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احصل على استرداد نقدي بنسبة  
1% كلما تسوقت باستخدام بطاقة 

المصرف الخليجي التجاري االئتمانية 
بال حد أدنى لإلنفاق أو حد أقصى لالسترداد النقدي، كلما تسوقت أكثر داخل المتجر أو 

عبر المنصات اإللكترونية كلما استفدت أكثر من هذا العرض.

تقدم اليوم بطلب الحصول على بطاقتك االئتمانية عبر زيارة أقرب فرع لك، واستمتع 
بهذا العرض والمزيد من العروض األخرى.

للمزيد من المعلومات، اتصل على 54 00 54 17. 

تطّبق الشروط واألحكام.

“التربية”: تأجيل البدء في العام الدراسي أسبوعين

سمو ولي العهد

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لمراجعة 
إجـــراءات فتـــح المـــدارس الحكوميـــة، وبنـــاًء علـــى 
توصيـــة الفريـــق الوطنـــي الطبـــي، وفي ضـــوء ازدياد 
عـــدد الحـــاالت القائمة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
فـــي األيام الماضيـــة، أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم 
تأجيـــل البدء في العام الدراســـي للمدارس الحكومية 
لفترة أســـبوعين؛ لفحـــص جميع الـــكادر التعليمي في 

المدارس الحكومية.
وبذلـــك تتأخـــر عـــودة الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة 
والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غٍد األحد الموافق 6 

سبتمبر 2020 إلى 20 سبتمبر 2020.
كمـــا يبقى الوضع بالنســـبة لمنتســـبي قطاعات الوزارة 
وإداراتها كما كان عليه الوضع في األســـبوع الماضي، 
إلـــى حين صـــدور تعليمـــات جديـــدة بهذا الشـــأن. أما 
أن  الـــوزارة  فأكـــدت  الخاصـــة  المـــدارس  بخصـــوص 

العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.

المنامة - بنا

تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية

سمو رئيس 
الوزراء يوجه 

رسالة عن 
مواجهة 
تداعيات 
)02(“كورونا”

الرئيس المصري يشيد 
بمتانة العالقات   

الثنائية مع البحرين

“الليوان”... نهضة 
عقارية جديدة ألسلوب 

حياة عصرية

معظم البلدان أعادت فتح 
شواطئها... متى يحين 

دور بالج الجزائر؟

)05(

)07(

)04(

قـــال رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، إن مجموع 
عدد معامالت التســـجيل العقـــاري المقدمة إلكترونًيا منذ تدشـــين نظام تقديم 
الطلبات إلكترونًيا منذ ما يقارب األربع أشهر بلغ نحو 3000 معاملة إلكترونية، 
منها 52 % معاملة بيع وشـــراء، و33 % معاملة إعادة تســـجيل، و7.5 % هبات 
فردية، و7.5 % معامالت رهونات عقارية. وذكر أن التحول اإللكتروني أســـهم 
في ســـرعة إنجـــاز المعامـــالت، وإنجاز أكبر لعـــدد المعامالت، كما أســـهمت هذه 
الخدمـــات اإللكترونيـــة في التغلب علـــى النقص الحاصل في عـــدد الموظفين؛ 

بسبب تقاعد عدد كبير من الموظفين.

3 آالف معاملة تسجيل عقاري 
إلكترونية في 4 أشهر

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

)07(



“األعلى للمرأة”: تنمية التفكير اإلبداعي لدى متفوقات الثانوية
أطلــق المجلــس األعلــى للمــرأة مبــادرة ســنوية لالحتفــاء بمتفوقــات مــن 
خريجــات مرحلــة الثانويــة العامة في مــدارس حكومية مختلفــة، وتنمية 
وعيهن بأنماط ومنهجيات وهيكلية العمل المؤسســي الحكومي والرسمي 
)المجلــس األعلــى للمرأة نموذًجا(، وتعزيز مشــاركتهن في ابتكار الوســائل 
الحديثــة لهــذا النــوع مــن العمــل، وكيفيــة مواجهــة التحديــات وتجــاوز 
المشــكالت، إضافــة إلــى توســيع مداركتهن حــول االختيارات المســتقبلية 

المناسبة والصحيحة على الصعيد الدراسي والمهني.

وتأتـــي هذه المبـــادرة المبتكرة في 
إطار برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة 
البحرينيـــة فـــي نســـخته الثانيـــة – 
e “إرشـــاد” الـــذي أطلقـــه المجلـــس 
تســـتقطب  وهـــي  أخيـــرا،  األعلـــى 
نحـــو 40 طالبـــة بعقـــد ورش عمـــل 
تفاعلية عن بعد تتضمن العديد من 
المحاور من بينها تعريف الطالبات 
بالتخصصـــات الواعدة التي تتزايد 

العمـــل  إليهـــا فـــي ســـوق  الحاجـــة 
وفـــرص دراســـتها، وتقديـــم الدعم 
واإلرشاد بشـــأن اختيار التخصص 

العلمي والمسار المهني.
تنميـــة  علـــى  المبـــادرة  وتعمـــل 
التعليـــم  فـــي  االبداعـــي  التفكيـــر 
من خـــال تعريـــف الطالبـــات على 
منهجيات وآليات العمل المؤسسي 
مامـــح  رســـم  فـــي  ومشـــاركتهن 

مســـتقبلية آلليـــات العمل الرســـمي 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ولجميـــع 
والتعريـــف  والتوعيـــة  القطاعـــات، 
بمنهجيـــة عمـــل المجلـــس األعلـــى 
اختصاصاتـــه  تنفيـــذ  فـــي  للمـــرأة 
وآليـــات عملـــه فـــي إعـــداد الخطـــة 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية 
عمـــل  برنامـــج  فـــي  وإدماجهـــا 
جميـــع  مـــع  بالتعـــاون  الحكومـــة 
وتعمـــل  كمـــا  والحلفـــاء.  الشـــركاء 
الطالبـــات  تعريـــف  علـــى  المبـــادرة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  بتجربـــة 

احتـــواء تداعيات جائحـــة “كوفيد 
19” على المرأة واألسرة.

مـــن  الثانيـــة  النســـخة  وتتضمـــن 
للمـــرأة  الوطنـــي  برنامـــج اإلرشـــاد 

 e – البحرينيـــة في نســـخته الثانية
“إرشـــاد” أيضـــا سلســـلة مـــن ورش 
أهميـــة  عـــن  االفتراضيـــة  العمـــل 
تحقيـــق  فـــي  الرقميـــة  المنصـــات 
والمهـــارات  اقتصـــادي،  مـــردود 
التغيـــرات  لمواكبـــة  اإللكترونيـــة 
في ســـوق العمـــل حالًيـــا، وعن آلية 
الترويـــج عـــن خبرات المشـــاركات، 
الرقميـــة  بالمنصـــات  والتوعيـــة 
الخاصـــة بالبحـــث عـــن الوظائـــف، 
عـــن  متخصصـــة  ومحاضـــرات 
وكيفيـــة  االفتراضيـــة  الســـجات 
التجـــارة  لمشـــروعات  االنتقـــال 
اإللكترونيـــة، إضافـــة إلـــى متابعـــة 
التنفيـــذ وتقييـــم وقيـــاس النتائـــج 
قصـــص  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 

النجاح.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تعزيز مهاراتهن 
اإللكترونية 

لمواكبة التغيرات

سمو رئيس الوزراء يوجه رسالة عن مواجهة تداعيات “كورونا”

انطالق منتدى رؤى البحرين نهاية الشهر

تنطلـــق يـــوم 29 ســـبتمبر الجاري، 
البحريـــن..  “رؤى  منتـــدى  أعمـــال 
عالمـــي  لمســـتقبل  مشـــتركة  رؤى 
ناجـــح”، الذي يعقد ســـنوًيا بتنظيم 
مـــن ديوان صاحب الســـمو الملكي 
هـــذا  وســـيكون  الـــوزراء،  رئيـــس 
العـــام بالتعاون مـــع منظمة الصحة 
تقنيـــة  عبـــر  ســـيعقد  إذ  العالميـــة، 
االتصـــال المرئـــي؛ نظـــرا للظـــروف 
الراهنـــة، بالتزامن مع انعقاد الجزء 
اجتماعـــات  مـــن  المســـتوى  رفيـــع 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة، 
التـــي تصادف هـــذا العـــام احتفال 

المنظمة بالذكرى الـ 75 إلنشائها.
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  ورحـــب 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
غيبريســـوس، في رســـالة رســـمية 
وجههـــا إلى ديوان صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع 
الديـــوان فـــي تنظيم منتـــدى رؤى 
البحريـــن لهـــذا العـــام؛ بهدف بحث 
ســـبل مواجهـــة تداعيـــات فيروس 
كورونا المســـتجد، معرًبا عن دعمه 
وتطلعـــه إلـــى نجـــاح المنتـــدى بما 
يسهم في تعزيز التعاون مع مملكة 
البحريـــن فـــي مواجهـــة التحديات 
بفيـــروس  المرتبطـــة  العالميـــة 

“كوفيد 19”.
وتأتـــي مشـــاركة منظمـــة الصحـــة 
المنتـــدى،  تنظيـــم  فـــي  العالميـــة 
تأكيدا للتعاون الراسخ الذي يجمع 
والمنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
العالميـــة، ومـــا يشـــهده مـــن تطور 
مستمر في خدمة القطاع الصحي 
المســـتوى  وعلـــى  المملكـــة  فـــي 
العالمـــي، وهـــو التعـــاون الذي توج 
بتكريـــم المنظمـــة في مايـــو 2019 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الوزراء كقائد عالمي له إســـهامات 
عظيمـــة فـــي مجـــال الصحـــة، في 
ســـابقة هـــي األولى مـــن نوعها في 
ستشـــارك  كمـــا  المنظمـــة،  تاريـــخ 
سكرتارية منظمة الصحة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
فـــي جائزة صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء لألطباء المتميزين 
والطبـــي،  العاجـــي  البحـــث  فـــي 
والتـــي ســـيجري منحهـــا بالتزامـــن 

مع احتفال المملكـــة بيوم الطبيب 
البحريني في 4 نوفمبر 2020.

هـــذا  المنتـــدى  فعاليـــات  وتعقـــد 
العام تحت شـــعار “أهداف التنمية 
المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 
جائحة كوفيد 19”، بمشـــاركة عدد 
مـــن النخـــب والشـــخصيات رفيعة 
المســـتوى وكبـــار مســـؤولي األمـــم 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛ 
مشـــتركة  رؤى  بشـــأن  للتباحـــث 
تســـاهم فـــي مواجهـــة التحديـــات 
تفشـــي  فـــي  المتمثلـــة  الراهنـــة 
جائحة فيروس كورونا في العالم، 
والتخفيـــف مـــن أثـــاره وتداعياته 
على الجهود الدولية لتنفيذ أجندة 

أهداف التنمية المستدامة.
وســـيوجه رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
إلـــى  رســـالة  خليفـــة  آل  ســـلمان 
ســـموه  رؤى  تتنـــاول  المنتـــدى 
بشـــأن ســـبل مواجهـــة التحديـــات 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
والصحيـــة التـــي أفرزتهـــا جائحـــة 
كورونـــا علـــى المســـتوى العالمـــي، 
وحشـــد الجهـــد الدولـــي مـــن أجـــل 
التنميـــة  جهـــود  تعزيـــز  مواصلـــة 
الـــدول  ومســـاعدة  المســـتدامة، 
احتياجـــا  األكثـــر  والمجتمعـــات 
بهـــدف  الظـــروف  هـــذه  لمواجهـــة 
لهـــذه  الســـلبية  التأثيـــرات  تقليـــل 
التنميـــة  جهـــود  علـــى  األزمـــة 

المستدامة على مستوى العالم.
وأوضح الشـــيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفة أن منتدى رؤى البحرين 
يأتي في ســـياق االهتمام المتزايد 
الذي يوليه رئيس الوزراء صاحب 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
لمســـاندة  بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
الهادفـــة  الدوليـــة  الجهـــود  ودعـــم 
إلى تنفيـــذ أجندة أهـــداف التنمية 
إلـــى  ارتـــكازا   ،2030 المســـتدامة 
الجهود التي قادها سموه لتحقيق 
قبـــل  اإلنمائيـــة  األلفيـــة  أهـــداف 
حلـــول موعدهـــا، ومـــا أنجـــز حتى 
اآلن مـــن تقـــدم فـــي دمـــج وتنفيذ 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التي 
تحظـــى بكل الدعم من ســـموه في 
مملكـــة البحريـــن، وكذلـــك تأكيـــدا 

إليمان ســـموه بأن العمل الجماعي 
المشـــترك هو الطريق األمثل لبلوغ 
األهـــداف الطموحـــة نحـــو الســـام 

واالستقرار والتنمية.
ورحب بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي إقامـــة منتـــدى رؤى 
البحريـــن لهذا العام؛ بهـــدف تركيز 
مناقشـــات المنتـــدى علـــى أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المرحلة 
“كوفيـــد  جائحـــة  ســـتلي  التـــي 
هـــو  الموضـــوع  هـــذا  إن  إذ   ،”19
التحـــدي األكثـــر إلحاًحـــا با جدال 
أمـــام االقتصـــاد العالمـــي والتنمية 

المستدامة.
وأشار إلى أن منتدى رؤى البحرين 
أهـــداف  علـــى  العـــام  هـــذا  يركـــز 
التنمية المســـتدامة فـــي مرحلة ما 
بعد “كوفيد 19”؛ باعتباره التحدي 
األكثر إلحاًحا الذي يواجه االقتصاد 
المســـتدامة؛  والتنميـــة  العالمـــي 
التـــي  الجمـــة  التداعيـــات  بســـبب 
أثرت بشـــكل مباشـــر على األنظمة 
والبيئيـــة  واالقتصاديـــة  الصحيـــة 
ومســـتويات ومعـــدالت النمو على 
مســـتوى العالـــم أجمع، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة مراجعـــة وتقييـــم أجنـــدة 
أهداف التنمية المستدامة لتواكب 

التغييرات الراهنة.
وأكد أن المنتدى ســـيناقش أهمية 
فـــي  المشـــترك  الدولـــي  العمـــل 
فيـــروس  تفشـــي  أزمـــة  مواجهـــة 
كورونا المســـتجد )كوفيد 19(؛ من 
أجل وضع حلول عالمية مشـــتركة 
تعـــزز مـــن ترابـــط البشـــرية الـــذي 
يجسد األساس الجوهري لإلعان 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان والقـــوة 
الدافعـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
ونبـــه الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى 
آل خليفـــة إلـــى أن أزمـــة جائحـــة 
فيروس “كوفيد 19” وضعت العالم 
وأحدثـــت  كبـــرى  تحديـــات  أمـــام 
فـــي  تحـــواًل  متفاوتـــة  وبدرجـــات 
طبيعـــة العاقـــات الدوليـــة، ومدى 
القدرة على ترســـيخ آليـــات العمل 
الجماعـــي في مواجهة هـــذا العدو 
عـــن  فضـــا  للبشـــرية،  المشـــترك 
بـــروز اتجاهات جديـــدة للجغرافيا 

السياسية والتحول نحو سياسات 
خارجية أكثر احتواًء.

