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إعجاب بتجربة البحرين بمجال حقوق اإلنسان

)٠٤(

جديد “الخدمة” للموظفين: زيادة وظائف العمل من المنزل

رئيس ديوان 
الخدمة 
متحدثا 

ببرنامج “ترابط 
2” الذي ينظمه 
معهد البحرين 

للتنمية 
السياسية

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن إعادة هيكلة 51 جهة 
مـــن أصل 57 وزارة وهيئة حكومية مع مراعـــاة زيادة اإلنتاجية وخفض 
التكاليـــف، مؤكدا أن العمل في المنـــزل طبق قبل جائحة كورونا على 83 
وظيفة، وأن العمل جاٍر على دراســـة توظيف أكبر كم من الوظائف للعمل 
في المنزل في المستقبل. وقال الزايد في برنامج “ترابط 2” الذي ينظمه 
معهـــد البحرين للتنمية السياســـية إن التوظيف الحكومي لم يتوقف في 
جائحـــة كورونا. وأضاف أنـــه يجري حاليا العمل علـــى تغيير في الالئحة 
التنظيمية يختص باإلجازة من دون راتب بحيث تعطى حســـب ضوابط 

)٠٣(ديوان الخدمة المدنية وموافقة من الوزير.

عقـــد وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
صبـــاح أمس وعبـــر تقنية االتصـــال المرئي اجتماعـــا مع رئيس 
مجلـــس األوقاف الجعفرية يوســـف الصالـــح، وعدد من أعضاء 
هيئة المواكب الحســـينية ورؤســـاء المآتم الذيـــن يمثلون مآتم 
وحســـينيات محافظات مملكة البحريـــن، بحضور رئيس األمن 
العام والمحافظين؛ بمناسبة نجاح موسم عاشوراء لهذا العام.

وألقى وزير الداخلية كلمة أكد فيها أن نجاح موســـم عاشوراء 
وما لمســـناه من التزام بإجراءات الفريق الطبي، يعبر عن حالة 
من الوعي المجتمعي والمســـؤولية الوطنية، وما أبداه رؤســـاء 
ومســـؤولو المآتم وأعضاء هيئة المواكب الحســـينية من التزام 
وتعـــاون بناء. وشـــدد على أن حرية ممارســـة الشـــعائر الدينية 

مكفولة دستوريا وقانونيا.
وعبر رؤساء المآتم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية 
علـــى تعاونـــه وحرصه علـــى توفير جميـــع التســـهيالت الالزمة 
إلنجاح موســـم عاشـــوراء، مؤكديـــن ضرورة التصـــدي لكل من 
يحاول اســـتغالل هذه المناســـبة وتعكير صفوها وضرورة دعم 

الخطاب الديني المعتدل ونبذ الطائفية.

وزير الداخلية: رعاية ملكية لموسم عاشوراء
رؤســاء المآتم: دعم الخطــاب الديني المعتدل ونبــذ الطائفية

وزير الداخلية عقد اجتماعا مع رئيس األوقاف الجعفرية وعدد من أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم

جانب من ورشة “دور اإلعالم والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان”

األمير فيصل بن فرحان

المنامة - وزارة الداخلية

)02(

استأنفت المجالس البلدية اجتماعاتها 
الدوريـــة، وأول العائدين مجلس أمانة 
العاصمـــة، الـــذي عقـــد اجتماعـــه األول 
عـــن بعد. البند األهم في جدول أعمال 
المجلـــس إقـــرار توصية بإطالق اســـم 
رائـــد الصحافـــة البحرينيـــة المرحـــوم 
محمـــود المـــردي علـــى شـــارع حيـــوي 
بمحافظـــة العاصمة ويقـــع على مقربة 

من بيت الراحل بمنطقة السلمانية.
وأقـــر المجلـــس إطـــالق اســـم الراحـــل 
بالعاصمـــة،   35 شـــارع  علـــى  المـــردي 
والـــذي يقـــع عليـــه مقـــر مجلـــس أمانة 

العاصمـــة وبعـــض المرافـــق المعروفـــة 
مثل تقاطع الســـلمانية ومطعـــم “بيتزا 

هت” ومستشفى الكندي.
وأيـــد المجلـــس توصية اللجنـــة الفنية 
التي بحثت االقتراح بأن المردي يمثل 

قامة صحافية وثقافية بحرينية.
وذكـــرت اللجنـــة بتقريرهـــا المعـــروض 
المـــردي  علـــى المجلـــس أن المرحـــوم 
الصحافـــة  رواد  مـــن  رائـــدا  يعتبـــر 
البحرينيـــة ولـــه دوره البـــارز بالمشـــهد 
البحرينـــي مـــن خالل عملـــه الصحافي 
القـــارئ  اســـتهدف  الـــذي  الرصيـــن، 
العربي واألجنبـــي، من خالل إصدارته 

الصحافية المتنوعة.

مجلس العاصمة يطلق اسم محمود 
المردي على شارع حيوي بالسلمانية

موقف السعودية ثابت تجاه فلسطين
الرياض- العربية نت

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي األميـــر فيصـــل بـــن 
المملكـــة  مواقـــف  أن  أمـــس،  عبـــدهللا،  بـــن  فرحـــان 
العربية الســـعودية الثابتة والراســـخة تجـــاه القضية 
الفلســـطينية والشعب الفلســـطيني لن تتغير بالسماح 
بعبور أجواء المملكة للرحالت الجوية القادمة لدولة 

اإلمارات العربية المتحـــدة والمغادرة منها إلى جميع 
الـــدول. وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة، من خـــالل تغريدة 
على حسابه في “تويتر”، على أن المملكة تقدر جميع 
الجهـــود الرامية إلى تحقيق ســـالم عادل ودائم وفق 

مبادرة السالم العربية.

مروة خميس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الطلبـــة  تســـجيل  اســـتكمال  بعـــد 
 2020 للعـــام الدراســـي  المســـتجدين 
 2013 - 2021، مـــن مواليـــد أكتوبـــر 
حتـــى 31 أغســـطس 2014، إللحاقهم 
بالصـــف األول االبتدائـــي، وجه وزير 
التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي إلى 
فتح قبول األطفال من مواليد األول 
من ســـبتمبر 2014 حتـــى نهايته، في 
الفتـــرة مـــن الثالثاء إلـــى الخميس 8 
- 10 ســـبتمبر الجـــاري. ودعـــا الوزيـــر 

أوليـــاء األمور الراغبين في تســـجيل 
أبنائهم تحميل الوثائق المطلوبة على 
http://bit.ly/reg� التالـــي  (الرابـــط 
septstud(، وهي نســـخة من البطاقة 
الذكية ســـارية المفعول للطفل وولي 
أمره، ونســـخة من جواز السفر ساري 
المفعول للطفل وولي أمره، ونســـخة 
من شـــهادة الميـــالد، وقـــارئ البطاقة 
ســـارية  واإلقامـــة  العنـــوان،  إلثبـــات 

المفعول بالنسبة للوافدين.

وزير التربية يوجه بفتح باب تسجيل 
المستجدين من مواليد سبتمبر 2014

ليلى مال اهلل
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دور فاعل رؤساء المآتم و ”الجعفرية” بخروج المراسم بشكلها المتحضر

وزير الداخلية يشيد بالنهج الملكي الحكيم باالهتمام بالمواطنين

عقد وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
صبـــاح  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
أمس وعبـــر تقنية االتصال المرئي 
مجلـــس  رئيـــس  مـــع  اجتماعـــا 
يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
الصالـــح، وعـــدد من أعضـــاء هيئة 
ورؤســـاء  الحســـينية  المواكـــب 
مآتـــم  يمثلـــون  الذيـــن  المآتـــم 
مملكـــة  محافظـــات  وحســـينيات 
البحريـــن، بحضـــور رئيـــس األمـــن 
العام والمحافظين؛ بمناسبة نجاح 
موســـم عاشـــوراء لهذا العام، الذي 
جـــرى فـــي أجـــواء آمنـــة والتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة المحددة 
فـــي إطار الجهـــود الوطنيـــة؛ للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وألقـــى وزيـــر الداخليـــة كلمـــة أكد 
فيهـــا عقد مثـــل هذا اللقاء ســـنويا 
مـــن منطلـــق الشـــراكة المجتمعيـــة 
الداخليـــة،  وزارة  اختطتهـــا  التـــي 
لكـــن الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
العالـــم  ودول  البحريـــن  تعيشـــها 
أجمـــع للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا، فرضت علينا أن يتم لقاء 
هـــذا العام “عـــن بعـــد”، موضحا أن 
وتجســـيدا  امتـــدادا  يأتـــي  اللقـــاء 
للنهـــج الحكيـــم الذي أرســـاه عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة باالهتمـــام 
والمحافظـــة  المواطنيـــن  بســـالمة 
علـــى راحتهـــم، وهـــو مـــا تمثل في 
توفيـــر الدعـــم والرعايـــة الملكيـــة 
السامية لموســـم عاشوراء إلحياء 
بالشـــكل  الدينيـــة  المناســـبة  هـــذه 
الذي يتناسب مع قيمتها ومكانتها.
عاشـــوراء  إحيـــاء  أن  وأضـــاف 
فـــي البحريـــن أمـــر نابـــع مـــن نهـــج 
خصوصيـــة  ويمثـــل  األوليـــن، 
فـــي  تحمـــل  متحضـــرة  بحرينيـــة 
جوهرهـــا أوجًهـــا متعـــددة، أبرزهـــا 
ممارسة الحريات الدينية واحترام 
التعدديـــة المذهبيـــة، مشـــيرا إلـــى 
مـــن نجـــاح خـــالل  مـــا تحقـــق  أن 
موســـم عاشـــوراء هذا العـــام، كان 
محصلة تعاون وتنسيق بين جميع 
المعنيـــة  والمؤسســـات  الـــوزارات 
االحتياجـــات  توفيـــر  خـــالل  مـــن 
وتطبيـــق  الالزمـــة  والخدمـــات 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
حددهـــا الفريـــق الطبـــي مـــن أجـــل 
حمايـــة الصحـــة والســـالمة العامة 

للجميع.
وأشـــاد الوزير بالدعم الـــذي توليه 
الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وأّمن 
والعافيـــة،  بالصحـــة  ســـموه  علـــى 
ومـــا يقـــوم بـــه ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وقيـــادة ســـموه المتميـــزة 
لفريـــق البحريـــن، التـــي انعكســـت 
تحقيـــق  فـــي  المشـــّرفة  نتائجهـــا 
إنجازات بحرينية مشهودة تتويجا 
للجهود الوطنية لمكافحة انتشـــار 
فيروس كورونا، وهو ما كان محل 

تقدير مـــن منظمة الصحة العالمية 
ومصدر فخر واعتزاز وطني.

وأكـــد أن نجاح موســـم عاشـــوراء 
وما لمســـناه من التـــزام بإجراءات 
الفريـــق الطبي، يعبر عـــن حالة من 
والمســـؤولية  المجتمعـــي  الوعـــي 
رؤســـاء  أبـــداه  ومـــا  الوطنيـــة، 
ومســـؤولو المآتـــم وأعضـــاء هيئة 
التـــزام  مـــن  الحســـينية  المواكـــب 
وتعـــاون بناء، أســـهم فـــي الخروج 
الشـــكل  بهـــذا  عاشـــوراء  بموســـم 
الوقـــت  فـــي  معربـــا  المتحضـــر، 
ذاتـــه عن شـــكره لرئيـــس ومجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة علـــى دورهم 

وتعاونهم البناء.
وقال “لقـــد كنا معكـــم على اتصال 
مباشـــر طوال هذه الفتـــرة، وعملنا 
على التنســـيق الدائم والمستمر مع 
الفريق الطبي ضمن منظومة عمل 
فريـــق البحريـــن، مقدريـــن دوركم 
أن  نأمـــل  والتـــي  ومســـؤولياتكم 
تســـتمر بهـــذه الـــروح الوطنية من 
أجـــل خدمـــة البحريـــن والحفـــاظ 
على المكتســـبات الوطنيـــة”، معربا 
عـــن شـــكره وتقديـــره للمحافظين 
علـــى دورهـــم وجهودهـــم المكثفة 
فـــي المتابعـــة والتنســـيق وتقديـــم 
الالزمـــة،  الخدمـــات  فـــة  كاجميـــع 
والشـــكر موصـــول لرئيـــس األمـــن 

وضبـــاط  الضبـــاط  ولكافـــة  العـــام 
خصوصـــا  واألفـــراد،  الصـــف 
منســـوبي شـــرطة خدمة المجتمع، 
الذيـــن كانـــوا حاضريـــن وملتزمين 
بواجباتهم فـــي المواقع والظروف 

كافة.
وأشـــار إلى أن أيام عاشـــوراء هذا 
العـــام، شـــهدت التزامـــا بالخطـــاب 
الدينـــي وترتيـــب الجلـــوس حـــول 
المآتـــم والمحافظـــة علـــى التباعـــد 
المواكـــب  أثنـــاء  االحتـــرازي 
الحسينية، وهو ما يعكس مستوى 
والمســـؤولية  واالنضبـــاط  الوعـــي 

الوطنية.
وختم وزير الداخلية كلمته بتأكيد 
أن حرية ممارســـة الشعائر الدينية 
مكفولة دســـتوريا وقانونيا، مشيرا 
إلـــى أن وزارة الداخليـــة حريصـــة 
دائًمـــا على أن تكون هذه الحريات 
فـــي نصابهـــا وأال يتـــم اســـتغاللها 
لتجـــاوز القانـــون أو الخـــروج عـــن 
األعـــراف والتقاليـــد، وهـــو مـــا كان 
واضًحا فـــي توفير جميع الظروف 
المالئمة إلنجاح جميع المناســـبات 

الدينية.
بعد ذلك، استمع وزير الداخلية إلى 
كلمات عدد من رؤســـاء ومسؤولي 
عاشـــوراء،  موســـم  حـــول  المآتـــم 
إلنجاحـــه  بذلـــت  التـــي  والجهـــود 

فـــي إطـــار المحافظة علـــى إحياء 
المناســـبة. وفي هذا السياق أعرب 
األوقـــاف  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بالكلمـــة  اعتـــزازه  عـــن  الجعفريـــة 
الســـامية التـــي تفضـــل بها صاحب 
الجاللة الملك، فور انتهاء مراســـم 
عاشـــوراء، إذ كان لها الوقع الطيب 
أبنـــاء  نفـــوس  فـــي  البالـــغ  واألثـــر 
شـــعب البحريـــن الوفـــي، مختطـــا 
نهج أسالفه حكام البحرين الكرام 
في رعاية هذه الشـــعائر على مدى 
األزمنـــة، والشـــكر كذلـــك موصول 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  إلـــى 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء، باالهتمام 
برعايـــة الشـــعائر الدينيـــة، الســـيما 
أن  موضحـــا  عاشـــوراء،  موســـم 
خير دليل مـــا تقدمه أجهزة الدولة 
والخدميـــة  األمنيـــة  ومؤسســـاتها 
مـــن دعـــم ال محـــدود إلحيـــاء هذه 
النحـــو  علـــى  ســـنويا  المناســـبة 

األفضل.
المآتـــم  رؤســـاء  عـــن  وبالنيابـــة 
والحسينيات، أشاد رئيس مجلس 
بالجهـــود  الجعفريـــة  األوقـــاف 
بذلتهـــا  التـــي  والموفقـــة  الكبيـــرة 
وزارة الداخليـــة ومختلف أجهزتها 
مـــن  دؤوبـــة  ومتابعـــة  بإشـــراٍف 
الوزير في الحفاظ على االســـتقرار 
وتوفير األمن واألمان وكل الســـبل 
لممارسة الشعائر بطمأنينة وأمان.

فـــي ســـياق متصـــل، عبـــر رؤســـاء 
المآتم عن بالغ شـــكرهم وتقديرهم 
تعاونـــه  علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر 
وحرصـــه علـــى توفير التســـهيالت 
موســـم  إلنجـــاح  الالزمـــة  كافـــة 
إلـــى  كذلـــك  منوهيـــن  عاشـــوراء، 
تقديـــم  فـــي  المحافظيـــن  دور 
بجانـــب  الالزمـــة  االحتياجـــات 
المســـتمر،  والتنســـيق  المتابعـــة 
مؤكديـــن ضرورة التصدي لكل من 
يحـــاول اســـتغالل هـــذه المناســـبة 
وتعكيـــر صفوهـــا وضـــرورة دعـــم 
الخطـــاب الدينـــي المعتـــدل ونبـــذ 
الطائفيـــة فـــي إطـــار العمـــل علـــى 
تعزيـــز أواصـــر المحبـــة واالحترام 

بين أفراد الشعب البحريني.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - بنا

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  هنـــأ 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
رئيس المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمـــن 
بـــن محمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
ضمه عضوا فـــي مجلس حكماء 
المســـلمين، الـــذي أصـــدره شـــيخ 
األزهـــر الشـــريف فضيلـــة األمام 
األكبـــر رئيـــس مجلـــس حكمـــاء 

المسلمين أحمد الطيب.
وقـــال وزير الديـــوان الملكي في 
برقية بعث بهـــا لرئيس المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية “إن 
هذا القرار يمثل تكريًما لجهودكم 
وخبراتكـــم الطويلـــة فـــي العمل 
اإلســـالمي ويؤكـــد دور المجلس 

األعلى للشـــؤون اإلســـالمية في 
البحريـــن، فـــي تكريـــس الوحدة 

بين المسلمين”.
 وأضـــاف “وإنني إذ أهنئكم على 
دوام  لكـــم  أتمنـــى  الثقـــة،  هـــذه 
التوفيـــق، وأنتم جديـــرون برفع 
اســـم مملكـــة البحريـــن عالًيا في 

هذا المحفل اإلسالمي الكريم”.

وزير الديوان الملكي يهنئ 
رئيس “األعلى االسالمي”

المنامة - وزارة الخارجية

زار وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، امس ســـفارة جمهورية 
البحريـــن؛  مملكـــة  لـــدى  الهنـــد 
لتقديـــم واجب العـــزاء في وفاة 
رئيـــس جمهوريـــة الهند الســـابق 

براناب موخارجي.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية لســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
 ،Piyush Srivastava البحريـــن 
ومواســـاة  تعـــازي  خالـــص  عـــن 
مملكـــة البحرين، ملـــًكا وحكومًة 
وشـــعب  لحكومـــة  وشـــعًبا، 

جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة بهذا 
مســـتذكًرا  الجلـــل،  المصـــاب 
الدؤوبـــة  والجهـــود  اإلســـهامات 
التـــي بذلهـــا الرئيـــس الراحل في 
خدمـــة جمهورية الهند وشـــعبها 
العالقـــات  وتطويـــر  الصديـــق، 
الثنائية بيـــن البلدين الصديقين، 
وحرصـــه الدائـــم علـــى النهـــوض 
بهذه العالقات لمستويات أرحب 
بما يلبي المصالح المشتركة لكال 
البلديـــن الصديقيـــن، ســـائاًل هللا 

القدير له الرحمة والمغفرة.

الزياني يقدم تعازي البحرين 
بوفاة الرئيس موخارجي

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد آل 
خليفـــة، بمكتبه بقصـــر القضيبية أمس، 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة 
الشـــيخ  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

حمود بن عبدهللا آل خليفة. 
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب مستشـــار جاللة 
الملـــك بالســـفير، معبـــًرا عـــن تقديره لما 
يقـــوم بـــه مـــن جهـــود كبيرة فـــي تنفيذ 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  رؤى 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، في 
مختلف المجـــاالت الوطنية التي تولى 

مســـؤوليتها، وما يقوم بـــه من دور بارز 
في تعزيز العالقات األخوية التاريخية 
الراســـخة بين مملكة البحرين والمملكة 
علـــى  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
المســـتويات كافـــة، وفتح آفـــاق أرحب 
للتعـــاون المثمـــر والبنـــاء بيـــن البلدين، 
وبما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين، 

متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير عـــن اعتزازه 
بلقـــاء مستشـــار جاللة الملـــك، وحرصه 
علـــى التواصـــل الدائـــم بمـــا يصـــب في 

دعم منجزات الوطن ومكتسباته.

فتح آفاق التعاون بين البحرين والرياض

الكلمة السامية لجاللة الملك وسام وطني للمآتم
عاشوراء موسم  نجاح  أساس  جاللته  رعاية  “المواكب”:  لـ  السابق  الرئيس 

أعـــرب الرئيـــس الســـابق للهيئـــة العامـــة 
للمواكب الحسينية عيسى بن رجب عن 
بالـــغ االعتـــزاز والفخر بمضمـــون الكلمة 
الســـامية لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، التي 
وجهها جاللته بمناســـبة اختتام موســـم 
عاشـــوراء للعام الهجـــري الحالي 1442، 
وقـــال إن الكلمة الســـامية لجاللة الملك 
تعكـــس بإخـــالص اهتمام جاللـــة الملك 
ورعايتـــه المباشـــرة بموســـم عاشـــوراء 
ودعمه المعهود للشعائر الدينية والمآتم 
تعـــد  الرعايـــة  هـــذه  إن  إذ  الحســـينية، 
األســـاس الذي يقوم عليه نجاح موســـم 

عاشوراء.
وأضـــاف بـــن رجـــب أن الكلمة الســـامية 
وطنيـــا  وســـاما  تمثـــل  الملـــك  لجاللـــة 

وتكريمـــا للمآتـــم الحســـينية ورؤســـائها 
الذيـــن استشـــعروا المســـؤولية الوطنية 
فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
تعيشـــها مملكة البحرين بســـبب جائحة 
علـــى  19(، وحرصـــوا  )كوفيـــد  كورونـــا 
االلتـــزام بـــكل التوصيـــات واإلجراءات 
والتدابير االحترازية التي تم تحديدها 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  قبـــل  مـــن 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19” بقيـــادة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

موســـم  شـــهده  مـــا  رجـــب  بـــن  وثّمـــن 
عاشـــوراء مـــن تعـــاون كبيـــر وتنســـيق 
مشـــهود بيـــن الجهـــات الرســـمية وبيـــن 
المآتـــم الحســـينية فـــي جميـــع مناطـــق 

البحريـــن، وااللتزام بالتباعد االجتماعي 
المســـتمر  والتعقيـــم  الكمامـــات  ولبـــس 
وكذلـــك  المســـتمعين  جلـــوس  ألماكـــن 
الطرقـــات والشـــوارع، إذ كان لذلك األثر 
الكبيـــر في إحياء الشـــعائر الدينية وفق 

ما تقتضيه الظروف الحالية.
التنظيـــم  بمســـتوى  رجـــب  بـــن  وأشـــاد 

المآتـــم  عليـــه  الـــذي ظهـــرت  وااللتـــزام 
والمشاركون والخطباء، األمر الذي يعزز 
مـــن مكانة البحرين فـــي حماية ورعاية 
الحريات الدينية، مشـــيدا بجهود وزارة 
الداخليـــة بمتابعـــة مـــن وزيـــر الداخلية 
الفريق الركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
والشـــؤون  العـــدل  ووزارة  خليفـــة  آل 
إدارة  ومجلـــس  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
األوقاف الجعفريـــة، إلى جانب الجهات 
الحكوميـــة األخـــرى، ومـــا قدمتـــه مـــن 
تســـهيالت وتوفيـــر جميـــع االحتياجات 
الالزمة إلحياء موسم عاشوراء، وأشاد 
بفرق العمل الميدانية والمتطوعين في 
جميـــع مناطق البحرين علـــى ما قدموه 
مـــن عمـــل مخلـــص؛ للحـــد مـــن انتشـــار 

جائحة كورونا.

عيسى بن رجب

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن أحمد

احياء عاشوراء 
في البحرين أمر 

نابع من نهج 
األولين وخصوصية 

بحرينية متحضرة

االلتزام بإجراءات 
الفريق الطبي 

يعبر عن حالة 
من الوعي 
المجتمعي 

شهد الموسم 
التزام بالخطاب 

الديني والتباعد 
االجتماعي 

مايعكس الوعي

إشادة بجهود 
“الداخلية” 

ومتابعة الوزير 
للحفاظ على 

األمن واالستقرار
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كلمة جاللة الملك عكست مشاعر كل بحريني وعربي أصيل تجاه السعودية
وزيـــر اإلعـــالم: العالقـــات التاريخيـــة أنمـــوذج دولـــي فـــي التضامـــن والتكامـــل والوحـــدة

أكـــد وزير اإلعالم علـــي الرميحي أن كلمة 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة أثنـــاء اســـتقبال جاللتـــه كبيـــر 
مستشـــاري الرئيس األميركـــي، والتي أكد 
فيها “أن االســـتقرار والتضامـــن الخليجي 
يعتمد فـــي جميع المواقف على الشـــقيقة 
الكبرى، المملكة العربية السعودية، بقيادة 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وأننـــا معها في 
الســـراء والضـــراء بمـــا يحقـــق االســـتقرار 
واالزدهـــار فـــي المنطقـــة”، هي كلمـــة قائد 
مواطـــن  كل  مشـــاعر  ترجمـــت  حكيـــم 
القيـــادي  الـــدور  تجـــاه  بحرينـــي وعربـــي 

األخـــوي الـــذي تقـــوم بـــه المملكـــة العربية 
الســـعودية؛ لتحقيق األمن واالستقرار في 

المنطقة والعالم.
صحافـــي  تصريـــح  فـــي  الوزيـــر  وأبـــرز 
لوكالـــة األنباء الســـعودية )واس( الحرص 
المشـــترك لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود على تطوير العالقات 
الثنائيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت وتعزيز 
التكامل بين الشقيقتين، وأنه يعد منهاجا 
لعمـــل مختلـــف قطاعـــات الدولـــة؛ تحقيقا 

لألهداف المشتركة.

وعـــدَّ العالقـــات األخويـــة المتميـــزة التـــي 

تربـــط المملكتيـــن التي تضـــرب بجذورها 

دولًيـــا  أنموذًجـــا  التاريـــخ  أعمـــاق  فـــي 
ة  للعالقـــات الثنائيـــة القائمـــة علـــى األخـــوُّ
والتضامـــن والتكامـــل والوحـــدة لتحقيق 

الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.
المملكـــة  وشـــدد وزيـــر اإلعـــالم علـــى أن 
عبـــر  أثبتـــت  لطالمـــا  الســـعودية  العربيـــة 
العـــدل  ميـــزان  أنهـــا  العريـــق  تاريخهـــا 
والحكمة، والحامي األول لقضايا األمتين 
العربية واإلســـالمية، وقـــال “وما الوقوف 
إلـــى جانـــب الشـــقيقة الكبرى في الســـراء 
الحـــق  إلـــى جانـــب  وقوفـــا  إال  والضـــراء 
وتغليًبا للخير ودحًرا للشـــر، وهي األسس 
الراســـخة التي ُبنيت عليهـــا العالقات بين 

المملكتين عبر التاريخ”.

الرياض - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أطلقـــت جائـــزة خليفـــة التربويـــة دورتها 
الرابعـــة عشـــرة 2020 -  2021 “عـــن بعد”، 
وتتضمـــن 9 مجـــاالت موزعـــة علـــى 18 
فئـــة تغطـــي مختلـــف مجـــاالت التعليـــم 
بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، وهي 
مطروحة على المستويين المحلي بدولة 
والعربـــي،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وتتصـــدر هـــذه المجـــاالت مجـــال جائزة 
الشـــخصية التربويـــة االعتباريـــة والتـــي 
تمنـــح لشـــخصية آثـــرت مســـيرة التعليم 
اإلماراتيـــة  األســـرة  وفئـــة  بجهودهـــا، 
فـــي  إســـهامات  التـــي قدمـــت  المتميـــزة 
رعايـــة أبنائهـــا وبناتهـــا تعليميـــا مما دفع 
بهـــم التفـــوق والريـــادة. وبـــدأت الجائزة 
تلقـــي  فـــي  أغســـطس   16 مـــن  اعتبـــارا 
أعمال المرشـــحين للدورة الجديدة حتى 
17 ديســـمبر المقبـــل 2020، ويتـــم تلقـــي 
www.( الطلبات عبر الموقـــع اإللكتروني
خصـــص  الـــذي  للجائـــزة   )khaward.ae
وحـــدة إلكترونيـــة مســـتقلة للتواصل مع 
المرشـــحين عند تلقي طلباتهم والتفاعل 
اإللكتروني معهم. والمجاالت المطروحة 

للدورة الحاليـــة والفئات المنبثقة عن كل 
مجـــال منهـــا وتشـــمل: مجال الشـــخصية 
التربويـــة االعتبارية والتي تمنح جائزتها 
فـــي دعـــم مســـيرة  لشـــخصية ســـاهمت 
التعليـــم وتعزيز نهضتـــه، ومجال التعليم 
العـــام )فئـــة المعلـــم المبدع محليـــا، وفئة 
المعلـــم المبدع عربيـــا، فئة المعلم الواعد، 
فئة األداء التعليمي المؤسســـي(، ومجال 
التعليـــم العالـــي )فئـــة األســـتاذ الجامعي 
المتميـــز(، ومجـــال أصحـــاب الهمـــم )فئة 
المراكـــز(،  المؤسســـات/   وفئـــة  األفـــراد، 
ومجال اإلبداع في تدريس اللغة العربية 
األســـتاذ  وفئـــة  المتميـــز،  المعلـــم  )فئـــة 
الجامعـــي المتميـــز محليا، وفئة األســـتاذ 
الجامعي المتميز عربيا(، ومجال التعليم 
وخدمة المجتمع )فئة المؤسســـات، وفئة 
ومجـــال  المتميـــزة(،  اإلماراتيـــة  األســـرة 
البحوث التربوية )فئة البحوث التربوية، 
الطفـــل(،  وفئـــة بحـــوث ودراســـات أدب 
ومجـــال التأليـــف التربـــوي للطفـــل )فئـــة 
اإلبداعات التربوية(، ومجال المشروعات 
والبرامج التعليمية المبتكرة )فئة األفراد، 

وفئة المؤسسات، وفئة الطالب(.

جائزة خليفة التربوية تدشن دورتها الـ 14 محليا وعربيا

سمو محافظ الجنوبية: تبني المبادرات الهادفة لتعزيز األمن
المجلـــس االفتراضـــي يعـــزز التواصـــل مـــع األهالـــي والمواطنيـــن

التقـــى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي من خالل 
المجلـــس االفتراضـــي عـــن بعـــد، عـــددا 
مـــن األهالـــي والمواطنيـــن مـــن مختلف 
مناطـــق المحافظـــة، بحضـــور عـــدد من 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية بالحضـــور، مؤكًدا 
أهميـــة المجلس االفتراضـــي في تعزيز 
والمواطنيـــن،  األهالـــي  مـــع  التواصـــل 
البـــالد  لعاهـــل  الثاقبـــة  الرؤيـــة  ضمـــن 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، ومـــؤازرة ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
لتلبية احتياجـــات األهالي التي تواكب 
التطلعـــات الرامية في تحقيـــق التنمية 

الشـــاملة في مختلـــف المجاالت األمنية 
واالجتماعية والخدمية.

