حبيب 

ومحمد الطيب.
القســـمة  يقبـــل  وال  للطرفيـــن  مهـــم  لقـــاء 
علـــى اثنين؛ كـــون المحرق يريد اســـتعادة 
الصدارة التي حصل عليها في الجولة 13، 
فيمـــا النجمة يأمل بفـــوز ثالث على التوالي 
يكســـبه المزيد من النقاط ويعزز موقفه رابًعا 

على جدول الترتيب.

فــي خطــوة هــي األولــى بمســيرته الرياضيــة، تقــدم المــدرب الوطنــي 
ورئيــس جهــاز الكــرة الطائــرة محمــد الشــيخ بــأوراق ترشــحه لعضويــة 
مجلس إدارة نادي البسيتين للدورة االنتخابية الحالية 2020 – 2024.

ويتنافـــس على رئاســـة النـــادي كل 
مـــن يحيـــى المجدمـــي الـــذي تولى 
منصـــب الرئيـــس ونائـــب الرئيـــس 
في عـــدة دورات انتخابية ســـابقة، 
وإحســـان العباســـي رئيس النشاط 
فـــي  المعينـــة  بـــاإلدارة  الرياضـــي 
 20 تقـــدم  فيمـــا  الماضيـــة،  الفتـــرة 
مرشحا يتنافســـون على 11 مقعدا 

بمجلس اإلدارة.
وقال الشـــيخ لـ “البالد ســـبورت” إن 
الهـــدف من ترشـــحه هو دعـــم لعبة 
الكـــرة الطائرة بالنادي والمســـاهمة 
في االرتقاء بالنادي عموما، وتعزيز 

دوره الرياضـــي والثقافـــي، مؤكـــدا 
بأن تركيزه ســـينصب علـــى تطوير 

فرق القاعدة.
بقائمـــة  الدخـــول  الشـــيخ  ونفـــى 
أحـــد  لدعـــم  العمـــل  أو  موحـــدة 
المرشحين لمنصب الرئاسة، مرحبا 
بالعمـــل مـــع كافـــة األطـــراف التـــي 

تسعى لخدمة النادي ومصلحته.
وأضـــاف “إننـــي مســـتعد للعمـــل مع 
مصلحـــة  هـــو  فالهـــدف  الجميـــع.. 
النـــادي، وال أعمل لحســـاب مرشـــح 
والجمعيـــة  اآلخـــر،  حســـاب  علـــى 
العمومية حرة فيمن تختار للرئاسة 

والعضوية..”.
ورأى الشـــيخ بـــأن حظوظـــه جيدة 
للفـــوز، مؤكدا في الوقـــت ذاته بأنه 
مستعد للعمل في النادي من خارج 
مجلـــس اإلدارة في حال خســـارته، 
موضحـــا بـــأن قـــرار ترشـــحه ليـــس 

وليـــد اللحظة، حيث إنه كان يعتزم 
الترشـــح مـــع المرحـــوم خالـــد فهـــد 
منذ العـــام 2016 لـــوال تأجل عملية 
المجلـــس  وتعييـــن  االنتخابـــات 
الجديد، متمنيا لجميع المرشـــحين 

التوفيق والنجاح.

يســـتعد فريـــق البحرين للتحمل 13 للمشـــاركة فـــي ثالث بطوالت 
ُمختلفـــة فـــي مناطق مختلفة بالعالم، وبينها سلســـلة بطولة العالم 
للترايثلـــون فـــي هامبـــورغ، وترايثلـــون هيلفيليـــن فـــي المملكـــة 
المتحـــدة وترايثلـــون جزيـــرة برايبي في أســـتراليا. ففي سلســـلة 
بطولـــة العالـــم للترايثلون، فســـيكون المشـــاهدون علـــى موعٍد مع 
اإلثارة، خصوصا مع مشاركة عدد من النجوم البارزين مثل حامل 
اللقب متسابق فريق البحرين للتحمل 13 فنسنت لويس، وزميلته 
فـــي الفريـــق بطلـــة العـــام 2018 فيكي هوالنـــد، إضافـــة للفائز في 
النهائـــي الكبير العـــام الماضي زميلهم كريســـتيان بلومينفلت. هذا 
العام، ســـيكون سباق ألمانيا هو السباق الوحيد في هذه السلسلة، 
مـــا يمّثـــل المّرة األولى منذ العام 2008 التي يقع فيها الســـباق في 
يوٍم واحٍد فقط، كما ويمّثل المّرة األولى التي ســـيقع فيها الســـباق 

على مسافة العدو. 
 وقد عّلقت هوالند قائلًة: “نعم، لم تكن هذه أكثر السنوات اعتياديًّة  «

بالنسبة لنا، ولكنني بالشك ممتّنة إلقامة الترايثلون هذا العام، وبكل 
تأكيد، فأنا أتطّلع لمشاركتي في سباق هامبورغ ولّلحظة التي سأكون 

فيها على خّط البداية. لقد بذل المنّظمون جهودا كبيرة؛ للتأّكد من 
أن يكون كّل شيء على ما يرام، في بيئٍة سليمة وآمنة، وذلك شيٌء 
ُيشكرون عليه.. سوف أبذل قصارى جهدي؛ من أجل تقديم أفضل 

أداء، وذلك على الرغم من كوننا آسفين لعدم مشاركة عدد من الدول، 
ا”. وكوننا أُعِلمنا بتنظيم البطولة في وقت قصير نسبيًّ

لويس يستعد للدفاع عن لقبه

تعاقـــد األهلي رســـميا مـــع الالعـــب الدولي علـــي مرهون؛ 
لتعزيـــز صفـــوف طائـــرة “النســـور” بمركز )4( في الموســـم 

المقبل 2020 – 2021.
وعاد مرهون إلى تمثيل الفريق بعد أن ساهم في تحقيق 
عدة إنجازات مع “النسور” من أبرزها الفوز ببطولة األندية 
العربية التي اســـتضافتها البحرين في العام 2017 والفوز 
بعدة بطوالت محلية. وجرت مراسم توقيع العقد الرسمي 
بيـــن الالعـــب والنادي بحضور مدير الفريق األول عيســـى 

حسن ليمثل مرهون األهلي رسميا في الموسم المقبل.
وكان مرهـــون مثـــل النبيـــه صالـــح فـــي الموســـم الماضي 
قبل أن ينتقل إلى االحتراف بنادي الســـالم الســـعودي في 
منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز للكرة 
الطائـــرة. ويعـــد مرهون من العناصر المميـــزة القادرة على 
تقديـــم اإلضافـــة وتحقيـــق النتائـــج اإليجابية مـــع الفريق 
لخبرته في مركز 4 كما سبق له تمثيل المنتخبات الوطنية 

بالفئات السنية.
وكان األهلـــي قـــد جدد التعاقـــد مع معظم العبـــي الفريق 

األول، وهـــم صانعـــا األلعـــاب علـــي حبيب وعماد ســـلمان، 
وضاربـــا االرتـــكاز علي الصيرفي وعباس الخباز وحســـين 
الجشـــي والليبـــرو أيمـــن هرونـــة، فيما انتقـــل أمين محمد 

ضارب مركز 2 إلىى صفوف طائرة عالي.

مرهون أثناء توقيع العقد مع األهلي

ـــــع العقــــد ليمثــــل النســــور المــوســــم المقبــــل وقَّ
مــرهــون يعــود لألهلــي رسميــا

هنأ رئيس هيئة رعاية شؤون الخيل الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة 
فــوز المهــر “بحريــن برايد” من فريــق KHK RACING بالمركــز األول في 
الشــوط المخصــص للمهــور “ســنتين” مســافة 1200 متــر، والــذي أقيــم 

بسباق “ليستد ونر”.