ونـــوه إلـــى أن انعقـــاد المنتدى هذا 
العـــام يصـــادف احتفـــال الجمعيـــة 
العامـــة لألمـــم المتحدة هـــذا العام 
بالذكرى الســـنوية الــــ 75 للمنظمة، 
األمـــر الذي ســـوف يفســـح المجال 
إلطالة تاريخيـــة والعمل من أجل 
دراســـة وتقييم ووضـــع التوقعات 
المائمة للمســـتقبل، مشيرا إلى أن 
األمـــم المتحـــدة تقـــود اإلجراءات 
انتشـــار  علـــى  للســـيطرة  العالميـــة 
وتأثيـــر الوبـــاء مـــن أجـــل “هزيمـــة 
أفضـــل”،  عالـــم  وبنـــاء  الفيـــروس 
رؤيـــة  صياغـــة  األمـــر  يتطلـــب  إذ 
لاقتصـــادات  الدولـــي  للتضامـــن 
“إجـــراءات  لتطويـــر  الرائـــدة، 
سياسية حاسمة وشاملة ومبتكرة 
خصوصا على صعيد الدعم المالي 
والفنـــي ألكثر الفئـــات ضعًفا وفقًرا 

في العالم”.
نجـــاح  إلـــى  تطلعـــه  عـــن  وأعـــرب 
المنتـــدى فـــي التوصل إلـــى نتائج 
تســـهم فـــي وضـــع خارطـــة طريق 
اإلجـــراءات  بشـــأن  واضحـــة 
الازمـــة لبنـــاء نظـــام عالمـــي أكثـــر 
مرونـــة وتعاوًنـــا ومناســـبة لمرحلة 
19”، مؤكـــدا أن  بعـــد “كوفيـــد  مـــا 
مملكـــة البحرين ســـباقة فـــي تبني 
المبادرات الداعمـــة لتنفيذ أهداف 
يعـــود  بمـــا  المســـتدامة  التنميـــة 

بالمنفعة على شعوب العالم.
ومـــن المقـــرر أن يســـلط المنتـــدى 
الضـــوء علـــى العديـــد مـــن القضايا 
من خال المناقشـــات اإللكترونية 
وفـــي  تنظيمهـــا،  ســـيتم  التـــي 
“كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي  مقدمتهـــا 
19” الـــذي يعـــد القضيـــة الرئيســـة 
تمتـــد  إذ  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
تأثيراته لتشـــمل األبعاد السياسية 
إذ  واالقتصاديـــة.  واالجتماعيـــة 
يســـعى المنتـــدى إلـــى لفـــت انتباه 
العالم إلى الحاجة إلى التداول من 
أجل السام واألمن العالميين فيما 
وراء “كوفيـــد 19” بطريقـــة تدرس 
الســـامة الجماعية لســـكان كوكب 

األرض.

المنامة - بنا
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من الملف العتيد

مــرة أخــرى.. نعــود إلى الملف العتيد، إلــى المجلس المهيب لســمو رئيس الوزراء، 
كيــف كان؟ مــاذا دارت فيــه مــن أطروحــات؟ مــن حــوارات وطنيــة، ومناقشــات 

فكرية؟
هــل كان االرتبــاط وثيًقــا بقضايــا أمــة؟ أم بشــجون وطــن؟ بعناصــر ومســؤوليات 
دولة؟ أم بماٍض وحاضر ومستقبل إقليم؟ هل عروتنا الوثقى مازالت على حالها.. 
عميقــة، أصيلــة، مواكبــة؟ أم إن العقــد قــد انفــرط، والمســبحة قــد ووريــت الثرى، 

والمأذنة ضلت طريق الِقبلة؟
مــن محاســن الصــدف أن مملكــة البحرين خــال مرورها من عنــق زجاجة مرحلة 
بعــد األخــرى، أن لديهــا مــن الثوابــت ما ينأى بها عــن مهاترات ما أنــزل هللا بها من 
ســلطان، وأن مــا تحملــه مــن إرث حضــاري قــد لعــب دوًرا كبيًرا في تشــكيل وعي 
قادتهــا وإيمــان شــعبها بــأن اليــد الواحــدة ال تصفــق، وأن األمة المنقســمة ال يمكن 
أن تواجــه إال مصيــًرا كارثًيــا، وأن الدولــة المرتهنة إلى الخــارج من الممكن أن تمر 

بأحلك الظروف وأشرس المنقلبات.
من هنا كان حرص رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
حفظــه هللا ورعــاه فــي مجلســه العتيــد مكتــظ بالتوجيهات الســديدة التــي تدفع 
باتجاه وحدة المجتمع البحريني، تماًما مثلما هي الحال في المشروع اإلصاحي 
الكبيــر لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حفظــه هللا ورعــاه الــذي كافــح التمييــز 
وانتصــر علــى الطائفيــة والفئويــة والمناطقة، وذلــك قبل أن يلعــب دوًرا مهًما في 
إرســاء حجــر أســاس لديمقراطيــة قائمــة على العــدل، ولحريات صنوانهــا احترام 

اآلخر وصون حريته وعدم االعتداء على خصوصيته.
مــن هنــا ومــن الملــف العتيد يمكننــا أن نعثر علــى الكثير من الكنوز التــي تهيئ لنا 
ســبيل العيــش الكريــم، وتضيــف لمراحــل تطورنــا ذلــك اإليمــان المفعــم بالوطنية 
الخالصــة أو ذلــك المدجج بمنجزات يمكن البنــاء عليها، بداًل من توجيه اللوم إلى 
مخارج ألفاظها أو منطلقات ســلوكياتها، أو أدبيات يمكن تعديل زوايا رؤيتها إذا 

حسنت النوايا وصدقت الرؤى، وُصفيت النفوس.
الملف العتيد من المجلس الكريم جزء من مســيرة وطن، وفصيل مرتبط بحركة 

تاريخ، وصيرورة مجتمع، وعمادة قبول باآلخر.
علومنــا هــي عادتنــا، وفنوننا هــي تقاليدنا، وآدابنا، هي أن نســتمع أكثر من نتكلم، 
وأن نــرى أكثــر مما نشــاهد، وأن نحتفي بالضيف أكثر ممــا يتوق في مقصده إلينا 

بالحاجة الملحة أو بالطلب العاجل.
مملكــة البحريــن بخيــر، جنــة من جنان الخالــق عّز وجل، وبوصلــة تنوير يمكن أن 
تضيــف إلــى ســجايا أمتهــا نوًرا بعد نــور، وخلًقا فــي أبهى صور الخالــق، وعًزا في 

أقدس بقاع الدنيا التي حباها هللا بالثمرات فأنبتت في “كل سنبلة مائة حبة”.
مملكــة البحريــن وملفاتهــا، المجلس العتيــد وأطروحاته المتفكــرة، ملكها ورئيس 
وزرائها وولي عهدها وقادتها المتعاقبون، جزء ال يتجزأ من كيان أمة، وأثر مثلما 
هــو عيــن لــكل مرتقــٍب عزيــز، ولــكل طالٍب ُمجــد، ولكل أمل نســعى مــن خاله أن 
نقيــم صروحنــا علــى قاعــدة ارتكاز ثريــة بأصل المعتقــد، وجذور المرتجــى، وُنبل 

المحتوى.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج



آل عباس: تعقيدات ُتعطل تجديد رخص الصيادين منـذ أشهـر
مــــطــــالــــبــــا بــــــــإصــــــــدار الــــــــقــــــــرار الـــــــــــــــــــوزاري الــــجــــديــــد

إن  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب   قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمرانـــي لم تطِو صفحة 

الصياديـــن من فئـــة المحترفين وغير 
المحترفين بســـبب بعـــض التعقيدات 
المعنييـــن  لـــدى  الملـــف  إدارة  فـــي 
أن:  وأضـــاف  المختصـــة.  بالجهـــات 
طلبـــات تجديـــد رخـــص البحـــارة غير 

المتفرغيـــن أو تحويـــل الرخص عالق 
لمدة أشـــهر بأدراج الوزارة في انتظار 
إصـــدار القـــرار والضوابـــط التنظيمية 
الجديـــدة من قبل جهـــة االختصاص. 
وطالـــب آل عبـــاس الـــوزارة بإجـــراء 

بعيـــدة  خطـــة  مـــع  شـــاملة  دراســـة 
األجل بما يســـمح للبحارة باســـتيعاب 
علـــى  والعمـــل  الحاصلـــة  التغييـــرات 
حـــل أوضاعهـــم فـــي وقـــت كاف قبل 
بأحوالهـــم  يضـــر  ال  بشـــكل  صـــدوره 

المعيشـــية. وأوضـــح آل عبـــاس، أنـــه 
وخالل مراجعاته العديدة والمستمرة 
مـــع إدارة الثـــروة البحرية فـــي الفترة 
األخيرة، فإنهم بانتظـــار صدور القرار 

التنظيمي في هذا الشأن.
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المنامة - بنا

شـــارك الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس 
األعلـــى للبيئـــة محمد بـــن دينه، في 
االجتمـــاع الـــوزاري بشـــأن التعافـــي 
جائحـــة  مـــن  والمـــرن  المســـتدام 
كورونـــا )كوفيـــد 10(، الـــذي عقدتـــه 
وزارة البيئـــة اليابانيـــة عبر االتصال 
المرئـــي، بمشـــاركة األميـــن التنفيذي 
لســـكرتارية اتفاقية األمـــم المتحدة 
المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  اإلطاريـــة 

ومسؤولي البيئة في 88 دولة.
وفـــي افتتاح االجتمـــاع ألقى رئيس 
وزراء اليابـــان شـــينزو آبـــي واألمين 
أنطونيـــو  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام 
االفتتاحيـــة،  الكلمـــة  غوتيريـــش 
مرحبين بالمشـــاركين فـــي االجتماع 
الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية 
والمساعي الدولية المكثفة لمكافحة 
فيروس كورونـــا والحد من تأثيراته 
الســـلبية علـــى المجتمعات ومختلف 

القطاعات، ومنها القطاع البيئي.
وفـــي كلمتـــه، أكـــد بـــن دينـــة حرص 
االلتـــزام  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الدائـــم باالتفاقـــات الدوليـــة الداعية 
لمواجهـــة التحديـــات البيئيـــة، مبيًنا 
أن جائحـــة كورونـــا تشـــكل تحدًيـــا 
وظرًفـــا اســـتثنائيا لـــكل دول العـــام، 
ما يســـتدعي معـــه التحضير ووضع 
األطـــر العامـــة التـــي يجـــدر التركيـــز 
عليها في المرحلة الحالية استعدادا 
لمرحلـــة مـــا بعـــد كورونـــا؛ مـــن أجل 

التعافي بشكل مستدام.
وقـــال بن دينـــة إن مملكـــة البحرين، 
وضمن فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 

الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، وضعت البرامج 
والخطـــط للتعامل مع المســـتجدات 
تفشـــي  بدايـــة  منـــذ  والتطـــورات 
الجائحـــة، كمـــا تبنـــت المملكة حزمة 
مـــن اإلجـــراءات البيئيـــة في ســـبيل 
الخـــروج مـــن جائحـــة كورونـــا بأقل 

األضرار الممكنة.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي للمجلس 
األعلى للبيئة إلى أن مملكة البحرين 
تعمـــل بشـــكل ممنهـــج، وبمـــا يتســـق 
مـــع ظروفها الوطنية علـــى التصدي 
لتغيـــر المنـــاخ والتكييـــف مـــع آثاره، 
الفتـــا إلـــى أن العمل مـــا يـــزال قائًما 
علـــى إعـــداد اســـتراتيجية التكيـــف 
خـــالل  تـــم  إذ  المنـــاخ،  تغيـــر  مـــع 
األعوام الســـابقة وضع استراتيجية 
التصـــدي  فـــي  تســـاهم  ودراســـات 
لمشـــكلة تغير المناخ، ومنهـــا اعتماد 
مفهـــوم االقتصـــاد األخضـــر وتنفيـــذ 
مجموعـــة مـــن البرامـــج والمشـــاريع 

التـــي تصـــب فـــي مجـــال التخفيـــف 
المشـــروعات  ومنهـــا  والتكيـــف، 
المتعلقـــة بكفـــاءة الطاقـــة والطاقـــة 
المتجـــددة، منوًهـــا بالتـــزام المملكـــة 
الجاد في المساعي الداعمة لتقريب 
الجهـــود البيئيـــة مـــن خـــالل دورهـــا 
ومشـــاركتها المتواصلة والبناءة في 
مختلـــف المحافـــل الدوليـــة، إضافة 
إلى حرصها وإســـهاماتها الدائمة في 
دعـــم الجهود الدولية الرامية لتعزيز 
التنمية المســـتدامة والتصدي لتغير 

المناخ والحفاظ على البيئة.
اإللكترونيـــة  المنصـــة  واشـــتملت 
علـــى 3 جلســـات، اســـتعرض خاللها 
المحـــاور  مـــن  عـــددا  المتحدثـــون 
والمواضيع المتعلقة بنهج وأساليب 
التعافـــي المســـتدام لما بعـــد كورونا، 
المنـــاخ  لتغيـــر  المـــرن  والتصـــدي 
واالقتصـــاد الدائري، وإعـــادة تنظيم 
نمـــط الحيـــاة واالقتصـــاد؛ مـــن أجل 
تعزيز التحوالت اإليجابية نحو بيئة 

آمنة وأكثر مرونة واستدامة.

تبنــي حزمة من اإلجــراءات البيئية للخــروج بأقل األضرار
بن دينة: تعاملنا مع التطورات منذ بداية الجائحة
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مع الوزير عبدالباقي وصواريخ القاهر والظافر والرائد
Û  20 الســبت  يــوم  وفــي  الهنــد،  فــي  إقامتــي  أثنــاء 

أكتوبــر 1972، تلقيت مكالمة من المكتب اإلعالمي 
لحكومــة مقاطعــة مهاراشــتر الهنديــة، وعاصمتهــا 
مومبــاي، تدعونــي، ضمــن طاقم صحافــي، لمرافقة 
وتغطيــة زيــارة وزير خارجيــة العراق آنذاك الســيد 
مرتضــى ســعيد عبدالباقــي، الذي كان يقــوم بزيارة 
رســمية للهنــد بدأهــا بزيــارة دلهــي ثــم مومبــاي في 

طريق عودته إلى بغداد.
Û  بعد ذلك بـ 7 سنوات، لقي مرتضى سعيد عبدالباقي

حتفه ونهايته المأســاوية؛ فقد تولى صدام حســين 
الســلطة المطلقــة فــي العــراق في 16 يوليــو 1979، 
بعــد إزاحــة رفيقه الرئيس أحمد حســن البكر، وبعد 
بضعة أيام، وبهدف ترســيخ ســلطته والتخلص من 
أي منافــس محتمــل، دعــا صــدام كبــار المســؤولين 
والقــادة بحــزب البعــث الحاكــم إلــى اجتمــاع طارئ 
برئاســته، بقاعــة “الخلــد” فــي بغداد، ونادى باالســم 
علــى عــدد كبيــر منهــم اقتيــدوا إلــى الســجن وتــم 
إعدام أكثرهم فيما ســمي بـــ “مجزرة الرفاق”، وكان 
مــن بينهــم مرتضى ســعيد عبدالباقــي، الذي تعرض 

إلى التعذيب في السجن قبل أن يتم إعدامه.
Û  نعــود إلــى زيارتــه الرســمية للهنــد؛ فقــد وصــل إلــى

1972 وكان  21 أكتوبــر  يــوم األحــد  مومبــاي فــي 
برفقتــه وفــد كبيــر رفيــع المســتوى ضــم عــدد مــن 
األســاتذة والعلمــاء العراقيين وعســكريين بمالبس 
مدنية إلى جانب كبار المسؤولين بوزارة الخارجية 

العراقية. 
Û  وتضمــن برنامــج الزيارة، زيارة “مركــز بابا لألبحاث

فــي مومبــاي، وهــذا  “ترومبــي”  بمنطقــة  النوويــة” 
المركــز هــو أكبــر وأهــم مراكــز التطويــر واألبحــاث 
للعلــوم النوويــة المتقدمــة ومختلــف تطبيقاتها في 

الهند.
Û  لــم يدخــل إلــى المركــز إال الوزيــر الضيــف و3 فقــط

مــن مرافقيــه وعــدد مــن المســؤولين الهنــود، وقــد 

ُطلــب مــن الصحافييــن وباقــي المرافقيــن الهنــود 
والعراقيين االنتظار في القاعة الخارجية للمركز.