كما أكد ســـمو محافظ الجنوبية حرص 
المحافظـــة فـــي مواصلـــة الجهـــود مـــن 
خـــالل الشـــراكة المجتمعيـــة والتعـــاون 
األمني المشـــترك، وذلك في إطار تنفيذ 
توجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 

بـــن عبدهللا آل خليفة، في تعزيز الوعي 
األمنـــي والمجتمعي واتخاذ اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة 
فيـــروس كورونا، واســـتمرار المحافظة 
المبـــادرات  مـــن  سلســـلة  تبنـــي  فـــي 
والبرامـــج األمنيـــة في مختلـــف مناطق 
المحافظة بالتنسيق مع األجهزة األمنية 

كافة. من جانب آخر، أشار سمو محافظ 
الجنوبيـــة، إلى أن المحافظـــة الجنوبية 
مســـتمرة في رصد احتياجـــات األهالي 
الزيـــارات  فـــي إجـــراء  ضمـــن حرصهـــا 
والتـــي  التنمويـــة  للمشـــاريع  الميدانيـــة 
تجســـد الصورة الحضاريـــة الرائدة في 
نطاق المحافظـــة، بالتنســـيق والمتابعة 

مع الجهات ذات العالقة.
وفـــي ختـــام المجلس االفتراضـــي، عبر 
عـــن  المحافظـــة  أهالـــي  مـــن  الحضـــور 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم 
الـــذي يوليـــه ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة مـــع األهالـــي المواطنيـــن من 
خـــالل المجلـــس االفتراضـــي والوقوف 
علـــى احتياجاتهم وتحقيـــق تطلعاتهم، 
مشـــيدين بســـعي المحافظـــة المســـتمر 
فـــي تعزيز األمـــن المجتمعي والشـــراكة 
المجتمعية في تنفيذ المبادرات األمنية 
والتوعوية مع مختلف األجهزة األمنية، 
وتحقيق تطلعات التنمية الشـــاملة التي 

تشهدها المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يلتقي عبر المجلس االفتراضي بعدد من األهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة

المنامة - بنا

جديد ديوان الخدمة للموظفين: إجازة دون راتب وزيادة وظائف العمل من المنزل
كشـــف رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
أحمـــد الزايـــد عن إعادة هيكلـــة 51 جهة 
57 وزارة وهيئـــة حكوميـــة  مـــن أصـــل 
مـــع مراعـــاة زيـــادة اإلنتاجيـــة وخفـــض 
التكاليـــف، مؤكـــدا أن العمل فـــي المنزل 
 83 علـــى  كورونـــا  جائحـــة  قبـــل  طبـــق 
وظيفـــة، وأن العمـــل جـــاٍر علـــى دراســـة 
توظيف أكبر كم من الوظائف للعمل في 

المنزل في المستقبل.
وقـــال الزايـــد في برنامج ترابـــط 2 الذي 
ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية 
إن التوظيـــف الحكومي لـــم يتوقف في 
عـــودة  أن  إلـــى  جائحـــة كورونـــا، الفتـــا 
الموظفين إلى مواقع عملهم يعتمد على 

قرارات اللجنة التنسيقية.

15 مشروعا 

وعن آخر المشاريع والبرامج التي يعمل 
عليهـــا الديـــوان ذكـــر الزايـــد أن الديوان 
يقـــوم بمواكبـــة أنظمـــة الخدمـــة المدنية 
العالمية وتحديثها، الفتا إلى أن الديوان 
يعمل على 15 مشـــروعا بينها مشـــروع “ 
أداء” المختـــص بتقييـــم أداء الموظـــف، 
األداء  لتعزيـــز  “تكامـــل”؛  ومشـــروع 
الـــوزارات  أهـــداف  وربـــط  الحكومـــي، 
للدولـــة،  اإلســـتراتيجية  باألهـــداف 
ومشـــروع “التوظيـــف” الذي تـــم تحديه 
الطلبـــات  تقديـــم  عبـــر  الماضـــي  العـــام 
ا على مدار الســـاعة عبر المنصة  إلكترونيًّ
اإللكترونيـــة  للحكومـــة  اإللكترونيـــة 
وإنجـــاز الطلـــب خالل 5 دقائـــق بدال من 
بالطريقـــة  دقيقـــة   35 خـــالل  تقديمـــه 

التقليدية.

مشروع “أداء”

وأوضح أن تطبيق مشـــروع أداء لقياس 
األداء الوظيفـــي الـــذي طبـــق منذ 2017 
واجه مقاومة شـــديدة من قبل الوزارات 
ومازال هناك نوع من المقاومة له، إال أن 

90 % من الوزارات ملتزمون به.
وأكمل بأن المشـــاع قبل 3 سنوات أن 80 

% إلى 90 % من موظفي ديوان الخدمة 
المدنيـــة يحصلون على تقدير ممتاز، فال 
تســـتطيع التمييز بين الموظف المخلص 
والكفء والجدير وبين باقي الموظفين. 
ـــن أن موضوع الترقيـــات والمكافآت  وبيَّ
والحوافـــز في الخدمة المدنية مشـــروع 
تقســـيمه  ويجـــب  جـــدا،  وكبيـــر  زاخـــر 
بشفافية وعدالة ومساواة باعتماد معيار 

عالمي صحيح ليناله من يستحقه.

منحنى األداء

من جهة أخـــرى، قال الزايـــد “تم تحديد 
5 مســـتويات لمنحنـــى األداء الوظيفـــي 
حســـب معيـــار عالمـــي يطبق فـــي أعرق 
يـــوزع  بحيـــث  العالميـــة  الممارســـات 
الموظفون حسب سقف النسب لتصنيف 
األداء ليكـــون 5 % منهـــم يتجاوز كثيرا 
يتجـــاوز  منهـــم   % و10  التوقعـــات، 
التوقعات، و70 % يفي تماما بالتوقعات 
و10 % يفـــي جزئيـــا بالتوقعـــات، و5 % 

من الموظفين يحتاج إلى تحسين”.

المكافآت والترقيات

وأكمـــل “وحســـب التقييـــم الوظيفـــي تم 
توزيـــع الرتب بحيـــث إن ترقية 3 رتب ال 
يســـتحقها إال من صنف بأنه تجاوز كثيرا 
من التوقعـــات، وتعطى عـــالوة الرتبتين 
إلـــى مـــن تجـــاوز التوقعـــات. أمـــا الرتبـــة 
الواحـــدة، فتعطى لمـــن يفـــي التوقعات، 
وكل الترقيات تخضع لميزانيات المتاحة 

للوزارة وحسب األهداف السنوية”.
االنضبـــاط  مكافـــآت  أن  إلـــى  وأشـــار 
الوظيفـــي والتشـــجيعية تصـــل إلى 500 
دينـــار وتعطى للموظفيـــن الذين حصلوا 
علـــى تقدير تجـــاوز كثيرا مـــن التوقعات 
لمـــن  دينـــار  و300  األداء،  تقييـــم  فـــي 
بالتوقعـــات،  يفـــي  درجـــة  علـــى  حصـــل 
لموظـــف  دينـــار   1000 وهنـــاك مكافـــآت 
العـــام و1500 دينـــار مكافـــأة اإلنجـــازات 

االستثنائية.
والحوافـــز  الترقيـــات  أن  وأوضـــح 
والمكافـــآت مرتبطة بالتقييـــم والجدارة 
فـــي  الزمنـــي  العمـــر  تعطـــى حســـب  وال 

أقـــل  أمضـــى  لمـــن  تمنـــح  وال  الوظيفـــة 
بعـــض  وفـــي  الوظيفـــة  فـــي  ســـنة  مـــن 

التخصصات.

تطوير التشريعات

أن  الزايـــد  وعلـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــر 
بقانـــون  المرتبطـــة  التشـــريعات  تطويـــر 
ديـــوان الخدمة مســـتمر، وكذلك اللوائح، 
فكان قرار 20 لســـنة 2020 بتعديل بعض 
أحكام الالئحـــة التنظيمية لقانون ديوان 
الخدمـــة المدنية، حيث اســـتحدثت فيه 
الجـــزاءات التـــي كانـــت علـــى 3 مراحـــل 
ســـابقا ألي مخالفـــة للموظـــف الحكومي، 
وهي اإلنذار الشفهي والتحريري كمرحلة 
أولـــى، ثـــم الخصـــم والوقـــف عـــن العمل 
لمدة ال تزيد عن شهر في السنة وال تزيد 
عـــن 10 أيام فـــي المخالفـــة الواحدة. أما 
المرحلـــة الثالثة، فتكون المخالفة الفصل 

من الخدمة.
ـــن أن التحديث أضـــاف مرحلة رابعة  وبيَّ
للمخالفـــات التـــي تكـــون أكثـــر من شـــهر 
وأقـــل من الفصل من الخدمة لتكون بين 
الفصل مـــن الخدمة والتوقيـــف لمدة 10 
أيـــام، فيخصم من الراتب لمدة تصل إلى 
3 أشـــهر مـــع وجـــود الموظـــف على رأس 

العمل.
وتابع أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر، 
فيعـــرض الموظـــف على مجلـــس تأديبي 
يعينـــه ديـــوان الخدمـــة؛ حتـــى ال يبخس 
حـــق الموظف، أما إذا كانت العقوبة أكثر 
من شـــهر، فيجـــزأ الخصـــم 10 أيـــام لكل 

شهر.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــار الزايـــد إلـــى 
تغييـــرا  التنظيميـــة شـــملت  الالئحـــة  أن 
يســـمح بمد العمـــر إلى أكثر من 60 ســـنة 

للموظف بشرط أن يفي أداؤه بالتوقعات 
خـــالل الســـنتين الماضيتيـــن للكفـــاءات 

والتخصصات النادرة للبحرينيين. 
وأضـــاف أنـــه يجـــري حاليـــا العمـــل علـــى 
تغييـــر فـــي الالئحـــة التنظيميـــة يختص 
باإلجـــازة مـــن دون راتـــب بحيـــث تعطى 
حســـب ضوابـــط ديوان الخدمـــة المدنية 

وموافقة من الوزير.
وعـــن البنـــد 10 للمـــادة 34 لقانون ديوان 
الخدمة المدنيـــة – والذي ينص على أنه 
يجوز للموظف طوال شغله وظيفته نشر 
وجهة نظره بكافة الوســـائل، شريطة أال 
يتناول ما يثيـــر الخالفات في المجتمع، 
أو يؤثـــر على الوحدة الوطنية، أو يوجه 
النقـــد لسياســـة الحكومـــة وقراراتها بأي 
وســـيلة مـــن الوســـائل، وأكـــد أن حريـــة 
التعبير من الثوابت في الدستور ويجب 
أن يلتزم الموظف الحكومي بأخالقيات 

المهنة ومدونة السلوك الوظيفي.
وأكـــد أن القانون أتـــاح للموظفين الكثير 
من األمور وهذا ما أشـــاد به خبراء األمم 
المتحـــدة، فالموظـــف الحكومـــي يحصل 
على ذات الحقوق في أعرق الممارســـات 
الدوليـــة، وأن 57 وزارة وجهـــة حكومية 
األهـــداف  ذات  لهـــا  واحـــد  مركـــب  فـــي 
المعقـــول أن  واإلســـتراتيجية مـــن غيـــر 
تضـــرب جهة أخرى فـــي العمل الحكومي 
من الخلف؛ بهـــدف االنتقاد، وليس إبداء 

الرأي.

مشروع الهندرة 

وأوضـــح الزايد أنه من ضمـــن المبادرات 
التـــي يقدمهـــا الديـــوان، مشـــروع “إدارة 

المســـتمر  بالتطويـــر  يختـــص  التغييـــر” 
والتعليمـــات  واللوائـــح  للقوانيـــن 
واإلجـــراءات؛ بهدف تحســـين اإلنتاجية 
ورفـــع الكفاءة فـــي الدولة، ومـــن ضمنها 
مشـــروع “الهنـــدرة” الذي يهـــدف إلى رفع 
اإلنتاجيـــة وتقليـــص التكلفـــة، حيـــث إن 
كثيـــرا مـــن الخدمـــات التي تأخذ أشـــهرا 

أصبحت تأخذ أياما.
وتابع تجري حاليا إعادة هيكلة حكومية 
لجميع الـــوزارات والهيئات وبعد التقاعد 
موظـــف  آالف   3 وخـــروج  االختيـــاري 
57 هيئـــة  أصـــل  مـــن  51 هيئـــة  بإنجـــاز 
حكومية، وهو تحد كبير خاضه الديوان؛ 
لزيـــادة اإلنتاجيـــة مـــع المحافظـــة علـــى 

خفض التكاليف.

تحديات كورونا 

وأوضح أن ديوان الخدمة التزم بمراقبة 
توجيهـــات  بحســـب  الحكومـــي  األداء 
وتوصيـــات تصدر من اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ســـمو ولـــي العهد وترجمـــة هذه 
التوصيـــات بتخفيـــض عـــدد الموظفيـــن 
فـــي مواقعهـــم دون المســـاس بالخدمـــة 

المقدمة للجمهور.
وتابـــع “شـــكل الديـــوان لجنـــة تعمل على 
مدار 24 ســـاعة تتابـــع تداعيات الجائحة 
والحـــاالت  والنقـــص  الـــوزارات  وعمـــل 
الجهـــات  أن  مؤكـــدا  فيهـــا.  الطارئـــة 
اســـتطاعت تقديـــم الخدمـــات حتى بعد 
رفع نسبة العمل في المنزل إلى 70 %”.

وأكمـــل “كل جهة وضعـــت معيارا لقياس 
لتكـــون  بعـــد  عـــن  للموظـــف  عمـــل  أداء 
اإلنتاجيـــة ثابتـــة لـــدى ديـــوان الخدمـــة، 
والشـــك أن هناك نقصا وتحديات، إال أننا 
وصلنـــا إلـــى مرحلـــة الخدمـــات المقدمة 
وأحســـن  كفـــاءة  أفضـــل  علـــى  مازالـــت 

جودة”.
وأوضـــح “أن أول أســـبوعين مـــن تطبيق 
إربـــاك  هنـــاك  كان  المنـــزل  فـــي  العمـــل 
بإعطـــاء  أنـــه  إال  الـــوزارات،  عمـــل  فـــي 
الصالحيات للموظفين للعمل في المنزل 
مـــع  التحـــدي  هـــذا  الـــوزارات  وتجـــاوز 

الوضع”. 

العمل في المنزل

وأفـــاد الزايـــد أن العمـــل فـــي المنـــزل تم 
تطبيقـــه قبل جائحة كورونـــا في نوفمبر 
مـــن  وظيفيـــا  مســـمى   83 علـــى   2019
المســـميات الوظيفية في الدولة على أن 
تقيـــم هذه المرحلة على مســـتوى الكيف 
في تلك الفترة. وبعد جائحة كورونا في 
فبرايـــر كان هدفنـــا الكم الـــذي يعمل في 

المنزل الذي أثبت نجاحه.
وذكـــر “أن ديوان الخدمـــة المدنية يعمل 
مـــن  كـــم  أكبـــر  لتوظيـــف  دراســـة  علـــى 
الوظائـــف للعمـــل فـــي المنزل للمســـتقبل 
وســـرعة المشـــروع أكثـــر لتكـــون طاقته 

االستيعابية أكبر”.
وقـــال “فـــي فتـــرة كورونـــا حصلنـــا علـــى 
تقارير من الـــوزارات عن حاالت إبداعية 
وإنتاجيـــة كبيـــرة في هـــذه الفترة أثبتت 
نجـــاح العمـــل فـــي المنـــزل اليـــوم، حيث 
عملهـــا  تســـير  أن  الحكومـــة  اســـتطاعت 

بنسبة 70 % من موظفيها في المنزل”.
وبيـــن الزايـــد “أن الخدمات في مشـــاريع 
الدولة مســـتمرة خاصـــة المجال الصحي 
عـــن  فضـــال  التوقعـــات،  فاقـــت  التـــي 
اســـتمرارها فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة 

والتعليم والقطاعات األخرى. 

استمرار التوظيف

وأكـــد أن عجلـــة التوظيف فـــي الحكومة 
مســـتمرة ولـــم تتوقف في فتـــرة جائحة 
المتاحـــة  الميزانيـــات  بحســـب  كورونـــا 
للـــوزارات عـــالوة علـــى زيـــادة التوظيف 
فـــي المجال الصحي لألطبـــاء والتقنيين 
خاصـــة، حيث كانت مقابـــالت التوظيف 
عن بعد وكذلك جميع اإلجراءات األخرى 

للتوظيف.
وشـــدد على أن الديوان يدعم الشهادات 
والمهـــارات  والمهنيـــة  االحترافيـــة 
للوظائـــف، إال أن األصـــل فـــي التوظيـــف 
المؤهـــل األكاديمي، الفتا إلى أن الديوان 
يدعم كل ما يعزز األداء الوظيفي ســـواء 
كانـــت مهـــارة أو شـــهادة احترافية ويتم 

تقييمه ودعمه بالحوافز.
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علي الرميحي

 

أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــباب والرياضـــة 
عبـــدهللا  النائـــب  النـــواب  بمجلـــس 
الدوسري أن المملكة العربية السعودية 
للخليـــج  االســـتراتيجي  العمـــق  هـــي 
العربي، وأنها لطالما أثبتت عبر تاريخها 
العريـــق أنهـــا ميـــزان العـــدل والحكمـــة، 
والحامي األول لقضايا األمتين العربية 
واإلســـالمية، وقـــال “وما الوقـــوف إلى 
جانـــب الشـــقيقة الكبـــرى فـــي الســـراء 
والضـــراء إال وقوًفـــا إلـــى جانـــب الحق 
وهـــي  للشـــر،  ودحـــًرا  للخيـــر  وتغليًبـــا 
األســـس الراســـخة التـــي ُبنيـــت عليهـــا 

العالقات بين المملكتين عبر التاريخ”.
وأشاد الدوســـري بمضامين كلمة عاهل 
البـــالد جاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، لـــدى اســـتقبال جاللته كبير 
مستشـــاري الرئيـــس األميركـــي، والتي 

والتضامـــن  االســـتقرار  أن  فيهـــا  أكـــد 
الخليجـــي يعتمد فـــي جميـــع المواقف 
على الشـــقيقة الكبـــرى، المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية، 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
الســـراء  فـــي  معهـــا  وأننـــا  ســـعود،  آل 
والضراء بما يحقق االستقرار واالزدهار 

في المنطقة”.

الدوسري: السعودية العمق االستراتيجي للخليج

ليلى مال اهلل
في برنامج ترابط 2 

الذي ينظمه 
معهد البحرين 

للتنمية السياسية



تحت رعايـــة كريمة من وزيـــر الخارجية 
شـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
اإلعالم علي الرميحي، وبحضور الممثلة 
اإلقليميـــة لمكتـــب المفوضيـــة الســـامية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا رويدا الحاج، و مســـاعد 
الدوســـري،  عبـــدهللا  الخارجيـــة  وزيـــر 
والقائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
األميركية لدى مملكة البحرين مارغريت 
ناردي، ورؤســـاء تحرير الصحف المحلية 
ورئيســـة جمعية الصحفييـــن البحرينية، 
واإلعالمييـــن،  الصحافييـــن  مـــن  وعـــدد 
عمـــل  ورشـــة  الخارجيـــة  وزارة  نظمـــت 
بعنـــوان “دور اإلعـــالم والصحافة وخطة 
العمل الوطنية لحقوق اإلنسان”، وعقدت 
اليوم األربعاء الموافق 2 ســـبتمبر 2020، 

عبر البث اإللكتروني المرئي.
كلمتـــه  فـــي  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأشـــار 
االفتتاحية إلى أن مملكة البحرين حققت 
إنجـــازات مهمـــة فـــي مختلـــف المجاالت 
المتصلـــة بحمايـــة حقوق اإلنســـان، ومن 
بينهـــا حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والحريات 
اإلعالميـــة والصحافيـــة التـــي تلقـــى من 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومن رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، كل 
الدعـــم والرعاية واالهتمـــام؛ إيماًنا منهم 
رعاهـــم هللا بـــأن حريـــة التعبيـــر والـــرأي 
الصـــادق حق أساســـي لكل أبنـــاء الوطن، 
ودعامة رئيســـية في بناء مجتمع متقدم 

ومتطور ومزدهر.

حريـــة  أن  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
مـــن  أساســـي  حـــق  الـــرأي  عـــن  التعبيـــر 
حقوق اإلنســـان أكدهـــا اإلعـــالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، ويعترف بها في القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان في العهد الدولي 
الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، 
مؤكـــًدا الحق فـــي الخصوصية، خصوصا 
أدت  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  أن 
إلـــى وجـــود مـــا يطلـــق عليـــه بالمواطـــن 
الصحافي. فهذه الحقوق ليســـت مطلقة، 
وإنمـــا يجوز إخضاعها لبعض القيود مثل 
حقـــوق اآلخرين أو ســـمعتهم، أو لحماية 
األمن القومـــي أو النظام العام أو الصحة 
مكافحـــة  أو  العامـــة  اآلداب  أو  العامـــة 
الكراهية وتكريس ودعم روح التســـامح 

والتعايش السلمي واحترام اآلخر.
والتعبيـــر  الـــرأي  حريـــة  أن  وأضـــاف 
فـــي مملكـــة البحريـــن مصونـــة بموجـــب 
دســـتورها الـــذي كفـــل لـــكل إنســـان حـــق 
التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس 
الشـــعب،  ووحـــدة  اإلســـالمية  العقيـــدة 
وبمـــا ال يثيـــر الفرقـــة أو الطائفيـــة، كمـــا 
كفل الدســـتور البحريني حرية الصحافة 
للشـــروط  وفقـــا  والنشـــر  والطباعـــة 

كمـــا  القانـــون،  يبينهـــا  التـــي  واألوضـــاع 
نظمها قانون الصحافة والطباعة والنشـــر 
البحريني الذي أكد ضرورة عدم المساس 
بها، مشيًرا بأن الصحافة ووسائل اإلعالم 
في مملكـــة البحرين أســـهمت بدور مميز 
فـــي المســـيرة التنمويـــة لوطننـــا الغالـــي، 
وقامت بمســـؤوليات عظيمـــة في الدفاع 
عن حقوق اإلنســـان وحمايتها وتعزيزها، 
وترسيخ وعي المجتمع بحقوق اإلنسان.

وأوضح وزير الخارجية أن جهود مملكة 
البحرين أثمرت فـــي نيل تقدير المجتمع 
الدولي والذي تجســـد في عضوية مملكة 
البحريـــن فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان 
التابـــع لألمم المتحدة، إذ تســـعى المملكة 
من خاللها إلى مد جســـور التعاون بهدف 
احتـــرام وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان علـــى 
المستوى الدولي، داعًيا إلى مكافحة نشر 
األنبـــاء الزائفـــة أو المشـــوهة التي يكون 
من شـــأنها اإلســـاءة إلى العالقات الطيبة 

بين الدول.
وفـــي كلمته فـــي افتتاح الورشـــة، أشـــار 
وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم إلـــى أن لإلعـــالم 
مكانـــة مهمة فـــي مجال حقوق اإلنســـان 
وفـــي منظومـــة الحريـــات العامـــة التـــي 

تشـــكل جوهر حقوق اإلنســـان، وبتأثيره 
الكبيـــر فـــي بناء الوعـــي وتشـــكيل الرأي 
العام، ودوره الرقابي وقدرته على توفير 
المعلومـــات وإثـــارة القضايـــا، وتضاعـــف 
فـــي  الســـريع  التطـــور  مـــع  التأثيـــر  هـــذا 
تقنيـــات االتصال، حيث أصبـــح يؤثر كل 
منهـــا فـــي اآلخـــر ويتأثـــر بـــه، مؤكـــًدا أن 
لمملكة البحرين تجربه خاصة في جميع 
المجـــاالت وهـــذه التجربـــة هـــي القاعدة 
الصلبة التي نتحدث بها للعالم الخارجي. 
فمملكة البحرين لم تستنســـخ أي تجربة 
أخرى فالتاريـــخ السياســـي واالقتصادي 
لهذا البلد ليس بحاجة الستنساخ تجارب 

اآلخرين.
وأشـــارت رويـــدا الحـــاج إلـــى أن الخطـــة 
إال  هـــي  مـــا  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
أســـاٌس للحريـــة والعدالـــة والســـالم وإن 
إعدادهـــا يحقـــق تنميـــة الفـــرد والمجتمع 
ككل، منوهة بـــأن مبادرة مملكة البحرين 
بإعـــداد خطـــة وطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
تأتـــي في ظـــل التغييـــرات الكبيـــرة التي 
تحدث على الســـاحة الدوليـــة، وتطلعات 
جميـــع الشـــعوب إلـــى نظـــام دولـــي قائم 
على أســـاس المبادئ المكرسة في ميثاق 

األمـــم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق 
لحقـــوق  الدوليـــة  والصكـــوك  اإلنســـان 
اإلنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيز وتشـــجيع 
والحريـــات  اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام 
األساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة 
والديمقراطيـــة  والســـلم  الحقـــوق،  فـــي 
القانـــون  وســـيادة  والمســـاواة  والعـــدل 
والتعددية والتنمية وتحسين مستويات 

المعيشة والتضامن.
البحريـــن كغيرهـــا  أن مملكـــة  وأضافـــت 
مـــن الـــدول التـــي شـــاركت بفاعليـــة فـــي 
االســـتعراض الدوري الشـــامل في الدورة 
الثالثـــة العـــام 2017، وقبلـــت عـــددا مـــن 
مـــن  بجملـــة  تتعلـــق  التـــي  التوصيـــات 
القضايا التي تعمل على تحســـين أوضاع 
حقـــوق اإلنســـان مـــن ضمنهـــا التوصيات 
التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية 
الصحافـــة واإلعالم، مشـــيدة بدور وزارة 
الورشـــة،  هـــذه  تنظيـــم  فـــي  الخارجيـــة 
متمنيـــة أن تحقـــق هذه الورشـــة أهدافها 
األســـاس  حجـــر  تشـــكل  وأن  المرجـــوة، 
لشـــمل الحقـــوق المتعلقـــة بحريـــة الـــرأي 
والتعبيـــر وحريـــة الصحافة واإلعالم في 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.

كمـــا اســـتعرض مســـاعد وزيـــر الخارجية 
العمـــل  خطـــة  الدوســـري،  عبـــدهللا 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة 
احتـــرام حقـــوق  أن  البحريـــن، موضًحـــا 
اإلنســـان وحرياتـــه السياســـية والمدنيـــة 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة، 
وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في 
ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش 
الســـلمي بيـــن جميـــع مكونـــات المجتمـــع 
البحرينـــي فـــي ظـــل النهـــج اإلصالحـــي 
والحضـــاري والتنمـــوي الرشـــيد لصاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد، مؤكًدا أن مملكـــة البحرين 
حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق 
العمل الوطني عام 2001، بإرســـاء العمل 
الديمقراطي المســـؤول في ظـــل الملكية 
الدســـتورية وضمـــان تكافـــؤ الفرص بين 
بســـبب  تمييـــز  دون  المواطنيـــن  جميـــع 
الجنـــس أو األصـــل أو الديـــن أو  العقيدة، 
مشـــيًرا إلـــى أن المملكة تعتبـــر من أوائل 
الـــدول فـــي المنطقة التـــي تبـــادر بإعداد 

خطة وطنية لحقوق اإلنسان.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

إعجـاب بنهـج البحريــن في حمايــة حقــوق اإلنســان
اإلنسان” لحقوق  الوطنية  والخطة  والصحافة  اإلعالم  “دور  بعنوان  الثانية  الورشة  تطلق  “الخارجية” 

الغائب يقترح بورشة “الخارجية” اعتماد الدبلوماسية الرقمية
لتنفيذها ــطــوعــيــن  ــمــت وال ــجــمــعــيــات  ال إشـــــراك  ــا  ــرح ــت ــق وم الـــعـــصـــر..  ــة  ــغ ل ــا  ــره ــب ــت اع

وزارة  نظمتهـــا  عمـــل  ورشـــة  تبنـــت 
مشـــاورات  سلســـلة  ضمـــن  الخارجيـــة 
عامـــة إلعـــداد الخطـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان اقتراحا من نائب رئيس قســـم 
الشـــؤون المحلية والسياســـية بصحيفة 
البالد الزميل راشـــد الغائب بشـــأن إيالء 
األهميـــة للدبلوماســـية الرقميـــة لتفعيل 
الخطة الوطنية بعد إقرارها من الجهات 

المعنية.
عمـــل  بورقـــة  الغائـــب  الزميـــل  وشـــارك 
المدنـــي”  والمجتمـــع  “االعـــالم  بعنـــوان 
بالورشة. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر 
من 70 شـــخصية حكومية ودبلوماسية 

وصحافية وإعالمية وبرلمانية.
وســـتبحث وزارة الخارجية بالتعاون مع 

شـــركائها جميـــع التوصيـــات التي تســـفر 
عنها سلســـلة ورش العمل؛ لبلورة الخطة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
وقال إنه بعد تولـــي جاللة الملك مقاليد 
الحكم في مارس 1999، فقد ارتفع عدد 
طلبات ترخيص الجمعيات األهلية، فقد 
كان عـــدد الجمعيـــات قبـــل إقـــرار ميثاق 
العمـــل الوطني قرابـــة 150 جمعية، وأما 
اليوم فـــإن عددها وصـــل ألكثر من 631 
جمعيـــة وفقا إلحصائية من وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.
وأضاف أن الصحافة استوعبت النشاط 
المتســـارع للجمعيـــات األهليـــة، وقررت 
صفحـــات  اســـتحداث  الصحـــف  بعـــض 
هـــذه  بأنشـــطة  خاصـــة  ومســـاحات 

ومشـــروعاتها؛  ومبادراتهـــا  الجمعيـــات 
نظرا للرخم الكبير للمنظمات األهلية.

ولفـــت إلـــى تخصيـــص بعـــض الصحـــف 
متخصصـــة  أســـبوعية  صفحـــات 
بالتوعيـــة الحقوقيـــة، وبعضهـــا بتعـــاون 
مع الجمعيات الحقوقيـــة، وجرى تقديم 
التوعيـــة الحقوقية والمعلومات المفيدة 
للشـــأن  للمتابعـــات  باإلضافـــة  للقـــراء 

الحقوقي.