وقال الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفة: “نبارك لســـمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة فوز المهر 
بحريـــن برايد في ســـباق لســـتد 
ونـــر، والـــذي جـــاء بعد  سلســـلة 
مـــن االنتصـــارات التـــي حققهـــا 
المهـــر في العديد من الســـباقات 
والتي كان آخرها ســـباق رويال 
والـــذي  البريطانـــي،  ويندســـور 
يؤكـــد تألقه، ويعزز من الحضور 
KHK RAC� لفريـــق  المتميـــز 
ING البحرينـــي فـــي الســـباقات 

العالميـــة، التي تشـــهد مشـــاركة 
واســـعة مـــن الفرق مـــن مختلف 

دول العالم”.
بـــن  دعيـــج  الشـــيخ  وأشـــار 
ظهـــور  أن  خليفـــة  آل  ســـلمان 
بهـــذه   KHK RACING فريـــق 
وتحقيقـــه  المتميـــزة  الصـــورة 
لهـــذه االنتصـــارات، يأتي بفضل 
مـــا يوليـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن دعـــم 
لتقديـــم  للفريـــق  محـــدود  ال 
الصورة المشـــرفة في مثل هذه 

الســـباقات، والتي تؤكد المكانة 
المرموقـــة التـــي تحتلهـــا مملكة 
البحريـــن علـــى صعيـــد رياضـــة 
متطلعـــا  والفروســـية،  الخيـــل 
للفريـــق كل التوفيـــق والنجـــاح؛ 
إلحـــراز المزيـــد مـــن النجاحـــات 

في السباقات القادمة.

 دعيج بن سلمان 

ـــر” ـــتد ون ـــباق “ليس ـــي س ـــد” ف ـــن براي ـــر “بحري ـــوز المه بف
دعيج بن سلمان ُيهنئ خالد بن حمد

أجـــل اتحـــاد غـــرب آســـيا لكـــرة القـــدم 
اجتماعـــي اللجنة التنفيذيـــة والجمعية 
العمومية، واللذين كانا مقررين يوم غد 

الخميس الموافق 3 سبتمبر الجاري.
وأشـــعر اتحـــاد غرب آســـيا لكـــرة القدم 
االتحادات األهلية األعضاء بعدم إقامة 
االجتماعيـــن المقررين بنظـــام التواصل 
المرئي عن بعد، وتأجيلهما حتى إشـــعار 
آخـــر. وبحســـب ما ذكـــره االتحـــاد على 
موقعه الرسمي حول االجتماعين، فإنه 
حال ارتباط عدد من ممثلي االتحادات 
األهليـــة ومن أعضاء اللجنـــة التنفيذية 
بالتزامات مبرمجة مسبًقا، دون عقدهما 
في موعدهما ليتقـــرر، بالتالي تأجيلهما 

إلى إشعار آخر. 
واجتمـــاع اللجنة التنفيذيـــة هو الـ )25(، 

فيمـــا اجتماع الجمعية العمومية الـ )10( 
التحاد غرب آسيا لكرة القدم، وكانا من 
المقرر أن يشـــهدان مناقشـــة مستفيضة 
عـــن برنامج وروزنامـــة الفتـــرة المقبلة، 
الخاصـــة  االعتمـــادات  إلـــى  باإلضافـــة 
بالبيانـــات المالية وأمـــور أخرى مدرجة 

على جدول االجتماع.

أعلـــن االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
للفئـــات  مســـابقات  أي  إقامـــة  عـــدم 
العمريـــة حتـــى نهايـــة شـــهر نوفمبـــر 
المقبل. وأرســـل االتحـــاد تعميًما على 
األندية الــــ 19 األعضاء أخطرهم فيه 
بعـــدم إقامة أي من مســـابقات الفئات 
2020� الجديـــد  الرياضـــي  للموســـم 

2021 علـــى األقـــل حتـــى نهاية شـــهر 
نوفمبر المقبل، على أن يشعر االتحاد 
األندية بموعد انطالق المنافسات في 
حال تقـــرر إقامتهـــا قبل موعـــد بدئها 

بشهر واحد على األقل.
يأتـــي ذلك فـــي ظل الظـــروف الراهنة 
مـــع فيـــروس كورونـــا، والذي تســـبب 
أيًضا في إلغاء ما تبقى من منافسات 
الرياضـــي  للموســـم  العمريـــة  الفئـــات 

الحالـــي 2020�2019، حيث تم إلغاء 
الفئـــات  ودوري  كـــؤوس  مســـابقات 

العمرية.
وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد 
أعلـــن فـــي وقت ســـابق من األســـبوع 
الفئـــات  مســـابقات  إلغـــاء  الماضـــي 
العمريـــة للموســـم الرياضـــي الجديـــد 

2020�2021
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القوة السعودية.. فواز الشريف!
ليعذرنــي صديقــي العزيــز، اإلعالمــي القديــر فــواز الشــريف علــى عنــوان 
المقالــة، فقــد اســتعنت بتقنيتــه الفريــدة فــي الوصــف، كمــن يجمــع بيــن 
الدهشــة واالســتفزاز، ليســتنهض عقــل القــارئ مــن ســباته ويدفعــه دفعــا 
للتعمــق فــي المعنــى الحقيقي مــن وراء الكلمة.فواز الشــريف الــذي عرفته 
في بادئ األمر وحش يفترس خصومه وينقض عليهم كما ينقض الليث على 
فريســته، ظننته يســتخدم أســلوب االســتفزاز بالفلســفة الزائدة، ثم اكتشفت 
الحقــا أنــه ينضــح بالثقافــة، فهــو إعالمي رياضي مــا ترك كتــاب إال وقرأه من 
الجلدة وحتى الجلدة، وما خط ســطرا إال وكان يهدف من ورائه إلى إحداث 

ثورة فكرية ونقاش محتدم!
هــذه الشــخصية المرعبة عبر شاشــات التلفــزة والصحف ومنصــة تويتر، هي 
مختلفة بشــكل ال يصدق بعيدا عن األضواء، فواز الشــريف ليس شرســا على 
أرض الواقــع كمــا هــو فــي فضــاء اإلعالم، إنه رجل مســالم قلبــه نبيل، مرهف 
بالمشــاعر واألحاســيس والطيبــة، لكنه يزأر مثــل الغضنفر دفاعــا عن المملكة 
العربيــة الســعودية التــي تعشــعش فــي وجدانــه، وال يســاوم علــى معتقداتــه 

ومبادئه، لقد شهدت ذلك بأم عيني.
 هــو باختصــار شــديد، ذكــي، لمــاح، ســريع البديهــة، لذلــك يخشــى الكثيــرون 
مواجهته، ظهر في كأس الخليج باليمن على مستوى الخليجيين، ثم أضحى 
األقوى واألهم، ليثبت أنه أحد أهم األســلحة الســعودية على مستوى االعالم 

الرياضي، فهو يملك شبكة عالقات عامة بمثابة مؤسسة متكاملة األركان.
لقــد أحببــت فــي شــخصية فواز الشــريف الشــيء الكثيــر، وأذهلني مــا يتمتع 
بــه مــن ثقافــة واطــالع، فليــس أمرا صحيــا على اإلطــالق أن تقتصــر معارف 
اإلعالمــي الرياضي على حفظ أســماء الالعبيــن وتواريخ البطوالت وقوانين 
كــرة القــدم، بــل علــى العكــس تمامــا، مــن المهــم ومــن الضــروري أن يكــون 
اإلعالمــي الرياضــي مثقفا ومطلعا على مختلف حقــول المعرفة واألدب، وإال 
فإنه سيصبح حالة عادية وليست نخبوية، خصوصا وأن الكتابة أو التحدث 

أمام الكاميرا ليس عماًل إعجازيًا على عامة الناس.
أما مناســبة الحديث عن فواز الشــريف، فهو اللقاء الناري الذي ننشــره اليوم 
في صحيفة “البالد”، بالتزامن مع صحيفة “انفوسبورت”، وشخصيا استمتعت 
كثيرا وأنا اقرأ أجوبة ذكية ومحبوكة بلغة شعرية من إعالمي قدير يستطيع 
بأن يدهشني في كل مرة. لقد تجول “وزير األحالم” بين عدة محطات، وترك 
بصمته في كل محطة، وبالتخصص استطاع بأن يجعل من كل حالة “عائمة”، 

حالة “عامة” تستدعي المراجعة والنقاش المفتوح.
إلى هنا وســوف أتوقف عن الحديث عن فواز الشــريف؛ حتى ال يظن الناس 

بأنني أبحث عن “وظيفة” في “وزارة أحالمه”!!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

محمد الشيخ



قدمت للعمل مجهوًدا ووقًتا أكثر من المعتاد في 
األيام الماضية.