Û  ،فــي تلــك القاعة كانــت فتــرة االنتظار طويلــة جًدا
تعرفــت خاللهــا وتحدثــت إلى عدد من المســؤولين 
التســليح،  بشــؤون  المعنييــن  المرافقيــن  الهنــود 
وعرفــت أن الهــدف الرئيــس لتلــك الزيــارة لــم يعــد 
ســرًيا، وأنــه يدور حــول البحث في إمــكان التعاون 
بيــن العــراق والهنــد فــي مجــاالت تطويــر القــدرات 
أن  أيًضــا  وعرفــت  للعــراق،  النوويــة  والطاقــات 
الحكومــة الهنديــة تــرى أن العــراق قــد تســرع فــي 
الزيــارة، واألهــم  مــن  الهــدف  أو تســريب  اإلعــالن 
مــن ذلــك هــو أن الحكومــة الهندية لديهــا جملة من 
المخاوف والتحفظات في هذا الشــأن، وكانت ترى 
أن إمكانــات التعــاون مــع النظــام العراقــي فــي هذا 
المجــال ضعيفــة جــًدا؛ بســبب قناعتها بعــدم وجود 
ضمانــات أو مــا يؤكــد اســتقرار وبقــاء ذلــك النظــام 
علــى المدييــن القريــب والبعيــد، إلــى جانــب إدراك 
الهنــد بافتقــار العــراق، فــي ذلك الوقت علــى األقل، 
إلــى المقومــات األساســية واإلمكانــات والكفــاءات 
تحمــل  علــى  النظــام  مقــدرة  وعــدم  المطلوبــة، 
القانونيــة  وااللتزامــات  والتبعــات  المســؤوليات 
والفنية واألخالقية التي تتطلبها مشروعات تطوير 

الطاقة النووية لألغراض العسكرية.
Û  ،وفــي تلــك القاعة، والحًقــا أثناء إقامتي فــي الهند

عرفــت أن للهنــد تجربــة ســابقة لم تكــن موفقة في 
الحربــي  التصنيــع  مجــال  فــي  مصــر  مــع  التعــاون 
الصواريــخ  وإنتــاج  تطويــر  مجــال  فــي  خصوصــا 
البالســتية؛ ففــي العــام 1957 اتفــق رئيــس الــوزراء 
الهندي جواهــرالل نهرو والرئيس جمال عبدالناصر 
علــى االســتعانة واالســتفادة مــن العلمــاء والخبراء 
األلمــان فــي الهنــد ومصــر لغــرض تطويــر وإنتــاج 
وصــل  وبالفعــل  الحربيــة،  والطائــرات  الصواريــخ 
تنفيــذ  فــي  وبــدأوا  مصــر  إلــى  األلمــان  العلمــاء 

برامجهــم، إال أن مصــر لــم تســتطع حمايتهــم مــن 
استهداف ومخططات المخابرات اإلسرائيلية التي 
قامــت باغتيالهم وتصفيتهم بوســائل مختلفة منها 
إرسال الطرود المفخخة لهم، فاضطر معظمهم إلى 

مغادرة مصر.
Û  مــن تبقــى  مــن  مــع  المصريــون،  العلمــاء  وواصــل 

العلمــاء األلمــان، عمليــة إنتاج الصواريخ، وأشــادت 
وســائل اإلعــالم المصريــة والعربيــة بنجاحهــم فــي 
تطوير منظومة من الصواريخ البالستية، وبمناسبة 
يوليــو   23 لثــورة  العاشــرة  بالذكــرى  االحتفــال 
1952 حضــر الرئيــس جمــال عبدالناصــر والمشــير 
أمــام  الناجــح،  اإلطــالق  حفــل  عامــر  عبدالحكيــم 
كاميــرات اإلعــالم، لصواريــخ “القاهــر” و ”الظافر” و 
”الرائــد”، وأكــد اإلعــالم المصــري والعربــي أن هــذه 
الصواريــخ تســتطيع أن تصــل إلــى عمــق إســرائيل 
وتمحوهــا مــن الوجــود، وكانــت فــي الواقــع عمليــة 
بروباغنــدا طاغيــة؛ فصدق وصفق العــرب، وفرحوا 

لهذا اإلنجاز المشرف.
Û  وبعــد 5 ســنوات مــن ذلــك الحفــل، وقعت حــرب أو

هزيمــة 1967، وفــي الســاعات األولــى منهــا تمكــن 
ســالح  وإبــادة  تدميــر  مــن  اإلســرائيلي  الطيــران 
الطيران المصري وهو جاثم على مرابض المطارات 
العســكرية فــي مختلــف أنحــاء األراضــي المصرية، 
وانتهــت الحرب بعد 6 أيام فقط باحتالل إســرائيل 
كامل شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجوالن السورية، 
وكان العــرب طيلــة تلــك األيام الســتة ينظرون إلى 
الســماء فــي حيــرة وترقب وذهــول ويســألون: أين 

القاهر وأين الظافر وأين الرائد؟
Û  ،أدرك العرب الحًقا أن تلك الصواريخ، بعد تجريبها

اتضــح أنهــا كانــت تفتقد أو ينقصها شــيء أساســي 
وهــو نظام التوجيــه والتحكم بالجهــة التي يتحرك 
إليها الصاروخ! هذه المشــكلة لم يتم التغلب عليها، 

فتوقف المشــروع وأودعــت تلك الصواريخ كخردة 
واحتســبت  المصــري،  الجيــش  مســتودعات  فــي 
الجهــود التي بذلت والمالييــن التي أنفقت واآلمال 
واآلمــال  “الجهــود  خانــة  فــي  اســتنهضت  التــي 
والمصاريــف المعدومــة”، كمــا حصــل الشــيء ذاتــه 
الــذي  النفاثــة”   300 “حلــوان  المقاتلــة  لمشــروع 
أطلقــه عبدالناصــر، ثــم أقنعــه الســوفييت فيما بعد 
باســتبداله بشراء المقاتلة الميغ 21، التي كما يقول 
الخليجيــون “َفّشــلتنا” فــي مواجهاتنــا وحروبنــا مع 
إســرائيل؛ فهــي ال تقــارن بكفــاءة طائــرات الفانتوم 

األميركية التي تستخدمها إسرائيل. 
Û  نعــود مــرة أخــرى إلــى زيــارة الوزير مرتضى ســعيد

عبدالباقــي لمومبــاي التي كانت قصيــرة جًدا؛ ليوم 
واحــد فقــط، وفي مســاء ذلك اليــوم التقيت به في 
فندق تاج محل، قبل توجهه للمطار، وأجريت معه 
مقابلــة مطولــة، طلــب منــي عــدم اإلشــارة فيها إلى 
موضــوع التعــاون النووي بيــن العــراق والهند، وقد 
التزمــت بذلــك، ونشــرت المقابلــة في مجلــة “صدى 

األسبوع” البحرينية بتاريخ 12 نوفمبر 1972.
Û  واســتمرت الهند في أبحاثها وتجاربها وأوكلت إلى

أبوبكــر عبدالــكالم، وهــو عالــم هنــدي مســلم، مهمة 
تطويــر صناعــات الصواريــخ البالســتية؛ عبدالــكالم 
هــذا أصبــح فيمــا بعــد رئيســا لجمهورية الهنــد التي 
نجحــت فــي امتــالك القــوة الصاروخيــة والنوويــة 
وغزت الفضاء بصواريخها ومسابيرها بما في ذلك 
مســبار “مانجاليــان” الــذي نجــح فــي الوصــول إلــى 
كوكــب المريــخ، إلــى جانــب العديــد مــن اإلنجازات 

والبرامج المشابهة.
Û  رحــم هللا مرتضــى ســعيد عبدالباقــي، ورحــم هللا

صواريــخ القاهــر والظافر والرائــد، والحمد لله الذي 
ال يحمد على مكروه سواه.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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بـــاج الجزائـــر مـــاذ البحرينيين فـــي الصيـــف. وأغلق في شـــهر مايو 
الماضـــي بســـبب كثافة مرتاديه وغيـــاب التدابيـــر االحترازية بالباج. 
واليوم بعد مضي أشـــهر على اإلغاق، تبنى النائب أحمد الدمســـتاني 
مطالبـــة بضـــرورة اســـتئناف فتـــح البـــاج مـــع األخـــذ باالحتـــرازات 
والتدابيـــر. وقال إن كثيرا من البلدان اســـتأنفت فتح ســـواحلها مثلما 
قـــررت البحريـــن مـــع أنشـــطة المطاعم والمقاهـــي والمـــدارس ومراكز 
التدريـــب والصاالت الرياضية والماعب وغيرها من المرافق. وتعتبر 
شـــركة “إدامة” مسؤولة عن إدارة الباج. وهي الذراع العقاري لشركة 
ممتلـــكات. وطالب الدمســـتاني الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة أمين 
العريض بضرورة وضع خطة للتعامل مع الموقف عند استئناف الباج 

وأهمية وضع خطة زمنية لعودته الستقبال المرتادين. عدسة “الباد” 
جالـــت بمنطقـــة البـــاج ورصدت خلـــوه مـــن المرتادين؛ بســـبب القرار 

الصادر في مايو الماضي.

معظم البلدان أعادت فتح شواطئها... متى يحين دور بالج الجزائر؟
ــرازات ــتـ ــاة االحـ ــل مــع مـــراعـ ــواح ــس ال الــدمــســتــانــي يــطــالــب عــبــر “^” بــفــتــح 
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اســـتقبل رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية 
قصـــر  فـــي  أمـــس  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
االتحادية بمدينة القاهرة، وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي؛ فـــي إطـــار الزيـــارة 
التي يقـــوم بها وزير الخارجيـــة إلى مصر، 
حيـــث نقـــل الزياني تحيـــات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، إلى رئيس جمهورية مصر العربية 

الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، وتمنياتهم 
لـــه موفور الصحـــة والعافيـــة، ولجمهورية 
مصـــر العربية وشـــعبها الشـــقيق مزيدا من 

التقدم والنماء واالزدهار.
وخالل اللقاء، رحب رئيس جمهورية مصر 
العربيـــة بالزياني، معرًبا عن تقديره لزيارة 

بمتانـــة  مشـــيًدا  لمصـــر،  الخارجيـــة  وزيـــر 
العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة التـــي تربط 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص 
الجانبيـــن علـــى تطويرهـــا وتعزيزهـــا فـــي 
مختلـــف المجاالت، مكلًفـــا وزير الخارجية 
بنقـــل خالـــص تحياتـــه إلـــى عاهـــل البالد، 
وتمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن دوام الرفعـــة 

واالزدهار. 
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالمســـار المتميز 
للعالقـــات األخويـــة الوطيدة بيـــن البلدين 
الشـــقيقين وما تتســـم به مـــن متانة وقوة 
في ظـــل الحـــرص المتبادل علـــى االرتقاء 
أوســـع  آفـــاق  إلـــى  التعـــاون  بمســـتويات 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعة علـــى البلدين 

بالـــدور  مشـــيدا  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
االستراتيجي لجمهورية مصر العربية في 
ترســـيخ األمن والسلم اإلقليمي، ومواقفها 
المشـــرفة في حفظ األمـــن القومي العربي 
مؤكـــًدا  العربيـــة،  القضايـــا  عـــن  والدفـــاع 

تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر 
العربيـــة فـــي كل مـــا تتخذه مـــن إجراءات 
لحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها 
ومصالحهـــا. حضـــر اللقـــاء وزيـــر خارجية 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ســـامح شـــكري، 

وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة 

مصر العربية المنـــدوب الدائم لدى جامعة 

الدول العربية هشـــام الجـــودر، والمتحدث 

باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

المنامة - وزارة الخارجية

السيسي يستقبل وزير الخارجية في قصر االتحادية
ــي ــلم اإلقليمـ ــن والسـ ــيخ األمـ ــي ترسـ ــر فـ ــتراتيجي لمصـ ــدور االسـ ــادة بالـ ــي: إشـ الزيانـ

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
وزيـــر  مـــع  أمـــس،  القاهـــرة  فـــي  الزيانـــي، 
خارجيـــة جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
ســـامح شكري؛ في إطار الزيارة التي يقوم 

بها وزير الخارجية لمصر.
شـــكري  وســـامح  الزيانـــي  وعقـــد 
جلســـة مباحثـــات رســـمية فـــي قصـــر 
أكـــد  إذ  القاهـــرة،  بمدينـــة  التحريـــر 
وزيـــرا الخارجية عمق واســـتراتيجية 
العالقـــات القائمـــة بيـــن البلديـــن ومـــا 
يجمع الشعبين الشـــقيقين من روابط 
تاريخيـــة وأواصر أخوية، وأشـــادا بما 
تشـــهده مجاالت التعـــاون الثنائي من 
تطورات ملموســـة، مؤكدين مســـتوى 
التنســـيق والتشاور الوثيق القائم بين 
الجانبيـــن، كما اتفق وزيـــرا الخارجية 
التدابيـــر  مـــن  مزيـــد  اتخـــاذ  علـــى 
االقتصـــادي  التعـــاون  أوجـــه  لتعزيـــز 
واالســـتثماري والتجـــاري بين البلدين 
خـــالل الفترة الُمقبلة بما يتناســـب مع 

اإلمكانـــات والفرص الكبيـــرة المتاحة 
لهما، ويعكس توجيهات قيادة البلدين 
فـــي هـــذا الصدد.كمـــا تنـــاول الوزيـــران 
القائمـــة  العالقـــات  واســـتراتيجية  عمـــق 
بيـــن البلديـــن لما فيـــه مصلحـــة الجانبين، 
مـــع تأكيـــد تضامـــن البلديـــن فـــي مواجهة 
تســـتهدف  التـــي  الخارجيـــة  التدخـــالت 
تقويـــض األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة، 
واتفقا على ضرورة تنســـيق المواقف إزاء 
االجتمـــاع الُمقبـــل لمجلس جامعـــة الدول 
العربية على المســـتوى الـــوزاري بما يحقق 
مصالـــح البلديـــن ويدعـــم العمـــل العربـــي 

المشترك.
من جانبه، أعرب الوزير شـــكري عن تقدير 
جمهوريـــة مصر العربية لمـــا تقدمه مملكة 
المصريـــة  للجاليـــة  رعايـــة  مـــن  البحريـــن 
الُمقيمة بها، الســـيما خالل األشهر الماضية 
التي شـــهدت تحديات وظروف استثنائية 
اتصـــااًل بتفشـــي جائحـــة فيـــروس كورونا 
الُمســـتجد، في حين أعـــرب الوزير الزياني 
للجاليـــة  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــر  عـــن 
المصريـــة ودورهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة 

االقتصادية واالجتماعية في المملكة.
وعلـــى الصعيـــد اإلقليمـــي، تناولت جلســـة 

المباحثـــات أبـــرز التطـــورات والتحديـــات 
التـــي تشـــهدها المنطقة؛ الســـيما تطورات 
األوضـــاع في ليبيـــا ومســـتجدات القضية 
عـــن  الوزيـــران  أعـــرب  إذ  الفلســـطينية، 
ترحيـــب جمهوريـــة مصر العربيـــة ومملكة 
تســـتهدف  مبـــادرات  بأيـــة  البحريـــن 
تحقيق الســـالم الشـــامل والعـــادل للقضية 
الفلســـطينية؛ اســـتناًدا لمقررات الشـــرعية 
الدوليـــة، مع تأكيـــد ضـــرورة الحفاظ على 
مبـــدأ حـــل الدولتيـــن ووقف أيـــة خطوات 
الفلســـطينية،  األراضـــي  ضـــم  تســـتهدف 
إلـــى  الراميـــة  المســـاعي  ومواصلـــة دعـــم 

تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
الحـــل  دعمهمـــا  علـــى  الجانبـــان  وشـــدد 
السياســـي التوافقـــي الـــذي ُيحافـــظ علـــى 
ســـيادة ليبيـــا ووحدتهـــا ويحقـــق تطلعات 
الشـــعب الليبـــي نحـــو األمـــن واالســـتقرار 
ومواجهة اإلرهـــاب والتدخالت الخارجية 
للمبـــادرات  البلديـــن  ومســـاندة  الهّدامـــة، 
الحاليـــة للتهدئـــة ومـــا تضمنته مـــن دعوة 
لوقف إطالق النار وتشكيل مجلس رئاسي 

جديد وتوزيع عادل للثروة في البالد.
كمـــا جـــدد شـــكري التأكيـــد علـــى موقـــف 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الداعـــم لمملكـــة 

البحريـــن ولألشـــقاء بالخليـــج العربـــي في 
تهـــدد  وأخطـــار  تحديـــات  أيـــة  مواجهـــة 
أمنهـــا واســـتقرارها، مشـــدًدا علـــى أن أمن 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة واألمـــن القومي 
العربـــي بمثابـــة جـــزء ال يتجـــزأ مـــن أمـــن 

الخليج العربي واستقراره.
حضر االجتماع كبار المسؤولين في وزارة 
خارجيـــة جمهورية مصر العربية، وســـفير 
مصـــر  جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول 

العربية هشام الجودر.