وأكد أنه يتعين علـــى الجمعيات األهلية 
تطويـــر أدواتها فـــي التواصل االعالمي؛ 
ليكون لها تأثير أكثر وال تلتزم بالمسارات 

الكالسيكية في التواصل والتوعية.  
وقـــال: مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة الخطـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان التـــي تعكف 
وزارة الخارجية على إعدادها من خالل 
تجريهـــا  التـــي  الواســـعة  االستشـــارات 
حاليا، وهذه الخطة ســـتكون مســـتوعبة 

لمرئيات مختلف الجهات المعنية.
وأوصى الغائب بأن تكون الدبلوماســـية 
الرقميـــة مـــن األدوات التنفيذية للخطة 
لغـــة  ألنهـــا  اإلنســـان؛  لحقـــوق  الوطنيـــة 
العصـــر، ويمكـــن التعـــاون فـــي ذلـــك من 
خـــالل موظفيـــن مختصيـــن لـــدى وزارة 
للمتطوعيـــن  باإلضافـــة  الخارجيـــة 
دور  جانـــب  إلـــى  األهليـــة  بالجمعيـــات 
المؤسســـات اإلعالميـــة فـــي دعـــم هـــذه 

الجهود من خالل منصاتها.
وقـــال إن الدبلوماســـية الرقميـــة تعتبـــر 
مرحلـــة متقدمة لمرحلة مـــا بعد اإلعالم 
التواصـــل  شـــبكات  وإدارة  التقليـــدي 
إدارات  موظفـــي  عبـــر  االجتماعـــي 
االتصـــال، إذ يوجـــد فـــي بعـــض البلـــدان 
الدبلوماســـية  باســـم  مختصـــة  إدارات 
الرقميـــة، وهـــو مـــا يعكـــس أهميـــة هـــذا 

النوع من الدبلوماسية.
ـــن أنـــه لـــدى البحرين قصـــص نجاح  وبيَّ
عديـــدة، خصوصا في المجال الحقوقي، 
اإلعالميـــة  المؤسســـات  علـــى  ويتعيـــن 
لتســـويق  الجهـــات  تكثيـــف  واألهليـــة 
أو  بالداخـــل  ســـواء  القصـــص،  هـــذه 
الخـــارج، ومـــن بيـــن ذلـــك توجـــه الدولة 
محـــل  يحـــل  جديـــد  قانـــون  إلصـــدار 
قانون األحداث، واســـمه قانـــون العدالة 
اإلصالحية لألطفال، والذي أقره مجلس 
اللجنـــة  لـــدى  ويناقـــش حاليـــا  النـــواب، 
ومثـــل  الشـــورى،  بمجلـــس  المختصـــة 
هذا القانون شـــهد نقاشـــات موسعة عبر 
الصحافة من خالل تصريحات المعنيين 
أو تنظيـــم النـــدوات الصحافيـــة أو إفراد 
التغطيات الموسعة للنقاشات الحكومية 

والبرلمانية بشأنه.

الزميل الغائب متحدثا بحضور مساعد وزير الخارجية
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رويدا الحاجمساعد وزير الخارجيةمارغريت نارديوزير شؤون االعالم

عبدالعزيز بن طالل يرعى تخرج 5505 طالب من “العربية المفتوحة”
برعايــة رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة العربيــة المفتوحــة صاحب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيز بــن طالل بن 
عبدالعزيز، وبحضور ســموه، احتفلت الجامعة يوم األربعاء 2 ســبتمبر بتخرج دفعة العام الجامعي 2019 - 2020 

من الطالب والطالبات، في احتفال ضم 5505 خريجين من 8 دول عربية.

عبـــر  أقيـــم  الـــذي  الحفـــل  وبـــدأ 
اإلنترنت، وشـــارك فيه مجموعة من 
األكاديميين العرب، وأسر الخريجين 
وأصدقاؤهـــم، وفريق عمل الجامعة، 
وعـــدد من الضيـــوف، بتـــالوة عطرة 
مـــن القـــرآن الكريـــم، أعقبتهـــا كلمـــة 
لســـمو رئيس مجلس األمناء، وتالها 
كلمة لرئيس الجامعة محمد الزكري، 
ثـــم كلمـــة الخريجيـــن، ثم جـــاء دور 
تكريم مجموعة من الطالب من قبل 

سمو رئيس مجلس األمناء.
بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر  ســـمو  وهنـــأ 
طـــالل الخريجين، في كلمته، مؤكًدا 
سعادته بإنجازهم الذي جاء تتويجا 
لجهودهـــم التـــي اســـتمرت أعواًمـــا، 

ودعا ســـموه الطـــالب لالنطالق نحو 
الحياة العملية بكل ثقة وعمل جاد.

الخريجيـــن  مخاطًبـــا  ســـموه  وقـــال 
“إنـــي علـــى ثقـــة بأنكـــم تملكـــون من 
مـــا  المهـــارات؛  والقـــدرات  المعـــارف 
يؤهلكم لتكونوا قادة الواقع الجديد 
الـــذي فرضه )كوفيد 19( على العالم، 
والـــذي أكـــد أهميـــة التقنيـــة والعمل 
عن بعـــد، وأقول لكم إن مجتمعاتكم 
اآلن هـــي أحوج ما تكون إلبداعاتكم 
وأدعوكـــم  ومبادراتكـــم،  وأفكاركـــم 
لالنطـــالق بـــكل ثقـــة، والعمـــل بـــكل 
جـــد؛ لتحقيـــق طموحاتكـــم وخدمة 

مجتمعاتكم”.
كما عبر ســـموه عن فخره بما حققته 

الجامعـــة مـــن نجاحـــات، بقولـــه “إن 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحة شـــكلت 
نقلـــة حقيقيـــة في منظومـــة التعليم 
العالـــي العربـــي، باعتمادهـــا نظامي؛ 
التعليم عـــن بعد، والتعليـــم الُمْدمج، 
نوعيـــة  إضافـــة  خريجوهـــا  وشـــكل 
نحـــو  بعـــد  مجســـدة،  لمجتمعاتهـــم، 
مؤسســـها،  رؤيـــة  أهميـــة  عقديـــن، 
وريادتـــه فـــي منـــح حق كل إنســـان، 
فـــي التعلم واكتســـاب المعرفة، دون 
أو  اقتصاديـــة  أو  عوائـــق جغرافيـــة 
اجتماعيـــة وقدرتهـــا ومرونتهـــا على 
تلبيـــة جميع معايير جهـــات االعتماد 
في جميع دول الفروع، ومتطلباتها”.
واعتمـــدت الجامعـــة منـــذ تأسيســـها 

إضافـــة  بعـــد،  عـــن  التعليـــم  نظـــام 
إلـــى نظـــام التعليـــم المدمـــج، وهـــي 
أول جامعـــة عربيـــة علـــى اإلطـــالق 
تقـــوم بتقديـــم المناهـــج كاملـــة عبـــر 
الجامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  اإلنترنـــت 
تحقيًقـــا  البريطانيـــة؛  المفتوحـــة 
لرؤيـــة األميـــر طـــالل بـــن عبدالعزيز 

دون  التعليـــم  بتوفيـــر  هللا(  )رحمـــه 
عوائـــق، جغرافيـــة، أو اقتصادية، أو 

اجتماعية.
وأكد سمو األمير عبدالعزيز بن طالل 
أن الجامعـــة اســـتثمرت عبر العقدين 
الماضييـــن، ومازالـــت تســـتثمر، فـــي 
تطوير أفضـــل المناهج والمحتويات 

التعليميـــة وفـــي التعاون مـــع أفضل 
الخبرات األكاديمية، واالستثمار في 
تطوير البنية التحتية للجامعة، وفًقا 

ألعلى المعايير العالمية.
وقال ســـموه “قبل أكثر مـــن عقدين، 
لم يكن ضمـــن دائرة النظر، أو الواقع 
القريب، أن تشـــهد مؤسسات التعليم 
العالـــي إقامـــة حفـــالت التخـــرج عبر 
الفضاء االفتراضـــي، واليوم، وبفعل 
الظروف التي يمـــُر بها العالم؛ نتيجة 
تأثيـــرات جائحـــة )كوفيـــد 19( التي 
ندعو العلي القدير أن تزول ســـريعا، 
الـــدول  دعـــا  مـــا  واقًعـــا؛  ذلـــك  بـــات 
تقنيـــات  تطويـــر  إلـــى  والحكومـــات 
التعلم ووســـائله، والتعليـــم عن ُبعد، 
فأصبحـــت النمـــوذج األمثـــل واألكثر 
فاعلية على نطاق عالمي. وهنا يحُق 
لنا أن نفخر في جامعتنا بريادتنا في 

هذا الحقل”.

المنامة - الجامعة العربية المفتوحة



البلديـــة  المجالـــس  اســـتأنفت 
اجتماعاتهـــا الدوريـــة، وأول العائدين 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة، والذي عقد 
اجتماعـــه األول عن بعـــد. البند األهم 
فـــي جـــدول أعمـــال المجلـــس إقـــرار 
توصية بإطالق اســـم رائـــد الصحافة 
البحرينيـــة المرحوم محمـــود المردي 
على شارع حيوي بمحافظة العاصمة 
ويقـــع علـــى مقربة مـــن بيـــت الراحل 
بمنطقـــة الســـلمانية. وأقـــر المجلـــس 
إطـــالق اســـم الراحـــل المـــردي علـــى 
يقـــع  والـــذي  بالعاصمـــة،   35 شـــارع 
عليـــه مقـــر مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
مثـــل  المعروفـــة  المرافـــق  وبعـــض 
تقاطع السلمانية ومطعم “بيتزا هت” 

ومستشفى الكندي.
وأيـــد المجلس توصيـــة اللجنة الفنية 
التي بحثت االقتراح بأن المردي يمثل 

قامة صحافية وثقافية بحرينية.
وذكرت اللجنـــة بتقريرها المعروض 
علـــى المجلـــس أن المرحـــوم المردي 
الصحافـــة  رواد  مـــن  رائـــدا  يعتبـــر 
البحرينيـــة وله دوره البارز بالمشـــهد 
البحريني من خالل عمله الصحافي 
الرصيـــن، والـــذي اســـتهدف القـــارئ 
خـــالل  مـــن  واألجنبـــي،  العربـــي 
المتنوعـــة. الصحافيـــة  إصدارتـــه 
وذكرت اللجنة أن جميع من عاصروا 
المرحـــوم المـــردي يصفونـــه بالرجل 
والـــودود  للخيـــر  والمحـــب  الكريـــم 
فـــي التعامـــل مـــع اآلخـــر وكان على 
تواصل مســـتمر مع جميع المكونات 

واألطياف.

خدمات جليلة

لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وتحدثـــت 
الخدمـــات والمرافـــق العامـــة بمجلس 

أمانـــة العاصمـــة خلـــود القطـــان عـــن 
أن االقتـــراح الجديـــد إلطـــالق اســـم 
المرحوم المردي تبلور باختيار شـــارع 
رقم 35 وهو شـــارع قريـــب من منزل 

المرحوم.
المجلـــس  أعضـــاء  القطـــان  وشـــكرت 
علـــى إقرارهم االقتراح تكريما لعطاء 

الرجل وسيرته.
وبينـــت أن قانـــون البلديـــات والئحته 
أمانـــة  لمجلـــس  تجيـــز  التنفيذيـــة 
العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة اقتراح 
تســـمية الشـــوارع والميادين بأســـماء 
شخصيات سياسية وثقافية وقامات 
وطنية قدمت خدمات جليلة للوطن.

وقال رئيس اللجنة الفنية مبارك أحمد 
النعيمي إن كل البحرين تشـــهد بتركة 
المرحـــوم المـــردي الذي قـــدم خدمات 
مـــن خـــالل مختلـــف  للوطـــن  جليلـــة 

المواقـــع المهنية التـــي تقلدها، وإن له 
مكانـــة معتبـــرة باألوســـاط الصحافية 

والثقافية واالجتماعية والرياضية.
ونبـــه أن اختيار شـــارع رقـــم 35 جاء 
بمحافظـــة  حيويـــا  شـــارعا  باعتبـــاره 

العاصمة وقريبا من منزل الراحل.

قامة وطنية

وسعى مجلس أمانة العاصمة بدورته 
الســـابقة والحاليـــة لتمريـــر اقتراحات 
بإطـــالق اســـم المرحوم المـــردي على 

أحد مرافق البنية التحتية الحيوية.
وبينـــت رئيس لجنة العالقـــات العامة 
واإلعالم مها آل شـــهاب بأن المرحوم 
محمود المردي قامة بحرينية وطنية 
شـــهدت له عطاءاتـــه المتميزة وفكره 

االستباقي في خدمة البحرين.
وذكـــرت بأن المجلس الســـابق ســـعى 

إلطـــالق اســـم المرحـــوم علـــى تقاطع 
الســـلمانية، ولكن جرى نقاش قانوني 
اقتـــراح  أحقيـــة  بشـــأن  مســـتفيض 
أو  التقاطعـــات  ألســـماء  المجالـــس 
ال، والفتـــة إلـــى أنهـــا تـــرى أن قانـــون 
البلديات والئحتـــه التنفيذية تجيزان 
تســـمية  اقتـــراح  البلـــدي  للمجلـــس 

الشوارع والميادين واألحياء.
وشـــرحت آل شهاب مســـار أي اقتراح 
حـــي،  أو  ميـــدان  أو  شـــارع  لتســـمية 
إذ يعبـــر الموضـــوع علـــى 3 مراحـــل، 
والمرحلـــة األولـــى إمضـــاء المجلـــس 
تســـمية  للجنـــة  ورفعـــه  لالقتـــراح 
البلديـــات،  بـــوزارة شـــؤون  الشـــوارع 
والتـــي تضـــم فـــي عضويتهـــا تمثيـــال 
عـــن كل المجالـــس البلديـــة والجهات 
الرســـمية المعنية، وبعـــد تأييد اللجنة 
لمجلـــس  تقريرهـــا  ترفـــع  لالقتـــراح 

القـــرار  يتخـــذ  واألخيـــر  الـــوزراء، 
المناسب.

وقالـــت: كل أعضاء المجلس متفقون 
على ضرورة تكريـــم المرحوم المردي 
لعطائـــه الوطني، والذي يســـتمر اليوم 
بمسك أبنائه للشـــعلة، ويسيرون على 

نهجه الوطني.
وتابعـــت: أتمنـــى أن تـــزدان محافظة 
المرحـــوم  اســـم  بإطـــالق  العاصمـــة 

المردي على أحد شوارعها.

العمل تراكمي

وأوضـــح عضو مجلس أمانة العاصمة 
عبدالواحـــد النكال بـــأن اللجنة العامة 
بالمجلس الســـابق ارتـــأت إعادة النظر 
بموضـــوع تســـمية تقاطـــع الســـلمانية 
باســـم الراحـــل وذلك بســـبب الموقف 
القانونـــي من حـــق المجلـــس باقتراح 

أســـماء شـــخصيات علـــى التقاطعات، 
وطلبـــت اللجنـــة العامـــة مـــن اللجنـــة 
الفنية اختيار شـــارع بدال من التقاطع 

المذكور إلمضاء االقتراح.
وأكـــد النـــكال أن العمل البلـــدي يعتبر 
تراكميا، وما يحصـــده المجلس اليوم 
هـــو جزء مـــن حصـــاد عمـــل المجلس 
الســـابق، والعمـــل مســـتمر ومتواصل؛ 
مـــن أجـــل خدمـــة البحريـــن وأهلهـــا. 
واعتبـــر أن اقتراح شـــارع 35 إلطالق 
اسم المرحوم عليه هو الخيار األنسب 
من بين الخيارات التي جرت دراستها 

سابقا.
 وأكد النكال أن المرحوم المردي قدم 
ويســـتحق  للوطـــن  جليلـــة  منجـــزات 
إطـــالق اســـم شـــارع باســـمه أو اســـم 
ضاحيـــة أو حـــي أو ميـــدان وكل ذلك 

من الصالحيات المنوطة بالمجلس.

القطان: اختيار 
شارع قريب 

من بيت رائد 
الصحافة

آل شهاب: 
اقتراحات تسمية 

الشوارع تمر 
بثالث مراحل

النعيمي: كل 
البحرين تشهد 

بخدماته الجليلة 
للبحرين

النكال: المرحوم 
يستحق إطالق 

اسم شارع 
باسمه

local@albiladpress.com05

مجلس العاصمة يطلق اسم محمود المردي على شارع حيوي بالسلمانية
يقع عليه مقر المجلس ومستشفى الكندي.. ورفع التوصية للجنة تسمية الشوارع بالبلديات

مروة خميس

الخميس 3 سبتمبر 2020 - 15 محرم 1442 - العدد 4342

مبارك النعيمي جانب من اجتماع مجلس أمانة العاصمةخلود القطان

) اإنا هلل واإنا اإليه راجعون (

بـقـلـوب مــوؤمـنـة بقـ�ضــاء اهلل وقــدره

يـــنـــعــى

مـعـالـي �لـفريق �أول �لـركـن �لـ�شـيـخ ر��شـد بـن عـبد�لـلـه �آل خـلـيـفـة
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة

وجــمــيــع مــنــتــ�ضــبــي الــوزارة
الـمـغـفـور لـه بـاإذن الـلـه تـعـالى

�لـلـو�ء مـتـقـاعـد/ زهـيـر ر��شـد �شـالـم �لـعـبـ�شـي
نـائـب مـحـافـظ مـحـافـظـة �لـمـحـرق �شـابـقـا

واإذ يـتـقـدم وزيـر الـداخـلـيـة وجـمـيـع مـنـتـ�ضـبـي الـوزارة اإلـى اأ�ضـرة الـفـقـيـد وذويـه بـاأحـر الـتـعـازي 

و�ضـادق الـمـوا�ضـاة، لـيـدعـون الـمـولـى الـعـلـي الـقـديـر اأن يـتـغـمـده بـوا�ضـع رحـمـتـه ور�ضـوانـه 

واأن يـ�ضـكـنـه فـ�ضـيـح جـنـاتـه واأن يــلــهــم اأهــلــه وذويــه الــ�ضــبــر والــ�ضــلــوان.

المرحوم محمود المردي



“العلوم التطبيقية”: مرونة في الدفع واستمرار التسجيل إلكترونيا
ــة بــــالــــظــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة ــبـ ــلـ ــطـ ــات لـــمـــســـاعـــدة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــل اإلمـ ــ تـــســـخـــيـــر كـ

التطبيقيـــة علـــى  العلـــوم  تعمـــل جامعـــة 
تطويـــر منظومتها التعليميـــة وصوال إلى 
تحقيـــق رؤيتهـــا التـــي تركـــز علـــى توفير 
أفضـــل الخدمـــات للطلبـــة مما يســـهم في 
وتحســـين  األكاديميـــة  مســـيرتها  تعزيـــز 

نوعية المخرجات التعليمية.
وفـــي وقـــت تســـتمر فيـــه عمليـــة القبول 
والتســـجيل للطلبـــة الراغبيـــن بااللتحـــاق 
بالجامعة في الفصل الدراســـي األول من 
دعـــت   ،2021 -  2020 األكاديمـــي  العـــام 
مديـــرة إدارة التســـويق والعالقات العامة 
رقيـــة محســـن الطلبـــة إلـــى زيـــارة موقـــع 
الجامعـــة اإللكترونـــي للتعـــرف أكثر على 
برامجهـــا األكاديميـــة، والتســـهيالت التي 

تقدمها.
وأوضحـــت محســـن أنـــه نظـــرا للظـــروف 

االســـتثنائية التي تمر بها مملكة البحرين 
والعالـــم، وبنـــاء علـــى توصيـــات مجلـــس 
التعليـــم العالي، فإن التســـجيل بالجامعة 
لهذا الفصل سيكون إلكترونيا عبر الموقع 
www.asu.edu.( للجامعـــة  اإللكترونـــي 
admis-( أو عبـــر البريـــد اإللكتروني ، )bhh

sion@asu.edu.bhh(، أو مـــن خـــالل  رقم 
الواتساب 66633770؛ حفاظا على صحة 

الطلبة وسالمتهم.
وصرحـــت مديـــرة التســـويق والعالقـــات 
العامة بأن التخصصات المطروحة للفصل 
الدراســـي القادم تشمل البكالوريوس في 
الحقوق، إدارة األعمال، المحاسبة، العلوم 
اإلداريـــة،  المعلومـــات  نظـــم  السياســـية، 
علـــم الحاســـوب، التصميـــم الجرافيكـــي، 
وتخصصـــات  الداخلـــي،  التصميـــم 
والقانـــون  القانـــون،  فـــي  الماجســـتير 

التجاري، وإدارة الموارد البشـــرية، وإدارة 
األعمال، والمحاسبة والتمويل، باإلضافة 
إلى برامج كلية الهندسة التي يحصل من 
خاللهـــا الطالب على شـــهادة بكالوريوس 
بريطانية معتمدة من جامعة لندن ساوث 

بانك في الهندسة المدنية والمعمارية.
والعالقـــات  التســـويق  مديـــرة  وأشـــارت 
العامـــة إلـــى أن الجامعـــة ســـخرت كافـــة 
اإلمكانـــات لمســـاعدة الطلبة خـــالل هذه 
مجموعـــة  عبـــر  االســـتثنائية  الظـــروف 
الطلبـــة  تســـاعد  التـــي  التســـهيالت  مـــن 
أثنـــاء فترة الدراســـة من خـــالل صندوق 
دعـــم الطالب الـــذي يقدم منحـــا تعليمية 
المتفوقيـــن والمتعثريـــن ماديـــا،  للطلبـــة 
فـــي  المتفوقيـــن  للطلبـــة  والخصومـــات 
الثانويـــة العامـــة، والخصومـــات الخاصة 
باألخوة الدارســـين بالجامعة، إضافة إلى 

المرونـــة فـــي عمليـــة دفـــع األقســـاط من 
خـــالل قـــدرة الطالـــب على دفع رســـومه 
الدراســـية على مجموعة دفعات ميســـرة 

خالل الفصل الدراسي الواحد. 
يذكـــر أن الجامعـــة تبـــدأ عامها الدراســـي 
مـــن  كبيـــرة  ظـــل سلســـلة  فـــي  الجديـــد 
اإلنجازات التي حققتها على المستويات 
حيـــث  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة 
تـــم تصنيفهـــا ضمـــن أفضـــل 700 جامعة 
 QS علـــى مســـتوى العالـــم وفـــي تصنيف
 ،World University Rankings 2021
كما أظهـــر التقرير الجامعـــة ضمن أفضل 
150 جامعـــة عالمية تحـــت عمر 50 عاما، 
وفي المركز 37 على مســـتوى الجامعات 
)QS( للجامعـــات  العربيـــة فـــي تصنيـــف 
الجامعـــة  كونهـــا  إلـــى  إضافـــة  العربيـــة، 
البحرينيـــة الوحيـــدة الحاصلـــة على أربع 

كمـــا   ،QS Stars تصنيـــف  مـــن  نجـــوم 
ظهـــرت الجامعة في الترتيب +401 على 
مســـتوى جامعـــات العالـــم فـــي تصنيـــف 
التايمز العالمي للتعليم العالي في التأثير 
وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، كما 

حققـــت كافة برامج الجامعـــة تقدير ثقة 
في المراجعـــات التي أجرتها هيئة جودة 

التعليم والتدريب.
وجـــددت الجامعة حصولها على شـــهادة 
اآليـــزو في العمـــل اإلداري للســـنة الثالثة 
علـــى التوالـــي، كمـــا أنهـــا أول جامعة في 
البحريـــن والخليـــج العربـــي ومـــن أوائل 
الجامعـــات العربيـــة التـــي تحصـــل علـــى 
إدارة  بأنظمـــة  الخاصـــة  اآليـــزو  شـــهادة 
المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعاونها 
مـــع أكاديميـــة التعليم العالـــي البريطانية 
لتأهيل أعضـــاء هيئة التدريس للحصول 
األكاديميـــة،  مـــن  الزمالـــة  شـــهادة  علـــى 
واختيـــار الجامعـــة لتكون مركـــز تدريب 
معتمـــدا من قبل األكاديمية، حيث حصل 
عـــدد كبيـــر مـــن أســـاتذة الجامعـــة علـــى 

الشهادة من األكاديمية.
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صــرح رئيــس النيابة عدنان فخرو بأن المحكمة الصغرى الجنائية 
األولــى قــد أصــدرت حكمهــا أمــس بإدانة ثالثــة متهمين آســيويي 
الجنســية بتهمة االعتداء على ســالمة جســم الغير بالحبس لمدة 
ثالثة أشــهر، وأمرت بإبعادهم عن البالد بعد تنفيذ الحكم الصادر 

بحقهم.

وتعود تفاصيـــل الواقعة إلى 
أنـــه وعلـــى إثـــر رصـــد مقطع 
الفيديو المتداول في وسائل 
التواصـــل االجتماعي، والذي 
يظهـــر فيـــه قيـــام مجموعـــة 
من األشـــخاص من الجنسية 
علـــى  باالعتـــداء  اآلســـيوية 
حراس أمن أثناء مباشـــرتهم 
أعمـــال وظيفتهـــم المكلفيـــن 
بها من جانب بلدية العاصمة 
لإلبالغ عن الباعـــة الجائلين، 
التحريـــات  تكثيـــف  وبعـــد 
تـــم التوصـــل إلـــى المتهمين، 

فقـــد باشـــرت النيابـــة العامة 
بعـــد  البـــالغ  فـــي  التحقيـــق 
المتهميـــن  علـــى  القبـــض 
توصلـــت  بمـــا  واســـتجوابهم 
وأمـــرت  التحريـــات،  إليـــه 
بحبـــس المتهميـــن احتياطيا 
بعـــد  التحقيـــق  ذمـــة  علـــى 
تهمـــة  إليهـــم  وجهـــت  أن 
االعتداء على ســـالمة جســـم 
الغيـــر، وإحالتهم محبوســـين 
للمحكمـــة الجنائية المختصة 
حكمهـــا  أصـــدرت  والتـــي 

المتقدم.

صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة سلمان عبدهللا أن المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية إتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها 
بغير وجه قانوني، بأن قضت بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالســجن لمدة 15 ســنة 

وأمرت بإبعادها عن مملكة البحرين نهائًيا عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

أن  مـــن  الواقعـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
المجنـــي عليهـــا تقدمـــت إلـــى إحـــدى 
المكاتـــب مـــن أجـــل العمـــل كمقدمـــة 
أطعمـــة في مملكـــة البحرين ومن ثم 
قامـــت المتهمـــة باســـتخراج تأشـــيرة 
عمـــل وتذكـــرة ســـفر وفـــور وصولهـــا 
إلى مملكة البحرين تم استقبالها في 
المطـــار ونقلها إلى فنادق عدة وحجز 
ممارســـة  علـــى  وإجبارهـــا  حريتهـــا 
األشـــخاص  مختلـــف  مـــع  الدعـــارة 
مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن 
ثـــم تمكنت المجني عليهـــا من الهرب 

وإبالغ الشرطة بالواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور 

ورود البـــالغ، إذ اســـتمعت إلى أقوال 
المجنـــي عليهـــا وأمـــرت بإيداعها في 
دار اإليـــواء التابـــع للجنـــة الوطنيـــة 
باألشـــخاص،  اإلتجـــار  لمكافحـــة 
كمـــا اســـتمعت إلـــى شـــهود الواقعـــة 
التـــي  الشـــرطة،  تحريـــات  وطلبـــت 
أكدت الواقعة مـــن أن المتهمة قامت 
بطريـــق  عليهـــا  بالمجنـــي  باإلتجـــار 
الحيلـــة واإلكراه بعـــد إيهامها بتوفير 
فرصة عمل في مملكة البحرين وبعد 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة المقررة 
تـــم إحالتهـــا إلـــى المحكمـــة الجنائية 
حكمهـــا  أصـــدرت  التـــي  المختصـــة 

المتقدم.

3 أشهر سجًنا لآلسيويين المعتدين بالضرب على  حراس األمن 15 سنة للمتهمة بقضية االتجار بفتاة آسيوية
المنامة - النيابة العامة

صـــرح القائم بأعمـــال المحامـــي العام 
الخاصـــة  التحقيـــق  وحـــدة  رئيـــس 
محمد الهزاع بأن الوحدة تلقت خالل 
الثلـــث الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 10 
شـــكاوى تنوعـــت االدعـــاءات فيهـــا ما 
بيـــن التعذيـــب وإســـاءة المعاملـــة من 
قبـــل أعضاء قـــوات األمن العـــام، وقد 
باشـــرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية 

في جميع تلك الشكاوى.
الوحـــدة  أعمـــال  إحصائيـــة  وبشـــأن 
خالل الفترة المذكورة، فقد اســـتمعت 
الوحـــدة إلـــى أقـــوال 10 شـــاكين و4 
متهمـــا   16 اســـتجوبت  فيمـــا  شـــهود، 
ومشـــتبها به من أعضاء قـــوات األمن 
العام، وأحالت أحد الشـــاكين للطبيب 
النفســـي  للطبيـــب  وآخـــر  الشـــرعي 

الخاصين بالوحدة.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خالل 
ذات الفتـــرة، فقـــد اســـتكملت الوحدة 

الشـــكاوى  إحـــدى  فـــي  تحقيقاتهـــا 
المعاملـــة،  بإســـاءة  فيهـــا  المدعـــى 
الممنوحـــة  الســـلطة  إلـــى  واســـتنادا 
وتعليمـــات  إنشـــائها  لقـــرار  وفقـــا  لهـــا 
أعمالهـــا انتهـــت إلـــى إحالـــة عضو من 
قـــوات األمن العام إلـــى إدارة المحاكم 
العســـكرية بـــوزارة الداخليـــة؛ لتوقيع 
الجـــزاء التأديبـــي المناســـب عليـــه لما 
ثبـــت فـــي حقـــه مـــن تجـــاوز ال يرقـــى 

لتقديمه للمحاكمة الجنائية.

“التحقيق الخاصة” تتلقى 10 شكاوى

أعلنت ســـفارة البحرين في مسقط عن 
حظـــر تملـــك غيـــر العمانييـــن األراضي 
والعقارات في بعض مناطق الســـلطنة، 
وذلك حسب مرسوم سلطاني سيدخل 

حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
الســـفارة  “تـــود  التنويـــه:  فـــي  وجـــاء 
البحرينييـــن  للمواطنيـــن  التنويـــه 
المقيميـــن فـــي ســـلطنة ُعمـــان، بشـــأن 
المرســـوم الســـلطاني بحظر تملك غير 
فـــي  والعقـــارات  األراضـــي  العمانييـــن 
بعـــض األماكـــن، علًما بأن هـــذا القانون 
ســـيدخل حيـــز التنفيذ فـــي 19 نوفمبر 
الجـــاري، وعليه يرجى مـــن المواطنين 
المالكيـــن التعرف على مواقع األراضي 
المحظورة وســـرعة التصرف فيها قبل 

تنفيذ القرار”. 
والمواقـــع المحظـــور التملـــك فيها لغير 

الُعمانييـــن محافظات )ظفار عدا والية 
البريمـــي، الظاهـــرة،  صاللـــة، مســـندم، 
والوســـطى(، وواليـــات لـــوى، شـــناص، 
ومصيـــرة، إضافة إلـــى الجبل األخضر، 
جبـــل الشـــمس، وأي جبـــال أخـــرى لهـــا 
أهمية إســـتراتيجية تحددهـــا الجهات 
المختصة، وجميع الجزر، أيضا المواقع 
القريبـــة مـــن القصور، الجهـــات األمنية 
والعســـكرية والتـــي تحددهـــا الجهـــات 
المختصة، مســـافة 1000 متر حرم من 
جميـــع االتجاهـــات المحيطـــة بالقصور 
الســـلطانية، 500 متـــر حرم مـــن جميع 
االتجاهـــات للمقار األمنية والعســـكرية 
وغيرهـــا مـــن الوحـــدات النظامية ذات 
الطابـــع األمنـــي أو العســـكري، وأخيرا، 
التـــي  والقديمـــة  األثريـــة  الحـــارات 

تحددها الجهات المختصة.