 اليوم مزاجك سينحدر ويطرأ عليك تغييًرا في 
طريقة عملك. 

من المهم أال تجعل العناد يفسد عالقتك األسرية 
ويتحكم بها. 

تحلى بالكثير من التفاهم والمرونة وحس 
المعشر واللطافة. 

من المحتمل أن تواجه مشكالت صحية تتعلق 
بالجهاز الهضمي.

حاول أن تسيطر على انفعاالتك في العمل، وال 
تخسر زمالء.

من الضروري أن تعرف أنك تقوم بمهام صعبة 
هذه األيام.

ربما انشغالك في الكثير من القضايا جعلك تشعر 
ببعض الضيق. 

عليك أن تعود لالهتمام بصحتك من جديد 
وتحصل على الراحة. 

األمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق 
باالستثمارات واألمور المالية.

تتمتع بالثقة في النفس واالستقرار العاطفي 
والسعادة وراحة البال. 

الوقت هو األفضل للوفاء بجميع االلتزامات 
والعمل بجد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تعاقــد الفنان عمرو يوســف على بطولــة جديدة بصبغة 
تاريخيــة مصريــة، وذلــك بتجســيده شــخصية الملك 
الفرعونــي أحمس الملقــب بـ “قاهر الهكســوس”، مع 
مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم المصريين، على أن 

يشارك به في الماراثون الرمضاني القادم. 
ومسلســل “الملــك” مســتوحى عــن رواية “كفــاح طيبة” 

لألديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، 
علــى أن يتولى إخراجه المخرج حســين المنباوي، وقال المنتج تامر مرتضى ، 

إّن مسلسل “الملك” سيكون من أضخم وأهم إنتاج لموسم دراما رمضان.

أعــرب النجــم اإلماراتــي أحمد الجســمي عن ســعادته 
الغامــرة الختيــار عملــه الدرامــي التلفزيونــي الجديد 
“المنصة” على شــبكة “نتفليكس” العالمية. وقال إن 
العمل يمّثل خليطا من المغامرات والغموض، ويقدم 

صيغــا درامية إضافية لرصيد الدراما في العالم العربي. 
وعن المسلســل الجديد قــال: أنجزنا مسلســل المنصة 

قبيل نهاية العام الماضي، وتمت برمجة عرض العمل الجديد في الثالث من 
ســبتمبر المقبل، ومن خالل “نتفليكس” إحدى أبرز الشبكات الدولية، والتي 

تحقق انتشارا واسعا للمنتج الفني مهما كانت جنسيته وهويته.

أعلنــت المطربة ناديــة مصطفى، عضــو مجلس نقابة 
المهن الموسيقية بمصر، تعافيها من فيروس كورونا 
“كوفيــد – 19” بعــد 16 يومــا فــي العــزل، مؤكــدة أنها 

عاشــت األيام الماضية في حالة رعب بعد ظهور أعراض 
الفيروس، قائلة: “اطمنت على نفسى إني خفيت”.

وقالــت نادية، عبر حســابها على فيــس بوك: “الحمــد لله الذي 
بنعمتــه تتم الصالحات، بعد عزلي 16 يوما وتأكدي بعد 3 تحاليل آخرهم كان 

تحليل اليوم واطمئناني على نفسى أني خفيت”.

تعافي ناديةمسلسل المنصةقاهر الهكسوس
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عبداهلل ملك: النص الجيد والمخرج المتمكن من أهم مقومات العمل الناجح
أكــد الفنــان القديــر عبــدهللا ملــك أن مقومات العمــل الجيد تتمثــل في وجود 
نــص مكتــوب باحترافيــة وينقــل القضية على الشاشــة بكل وضــوح، وكذلك 
مخــرج متمكــن يجيــد التعامل مع النص ورســم الوجــوه للممثلين، ناهيك عن 

األسماء التي تشارك في العمل كالنجوم من مختلف األجيال.

وأضـــاف ملـــك فـــي حديـــث خـــاص لــــ 
“البالد” أنه يشـــارك حاليا كضيف شرف 
في مسلســـل “دفعة بيـــروت” من تأليف 
الكاتبـــة هبـــة مشـــاري حمـــادة، وإخراج 
جمـــال  اللبنانـــي  وإنتـــاج  العلـــي  علـــي 
سنان، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم 
فاطمـــة الصفـــي ونـــور الشـــيخ وحمـــد 
اشـــكناني وعادل شـــمس ونور الغندور 
ومهنـــد األحمـــدي وغيرهـــم، وقـــد قطع 
المخـــرج علـــي العلي شـــوطا كبيـــرا من 

تصوير العمل في لبنان رغم الصعوبات 
التـــي فرضتها أزمة كورونا، موضحا أن 
ســـعيد بالمشاركة في المسلسل كضيف 
شـــرف مع زميله الفنان البحريني عادل 
شـــمس، فقصـــة العمـــل جميلـــة وتســـير 
وفق تسلســـل رائع يعكس قـــوة الكاتبة 

وتمكن المخرج.
مـــن جانـــب آخر، قـــال ملك إن النشـــاط 
الفنـــي كتصوير المسلســـالت والبرامج، 
وحتى األفالم ســـيعود على أقل تقدير 

في شـــهر أكتوبر وهناك مؤشـــرات عدة 
تعكـــس ذلـــك، وهنـــاك مـــن بـــدأ بالفعـــل 
فـــي التصويـــر، ولكن الحـــراك الحقيقي 
ســـيكون في أكتوبر خصوصا مع عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا فـــي كثيـــر مـــن 
الـــدول مـــع االلتـــزام التـــام باإلجراءات 
الوقائية واالحترازيـــة والتي البد منها؛ 
ألن العمـــل فـــي األســـتديو يختلـــف عن 
العمل في الشـــارع واألماكن المفتوحة، 
منوهـــا بالوعـــي الكبيـــر الـــذي يتمتع به 
الشـــعب البحريني وطريقـــة تعاملة مع 
األزمـــة وتطبيقـــه مختلف اإلجـــراءات 
مـــن  الصـــادرة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
الجهـــات المختصـــة، فوعـــي الفـــرد هـــو 
النجاح الحقيقي لتخطي أزمة كورونا.

وعـــن نشـــاطه الفنـــي القادم بعد مسلســـل 
إن خريطـــة  ملـــك  قـــال  بيـــروت”  “دفعـــة 

مشـــاركاته القادمة لم ترسم بعد، وسيعلن 
عن تفاصيل أي مشـــاركه له للصحافة في 
حينها، مكتفيا بأن ممارسة رياضة المشي 

هي العنوان األبرز في نشاطه اليومي.
“دفعـــة  مسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
بيـــروت” فـــي حقبـــة الســـتينات حـــول 
طلبـــة كويتييـــن يســـافرون إلـــى لبنان؛ 

الجامعـــة،  فـــي  هنـــاك  الدراســـة  بغيـــة 
لكنهـــم يواجهـــون العديد مـــن المواقف 

واألحداث المثيرة
ويأتي العمل امتدادا لنجاح المسلســـل 
الحقبـــوي دفعة القاهـــرة للمخرج علي 
أصـــداء واســـعة  والـــذي حـــاز  العلـــي، 
الشاشـــة  علـــى  عرضـــه  إبـــان  النطـــاق 

الرمضانيـــة خـــالل الموســـم الدرامـــي 
.2019

مع عادل شمس وعمر السعيدي

عبدالله ملك مع المخرج علي العلي خالل التصوير

مع نور الشيخ وخالد الشاعر ولولوه المال وعبدالله الفريح

2 سبتمبر

ق.م: 31
القائـــد الرومانـــي أوكتافيـــوس 
ينتصـــر على خصمـــه ماركوس 
أنطونيوس وزوجته ملكة مصر 
كليوباتـــرا فـــي معركـــة أكتيوم 

البحرية في البحر األيوني.
 

ق.م: 47
الملكة كليوباترا السابعة تنّصب ابنها شريًكا في الُملك باسم بطليموس الخامس.