السيسي يشيد 
بمتانة العالقات 

الثنائية وينقل 
تحياته لعاهل البالد

local@albiladpress.com05
األحد 6 سبتمبر 2020 - 18 محرم 1442 - العدد 4345األحد 6 سبتمبر 2020 - 18 محرم 1442 - العدد 4345

الجفير - جمعية الصحفيين

أكدت عضو جمعيـــة الصحفيين البحرينية 
رئيســـة لجنـــة الحريـــات زهـــراء حبيب أن 
الحيـــاة اآلن فـــي العصـــر الرقمـــي أصبحت 
أكثـــر تعقيـــًدا، إذ أعطـــت مواقـــع التواصل 
التعبيـــر  فـــي  الحـــق  األفـــراد  االجتماعـــي 
عـــن رأيهـــم والحصـــول علـــى المعلومـــات 
والوصـــول إليها، كما أعطـــت األفراد الحق 
فـــي التواصـــل مـــع المســـؤولين وأصحـــاب 
القـــرار والعكـــس، وبالتالـــي يتوجـــب علـــى 
المســـتخدم لهذه البرامج أن يعرف حقوقه 

وواجباته الرقمية.
وأوضحـــت حبيـــب خـــالل مشـــاركتها فـــي 
ورشـــة “دور اإلعـــالم والصحافـــة وخطـــة 
العمـــل الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان”، التـــي 

عبـــر  األربعـــاء  الخارجيـــة  وزارة  نظمتهـــا 
هنـــاك  أن  المرئـــي،  اإللكترونـــي  البـــث 
خبـــراء وحقوقيـــون يحـــذرون من انتشـــار 
والترويـــج  الكاذبـــة  واألخبـــار  الشـــائعات 
لخطـــاب الكراهيـــة وتهديـــد الســـلم األهلي 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  المجتمعـــات  فـــي 
االجتماعـــي، إذ تعـــد هـــذه األمـــور من أهم 
الســـلبيات التـــي يواجههـــا المدافعيـــن عـــن 
حقوق اإلنســـان في العالـــم الرقمي، معربة 
عـــن تطلعهـــا إلصـــدار قانـــون أكثـــر شـــموالً 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي منصـــات التواصـــل 
ومواكًبـــا  الرقمـــي  والعالـــم  االجتماعـــي 

للتطورات الرقمية.
وبينت حبيب في ورقة العمل التي قدمتها 
بأعمـــال الورشـــة وحملـــت عنـــوان “برامـــج 

التواصـــل االجتماعـــي وحقـــوق اإلنســـان”، 
أن الحقـــوق المكفولة فـــي القانون ال تتغير 
الرقمـــي،  أو  الواقعـــي  العالـــم  فـــي  ســـواء 
ويجـــب رفـــض والتصـــدي ألي انتهاك لحق 
أي إنســـان في مواقع التواصل االجتماعي، 
مشـــيرة إلى أن القانون الجنائي لم يتطرق 

تفصيال للجرائم اإللكترونية الحديثة.
اإلحصـــاءات  ألبـــرز  اســـتعراضها  وفـــي 
الرقميـــة، ذكـــرت حبيب أنه بحســـب موقع 
مـــن  أكثـــر  يســـتخدم   We Are Social
نصف ســـكان العالم اآلن وســـائل التواصل 
االجتماعي، وتتجاوز نسبة نمو مستخدمي 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ســـنويا الــــ 
10 %، بمعـــدل 12 مســـتخدما جديـــدا كل 
ثانيـــة لوســـائل التواصل، فيمـــا وصل عدد 

مســـتخدمي وســـائل التواصل االجتماعي 
حتـــى يوليـــو 2020 إلـــى مـــا مجموعه 3.9 

مليار شخص حول العالم.
آخـــر  أظهـــر  البحريـــن،  لمملكـــة  وبالنســـبة 
إحصـــاء رســـمي لهيئـــة تنظيـــم االتصاالت 
عالميـــًا   84 المركـــز  أحـــرزت  المملكـــة  أن 
فـــي ســـرعة اإلنترنـــت، متقدمـــة 12 مركزًا 
خـــالل عام واحـــد. في حين بيـــن 99.7 % 
مـــن المشـــاركين في اســـتبيان للهيئـــة أنهم 

استخدموا اإلنترنت خالل آخر 3 أشهر.
والمؤسســـات  المنظمـــات  حبيـــب  ودعـــت 
الحقوقيـــة إلـــى تكثيـــف الـــدورات وورش 
العمـــل للمختصين بحماية حقوق اإلنســـان 
مفهـــوم  بشـــأن  والمؤثريـــن  واإلعالمييـــن 
الحقوق الرقمية وكيفيـــة دعمها وتعزيزها 

وحمايتهـــا مـــن االنتهـــاك. كما أكـــدت الدور 
مســـألة  فـــي  اإلعـــالم  لوســـائل  المحـــوري 
حقـــوق  مفهـــوم  ونشـــر  التوعيـــة  زيـــادة 
المقـــاالت  خـــالل  مـــن  الرقميـــة  اإلنســـان 
التحليلية المنشـــورة فـــي الصحف الورقية 
و  “الفيديوجرافيـــك”  والفيديوهـــات 
المنصـــات  واســـتخدام  “االنفوجرافيـــك” 
االجتماعيـــة للصحيفـــة ووســـائل اإلعـــالم 
األخرى؛ لتعزيز هذه الثقافة وكيفية حماية 
هـــذه الحقـــوق. وأوصـــت حبيـــب بضرورة 
المواكبـــة المســـتمرة للتطـــور التكنولوجـــي 
خصوصـــا في إيصـــال الرســـائل اإلعالمية، 
وبحث آلية قانونية لحماية حقوق اإلنسان 
في مواقع وشـــبكات التواصل االجتماعي، 
وبث رسائل من قبل المؤسسات الحكومية 

والمدنية المعنية بحقوق اإلنســـان للتوعية 
والحث على الحفاظ على حقوق اإلنســـان 
المنتهكـــة  والســـلوكيات  الخطابـــات  ونبـــذ 
لتلك الحقوق بمواقع التواصل االجتماعي، 
إضافة إلى إعداد مقررات ومناهج دراسية؛ 
لتعريـــف الطالـــب بحقوقـــه وواجباته على 

أرض الواقع والرقمية.

حبيب تشارك في ورشة “دور اإلعالم والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان”

الحقـــوق ال تتغيـــر فــي الواقـــع أو العالــم الرقمـــي

زهراء حبيب

البيانات لدى المحرر

قـــام نائب محافظ المحافظة الشـــمالية 
العميـــد خالد الدوســـري بزيـــارة تفقدية 
لموقع أحد المنازل الذي كان قد تعرض 
ســـقف إحـــدى غرفـــه النهيار جـــزء منه 
بمنطقـــة كرانـــة. وفـــي الزيـــارة اطمـــأن 
الدوســـري علـــى ســـالمة أفـــراد المنـــزل 
الـــذي تقطنـــه عائلتـــان بعـــدم تعرضهـــم 
ألي مكـــروه جراء الحـــادث ولله الحمد، 

المدنـــي  الدفـــاع  رجـــال  بـــدور  مشـــيًدا 
في اتخـــاذ اإلجراءات الالزمـــة وتأمين 
الموقع. وأكد أن المحافظة وبتوجيهات 
مـــن المحافـــظ علـــي العصفور ســـتتخذ 
ألفـــراد  المســـاعدة  لتقديـــم  إجراءاتهـــا 
المنـــزل بتأمين الســـكن المؤقت المالئم 
الجهـــات  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق 

المختصة.

سكن مؤقت لعائلة منزل كرانة

رفــع مواطن مناشــدة للمســؤولين ، وقــال “كلي ثقة بأن تكون مناشــدتي 
محــل عطــف وتقدير؛ لتعلقهــا بمعاناة عدد كبير مــن المواطنين األبرياء، 
ونحــن مــن ضمنهــم، ممــن تعرضــوا ومازالوا للنصــب واالحتيــال من قبل 
مواطــن كان نقابًيــا معروًفا ومحســوًبا على إحدى الجمعيات السياســية 
المعروفــة التــي لفظتــه أخيــرا بعــد أن تكشــفت حقيقتــه أمامهــا وأمــام 

المواطنين”.

وأكـــد المواطن أنه مـــن ضحايا هذا 
ولألســـف  تمكـــن  الـــذي  الشـــخص 
الشـــديد من االحتيـــال مؤخًرا على 
والـــذي  والمتـــزوج،  البســـيط  ابنـــه 
ال يملـــك مـــن الدنيـــا شـــيئا ويقطـــن 
معنـــا فـــي المنـــزل ويعمـــل موظًفـــا 
ماســـة  بحاجـــة  كان  إذ  بســـيًطا، 
لمبلـــغ من المـــال دفعـــه للتوجه إلى 
محل كمبيوتـــر وهواتف يملكه هذا 
الشـــخص وشـــراء 4 هواتف بالدين 
بمبلـــغ ال يتجاوز ألف دينـــار ليبيعها 
ويســـد حاجته ويتم تســـديد المبلغ 

بـــه  للمحـــل كمـــا يقـــوم  بالتقســـيط 
الكثير مـــن المواطنين،وأضاف بعد 
مـــدة بســـيطة قـــام هـــذا الشـــخص 
برفـــع دعـــوى قضائيـــة علـــى ابنـــي 
فـــي محاكـــم البحريـــن مطالًبـــا إياه 
بدفـــع مبلـــغ )18000 دينار(، هي كما 
يزعـــم قيمـــة مشـــتريات حتـــى لـــم 
يذكر ما هي هذه المشـــتريات، وأكد 
أنـــه اضطـــر  لتوكيـــل محـــام لرفض 
هـــذا االدعـــاء الباطل ودفـــع الكثير 
للمحامـــي  المرتفعـــة  الرســـوم  مـــن 
القضـــاة  بعلـــم  لثقتـــه  والمحاكـــم 

وســـوابقه،  المحتـــال  هـــذا  بتاريـــخ 
وقال “لألســـف الشديد صدر الحكم 
لصالحه، إذ قمنا باستئنافه ولم يبق 
أمامنـــا ســـوى التمييـــز الـــذي نعجـــز 
حتـــى عـــن دفـــع رســـومه للمحكمـــة 

والمحامي”.
وأســـرته  أنـــه  المواطـــن  وشـــدد 
يعيشون المعاناة جراء هذه القضية 
ســـبحانه  هللا  إلـــى  ويتضرعـــون 
وتعالـــى بأن ينقذهم مـــن هذا األمر 
وأن يمـــد أصحاب األيـــادي البيضاء 
والمســـؤولين يد العون والمساعدة 
وانتشـــالنا مـــن جـــور وبهتـــان هـــذا 
الشـــخص الـــذي تعاني مـــن جرائمه 
العديـــد من األســـر والعائـــالت دون 
رادع، وكلنـــا أمل باإلنصاف واألمان 

لنا والبننا.

انقــــذوا ابنـــي مــــن االحتيــــال

المنامة - وزارة الداخلية

خفـــر  قيـــادة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
الســـواحل فـــي االجتمـــاع الرابـــع 
لبناء القدرات عبر تقنية االتصال 
المرئـــي، الذي نظمتـــه قيادة خفر 
الســـواحل بجمهورية إندونيســـيا 
األمـــن  وكاالت  تجمـــع  ألعضـــاء 
البحـــري وقيادات خفر الســـواحل 
بالمنطقـــة اآلســـيوية، وعقـــد فـــي 
الفتـــرة مـــن 31 أغســـطس لغايـــة 
4 ســـبتمبر الجـــاري بمشـــاركة 33 

مشاركا من 17 دولة.
وتـــم فـــي االجتماع مناقشـــة أهم 
مـــواد القانـــون البحـــري ومعاهدة 
األمـــم المتحدة للقانـــون البحري، 
األســـاس  الركيـــزة  تشـــكل  التـــي 

إلنفاذ القانون وتأمين البحار.

قيادة خفر 
السواحل تشارك 
في “بناء القدرات”

نائب محافظ الشمالية يتفقد منزال انهار جزء من سقف إحدى غرفه في كرانة ويطمئن على سالمة أفراده

المنامة-وزارة الداخلية



تواصل “البالد” نشر الشواغر الوظيفية لدى المؤسسات الخاصة من شركات 
وبنــوك ومــدارس وصيدليــات ومستشــفيات ومصانع، التي أعلــن عنها خالل 
األسبوع، وكانت من أبرزها لشغل وظائف مديرين ومدير عام ومدير وحدة 
الفــروع الخارجيــة، ومدير أبحــاث وتطوير، ورئيس مشــروعات، مدير إنتاج 
ومديــري مبيعــات، ومشــرفين ومحاســبين وأطبــاء وصيادلــة وغيرهــا مــن 

وظائف.

وتضمنـــت الشـــواغر الوظيفيـــة التـــي 
أعلنت عنها هيئة تنظيم ســـوق العمل 
في الفترة من يوم الخميس )الموافق 
27 أغســـطس( وحتـــى يـــوم األربعـــاء 
2 ســـبتمبر(، والتـــي دعـــت  )الموافـــق 
فيهـــا الشـــركات، المتقدمين المؤهلين 
للوظائـــف،  للتقـــدم  مناســـب  بشـــكل 
كالتالي: شواغر لطباخين، وخياطين، 
ومنظفين، وحراس أمن، ومشـــرفين، 

ورسامين، وغيرها من وظائف.
وكانـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل قد 
الماضـــي  يوليـــو   29 بتاريـــخ  أعلنـــت 
عـــن آليـــة جديـــدة تتمثـــل فـــي نشـــر 
إعالن شـــواغر التوظيف في الصحف 
المحلية من قبل المؤسســـات الخاصة 
التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من 
الخارج، وســـتتاح الفرصة للمواطنين 
الوظائـــف  علـــى  للحصـــول  الراغبيـــن 
التقـــدم لهـــا، وفي حـــال عـــدم التقدم 
للوظيفـــة خالل فتـــرة أســـبوعين من 
نشـــر اإلعـــالن ســـيتم مباشـــرة طلـــب 
المطلوبـــة.  للوظيفـــة  االســـتقدام 
الوافديـــن  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
بالمملكة الذين تنطبق عليهم الشروط 
بإمكانهم أيضـــا التقدم للحصول على 

الشواغر.