دعوة البحرينيين للتصرف بعقاراتهم  قبل 19 نوفمبر

”PCR“ األردن يفتح المطار األسبوع المقبل ويستقبل الطلبة بالـ
بــالــجــامــعــات ــون  ــ ــدرسـ ــ يـ بـــحـــريـــنـــي   1000 ــن  ــ م أكـــثـــر 

ينتظـــر أكثر من 1000 طالـــب بحريني، 
افتتاح مطار عمان الدولي “ مطار الملكة 
لمواصلـــة  األردن،  إلـــى  للســـفر  عليـــاء، 
واســـتكمال دراســـتهم الجامعية، حيث 
يتوقـــع الطلبـــة، وتمثـــل الطالبـــات نحو 
70 %، تخـــرج العديـــد منهم هـــذا العام، 
وتحديـــدا عدد من الطالبات الدارســـات 
والصيدلـــة  كالطـــب  الجامعـــات  فـــي 
والتخصصـــات الطبيـــة المســـاعدة مـــن 
علـــوم المختبـــرات والتحاليـــل الطبيـــة 
الطيـــران  هندســـة  ومنهـــا  والهندســـة 
وغيرهـــا، وعـــادة مـــا يمثـــل الخليجيون 
عمومـــا أكثر من 90 % من الطلبة الذين 
يدرسون في أكثر من 30 جامعة أردنية 
العلميـــة  التخصصـــات  معظـــم  تغطـــي 

واألدبية واإلنسانية.
مـــن جانـــب، آخـــر أعلنـــت لجنـــة األوبئة 
بالمملكة األردنيـــة عن إعادة فتح مطار 

األيـــام  خـــالل  الدولـــي  عليـــاء  الملكـــة 
المقبلـــة، وأن حجـــر العائديـــن ســـيكون 
في بالبداية ألســـبوع واحـــد فقط، على 
أن يكـــون المســـافر قـــد أمضـــى مدة 14 
يومـــا فـــي البلـــد التي قـــدم منهـــا، ويتم 
إجـــراء فحص ثـــان على نفقة المســـافر 
الخاصـــة في المطـــار، وينتظر المســـافر 
حتى ظهور النتيجة وفي حال سلبيتها 
ال يتـــم حجـــره وإنمـــا يكتفـــي بحجـــره 
منزليا لمدة أســـبوع، وحسب التصنيف 
الوبائـــي للـــدول. من جانبـــه، أعلن وزير 
التعليـــم العالي والبحث العلمي األردني 
محيـــي الديـــن توق، أنه وبالتنســـيق مع 
وزارة الصحـــة، فقد تمت الموافقة على 
تخفيض مـــدة الحجر للطلبـــة القادمين 
من الخارج الدارســـين في المؤسســـات 
التعليمية في المملكة األردنية الهاشمية 
من عـــرب وأجانب فـــي المرحلة األولى 
لفتـــح المطـــار إلـــى مـــدة أســـبوع واحد 
فقط” شـــريطة إحضـــار الطلبـــة لفحص 

“بي ســـي آر” لمدة ال تزيد عن 72 ساعة 
قبـــل قدومهـــم األردن وإجـــراء الفحص 
عند القـــدوم وقبل الخـــروج من الحجر 
المؤسســـي، للتأكـــد مـــن عـــدم إصابتهم 
بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

وقـــال تـــوق فـــي تصريحـــات صحافية 
أنه وحرصا علـــى مصلحة جميع الطلبة 
الوافدين المســـجلين حاليـــا بالجامعات 
التعليـــم  مجلـــس  قـــرر  فقـــد  األردنيـــة، 
العالـــي، أن يكـــون الفصـــل األول للعـــام 
أي  “هجينـــا”،   2021  -  2020 الدراســـي 
أن يمـــزج بيـــن التعليـــم العـــادي “وجهـــا 
عـــن  “التعليـــم  واإللكترونـــي  لوجـــه“ 
بعـــد“، باالســـتفادة مـــن تجربـــة التعليـــم 
الدراســـي  الفصـــل  فـــي  اإللكترونـــي 
الثانـــي للعام الماضـــي والفصل الصيفي 
ووفقـــا لترتيبـــات معينـــة تضمنت بنودا 
تحافظ على مصلحـــة الطلبة األردنيين 
والوافدين من العرب واألجانب والذين 
لم يتمكنوا من العودة لألردن فبل بداية 

الفصـــل األول. ومـــن أهمهـــا أن تدريس 
جميـــع متطلبـــات الجامعـــة ومتطلبـــات 
واالختياريـــة“  “اإلجباريـــة  الكليـــة 
إلكترونيـــا “عـــن بعـــد“، مع اتخـــاذ جميع 
نزاهـــة  لضمـــان  الالزمـــة،  اإلجـــراءات 
ومصداقية االمتحانات وســـيطبق على 
هذه المســـاقات مبـــدأ “ناجح/   راســـب“، 
الفصـــل  نهايـــة  فـــي  الطالـــب  باختيـــار 
الدراسي، كما تضمنت أيضا التأكيد على 
طرح شـــعبة واحدة علـــى األقل تدرس 
“إلكترونيـــا“ عـــن بعـــد، مـــن المســـاقات 
الدراســـية المخصصـــة لطلبـــة مســـتوى 
الســـنة األولـــى في جميـــع التخصصات؛ 
لتمكين الطلبة من هم خارج األردن من 
االلتحاق بالدراسة، إضافة إلى مخاطبة 
الجامعات األردنية للقيام بتجهيز بوابة 
إلكترونيـــة يتمكـــن الطلبـــة مـــن خاللهـــا 
مـــن اســـتكمال إجراءات التســـجيل في 
الجامعـــات وتحميـــل الوثائق الرســـمية 

المطلوبة من كل منهم.
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آل عباس: 100 طالب باألردن تواصلوا معي عن “فاتورة الحجر”
لمشكلتهم حـــل  ــع  ــ ووض ــادي  ــمـ الـ وضــعــهــم  لــمــراعــاة  داعـــيـــا 

صـــرح النائب عمـــار آل عباس أن المبالغ 
البحرينييـــن  الطلبـــة  مـــن  المطلوبـــة 
األردنيـــة  المملكـــة  فـــي  الدارســـين 
الهاشـــمية للتمكن من العودة إلى مقاعد 
الدراســـة كتكلفة حجـــر وإقامة فندقية 
تعتبـــر تكلفـــة باهظـــة جـــدا ومـــن غيـــر 
المعقول إلزام الطلبـــة وأهاليهم بتحمل 
تكاليـــف وأعبـــاء إضافيـــة إلـــى جانـــب 

التكاليف الدراسية المكلفة جدا.
وأوضـــح آل عباس أن ما يزيد عن 100 
طالـــب وطالبـــة تواصلـــوا معه يشـــكون 
هـــذه المســـألة، فهـــم مـــا بيـــن مطرقـــة 
التكلفـــة العالية المطلوبة منهم والتي ال 

يمتلكها غالبيتهم، وسندان الخوف على 
مستقبلهم الدراسي.

وأشـــار إلى أن الطلبة وأهاليهم في هذه 
الفترة ولكونها فترة التسجيل الدراسي 
للعام الجديـــد يترتب عليهـــم مصاريف 
دراســـية  رســـوم  مـــن  وعاليـــة،  كثيـــرة 
وإيجـــار ســـكن وتكلفـــة طيـــران، ناهيك 
عـــن الفتـــرة الماضيـــة التـــي مـــرت على 
الطلبـــة وتواجدوا فيها بمملكة البحرين 
والتـــي بلغـــت نحـــو 6 أشـــهر مـــن الزمن 
وما يترتـــب عليها من تراكم لإليجارات 
وفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء واالتصاالت 
الشـــهرية  االلتزامـــات  مـــن  وغيرهـــا 

المســـتحقة الدفع حـــال وصولهم الملكة 
األردنية الهاشمية.

وأكـــد آل عبـــاس أنـــه علـــى تمـــام الثقـــة 

بحكومتنـــا الرشـــيدة ونظرتها الســـليمة 
باألخذ بكل ما يمس المواطن البحريني، 
مبديـــا أن الطلبـــة حيـــن تواصلـــوا معـــه 
كانوا على أمل كبير بسماع صوتهم من 
قبـــل قيادتنـــا الرشـــيدة، وأن يتم األخذ 
بمشـــكلتهم ومراعاة حساســـية وضعهم 
تحمـــل  اســـتطاعتهم  وعـــدم  المـــادي 
تكاليـــف وأعبـــاء مادية إضافيـــة، داعيا 
وزارة الخارجيـــة النظر في أزمة هؤالء 
المواطنيـــن والعمل على حل مشـــكلتهم 
وتيســـير أمر سفرهم دون الحاجة لدفع 
تكاليـــف إضافية ترهـــق كاهلهم وكاهل 

أهاليهم.

عمار آل عباس

المنامة - مكتب النائب عمار آل عباس

بدور المالكي

المنامة - وزارة الداخلية

أطلقـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
العامـــة  العالقـــات  بمكتـــب  ممثلـــة 
بمتطلبـــات  توعويـــة  حملـــة  والتوعيـــة 
السالمة في المســـاكن المشتركة لسكن 
العمـــال. وتهـــدف الحملـــة إلـــى التوعية 
ضـــد الحـــوادث والحرائـــق والحـــد مـــن 

أسباب وقوعها في مثل هذه المواقع.
وقام الفريق المختص بزيارات ميدانية 
لتوعية القاطنيـــن باإلجراءات الواجب 
اتباعهـــا؛ لمنع وقـــوع الحرائق وضرورة 

التباعد االجتماعي في المسكن، إضافة 
األخطـــاء  علـــى  الضـــوء  تســـليط  إلـــى 
الشـــائعة التي يتم ارتكابهـــا لمنع وقوع 
الحـــوادث، والتأكد من التـــزام أصحاب 

المباني باشتراطات األمن والسالمة.
ومطويـــات  منشـــورات  توزيـــع  وتـــم 
إلـــى  إضافـــة  لغـــات،   4 بــــ  توعويـــة 
باإلرشـــادات  الخـــاص  الملصـــق  توزيـــع 
واإلجراءات الواجب اتباعها في ســـكن 

العمال.

حملة توعوية بمتطلبات السالمة بمساكن العمال
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المنامة - جمعية المدن الذكية

يعقـــد المؤتمـــر االفتراضـــي بعنوان 
“كيـــف يحـــول الـــذكاء االصطناعي 
المـــدن الذكيـــة؟”، وذلـــك على مدى 
أســـبوعين بمعـــدل جلســـة واحـــدة 
الجلســـة  ســـتكون  إذ  أســـبوع،  كل 
األولـــى باللغـــة العربيـــة يـــوم األحد 
الجلســـة  أمـــا   ،2020 ســـبتمبر   06
الثانية فســـتكون باللغة اإلنجليزية 
 .2020 ســـبتمبر   14 االثنيـــن  يـــوم 
الجلســـات  هـــذه  فـــي  وســـُتجرى 
االصطناعـــي  الـــذكاء  عـــن  نـــدوات 
فـــي  وتأثيرهـــا  المســـتقبل  وعلـــوم 
إنشاء المدن الذكية، برعاية النائب 
الثاني لرئيســـة مجلس النواب علي 
زايد، وبتنظيم من مجموعة الذكاء 
االصطناعي وجمعية المدن الذكية 

في البحرين.
ويشـــارك في هـــذا المؤتمر نخبة من 
األكاديميين والخبراء ذوي الكفاءة 
والخبـــرة العريقة فـــي مجال الذكاء 
االصطناعـــي والمـــدن الذكيـــة، ومن 
المتحدثيـــن عضـــو مجلـــس  ضمـــن 
النـــواب عبـــدهللا الـــذوادي، ورئيس 

صالـــح  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
طرادة، وكذلـــك أكاديمية وإعالمية 
ســـمر األبيوكـــي. وســـيدير جلســـات 
المؤتمر الباحث والخبير في الثورة 
الصناعية الرابعة، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فينتـــك الستشـــارات تقنية 
المعلومات أحمد البلوشـــي، وكذلك 
كبير مديري إدارة تقنية المعلومات 

في شركة جارمكو خالد جالل. 
وقال رئيس المؤتمر جاســـم حاجي 
األول  يعتبـــر  المؤتمـــر  هـــذا  “إن 
مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى المنطقة، 
الـــذكاء  تأثيـــر  فيـــه  وســـُيناَقش 
المـــدن  تحويـــل  فـــي  االصطناعـــي 
األنظمـــة  جيـــل  إلـــى  والخدمـــات 
مســـتوى  علـــى  ســـواًء  الذكيـــة، 
المنشـــآت، أو الخدمـــات، أو األجهزة 
المتصلـــة ببعض عـــن طريق إنترنت 
األشـــياء )IoT(. وأضـــاف حاجي أن 
مثـــل هـــذه المؤتمـــرات تفتـــح آفاًقا 
واسعة لتعزيز مكانة مملكة البحرين 
كمنطقة جـــذب ومركز لعلوم الذكاء 

االصطناعي في الشرق األوسط.

مؤتمر افتراضي عن “الذكاء االصطناعي”

المطاعم والمقاهي تستأنف الخدمات باألماكن الخارجية اليوم
ــآت لــلــتــحــقــق مـــن تــنــفــيــذ اإلجــــــراءات ــش ــن ــم ــح ال ــت ــتـــوازي مـــع ف ــالـ ــة بـ ــي ــاب “الـــتـــجـــارة”: حــمــات رق

صرح الوكيل المســاعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة عبدالعزيز األشــراف بأنه تنفيًذا لقرار 
وزير الصناعة والتجارة والســياحة رقم 48 لســنة 2020 بشــأن اســتئناف بعض المنشآت الخاصة ألنشطتها، سيسمح 
للمطاعــم والمقاهــي بتقديــم خدماتها في األماكن الخارجية الموجــودة في الهواء الطلق من دون وجود أي عازل أو 
مانع أو جدران، وال تعتبر أي جلســة مفتوحة داخل المجمعات أو األســواق التجارية المغلقة من األماكن الخارجية، 
بــدًءا مــن اليوم،علــى أن تلتــزم باالشــتراطات واإلجــراءات والتدابيــر الصحية الصــادرة عن وزارة الصحــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا )كوفيد 19(، منوًها بأن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة تســتعد لتنفيذ 

حمالتها الرقابية بالتوازي مع فتح المنشآت.

وأكد األشـــراف أن إدارة التفتيش في 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
فريـــق  ضمـــن  جهودهـــا  تواصـــل 
البحريـــن فـــي تنفيذ القـــرارات المعنية 
باإلجـــراءات االحترازيـــة الرامية للحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس وتعمـــل علـــى 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  مـــع  التعـــاون 
لتنفيذ اإلجراءات. وبالنســـبة للمطاعم 
والمقاهـــي فإنـــه يتعين عليهـــا تطبيق 

االشـــتراطات الصحيـــة الصـــادرة عـــن 
وزارة الصحة، استنادا إلى قرار وزيرة 
الصحـــة رقـــم )51( لســـنة 2020 بشـــأن 
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعم والمقاهي الحتواء ومْنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
والقـــرار رقم )58( لســـنة 2020 بتعديل 
بعض االشـــتراطات الصحيـــة المرافقة 
للقـــرار رقـــم )51( لســـنة 2020 بشـــأن 

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعم والمقاهي الحتواء ومْنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
والتـــي تتضمن عدًدا من االشـــتراطات 
الواجـــب اســـتيفاؤها وتحـــت كل منها 
الوسائل واإلجراءات المطلوب اتباعها 
ومنها تلك التي تتعلق باستئناف بعض 
المنشـــآت الخاصـــة ألنشـــطتها بإقامـــة 
المناســـبات الخاصـــة لعـــدد ال يتجـــاوز 

)20( شـــخص للمجموعـــة الواحـــدة مع 
عدم الســـماح بإقامة أكثر من مناســـبة 
فـــي ذات الوقـــت للجلســـات الداخليـــة 
مـــع فتـــح الجلســـات الخارجيـــة، وتلك 
االشـــتراطات المتعلقـــة بالعامليـــن في 
المطاعـــم والمقاهـــي المتعلقة بإلزامية 

ارتـــداء القفـــازات وقنـــاع الوجـــه فـــي 
جميـــع األوقـــات، واشـــتراطات خاصة 
والمقاهـــي  المطاعـــم  فـــي  بالجلـــوس 
تتعلـــق بإلزاميـــة تـــرك مســـافة متريـــن 
بيـــن حافـــة كل طاولـــة واألخـــرى فـــي 
جميع االتجاهات األربعة، واشتراطات 
األطعمـــة  وتحضيـــر  بتـــداول  تتعلـــق 
والمشـــروبات مثـــل اســـتخدام أدوات 
والعصيـــر  العصيـــر  وأعـــواد  المائـــدة 
وعيـــدان  الطعـــام  تنـــاول  وعيـــدان 
األســـنان الُمغلفـــة مســـبًقا، إضافـــة إلى 
اشـــتراطات التعقيم التي تلزم بتعقيم 
المناطق عالية التالمس في المطعم أو 
المقهى، وتطهير األسطح التي تالمس 
األغذيـــة بعـــد كل اســـتخدام، وغيرهـــا 
الُمفّصلـــة تحـــت كل  مـــن اإلجـــراءات 

اشتراط.
وأضـــاف األشـــراف أن إدارة التفتيش 

ســـبق وأن ساهمت وبشكل فاعل جنًبا 
إلـــى جنب مـــع وزارة الصحة والجهات 
األخرى في عمليات التفتيش والرقابة 
المختلفة دعًما للجهود الوطنية لفريق 

البحرين في مواجهة “كورونا”.
للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  واختتـــم 
أهميـــة  مؤكـــًدا  تصريحـــه  والمـــوارد 
بتجهيـــز  والمقاهـــي  المطاعـــم  قيـــام 
جميع األمور الصحيـــة المطلوبة منهم 
قبـــل فتح محالهـــم الســـتقبال الزبائن، 
وفـــي المقابـــل البـــد مـــن وعـــي عالـــي 
لمرتـــادي المطاعم والمقاهـــي بااللتزام 
لحمايتهـــم  منهـــم  مطلـــوب  هـــو  بمـــا 
وحمايـــة الجميـــع، إذ إن التزام الجميع 
باالشـــتراطات والتعليمـــات هو واجب 
وطنـــي يعزز من الجهـــود الرامية للحد 
فـــي  الفيـــروس ويســـهم  انتشـــار  مـــن 

تسريع العودة للحياة الطبيعية.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزير اإلسكان: نقل المحطة يسهم في تطوير مدينة شرق الحد

“المواصالت” تدشن محطة االتصاالت الراديوية الجديدة

دشـــن وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
االتصـــاالت  محطـــة  أحمـــد  كمـــال 
لمعلومـــات  الجديـــدة  الراديويـــة 
الطيران، بحضور وزير اإلســـكان باسم 
المســـؤولين  كبـــار  مـــن  الحمـــر وعـــدد 
مـــن الوزارتين والشـــركة االستشـــارية 
ضمـــن  وذلـــك  الرئيـــس،  والمقـــاول 
المواصـــالت  وزارة  اســـتراتيجية 
واالتصـــاالت لتطويـــر نظـــم وخدمـــات 
الطيـــران المدني في مملكـــة البحرين، 
وتعزيز الســـالمة ورفع كفاءتها لضمان 
توفيـــر خدمات المالحة الجوية بأعلى 

مستويات السالمة والجودة.
وصرح وزير المواصـــالت واالتصاالت 
االتصـــاالت  محطـــة  تدشـــين  بـــأن 
سلســـلة  ضمـــن  يأتـــي  الراديويـــة 
لـــوزارة  االســـتراتيجية  المشـــروعات 
تعتمـــد  إذ  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 
مـــا  أحـــدث  علـــى  الجديـــدة  المحطـــة 
توصلـــت إليـــه تكنولوجيـــا االتصاالت 
فـــي مجـــال االتصـــاالت الجويـــة، كمـــا 
تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات 
تحتويـــه  بمـــا  الجويـــة  االتصـــاالت 
تكنولوجيـــا متكاملـــة ومتطـــورة  مـــن 

وبمواصفات عالية ودقيقة. 
وأضـــاف “أن هـــذا المشـــروع يعـــزز من 
الـــدور الريـــادي الـــذي تمتاز بـــه مملكة 
البحرين فـــي توفير خدمـــات المالحة 

مســـتويات  بأعلـــى  الدوليـــة  الجويـــة 
لمعاييـــر  وفقـــا  والجـــودة  الســـالمة 
ومتطلبـــات منظمـــة الطيـــران المدنـــي 
الدولي ورفع الكفاءة في هذا المجال، 
الحركـــة  ســـالمة  دعـــم  إلـــى  إضافـــة 
الجويـــة للطائـــرات القادمـــة والمغادرة 
مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي والعابرة 

إلقليم البحرين لمعلومات الطيران”.
اإلســـكان  وزيـــر  ثّمـــن  جانبـــه،  مـــن 
باســـم الحمـــر دور وزارة المواصـــالت 
المثمـــرة  الشـــراكة  وأثـــر  واالتصـــاالت 
ســـاهمت  التـــي  اإلســـكان  وزارة  مـــع 
فـــي ســـرعة إنشـــاء المحطـــة الجديدة 
حـــدود  مـــن  ونقلهـــا  قاللـــي،  بمنطقـــة 

مدينة شرق الحد.
كمـــا أكد “الحمر” أن نقـــل هذه المحطة 
المشـــروعات  تطويـــر  فـــي  سيســـهم 
اإلســـكانية فـــي مدينـــة شـــرق الحـــد، 
عبـــر تمكين الوزارة من اســـتكمال بناء 
شـــبكات البنيـــة التحتيـــة فـــي محيط 
المحطـــة،  ســـتوفرها  التـــي  األرض 
للمنتفعيـــن  الفرصـــة  إتاحـــة  وبالتالـــي 

مـــن القســـائم اإلســـكانية فـــي المدينة 
للشروع في إنشاء وحداتهم السكنية، 
لتصـــل نســـبة إنجـــاز مشـــروع مدينـــة 

شرق الحد إلى حوالي 90 %.
يشـــار إلى أن هذا المشـــروع يوفر بيئة 
اتصال آمنة ومتطورة لحوالي 8 آالف 
طائـــرة شـــهريا قادمـــة ومغـــادرة مطار 
البحريـــن الدولي، إضافـــة إلى أكثر من 
600 ألـــف طائـــرة عابرة ســـنويا إلقليم 
مملكـــة البحريـــن لمعلومـــات الطيـــران 
والممتد على مســـاحة تقـــدر بـ 83 ألف 

كم مربع.
وقامت وزارة المواصالت واالتصاالت 
بالتعاون مع وزارة اإلســـكان باإلشراف 

على بناء وتنفيذ المشروع.

المنامة - وزارة المواصالت

المنامة -  وورك سمارت

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تغلق 
على انخفاض طفيف

ــام” أمــس  ــعـ أقــفــل “مـــؤشـــر الــبــحــريــن الـ
 1,398.25 ــتـــوى  مـــسـ ــنـــد  عـ األربـــــعـــــاء 
وتــداول  نقطة.   7.37 وقــدره  بانخفاض 
الــمــســتــثــمــرون فـــي “بـــورصـــة الــبــحــريــن” 
7.02 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 
تنفيذها  984.94 ألف دينار بحريني، تم 
من خالل 112 صفقة. وركز المستثمرون 
تــعــامــالتــهــم عــلــى أســهــم قــطــاع الــبــنــوك 

التجارية بقيمة 517.18 ألف دينار.
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توفر خدمة اتصاالت 
متطورة للحركة 

الجوية في مطار 
البحرين واإلقليم 

يقـــام مؤتمـــر ومعـــرض “البحريـــن 
االفتراضية 2020”، يومي الســـبت 
 ،2020 ســـبتمبر  و16   15 واألحـــد 
بتنظيم من شـــركة وورك ســـمارت 
إلدارة الفعاليات وجمعية البحرين 
لشركات التكنولوجيا “ِبِتك”، وذلك 
التنفيـــذي  الرئيـــس  تحـــت رعايـــة 

والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
اإللكترونية محمد القائد.

مجموعـــة  علـــى  المؤتمـــر  ويركـــز 
مـــن المحـــاور المتصلـــة بالتحـــول 
اإللكترونـــي فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 
جائحـــة كورونـــا، مثل اســـتمرارية 
التعليم بفضل التعليم اإللكتروني، 

واالســـتجابة الصحية اإللكترونية 
األولية الســـريعة، وكيفية التعامل 
اإللكتروني وإدارة العرض والطلب 
لإلمـــدادات الغذائيـــة، إلـــى جانـــب 
اســـتعراض محـــور فـــرص تحويل 
النشـــاط التجـــاري إلـــى إلكتروني، 
وموثوقية المعامالت غير النقدية، 

والتهديـــدات الســـيبرانية فـــي ظل 
وإيصـــال  اإللكترونـــي،  التحـــول 
المـــادة اإلعالميـــة الصحيحـــة في 

الوقت الفعلي.
وتستعرض نخبة من الشخصيات، 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  اإلنجـــازات 

تحقيقها خالل جائحة كورونا. 

مؤتمر يناقش التحول اإللكتروني للبحرين لما بعد “كورونا”

أحدث األجهزة في عرض تجريبي لمسرعة “برينك” البحرينية
ــزل ــ ــن ــ ــم ــ ال مــــــن  األعـــــــمـــــــال  ورواد  ــن  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ افـــــتـــــراضـــــي  مـــــعـــــرض 

احتفلت مسرعة األعمال “برينك مينا” وللمرة األولى منذ انطالقها بيوم العرض التجريبي االفتراضي، وذلك يوم األربعاء الموافق 26 أغسطس 2020 عبر 
منصتها )demoday.brinc.io  /  /:https(، لتؤكد برينك مينا التزامها الحثيث بدعم الشركات الناشئة وربطها بأكبر عدد من المستثمرين. 

واســتضاف يــوم العــرض االفتراضــي تقديم أحــدث تقنيات إنترنت األشــياء والحلول المبتكرة لألجهــزة المتصلة، إذ يمّكن العرض التجريبي المســتثمرين 
وعشاق ريادة األعمال من مشاهدة جميع عروض الشركات الناشئة بأمان من منازلهم. 

ويقام يوم العرض التجريبي الخامس لبرينك بالشــراكة مع “تمكين”، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والســياحة، “بتلكو”، مجلس التنمية االقتصادية 
و ”ستارت أب بحرين”.

ويعد يوم العـــرض التجريبي لبرينك 
المســـتثمرين  يربـــط  مهـــم  حـــدث 
الشـــركات  اســـتراتيجيات  وخبـــراء 
والشـــركاء الحكومييـــن واإلعالميين 
مع أحدث الشركات الرائدة من دفعة 
برينـــك مينا الخامســـة. إذ إنها وجهة 
متكاملـــة للكشـــف عن أحـــدث حلول 

إنترنت األشـــياء واألجهـــزة المتصلة 
العالمية التي تساهم بشكل كبير في 
التحـــول والتحديث الرقمـــي لمملكة 
البحريـــن ومنطقـــة الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا.
الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة 

أسامه العريض بدور مسرعة األعمال 
برينـــك في تنمية الشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجـــال إنترنـــت األشـــياء وبيئة 
الشـــركات الناشئة في البحرين ودور 
الشـــركات المشـــاركة فـــي المســـاهمة 
وتطويـــر  االقتصـــادي  النمـــو  فـــي 
التكنولوجيا في المملكة، واسترســـل 

“اجتماعنـــا اليـــوم يعـــرض إنجـــازات 
برينك الرائعة ومساهمتها في تطوير 
الناشـــئة  للشـــركات  التحتيـــة  البنيـــة 
التي تسهم بتسريع النمو االقتصادي 
والمنطقـــة،  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
عبـــر بنـــاء حلـــول مبتكرة فـــي مجال 
إنترنت األشـــياء. كما أنه من الجدير 

الديناميكيـــة  الجهـــود  فضـــل  ذكـــره 
لشركة برينك مينا في دعم الشركات 
الناشـــئة ورعاية االبتكار في المملكة 
خصوصا في هذا الوقت االستثنائي، 
تكاتـــف  نتيجـــة  ممكنـــا  كان  الـــذي 
جميـــع الجهات الرســـمية فـــي توفير 
البيئة المناســـبة لضمان نجاح برامج 

حاضنات ومسرعات األعمال”.
وعرضـــت المجموعـــة الخامســـة من 
الشـــركات الناشـــئة لبرينـــك منتجاتها 
مبتكـــرة  حلـــول  لتقديـــم  وخدماتهـــا 
فـــي  البـــارزة  التحديـــات  لبعـــض 
القطاعـــات االقتصادية المختلفة في 
العالم. وتتخذ هذه الشـــركات مملكة 
البحريـــن كمنصـــة لتقديـــم منتجاتها 

وتســـتفيد  المبتكـــرة.  وخدماتهـــا 
الشـــركات الناشئة من البنية التحتية 
للبـــالد ومـــن برنامـــج برينك لتســـريع 
البرنامـــج  تصميـــم  وتـــم  األعمـــال. 
الـــالزم  بالدعـــم  الشـــركات  لتزويـــد 
والتوســـع  التحديـــات  علـــى  للتغلـــب 

إقليمًيا وعالمًيا. 
وأدى تحويل يوم العرض إلى تجربة 
الشـــركات  تعريـــف  إلـــى  افتراضيـــة 
الناشـــئة علـــى مجموعـــة واســـعة من 
المســـتثمرين العالمييـــن واإلقليميين 
والمحليين، الذيـــن اجتمعوا لالطالع 
واألجهـــزة  الرائـــدة  الخدمـــات  علـــى 
رواد  قبـــل  مـــن  المطـــورة  المبتكـــرة 

األعمال.