1192
ريتشارد قلب األسد يعقد معاهدة صلح مع صالح الدين األيوبي.

 1666
ل أكثر من 10 آالف منزل إلى رماد.  حريق لندن ظل مشتعاًل لمدة 3 أيام وحوَّ

1811
ًنا بالملك فريدريك السادس. تأسيس جامعة أوسلو باسم جامعة فريدريك الملكية، تيمُّ

1941
أكاديمية العلوم والفنون األميركية تسجل مجسم جائزة األوسكار كعالمة تجارية.

اعترفت الممثلة البريطانية 
كريستين كوين أنها تبكي من 

السخرية والتعليقات السخيفة 
التي تتعرض لها أحيانا على 

السوشيال ميديا.
وأكدت أنها لن 

تلعب دور 
الضحية، ولن 

تنال تلك 
السخافات 

من ثقتها.

tariq_albahhar

محرر مسافات

محمد سيف يقدم األطراف الصناعية بذكاء الطابعة ثالثية األبعاد
محمد سيف ذو الخمس وعشرين عاًما أراد أن يستثمر خبراته في تخصصي الطب 
والهندسة في آن معا، حيث إنه حديث التخرج من جامعة بولتيكنك البحرين، قام 
بصنع يد اصطناعية كمشروع تخرج لمساعدة من فقدوا أطرافهم وهو بذلك يعيد 

األمل للكثير من أفراد المجتمع، مسافات “البالد” كان لها هذا اللقاء معه: 

من أين جاءت فكرة صنع يد اصطناعية  «
كمشروع للتخرج؟

فكرة اليد االصطناعية بدأت بالنسبة لي 
كهدف لطالما ســـعيت مـــن أجله، وهو أن 
أجمـــع بيـــن تخصصي الطب والهندســـة، 

وطـــوال فتـــرة دراســـة المشـــروع وهـــي 
السنوات الثالث أثناء دراستي للهندسة، 
ومع اقتراب موعـــد التخرج وما يتطلبه 
من إعـــداد مشـــروع متكامل، قـــررت أن 
مشـــروع  مـــع  المشـــروع  بتطبيـــق  أبـــدأ 
التخـــرج مـــن كلية الهندســـة، إضافة إلى 
أننـــي وفي فتـــرة التقديم على مشـــروع 
التخرج أصررت على أن أزيد من أجزاء 
اليـــد الصناعيـــة وذلـــك حتى يتـــم قبول 

الفكرة النهائية لمشروع التخرج.
كيف بدأت عملية الصنع وما المواد  «

التي تم استخدامها؟

بدأت برســـم وابتكار وطباعة المشـــروع 
فـــي شـــهر يوليـــو العـــام الجـــاري وذلـــك 
 FABLAB BH  بمســـاعدة المعنيين فـــي
بســـبب توفـــر المعـــدات المختلفـــة التـــي 
احتجت إليها الســـتكمال المشـــروع، إلى 

والمســـتمر  المناســـب  التوجيـــه  جانـــب 
الـــذي قـــدم لي من قبـــل المدربيـــن هناك 
في كيفيـــة االســـتخدام األمثـــل ألجهزة 
الـــذراع  أن  كمـــا  الرقمـــي.  التصنيـــع 
واليـــد المبتكـــرة مصنوعـــة بأكملهـــا مـــن 
البالســـتيك المقـــوى وبعـــض المكونـــات 
الكهربائيـــة، مثل جهـــاز المتحكم الدقيق 

والمكانيك المبرمج.
ما الصعوبات التي واجهتها في  «

مرحلة التصنيع؟

أكبـــر  مـــن  كان  الكافـــي،  الوقـــت  توفـــر 
الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا فـــي مرحلة 
التصنيـــع مـــن حيـــث التصنيـــع وتركيب 
بســـبب  وذلـــك  الرئيســـة،  المكونـــات 
امتناع بعض الشـــركات عن التوصيل أو 

تأخرها في توصيل المشـــتريات بســـبب 
جائحة فيـــروس كورونا. فقد كانت مده 
التوصيل تتراوح بين اســـبوع إلى شـــهر 
واحد، والذي يتعارض مع وقت التسليم 
المحـــدد بالنســـبة للجامعـــة، إضافـــة إلى 
التـــي  اإللكترونيـــة  المشـــكالت  بعـــض 
حصلت مع تطبيق المشـــروع وأخرى مع 

طباعة القطع المكونة.

هل يوجد مستقبل لألطراف  «
االصطناعية في البحرين؟

بالطبـــع، أي بلد في العالـــم يحتاج بعض 
مـــن النـــاس لألطـــراف الصناعيـــة مهمـــا 
تعددت األســـباب، لكن الفـــرق يكمن في 
أن األطـــراف الصناعيـــة المصنوعـــة من 
الطابعة ثالثية األبعاد تتيح للمســـتخدم 
اختيار الشكل أو التصميم الذي يفضله. 
أما عن المكانيك المبرمج الداخلي يكون 

نوًعا ما متشابهه في كل التصاميم .
ما رسالتك من هذا المشروع؟ «

العلـــوم تتطـــور فـــي كل يـــوم، وفـــي كل 
يـــوم نتجـــه ليكـــون المســـتفيد مـــن هذا 
التطور هو الشخص الذي يكون بإمكانه 
اختيار وابتكار كل ما يستفيد منه وذلك 

استناًدا لمقاساته وما يفضله، واألهم من 
كل ذلك هـــو أن الناس الفاقدة لألطراف 
تحتـــاج إلـــى هذا النـــوع مـــن االبتكارات 
التي تساعدهم  على استرجاع ولو 5 % 
علـــى األقل من المهام التي كانت تؤديها 
اليد الطبيعيـــة، وذلك ممكن بوجود اليد 

الصناعية أو األطراف البالستيكية. 
هل تنوي االستمرار في  «

المشروع؟

نعـــم، اليـــد المصنوعـــة يمكـــن اعتبارهـــا 
نموذجا ابتدائيا يفي بالغرض إلى حد ما، 
لكـــن ككافة المشـــاريع الصناعية البد من 
تطـــور اإلمكانات وتطور المشـــروع أكثر 
فأكثـــر، بحيث تتمكن اليـــد االصطناعية 
من تأديـــة الغرض التي صنعت من أجله 

بشكل كاٍف وواٍف.

محمد سيف 

وديعة الوداعي



جامعة الخليج العربي تشارك في القمة العالمية لالبتكار
العليــا  الدراســات  يجيــب مديــر برنامــج االبتــكار والتقنيــة بكليــة 
بجامعــة الخليــج العربي عودة الجيوســي عن ســؤال: لماذا االبتكار 
االجتماعــي في الجلســة االفتتاحية لمؤتمر القمــة العالمية لالبتكار 
االجتماعــي الــذي تنطلــق أعمالــه عــن ُبعد فــي الرابــع والخامس من 

سبتمبر الجاري.

يقام المؤتمر الذي تنظمه الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
الدولـــي  الســـفير  رعايـــة  تحـــت 
بســـمة  المجتمعيـــة  للمســـئولية 
آل ســـعيد تحـــت شـــعار “االبتكار 
التنميـــة  لتحقيـــق  االجتماعـــي 
المستدامة”؛ ليناقش أوراق عمل 
علمية حول تجـــارب وتطبيقات 
االجتماعـــي،  االبتـــكار  فـــي 
ويعرض تجارب ومشاريع رائدة 
فـــي مجـــال االبتـــكار االجتماعي 
عمـــل  ورش  عقـــد  جانـــب  إلـــى 

متخصصـــة فـــي مجـــال االبتكار 
مركـــز  وتدشـــين  االجتماعـــي 
السالم لالبتكار االجتماعي التابع 
للمســـؤولية  اإلقليميـــة  للشـــبكة 

االجتماعية.
وفي سياق الفعاليات المصاحبة 
إطـــالق منصـــة  للمؤتمـــر ســـيتم 
وجائـــزة  االجتماعـــي  االبتـــكار 
كمـــا  االجتماعـــي،  االبتـــكار 
مـــن  عـــدد  المؤتمـــر  ســـيناقش 
الريـــادة  رأســـها  علـــى  المحـــاور 
االجتماعية لمواجهة التحديات، 