شواغر إدارية

تضمنـــت الشـــواغر الوظيفيـــة التالي: 
مديـــر للمدرســـة الكنديـــة - البحريـــن، 
مديـــر لمكتب المحامين ســـناء ســـالم 
أحمد بامحـــرز، مدير تطويـــر األعمال 
لشـــركة تجـــارة الصقـــر، مديـــر وحدة 
الفـــروع الخارجية لشـــركة هيســـتون 
لشـــركة  التســـويق  مديـــر  العالميـــة، 
ليدينـــج وفشـــيون افينتـــس، رئيـــس 
بحريـــن،  هلتـــي  لشـــركة  مجموعـــة 
مديـــر تطويـــر األعمال لشـــركة التالل 
الســـبع للخدمـــات، مديـــر عام لشـــركة 
أبيكـــس فانـــد سيرفيســـيز البحريـــن، 
مدير لشـــركة أرجون للعقـــارات، مدير 
لشـــركة مصانـــع بالســـتيك تايلـــوس، 
 ،ABC مديـــر العالقـــات الدوليـــة لبنك
مدير إدارة لشـــركة بروتيفيتي ميمبر 
البحريـــن، مديـــر تدقيـــق لشـــركة كي 
بـــي ام جـــي فخـــرو، مديـــر التســـويق 
لشـــركة خط الفين للدعاية واإلعالن، 
مدير أبحاث وتطوير لشـــركة ترايسن 
لتنميـــة النظـــم اإلداريـــة، مديـــر دعـــم 
الخدمـــات لشـــركة جيمـــس للخدمات 
الصناعية، مدير عام لشـــركة البحرين 
لصناعة السبائك المعدنية، مدير إنتاج 
للشـــركة الوطنيـــة لتصنيـــع الكنكريت 
والغبـــرة، مدير مشـــتريات للمؤسســـة 
مديـــر  والمالحـــة،  للتجـــارة  العربيـــة 
قســـم لبنـــك البركة اإلســـالمي، رئيس 
خليـــل  يوســـف  لشـــركة  مشـــروعات 
المؤيد وأوالده، مدير مشـــروع لشركة 
ســـيباركو - شابورجي بالونجي، مدير 
أول للتســـويق واالتصـــال لبنك البركة 
النظـــم  برمجـــة  رئيـــس  اإلســـالمي، 
لشـــركة وقفة، مدير الشؤون اإلدارية 
والمالية لشـــركة خير دين للمقاوالت، 
هيـــواوي  لشـــركة  إدارة  مديـــر 
تكنولوجيز البحرين، رئيس مجموعة 
لشركة الوصل للتحصيل، مدير إداري 
لشـــركة المهاجـــر لخدمـــات وتخليص 
المعامالت الحكومية، إداري تســـويق 
لشـــركة مشـــاهدة واضحـــة للتجـــارة، 
مدير تدقيق لشـــركة مزارز محاسبون 
المدرســـة  لشـــركة  إداري  قانونيـــون، 
لحضانـــة  إداري  البحريـــن،  الكنديـــة- 
مدرســـة المواهب العالمية واألطفال، 
مديـــر لشـــركة المناعي للمشـــروعات، 
إداري لشـــركة إيديـــو جرمينـــي، مدير 
لشـــركة محمـــد بـــالل لإلعـــالن، إداري 
لشـــركة  إداري   ،ABC لبنـــك  شـــبكة 
الكوهجي للمقاوالت، مدير لشـــركة 6 
بنس كونســـلتنج، مدير لشركة ام واي 

زي إلدارة المرافق.
وكذلـــك تضمنـــت شـــواغر لمشـــرفين، 
كالتالي: شركة ناصر عبد محمد، شركة 
المنصـــوري لصيانة آبار النفط، شـــركة 

عبـــدهللا عطيـــة الغذائية المحـــدودة، 
شـــركة جيه بـــي إف البحرين، شـــركة 
محمد حســـن المحروس، شركة ار بي 
لإلنشـــاء، مؤسســـة التينـــه للمقاوالت 
البناء وتأجير معدات البناء، الشـــركة 
الـــدر  نومـــاك  للمقـــاوالت،  األهليـــة 
بـــاور آند ووتر سيرفيســـيس، شـــركة 
نيدوكـــي التجاريـــة، شـــركة ســـتوديو 
كـــري 8، فيرســـت الخليـــج للســـياحة، 
كـــي  ام  اي  لشـــركة  بنـــاء  مشـــرف 
للمقاوالت، مشـــرف المساكن والشقق 
لشـــقق برج المدينة، مشـــرف كهربائي 
لشـــركة اكســـتيران البحرين، مشـــرف 
البحريـــن،  ســـفيتزر  لشـــركة  صيانـــة 
ريديكـــس  لشـــركة  صيانـــة  مشـــرف 
لشـــركة  إداري  مشـــرف  للصناعـــات، 
ابيكويـــب، مراقـــب اإلنتاج ومشـــرف 
العمل العمومي لشركة ايرتك، مشرف 
كهربائـــي لشـــركة الكومـــد للخدمـــات 

الهندسية.

شواغر طبية

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وأيًضـــا 
اختصاصـــي  أســـنان  طبيـــب  طبيـــة: 
لمركـــز الوجـــدان الطبـــي التخصصي، 
الـــرازي، صيدلـــي  صيدلـــي لصيدليـــة 
لصيدليـــة الرســـالة الدوليـــة، صيدلـــي 
لمركز البيان الطبي، صيدلي لصيدلية 
المنامـــة، طبيـــب عـــام لمركـــز الريفـــي 
التخصصي، طبيب اختصاصي لمركز 
الطبـــي التخصصـــي، قابلـــه  الطبيـــب 

لمستشفى األمل.

شواغر مديرين ومسؤولي 
مبيعات

وكانـــت من ضمـــن الشـــواغر، وظائف 
لمديريـــن ومســـؤولي مبيعـــات: مدير 
للتجـــارة،  ســـنتك  لشـــركة  المبيعـــات 
ار  ان ســـي  لشـــركة  المبيعـــات  مديـــر 
لشـــركة  المبيعـــات  )البحريـــن(، مديـــر 
الســـيارات األوربية، تنفيـــذي مبيعات 
لشـــركة اوشـــين ســـكاي لوجيســـتيك، 
أحمـــدي،  لمصانـــع  المبيعـــات  مديـــر 
فالكـــون  لشـــركة  مبيعـــات  تنفيـــذي 
أو  ممثـــل  ليمتـــد،  سيرفســـز  ملتـــي 
منـــدوب مبيعـــات لمجوهـــرات آســـيا، 
مدير المبيعات لشـــركة ثيرمون ميدل 
إيســـت، ممثل مبيعات تنفيذي لشركة 
اول فولت التجارية، تنفيذي مبيعات 
الشـــحن  لخدمـــات  لشـــركة كالســـيك 
تنفيـــذي  مبيعـــات  ممثـــل  والتفريـــغ، 
لشـــركة فيـــب قايـــز للتجـــارة، مندوب 
مبيعات لشـــركة ريد شـــارك للعقارات، 
اختصاصي مبيعات لشـــركة بســـيفك 
ألمنيـــوم، ممثـــل أو منـــدوب مبيعـــات 

لصيدلية مدينة حمد.
وتضمنت الشـــواغر وظائف لباعة في 
شـــركات ومتاجـــر ومخابـــز وغيرهـــا، 
مخبـــز  للقرطاســـية،  ارتقـــاء  التالـــي: 
دلمون، الدكتـــور للتجارة العامة، بيور 
الخضـــراء  الدائـــرة  جوليـــرز،  جولـــد 
عطيـــة  عبـــدهللا  العقـــارات،  اإلدارة 
بينـــوي مانيـــال  المحـــدودة،  الغذائيـــة 
الســـوبر ماركـــت، قرطاســـية األمانـــة، 
مجوهرات الشـــمالن، شـــركة حســـبي 
للمـــواد الغذائية، أزياء محور شـــيحة، 
فالكون تلكوم، شـــركة أزياء المســـبار، 
المحمولـــة،  الهواتـــف  واقـــف  ســـوق 
خدمات على الباشا للسيارات، أسواق 
الســـالحف، شـــركة اثلتكس التجارية، 
بـــرادات النواصـــر، مكتبـــة اإلخـــالص، 
شـــركة بنـــان للمـــواد الغذائيـــة، جراند 
مارت ســـتور، الجردابـــي للخضراوات 
بوابـــة  لألقمشـــة،  نيفـــادا  والفواكـــه، 
بوشـــهري  شـــركة  للهواتـــف،  كويتـــان 
للتجـــارة )بوكـــو(، ذي برومـــو بوينـــت 
للتســـويق واإلعـــالن، بوتيـــك الفاخرة 
الجديـــدة، مجوهرات دانـــات الخليج، 
زنغـــل الكترونكـــس، بائـــع فـــي تجارة 
بـــن  ســـالمين  عمـــر  لشـــركة  المفـــرد 

محفوظ، طه ماركت.

شواغر متنوعة

وتضمنت الشـــواغر الوظيفية ما يلي: 
رسام تصاميم لشركة تيلك وشركاهم، 
رسام تصاميم لشركة صالح العبدهللا 
المهنا وشـــركائه للتجارة والمقاوالت، 
االنتفاضـــة  لصالـــون  رجـــال  حـــالق 
رجـــال  حـــالق  الرجاليـــة،  للحالقـــة 
لصالون أماســـيا، صباغ لشـــركة أبراج 
نمرة لمقاوالت الصباغة، نجار لشـــركة 
مفروشات مدينة الحرم، لحام لشركة 
ايرمـــك، لحاميـــن شـــركة ناصـــر عبـــد 
محمـــد، ميكانيـــك محـــركات الديـــزل 
لشركة العاشـــور اكسبرس للمقاوالت، 
مشـــغل معدات لمصنع دلمون لألثاث، 
المحـــرك  لشـــركة  ســـيارات  كهربائـــي 
بنـــاء  والصباغـــة،  للســـمكرة  الذهبـــي 
لشركة محمد أصغر للمقاوالت، مركب 
أنابيـــب لشـــركة القصـــاب للمقـــاوالت 
والتجارة، ميكانيكي لمصنع الكبيسي 
للطابـــوق، مركـــب ميكانيكـــي لشـــركة 
أكوا لنقل التكنلوجيا، بناء عام لشركة 
فرونت اليـــن ألنظمة العوازل وأعمال 
الخرســـانة، قيار مباني لشـــركة سوبر 
االت  مشـــغل  فيوتشـــركونتراكتنغ، 
لشـــركة نيوتيرال فيولز، بحار لشـــركة 
حميد حسن جاســـم عبد النبي )بنين/   
11685(، فاحـــص نوعية لشـــركة اس. 
جـــي. اس. نير ايســـت، نحـــات حديد 
لشركة ريديكس للصناعات، ميكانيك 
مكيفات لشـــركة زاوية كرانة لألجهزة 
الكهربائيـــة، صاقـــل الزوائـــد المعدنية 
لمصنـــع أحمـــد شـــريف لألثـــاث، بحار 
لشـــركة ابراهيـــم راشـــد زيـــد الزعبـــي 
“ولد الزعبي/   11726”، موظف صيانة 
لشـــركة مقـــاوالت الشـــرفاء، بســـتاني 
للخدمـــات،  هـــوم  دمســـتك  لشـــركة 
مجمـــل/   مزيـــن لصالـــون ســـبويل مي 
للتجميل، مشـــغل وحدة لشـــركة أكوا 
لنقـــل التكنلوجيـــا، بنـــاء لشـــركة لوليا 
لصالـــون  شـــعر  مصفـــف  للمقـــاوالت، 
رضية للحالقة النسائية، بحار لشركة 
محمد عيســـى علي محمـــد كمال “نور 
البتول/   12586”، بحار لشركة ابراهيم 
الزعبـــي/    “ولـــد  الزعبـــي  زيـــد  راشـــد 
11726”، بحـــار لشـــركة ســـعد علـــوي 
هادي علي العبار /   نور االنور - 7511، 
خياط لخياطة غـــالم جيالني وولده، 
صباغ لشركة سوبريما مارين، مساعد 
مدير لمؤسسه الحمر التجارية، مثمن 
عـــام لمركـــز الفـــردان العقاري، منســـق 
مشـــروعات لمجموعـــة الغنـــاة، ضابط 
البحـــري  للرمـــل  الوطنيـــة  للشـــركة 
والدفان، مســـاعد مكتب لشركة ديان 
لشـــركة  مكتـــب  مســـاعد  للمقـــاوالت، 
مكتـــب  مســـاعد  التعليـــم،  بريليانـــز 
عمـــر  عبدالرحمـــان  فوزيـــة  لشـــركة 
حيـــات محمـــد حيـــات، محلـــل نظـــم 
الحاســـوب لشـــركة ماينـــدز يونايتيـــد 
لشـــركة  مستشـــار  هـــب،  ريســـورس 
أســـبن تـــك ليميتـــد، مدقق حســـابات 
لفنـــدق ذي دوميـــن هوتيـــل اند ســـبا، 
موظف ســـالمة مهنية لشـــركة ام سي 
ناصـــر  لشـــركة  خـــازن  للمقـــاوالت،   6
كورنيـــل  لشـــركة  بنـــاء  محمـــد،  عبـــد 
للمقـــاوالت، مخطـــط الصيانة )جدولة 
مخمـــن  فـــودز،  أرال  لشـــركة  العمـــل( 
كلفـــة لشـــركة ريديكـــس للصناعـــات، 
سكرتير لشركة المشروعات المتحدة، 
مســـاعد مدير لشـــركة المؤيد ســـوالر، 
أميـــن مســـتودعات لشـــركة اجيليتي 

البحرين.
مســـاعد  الشـــواغر:  تضمنـــت  كمـــا 
بنـــاء  الشـــعلة،  غـــاز  لشـــركة  مكتـــب 
لشـــركة ريديكس للصناعات، كهربائي 
ســـيارات لشـــركة ناصـــر عبـــد محمـــد، 
كهربائـــي لشـــركة حســـن عبدالحميـــد 
ناصر الشـــويخ، نجار لشركة الصوارى 
لمؤسســـة  ميكانيكـــي  للمقـــاوالت، 
األحبار لمقاوالت البناء، نجار لورشـــة 
الرضـــا الحديثـــة للنجـــارة والتجـــارة، 
مصلح مكيفات هواء لشركة خدمات 
رانية لتصليح الثالجـــات والمكيفات، 
مشغل آالت لمؤسسة الخليج للتسيج 
للشـــركة  ميكانيكـــي  والتســـطيح، 
الوطنيـــة للخرســـانة، مصلـــح إطارات 
لشـــركة اكزوز أوال، كاتـــب حجوزات 
لمكتـــب النبـــراس للســـفر والســـياحة، 
مراقـــب عمل مغســـلة لمغســـلة جليم، 
مصلـــح آالت لشـــركة تكســـتايل ورلـــد 
بحرين، خياط ستائر لشركة التصميم 
الجديد للسجاد والستائر، بناء لشركة 
برج مشرف للمقاوالت، مجمل/   مزين 
لصالون واســـبا اســـرار ســـندي، خياط 

لشـــركة أزياء جزيرة األطفال، مجمل/   
مزيـــن لصالـــون ميـــس حنـــان بيوتـــي 
النج، مساعد مكتب لشركة آي دي بي 
العالمية - مكتـــب للخدمات التعليمية 
للدارسين في الخارج، محاسب لشركة 
سبرنق فيلدز للثروة الحيوانية، مدرب 
لشـــركة تي تـــي ايه لخدمـــات التعليم، 
ضابـــط لبنك بـــي ان بي باريبـــا، كاتب 
مشـــتريات لمؤسســـة الخليج للتسيج 
لشـــركة  أرشـــيف  كاتـــب  والتســـطيح، 
انتراكتـــف بزنـــس سلوشـــن، مهنـــدس 
العجيمـــي  محمـــد  لشـــركة  كهربائـــي 
للمقاوالت، مستشار لشركة ايديوكوم 
منيجمنت، مستشـــار لجمعية البحرين 
لألطفـــال ذوي الصعوبـــة في الســـلوك 
صالـــح  لشـــركة  مالحـــظ  والتواصـــل، 
منســـق  وأوالده،  كمشـــكي  عبـــدهللا 
لشركة كونستركتا للمقاوالت، مساعد 
 - الكنديـــة  المدرســـة  لشـــركة  إداري 
البحرين، مدبر منزل لشركة شقق برج 
المدينة، سكرتير لشركة مياه إليزيان، 
محلل مشاكل إدارية لشركة مونشوت 
لمجموعـــة  محاســـب  لالستشـــارات، 
الخليـــج،  فنـــدق   - الخليـــج  فنـــادق 
عدالـــة  لمكتـــب  قانونـــي  مستشـــار 
القانونيـــة،  المحاميـــن واالستشـــارات 
موظـــف اســـتقبال لشـــركة شـــقق برج 
المدينة، مالحظ لشركة بروفيشيونال 
لشـــركة  مستشـــار  للمقـــاوالت،  ويـــه 
خيـــاط  سبيشـــلس،  راســـل  تشـــارليز 
لمتجـــر باب الـــدار للخياطـــة الرجالية، 
مـــدرس لمدرســـة نور الديـــار الخاصة، 
سكرتير لشـــركة وايت سيجما لحلول 
مســـاعد  والمعلومـــات،  التكنولوجيـــا 
مكتب لشركة الماسة البيضاء للدعاية 
علـــم  فـــي  اختصاصـــي  واإلعـــالن، 
األحيـــاء عام لشـــركة أرال فودز، نحات 
حديد لشـــركة برج مشرف للمقاوالت، 
للتجـــارة  ســـرفيق  لشـــركة  مالحـــظ 
المـــادة  والمقـــاوالت، واضـــع  الدوليـــة 
العازلـــة لشـــركة قـــادر مـــوال للمقاوالت 
والتزويد، مدقق مالي لشركة هلمريك 
أنـــد بين راســـكو انك، مشـــغل معدات 
كهربائـــي  ابيكويـــب،  لشـــركة  ثقيلـــة 
)ميبـــا(،  البحريـــن  معـــادن  لشـــركة 
مستشـــار لشـــركة المدرســـة الكنديـــة- 
ايرمـــك،  لشـــركة  مالحـــظ  البحريـــن، 
مساح رئيسي للمشـــروعات اإلنشائية 
كمشـــكي  عبـــدهللا  صالـــح  لشـــركة 
لشـــركة  مشـــروعات  منســـق  وأوالده، 
الكوهجي للمقاوالت، مالحظ لشـــركة 
هيمااليـــا للمقاوالت والتجـــارة العامة، 
ســـكرتير لمؤسسة فاصل عبدالحسين 

خميس العقارية.