المنامة -  وزارة الصناعة والتجارة

عبدالعزيز األشراف



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )9999( لسنة
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة شركة ثري سركلز للتجارة ذ.م.م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها السيد 
/ ياســر عيســى محمد عبدالعزيز الوزان باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة 
ثــري ســركلز للتجــارة ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيــد رقــم 97772، طالبا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و 
شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل و تصفية
شركة مركز سردار محمد للخياطة

سجل تجاري رقم 6693

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي مركز ســردار محمــد للخياطــة المســجلة بموجب القيــد رقم - 
6693 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين / عبدالجبار ســردار محمــد عزت بخش- مصفيا 
للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لعــام 2001 ، و عمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم 

إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن،
و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي: عبدالجبار سردار محمد عزت بخش

39232301
amira.sattar@live.com

القيد   2 - 33211    /     التاريخ  : 2020/8/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم  )---( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري 

للفرع الثاني من شركة عباس علي مدن الطيف شركة تضامن بحرينية 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
شــركة   شــركة عباس علي مدن الطيف شــركة تضامن بحرينية    المســجلة  بموجب القيد 
رقــم 33211 طالبيــن تغييــر االســم التجــاري الثانــي مــن  : عبــاس علــي مــدن الطيف شــركة 

تضامن بحرينية الى:  اهل الجنة للمواد الغذائية شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ : 25 /8/2020
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة  -  إدارة التسجيل

CR2020-120430إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري 

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدهللا عيسى احمد علي

االسم التجاري الحالي : اسواق رابح
االسم التجاري الجديد: رابح للتجارة

القيد رقم : 93718 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
شركة جيوفاني للخدمات ش.ش.و. لمالكتها هند محمد ناصر الفيحاني

سجل تجاري رقم 107807

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنها تقدم إليها شــركة جيوفاني 
للخدمــات ش.ش.و. لمالكتهــا هنــد محمــد ناصــر الفيحانــي والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
107807 بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيةاختياريــة وتعييــن الســيد ســعيد رجــب محمــود 
عبدالغفار ســويلم كمصفي للشــركة . بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجارية البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقم ( 
21 ) لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :
 المصفي: سعيد رجب محمود عبدالغفار سويلم

saeedrjb@hotmail.com  رقم الهواتف  36649576        البريد اإللكتروني

التاريخ 26/08/2020    
  وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2020   - 119877  اعالن  رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى االدارة  خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ االعالن بكتــاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : احمد علي حبيب متروك

 االسم التجاري الحالي : مؤسسة  تايزر للتنظيفات  
االسم التجاري الجديد :  تايزر التجارية  

قيد رقم : 76829 – 3

القيد   1 – 120075
التاريخ   02/09/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم CR 2020 – 108804 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري واسم المجموعة لشركة بوبسكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
شركة   بوبسكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم    120075   طالبين 

تغيير االسم التجار ي واسم المجموعة من :  بوبسكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
الى:   شركة بريكون الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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 الشركة اختياريا  و تعيني السادة /   احمد محمد صلبي الفارس السليمان  
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 
عمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و 

ذلك على  العنوان التالي  عنوان  المصفي:  رقم الهاتف : 36293061
mohammed@ksi-me.com  : البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )71170( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة ايكواليزر لالستشارات االدارية شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد /  
MOSHARAF HOSSIN ABUL HASHEM باعتباره المصفي القانوني لشركة

شــركة ايكواليــزر لالستشــارات االداريــة  شــركة تضامن بحرينية، المســجلة كشــركة تضامن 
بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم  130854، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل اعالن  لسنة 2020

  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا شــركة  العقــورى للتجارة ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد 85552 
طالبيــن  إشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة  وشــطبها مــن الســجل 
التجــاري وذلــك وفقــا إلحــكام   قانــون الشــركات   التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون  21  لسنة 2001.
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MTQ OILFIELD SERVICES 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  INSPECTOR , 

suitably qualified applicants 

can contact 17166827  or  

ahmed.abdulla@mtqos.com

 Vacancies
Available

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

ARSLAN CARGO 
SERVICES has a vacancy 

for the occupation of  
HEAVY DRIVER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39092475  or  
ASMABIBI641@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

VITZ WORLD TRADING 
has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants 

can contact 34165153  or  
HUSAINFAKHRI53@GMAIL.

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

DOCTOR GENERAL 
TRADING has a vacancy 

for the occupation of  
SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 33162999  or
  ADEL_ALATTAR@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Pure Gold Jewllers - Bahrain 

- w.l.l has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 

suitably qualified applicants 

can contact 17178096  or  

PUGOLD@PUGOLD.COM

 Vacancies
Available

M-10 Builders w.l.l has a 
vacancy for the occupation 

of  HEAVY VEHICLE 
DRIVER , suitably qualified 

applicants can contact 
17369887  or 

 info@bahraindutch.com

 Vacancies
Available

Prince Plus Burger has a 
vacancy for the occupation 

of  FOOD SERVICE 
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17228636  or 

 r.alnass@rmediaco.com

 Vacancies
Available

Mc 6 Construction 
S.P.C has a vacancy 
for the occupation of  

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL 
SAFETY) , suitably qualified 

applicants can contact 
17402050  or 

 dhiya.alasfoor@gmail.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

Blue stream CONTRACTING 
AND CLEARANCE has a 

vacancy for the occupation 
of  OFFICE HELPER , 

suitably qualified applicants 
can contact 33043118  or  

SALMAN.ALSHARQI@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

REDX INDUSTRIES CO. 
W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of  MASON , 
suitably qualified applicants 

can contact 77454545  or  
REDXHR@

REDXINDUSTRIES.COM

 Vacancies
Available

Achieve electrical workshop 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 39251491  or  

SAYMME@HOTMAIL.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

Al Tandoori Night Grills 2 has 

a vacancy for the occupation 

of  WORKER(GRILLING) , 

suitably qualified applicants 

can contact 33303746  or  

adeel_rauf2003@yahoo.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

REDX INDUSTRIES CO. 
W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of  STEEL 
CHIPPER , suitably qualified 

applicants can contact 
77454545  or 
 REDXHR@

REDXINDUSTRIES.COM

 Vacancies
Available

Child Willing Specialist 
Rehabilitation Center has a 
vacancy for the occupation 

of  MANAGER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33223002  or 
 INFO@CHILDWILLING.COM

 Vacancies
Available

SAMRA CONTRACTING 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 33523132  or  

Gujjarg1614@yahoo.com

 Vacancies
Available

Mazali Restaurant has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17292662  or  
LAYALIBAHRAIN@GMAIL.

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

Daniyal and Haniah Service 
activities related to printing 

has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 36458871  or  

Oujbutt@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

TUV SUD MIDDLE EAST 
CO BRANCH has a vacancy 

for the occupation of  
INSPECTOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17580832  or  

SALAHSAFAH@TUVSUDME.
COM

 Vacancies
Available

The Canadian School- 
Bahrain Company S.P.C has 
a vacancy for the occupation 

of  ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants 

can contact 17786500  or  
HR@KCBAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

Khushab baker has a 
vacancy for the occupation 

of  BAKER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants 

can contact 33891787  or  
ZAKIRAWAN1964@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

DAR AL-SHIFA MEDICAL 
CENTRE has a vacancy 

for the occupation of  
RECEPTIONIST , suitably 
qualified applicants can 

contact 16161616  or  
KTMALI@DARALSHIFA.

COM.BH

 Vacancies
Available

Abu Inzamam Commerce - 
Bahraini Partnership Co has 
a vacancy for the occupation 

of  DRIVER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33803636  or
  ITC.WLL786@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Made For you S.P.C 
has a vacancy for 
the occupation of  

OPERATOR(MECHANICAL 
MACHINERY)GENERAL , 

suitably qualified applicants 
can contact 36444620  or  

MADEFORYOU.BAHRAIN@
HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Horizon Mechanical Services 
Co. W.L.L has a vacancy for 
the occupation of  SALES 

ENGINEER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39892735  or 
 NAZEER.NAHMED123@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Stone Box Contracting 
Co Bahraini partnership 

company has a vacancy for 
the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 36428158  or  
STONEBOXBH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ASAD ABBAS 
MAINTENANCE SERVICES 
CO S.P.C has a vacancy for 
the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants 

can contact 66954250  or  
ASAD87283@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

ROUBEN’S STORE W.L.L 

has a vacancy for the 

occupation of  MANAGER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17227770  or  

roubens@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

ALTASAMUH GARAGE 
8 has a vacancy for the 

occupation of  MECHANIC , 
suitably qualified applicants 

can contact 36383555  or  
MOZAJASSIM38@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

ALKATKOOT has a vacancy 

for the occupation of  

COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 

contact 17712712  or  

Hire.bh@hotmail.com

 Vacancies
Available

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

of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17408090  or 
hr@almahroos.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

ALHILM TRADING EST. has 
a vacancy for the occupation 

of  MASON(GENERAL) , 
suitably qualified applicants 

can contact 37722152  or  
REDHAASHOOR@YAHOO.

COM

 Vacancies
Available

CAFETERIA TEA TEAM 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 39893138  or  

QASSIM.8@hotmail.com

 Vacancies
Available

JOY ALUKKAS JEWELERY 
COMPANY W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  SALESMAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17229914  or  
BAHMANAMAMGR@
JOYALUKKAS.COM

 Vacancies
Available

Team Anwar Clearance 
and Documentation has a 

vacancy for the occupation 
of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants 
can contact 33231498  or  

ALLSHOP2011@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D has a 

vacancy for the occupation 
of  HEAD OF PLANNING & 
DESIGN , suitably qualified 

applicants can contact 
17541001  or 

 HUSSAM.AWAD@PARSONS.
COM

 Vacancies
Available

NOOR AL KERAM 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33600771  or  

WORDEXPE64@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Golden documents for 
clearance and tourist 

service has a vacancy for 
the occupation of  OFFICE 

ASSISTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 33600771  or  
SALIMREALESTATEBH99@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Restaurant Gulf 24 has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33306446  or  
BUSHAHED130@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Jaser Construction has a 

vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 

contact 33220455  or  

JASERCONT@GMAIL.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

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

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

KARMASTAJI MARKAT 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 36777703  or  

ZAN131@ALAYAM.COM

 Vacancies
Available

KINGDOM ASPHALT 
COMPANY W L L has a 

vacancy for the occupation 
of  OPERATOR(MOBILE-

CRANE) , suitably qualified 
applicants can contact 

17466776  or  ABDULLA@
KINGDOM.BH

 Vacancies
Available

GILLANI CARGO HANDLING 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39605308  or  
SAYEDKHALIDGILLANI@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

GULF CAPITALS 
DECORATION & PAINTING 

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

can contact 77017070  or  
HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

ALBAIT ALJAMEEL FOR 
BUILDING CONSTRUCTIONS 

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

can contact 39091633  or  
ALBAITALJAMIL@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Al Diyar Tree Cafeteria 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17753210  or  

ALTAYYAR@BAPCO.NET

 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

Millet Engineering Bureau 
has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17530848  or 

 bah@milletintl.com

 Vacancies
Available

CHRYSTAL BAKERY 
W.L.L has a vacancy for 
the occupation of  CAKE 

MAKER , suitably qualified 
applicants can contact 

17274067  or  
MAUCTION@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

BANT AL-YASI 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17763263  or  

karkeranagraj@gmail.com

 Vacancies
Available

Om yousif sweet making 
has a vacancy for the 
occupation of  SALES 
REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants 
can contact 17793390  or  
ZOHRA@MENAS.COM.BH

 Vacancies
Available

SULTAN CENTER RETAIL 
BAHRAIN - WHOLESALE 

has a vacancy for the 
occupation of  SENIOR 

ACCOUNTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 17636666  or  
AHASSAN@SULTAN-

CENTER.COM

 Vacancies
Available

Huawei technologies 
Bahrain s.p.c. has a 

vacancy for the occupation 
of  MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17568708  or  

MOHAMMED.ALDERAZI@
HUAWEI.COM

 Vacancies
Available

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

CONSULTANT (TECHNICAL 
AFFAIRS) , suitably qualified 

applicants can contact 
66944955 o

r info@ebit.com.bh

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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الرئيس الفرنسي يطلق واألمم المتحدة مبادرة دعم “السيادة”

ماكرون: التدخالت الخارجية أكبر تحديات العراق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس األربعاء إلى بغداد في أول 
زيارة رســمية إلى العراق؛ بهدف مســاعدة هذا البلد على تأكيد “ســيادته”، 

في وقت يجد نفسه في وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران.

ووصـــل ماكـــرون إلى بغـــداد قادما من 
بيـــروت إذ أمضـــى يوميـــن، وأمضـــى 

بضع ساعات في العراق.
وماكـــرون هـــو أول رئيس دولـــة يزور 
الـــوزراء  رئيـــس  توّلـــى  منـــذ  العـــراق 
مصطفى الكاظمي رئاسة حكومة هذا 

البلد في مايو الماضي.
وقـــال ماكـــرون أثناء مؤتمـــر صحافي 
الثالثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان 
خـــالل أقـــّل من شـــهر “أؤّكد لكـــم أّنني 
ســـأكون غـــًدا صباًحـــا في العـــراق لكي 
أطلـــق، بالتعـــاون مـــع األمـــم المتحدة، 
مبادرة لدعم مسيرة السيادة” في هذا 

البلد.
وأكـــد الرئيس الفرنســـي أثنـــاء مؤتمر 
صحافـــي مشـــترك مع نظيـــره العراقي 
برهـــم صالـــح، عقـــد فـــي بغـــداد دعمه 
للعـــراق فـــي محاربـــة الخاليـــا النائمـــة 
لتنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية والوقوف 

ضد التدخالت الخارجية.
وقال الرئيس الفرنسي “لقد مر العراق 
بفترة مليئة بالتحديات لسنوات عدة، 

مع الحرب واإلرهاب”. 
وأضـــاف “عليكـــم أن تقـــودوا مرحلـــة 
انتقالية )...( فرنســـا ســـتكون بجانبكم 
حتـــى يتمكـــن المجتمـــع الدولـــي مـــن 

دعمكم”.
ولـــم تـــرد تفاصيـــل كثيرة عـــن مبادرة 
“الســـيادة” التـــي كثر الحديـــث حولها، 
بينهـــا تصريحات لمســـؤولين عراقيين 
أو  ماليـــة  أعـــالن مســـاعدات  توقعـــوا 

عسكرية جديدة.
صالـــح  الرئيـــس  شـــكر  جانبـــه،  مـــن 
ماكرون على الدعم الذي تقدمه فرنسا 
في محاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية، 
معربـــا عن أملـــه بقيام ماكـــرون بزيارة 

أطول للعراق في العام المقبل.

وعانـــى العراق بعد الحرب التي قادتها 
بنظـــام  لإلطاحـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
صدام حســـين العـــام 2003، من صراع 
طائفي بلغ ذروته خالل سيطرة تنظيم 
مســـاحات  علـــى  اإلســـالمية  الدولـــة 
شاســـعة من البالد قبل 6 سنوات، قبل 
أن ُيهـــزم الجهاديـــون بدعـــم التحالـــف 

الدولي نهاية 2017.

“سيادة أساسية” 

بيـــن  ســـنوات  منـــذ  عالـــق  والعـــراق 
واشـــنطن  نفـــوذا  األكثـــر  شـــريكيه 
وطهـــران، وأصبـــح فـــي موقـــع يـــزداد 
منـــذ 2018 صعوبـــة مع شـــن الواليات 
المتحـــدة بقيادة دونالـــد ترامب حملة 

“ضغوط قصوى” ضد إيران.
وتدعـــم فرنســـا مـــع الـــدول األوربيـــة 
الموقعـــة علـــى االتفـــاق النـــووي العام 
2015 صيانـــة االتفاق الذي انســـحبت 
منـــه واشـــنطن، ورغم عدم مشـــاركتها 
في التحالف الدولي الذي أطاح بنظام 
صـــدام حســـين إال أنهـــا انضمـــت إلـــى 
التحالـــف الدولي الذي تقوده الواليات 
المتحدة الذي بدأ العام 2014 بمحاربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، دعـــا إيمانويـــل 
ماكـــرون إلـــى “خفـــض التصعيـــد” بعد 
إقدام الواليات المتحـــدة على اغتيال 

قائـــد فيلق القدس في الحرس الثوري 
ســـليماني،  قاســـم  الجنـــرال  اإليرانـــي 
قرب مطـــار بغداد. وقتل فـــي الهجوم 
الحشـــد  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  نفســـه 

الشعبي العراقي أبومهدي المهندس. 
بعـــد  األميركيـــة  المصالـــح  وتعرضـــت 
ذلك الهجوم، وبشـــكل متكرر لهجمات 
االقتصـــاد  تراجـــع  فيمـــا  صاروخيـــة 
العراقـــي؛ بســـبب انهيـــار أســـعار النفط 
كورونـــا  فيـــروس  وبـــاء  وتفشـــي 
المســـتجد فـــي العـــراق كمـــا هـــي حال 

باقي دول العالم.
وفي األشـــهر األخيرة، ضاعفت فرنسا 
إشـــارات الدعم للعراق عبـــر زيارة قام 
بهـــا وزير خارجيتها جان إيف لودريان 
فـــي يوليو، وأكـــد خاللها علـــى “أهمية 
النـــأي بالنفـــس عن توتـــرات المحيط”. 
وزيـــرة  زارت  أغســـطس،   27 وفـــي 
الجيـــوش الفرنســـية فلورانـــس بارلـــي 
بغـــداد وإربيل، مشـــددة علـــى ضرورة 
الدولـــة  تنظيـــم  مكافحـــة  مواصلـــة 

اإلسالمية.
وقبل توجـــه الرئيس الفرنســـي للقيام 
بزيارتـــه األخيرة الـــى بيروت، قال في 
لقاء مـــع الصحافييـــن إّن “المعركة من 
أجل ســـيادة العراق أساســـية” للسماح 
“لهذا الشـــعب وهذا البلـــد اللذين عانيا 
كثيـــرا” بـ “عـــدم الخضوع إلـــى حتمية 

سيطرة القوى اإلقليمية واإلرهاب”.

شرق يتطلع نحو فرنسا 

وفـــي وقت ســـابق من هذا العـــام، بعد 
هزيمة الجهاديين على األرض وتفشي 
وباء “كوفيد 19”، انســـحبت آخر فرقة 
كانـــت  التـــي  الفرنســـية  القـــوات  مـــن 
موجودة في العراق في إطار التحالف 

الدولي.
وتســـعى فرنســـا إلى توســـيع عالقاتها 
االقتصادية مـــع العراق الذي يعد وفقا 
لمنظمة الشـــفافية الدوليـــة ضمن أكثر 

20 دولة فساًدا في العالم.
وناقش ماكـــرون أثنـــاء زيارته، مصير 
القضـــاء  عليهـــم  حكـــم  فرنســـيا   11
باإلعـــدام  الماضـــي  العـــام  العراقـــي 
النضمامهـــم إلى منظمات متطرفة في 

العراق.
زيـــارة  إن  عراقـــي  مســـؤول  وقـــال 
ماكرون حول “ســـيادة العراق” تشـــكل 

أيضا رسالة غير مباشرة إلى تركيا.
ونفـــذت تركيـــا عملية عســـكرية جوية 
وبرية هاجمت فيها مقاتلين أكراًدا في 
شمال العراق في يوليو، ما أثار غضب 

بغداد التي نددت بانتهاك أراضيها.
والتوتـــر على أشـــده حاليا بين فرنســـا 
وتركيـــا على خلفيـــة النزاع فـــي ليبيا، 
طرفيـــن  بدعـــم  متهمـــان  البلـــدان  إذ 
شـــرق  فـــي  والخالفـــات  متقاتليـــن، 

المتوسط حول التنقيب عن الغاز.

بغداد - وكاالت

المؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي ونظيره العراقي 

القاهرة - أف ب

نـــدد األزهـــر الشـــريف أمـــس بقـــرار 
الفرنســـية  إيبـــدو  صحيفـــة شـــارلي 
رســـوم  نشـــر  بإعـــادة  الســـاخرة 
كاريكاتوريـــة تســـيء للنبـــي محمـــد 
)صلـــى هللا عليـــه وســـلم(، مـــع بـــدء 
محاكمـــة شـــركاء الجهادييـــن الذين 
قضـــوا على هيئة تحريرها في يناير 
2015. وقال مرصد األزهر لمكافحة 
التطـــرف فـــي بيـــان علـــى فيســـبوك 
إعـــادة  جريمـــة  علـــى  “اإلصـــرار  إن 
نشـــر هذه الرســـوم المســـيئة، يرسخ 
لخطاب الكراهية ويؤجج المشـــاعر 
بين أتباع األديان”. وقالت الصحيفة 
التعبيـــر  لحريـــة  منـــارة  تعـــد  التـــي 
للبعـــض، لكن مثيرة للجدل بالنســـبة 
لآلخرين إن “إعادة نشر هذه الرسوم 

الكاريكاتورية هذا األسبوع الموافق 
منفـــذي  شـــركاء  محاكمـــة  لبـــدء 
الهجـــوم اإلرهابـــي في ينايـــر 2015 
يبـــدو أمـــرا ضروريـــا بالنســـبة لنـــا”. 
لكـــّن األزهـــر اعتبـــر قرار إعادة نشـــر 
“اســـتفزازا  الكاريكاتوريـــة  الرســـوم 
غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري 
مســـلم حـــول العالـــم”. ويعـــد رســـم 
نبي اإلســـالم “تجديفا” وفـــق الكثير 
مـــن المعتقـــدات اإلســـالمية.  وُقتل 
12 شـــخًصا مـــن بينهـــم بعض أشـــهر 
رســـامي الكاريكاتير في فرنسا، في 
7 ينايـــر 2015، عندما شـــن األخوان 
هجوًمـــا  كواشـــي  وشـــريف  ســـعيد 
مسلًحا في مكاتب شارلي إيبدو في 

باريس. 

األزهر يدين إعادة نشر رسوم مسيئة

الخرطوم - وكاالت

أعلن الســـودان أمس أّن قادة الحكومة 
وحـــركات متمـــردة عدة اجتمعـــوا لبدء 
تنفيـــذ اتفـــاق ســـالم يهـــدف إلـــى إنهاء 
حرب أســـفرت عن مقتل مئـــات اآلالف 
وتشـــريد الماليين. وقالت وكالة األنباء 
الســـودانية )ســـونا(: إن قادة المتمردين 
الســـودانية  الثوريـــة  الجبهـــة  مـــن 
والحكومـــة االنتقاليـــة اجتمعـــوا وجهـــا 
لوجـــه غـــداة إبـــرام االتفـــاق فـــي جوبا 
عاصمـــة دولة جنوب الســـودان. ونقلت 
الوكالـــة عن رئيـــس ائتـــالف المتمردين 
التابعيـــن للجبهـــة الثوريـــة الســـودانية 
أول  هـــذا  “كان  قولـــه  ادريـــس  الهـــادي 

اجتماع مشترك بعد توقيع االتفاق”.
وقال إدريس “ناقشنا في هذا 

االجتمـــاع مـــا ســـيحدث 
المســـتقبل”،  فـــي 
مضيًفـــا أنـــه “ال تزال 
هنـــاك قضايـــا تتعلق 
الزمنـــي  بالجـــدول 

لتنفيذ االتفاق”. وتعـــد الجبهة الثورية، 
التي تأسســـت في العـــام 2011، تحالًفا 
مـــن خمـــس جماعـــات متمردة مســـلحة 
وأربـــع حـــركات سياســـية مـــن منطقـــة 
غرب دارفور الشاسعة، وواليتي جنوب 

كردفان والنيل األزرق.
ورفضـــت حركتان حتـــى اآلن االنضمام 
تحريـــر  جيـــش  همـــا:  االتفـــاق،  إلـــى 
الســـودان - فصيـــل عبـــد الواحـــد نـــور، 
والحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان - 
قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. 
وكالهمـــا يؤيـــد إقامـــة دولـــة علمانيـــة 
وفدراليـــة.  بـــدوره، قال مينـــي ميناوي 
الذي يقـــود فصيالً في حركة تحرير 
الســـودان ومقرهـــا دارفـــور “كمـــا 
قمنـــا بنفـــرة إلســـقاط النظـــام 
الســـابق أيضا نحتاج لنفرة 
لالقتصـــاد وكـــذا القضايا 
مـــن  بـــدءا  اإلنســـانية 
الالجئين والنازحين”.

مناقشة تنفيذ اتفاق السالم بالسودان

الرياض - وكاالت

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية 
أمـــس أحكامـــا أوليـــة باإلعـــدام والســـجن 
بحـــق مدانيـــن فـــي هجـــوم غير مســـبوق 
اســـتهدف حســـينية خـــالل   2014 العـــام 
إحياء ذكرى عاشـــوراء فـــي قرية الدالوة 

بالمنطقة الشرقية.
وأّدى الهجـــوم فـــي نوفمبـــر إلـــى مقتل 7 
أشـــخاص وإصابـــة آخريـــن، وهـــو األكثـــر 
موجـــة  منـــذ  الســـعودية  فـــي  دمويـــة 
الهجمات التـــي نفذها تنظيم القاعدة بين 
2003 و2006، وقـــد نفـــذه ملثمـــون قالت 
الســـلطات إنهم مـــن المعتقلين الســـابقين 

المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالـــت قنـــاة “االخباريـــة” الحكوميـــة إّن 
“أحكامـــًا  أصـــدرت  الجزائيـــة  المحكمـــة 
العمليـــة  فـــي  المتهميـــن  بحـــق  ابتدائيـــة 
 7 علـــى  فحكمـــت  بالدالـــوة”،  اإلرهابيـــة 
ســـنة،   25 لمـــدة  بالســـجن  و3  باإلعـــدام، 
وحـــددت موعـــدا الحقـــا لمحاكمـــة اثنين 

اســـتئناف  للمتهميـــن  ويمكـــن  آخريـــن. 
أمـــام  البـــاب  الهجـــوم  وفتـــح  األحـــكام. 
هجمـــات أخـــرى فـــي المملكة. ففـــي مايو 
العـــام 2015 قتـــل 21 شـــخصا على األقل 
فـــي اعتداء انتحاري تبنـــاه تنظيم الدولة 
اإلســـالمية المتطرف واســـتهدف مسجدا 
خـــالل صالة الجمعة في بلدة القديح في 

محافظة القطيف في شرق السعودية.
وفتح مســـلح النار في حسينية في شرق 
الســـعودية فـــي 17 أكتوبر مـــن العام ذاته 
مـــا أدى إلـــى مقتـــل 5 أشـــخاص وجـــرح 
جماعـــة  تبنتـــه  هجـــوم  فـــي  آخريـــن،   9
تطلـــق علـــى نفســـها اســـم “تنظيـــم الدولة 

اإلسالمية”.

الهجوم على الدالوة السعودية )أرشيفية(

أحــكام ابتدائية بحــق المتهمين في العمليــة اإلرهابية
إعدام وسجن مدانين بهجوم “الدالوة” السعودية

دبي - العربية.نت

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي األميـــر 
فيصـــل بن فرحان بن عبـــدهللا، أمس، أن 
مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة 
الفلســـطينية  القضيـــة  والراســـخة تجـــاه 
والشـــعب الفلســـطيني لن تتغير بالسماح 
بعبـــور أجـــواء المملكة للرحـــالت الجوية 
القادمة لدولـــة اإلمارات العربية المتحدة 

والمغادرة منها إلى كافة الدول.
وشدد وزير الخارجية، من خالل تغريدة 
على حسابه في “تويتر”، على أن المملكة 
تقـــدر جميع الجهود الراميـــة إلى تحقيق 
ســـالم عادل ودائـــم وفق مبادرة الســـالم 
فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وكان  العربيـــة. 
الهيئة العامة للطيران المدني الســـعودي، 
قـــد صـــرح أمـــس  بأنـــه صـــدرت موافقـــة 
الهيئـــة علـــى الطلـــب الـــوارد مـــن الهيئـــة 
العامـــة للطيران المدنـــي بدولة اإلمارات، 
والمتضمـــن الرغبـــة فـــي الســـماح بعبـــور 
أجواء المملكـــة للرحالت الجوية القادمة 

إلى دولـــة اإلمـــارات والمغـــادرة منها إلى 
كافـــة الـــدول، بحســـب مـــا أفـــادت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية “واس”.
وهبطـــت، اإلثنين، أول طائرة إســـرائيلية 
فـــي العاصمـــة اإلماراتية أبوظبـــي، ناقلة 
وفدا أميركيا إســـرائيليا مشتركا، ورافعة 
المتحـــدة  والواليـــات  اإلمـــارات  أعـــالم 
وإســـرائيل، فـــي إطـــار اإلعـــالن الثالثـــي 
المشـــترك وخارطة الطريق نحو تدشـــين 

التعاون بين دولة اإلمارات وإسرائيل.
وضـــم الوفـــد الـــذي أقلتـــه الطائـــرة التي 
كتـــب عليهـــا عبـــارة “ســـالم” بــــ 3 لغـــات 
)العربيـــة واإلنجليزيـــة والعبريـــة(، عـــددا 
فـــي  المختلفـــة  القطاعـــات  ممثلـــي  مـــن 
إســـرائيل، يرأســـه جاريـــد كوشـــنير كبيـــر 
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  مستشـــاري 
ترمـــب، باإلضافـــة إلـــى روبـــرت أوبرايـــن 
مستشار األمن القومي األميركي، ومائير 
بن شبات مستشار ورئيس مجلس األمن 

القومي اإلسرائيلي.
فـــي حيـــن تـــرأس وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي اإلمـــارات، أنـــور قرقاش، 
الوفـــد اإلماراتـــي الـــذي اســـتقبل الوفـــد 
علـــى  وتعليقـــا  اإلســـرائيلي.  األميركـــي 
تلـــك الرحلة األولـــى بين البلديـــن، أعرب 
كوشـــنير عن أمله بأن تكون بداية “مسار 

تاريخي في الشرق األوسط”.

األمير فيصل بن فرحان

الريــاض تقــدر الجهــود الراميــة لتحقيــق ســام عــادل
موقف السعودية ثابت تجاه فلسطين

هيروشيما - وكاالت

أحيـــت اليابـــان الخميـــس الذكـــرى الـ 
75 ألول هجـــوم فـــي العالـــم بقنبلـــة 
ذريـــة في العالم وســـط أزمة تفشـــي 
الـــذي  المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس 
أجبر الســـلطات على اختصار مراسم 

تكريم الضحايا.
وحضر ناجـــون وأقارب وعـــدد قليل 
مـــن الشـــخصيات األجنبية المراســـم 
الرئيسة التي أقيمت في هيروشيما؛ 
للصـــالة مـــن أجـــل الذيـــن قضـــوا أو 
أصيبوا في القصف وللدعوة للســـالم 

في العالم.
لكـــن لـــم تســـمح الســـلطات بحضـــور 
عامة الشـــعب الذي تابع بث المراسم 

على االنترنت.
وارتدى غالبية المشاركين 

الذين حضروا شخصيا 
مالبـــس  المراســـم 
ووضعـــوا  ســـوداء 

كمامات واقية. وصّلوا 

بصمـــت عنـــد الســـاعة 8,15 صباحـــا 
تماما )23,15 ت غ األربعاء(، الســـاعة 
التـــي ألقيت فيهـــا أول قنبلـــة نووية 
علـــى  الحـــرب  زمـــن  فـــي  تســـتخدم 

المدينة.
وفي كلمـــة الحقة، حذر رئيس بلدية 
مـــن  كازومـــي ماتســـوي  هيروشـــيما 
النزعة القومية التي أدت إلى الحرب 
العالميـــة الثانية، وحـــض العالم على 
التهديـــدات  التكاتـــف فـــي مواجهـــة 

العالمية مثل جائحة كوفيد - 19.
مـــن ناحيتـــه، تعهـــد رئيـــس الـــوزراء 
شـــينزو آبي، الذي تعـــرض النتقادات 
لســـعيه إلى تعديـــل بند رئيس 
في الدستور يحّرم الحرب، 
“بذلـــت أفضـــل جهـــودي 
للتوصل إلى عالم من 
دون أسلحة نووية، 
وتحقيق الســـالم 

إلى األبد”.