نمـــاذج  عـــرض  ســـيتم  حيـــث 
الـــرواد االجتماعييـــن فـــي العالم 
دور  واســـتعراض  العربـــي، 
االبتـــكار فـــي مواجهـــة تحديات 
الشـــباب العربي، وتقديم برنامج 
كنمـــوذج،  الشـــابة  القيـــادات 
فيمـــا ســـيناقش المشـــاركون في 

المؤتمـــر في المحـــور الثاني “من 
إلـــى  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
حيـــث  االجتماعـــي”،  االبتـــكار 

الممارســـات  أفضـــل  ســـتعرض 
مجـــال  فـــي  رائـــدة  لمؤسســـات 
االبتكار االجتماعـــي، في الوقت 

الثالـــث  المحـــور  ســـيركز  الـــذي 
على مناقشـــة “تحديات االبتكار 
االجتماعي واالستدامة” وفرص 
االستثمار االجتماعي، إلى جانب 
اســـتعراض أدوات قيـــاس األثـــر 
االجتماعـــي وبرامـــج دعـــم رواد 

األعمال االجتماعيين.
ويعرض المحـــور الرابع “منصات 
لالبتـــكار  كأداة  اإلنترنـــت 
االجتماعي”، حيث ســـيتم عرض 
تجـــارب لثـــالث منصـــات رقمية 
ذات الصلة باالبتكار االجتماعي، 
تـــدور  عمـــل  ورش  جانـــب  إلـــى 
تحويـــل  حـــول  موضوعاتهـــا 
القيـــم المجتمعية إلـــى ابتكارات 
اجتماعية التفكير التصميمي في 
االجتماعـــي ومختبرات  االبتكار 

االبتكار االجتماعي.
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الجيـــل  شـــبكة  معـــدات  نجحـــت 
واألساســـية  الالســـلكية  الخامـــس 
من هـــواوي في اجتيـــاز اختبار أمن 
الجمعيـــة  تعتمـــده  الـــذي  الشـــبكات 
الدوليـــة لشـــبكات الهاتـــف المحمول 
هـــذا  ويضمـــن  إيـــه(.  إم  إس  )جـــي 
االختبار الذي شـــمل مختلف معدات 
الشـــبكات المســـتخدمة فـــي الجيـــل 
الخامـــس تعزيـــز موثوقية شـــبكات 
االتصـــاالت ومعداتهـــا ويضخ مزيدا 
من الثقـــة فيها لزيـــادة الطلب عليها 

في األسواق العالمية.
ويعتبـــر االختبار آليـــة مهمة معتمدة 
عالميـــا لتقييـــم الشـــبكات في مجال 
تصميمهـــا  تـــم  الســـيبراني  األمـــن 
الدوليـــة  الجمعيـــة  بيـــن  بالتعـــاون 
لشـــبكات الهاتف المحمول ومشروع 
 )3GPP( الثالـــث  الجيـــل  شـــراكة 
وشـــركات االتصـــاالت الرئيســـة فـــي 
والمنظميـــن  والمورديـــن  العالـــم 
وشـــركاء فـــي صناعـــة االتصـــاالت. 
أساســـية؛  معاييـــر  النظـــام  ويعتمـــد 
لضمان أمن شـــبكات الهواتف النقالة 
مما يتيح لموردي معدات الشـــبكات 

لتطويـــر  شـــامل  تقييـــم  إجـــراء 
منتجاتهم والتحقق من اســـتدامتها 

بشكل طوعي.
ويشـــمل االختبـــار تقييمـــا متكامـــال 
لكافـــة جوانـــب ومعدات الشـــبكات، 
يسهم في تحسين مستوى الشفافية 
نتائـــج  توفيـــر  خـــالل  مـــن  األمنيـــة 
ملموســـة وقابلة للقيـــاس. وتتضمن 
تحـــدد  فئـــة   20 النظـــام  معاييـــر 
متطلبـــات أمن الشـــبكة وتوفر إطارا 
لتطويـــر منتجـــات الجيـــل الخامس 
واســـتخداماتها. باإلضافة إلى ذلك، 
اختبـــارات  إجـــراء  النظـــام  يشـــمل 
األمن التي حددها مشـــروع شـــراكة 
الجيل الثالث لتقييم أمن الشـــبكات 
تســـويق  رئيـــس  وقـــال  ومعداتهـــا. 
األمـــن الســـيبراني لشـــبكات الجيـــل 
هـــواوي  فـــي  للمشـــاريع  الخامـــس 
أمـــن  نظـــام  “يعتبـــر  دوان:  ديفيـــن 
للجمعيـــة  التابـــع  الشـــبكة  معـــدات 
الدوليـــة لشـــبكات الهاتـــف المحمول 
األحـــدث فـــي تقييـــم أمـــن شـــبكات 
االتصـــاالت. ويوفـــر النظـــام تقييمـــا 

موحدا لكفاءة األمن السيبراني.

معدات شبكات 5g من “هواوي” تجتاز اختبارات “جي إس إم إيه”

“طيران اإلمارات” و“فالي دبي” تعيدان تفعيل شراكتهما
توفـــران لعمالئهمـــا ســـفرا سلســـا إلـــى أكثـــر مـــن 100 وجهـــة عبـــر دبـــي

أعلنـــت طيـــران اإلمـــارات وفـــالي دبي عن اســـتئناف 
توفير خيارات ســـفر واسعة وسلســـة وآمنة لعمالئهما 
عبـــر دبـــي. فقـــد أعـــادت الناقلتـــان، إثـــر االســـتئناف 
التدريجـــي لرحـــالت الـــركاب إلـــى مختلـــف الوجهات 
العالميـــة، إحياء شـــراكتهما الناجحة واإلســـتراتيجية 
لتزويـــد عمالئهمـــا بمزيـــد مـــن فـــرص الســـفر بمرونـــة 

وسهولة.
وأصبـــح بإمـــكان عمالء طيـــران اإلمارات اآلن الســـفر 
علـــى رحـــالت الرمز المشـــترك إلى أكثر مـــن 30 وجهة 
مـــع فـــالي دبي، كما أصبح أكثر مـــن 70 وجهة لطيران 
اإلمارات متوفرة أمام عمالء فالي دبي. وتشمل بعض 
وجهـــات فالي دبـــي المفضلة لركاب طيـــران اإلمارات 
كال من بلغراد وبوخارست وكييف وصوفيا وزنجبار.

وتعليقا على إعادة تفعيل الشراكة، قال عدنان كاظم، 
الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات التجاريـــة فـــي طيـــران 
اإلمارات: “يســـعدنا أن نوفر لعمالئنا مجددا االستفادة 

مـــن تكامل طيران اإلمـــارات وفالي دبي للوصول إلى 
شـــبكة واسعة، واالستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة 
ومريحـــة عبـــر دبـــي، بتذكـــرة واحـــدة وبرنامـــج والء 
مشترك، واســـتالم أمتعتهم في وجهتهم النهائية. لقد 
حققت الشراكة منذ إطالقها في العام 2017 نجاحات 

كثيرة، وســـوف نعمل معا خالل األشهر المقبلة إلعادة 
فتح المزيد من المحطات العالمية أمام عمالئنا”.

وأعـــرب حمـــد عبيـــد هللا، الرئيس التنفيـــذي للعمليات 
التجاريـــة فـــي فـــالي دبـــي، عـــن ثقتـــه باســـتمرار نمو 
الطلـــب علـــى الســـفر مع قيـــام مزيـــد من الـــدول برفع 
القيود المفروضة على الســـفر الدولي تدريجيا. وقال: 
“اســـتأنفت فـــالي دبـــي عملياتهـــا إلـــى 32 نقطـــة عبـــر 
الشـــبكة منذ يونيو، ونعمل على إضافـــة المزيد خالل 
األشـــهر القليلة المقبلة. لقد حـــددت دبي بروتوكوالت 
قوية للصحة والســـالمة شـــجعت على الســـفر، ســـواء 
للعمل أو للســـياحة أو للم الشـــمل بيـــن العائالت. نحن 
نتمتع بالمرونة لتحقيق أقصى اســـتفادة من أسطولنا 
ودعـــم الجهـــود الحكومية لتشـــغيل رحـــالت اإلجالء 
وتعزيـــز عمليـــات الشـــحن. وســـوف تواصل شـــراكتنا 
مع طيران اإلمارات تســـهيل انتقال سلس للمسافرين 
والبضائع عبر شبكتنا المشتركة في مرحلة التعافي”.