شواغر لسائقين وعمال

كما تضمنت شواغر وظيفية لسائقين 
فـــي شـــركات وغيرهـــا: ســـائق ثقيـــل 
لشـــركة العاشـــور اكســـبرس للشـــحن، 
ســـائق عربـــات ثقيلـــة لشـــركة ام10- 
لإلنشـــاء، ســـائق ثقيل لشـــركة كراون 
الميكانكيـــة،  الكهربائيـــة  للخدمـــات 
تاجـــو  خدمـــات  لشـــركة  ســـائق 
لشـــركة  ثقيـــل  ســـائق  لالستشـــارات، 
مـــروة جعفـــر صـــادق عبـــدهللا أحمـــد، 
ســـائق ثقيل لشـــركة رؤية المســـتقبل 
للخدمـــات التجاريـــة، ســـائق لصالـــون 
رضية للحالقة النسائية، سائق لشركة 
كومبليـــت مانيجمنت، ســـائق لشـــركة 
ســـكندر رضا للنقليات، ســـائق لشـــركة 
ثقيـــل  ســـائق  للتجـــارة،  فيتـــز  عالـــم 
والتفريـــغ،  للشـــحن  ارســـالن  لشـــركة 
ســـائق عربات ثقيلة لمؤسسة األحبار 
لمقاوالت البناء، ســـائق ســـيارة ثقيلة 
لوجســـتكس،  كوليتـــي  هـــاي  لشـــركة 
ســـائق ثقيل لشركة المملكة لألسفلت، 
ســـائق ثقيـــل لشـــركة محمـــد يوســـف 
نعمة، سائق ثقيل لشركة خط الحجاز 
للنقـــل الدولـــي للبضائع، ســـائق رافعة 
شـــوكية لشـــركة عبـــدهللا عبدالرحمن 
الريـــس وأوالده، ســـائق ســـيارة ثقيلة 
لشركة سامي عبدهللا أمين - امينكو.

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وكذلـــك 
لعمـــال بالشـــركات وكراجات ومطاعم 
وأســـواق، كالتالي: شـــركة تكنـــو فاير 
سيســـتيمز آند ســـيفتي، ورشـــة عادل 
فخـــرو وأوالده للنجارة، شـــركة ســـيد 
أحمـــد مهدي عبد هللا هاشـــم، عامالن 
الكهربائيـــة،  لـــألدوات  عبـــاد  لشـــركة 
شـــركة  الهاشـــم،  بـــرج  مفروشـــات 
الملحـــي المقـــاوالت، شـــركة خدمـــات 

زيـــدان للســـيارات، شـــركة المحمديـــة 
للخضـــروات الفواكـــة، شـــركة محمـــد 
العجيمي للمقاوالت، شركة عبدالهادي 
العفو، ورشة محمد زبير، شركة فاروق 
مؤسســـة  للمقـــاوالت،  ســـاين  أحمـــد 
فاضل الســـماهيجي للتخزين، شـــركة 
كنز للمفروشات، شركة سوق الصيانة 
ديركـــس  شـــركة  التقنيـــة،  للحلـــول 
صحتـــك  شـــركة  البنـــاء،  لمقـــاوالت 
للتنظيفات، برادات نواب شاة، ورشة 
الحمانـــي  شـــركة  الكهربائيـــة،  إنجـــاز 
والتجـــارة،  التنظيفـــات  لمقـــاوالت 
شـــركة ســـوبريما ماريـــن، شـــركة رضا 
هيثـــم لإلدارة، شـــركة مراكـــب للحوم 
بوابـــة  ســـعيد،  ام  ورشـــة  الطازجـــة، 
حيان للمقاوالت، شركة رضية يوسف 
اإليمـــان  نـــور  شـــركة  عبـــاس،  غلـــوم 
لمـــواد البنـــاء، شـــركة شـــو ســـتاليت، 
شـــركة درشـــن للمقـــاوالت، حـــق نواز 
للمقاوالت، البادامي سرفيســـز، شركة 
محمـــد بالل لإلعـــالن، شـــركة الصباء 
جميلـــة  لشـــركة  عامـــالن  للخدمـــات، 
اختـــر للمقـــاوالت، ماريـــا للقرطاســـية 
وتصويـــر المســـتندات، مركـــز حاجـــي 
التقنيـــة،  للخدمـــات  فـــؤاد  للعصائـــر، 
خير ديـــن للمقاوالت، مركز سبيســـتل 
لإللكترونيـــات،  العـــازب  كمبيوتـــر، 
أســـواق  شـــركة  للمقـــاوالت،  المينـــار 
التميمـــي البحرين، ملحمة ال بوتشـــر، 
عامـــالن لشـــركة محمد نديـــم لصيانة 
المكيفـــات، شـــركة ار اي ام ماركتينغ، 
مصنـــع البحريـــن إلنتـــاج البســـكويت 
وااليـــس كريم، كاكـــو بـــرذرز للتجارة 
العامة، البيوت المتناســـقة للمقاوالت، 
الرمان للتجـــارة، الوردة بيلى العالمية 
كنيفـــل  ايفـــل  للمقـــاوالت،  المتحـــدة 
الهوائيـــة، جريـــن  لتصليـــح دراجـــات 
ســـفن إينرجـــي، جي ال للتجـــارة، باك 
ماك للخدمات، شهرزادي محمد رفيق 
المصحـــف  رعايـــة  جمعيـــة  موســـى، 
الشـــريف، مدســـر ســـعيد، احمـــد نواز 
للديكـــور داخلـــي، نبيل انجم، شـــركة 
سبكو 3 البحرين للمقاوالت، مؤسسة 
مؤسســـة  الغذائيـــة،  للمـــواد  راضيـــة 
كلشن نساء امت رسول، شركة سمير 
خان عقود السمســـرة، عامالن لشركة 
والتنظيفـــات،  للمقـــاوالت  األلفيـــة 
شـــركة عيســـى علـــي محمـــد رحمـــه، 
مؤسســـة  لإللكترونيـــات،  المفيـــد 
البيـــت  البنـــاء،  لمقـــاوالت  األحبـــار 
األمريكـــي، شـــركة أســـااكو للمقاوالت 
والتجـــارة العامـــة، جاســـر للمقاوالت، 
ديجيتـــل  للمقـــاوالت،  ســـاهي  بوابـــة 
الحاســـوبية،  لالستشـــارات  راونـــد 
شـــركة ســـمارت هومكـــو للمقـــاوالت، 
شـــاهيل لمناولة البضائع، علي حســـن 
عيســـى عبـــد هللا، أبوحمـــزة لخدمات 
للمقـــاوالت،  الثـــور  بـــرج  الســـيارات، 
بـــرادة رأس زويـــد، عويـــس لتصميـــم 
للمقـــاوالت،  مينهـــاس  المجوهـــرات، 
المبانـــي،  لتشـــييد  الواســـع  اإلبـــداع 
عارف صادق لالستشارات الهندسية، 
دار المحبة للعبايات، شـــركة سرغوده 
تريدنـــغ، عامـــل تعبئة لشـــركة يونيك 
انترناشونال لوجستيك، عامل مكتب 
لشـــركة باك ايشـــيا للمقـــاوالت، عامل 
كهربائي لشـــركة فولتامـــب للتركيبات 
الكهربائيـــة، عامـــل في البيع ألســـواق 
اختـــر وادفع، عامـــل خدمات لشـــركة 
جرانـــد ستايشـــن لخدمـــة الســـيارات، 
عامل في البيع لشـــركة نصير وبشـــير 
البيـــع  فـــي  عامـــل  العامـــة،  للتجـــارة 
لعبايـــات أبوعيشـــة، عامل في غســـل 
وتنظيـــف وكـــي المالبس لمغســـلة أبو 
ناصر، عامل في البيع لشـــركة دي سي 
تي ســـي للخدمات التقنية، عامل في 
البيع ألسواق 212، نور اإليمان للرخام 

التجارية، نور جومانا لكي المالبس.

طباخون وعمال بمطاعم

شـــواغر  اإلعالنـــات  وتضمنـــت 
وظيفيـــة لطباخيـــن وعمـــال بمطاعم، 
كالتالي:عامـــل تقطيع اللحوم لشـــركة 
رحيم فافاكونجو التجارية، عامل في 
البيع لبوتيك مدينة بلوشستان، عامل 
خدمات األطعمـــة لمطعم برنس بلس 
برجـــر، عامـــل شـــوي لمشـــويات ليالي 
التندوري 2، عامل عصير لمطعم على 
خطـــى العرب، رئيس طباخين لمطعم 
اوليڤيتـــو، طباخ عـــام لمتجـــر العرين 
المـــالس،  لمطعـــم  عامـــل  للحلويـــات، 

عامل لمطعم ومشويات اكل وامشى، 
عامـــل لمطعـــم ســـي الســـيد لـــألكالت 
المصرية، عامل مطبخ لمطعم ميرش 
ماساال، صانع فطائر ومعجنات لمطعم 
وكفتريا بيت الكبدة، مقدم أطعمة في 
المطاعم لمطعم هجويري، طباخ عام 
لمطعم الزوجة الثانيـــة، مقدم أطعمة 
لمطعم ســـيدني للخدمات الســـياحية، 
المطاعـــم  فـــي  معجنـــات  طبـــاخ 
لمعجنـــات وشـــاورما ماما نـــوره، خباز 
عـــام لمخبز أبـــو جوده، مقـــدم أطعمة 
لمطعم تندوري تواه، خباز عام لشركة 
بـــاك - اكس لمنتجـــات المخابز، مقدما 
أطعمة في المطاعم لشركة المأكوالت 
عـــام  طبـــاخ  المحـــدودة،  الســـريعة 
لمشـــويات ليالـــي التنـــدوري 2، طباخ 
عام لشـــركة هاوس لخدمات األطعمة 
والمشـــروبات، عامـــل لمطعـــم الزوجة 
الثانية، عامل خدمات األطعمة لبرنس 
برجـــر، عامل لكفتيريا قصـــر الصالح، 
منظف لمطعم غريب اكسبرس، عامل 
لكفتيريا بوابة البحرين، عامل لفالفل 
الطابـــي، عامل لمطعـــم بيت المراحب 
لشـــركة  طبـــاخ  والمدفـــون،  للمنـــدي 
مطاعـــم البـــارون، طبـــاخ عام لشـــركة 
خالـــد محمد خليفه آل بوفالح، طباخ 
عام لمطعم علـــى خطى العرب، صانع 
حلويات لحلويات ومعجنات القيصر، 
رئيـــس صالة طعام )رئيس ســـفرجية( 
لفندق ويســـتن البحرين ســـتي سنتر، 
خباز عـــام لمناقيش جبران، خباز عام 
لشـــركة سامي سلمان إبراهيم اجوير، 
عامـــل لمطعـــم وكافيـــه مـــكان، طباخ 
لمطعـــم كرايـــف، ســـائق دراجـــة نارية 
لمطعـــم دار الزعفران، منظف أســـماك 
لمطعم غريب اكســـبرس، صانع فطائر 
ومعجنـــات لمناقيـــش جبـــران، مقـــدم 
أطعمـــة لشـــركة مطاعم جليز، ســـائق 
األطعمـــة  لخدمـــات  هـــاوس  لشـــركة 
والمشروبات، مستشار قانوني لشركة 
والمقاهـــي  المطاعـــم  إلدارة  كانيـــان 

السياحية.

شواغر لفنيين ومنظفين وحراس

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وكذلـــك 
لفنيين، كالتالي: فني تشـــكيل الحديد 
فنـــي  محمـــد،  عبـــد  ناصـــر  لشـــركة 
الكويتيـــة  للشـــركة  الجـــودة  معاييـــر 
األولـــى للتجـــارة العامـــة والمقاوالت، 
والســـلكية  ســـلكية  مواصـــالت  فنـــي 
ألمنيـــوم  فنـــي  بوكـــس،  نـــت  لشـــركة 
عـــام لشـــركة أركال، شـــركة خدمـــات 
الكويتيـــة،  البحرينيـــة  الكمبيوتـــر 
فنـــي كهرباء لشـــركة أرال فـــودز، فني 
للمقـــاوالت،  تيرنـــا  لشـــركة  صيانـــة 
شـــركة أرال فـــودز، شـــركة الكي ســـتار 
إلصـــالح معـــدات االتصـــاالت، ورشـــة 
ســـوالس  عبدالنبـــي،  حســـن  علـــي 
للخدمـــات البحرية، نيب تيك لصيانة 
المكيفات، شـــركة هيســـتون العالمية، 
فني هندســـة ميكانيكيـــة والكترونية 
للخدمـــات،  هـــوم  دمســـتك  لشـــركة 
فنـــي ميكانيكـــي لشـــركة تكنولوجـــي 
الفحوصـــات الذكيـــة، فنـــي كهربائـــي 
الفنيـــة،  للخدمـــات  برومـــاغ  لشـــركة 
فني أجهـــزة دقيقة لشـــركة أكوا لنقل 
التكنلوجيـــا، فنـــي ميكانيكي لشـــركة 
الريادة لخدمات الســـيارات األلمانية، 
فنـــي هندســـة لمعهـــد البحريـــن للؤلـــؤ 
واألحجـــار الكريمـــة )دانـــات(، شـــركة 
ايرمـــك، فنـــي ألمنيـــوم عـــام للشـــركة 
العالمية لأللمنيوم، فلود تك للخدمات 

الميكانيكية.
كالتالـــي:  لمنظفيـــن،  شـــواغر  وأيًضـــا 
شـــركة  المرافـــق،  إلدارة  العاصمـــة 
للمقـــاوالت، منيـــرو لخدمـــات  داركـــو 
التنظيف، العربية اآلســـيوية للتجارة، 
جرانـــد ستايشـــن لخدمـــة الســـيارات، 
روهيـــث  لشـــركة  ســـيارات  منظـــف 
لخدمة الســـيارات، مســـتخدم لشركة 
بلـــو ســـتريم للمقـــاوالت والتخليـــص، 
مســـتخدم لشـــركة تابيكبا نجوباســـي 
أوال  لشـــركة  فـــراش  لالستشـــارات، 
لشـــركة  فـــراش  للصناعـــات،  الخليـــج 

محمد احمدي.
وأيًضا شـــواغر لحراس أمن، كالتالي: 
شـــركة أســـتا ســـويت الســـيف، شركة 
ســـكيوري كور، حارس أمن مؤسســـة 
لشركة الكوهجي للمقاوالت، وحارسا 

أمن لشركة سبكترا لحلول األمن.