هيروشيما: إحياء الذكرى الـ 75 للقنبلة الذرية
الفاتيكان - أف ب

اعتبـــر البابـــا فرنســـيس أمـــس أن لبنـــان 
يواجه “خطرا شديدا” مضيفا أنه ال يمكن 
تـــرك هـــذا البلد “فـــي عزلته”. ودعـــا الحبر 
األعظـــم المؤمنين فـــي أنحـــاء العالم إلى 
“يـــوم عالمـــي للصـــالة والصـــوم مـــن أجل 
وقـــال  ســـبتمبر”.   4 الجمعـــة  غـــدا  لبنـــان 
إنـــه ينوي إرســـال ممثل له إلـــى لبنان في 
ذلـــك اليوم هو أمين ســـر دولـــة الفاتيكان 
الكاردينال بيترو بارولين. وقال البابا في 
نداء وجهه إلى الشعب اللبناني في ختام 
لقائـــه العـــام مـــع المؤمنين فـــي الفاتيكان 
“إزاء المآسي المتكررة التي يعرفها جميع 
ســـكان هذه األرض، ندرك الخطر الشـــديد 

الذي يهدد وجود هذا البلد. ال يمكننا 
أن نترك لبنان في عزلته”.
وأضـــاف “منـــذ أكثـــر مـــن 

لبنـــان  كان  عـــام،  مئـــة 
بلـــد الرجـــاء. حتـــى في 
أحلك فتـــرات تاريخهم، 

باللـــه  إيمانهـــم  علـــى  اللبنانيـــون  حافـــظ 
وأظهـــروا القدرة على جعـــل أرضهم مكاًنا 
فريًدا للتســـامح واالحترام والتعايش في 
المنطقـــة”. وتابـــع الحبـــر األعظـــم “بالتالي 
يصبح حقيقة التأكيد على أن لبنان يمثل 
شيئا أكثر من دولة: لبنان هو رسالة حرية، 
وهـــو مثـــال علـــى التعدديـــة بيـــن الشـــرق 
والغـــرب” كمـــا ورد علـــى موقـــع الفاتيكان 
الرســـمي. وقـــال “مـــن أجـــل خيـــر لبنـــان، 
وإنما من أجل خيـــر العالم أيًضا، ال يمكننا 
أن نســـمح بضيـــاع هـــذا التـــراث. وبالتالي 
أشجع جميع اللبنانيين على االستمرار في 
الرجـــاء وإيجاد القـــوة والطاقة الالزمتين 
للبـــدء من جديد”. وطلب البابا فرنســـيس 
مـــن “السياســـيين والقـــادة الدينيين 
أن يلتزموا بصدق وشفافية في 
أعمال إعادة اإلعمار والتخلي 
الحزبيـــة  المصالـــح  عـــن 
والنظر إلى الخير العام 

ومستقبل األمة”.

البابا: لبنان يواجه “خطرا شديدا”

 ماكرون أول رئيس 
دولة يزور العراق 

منذ تولي الكاظمي 
رئاسة الحكومة 

واشنطن تفرض عقوبات على 
مدعية “الجنائية الدولية”

فرض  أمــس  المتحدة  الــواليــات  أعلنت 
الجنائية  المحكمة  مدعية  على  عقوبات 
الــدولــيــة فــاتــو بــنــســودة اعــتــراضــا على 
ضلوع  احــتــمــال  فــي  المستمر  التحقيق 
جـــنـــود أمــيــركــيــيــن بـــجـــرائـــم حــــرب في 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ أفــغــانــســتــان. وقـ
ــرد أو  ــل فـ األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو “كـ
المالية”  المساعدة  تقديم  يواصل  كيان 
للمدعية “يعّرض نفسه أيضا للعقوبات”، 
الخطوة؛ ألن  اتخاذ هذه  أنه تم  مضيفا 
ــيــة “تــواصــل  ــدول الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة ال

لألسف استهداف أميركيين”.
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بعدما استعصى األمر على األجهزة األمنية طوال سبع سنوات، تمكنت قوات األمن 
المصريـــة مـــن القبض علـــى محمود عزت، المرشـــد العـــام باإلنابة لجماعـــة اإلخوان، 
ومؤســـس جناحها المسلح، ومؤسس الكتائب اإللكترونية إلدارة الشائعات، والمتهم 
الرئيســـي فـــي التخطيط لتنفيذ عمليـــات إرهابية أهمها اغتيال النائـــب العام. يعتبر 
عزت العمود الفقري لتنظيم اإلخوان والمتحكم في شـــقه التنظيمي، وهو الصندوق 
األســـود للتنظيم الخاص للجماعة؛ الذي يقوم على الخاليا العنقودية الشبكية، وكل 
دائرة في هذا النظام ال تعلم بقية الهيكل التنظيمي الذي يتبع أشـــكاالً غير تقليدية، 

وهو رأس التنظيم الدولي لإلخوان باعتباره القائم بأعمال المرشد.
منذ القبض على خيرت الشاطر وحسن مالك، اللذين كانا يشرفان على الشق المالي، 
تولـــى عزت مســـؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفيـــر الدعم المالي له وتمويل 
كل أنشطته، كما تولى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، من خالل عناصر 

التنظيم بالخارج.
بعد القبض عليه، وفي أول رد فعل للجماعة زعمت أن أعمالها “تسير بصورة طبيعية 
ومؤسسية بدون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها... 
بـــدون أي تـــردد أو تراجع”، لكـــن الواقع يقول: إن محمود عزت ليـــس مثل غيره من 

القادة، والقبض عليه يشـــكل ضربة موجعة وقاســـمة للجماعة، أكثر حتى من ضربة 
القبض على مرشـــدها العام نفســـه. بالقبض عليه تكون الجماعة قد أســـدلت الســـتار 
على كل قياداتها التاريخية، وتكون قد فقدت قمة الهيكل التنظيمي، في ظل وجود 
أغلب قياداتها بالسجون، وهذا األمر سيحدث خلالً وارتباكًا كبيرًا داخلها، ويمكن أن 
يـــؤدي لتفكيك االرتبـــاط التنظيمي القائم بين القواعـــد التحتية للجماعة والقيادات 
الوسيطة، ويمكن أن يسفر عن صراع بين الجيل الثاني للجماعة للحصول على دفة 
القيـــادة.. هـــذا الصراع ســـيؤثر على ما تبقى مـــن التنظيم في الداخـــل وعلى عالقة 
التنظيم الدولي لإلخوان بشركائه في الخارج الذين كانوا يتعاملون سابقًا مع قيادة 

موحدة، وسيجدون أنفسهم مع أطراف متعددة ومتصارعة.
مـــن أجـــل تجنب هـــذا الســـيناريو وحتى ال ينفـــرط عقدهـــا، ستســـعى الجماعة، في 
أقـــرب وقت، للكشـــف عن خليفـــة عزت، حتى ال يفقد الجنـــاح المهيمن على التنظيم 
السيطرة، وحتى ترسل رسالة إلى قواعدها بأن التنظيم قادر على استيعاب الضربة 
ومواصلة حراكه، لكن هل ستستطيع فعالً تحقيق ذلك أم بات التنظيم، أخيرًا، على 

طريق الزوال؟.”الرؤية”.

 »ون إكسترا شوت« من المسكن!
حدثنـــي أحـــد األصدقاء مفاخـــرا أنه أصبح أخيرًا من عشـــاق القهـــوة، وأن ممر 
طلبـــات الســـيارات في أحـــد مقاهي القهوة صـــار محطة أساســـية ضمن جدول 
يومه، لكن ما كان يحيره هو التغير في الفاتورة وفي سعر الطلب نفسه في كل 

مرة، والذي يعود إلضافة محضر القهوة بعض اإلضافات على طلبه.
ما لم يســـتوعبه صديقي العزيز أن اللبس لم يكن ســـوى في أســـلوب التســـويق 
الخـــادع الـــذي يدّرس حرفيا لموظـــف الطلبات، حيث يتم عـــرض إضافات أكثر 
على المشروب دون أي تدرج صوتي يمكنك من خالله التمييز إذا ما كان سؤاال 
أو تأكيـــدا علـــى الطلـــب، وبين اســـتعجال صديقنا وعدم وضـــوح الصوت خالل 

الميكروفون في ممر الطلبات الخارجي، يتم تمرير األمر بسرعة.
وألننـــا »شـــعوب واعيـــة جـــدا«؛ عـــرف بعضنـــا »القمنـــدة«، وتعلـــم البعـــض اآلخـــر 
اإلنجليزيـــة بينمـــا اختـــار الباقـــي الرفـــض البحـــت دون أن يفهـــم... هـــذا النمط 
االســـتغاللي ال يقتصـــر علـــى ممـــر الطلبات الخارجـــي للمقاهي فقـــط، بل أصبح 

»يدبي« رويدًا إلى نطاقات أكثر خطورة.
قبـــل عـــدة أيـــام عاودنـــي ألـــم التهـــاب العصب الـــذي أجبرنـــي على االســـتيقاظ 
منتصـــف الليل واللجوء إلى أقرب قســـم طوارئ طلبـــًا للعالج، الطبيب المناوب 
هنـــاك تنـــازل عن حـــق فحصي أو النظر إلى مدى تفاقم الوضع ال لشـــيء ســـوى 
أن شـــعري المشـــعث وعينـــاي المحتقنتيـــن أغنوه عـــن الباقي.. منهـــا تم وضعي 
فـــي غرفة التمريض وحقني بحقنة مســـكنة كانت كفيلـــة بإرجاعي إلى الفراش 

سويعات قليلة، ألقوم مرة أخرى أنوح وأتلوى في غرفتي مثل ذبابة حيرى.
عـــدت مـــرة أخرى إلى نفس قســـم الطـــوارئ ألطلب وصفة لمضـــاد حيوي حتى 
مجـــيء موعـــدي مع طبيبي االستشـــاري، وكل مـــا فعله نفس الطبيـــب المناوب 
حرفيا هو ختم وصفة لمضاد حيوي ليتم صرفها من الصيدلية، هذه المرة كانت 

الفاتورة مضاعفة ولكنني لم أعر األمر اهتمامًا؛ كيف وأنا في حضرة األلم.
وإذا لـــم تســـبق لكـــم تجربـــة ألـــم التهـــاب األعصـــاب، فـــأود أن أعلمكـــم أنه عدو 
الوســـادة، لـــذا مـــا إن جاء موعد الوســـادة مرة أخرى حتى بدأ يـــدوي من جديد 
مـــن أقصـــى الجبهـــة إلى أخمـــص الذقن، هـــذه المـــرة حملت وصفة مـــن طبيبي 
االستشـــاري متضمنة عقارا خاصا في حال مباغتة األلم من جديد، وفي قســـم 
الطوارئ نفسه وعند الطبيب نفسه الذي لم يقرأ حتى الوصفة واكتفى بأن أذكر 
له اســـم العقار، وأشار إلى قســـم التمريض، كان وعيي حاضرا أن طريقة حقني 
بالـــدواء والجرعة مختلفة عن ما هو مذكور في الوصفة، وحين اســـتعلمت عن 
الموضوع كانت بكل بساطة أوامر الطبيب المناوب الذي وصف لي »ون إكسترا 
شوت!« من المسكن، رغم أنني تعديت الجرعة المسموح بها... »المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني«.

رانيا الحاطي

كفاكم استغالاًل للمرضى!

هـــل تصـــل األمـــور عند بعـــض العيـــادات الخاصة إلـــى المتاجرة بصحـــة الناس، 
واســـتغالل أمراضهـــم ومعاناتهـــم وآالمهـــم لتضخيـــم حســـاباتهم البنكيـــة؟ هل 
يتخيل الواحد منا أن ُيســـجى على ســـرير العمليات إلجراء عملية ال داعي لها، 
سوى أن وراءها دنانير سال لها لعاب هذه العيادة ؟ نعم، لألسف هناك مثل هذه 

النماذج! مهما حاول البعض من أصحاب هذه العيادات إنكارها.
التنافـــس فـــي المهـــن غير الطبية شـــيء طبيعـــي، ووارد أن يقود هـــذا التنافس 
غير الشـــريف إلى الطعن في كفاءة المنافس، والتقليل من عمله، لهدف كســـب 
الزبـــون ربمـــا، أو لخطف أضواء الشـــهرة، لكن أن تطال المنافســـة غير الشـــريفة 
مهنة إنســـانية، وتنال من ســـمعة زميل لســـحب بســـاط المراجعين منه أمر مخز 
ومخيف، بل وعار على مهنة إنســـانية باألســـاس، وســـيجده البعـــض أمرًا مبالغًا 
فيه، ال لشـــيء ســـوى أننا جميعًا ننظر للمهن الطبية نظرة مقدســـة تحيطها هالة 
تحميهـــا من كل الشـــرور البشـــرية والتي منهـــا الغيرة، والحقد، والحســـد، وحب 
المال والشـــهرة، والذي لألســـف يدفع المريض الذي يتعالـــج في بعض العيادات 

الخاصة ثمنه من صحته، ونفسيته ووقته وأمواله. 
أن تقنعني مصففة شـــعر بســـوء تســـريحتي، رغبة في جذبي لصالونها لكســـبي 
كزبونة دائمة عندها أمر غير مستغرب، لكن أن تقنعني عيادة خاصة أن العملية 
التـــي خضعـــت لهـــا عند العيـــادة الفالنيـــة بها خطأ طبـــي، وعليها اإلســـراع فورًا 
إلجـــراء تصحيح للعملية بمئات الدنانير أمـــر مخزي، خصوصًا إن كانت العملية 
األولى ناجحة بشهادة لجان متخصصة! فاألمر ال يقتصر على استغالل المرضى 
ماديًا، إنما يتعداه إلى إرهاب المرضى وإدخالهم في حالة نفسية سيئة، كونهم 
وقعـــوا ضحايـــا لخطأ طبي من جانب، وحاجتهـــم لعمليات أو عالج طبي آخر ال 
يعرف متى تنتهي دوامته وما ستؤول إليه من نتائج! واألدهى واألمر تعريض 
صحته للخطر إثر خضوعه مرة تلو األخرى لعمليات وعالجات ال حاجة له فيها 
أساسًا! فمحاسبة مثل هؤالء األطباء ال ظلم فيه وال تجني، طالما أنهم يقدمون 

خدمات لمراجعين، فاتقوا هللا يا أطباء.

ياسمينة: أبعدوا المرضى عن ساحة منافستكم .

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

وفاء صندي

سقوط عزت أم اإلخوان؟

 if there’s a( هناك مثل إنجليزي قديم منذ القرن الثامن عشر يقول
Will there’s a Way(، معنـــاه متـــى ما وجدت اإلرادة وجد الطريق. 
قصة الشـــاب المصري بائع الفريسكا )حلوى من رقائق الويفر( الذي 
تحـــدى الظروف القاهرة بســـبب حالته المادية والمعيشـــية الصعبة 
- وهـــم كثـــر فـــي مجتمعاتنا الشـــرقية مع األســـف الشـــديد - والذي 
أرفـــع لـــه القبعة، حيـــث حقق 99.6 % في شـــهادة الثانويـــة العامة 
ويخطط لدراســـة الطب “تخصص جراحة عامة”، هذا الشـــاب الذي 
ظهر في وســـائل التواصل االجتماعي بشكل ملفت للنظر وتعاطف 
معه الناس ليس بســـبب تفوقه في الدراســـة فحســـب، بل إلصراره 
الشديد وقبوله التحدي لتحقيق هذا اإلنجاز رغم ظروفه المعيشية 
الصعبـــة كمـــا ذكـــرت، واألهم مـــن ذلك بـــره بوالده الذي أبـــى إال أن 

يحقق حلمه، إضافة إلى مساعدته في بيع الفريسكا.
ا  اُه َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَســـاًنا ِإمَّ قـــال تعالى “َوَقَضـــى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ
َيْبُلَغـــنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالَُهَمـــا َفالَ َتُقل َلُهَما ُأفٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما 
ْحَمِة َوُقل َربِّي  ل ِمَن الرَّ َوُقل َلُهَما َقْوالً َكِريًما َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا”.
بائـــع الفريســـكا يعتبر أنموذجا رائًعا يجب علـــى هذا الجيل الجديد 
مـــن الجنســـين أن يقتـــدوا به، فالـــكل يعلم كيـــف أن الجيل الجديد 
يفتقـــد تلـــك الروح العالية التي يتمتع بها هذا الشـــاب، بالطبع هناك 
قصص وأمثلة ناجحة كثيرة، فأنا فقط اعتبرت هذه التجربة مثاال.
وكانـــت مبـــادرة شـــركة االتصاالت في مصر لمســـاعدة هذا الشـــاب 
لتحقيـــق حلمـــه بمثابـــة ضربـــة معلـــم، وأنا علـــى يقين بأن الشـــركة 
استغلت الموقف أحســـن استغالل من حيث زيادة مبيعاتها بسبب 
تعاطف الجمهور المصري العريض، كما ال ننســـى أن نشـــيد بمبادرة 

وزير التعليم العالي لمنح الطالب القبول في كلية الطب.
هـــذه المبـــادرات الخيـــرة واإلنســـانية يجـــب أن تذكر وتنـــال حقها 
إعالمًيـــا ليـــس لتحســـين صور المؤسســـات فحســـب، بل لتشـــجيع 
اآلخريـــن على تنفيذ مبادرات إنســـانية تصب في صلب سياســـتها 
الموقـــع  فـــي  كامـــال  “المقـــال   ...)CSR( االجتماعيـــة  للمســـؤولية 

اإللكتروني”.

بائع الفريسكا

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

للتواصل: 17111483

شكرا حكومتنا على كل خطط وبرامج إسناد المواطن
لقد ســـاد االســـتقرار األحوال االقتصادية وإن 
كان بصـــورة مقبولـــة، وهـــذا االســـتقرار يتخذ 
صبغـــة عالميـــة بشـــكل متفـــاوت، حيـــث بدأت 
أزمـــة كورونـــا تقـــل بالتـــدرج بعـــد أن بســـطت 
فـــي  وتحكمـــت  العالـــم  كل  علـــى  ســـيطرتها 
كثيـــر مـــن األمور والقـــرارات، مـــا أدى إلى فقد 
الســـيطرة فـــي بعـــض الـــدول واتســـاع رقعـــة 
المعانـــاة، ونحن فـــي مملكة البحريـــن وبفضل 
هللا وحكمـــة القيـــادة تغلبنـــا علـــى الكثيـــر مـــن 
الصعـــاب، وتظافرت الجهود على نطاق واســـع 
لتنفيذ الخطـــط ومواجهة التحديـــات، وذكرنا 
في مناســـبة سابقة أن الحكومة الموقرة بذلت 
كل المجهـــودات في كل ما يصب في مصلحة 
وتنشـــيطه  االقتصـــاد  دور  وتعزيـــز  المواطـــن 
 4.3 بقيمـــة  واقتصاديـــة  ماليـــة  حزمـــة  عبـــر 

مليـــارات دينـــار، والتـــي تعـــادل كما ذكـــر وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة 32.2 % مـــن حجـــم الناتج 
المحلي القتصاد المملكة، ونالت هذه السياسة 
ثنـــاء دوليـــا عكس مـــا تتمتع بـــه الحكومة من 
واألهـــداف  األداء  ومتابعـــة  متكاملـــة  رؤيـــة 
والسياســـات واالســـتراتيجيات لتحقيـــق رؤى 
وتطلعات ســـيدي صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظه هللا ورعاه، ناهيك عن إسناد القطاعات 
األكثـــر تضررا مـــن األزمة، ودفـــع مبالغ فواتير 
الكهربـــاء والمـــاء واإلعفاء من رســـوم البلدية، 
وتوقيف قروض المواطنين لمدة ســـتة شهور، 
وغيرها من التسهيالت التي قدمتها الحكومة 
للمواطـــن ليواصـــل طريقه في مســـتوى أعلى 

من غيره.
ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول إن البحريـــن طـــوال 
األشـــهر الماضيـــة قدمـــت للمواطن تســـهيالت 
هائلـــة تســـاعده علـــى الثبـــات والوقـــوف فـــي 
وجـــه التحديـــات، وعلى المواطـــن اليوم وفي 
هـــذه الفتـــرة أن يحيـــي طريقـــة التفكيـــر فـــي 
إدارة وضبط “أموره” بمنهجية فلسفية كاملة، 
ويســـتبدل مـــا كان ســـلبيا إلـــى مـــا هـــو أفضل 
وأنجـــح بصورة مجملة، فمركـــز الثقل اآلن هو 
أرض المواطـــن ومدى وعيـــه والتزامه وإعادة 
حســـاباته فـــي كل مرحلـــة ليكـــون قـــادرا على 
التعامل مع أي أمر، حيث البد أن تتخذ حياته 

شكال جديدا. 
فشـــكرا حكومتنـــا الموقـــرة علـــى كل خطـــط 
وبرامج إسناد المواطن خالل األشهر الماضية.
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زهير توفيقي



أكــد مــدرب منتخــب رفــع األثقــال للرجــال الكابتن القديــر خضير 
باشــا الجهاز الفني التابع التحاد رفع األثقال حريص كل الحرص 
علــى متابعــة البرامج التدريبية لالعبيه؛ من أجل المحافظة على 
مســتوياتهم الفنيــة وتطويرهــا والتركيــز فــي هــذه الفتــرة علــى 

الجوانب الذهنية والبدنية.

وأوضح باشا في تصريحه قائال 
“لـــم نقف مكتوفي األيدي خالل 
الفتـــرة الســـابقة، حيـــث حرصنا 
بالتنسيق مع اإلخوة في الجهاز 
اإلداري فـــي مواصلة التدريبات 
لالعبيـــن وذلـــك عن بعد حســـب 
اإلمكانـــات المتاحة مع الحرص 
اإلرشـــادات  باتبـــاع  التـــام 
مـــن  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
المعنيـــة، حيـــث  الجهـــات  قبـــل 
تدريبـــات  أغلـــب  اقتصـــرت 

اللياقة والجوانب البدنية، وتتم 
المتابعـــة عـــن بعـــد عبـــر تصوير 
بالفيديـــو  التدريبيـــة  البرامـــج 
وغيرهـــا مـــن برامـــج التواصـــل 
عبـــر اإلنترنـــت، وبالفعـــل تمكنـــا 
بأن نســـتمر مع العبينا والعباتنا 
على حد سواء مواصلة البرامج 
التدريبية، ويلعب الدور األسري 
بشـــكل  ويســـاهم  بـــارزا  دورا 
كبيـــر فـــي الحفـــاظ علـــى أبنائنا 
الالعبيـــن من الجوانب الصحية 

لـــه  والرياضيـــة وغيرهـــا، وكان 
األثر اإليجابي الكبير، لذلك وما 
لمســـناه مـــن اهتمـــام كبيـــر فـــي 
ظـــل هذه الظـــروف، وبعـــد تلك 
الفتـــرة الســـابقة بدأنـــا بمتابعـــة 
مكثفـــة أكثـــر من خـــالل متابعة 
مســـتمر،  بشـــكل  تدريباتهـــم 
وإن النتائـــج التـــي وصـــل إليهـــا 
الالعبـــون والالعبات خالل هذه 
الفتـــرة تعـــد مؤشـــرات إيجابية 

فـــي خصوصيـــات رياضـــة رفـــع 
األثقـــال، والتي مـــن المؤكد أنها 
الفنيـــة  بمســـتوياتهم  ســـتنهض 
عنـــد دخـــول المنهـــج التدريبـــي 
مراحلـــه األخيرة بالنســـب التي 
تفـــوق 85 %، كمـــا أن الالعبيـــن 

والالعبات يعبرون عن إعجابهم 
بالبرنامـــج الكبيـــر الـــذي ترعـــاه 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الرياضيـــة  بالمواهـــب  للتكفـــل 

طويل المدى”.
هـــذه  أحيـــي  أن  “البـــد  وقـــال   
الجهـــود التـــي بذلهـــا الالعبـــون 
والالعبـــات معنـــا خـــالل الفتـــرة 
الحاليـــة  والفتـــرة  الســـابقة 
وجهود أسرهم وذويهم، كما أن 
متابعـــة ودعـــم مجلـــس اإلدارة 
واإلداري  الفنـــي  والجهازيـــن 
حقـــق لنـــا األهـــداف المنشـــودة 
ومازلنا نتطلع للمزيد من أبطالنا 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة؛ مـــن أجـــل 
المشـــرفة  اإلنجـــازات  تحقيـــق 
لمملكـــة البحرين، ونعـــد الجميع 
بأننا ســـنواصل دعمنا ومتابعتنا 

يصلـــوا  حتـــى  لهـــم  المســـتمرة 
المســـتويات وتحقيـــق  ألفضـــل 
المولـــى  وندعـــو  طموحاتهـــم، 
عز وجـــل أن يزيح عـــن الجميع 
المملكـــة  الوبـــاء ويحفـــظ  هـــذا 
قيـــادة وشـــعبا، وتحقـــق المزيد 
والمكتســـبات،  اإلنجـــازات  مـــن 
ونحيـــي جهود الفريـــق الوطني 
الجائحـــة،  هـــذه  مواجهـــة  فـــي 
ونحـــن حريصـــون كل الحـــرص 
علـــى ســـالمة أبنائنـــا وبناتنا من 
الالعبيـــن؛ لـــذا نتطلـــع أن تكون 
العـــودة قريبة في صالة االتحاد 
بعـــد االنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات 
والتـــي  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
الوطنـــي  الفريـــق  بهـــا  وجـــه 

لممارسة النشاط الرياضي”.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اتحــاد رفــع األثقــال يتـابـع تـدريبــات الالعبيــن

خضير باشا

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  تواصـــل 
 9 حتـــى  التســـجيل  طلبـــات  اســـتقبال 
ســـبتمبر الجـــاري للمشـــاركة في النســـخة 
الثالثـــة مـــن بطولـــة األلعـــاب اإللكترونية 
والتـــي تقـــام بالتعـــاون مـــع منظمـــة خالد 
 )KHK ESPORT( الرياضيـــة  حمـــد  بـــن 
والبحريـــن كوميك كـــون )BCC( بمبادرة 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  مـــن 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية. 
وســـتقام النســـخة الثالثـــة مـــن البطولـــة 
 )FIFA20 Duos( لعبـــة  مـــن  كل  فـــي 
تحـــت   )PUBG Mobile(و  )Fortnite(و
وســـتكون  #نتالقى_أوناليـــن  شـــعار 
الفرصـــة متاحـــة لعامـــة النـــاس وعشـــاق 
األلعـــاب اإللكترونيـــة تحديـــدا من جميع 

األعمار والفئات للمشاركة في اللعبتين. 

 ويمكـــن التســـجيل عـــن طريـــق الموقـــع 
الرســـمي لمنظمة خالد بن حمد الرياضية 
www.khkesports.com، ويبلغ مجموع 
الجوائـــز النقديـــة المخصصـــة ألصحـــاب 

المراكز األولى 25000 دوالر. 
 وتأتـــي هـــذه البطولـــة فـــي إطـــار حرص 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى دعم 
فيـــروس  لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونـــا )كوفيـــد - 19( وحـــث المواطنين 
المنـــازل  فـــي  البقـــاء  علـــى  والمقيميـــن 
والمســـاهمة في تعزيز الجهود الحكومية 

اللجنـــة  وكانـــت  الوبـــاء.  لهـــذا  للتصـــدي 
النســـخة  نظمـــت  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
األولـــى والثانية من البطولة بنجاح كبير، 
 )FIFA20( حيـــث أقيمت األولى فـــي لعبة
التي شارك فيها نخبة من العبي منتخبنا 
PUPG MO� (األول لكرة القـــدم وبطولة 
BILE( لعامة النـــاس، فيما أقيمت الثانية 
فـــي لعبتـــي )NBA 20K20( التي حظيت 
بمشـــاركة مجموعـــة مـــن نجـــوم منتخبنا 
الوطنـــي واألنديـــة المحليـــة لكرة الســـلة 

ولعبة )Call Of Duty( لعامة الجماهير.

إعالن النسخة الثالثة من بطولة األلعاب اإللكترونية 

”PUBG Mobile“ و   ”Fortnite“ و   ”FIFA20 Duos“ باأللعــاب 
استمرار التسجيل لبطولة “األولمبية لأللعاب اإللكترونية”

تتجـــه معظـــم االتحادات الرياضية إلى تعليق مســـابقات الفئات 
العمريـــة فـــي الموســـم الرياضـــي المقبـــل 2020 � 2021 بســـبب 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم أعلـــن عن عـــدم إقامة أي 
مســـابقات للفئات العمرية للموســـم الرياضـــي المقبل حتى نهاية 
شهر نوفمبر المقبل على أن يتم إخطار األندية بموعد بدئها قبل 

شهر واحد من إقامتها.
ومن المؤمل أن تقوم كل من اتحادات األلعاب الجماعية األخرى 
مثـــل اتحاد كرة الســـلة والكرة الطائرة وكرة اليد بتعليق نشـــاط 
الفئات العمرية؛ حفاظا على ســـالمة الالعبين )البراعم واألشبال 
والناشئين والشباب( من اإلصابة بالفيروس، خصوصا وأن الكثير 
مـــن أولياء أمـــور الالعبين يخشـــون على أبنائهـــم من االختالط 
ســـواء في الحافالت أو الحصص التدريبية والمباريات. وكانت 
االتحـــادات قـــد أوقفت مســـابقات الفئـــات العمرية في الموســـم 
الجاري 2019 � 2020 بعد تفشـــي الوباء في أواخر شـــهر مارس 
الماضـــي؛ حفاظا على ســـالمة الالعبين. ومـــن المتوقع أن تقوم 
بعض االتحـــادات بعمل تجمعات متفرقة للفئات العمرية؛ بهدف 

المحافظة على العبي الفئات والحرص على اســـتمرار مشـــاركة 
الالعبين في األنشـــطة البدنية للعبة للمحافظة على مستوياتهم 
ولياقتهـــم البدنيـــة في حـــال ســـمحت الظروف الصحيـــة بذلك. 
وفي الوقت الذي ســـتتجه فيه االتحادات لتعليق نشـــاط الفئات 
العمريـــة مـــن المتوقـــع أن يتـــم دراســـة اســـتمرار مســـابقات فئة 
الشباب على أقل تقدير لما تمثله هذه الفئة من أهمية في تغذية 
فـــرق الرجال بالالعبين. كما أنه في حال انحســـار الوباء بصورة 
متنامية مع مطلع العام الجديد 2021 ربما يتم إعادة مســـابقات 

الفئات العمرية ولو بصورة مضغوطة.

مسابقات الفئات العمرية ربما تشهد توقفا كليا الموسم المقبل

لجميع االتحــادات الرياضية حفاظا على ســالمة الالعبين
توجه لتعليق مسابقات الفئات الموسم المقبل
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أكــد العــب كــرة القــدم علــي حبيب أنــه مــازال ينتظر العــرض الذي 
يلبــي طموحــه؛ لكــي يعــود مجــدًدا لمالعــب دورينا وذلك بالموســم 

الرياضي الجديد.