أقامت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان 
ثانـــي دوراتهـــا التدريبيـــة فـــي برنامج 
“قيـــادات مـــن أجـــل حقـــوق اإلنســـان” 
والتي قدمهـــا الخبير والمدرب الدولي 
ريـــاض الصبـــح مـــن المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية بعنـــوان “الشـــرعة الدوليـــة 
لحقوق اإلنســـان” بمشاركة 60 شخصا 

من عدد من الدول العربية.
ويهـــدف برنامـــج “قيـــادات مـــن أجـــل 
الوصـــول  إلـــى  اإلنســـان”  حقـــوق 
المعرفيـــة  األهـــداف  مـــن  لمجموعـــة 
والبحثية إلعداد كوادر متخصصة في 

هذا المجال.
بتعريـــف  التدريبيـــة  الـــدورة  وبـــدأت 
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بكونها 
تتشـــكل مـــن ميثـــاق األمـــم المتحـــدة 
اإلنســـان  لحقـــوق  العالمـــي  واإلعـــالن 
الملحقـــة  والبروتوكـــوالت  والعهديـــن 
بهما، فضال عـــن تناول الصكوك العامة 
والخاصة لحقوق اإلنسان، وخصائص 

االلتزامات المفروضة بحسب األجيال 
الثالثة.

كما تنـــاول الصبح خصوصية اتفاقات 
حقـــوق اإلنســـان، والتـــي تتصـــف عـــن 
ســـائر االتفاقات والمعاهـــدات الدولية 
األخرى بأنهـــا تمثل ترجمة معيارية أو 
قاعدية لقانون إيديولوجي يجعل من 
حقوق اإلنسان أساسا للنظم القانونية 

الوطنية والعالمية.

“المرصد” تنظم “الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان”

ــن الـــمـــهـــارات ــج مـ ــزي ــم تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب ومـــــده ب

“زين البحرين” برنامج التدريب الصيفي رهن التنفيذ

أعلنـــت شـــركة زيـــن البحريـــن، شـــركة 
االتصاالت الرائدة في المملكة، عن بدء 
برنامـــج التدريـــب الصيفـــي لمجموعة 
مكونـــة مـــن 8 طـــالب جامعييـــن مـــن 

جامعة البحرين والجامعة األهلية. 
ويوفر التدريب الصيفي السنوي، الذي 
ُيعـــد جـــزءًا مـــن برنامج زيـــن البحرين 
لتمكين الشـــباب، فرصـــة عمل للطالب 
البحرينيين لمدة شـــهرين، وهو مصمم 
بالتنسيق مع رؤساء األقسام لمواجهة 
تحديات األعمال القائمة. وتهدف زين 
البحريـــن، مـــن خـــالل برنامـــج تمكيـــن 
الشـــباب، إلى تمكين الشباب البحريني 
ومـــده بمزيج من المهـــارات لخلق قوة 
عاملـــة تنافســـية مطلوبـــة للســـوق في 

المستقبل.
الجامعيـــون،  المتدربـــون  وســـيخضع 
الذيـــن يدرســـون حاليـــًا فـــي مجـــاالت 
نظـــم المعلومـــات وهندســـة الهواتـــف 
المحمولة والشبكات وعلوم الكمبيوتر، 
لبرنامج تدريبي مكثف لالستفادة من 
خبرات شـــركة زين البحرين والتي من 

شـــأنها االرتقـــاء بمهاراتهـــم، فضالً عن 
تدريبهـــم ليصبحـــوا مـــدراء حســـابات 
ناجحيـــن فـــي المســـتقبل. ومـــع ذلـــك، 
ونظرًا لظروف جائحة كوفيد19-، يتم 
إدارة برنامـــج التدريـــب الصيفـــي لعام 
2020 بالكامـــل عبـــر اإلنترنت. وخالل 
فتـــرة التدريـــب التي ســـتتواصل على 
مـــدار شـــهرين، ســـيعمل الطـــالب مـــع 
مرشـــد متخصـــص مـــن فـــرق مختلفة 
تقنيـــات  مجـــاالت  فـــي  لمســـاعدتهم 
العمـــالء  الشـــركة وخدمـــات  مبيعـــات 

الصلـــة.  ذات  األخـــرى  والتقنيـــات 
وفضـــالً عن ذلك، سيشـــارك المتدربون 
فـــي التدريب علـــى مجاالت الشـــراكة 

المجتمعية واالستدامة.
دانـــة  صرحـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
البشـــرية  المـــوارد  مديـــرة  بوخمـــاس 
فـــي زيـــن البحريـــن قائلـــة: “ُيعـــد هـــذا 
بالنســـبة  التدريـــب االفتراضـــي األول 
لنـــا ونحن نعمـــل على ضمان اســـتمرار 
حصول المتدربين على خبرات عملية 
مفيـــدة، فيمـــا ينصـــب تركيزنـــا - مـــن 

 - الداخلـــي  التدريـــب  برنامـــج  خـــالل 
بشـــكل أساســـي علـــى المســـاهمة فـــي 
تنمية الشـــباب البحرينـــي. وعلى مدار 
فصل الصيـــف، سيكتســـب المتدربون 
فـــي  عمليـــة  خبـــرات  لدينـــا  الثمانيـــة 
عالم الشـــركات، ويشـــاركوننا مواهبهم 
ووجهـــات نظرهـــم ويضعـــون تصـــورًا 

لمستقبلهم في الحياة العملية”.
ومن جانبه صرح عبدهللا المتخرج من 
جامعة البحرين وأحد المتدربين ضمن 
برنامـــج زين البحرين لتمكين الشـــباب 
قائالً: “أشـــعر بالسعادة إلتاحة الفرصة 
لـــي للتدريب مع زيـــن البحرين... فهي 
لمســـيرتي  االنطالقـــة  نقطـــة  بمثابـــة 
تطويـــر  علـــى  وستســـاعدني  المهنيـــة 
مجـــال  فـــي  ومعارفـــي  مهاراتـــي 
االتصاالت... وحتى اآلن، وعلى الرغم 
من األوضاع الحالية في الســـوق، فقد 
تمكنـــا مـــن المشـــاركة بشـــكل إيجابـــي 
وتأكـــد موجهونا مـــن أن لدينـــا تجربة 

عملية مرضية للغاية”.

األربعاء 2 سبتمبر 2020 - 14 محرم 1442 - العدد 4341

أعلنـــت شـــركة موترســـيتي، الوكيـــل الحصري 
لعـــدد مـــن عالمـــات الســـيارات المرموقـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، عـــن إضافـــة عالمـــة بيجـــو 
الفرنســـية إلى مجموعة الســـيارات التي تقوم 
بتوفيرهـــا. وســـتتيح هـــذه الخطـــوة المجـــال 
أمـــام مـــالك ســـيارات بيجـــو الحالييـــن لصيانة 
ســـياراتهم بشـــكل دوري في مركز موترسيتي 

للصيانة الواقع في منطقة المعامير. 
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــام رئيـــس العمليات في 
شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانو، ســـتيفان مونش، 
باإلعالن عن إضافة عالمة بيجو إلى العالمات 
التـــي توفرهـــا شـــركة موترســـيتي، عبـــر حفل 

التوقيـــع الذي أقيـــم بحضور مســـؤولي عالمة 
بيجـــو، إذ أثنـــى ســـتيفان مونـــش علـــى هـــذه 

العالمـــة، قائالً “نحن متشـــوقون للغاية لتوفير 
طـــرازات بيجـــو التـــي تتميـــز بتقدمهـــا التقني 
لطالمـــا  المملكـــة.  فـــي  الالفتـــة  وتصاميمهـــا 
ســـيارات  توفيـــر  علـــى  حرصـــت موترســـيتي 
الجـــودة  مـــن  اســـتثنائية  بمســـتويات  تتميـــز 
والمتانـــة وبأســـعار مناســـبة للجميع في ســـوق 
البحريـــن، ونحـــن علـــى ثقة أن ســـيارات بيجو 
تمتلـــك جميـــع هـــذه المزايـــا. وتحظـــى عالمة 
بيجو بقاعدة واسعة من المحبين في المملكة، 
وهـــو ما يدفعنـــا لتوفيـــر الخدمات التـــي تلبي 
احتياجاتهـــم مـــن جهة وتتناســـب مـــع معايير 

موترسيتي من جهة أخرى”.