“^” تواصــل نشــــر الوظائـــــف الشاغـــــرة
ــاء” ــبـ ــرون وأطـ ــ ــدي ــ ــا “م ــهـ ــتــخــصــصــات وعــلــى رأسـ ــن ال ــعــديــد مـ ــل ــل ل ــم ــرص ع ــ ف
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“الوطني” يدعم المحافظة على التراث

توقيع مذكرة تفاهم لالستفادة من “الطاقة البديلة”

ــخ إبـــراهـــيـــم لــلــثــقــافــة ــي ــش ــز ال ــركـ ــخ واآلثـــــــار” ومـ ــاريـ ــتـ ــر “الـ ــب ع

المتكاملة” ”الــحــلــول  و  تــك  وســكــاي  الــنــاشــئــة”  “الــصــنــاعــات  بين 

بادر بنك البحرين الوطني، اســتكماال لمســاعيه الداعمة لمختلف المبادرات الوطنية، بالمســاهمة لجمعية تاريخ وآثار البحرين ومركز الشــيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، لدعمهم لمواصلة جهودهما الهادفة للحفاظ على التراث البحريني العريق لألجيال القادمة.

ــول الــمــســاهــمــة، قــال  ــي حــديــثــه حـ وفـ
ــمــكــافــآت فـــي بنك  ــا وال ــمــزاي رئــيــس ال
الــبــحــريــن الــوطــنــي، شــافــي الــمــنــاعــي 
“الـــتـــزاًمـــا بــكــونــنــا الــبــنــك الــوطــنــي في 
الــبــحــريــن، نـــدرك جــيــًدا أهــمــيــة تــوافــر 
الحفاظ  دعــم  فــي  المساعدة  ــمــوارد  ال

المتجذر.  المملكة  وتــراث  تاريخ  على 
جهود  تمّيز  مــدى  البنك  فــي  ونــاحــظ 
ومركز  البحرين  وآثـــار  تــاريــخ  جمعية 
خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم  الشيخ 
بــدورهــم  ونــشــيــد  ــبــحــوث،  وال للثقافة 
ماضي  بأصالة  االحتفاء  في  الحيوي 

المملكة وهويتها الوطنية العريقة”.
وتمتلك الجمعية سًجا حافًا بالجهود 
ــيــــة لــحــفــظ تـــاريـــخ  ــــرامــ الـــمـــتـــمـــيـــزة ال
دوري  بشكل  الجمعية  وتقوم  المملكة، 
ــمــؤرخــيــن والــمــوثــقــيــن  بــاســتــضــافــة ال
مجلس  دول  من  البارزين  التاريخيين 

للمواقع  زيارات  الخليجي في  التعاون 
الــتــاريــخــيــة فــي الــبــحــريــن. وفـــي ظل 
الجمعية  ــادر  ــبـ تـ ــة،  ــي ــحــال ال الـــظـــروف 

بالترتيب إلجراء 
الزيارات بشكل افتراضي عبر منصتي 
من  وغـــيـــرهـــا  “زوم”  و  ــيـــوب”  ــيـــوتـ “الـ

وذلك  األخرى،  االفتراضية  التطبيقات 
اعتباًرا من سبتمبر المقبل.

بن  إبــراهــيــم  الشيخ  مــركــز  ويستخدم 
والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة  آل  محمد 
ــل  ــواصـ ــتـ ــات الـ ــصـ ــنـ ــى مـ ــلـ ــه عـ ــ ــوات ــ ــن قــ
االجـــتـــمـــاعـــي لــمــشــاركــة مــحــاضــراتــه 
األســبــوعــيــة واألمــســيــات الــُمــقــامــة في 
قاعة المحاضرات بالمركز مع متابعيه، 

على  الــضــوء  تسليط  مــع  لجنب  جنًبا 
ــرف على  ــ الـــمـــنـــازل األثـــريـــة الـــتـــي أشـ
ــن الـــظـــروف  ــم مـ ــرغـ تــرمــيــمــهــا عــلــى الـ
الوباء. ويواصل  االستثنائية في فترة 
الـــمـــركـــز إصــــــدار الـــنـــشـــرة اإلعــامــيــة 
الخاصة به إلبقاء الجمهور على اطاع 
إقامة  عن  فضًا  المستجدات،  بأحدث 

المعارض االفتراضية على اإلنترنت.

وقعت كٌل من شــركة البحرين لتنمية الصناعات الناشــئة ومؤسســة ســكاي تك كمطّورة لمشــروعات الطاقة في البحرين وباقي دول مجلس التعاون 
الخليجــي وشــركة استشــارات حلــول الطاقــة المتكاملــة ذ م م البحرينيــة مذكــرة تفاهم للتعاون في مجال عمل دراســاٍت فنية لكيفية االســتفادة من 
برامج توفير الطاقة البديلة )طاقة الرياح والطاقة الشمسية( في المباني التابعة لشركة البحرين لتنمية الصناعات الناشئة في مناطق متفرقة، حيث 
ســتقوم شــركة استشــارات حلول الطاقة المتكاملة بإجراء دراســة فنية وتجارية واســتثمارية مســتفيضة خالل األشــهر الثالثة المقبلة، وســتقدمها 

للشركة المالكة وللمؤسسة المطورة والممولة للمشروع والتي بدورها ستقوم بتنفيذ وتمويل المشروع على نظام الـ ESCO المتعارف عليه دوليا.

ألول  المشروع  هــذا  تنفيذ  وسيتم   
مـــرة فــي الــبــحــريــن، حــيــث تحرص 
الــمــالــكــة فـــي ظـــل جائحة  الــشــركــة 
المشروع  هذا  يقوم  أن   )19 )كوفيد 
بعض  بتدريب  االقتصادي  الحيوي 
الفنيين البحرينيين وبأعداد مناسبة 
والطاقة  الطاقة  كفاءة  مجالي  في 
المتجددة بنوعيها الشمسية وطاقة 
الرياح؛ لكي يشاركوا في مشروعات 
الشارع  منهم  وليستفيد  مستقبلية 
الــــتــــجــــاري أيـــــضـــــا، حـــيـــث تــشــيــر 
الــدراســات إلــى أن ســوق العمل في 
البحرين ستحتاج إلى ما ال يقل عن 
4000 فني لسوق الطاقة المتجددة 

وإداري  فني   100 عــن  يقل  ال  ومــا 
لسوق كفاءة الطاقة؛ بهدف مواكبة 
احتياجات حجم تنفيذ المشروعات 
المستقبلية، والذي بدأ فعليا مجلس 
موافقته  ــإصــدار  ب الــمــوقــر  ــوزراء  ــ الـ
بتنفيذ  لــلــبــدء   2017 الـــعـــام  فـــي 
مــشــروع طــمــوح جــدا مــن محورين 
“خــطــة عمل”  األول  الــمــحــور  ُســّمــي 
لكفاءة الطاقة )NEEAP( والتي من 
6 %من إجمالي  المفترض أن توفر 
الــطــاقــة الــمــطــلــوبــة لــاســتــهــاك في 
ُسّمي  الثاني  والمحور   ،2025 العام 
الطاقة  الستخدامات  عمل”  “خطة 
ستنتج  والتي   )NREAP( المتجددة 

5 %من الطاقة الكهربائية المطلوبة 
 280 بنحو  2025 وتــقــدر  الــعــام  فــي 
ــن الـــمـــتـــوقـــع بــعــد  ــ ــاوات.  ومـ مــــيــــغــ
مــشــروع شركة  تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء 
الناشئة  الصناعات  لتنمية  البحرين 
الطاقة  اســتــهــاك  تخفيض  يتم  أن 
تــتــراوح  بنسبة  حاليا  المستخدمة 
ما  وإنــتــاج   ،% 30 إلــى   % 17 بين 
من  وات  كــيــلــو   2000 عـــن  يــقــل  ال 
استخدام الطاقة المتجددة بنوعيها. 
المستهلك والدولة  مما سيوفر على 
4,830,000 كيلو وات/  ساعة، وهذا 
ثاني  انبعاثات  في  انخفاض  يعني 
 2800 حـــدود  فــي  الــكــربــون  أكسيد 

طن متري سنويا، وسيوفر أيضا ما 
قــدم مكعب من   25000 يقل عن  ال 
إنتاج  فــي  الطبيعي  الــغــاز  استهاك 
ــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة ســنــويــًا، لــذلــك  ال
واألكبر  األول  المشروع  هــذا  يعتبر 
الرؤية  يواكب  والــذي  البحرين  في 

االقتصادية 2030.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة 
الصناعات  لتنمية  البحرين  شــركــة 
الشيخ  المنتدب،  والعضو  الناشئة 
نحن  خليفة”  آل  محمد  بــن  هــشــام 
التفاهم  بتوقيع مذكرة  سعداء جدا 
مع كل من مؤسسة سكاي تك وشركة 
المتكاملة  الطاقة  حلول  استشارات 

مشروع  إطــاق  مجال  في  للتعاون 
البحرين،  مملكة  في  البديلة  الطاقة 
األطـــراف  هــذه  إرادة  تــاقــت  حيث 
على التعاون في هذا المجال، وذلك 
ــن إســتــراتــيــجــيــة مــركــز  انــطــاقــا مـ
الناشئة  الصناعات  لتنمية  البحرين 
ــخــاصــة بــاحــتــضــان الــمــشــروعــات  ال

ــم  ــوجــيــة الــمــتــمــيــزة ودعــ ــول ــكــن ــت ال
المركز  يعتبر  إذ  المشروعات،  هــذه 
وتحفيز  دعــم  فــي  سّباقة  مؤسسة 
الصناعات والمشروعات القائمة على 
التكنولوجيا الحديثة؛ نظرا لألهمية 
عن  الناتجة  والتجارية  االقتصادية 

تبني مثل هذه المشروعات”.

 توقيع مذكرة التفاهم عن بعد

المنامة - بنك البحرين الوطني

المنامة - تنمية الصناعات الناشئة

بالعقــارات االســتثمار  وتحفيــز  األمــوال  رؤوس  تحريــك 

3 آالف معاملة تسجيل عقاري إلكترونية في 4 أشهر

ــمــســاحــة  ــاز ال ــهــ ــيــــس جــ ــ قـــــال رئ
ــيــس  ــاري رئ ــقــ ــعــ ــ والـــتـــســـجـــيـــل ال
التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس 
العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
مجموع  إن  خليفة  آل  حمد  بــن 
العقاري  التسجيل  معامات  عدد 
تدشين  منذ  إلكترونيًا  المقدمة 
إلكترونيًا  الطلبات  تقديم  نظام 
منذ مــا يــقــارب األربـــع أشــهــر بلغ 
إلكترونية،  معاملة   3000 نحو 
وشــراء،  بيع  معاملة   %  52 منها 
إعــادة تسجيل،  33 % معاملة  و 
و 7.5 % هبات فردية، و 7.5 % 

معامات رهونات عقارية.
ونـــوه بـــأن الــتــحــول اإللــكــتــرونــي 
ــاز  ــ ــجـ ــ ــة إنـ ــ ــرعــ ــ ــم فـــــــي ســ ــ ــ ــه ــ أســ
الــمــعــامــات، وكــذلــك إنــجــاز أكبر 
تطبيق  مـــع  الـــمـــعـــامـــات،  لـــعـــدد 
نظرًا  المنزل  مــن  العمل  سياسة 
لفيروس  االستثنائية  لــلــظــروف 

كورونا. 
أن عملية  ســلــمــان  الــشــيــخ  وأكـــد 
تــحــديــث الــبــرامــج االلــكــتــرونــيــة 
عملية  وتـــطـــويـــرهـــا  وتــقــيــيــمــهــا 
مــســتــمــرة ال تــتــوقــف، لــتــتــواكــب 
والــزيــادة في عدد  التطورات  مع 

ونوع المعامات والخدمات التي 
يقدمها الجهاز.

التكنولوجيا  اتــبــاع  أن  وأضـــاف 
العوامل  أهم  من  تعتبر  الحديثة 
لعملية  والـــمـــحـــفـــزة  الــمــشــجــعــة 
رؤوس  ــريـــك  ــحـ وتـ اســـتـــقـــطـــاب 
القطاع  في  واالستثمار  األمــوال 
ــذي يــعــتــبــر مـــن أهــم  ــ الـــعـــقـــاري، ال
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــيــوم، 
ــخــدمــات اإلداريـــــة  ــال لــلــوصــول ب
ــيــة  ــن ــب ــع وجـــــــود ال ــ الـــمـــقـــدمـــة مـ
أقــرب  ــى  إل الضامنة  التشريعية 
مستوى من التكامل، لتتواكب مع 

طبيعة الحركة االقتصادية.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

سول - بنا

4.9 % ارتفاع صادرات 
كوريا الزراعية

من  الجنوبية  كــوريــا  صــــادرات  شــهــدت 
المنتجات الغذائية الزراعية زيادة بنسبة 
نحو 5 % في األشهر الثمانية األولى من 
العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من 
العام الماضي، على رغم انتشار فيروس 
وأوضحت  العالم.  في  المستجد  كورونا 
والـــشـــؤون  واألغـــذيـــة  الـــزراعـــة  وزارة 
الريفية أن صادرات كوريا الجنوبية من 
ارتفعت  الــزراعــيــة  الغذائية  المنتجات 
إلى  يناير  من  الفترة  في   %  4.9 بنسبة 

أغسطس من العام الجاري.
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الشيخ سلمان بن عبدالله

ــة والـــتـــجـــاريـــة ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ ــل بـــعـــنـــاصـــره الـــســـكـــنـــيـــة والـ ــامـ ــكـ ــتـ ــروع مـ ــ ــشـ ــ مـ

“الليوان”... نهضة عقارية جديدة ألسلوب حياة عصرية

تقف منطقة الهملة في المحافظة الشمالية، في تعريف جديد ألسلوب الحياة العصري، على 
أعتاب نهضة عقارية هي األولى من نوعها في تعدد استخداماتها وتنوع مرافقها وتصميمها 
المعمــاري الفريــد مع “الليوان”، المشــروع المتكامل بعناصره الســكنية والترفيهية والتجارية 
والســياحية، والذي ســيكون وجهة تفضيلية واعدة للباحثين عن االســتجمام والترفيه، لمن 
يتــوق لقضــاء أمتــع األوقــات مــع أفــراد العائلة واألحبــة وأعز األصدقــاء، إذ مــن الُمتوقع أن 

يكتمل المشروع في الربع األول من العام 2021.