ســـيكون  الـــذي  حبيـــب  وقـــال 
متاًحا للعب بشـــكل رســـمي بدءا 
مـــن اليـــوم الخميـــس الموافق 3 
ســـبتمبر فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد 
ســـبورت” إنـــه تلقـــى فـــي الفترة 
بعـــض  مـــن  عروًضـــا  الماضيـــة 
ضمـــه  إلـــى  تهـــدف  األنديـــة، 

الكـــروي  بالموســـم  لصفوفهـــا 
الجديـــد، ولكن بعضها لم تتســـم 
بالجديـــة بدليـــل عـــدم وجود أي 
تواصل مـــن ِقبل األندية نفســـها 
معـــه منذ ذلك اليوم وحتى اآلن، 
فيمـــا هناك عـــروض مازالت قيد 

الدراسة من جهته.
وبين حبيب أنه يطمح من خالل عودته الرسمية إلى تحقيق أهدافه،  «

منها إثبات نفسه وقدراته الفنية مع الفريق الذي سينضم إليه، وحجز 
مقعدا له في صفوف منتخبنا الوطني بعدما مثله في وقت سابق 

وأيضا اقتحام عالم االحتراف.

علي حبيب: أنتظر العرض الطموح

المنامـــة يواجـــه الرفـــاع... والمحـــرق يصطـــدم باألهلـــي

اليوم انطالق إثارة مربع “زين” الذهبي

تتجـــه األنظـــار مســـاء اليـــوم )الخميـــس( نحـــو صالة 
اتحـــاد كـــرة الســـلة، التـــي ستشـــهد عودة منافســـات 
دوري زين الدرجة األولى لالنطالق من جديد، وذلك 
مـــع اســـتئناف المباريـــات بعـــد توقـــف دام أكثر من 4 

أشهر؛ بسبب تفشي وباء كورونا “كوفيد 19”.
وســـيلتقي فـــي المبـــاراة األولى المنامـــة والرفاع في 
الســـاعة 5:30 مساء، وتليها مباشـــرة مباراة المحرق 

واألهلي في الساعة 7:45 مساء.
وُيلعـــب الـــدور نصـــف النهائـــي مـــن البطولـــة بنظـــام 
السلسلة من 3 مباريات ممكنة، يتأهل فيها الفائز في 
مواجهتين إلى المباراة النهائية، إذ ســـيلتقي أطراف 
المربـــع الذهبي مجـــدًدا يوم األحد المقبل 6 ســـبتمبر 
الجـــاري فـــي الجولـــة الثانية، علـــى أن تقـــام المباراة 
الثالثـــة الفاصلة “في حال التعادل” يوم الخميس 10 

من الشهر نفسه.
ومن المنتظر أن تقام منافسات المربع الذهبي لدوري 
زين في غياب الجماهير ووســـط إجراءات احترازية 
وتدابيـــر وقائيـــة اتخذهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
الســـلة وبإشراف ومتابعة اللجنة األولمبية البحرينية 

، وذلك بناء على توصيات اللجنة التنسيقية.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، يســـعى المنامة المجرد 
مـــن ألقابـــه في الموســـم الماضـــي إلى تحقيـــق بداية 
جيـــدة فـــي هـــذه المرحلـــة لوضـــع قدمـــه األولى في 
المبـــاراة النهائيـــة من جهة، والنيل من منافســـه الذي 
أطاح به من الدور نفسه في النسخة الماضية للدوري 

من جهة أخرى، فيما يتطلع ســـماوي الرفاع لمواصلة 
تأكيد حضوره القوي في المنافســـات النهائية وتكرار 

إنجاز الموسم الماضي بالوصول إلى النهائي.
وكان المنامة قد وصل إلى هذا الدور بشـــكل مباشـــر 
وذلـــك بعـــد حصولـــه علـــى المركـــز الثاني فـــي الدور 
السداســـي، فيمـــا بلغ الرفـــاع هذا الـــدور متفوقا على 
النجمـــة فـــي لقـــاءات الملحـــق المؤهـــل إلـــى المربـــع 

الذهبي.
Har� “وعـــزز المنامـــة صفوفه بالتعاقد مـــع األميركي 
vey Jerai” والبولندي “Lampe Maciej”، فيما تعاقد 
 ”Mansour Kasse“ الرفـــاع مـــع الالعبيـــن الســـنغالي

.”Oscar Joshua“ واألميركي
وفي المباراة الثانية، يسعى األهلي اليوم إلى تحقيق 

بداية قوية مواصالً تألقه في المراحل الســـابقة التي 
حقـــق خاللهـــا صـــدارة الدور السداســـي، فـــي الوقت 
الـــذي يســـعى فيه حامـــل اللقـــب فريق المحـــرق إلى 
الظهـــور بصـــورة أفضـــل من الســـابق للمنافســـة بقوة 

والذود عن لقبه بطال للدوري. 
ووصـــل األهلـــي إلـــى هـــذا الـــدور متصـــدرا الـــدوري 
السداســـي، فيمـــا تأهل المحرق لهذا الـــدور بعد فوزه 

على الحالة في لقاءات الملحق.
Domi� األميركييـــن  الالعبيـــن  مـــع  األهلـــي  “تعاقـــد 

nique Leonndras” و”Brandon Phillip”، فيما أبرم 
المحـــرق صفقتيـــن بالتعاقد مـــع الالعبيـــن األميركي 

.”Jerome Jordan“ والجمايكي ”Jaylen Bond“

إنهاء الجهوزية

وأنهـــت جميـــع أنديـــة المربـــع الذهبـــي لدوري الســـلة 
التحضيـــرات ووقفـــت علـــى الجهوزيـــة التامـــة، بعد 
أن اســـتقرت جميعها على الالعبيـــن األجانب؛ بهدف 
الدخـــول القـــوي في المنافســـة الشرســـة علـــى ألقاب 

الموسم.
الفتـــرة  فـــي  تدريباتهـــا  الوطنيـــة  األنديـــة  وكثفـــت 
الفنيـــة  الجاهزيـــة  رفـــع منســـوب  بهـــدف  الماضيـــة؛ 
المنشـــودة قبيـــل اســـتئناف المنافســـات، إذ شـــهدت 
األيـــام الماضية تكثيف األندية لتحضيراتها للوصول 
إلـــى الجاهزيـــة المطلوبـــة، خصوصـــا بعـــد التوقـــف 

الطويل الذي طال المنافسات السالوية.
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محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

سيقوم الحساب الرسمي لكأس آسيا لألندية البطلة 
لكرة الســـلة على “فيســـبوك” وقناة االتحـــاد الدولي 
للعبـــة على “يوتيـــوب” بنقل ما تبقى من منافســـات 
زيـــن البحريـــن موســـم 2019 � 2020 علـــى الهـــواء 

مباشرة.
وتشارك 4 فرق في المباريات المتبقية، هي: المنامة 
والرفـــاع واألهلي والمحرق، إذ قامت بإكمال عملية 
تســـجيل الالعبين، بمن فيهـــم المحترفين األجانب، 
الذيـــن سيشـــكلون إضافـــة نوعيـــة للـــدوري المتابع 

بشكل كبير، خصوًصا في منطقة غرب آسيا.
وذكـــر ذلـــك الموقـــع الرســـمي لالتحاد الدولـــي لكرة 
الســـلة، فيما يأتـــي النقل وفًقا للتنســـيق مـــع المركز 
اإلعالمـــي لالتحاد البحريني لكرة الســـلة وتلفزيون 
البحريـــن. وبـــارك المديـــر التنفيذي لالتحـــاد الدولي 
لكرة السلة في آسيا أغوب خاتشريان هذه الخطوة 
قائاًل “نحن ســـعيدون بعودة المباريات في البحرين 
بعـــد غيـــاب دام 6 أشـــهر، إذ تملـــك المملكـــة إحـــدى 
أكثـــر الدوريات تشـــويًقا وإثارة في آســـيا، وشـــغف 

الجماهير هناك يفوق حد الوصف”.

الدوري البحريني لكرة السلة منقول عالمًيا

علي مجيد

سبورت

باشا: متابعة قريبة 
ومستمرة لالعبي 

والعبات منتخب 
رفع األثقال



سبورت

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(
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المحرق والنجمة يكتفيان بالتعادل السلبي
ــرد بـــــــالـــــــصـــــــدارة بـــــــفـــــــارق نـــقـــطـــة ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــحــــــد يـ

تعادل المحرق والنجمة ســلبيا بال أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، 
علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، ضمــن منافســات الجولــة 14 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. وخرج الفريقان بنقطة التعادل بعد 

عجزهما عن التهديف طوال الشوطين.

وفقـــد المحرق بهذه النتيجة الصدارة 
لحســـاب الحـــد الـــذي يملـــك 32 نقطة 
المحـــرق  بفـــارق نقطـــة واحـــدة عـــن 
الوصيـــف، فيمـــا وصـــل النجمـــة إلـــى 

النقطة 22.

الشوط األول

جاء الشـــوط األول هادًئـــا في معظم 
مجرياته، ولم يشـــهد فرصـــا حقيقية 
علـــى مرمى الحارســـين ســـيد محمد 
جعفـــر مـــع المحرق وعبـــدهللا الكعبي 
النجمـــة، ســـوى فرصـــة واحـــدة  مـــع 

للمحرق.
المحـــرق كان األكثـــر اســـتحواًذا على 
الكرة، لكن من دون فاعلية على مرمى 
النجمة، فـــي حين اعتمد النجمة على 

التكتـــل الدفاعي والهجمـــات المرتدة 
في الخط األمامي.

وجاءت الفرصة األبرز والوحيدة في 
الشـــوط عنـــد الدقيقـــة )28( مـــن زمن 
الشوط، حينما لعب تياغو كرة عرضية 
متقنة تابعها المهاجـــم إيفرتون قوية 
برأسه، إال أن الحارس عبدهللا الكعبي 
أنقـــذ هدًفـــا محقًقا ببراعـــة كبيرة في 
الـــذود عن مرمـــاه وحامًيا شـــباكه من 

هدف السبق للمحرق.

الشوط الثاني

فـــي الحصـــة الثانية من اللقـــاء، فوت 
العـــب النجمـــة علـــي مـــدن تســـجيل 
هـــدف الســـبق لفريقـــه بعـــد أن تلقـــى 
كـــرة من زميله محمد الطيب، إذ قابل 

المرمى مواجًها الحارس ســـيد محمد 
جعفـــر دون رقابـــة أو مضايقة، إال أنه 
ســـدد الكرة برعونة فوق المرمى دون 
أن تجـــد موقًعـــا فـــي الشـــباك وصـــوال 

للدقيقة )50(.
ورغـــم التغييرات التـــي أجراها مدربا 
الفريقيـــن باكيتـــا مـــع المحـــرق وخالد 

الحربـــان مع النجمـــة، إال أن الوضع لم 
يتغير وصوال للدقيقة )75(.

التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
علـــي  الســـاحة  حكـــم  مـــن  المكـــون 
الســـماهيجي، وعاونـــه محمـــد جعفـــر 
وسلمان طالسي، والحكم الرابع وليد 

محمود.

وقَّع النادي األهلي عقدا مع مصنع الساقي للماء العذب ممثال في 
“مياه فراتا”؛ لرعاية الفريق األول لكرة الســلة، خالل منافســات 
الموســم الرياضــي الحالــي 2020 -  2019، الذي يســتأنف مســاء 
اليــوم الخميــس، ومثــل النــادي األهلــي فــي إجــراءات التوقيــع 
عضو مجلس إدارة النادي رئيس جهاز كرة الســلة يوســف كانو، 

وعن مصنع الساقي الرئيس التنفيذي علوي المرزوق.

وجاءت هذه الرعاية بمســـاعي 
من نائب رئيس رابطة جماهير 
النـــادي األهلـــي نـــواف هيـــات، 
فـــي  مهمـــا  دورا  لعـــب  حيـــث 
حســـم صفقة الرعاية، وتذليله 
الـــذي  األمـــر  العقبـــات؛  لكافـــة 
يؤكد العمـــل الجماهيري المهم 
في القلعة الصفراء التي تعمل 
على اســـتعادة مكانتها السابقة 

بالتتويج باأللقاب المحلية.
لكـــرة  األول  الفريـــق  وتنتظـــر 
الســـلة بالنادي األهلي مباريات 
الذهبـــي  المربـــع  فـــي  مهمـــة 
لدوري زين لكرة الســـلة، وذلك 
بمواجهتـــه لفريـــق المحرق في 
العيـــار  مـــن  مباريـــات  سلســـلة 
اليـــوم  تنطلـــق مســـاء  الثقيـــل 
األولـــى،  بالجولـــة  الخميـــس 
 Best of(   حيـــث تلعب بنظـــام

.)3
إلـــى  الرعايـــة  هـــذه  وتضـــاف 

للفريـــق  الراعيـــة  الشـــركات 
األهلـــي،  بالنـــادي  الســـالوي 
حيـــث ســـبق أن جددت شـــركة 
مرســـلون رعايتهـــا هي األخرى 
للفريـــق قبل أيـــام، األمـــر الذي 
مـــن شـــأنه أن يعـــود باإليجاب 
على الفريق في مشواره القادم 

بالمنافسات.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس 
التنفيذي لمصنع الساقي علوي 
المـــرزوق عـــن ســـعادته برعاية 
الســـلة  لكـــرة  األول  الفريـــق 
بالنـــادي األهلـــي، حيـــث تأتـــي 
هـــذه الراعية إيمانا من المصنع 
يلعبـــه  الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور 
النادي األهلي في المملكة على 
الصعيـــد الرياضـــي والشـــبابي، 
مؤكـــدا أن الرعايـــة تأتي ضمن 
الشـــباب  لخدمـــة  المســـؤولية 
عبـــر  البحرينيـــة  والرياضـــة 

تقديم الدعم.

جهود أهالوية لدعم فريق السلة
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

في إطار تشجيع الرياضة ودعم مواهب كرة القدم في مملكة البحرين، وقعت 
كليــة البحريــن التقنية )بوليتكنك البحرين( مذكرة تفاهم مع االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم، تهــدف إلــى تعــاون الطرفيــن وتبــادل الخبــرات بمــا يخــدم مملكة 

البحرين على الصعيدين الشبابي والرياضي.

جانـــب  مـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  ووقـــع 
مجلـــس  رئيـــس  البحريـــن  بوليتكنـــك 
هشـــام  الشـــيخ  “بوليتكنـــك”  أمنـــاء 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفـــة، والرئيـــس 
ومـــن  زابودســـكي،  جيـــف  التنفيـــذي 
جانـــب االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة ونائـــب الرئيـــس 
علـــي  والماليـــة  اإلداريـــة  للشـــؤون 
الرئيـــس  نائـــب  بحضـــور  البوعينيـــن، 
التنفيذي لشـــؤون الموارد والمعلومات 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  بالبوليتكنـــك 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة ورئيس قســـم 
الصحة واللياقة البدنية بالكلية محمد 
الشـــحي، عضو مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القـــدم محمد الحمادي 
واألمين العـــام لالتحاد البحريني لكرة 

القدم إبراهيم البوعينين. 
ووفـــق مذكـــرة التفاهـــم، فـــإن االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم سيســـعى إلى 
تطوير ملعب كرة القدم في “بوليتكنك” 
دولًيـــا؛  المعتمـــدة  المعاييـــر  وفـــق 
المباريـــات  بجعلـــه مهيًئـــا الســـتضافة 

ســـيقدم  كمـــا  والتدريبـــات،  الرســـمية 
انخـــراط  تضمـــن  تســـهيالت  االتحـــاد 
طلبـــة ومنتســـبي الكلية فـــي الدورات 
التدريبية التـــي ينظمها على األصعدة 
الفنية واإلداريـــة والتحكيمية، إضافة 
إلى فـــرص التدريـــب العمليـــة للطالب 
فـــي أقســـام اإلدارة واإلعـــالم وتقنيـــة 
لــــ  المعلومـــات، عـــالوة فتـــح المجـــال 
“بوليتكنك” لالســـتفادة مـــن اإلمكانات 
المتوافـــرة لـــدى االتحـــاد التي تشـــمل 
المالعب بمرافقها الرياضية المتكاملة.

وفـــق  “بوليتكنـــك”  تلتـــزم  وبدورهـــا، 
هـــذه االتفاقيـــة بمنح االتحـــاد المجال 
لالســـتفادة مـــن اإلمكانـــات المتوافـــرة 
لديهـــا المتمثلـــة فـــي مرافـــق المالعب 
والصالـــة الرياضية والمضمار وتهيئتها 
إلـــى  باإلضافـــة  المناســـب،  بالشـــكل 
التعاون في تنظيم الدورات والندوات 
وورش العمـــل التي تســـهم في تطوير 
أطراف منظومة كرة القدم البحرينية، 
عالوة على إعفاء 3 طالب ســـنوًيا يتم 
تحديـــد أســـمائهم بنـــاًء علـــى ترشـــيح 
االتحاد من ســـداد الرســـوم الدراســـية 
كافـــة حتى انتهاء البرنامج الدراســـي، 

كافـــة  التســـهيالت  لتقديـــم  والســـعي 
إلنجـــاح أي فعاليـــة مـــن شـــأنها دعـــم 
الشـــباب ورياضة كرة القدم في مملكة 
البحريـــن، باإلضافة إلى دعـــم االتحاد 
البوليتكنـــك  مـــن طلبـــة  بالمتطوعيـــن 
للمشـــاركة في اللجان العاملـــة الدائمة 
البطـــوالت  فـــي  العاملـــة  المؤقتـــة  أو 
المختلفـــة التـــي ينظمها االتحـــاد على 
مدار الموسم، والتعاون في استضافة 
المؤتمرات الرياضية المتعلقة برياضة 

كرة القدم. 
وفـــي هذا اإلطـــار، عبـــر رئيس مجلس 
أمنـــاء “بوليتكنـــك” الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة عـــن بالـــغ فخره 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  واعتـــزازه 
بمـــا  مشـــيًدا  القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي 
يمتلكـــه االتحـــاد مـــن خبرات برئاســـة 

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
الفًتـــا إلـــى أن مذكـــرة التفاهـــم تعـــزز 
عمـــل الكلية فـــي هذا المجال ويســـهم 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا، مشـــيًرا إلى أن 
العمل مع االتحاد تأكيد لدعم الشـــباب 
والرياضـــة، وتجســـيد للـــدور التكميلي 

للمسؤولية التعليمية للكلية.
لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  وبـــدوره، 
“بوليتكنـــك” جيف زابودســـكي حرص 
الكلية على المشـــاركة في دعم القطاع 
الرياضي بمملكة البحرين عموًما وكرة 
توفيـــر  إلـــى  القـــدم تحديـــدا، مشـــيًرا 
التسهيالت لطلبتها؛ من أجل المشاركة 
ودعـــم مواهبهم وتشـــجيعهم إلبرازها 
أن  مبينـــا  القـــدم،  كـــرة  مالعـــب  فـــي 
العديد مـــن الطالب أثبـــت جدارته بما 

حصده من مراكز متقدمة في مختلف 
المســـابقات الرياضية التي تنظم على 

مستوى الجامعات.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة 
أهميـــة مذكـــرة التفاهـــم فـــي تعميـــق 
أواصر التعـــاون الثنائي مع “بوليتكنك 
البحريـــن” بما يخدم مصالح كرة القدم 
البحرينيـــة، وبمـــا ينســـجم مـــع رؤيـــة 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم الهادفة 
لتعزيز الشـــراكة المجتمعية بما يســـهم 
فـــي  اللعبـــة  بمكونـــات  االرتقـــاء  فـــي 

مملكة البحرين.
وأعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
فخـــره  عـــن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
واعتزازه الكبيرين بالمساهمة الكبيرة 

التي ســـيقدمها االتحاد البحريني لكرة 
القدم؛ من أجل دعم طالب “بوليتنكنك 
تنظيـــم  صعيـــد  علـــى  البحريـــن” 
التدريـــب  فـــرص  ومنحهـــم  الـــدورات 
الميداني العملي باالتحاد، مشـــيًرا إلى 
اإلســـهامات اإليجابية التي ســـتقدمها 
الكليـــة في دعم االتحاد على األصعدة 

الفنية واإلدارية واللوجستية.
وأشار الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة إلى أن مذكـــرة التفاهم بين 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم وكلية 
البحريـــن التقنيـــة يظهـــر مـــدى الرغبة 
المشـــتركة فـــي فتـــح قنـــوات التعاون 
والتنســـيق؛ مـــن أجـــل بلـــوغ األهداف 
المرجـــوة علـــى صعيـــد االرتقـــاء بكرة 
ودعـــم  خصوصـــا  البحرينيـــة  القـــدم 

الشباب البحريني عموًما.

ــا الــريــاضــيــة ــه ــق ــراف ــادة مـــن م ــفـ ــتـ أبــــرز مــحــاورهــا دعـــم طـــاب الــكــلــيــة واالسـ

اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع “بوليتكنك”

رئيس اتحاد الكرة والرئيس التنفيذي لـ”بوليتكنك” بعد توقيع االتفاقية

رئيس اتحاد الكرة والرئيس التنفيذي لـ”بوليتكنك” بعد توقيع االتفاقية

علي بن خليفة مستقباًل هشام بن عبدالعزيز

صورة جماعية للحضور جانب من اللقاء



عــادت الفنانة التونســية عائشــة بن أحمــد لتصوير أحداث 
دورهــا بمسلســل “تقاطع طرق”، لتجســد ضمــن أحداث 

العمل دور شخصية غامضة تتطور مع أحداث العمل.
ومسلســل “تقاطع طرق”، من بطولة منــى زكي، ومحمد 

فراج، ومحمد ممدوح، وســيد رجب ومحمد التاجي، ومايان 
السيد، وحنان يوسف وغيرهم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وأعربــت بن أحمد، في تصريح، عن ســعادتها بردود الفعل التــي تلقتها عن فيلم 
“توأم روحي”، الذي يعرض حاليًا في السينما.

أوشكت زينة على االنتهاء من تصوير دورها في فيلم “التاريخ 
الســري لكوثر”، حيث بقي لها يومان لتنتهي من تصويرها 
كاملًة. وتجســد زينة شــخصية “كوثــر” تتعاطى مقويات 
أعصاب ومضادات لالكتئاب؛ لمواجهة ضغوط الناس بعد 

تحولها من ُمحجبة إلى أخرى متحررة وفقا لسياق األحداث، 
وذلك بتعليمات من طبيب نفســي تابع ألحد األحزاب الدينية، 

ويجسد دوره محسن محيي الدين.
ويشارك في بطولة “التاريخ السري لكوثر” ليلي علوي، وفراس سعيد.

تصويــر  النمــر  عبدالمحســن  الســعودي  الفنــان  يواصــل 
مشاهده في المسلســل االجتماعي “بيت بيوت”، من تأليف 
عبدالمحســن الروضــان وإخراج ســلطان خســروه، وبطولة 
الراحل سليمان الياسين ومريم الصالح وانتصار الشراح ونور 

ومرام وهبة الدري وشهد ياسين ومحمد رمضان.
وذكــر النمر، لموقع ســيدتي أن العمل كان ضمــن األعمال التي 

كانت ســتعرض في رمضان، ولكن توقف تصويره بســبب فيروس كورونا، مؤكدا أنه 
يراهن على نجاح الدور الذي سيجسده، وهو دور طبيب نفسي، يتناول عدة موضوعات.

النمر في بيت بيوتزينة تتعاطي مضاداتعائشة بن أحمد تعود
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كشـــفت النجمـــة األردنيـــة صبـــا 
مبارك عن مشـــكلة صحية عانت 
منهـــا بســـبب المشـــاهد الصعبـــة 
التـــي أدتها في مسلســـلها األخير 
 2020 رمضـــان  موســـم  فـــي 

“حارس الجبل”.
ونشـــرت صبا مبارك عبر خاصية 
علـــى  حســـابها  علـــى  ســـتوري 
انستغرام صورتين لها بالمالبس 
الرياضية السوداء، حيث ظهرت 
برشـــاقة تامة خالل جولة مشي 
لهـــا بيـــن الطبيعـــة، معربـــة عـــن 
ســـعادتها بعودتها للمشي مجددا 
من دون أن يترافق ذلك بالشعور 
مـــع األلم الذي عانت منه بســـبب 
تداعيات تأديتها مشـــاهد صعبة 
فـــي مسلســـلها “حـــارس الجبل”، 
حيـــث كتبت تعليقـــا على الصور 
جاء فيه: “بعد مليون إصابة من 
المسلســـل األخير.. أخيًرا رجعت 
أمشـــي بدون وجـــع.. البنـــي آدم 

ضعيف”.
منشـــور  مـــع  الجمهـــور  وتفاعـــل 
بقوتهـــا  مشـــيدين  مبـــارك،  صبـــا 

في تحمـــل األلم كل تلـــك الفترة 
مرهـــق  دور  بتأديـــة  وقبولهـــا 
إســـعاد  ســـبيل  فـــي  جســـمانيا 
جمهورهـــا، مع اإلشـــارة بأن صبا 
مبارك جسدت في المسلسل دور 
وأدت  وقويـــة،  متمـــردة  بدويـــة 

العديد من المشاهد الصعبة.

صبا مبارك: أخيًرا رجعت أمشي بدون وجع

بصورة على 
االنستغرام 

أعلنت الممثلة 
األمريكية 

إيما روبرتس 
نبأ حملها في 

طفلها األول من 
الممثل جاريت 

هيدلوند بعد 
عالقة بدأت العام 
الماضي. وكانت 
إيما كانت على 

عالقة استمرت 
7 أعوام مع 

الممثل إيفان 
بيترز.

هنــاك قضايا قــد يكون مــن الصعــب نقلها على الشاشــة

العلوي: البد أن تفتح األبواب للمواهب الواعدة

محمود العلوي، كاتب ومؤلف شاب يحاول بكل اجتهاد تجربة كل مربع من مرابع الفكر واإلبداع، محاوال التنويع في كل الصيغ والمفردات، 
وقدم للساحة الفنية عددا من المسرحيات التي سجلت نجاحا ونالت استحسان المتابعين، وقد أدى ذلك إلى تكثيف جهوده في دخول عالم 
الدراما التلفزيونية ملتزما بالخط الفكري العام وحامال معنى تعبيريا معينا. “البالد” التقت الكاتب الشاب محمود العلوي الذي اقتحم الطريق 

الصعب وهو طريق التأليف المسرحي:

 ما جديدك؟ «

المشـــاركة فـــي مهرجـــان خالد بـــن حمد 
للمســـرح الشـــبابي بمســـرحية كوميديـــة 

بعنوان “الديك”.
 ما الصعوبات التي يواجهها الكاتب  «

الواعد في ساحتنا المحلية؟

وخـــوف  عامـــة،  بصـــورة  اإلنتـــاج  شـــح 
المنتج من الطاقات الواعدة في الكتابة 
وعدم الثقـــة فيها، ناهيك عن قلة الدعم 
المعنـــوي والمـــادي، وهـــذه فـــي حقيقـــة 
األمر معضلة كبيـــرة، فالفنان الواعد في 
أي مجـــال كان، البد أن تفتح له األبواب 
لالنطـــالق، واألهم هو الصبـــر عليه، فمع 
المؤكـــد  مـــن  والتجربـــة  الوقـــت  مـــرور 

سيصل إلى الهدف المنشود.
عمـــل تعتـــز بـــه ســـواء فـــي المســـرح أو 

التلفزيون؟
لكل عمـــل أنجزه طعم خـــاص وذكريات 
التحديـــد،  أردت  أن  ولكـــن  ومواقـــف، 
فيمكنني القول مسرحية “خال الكلفس” 
التـــي حققـــت نجاحـــا جماهيريـــا ونالت 
إعجـــاب الكثيـــر مـــن النـــاس، وهـــذا مـــا 
شـــجعني علـــى المضي قدما فـــي تقديم 

األفضل. 
 ما القضايا التي تحاول التركيز عليها  «

في كتاباتك ؟

فـــي مجتمعنـــا قضايا كثيرة مـــن الممكن 
التطـــرق إليهـــا مثـــل، التفـــكك األســـري، 
واألمراض النفسية، وعلى الجانب اآلخر 
هناك قضايا قد يكـــون من الصعب نقلها 
على الشاشـــة بحكم العـــادات والتقاليد، 
نشـــاهدها  أن  مـــا  يـــوم  فـــي  وأتمنـــى 

مطروحة أمام الجمهور. 

 من هم كتاب المسرح  «
الذين تقرأ لهم؟

الكاتـــب  وخليجيـــا،  محليـــا 
إســـماعيل عبدهللا والشـــاعر 
والفنـــان  الشـــرقاوي  علـــي 
عبدهللا السعداوي والروائي 

أميـــن صالـــح والكاتـــب حمـــد الشـــهابي، 
وعالميا ويليام شكسبير وبريخت.

 ما طموحاتك؟ «

الذيـــن  المسلســـالن  يـــرى  أن  طموحـــي 
فرغـــت من كتابتهما مؤخرا النور، وبإذن 
هللا ســـتكون بدايتي الفعليـــة مع الدراما 

بعد هذه الخطوة.
من قدوتك؟ «

كل فنـــان مخلـــص لفنـــه أعتبـــره قدوتي 
األول  معلمـــي  أن  بيـــد  منـــه،  وأتعلـــم 
وأستاذي واألب الروحي لجميع الفنانين 
فـــي البحريـــن هـــو شـــاعرنا الكبيـــر علي 

الشـــرقاوي شـــافاه هللا، وكذلك ال أنســـى 
وقفـــة الفنـــان ســـامي رشـــدان، والفنـــان 
خليـــل الرميثـــي، والفنـــان أميـــن الصايغ 
والفنـــان أحمـــد الصايـــغ، والفنـــان أحمـــد 
مبارك، وجميع األصدقاء في الوســـط 
الفنـــي الذيـــن أكـــن لهـــم كل االحتـــرام 

والتقدير. 
 وماذا عن تشجيع األهل؟ «

فـــي البدايـــة كان األهـــل قلقيـــن مـــن 
عالـــم الفن بحكـــم أنه قـــد يبعدني عن 
الدراســـة، ولكن بعد نجاح مســـرحيتي 
التشـــجيع  وجـــدت  الكلفـــس”  “خـــال 

والدعم.
 كم مسرحية كتبت؟ «

مسرحية “نجمة سهيل” وتم ترشحيها 
كأحســـن نـــص فـــي مهرجـــان خالد بن 
حمـــد للمســـرح الشـــبابي في النســـخة 
الثالثـــة، ومســـرحية “ســـنة الطبعة”، و 
”البحرين تجمعنا”، و ”الطالب مطالب”، 
ومســـرحية األطفـــال “تويتـــي وقفص 

مريم”، و ”خال الكلفس” وغيرها.
هل من كلمة أخيرة؟ «

يعجز اللســـان عن شـــكر صحيفة “البالد” 
ووقفتهـــا الدائمـــة مـــع الفنـــان البحريني 
ودعمه بشتى الطرق، وهذا ليس بغريب 
على هذا الكيان الصحفي الشـــامخ الذي 
ســـخر كل اإلمكانـــات للنهـــوض بالحراك 
الفنـــي والثقافـــي، ونتمنـــى مـــن هللا أن 
تـــزول أزمـــة “ كورونا”؛ ألننا اشـــتقنا إلى 

المسرح واألصدقاء.

نجمك في صعود بمكان عملك، وهو ما يثير الغيرة.