اإلعــان عــن إنجــاز جديــد فــي مســيرة العــودة القويــة بــدول الخليج
“إبراهيم كانو” ترحب بعالمة “بيجو” في “موترسيتي”
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“أهاًل سمسم”.. يكافح ملل األطفال في زمن كورونا
األطفال  برنامج  سمسم”  “أهـــًا  يعود 
يا  “افتح  مبتكرو  يقدمه  الــذي  العربي 
ســمــســم” وبـــرامـــج “ســســمــي ســتــريــت” 
إلى  العالم،  حــول   )Sesame Street(
لألطفال  الثاني  موسمه  فــي  الشاشة 
ــط  ــرق األوســ ــشـ ــاء الـ ــحـ فـــي جــمــيــع أنـ

وشمال إفريقيا.
ــجــديــد يــــوم 30  ــمــوســم ال ويــنــطــلــق ال
أغسطس، على قناة MBC3، وستتوفر 
وعدد  “يوتيوب”  على  أيضا  الحلقات 
فــي جميع  المحلية  الــبــث  قــنــوات  مــن 
وضمن  الخريف.  هــذا  المنطقة  أنحاء 
إطار جديد يتضمن دردشات الفيديو، 
يعكس الموسم الثاني طريقة التواصل 
العائات  من  العديد  تستخدمها  التي 
كــورونــا، كما يطبق  في وقــت جائحة. 
بناء  شأنها  من  مرحة  ألنشطة  نماذج 
الـــمـــهـــارات االجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة 
إلى  للوصول  األطفال  يحتاجها  التي 
ــه  ــوقــت ذات قــدراتــهــم الــكــامــلــة، فــي ال

تقنيات  سمسم”  “أهــا  أصدقاء  يتعلم 
الكبيرة  الــمــشــاعــر  لــمــواجــهــة  جــديــدة 
والقوية مثل اإلحباط والحزن وطرق 
التي  اليقين  عــدم  حــالــة  مــع  للتعامل 
في  األطــفــال  مــن  العديد  منها  يعاني 

الوقت الحالي.
ـــ 26  تــضــم كــل حلقة مــن الــحــلــقــات الـ
الــجــديــدة قــصــة كــومــيــديــة مــن شأنها 
التعرف  الــصــغــار  المتابعين  مــســاعــدة 
ــقــويــة  ــيــرة وال ــكــب عــلــى مــشــاعــرهــم ال
إستراتيجيات  وتعلم  عنها  والتعبير 
األبــحــاث  ُتــظــهــر  لــمــواجــهــتــهــا.  بسيطة 
تشكل  العاطفية”  “األبجديات  هذه  أن 

األســــاس الــتــنــمــوي لــألطــفــال الــصــغــار 
وتدعم نجاحهم في المستقبل.

إلى  جنبا  الصغار  المشاهدون  ويتعلم 
يتقنون  وهــم  وجــاد”  “بسمة  مع  جنب 
التنفس  مثل  ملموسة  إستراتيجيات 
من البطن والتعبير من خال الفن، كما 
فقرتين  أيضا  الثاني  الموسم  يتضمن 
ــيــوم” و”كلمة  ال ــم  جــديــدتــيــن هــمــا “رقـ
احتياجات  لتلبية  المصممتين؛  اليوم”، 
األطفال في وقت تتعطل فيه العديد 
من المدارس وبرامج الطفولة المبكرة.
حــداد  خــالــد  التنفيذي  المنتج  ــال  وقـ
ــا: “لــقــد صممنا  ـــ “أهــــًا ســمــســم” قــائ ل
التي  الحقائق  ليعكس  الثاني  الموسم 
والــعــائــات  الــصــغــار  األطــفــال  يعيشها 
الـــيـــوم، مـــن خــــال أحـــــداث وقــصــص 
إستراتيجيات  ذات  افتراضية جديدة 
وأنشطة يمكن للعائات القيام بها معا 

في المنزل”. 

حققت المطربة اللبنانية نانسي عجرم رقما 
العربي  العالم  مستوى  على  جديدا  قياسيا 
فيما يتعلق بعدد مرات االستماع إلى أغانيها 
وجــاءت  العالمي.  “سبوتيفاي”  موقع  على 
الفنانات  بقائمة  األول  المركز  فــي  عــجــرم 
األعلى استماعا في تطبيق االستماع 
أكــثــر من  بــعــدمــا حققت  الــرقــمــي 
100 مليون استماع في مجموع 
ــدد االســتــمــاعــات ألغــنــيــاتــهــا.  عــ
يشار إلى أن اإلحصاء في موقع 
يعتمد  “ســبــوتــيــفــاي”  وتــطــبــيــق 
عــلــى عــــدد مـــــرات االســتــمــاع 
ــي في  ــ ــان ــتـــي ســّجــلــتــهــا األغــ الـ
مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا 
لتضيفه  اليوم  الرقمي  اإلنجاز 
النجاحات  سلسلة  إلى  عجرم 
رقميا  تحققها  التي  المتتالية 
ــرنـــت وفــي  ــتـ عــلــى شــبــكــة اإلنـ
والعالمية،  العربية  األســـواق 
األكثر  الفنانات  من  تعتبر  إذ 

جماهيرية.

نانسي عجرم األولى 
عربيا برقم قياسي

خسارة  على  يساعد  صحّي  غذائي  نظام  ألّي  المكونة  العناصر  أبــرز  من  الماء  يعتبر 
الوزن، ولهذا يمكن اتباع حمية يطلق عليها اسم ريجيم الماء. ولتطبيقها يجب شرب 

الماء عند الصباح وقبل موعد الفطور كبديل للقهوة والشاي أو البسكويت.
الوجبات وقبلها مباشرة وفي  بين  الفاصلة  الفترة  الماء في  تناول  المهم  وكذلك من 
من  ولكن  الــوزن.  خسارة  على  ويساعد  الهضم  عملية  يعزز  فهذا  وبعدها،  منتصفها 
وال  الحرارية،  بالسعرات  الغنية  العصائر  أو  الغازية  المشروبات  تناول  عدم  األفضل 
باألعشاب  استبداله  يمكن  حيث  األطــبــاق،  إلــى  الملح  من  كبيرة  كمية  إضافة  يجوز 
العطرية والبهارات. ويجب أيضا تناول الخضار والفاكهة وخصوصا تلك الغنية بالماء 

مثل البطيخ واألناناس والتفاح والخيار والفراولة.

أميركية  لحملة  البداية  سوى  يكونا  لم  أنهما  يبدو  ”ويتشات”،  و  تــوك”  “تيك  تطبيقا 
تستهدف التطبيقات اإللكترونية الصينية تحت مزاعم تهديد أمن الواليات المتحدة. 
وقال مستشار تجاري للرئيس األميركي دونالد ترامب بيتر نافارو “إن البيت األبيض 
قد يستهدف المزيد من التطبيقات اإللكترونية الصينية، حيث يبدو أن الضغط على 
“تيك توك” سيفرض بيع تطبيق التواصل االجتماعي الشهير”.  وصرح نافارو لشبكة 
مواطني  بمراقبة  تهديدا  تمثل  الصينية  اإللكترونية  التطبيقات  أن  بيزنس”  “فوكس 
“هذا  فترة طويلة  منذ  بكين  إزاء  الصقور  نافارو، وهو من  المتحدة”. وتابع  الواليات 
هو موقف السياسة الذي يكمن وراء ماحقة “تيك توك” و “ويتشات”، وستكون هناك 

تطبيقات أخرى، ومن المهم أال تستخدم هذه الباد تطبيقات مصنوعة في الصين”. 