حاول أن تبني بعض الجسور مع األهل واألصدقاء. 

بعضهم يعمل من وراء ظهرك؛ لتدمير حياتك المهنية.

من المحتمل أن تتأثر عالقتك بالجو المشحون بالتوتر.

حاول أن تتجنب المشاحنات وأال تترك فرصة إلساءة فهمك.

تحاول أن تستعيد لياقتك من جديد خاصة بعد العملية.

لديك وهو ما يمنحك الكثير من الحيوية والنشاط

بعض المحادثات مع أشخاص تمنحك الكثير من اإللهام.

األمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق باالستثمارات. 

من المحتمل أن تلتقي اليوم بشخص مثالي بالنسبة لك.

فتتمتع بالثقة في النفس واالستقرار العاطفي والسعادة.

الوقت هو األفضل للوفاء بجميع االلتزامات الخاصة بك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

البيادر يبدع في زمن الكورونا ويختتم مسابقة “أضحى البيادر”
واصـــل مســـرح البيـــادر إبداعاتـــه الفنية في 
الوقـــت الذي توقفت فيه مناشـــط المســـارح 
بســـبب  الجمهـــور  مـــع  المباشـــرة  األهليـــة 
الظـــروف التـــي تمر بها البالد بســـبب جائحة 
كورونـــا. وذلك عبر اختتام مســـابقة أضحى 
البيـــادر التـــي قـــام فيها باحتضـــان مجموعة 
من المواهب الشبابية المميزة واستثمر فيها 

التواصل اإللكتروني لعرض المواهب. 
فتحـــت رعايـــة النائـــب أحمـــد العامـــر نظـــم 
مســـرح البيادر مســـابقته في مجال التمثيل 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  والســـينوغرافيا 
والفيديو والرســـم وفنون النحـــت والكوالج 
إضافة إلى فن اإللقاء والموسيقى والمكياج.

وقد تقدم العديد من المشاركين بإبداعاتهم 
المميـــزة، إلـــى لجنة التحكيم الممثلة بســـالم 
رجـــب زايد رئيســـا، وعضويـــة كل من محمد 
أحمد الحبســـي وحســـن علي عجـــاج، حيث 

خضعـــت المســـابقة لمعايير فنية مـــن أهمها، 
الفكـــرة وكون الموضوع عصريـــا وفنيا، وأن 
وأن  واالبتـــكار،  باإلبـــداع  المشـــاركة  تتميـــز 
تكـــون ذات جـــودة فنيـــة وال تتعـــدى الوقت 

المقرر لها. 
وبهـــذه المناســـبة عبـــر النائـــب أحمـــد العامر 
بالطاقـــات  ثقتـــه  عـــن  المســـابقة(  )راعـــي 

اإلبداعيـــة المتجـــددة للفنانيـــن البحرينييـــن 
الذيـــن يواصلـــون بإبداعاتهـــم المميزة رســـم 
للفـــن  لوحـــات فنيـــة تعكـــس روح األصالـــة 
والثقافـــة في مملكـــة البحرين، وتكون رافًدا 
مهما في مسيرة الفن في المستقبل القريب.

كمـــا تقـــدم الفنـــان عبـــدهللا الـــدرزي )رئيـــس 
للنائـــب أحمـــد  المســـرح( بالشـــكر والتقديـــر 

العامـــر لتفضلـــه برعاية المســـابقة وبجهوده 
ترؤســـه  عبـــر  المســـرح  دعـــم  فـــي  الكبيـــرة 
اللجنـــة االستشـــارية بمســـرح البيـــادر، وبين 
الدرزي أن المسرح يواصل تميزه بالرغم من 
توقف األنشـــطة الفنية المباشـــرة، إال أن ثمة 
برامج تم تســـييرها للجمهور من محاضرات 
ورشـــية في فن المسرح ولقاءات إلكترونية 

ومسابقات مسرحية. 
كمـــا تقـــدم الفنـــان جمـــال الصقـــر )المنســـق 
العام للمســـابقة( لجميع المشـــاركين بالشـــكر 
علـــى  أضفـــى  الـــذي  لتفاعلهـــم  والتقديـــر 
المســـابقة حيويـــة وتنافســـا محموما، عكس 
الـــروح الحماســـية الطموحـــة لـــدى الشـــباب، 
هـــذه  تطويـــر  المأمـــول  أن  الصقـــر  وبيـــن 

المســـابقة لتحويلهـــا حدثـــا دوليـــا إلكترونيا 
كخطوة تطويرية الحقة.

وعبـــر منصة )برنامـــج زوم( وبحضور النائب 
أحمـــد العامـــر ومجلـــس إدارة المســـرح تـــم 
االجتمـــاع بالمتســـابقين وبأعضاء المســـرح، 
حيث تـــم اإلعالن عن النتائـــج في احتفالية 

وقد أسفرت المسابقة عن النتائج التالية: 
الجائـــزة األولـــى: ســـارة الشـــايجي فـــي فـــن 

المكياج.
الجائـــزة الثانية: الفنانة عهود ســـبت في فن 

اإللقاء والشعر.
الجائـــزة الثالثـــة: رمضـــان يوســـف فـــي فـــن 

التكوين المسرحي.
جائزة لجنة التحكيـــم: فيصل األنصاري في 

الغناء.
جائـــزة الفنـــان الواعد: عبدهللا أنـــور في فن 

التمثيل.

الجائزة األولى لسارة الشايجي في فن المكياجالنائب أحمد العامر جائزة لجنة التحكيم لفيصل األنصاري في الغناء

3 سبتمبر

 1683
القـــوات العثمانيـــة تحقـــق انتصارا 
كبيرا في معركة فيينا وذلك عندما 
تمكنـــت من فتح ثغـــرة في الدفاع 
عـــن المدينة التي كانت واحدة من 

أهم العواصم األوروبية.

 1783
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية باريس التي مثلت نهاية حرب االستقالل.

 1905
اليابان وروسيا توقعان معاهدة بورتسموث التي أنهت الحرب الروسية اليابانية.

1936
اندالع معركة بلعة بين المجاهدين العرب والجيش البريطاني.

1937
اغتيال الحاخام المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس الشرقية.

 1939
المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

المؤلف محمود العلوي

مع الشاعر علي الشرقاوي وأحمد  مجلي

أسامة الماجد
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“OSN” تكشف عن باقة من األفالم المميزة لموسم الخريف
كشفت شبكة OSN عن برنامج عروضها لشهر سبتمبر مع مجموعة من أشهر األفالم 

المميزة وعرض أشهر األفالم من بطولة نخبة نجوم الكوميديا في هوليوود.

ويتصـــّدر قائمـــة عـــروض شـــهر ســـبتمبر 
Ex�  فيلم الرعب والكوميديا الرومانسية

tra Ordinary مـــن بطولـــة ميف هيجينز 
وباري وارد وويل فورتي، حيث سيعرض 
يوم الخميس 3 ســـبتمبر الساعة 9 مساًء 
بتوقيت البحرين. وتـــدور أحداث الفيلم 
روز  األيرلنديـــة  الغـــوص  مدربـــة  حـــول 
التـــي تســـتخدم مواهبها الخارقـــة إلنقاذ 
ابنـــة مارتـــن مـــن محـــاوالت نجـــم الروك 

الستغاللها؛ بهدف إعادة إحياء شهرته.
 وســـيتم عـــرض فيلم Bombshell، مـــن 
بطولـــة مارجـــروت روبـــي وجـــون ليثجو 
جائـــزة  علـــى  الحائزتيـــن  والممثلتيـــن 
ونيكـــول  ثيـــرون  تشـــارليز  األوســـكار 
كيدمان، يوم الجمعة 4 ســـبتمبر في تمام 
الساعة 9 مساًء بتوقيت البحرين، حيث 
تـــدور أحداثـــه حـــول محاولـــة مجموعة 
من النســـاء لإلطاحة برئيس قناة فوكس 
نيوز روجر آيلز وكشـــف مالبسات أفعاله 

المشينة في كواليس الشبكة.
وقد تم اختيار يوم الخميس 10 سبتمبر 
لعـــرض فيلـــم Blood Vessel الســـاعة 9 
مســـاًء بتوقيـــت البحرين، حيـــث تجـــري 
أحداثه في شـــمال المحيط األطلسي في 
أواخر العام 1945، لتصّور رحلة الناجين 
من ســـفينة طبية مدمرة وسعيهم للبقاء 
دون طعام أو ماء أو مأوى وســـط زوبعة 
مـــن الضياع. ُيذكـــر أن الفيلـــم من بطولة 
ناثان فيليبس وأليســـا ساذرالند وروبرت 

تايلور.
وتخّص الشبكة عشاق الحركة والتشويق 
بفيلم Bridges 21، من بطولة شـــادويك 
بوزمـــان وســـيينا ميلـــر والممثـــل الحائـــز 
على جائزة األوســـكار جيه كيه ســـيمونز، 
الذي سُيبث يوم الجمعة 11 سبتمبر عند 
الساعة 9 مساًء بتوقيت البحرين. وتدور 
أحـــداث الفيلـــم حول محقق من شـــرطة 
نيويـــورك يدخـــل فـــي مطـــاردة شرســـة 

لإلمساك بقتلة شرطيين بعد كشفهما عن 
مؤامرة ضخمة وغير متوقعة.

الدرامـــا  فيلـــم  عـــرض  ســـيتم  كمـــا 
يـــوم  األولـــى  المؤثر Waves للمـــرة 
 9 الســـاعة  ســـبتمبر   17 الخميـــس 
مســـاًء بتوقيـــت البحرين، حيـــث يـــروي 
مـــن  لعائلـــة  العاطفيـــة  الرحلـــة  الفيلـــم 

ولكـــن  متســـّلط  أب  يقودهـــا  الضواحـــي 
طّيـــب القلـــب، الستكشـــاف قيـــم الحـــب 
والغفـــران والتكاتـــف فـــي أعقـــاب حدث 
مؤســـف، ويتناول األحـــداث الديناميكية 
المعّقـــدة بأســـلوب درامي ولطيـــف، وهو 
مـــن بطولـــة كيلفـــن هاريســـون جونيـــور 

ولوكاس هيدجز وتايلور راسل.

توزيع جوائز مسابقات “MTV VMAs” ألفضل األغاني المصورة 2020
بانثر” “بـــاك  فيلم  بــطــل  بــوســمــان  ــك  ــادوي ــش ت الــراحــل  للنجم  كبير  تــكــريــم 

 MTV VMAs 2020 تــم توزيــع جوائــز األفضــل فــي الموســيقى لمســابقات
األميركية السنوية، وسط اإلجراءات الوقاية من الكورونا بالطبع وذلك في 
مدينــة نيويــورك مع إقامة بعض العروض أمام عدد محدود من المشــاهدين 
فــي أماكــن معينــة بالمدينــة، وتــم إهــداء الحفــل للنجــم الراحــل تشــادويك 
بوســمان بطــل فيلــم بالك بانثر الــذي رحل عن عالمنا مطلع األســبوع الجاري 
عــن 43 عامــا بعــد صراع مع ســرطان القولــون، ووصفته بأنه “بطــل حقيقي“ 
وتضمنت الئحة الجوائز هذه السنة فئات جديدة تواكب حالة اإلغالق العام 
حــول العالــم بســبب الفيــروس والــذي تســبب بأضرار كبيــرة لقطــاع األغاني 
والحفــالت وتصويــر الفيديــو كليبــات، وأقيمت العروض الغنائيــة في الهواء 

الطلق، وتسلم نجوم كثر جوائزهم بواسطة تقنية الفيديو. 

وحققـــت النجمة ”ليـــدي غاغا“ لقب فنانة 
 Rain On Me أغنيتهـــا  وفـــازت  العـــام، 
مـــع أريانـــا غرانـــدي بجائـــزة أغنيـــة العام 
أيضا فـــي فئة “أفضل تعـــاون“، وحصلت 
دوجـــا كات على جائـــزة “الفنان الصاعد”، 
وفـــي فئة “أفضل بوب” فـــازت فرقة “بي 
تـــي اس” عن أغنيـــة On وذهبـــت جائزة 
أفضل “هيـــب هوب” إلـــى المغنية ميغان 
ذا ستاليون، عن أغنيتها ”سافاج”، ونالت 
فرقـــة كولدبالي جائزة أفضل موســـيقى 
روك. أمـــا جائزة أفضل موســـيقى بديلة، 
فنالهـــا النجـــم ماشـــين غـــان كيلـــي عـــن 
وجائـــزة   ،Bloody Valentine أغنيـــة 
الفيديو كليـــب الخيري فازت بها المغنية 
H.E.R. عن أغنية “ال أســـتطيع التنفس”، 
المســـتلهمة مـــن مقتل جـــورج فلويد. أما 
في فئة جديدة هذا العام حققت النجمة 
بيبـــر  والنجـــم جســـتين  غرانـــدي  أريانـــا 
جائزة أفضل فيديو موسيقي من المنزل 
عـــن Stuck with U، وفي الفئة الجديدة 
مـــن المســـابقة أيضا حقق جائـــزة “أفضل 
أداء في الحجر” فرقة “ســـي أن ســـي أو” 

.Unplugged At Home عن أغنية

بالك بانثر 

الراحـــل  للنجـــم  خـــاص  تكريـــم  وفـــي 
تشادويك بوســـمان أهدت مذيعة الحفل 
كيكـــي بالمر الجوائز كلها وســـط تصفيق 
وحـــزن الحضـــور عبر الشاشـــات، وقالت: 
“نهـــدي حفـــل الليلـــة لرجـــل أثـــرت روحه 
فـــي كثيريـــن. إنـــه بطـــل حقيقـــي، ليـــس 

فقـــط علـــى الشاشـــة، ولكـــن كل مـــا فعله 
وبعدهـــا  األبـــد“.  إلـــى  ســـيعيش  تأثيـــره 
تـــم عـــرض مقاطـــع للنجم المحبـــوب من 
أفالمـــه خصوصا فيلم ”بـــالك بانثر“ الذي 
استلم عنه في 2018 جائزة “إم.تي.في”، 
مملكـــة  كملـــك  دوره  عـــن  الســـينمائية 
واكانـــدا اإلفريقية الخيالية وبث شاشـــة 
ســـوداء كتبـــت عليهـــا “ارقـــد فـــي قـــوة“. 
وأصبـــح بالك بانثر أحـــد أكثر أفالم العام 
تحقيقـــا لإليرادات ورشـــح لســـت جوائز 
أوســـكار مـــن بينهـــا جائـــرة أفضـــل فيلم، 
وفـــاز الفيلـــم بجوائز أوســـكار عن أفضل 
موســـيقى أصلية، وأفضل تصميم أزياء، 

وأفضل تصميم إنتاج.
وقدمـــت ليـــدي جاجـــا في الحفـــل عرضا 
دقائـــق   9 مـــن  واســـتعراضي  غنائيـــا 
شـــاركت به أريانا جراندي أيضا، وأشـــعل 
أجـــواء الحفـــل. وعبرت ليـــدي جاجا عن 
ســـعادتها بالحصول على عدة جوائز في 
 ،Rain On Me على أغنيتهـــا MTV حفـــل
والتـــي كشـــفت كواليســـها أثنـــاء كلمتهـــا 
علـــى المســـرح، وقالـــت إنهـــا بكـــت كثيرا 
أثنـــاء غنـــاء كلمـــات األغنيـــة ألول مـــرة 
مـــع المنتـــج، وألهمـــت الجمهـــور بكلمتهـــا 
المشـــجعة، واعتبرت الفوز بجائزة أغنية 
العـــام الجائـــزة المفضلـــة لها خاصـــة إنها 
المرة األولى التي تفوز بها بهذه الجائزة.
أما القائمة الكاملة للفائزين في المسابقة، 

فهي كالتالي:
* جائزة أكثر أغنية مصورة مرغوبة:
“The Weeknd – ”Blinding Lights

جائزة فنانة العام:

Lady Gaga
* جائزة أغنية العام المصورة:

 Lady Gaga with Ariana Grande -
”“Rain On Me

* جائزة افضل تعاون غنائي في العام:

 Lady Gaga with Ariana Grande –
“”Rain On Me

* جائزة أفضل أغنية ”بوب”:
”BTS “On

* جائزة أفضل مغنٍّ جديد:

Doja Cat
* جائـــزة أفضـــل أغنيـــة لموســـيقى ار اند 

بي:
“The Weeknd - ”Blinding Lights

* جائـــزة أفضـــل أغنية لموســـيقى الهيب 

هوب:
”Megan Thee Stallion – “Savage

* جائـــزة أفضـــل فيديـــو موســـيقي مـــن 
المنزل:

 Ariana Grande

 النجمة اريانا غراندي

النجمة ليدي غاغا

مقدمة الحفل النجمة كيكي بالمر 

النجمة جوي كينغ

النجم مالوماالفرقة الكورية ايه بي تي

تكريم الراحل تشادويك بوسمان

إعداد: طارق البحار

ذكرت الممثلة البريطانية ثاندي نيوتن أنها تعتبر نفسها استثناء في  «
هوليوود؛ ألنها مازالت تحظى بفرص للتمثيل في أفالم جيدة رغم أنها 

في الـ47 من عمرها، كما أنها سمراء البشرة..

وأشارت نيوتن إلى أن ما يحدث معها غير طبيعي؛ ألن كل امرأة  «
في ظروفها تعاني من قلة األدوار خاصة أنها عاصرت 3 أجيال من 

الممثلين، ورأت ما يحدث في عاصمة السينما العالمية.
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اإلصابة بكورونا بالترتيب مهمة من أجل التوصل إلى التشخيص
أفــادت دراســة طبيــة أميركيــة صــدرت حديثــا أن اإلصابــة 
بالحمــى هــي أول أعــراض فيــروس كورونــا، يليهــا بعــد ذلك 

سعال متواصل ثم ألم بالعضالت يتبعه تقيؤ وإسهال.
وأشــارت الدراســة التي أصدرتها جامعة “جنوب كاليفورنيا” 
إلى أن اإلصابة بالحمى وحدها ال يعني أن الشــخص مصاب 
وقالــت  األعــراض.  تلــك  تتبعهــا  لــم  مــا  “كورونــا”  بفيــروس 
الدراســة “هنــاك احتمــال كبيــر أن تكــون قد أصبــت بفيروس 
“كوفيــد 19”، فــي حــال كنــت تعانــي مــن الحمــى مــن دون 
أي ســبب واضــح، وهــذه اإلصابــة هــي أول أعــراض مــرض 
كورونــا يتبعها ســعال ســيئ متواصل وألم شــديد بالعضالت 

بالترتيب”.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك األعراض عادة ما يتبعها مشاكل 
فــي المعدة واألمعاء من شــأنها أن تتســبب بالغثيان والتقيؤ 
تســاعد  العــوارض  هــذه  أن  مبينــة  المتواصــل،  واإلســهال 
األطباء في التوصل إلى التشــخيص الصحيح والتمييز بين 
اإلصابــة باإلنفلونــزا العادية أو فيروس كورونا خصوصا وأن 
موسم االنفلونزا على وشك البدء في الخريف المقبل. وقال 
المشارك في إعداد الدراسة بيتر كون “إن هذه األعراض بهذا 
الترتيــب هــي مهمــة جــدا مــن أجــل التوصل إلى التشــخيص 
الســليم مع قرب بدء موســم اإلنفلونزا، وهي تساعد األطباء 

بدرجــة كبيــرة التخــاذ الخطــوات الالزمــة للعنايــة بالمريــض 
المصاب بهذه األعراض ووقف التدهور في حالته”.

بــدوره، اعتبــر البروفيســور جيمــس هيكــس أنــه مــع تطــور 
معالجــة مرضــى “كورونــا”، فــإن تشــخيص المصــاب مبكــرا 
يسهم إلى حد كبير في تقصير فترة بقائهم في المستشفى.

وأضــاف “أن تشــخيص المصــاب عبــر تلــك العــوارض يعنــي 
التوصــل إلــى معرفــة حالتــه المرضيــة مبكرا وبشــكل دقيق، 
وعمــا إذا كانــت حالتــه هــي انفلونــزا عاديــة أم كورونــا؛ مــا 

يساعد األطباء في اتخاذ القرار الصحيح لعالج المريض”.

تستضيف هذه األيام مدينة فينيسيا 
اإليطالية أول مهرجان سينمائي كبير 
منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، 
إذ تعيــن علــى المنظميــن التكيــف مع 

الظروف غير االعتيادية الحالية.
وســيكون المهرجــان هــذا العــام أقــل 
إبهــارا، فــي ظــل عــدم حضــور الكثير 
من نجوم هوليوود، وااللتزام بقواعد 
عــرض  أثنــاء  االجتماعــي  التباعــد 
طــوال  الكمامــات  وارتــداء  األفــالم، 
الوقــت. وقالــت اللجنــة المنظمــة “إنه 
وختــام  افتتــاح  حفــالت  إلغــاء  تــم 
المهرجان”، مضيفة أن بعض الممثلين 
والمخرجيــن ســيقدمون أفالمهم في 
عبــر  بثهــا  يتــم  صحافيــة  مؤتمــرات 
تقديمهــا  مــن  بــدال  االنترنــت  شــبكة 

بصورة مباشرة للحضور.
وبالنسبة للممثلين المشاركين  «

في المهرجان، فإن التواصل 
مع المعجبين اللتقاط صور 
“السيلفي” سيكون محدودا.

انطالق “فينيسيا 
السينمائي”.. بالكمامات

Science Advanc� مجلــة  ”نشــرت 
باحثيــن  أن  مفــاده  خبــرا  العلميــة   ”es
أميركييــن توصلــوا إلــى أن إيقاف عمل 
يمنــع  البنكريــاس  فــي  الــودي  العصــب 

تطور مرض السكري من النوع األول.
والحــظ العلمــاء أن جهــاز المناعة يقوم 
تنتــج  التــي  البنكريــاس  خاليــا  بقتــل 
األنســولين فــي بعــض المناطــق، وتبقى 
علــى قيــد الحيــاة فــي بعــض المناطــق 

األخرى.
واقتــرح الخبــراء مــن معهــد “ال جــوال” 
لعلــم المناعة في ســان دييغــو أن إمداد 
األعصاب الودية للبنكرياس بالمزيد من 
األعصاب، ينشــط خاليا الجهاز المناعي 
لتدميــر خاليا الغدة. وأظهرت التجارب 
علــى الفئــران المخبريــة أن إيقاف عمل 
العصــب الذي يصل إلــى جزء معين من 
البنكرياس يوقف عملية موت الخاليا.

تطبيــق  عــن  الباحثيــن  بإمــكان  أصبــح 
يحــول كالمهــم إلــى نــص مطبــوع، أن 
“اليــف  تطبيــق  إصــدار  علــى  يحصلــوا 
 %  95 تفــوق  بدقــة  ترانســكرايب” 
باللغــة العربيــة، الذي يحــول الكالم إلى 
نــص مطبــوع حيــن يمليــه المســتخدم، 
تقنيــة  الســتخدام  لإلنترنــت  ويحتــاج 

السحاب.
هــذه  فــي  العربيــة،  اللغــة  دعــم  وكان 

الفئــة مــن التطبيقــات المعروفة ببرامج 
التعــرف علــى الــكالم، ضعيًفــا منــذ أيام 
“فيافويــس” مــن “أي بــي إم” فــي أواخر 
التســعينات، لكــن هــذا التطبيــق “اليــف 
 ،)Live Transcribe( ترانســكرايب” 
جــادوت  جامعــة  فيــه  ســاهمت  الــذي 
باللغــة  مذهــالً  أداًء  يقــدم  األميركيــة، 
العربية بل يكتســح مــا تقدمه “جوجل” 

و”مايكرووسوفت”.

التوصل لطريقة تمنع تطور السكري

تطبيق سهل لتحويل الكالم إلى نص مطبوع

اضطرت النجمة الجميلة هايدي كلوم إلى مغادرة 
كرسي تحكيم ”أميركا جوت تالنت“، بعد حالة تسمم 

غذائي مفاجئ، وطمأنت الجميع بنشر صورة لها 
بعالمة النصر بعد الخروج من استوديو التصوير.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكــرت دراســة نشــرت فــي مجلــة 
األنهــار  ذوبــان  أن  أليــرت”،  “يــرك 
الجليدية يقود الكوكب إلى أســوأ 

سيناريو لـ ”االحترار العالمي“.
ورفعت الصفائــح الجليدية، التي 
غرينالنــد  فــي  بســرعة  تــذوب 
ســطح  مســتويات  وأنتاركتيــكا، 
منــذ  ســم   1.8 بمقــدار  البحــر 

التسعينات، بحسب الدراسة.
ووفًقــا للجنــة الحكوميــة الدولية 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، فــإن هــذا 
األســوأ  الســيناريو  مــع  يتوافــق 

الرتفاع درجة حرارة الكوكب.

 ووفًقا لعلماء من جامعة ليدز  «
في المملكة المتحدة والمعهد 

الدنماركي لألرصاد الجوية، 
سيرتفع مستوى البحر بمقدار 

17 سم، ما سيزيد من الفيضانات 
التي ستؤثر على موطن 16 

مليون شخص بحلول نهاية 
القرن.

مع استمرار جائحة كورونا يواجه العالم 
الكمامــات  فــي  أخــرى متمثلــة  جائحــة 
ذات االستخدام الواحد والقفازات التي 
يخلفهــا النــاس وراءهــم فــي الشــوارع 
والمجمعات التجارية وعلى الشــواطئ. 
هــذه الكمامــات مصنوعــة مــن مركبــات 
بالســتيكية غيــر قابلــة للتحلــل، ولذلــك 
البحريــة خصوصــا؛  البيئــة  فهــي تهــدد 
السلســلة  عبــر  انتقالهــا  إمــكان  بســبب 
الغذائيــة والضــرر الــذي تلحقــه بكائنات 
مثل الطيور البحرية المعرضة للتشــابك 
مــع األربطة المطاطية المســتخدمة في 

الكمامات.
وتقول صحيفة “ديلي ميل”: إن  «

علماء في “يونيفيرسيتي كوليج 
لندن” حسبوا انه لو استخدم كل 
بريطاني كماما وحيد االستعمال 

كل يوم لمدة عام فإن ذلك سيحدث 
124 ألف طن من الفضالت تضاف 

إلى 57 ألف طن من العبوات 
البالستيكية التي ال يمكن إعادة 

تدويرها. 

أسوأ سيناريو 
لـ “االحترار العالمي”

الكمامات القماشية 
أفضل للبيئة رواتب المشاهير مثيرة لالهتمام دائًما، تعرفوا على قائمة تضم 10 شخصيات مشهورة، 

ويعتبر أصحابها هم األعلى دخاًل في 2020 بحسب مجلة فوربس Forbes. في حين 
أنه من الطبيعي جًدا بالنسبة للمشاهير أن يكسبوا الماليين، إال أن صاحب الدخل األعلى 

حقق مئات الماليين من الدوالرات، إذ حقق أعلى ربح بـ 590 مليون دوالر. 
10. جاءت في المركز العاشر بينك Pink برصيد 47 مليون دوالر. 

9. جاءت في المركز التاسع جينيفر لوبيز برصيد 47.5 مليون دوالر. 
مليون   49 برصيد  الثامن جودي جادج  المركز  8. جاءت في 

دوالر. 
 49.5 برصيد  كارداشيان  كيم  السابع  المركز  في  جــاءت   .7

مليون دوالر.
ايليش 6.  بيلي اي  السادس  المركز  جاءت في 

برصيد 53 مليون دوالر. 
المركز الخامس جي كي رولينج 5.  جاءت في 

برصيد 60 مليون دوالر. 
سويفت  تايلور  الــرابــع  المركز  في  جــاءت   .4

برصيد 63.5 مليون دوالر. 
3. جـــاءت فــي الــمــركــز الــثــالــث أريــانــا جــرانــدي 

برصيد 72 مليون دوالر. 
ايــلــيــن ديجينيرز  الــثــانــي  الــمــركــز  فــي  ــاءت  2. جـ

برصيد 84 مليون دوالر. 
1. جــاءت فــي المركــز األول كايلي جينــر برصيد 590 

مليون دوالر.

أعلى 10 نجمات أجًرا في 2020

تمساح الغريال المعرض لخطر االنقراض يحمل المئات من صغاره فوق 
رأسه في الهند.

تمكنــت األميركيــة كيا تويســلمان من خســارة ما يقرب مــن 60 كيلوغراًما 
من وزنها بعدما فشــلت في تحقيق هذا الهدف لســنوات طويلة. والســبب 

أنها قررت اتباع 5 عادات صحية ساعدتها على استعادة رشاقتها.

وفــي التفاصيــل، أن المــرأة التــي تقيــم فــي كاليفورنيــا قــررت يوًمــا التوجه 
بالطائــرة مــن كنتاكــي إلــى أريزونا. ولم تشــعر باالرتيــاح أثنــاء الجلوس في 
مقعدهــا، كمــا طلبت أن يتم تزويدهــا بوصلة مكّملة لحزام األمان. ومنذ ذلك 

الحين قررت أن تبدأ تطبيق برنامج يساعدها على خسارة الوزن الزائد.
وفهمــت كيــا، 25 عاًمــا، أن عليهــا البــدء بالكــّف عــن التذّمــر والســيطرة علــى 
 ”Sympa�Sympa“ مفاصــل حياتهــا. وقالــت بحســب مــا نقــل عنهــا موقــع
الفرنســي “علمــت حينهــا أنــه الوقــت المناســب لكــي أتوقــف عــن لعــب دور 

الضحية وآخذ قراراتي لكي أعيش حياة جديدة“ بحسب مجلة هي.
وأشــارت كيا إلى أن اعتماد 5 عادات صحية هو ما ســاعدها على خســارة ما 

يقرب من 60 كيلوغراًما من وزنها. 

عادات سهلة ساعدت أميركية على خسارة 60 كيلوغراًما

 ”Pokemon Go“ لعبــة  أعلنــت 
في تغريدة عبر حسابها الرسمي 
علــى “تويتــر”، أنها ســتنهي دعم 
تشــغيلها علــى أنظمــة “أندرويد” 
و “iOS” القديمــة عندمــا تطلــق 
شــهر  فــي  الجديــد  تحديثهــا 
لــن  وبالتالــي  المقبــل،  أكتوبــر 

.”iOS 11“ أو ”iOS 10“ تستطيع تشغيلها على هواتف أو “تابلت أندرويد 5.0” أو
وأكد حساب اللعبة أن اثنين من الهواتف واسعة االنتشار وهما آيفون 5S وآيفون 

.”iOS 12“ 6 لن يشغال اللعبة رغم إمكانية عملهما على نظام
وقالت شــركة “Niantic” التي تطور هذه اللعبة، تعليًقا على هذا األمر، في حديثها 
لموقــع “The Verge”: “هاتفــا آيفــون 5S وآيفــون 6 يملــكان ذاكرة وصول عشــوائي 
بحجم 1 غيغا بايت فقط، وال نريد أن نعطل تطوير وتنفيذ المزايا ونحرم الغالبية 

العظمى من الالعبين الذين يملكون هواتف أقوى”.

“Pokemon Go” لن تعمل على األجهزة القديمة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:57

 11:37 

03:07 

05:55

07:25 
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