الماء لريجيم سريع

أميركا تستهدف مزيًدا من التطبيقات الصينية

الفنانة الكبيرة فيروز تنشر جانًبا من تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها، إذ منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي.
 وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وذلك أثناء زيارته لها بمنزلها في بيروت.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طـــور بــاحــثــون مــن جــامــعــة كــولــورادو 
الغبار  لمشكلة  جــديــًدا  حــًا  األميركية 
المعوقات  أبــرز  من  يعد  الــذي  القمري، 
استعمار  في  البشرية  حلم  تنفيذ  في 
الذين  الــفــضــاء  رواد  واشــتــكــى  الــقــمــر. 
كميات  مــن  القمر  سطح  على  هبطوا 
التي  الدقيقة،  الــمــادة  هــذه  مــن  هائلة 
ــواع األســـطـــح من  ــ تــلــتــصــق بــجــمــيــع أنـ
الشمسية،  ــواح  ــ واأللـ الــفــضــاء،  ــدالت  بـ
إلــى إتاف  والــخــوذ، ويمكن أن تــؤدي 
ــذي طـــوره  ــ ــقـــوم الـــحـــل الـ الـــمـــعـــدة. ويـ
العدد  في  عنه  اإلعــان  وتــم  الباحثون 
Acta Astronau� دوريــة  من  “األخير 

tica “، على استخدام شعاع اإللكترون 
في “مكنسة فضائية”، وهو جهاز يطلق 
منخفضة  جسيمات  مــن  ــا  وآمــًن تــيــارا 
الطاقة ليصبح بمثابة مكنسة فضائية، 
وعــنــدمــا اســتــخــدم الــفــريــق مــثــل هــذه 
األســطــح  مـــن  مــجــمــوعــة  عــلــى  األداة 
المتسخة داخل غرفة مفرغة، اكتشفوا 

أن الغبار طار بعيًدا.

لمنتجي  ــمــانــيــة  األل الــرابــطــة  ــت  قــال
الــتــفــاح  الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه إن 
حيث  جــّمــة؛  صحية  بــفــوائــد  يتمتع 
 ،Eو Cو Bو A إنه غني بالفيتامينات
كما أنه يزخر باأللياف الغذائية، التي 
تساعد على الشعور بالشبع من ناحية 
وتعمل على تنشيط عملية الهضم من 

ناحية أخرى.
تناول  ينبغي  أنــه  الرابطة  وأضــافــت 
قــشــرة الـــتـــفـــاح؛ ألن هــــذه الــعــنــاصــر 
القشرة  تحت  توجد  المهمة  الغذاية 

مباشرة.
التفاح  ثمار  على  االســتــدالل  ويمكن 
الصلبة  القشرة  خــال  مــن  الــطــازجــة 
في  تخزينه  ينبغي  بينما  والــامــعــة، 

مكان بارد ومظلم.
ــتــفــاح بشكل  كــمــا يــنــبــغــي تــخــزيــن ال
اإليثيلين  منفصل؛ نظرا النبعاث غاز 
إنضاج  تسريع  على  يعمل  الذي  منه، 

الخضروات والفواكه األخرى.

باحثون يخترعون 
“مكنسة فضائية”

التفاح يتمتع 
بفوائد صحية جّمة

تبرعت النجمة ميريل ستريب لجمعية 
“كفى” بمبلغ 25 ألف دوالر لدعم النساء 
تعرضن  أو  مــنــازلــهــن  فــقــدن  الــلــواتــي 
انفجار  نتيجة  الصدمات  أو  لإلصابات 

بيروت الذي حدث في 4 أغسطس.
صفحاتها  على  “كفى”  صفحة  ونشرت 
ــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــائـ عــلــى وسـ
من  تعليق  مع  ستريب،  ميريل  صــورة 
الــجــمــعــيــة ورد فــيــه: “شـــكـــرا لك  قــبــل 
ميريل ستريب على مساهمتك السخية 
في أعمال اإلغاثة التي تقوم بها “كفى” 

اللواتي فقدن منازلهن أو  لدعم النساء 
نتيجة  والصدمات  لإلصابات  تعرضن 
بمبلغ  مساهمتك  إن  ــيــروت.  ب انــفــجــار 
25000 دوالر ليست سوى دليل إضافي 

على دعمك لحقوق المرأة“.
عنفا  كــفــى  أو  كــفــى  جمعية  أن  يــذكــر 
 KAFA )enough) Violence ”واستغاال
مدنية  منظمة  “هــي   & Exploitation
لــبــنــانــيــة، غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر هــادفــة 
للربح تركز على قضايا المرأة وتحارب 

العنف الممارس ضدها.

ستريب تدعم المتضررات من انفجار بيروت

عجوزان مسنان أميركيان يحتفان بمرور 60 عاًما على زواجهما بجلسة 
تصوير مبهجة.

تنظمه  الذي  للنوم  االفتراضي  المؤتمر  في  نشرت  حديثة  دراســة  توصلت 
آيــاوا  جامعتي  مــن  باحثون  وأجــراهــا  الــنــوم،  لطب  األميركية  األكاديمية 
وبيتسبرغ األميركيتين، إلى أن قلة عدد ساعات النوم ترتبط بشكل مباشر 

بزيادة مستويات الشدة النفسية والشعور بالغضب.
طالب   200 مــن  ألكثر  اليومي  النشاط  تحليل  بعد  النتائج  هــذه  وجـــاءت 
مدى  على  انفعالهم  وحــاالت  نومهم،  ساعات  عدد  بتسجيل  قاموا  جامعي 
شهر، وهو ما أظهر ارتباًطا واضًحا بين قلة عدد ساعات النوم وزيادة حاالت 
االنفعال والغضب. وفي سياق نفس البحث، أجرى العلماء تجربة مخبرية 
اشتملت على 147 شخًصا، جرى توزيعهم عشوائًيا في مجموعتين، ُطلب 
من أفراد المجموعة األولى النوم بشكل طبيعي واالستيقاظ بشكل طبيعي، 
في حين ُطلب من أفراد المجموعة الثانية الحد من عدد ساعات نومهم إلى 
5 ساعات فقط على مدى ليلتين. ثم قاس الباحثون مستويات االنفعال عند 
أن  الباحثون  مزعجة. والحظ  تعريضهم ألصوات ضجيج  عند  المشاركين 
التأقلم مع أصوات  تمكنوا من  لعدد ساعات كافية  ناموا  الذين  األشخاص 
أقل قدرة على  لساعات  ناموا  الذين  المشاركون  أظهر  الضجيج، في حين 

التأقلم مع أصوات الضجيج وزيادة في االنفعال والغضب.

ارتباط بين قلة النوم واالنفعاالت العصبية

“وضـــع” جديد  عــن  جــوجــل  أعلنت 
ــال تـــحـــت اســـم  ــفـ ــألطـ مــخــصــص لـ
 ،”Kids Space“ األطــفــال  مساحة 
ــتــــخــــدام ســتــدعــم  وهـــــو بــيــئــة اســ
اعتبار  ويمكن  ــدرويــد،  أن لوحيات 
من  خاص  نوع   ”Kids Space“ أن 
أندرويد  ألن  المستخدمين؛  ملفات 

يدعم تعدد المستخدمين. ويوفر “Kids Space” مكتبة مخصصة لألطفال تحوي 
السيما  األطفال  لتناسب  اختيارها  تم  كلها  وكتب  وفيديوهات  وألعاب  تطبيقات 
في  والمتنوعة  المفرحة  األلـــوان  واستخدمت  ســنــوات.   9 تحت  أعمارهم  الذين 
الواجهات لتسهيل تصفح األطفال لها، كما يمكن فصل المحتوى حسب الموضوع 

مثل محتوى خاص بالسيارات وآخر بالحيوانات حتى للمساعدة بالدراسة.
إلى  “Watch” تشير  و   ،”Make“ ،”Play“، ”Read“ للتبويبات مثل:  وهناك تسميات 

نوع المحتوى المقدم فيها كالكتب اإللكترونية والفيديوهات واأللعاب.

“جوجل” تطلق “مساحة األطفال” على أندرويد الفجر:  

الظهر: 
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المغرب: 
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