“الــلــيــوان” هــو أحــد مشاريع شركة  ومــشــروع 
قطاع  فــي  الــرائــدة  الشركة  السيف،  عــقــارات 
ُتشغل  والتي  البحرين،  في  العقاري  التطوير 
الــســيــف، ومجمع  الــســيــف - ضــاحــيــة  مــجــمــع 
مدينة   – السيف  ومجمع  المحرق،   – السيف 
عيسى، إذ يأتي “الليوان” لُيتوج جهود الشركة 
لتنويع محفظتها االستثمارية وذلك في سياق 
والتسوقية  السياحية  الواجهة  لدعم  تطلعها 
بالمملكة وإضافة عوائد جديدة لحاملي أسهم 

الشركة.
ويقع مشروع “الليوان” على مساحة إجمالية 
الجزء  إطالة  مع  مربع  متر  ألف   122 قدرها 
وسيحتوي  العهد،  ولــّي  شــارع  على  الشرقي 
المطاعم والمقاهي  على مجموعة مميزة من 
 117 تعتليها  تجزئة  بيع  ومتاجر  المتنوعة، 
مناظر  تــوفــر  طــوابــق   3 ذات  سكنية  وحـــدة 

سينمائية،  عرض  صــاالت  الى  إضافة  خابة، 
فضًا عن مركز ترفيهي عائلي فريد من نوعه 
وستمنح  المملكة.  مستوى  على  األكــبــر  هــو 
في  للترفيه  ذهبية  فرصة  لقاطنيها  الشقق 
قــربــهــا مـــن تــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن الــعــامــات 
التسوق  ومــراكــز  ــبــارزة  ال العالمية  التجارية 
المرموقة، وقضاء أبهج اللحظات في األماكن 

المفتوحة ومراكز الترفيه.
االستثنائية  الــُمــقــومــات  عــلــى  تعليقه  وفـــي 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أوضــح  للمشروع، 
مشروع  “أن  يوسف  أحمد  السيف،  عــقــارات 
للوجهات  متميزة  إضــافــة  ســيــكــون  الــلــيــوان 
المتعدد  المشروع  كونه  بالبحرين؛  السياحية 
المنطقة،  في  نوعه  من  األول  االستخدامات 
حيث يمثل المشروع تحفة معمارية عصرية 
فريد  مزيج  على  ويشمل  والتصميم  الطابع 

مـــن نــوعــه مـــن عــنــاصــر الــتــرفــيــه والــتــســوق 
والمقاهي”.  المطاعم  مــن  للعديد  بــاإلضــافــة 
عقارات  شركة  التزام  مدى  “الليوان”  يعكس 
السيف التام بتبني أرقى المشاريع التطويرية 
بهدف  للمملكة؛  الحضارية  الــواجــهــة  لتعزيز 
كما  واالقــتــصــاديــة.  السياحية  الــحــركــة  دعــم 
في  الشركة  أولــويــات  ضمن  “الــلــيــوان”  يأتي 
قطاع التطوير العقاري، ليكون هذا المشروع 
الوطني  االقتصاد  دعــم  روافــد  أحــد  الحيوي 
ولتحقيق التنمية الشاملة للمملكة بما ينسجم 
االقتصادية  البحرين  مع رؤى وأهــداف رؤية 

.2030
ويقول يوسف في هذا الصدد “يأتي مشروع 
الليوان ثمرة جهودنا اإلستراتيجية في شركة 
لتوسعة محفظة استثماراتنا  السيف  عقارات 
العقارية، والتي ستساهم في دفع عجلة النمو 
ــار،  االقــتــصــادي إلــى آفـــاق أرحـــب مــن االزدهــ
فضًا أن هذا المشروع سيعيد إرساء معايير 
التطوير العقاري في المملكة وسيعزز موقعها 
لقد  المنطقة.  مستوى  على  الــرائــد  السياحي 
تلبية الحــتــيــاجــات  ــيــوان  ــل ال مــشــروع  صــّمــم 
السوق المحلية بفضل ما يحتويه من مرافق 

سكنية وتجارية وترفيهية متنوعة”.
وُيتابع “يعكس هذا المشروع العصري التراث 
البحريني الفريد مع إضافة لمسة من الفخامة 
ــة، لــيــكــون مــثــاال حــيــا عــلــى جــهــودنــا  ــاقــ ــ واألن
الحثيثة لمنح مواطني وُمقيمي وزوار المملكة  
كلمة  وتعني  لــهــا”.  مثيل  ال  تسوقية  تجربة 
“الليوان” القاعة الكبيرة الواسعة التي ُتحيط 
الستقبال  واستخدمت  العازلة،  الجدران  بها 
الضيوف في البيوت القديمة، وقد كانت جزءا 
واستلهمت  األصــيــل،  البحريني  الــتــراث  مــن 
شركة عقارات السيف كل زاوية من زوايا هذا 
المشروع الفريد من هذا المنطلق، ومن بينها 
المباني السكنية األربعة الموجودة بالمشروع، 
والتي ستحمل أسماء أشجار عرفتها البحرين 
هذا،  يومنا  في  حاضرة  تــزال  وال  القدم  منذ 

لتشمل ينبوت وعوسج ونخلة وسدرة.
وفي السياق ذاته، سُيزين المشروع مساحات 
جاعا  مــائــيــة،  ومسّطحات  واســعــة  خــضــراء 
أجواء حصرية  الــزوار والسياح يعيشون  كل 
ــابــض، ولــيــتــحــول في  ــن فــي قــلــب الــخــلــيــج ال
المستقبل المنظور إلى قبلة الزوار من مختلف 
مجلس  دول  مواطني  وبخاصة  الجنسيات 

التعاون الخليجي.

المنامة - شركة عقارات السيف



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the 

occupation of  CARPENTER 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17700211  or 

 AHMED@DREAMGROUP.
BH

 Vacancies
Available

STATE BANK OF INDIA 
(FOREIGN BRANCH) has a 
vacancy for the occupation 

of  ANALYST(CREDIT) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17548033  or  
CEO.RBBH@STATEBANK.

COM

 Vacancies
Available

BAHRAIN SURFACE 
COATING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17458999  or  

TOMINNA@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

CONSTRUCTION LAB 
CONTRACTING Company 

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

ELECTRICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17879688  or 
 fadi@constructionlab.com

 Vacancies
Available

Le flower and chocolate 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33000767  or  
LEFLOWERBH@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

ISABILA restaurant for 
biryani has a vacancy for 

the occupation of  WAITER 
(RESTURANTS) , suitably 
qualified applicants can 

contact 39650457  or  
ibellabh@gmail.com

 Vacancies
Available

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الجدارة للتطوير العقاري والمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ الســيد محمــد محيــي الديــن محمــد عبدالجليــل باعتبــاره 
المصفــي القانونــي لشــركة الجــدارة للتطويــر العقــاري والمقــاوالت ذ.م.م 
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  بموجب القيد رقم ١-١٢٢٤٥٩، 
طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

Najla hasan satellite & CCTV camera
تركيب سنترال دش - صيانة - خدمات كهربائية

37355023

األحد 6 سبتمبر 2020 - 18 محرم 1442 - العدد 4345 08



MTQ OILFIELD SERVICES 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  WELDER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17166827  or  

ahmed.abdulla@mtqos.com

 Vacancies
Available

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

EPEQUIP CO. S.P.C has a 
vacancy for the occupation 

of  ADMINISTRATIVE 
SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17210071  or  
abdulla.alshaikh@sarens.

com

 Vacancies
Available

GHAREEB EXPRESS 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  CLEANER , suitably 

qualified applicants can 
contact 39939974  or  

SAMIALMULLA15@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39120524  or  
NOREENYASIN@yMAIL.

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

ABDULHADI ALAFOO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17874756  or  

alafoo@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

ABU NASSER LAUNDRY 
has a vacancy for 
the occupation of  

WORKER(LAUNDRY) , 
suitably qualified applicants 

can contact 39052875  or  
TARIQAL39@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

Infra shore Mechanical 
has a vacancy for the 
occupation of  SALES 

AGENT , suitably qualified 
applicants can contact 

17251251  or  H.ANSARI@
INFRA-SHORE.COM

 Vacancies
Available

DAR AL-SHIFA MEDICAL 
CENTRE has a vacancy 

for the occupation of  
SPECIALISED DENTIST , 

suitably qualified applicants 
can contact 16161616  or  
KTMALI@DARALSHIFA.

COM.BH

 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

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

CONSTRUCTION WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17682652  or  
Sfc.ms@live.com

 Vacancies
Available

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

Al Zahrawi Medical 
Supplies Co. W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  CO-ORDINATOR 
, suitably qualified 

applicants can contact 
34447793  or  ARAMADAN@

ZAHRAWIMEDICAL.COM

 Vacancies
Available

ABDULRAHMAN KANOO 
INTERNATIONAL SCHOOL 

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

ADMINISTRATOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17875055  or  
MSATWI@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Zohaib Contracting Co. 

W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 33001435  or  

MRTASAWAR@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Grant Thornton Advisory 
W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  

CONSULTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 17500188  or  
JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.

COM

 Vacancies
Available

Zen-Al-Manama Interior 
Decor & Maintenance Co. 

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

suitably qualified applicants 
can contact 32380961  or  
MMARSHAD143@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

MOHAMMAD ABDULLA 
ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER/
OPERATOR(CRANE) , 

suitably qualified applicants 
can contact 38811122  or  

ALI@ALAREEDH.COM

 Vacancies
Available

Golden gate aluminium 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39401340  or  
FAISALJASIM78@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

FANCY COPY CENTER 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 34453238  or  
CH.ABKHAN96@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

SIKANDAR RAZA 
TRANSPORT COMPANY 

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

suitably qualified applicants 
can contact 17431606  or  

MARIYAASHRAT90@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

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

Kadikoy  trading W.L.L. has a 
vacancy for the occupation 
of  SALES AGENT , suitably 

qualified applicants can 
contact 39649495  or  

ALBALOOSHI99@YAHOO.
COM

 Vacancies
Available

Seven Energy W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  CRANE OPERATOR , 

suitably qualified applicants 

can contact 17500791  or  

hr@seven-energy.com

 Vacancies
Available

CLOVERFEILD 
DECORATIONS has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33266300  or  

TAPANCHANDRAYY3@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

AL FOUZAN TRADING AND 
GENERAL CONSTRUCTION 
CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the 
occupation of  SUPERVISOR 

& GENERAL FOREMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 32322748  or  
y.mohammed@alfouzan.com

 Vacancies
Available

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 66359933  or  
SHABEERHUSSAINKKS@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Victory Heavens S.P.C has a 

vacancy for the occupation 

of  CONSULTANT , suitably 

qualified applicants can 

contact 33729312  or  

BEZIA2002@YAHOO.FR

 Vacancies
Available

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

suitably qualified applicants 
can contact 35948612  

or  SMARTCIRCLE.
CONTRACTING@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

SAWSAN MANSOOR 
ABDULMOHSEN ABDULLA 

ALTOOQ has a vacancy 
for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33283030  or  
SAWSANTOOQ@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

CITY CANYON CO Bahraini 
partnership company 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 35100286  or  
CITYMANAMA@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

PURE LAND TRADING 
CO W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
SALES WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33052136  or  

MAHMOUDMMD87@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

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the 

occupation of  WELDER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17265555  or  

MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

SHELL FISHERIES 
COMPANY S.P.C has a 

vacancy for the occupation 
of  MANAGER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17786110  or  
admin@shell-fisheries.com

 Vacancies
Available

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

ALUMINIUM TECHNICIAN 
(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17701900  or  

hrd@arcal.biz

 Vacancies
Available

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

MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified 

applicants can contact 
17233317  or  aquatt.hr@

gmail.com

 Vacancies
Available

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

(INSTRUMENT) , suitably 
qualified applicants can 

contact 17233317  or  
aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

Slider Station W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 

can contact 17326603  or  

HR@MESKHOLDINGS.COM

 Vacancies
Available

JAMILA AKHTAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17346157  or

  jac.servicesbh@gmail.com

 Vacancies
Available

ALJUMAIRI 
CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 33454520  or  
ALJUMAIRI.FURNITURE.

FACTORY@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

TONI AND GUY 
HAIRDRESSING has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17223423  or  

NAWALJOZ@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MOHAMMED HASAN 
ALMAHROOS CO 

(B.S.C) has a vacancy 
for the occupation 

of  SALES EXECUTIVE 
REPRESENTATIVE , suitably 

qualified applicants can 
contact 17408090  or 
hr@almahroos.com

 Vacancies
Available

ABDULLA AHMED BIN 
HINDI B.S.C (CLOSED) has a 
vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17408000  or  

lmra1@BINHINDI.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

REGINA CONSTRUCTION 

. has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 39267838  or  

alivirk101@gmail.com

 Vacancies
Available

Jumbo Gold Bahraini 
partnership company has a 
vacancy for the occupation 

of  RETAIL TRADE 
SALESMAN (JEWELLERY) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17211665  or  
INFO@JUMBOGOLD.COM

 Vacancies
Available

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the 

occupation of  FOREMAN , 

suitably qualified applicants 

can contact 17265555  or  

MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17265555  or  

MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

SAFANA SMITHERY & 
WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39305044  
or  HATIMALYAGOOT@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

313 GATE SUPER MARKET 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 33888406  or  

ABUFIZAN313@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

King Krak Cafeteria has a 
vacancy for the occupation 
of  SANDWICHES MAKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39857572  or  
HIND.ALTHAWADI@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

4g mobile world has a 

vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 

contact 39452741  or  

HOORALAND@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ELITE PALACE SECURITY 
SYSTEM has a vacancy 

for the occupation of  
TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 17458191  or  

ABOOTY@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

MOHAMMED AHMADI CO 

W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17268111  or  

HRD1@MACBH.COM

 Vacancies
Available

KHALIL CARPENTRY 
WORKSHOP has a vacancy 

for the occupation of  
CARPENTER , suitably 

qualified applicants can 
contact 39895615  or 

 AL_KHALIL_79@HOTMAIL.
COM

 Vacancies
Available

ABDULLATIF KHALID 
ALAUJAN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the 
occupation of  SALES 
MANAGER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17223527  or  

zahra.h@alaujan.com.bh

 Vacancies
Available

BAHRAIN ICE CREAM 
BISCUITS FACTORY 
has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17251700  or  
a-zulaikh@hotmail.com

 Vacancies
Available

UNITED CATERERS & 
CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the 
occupation of  CHEF , 

suitably qualified applicants 
can contact 17224615  or  

mao@ucc-bh.com

 Vacancies
Available

State bank of india has a 
vacancy for the occupation 

of  DEALER(FOREIGN 
CURRENCY) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17505177  or  

HR.WBBBAH@STATEBANK.
COM

 Vacancies
Available

Gulf Markets International 
W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  HEAVY 
DRIVER , suitably qualified 

applicants can contact 
17490040  or 

 MISHAL@
ALFANARINVESTMENT.

COM

 Vacancies
Available

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39269517  or  
HWAHA@BATELCO.COM.

BH

 Vacancies
Available

JASSIM ABDULLA JUMA 
ALRUMAIHI(WARAHM - 

10899 ) has a vacancy for 
the occupation of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 17840031  or  
JAALRUMYHI@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALAWAL line  
CONSTRUCTION est has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33888616  or  
ALAWALLINECONSTRUCTIONEST@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

FAWZEYA AHMED MUBARAK 
ALAMIRI has a vacancy for 
the occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants 

can contact 36777984  or  
FAWZEYAAHMEDMUBARAKALAMIRI@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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نظمــه معارضون للنظــام فــي العاصمة األميركية واشــنطن

معرض للصور يدين انتهاكات إيران لحقوق اإلنسان

أقامت منظمـــة الجاليات اإليرانية 
األميركيـــة )OIAC( معرًضـــا كبيـــًرا 
للصـــور يوم الجمعة 4 ســـبتمبر في 
العاصمـــة األميركيـــة واشـــنطن، إذ 
ســـلط الضـــوء علـــى 4 عقـــود مـــن 
لحقـــوق  المنهجيـــة  االنتهـــاكات 
اإلنســـان في إيران، السيما مذبحة 
راح ضحيتهـــا  التـــي   1988 العـــام 
30 ألف ســـجين سياسي، وجريمة 
قتـــل  إذ   ،2019 نوفمبـــر  مذبحـــة 
واغتـــال  متظاهـــر   1500 النظـــام 
عشـــرات المعارضيـــن السياســـيين 
في الخـــارج. وبعثـــت آالف الصور 
والرســـومات إلـــى الحيـــاة قصـــص 
الجماعيـــة  اإلبـــادة  نظـــام  فظائـــع 
وضحاياها.وكانـــت عائـــات ضحايـــا 
هـــذه الجرائـــم الفظيعـــة فـــي منطقـــة 
العاصمـــة األميركيـــة حاضـــرة بجانـــب 
عـــرض صـــور أحبائهـــم وهـــم يـــروون 
قصصهم المؤلمة. وتم بث الحدث عبر 
اإلنترنت من خـــال مجموعة متنوعة 
من منصات التواصل االجتماعي التي 

تربط الناس من جميع أنحاء العالم.
وتم تقديـــم الماحظات أيًضا من قبل 
الناجيـــن مـــن هـــذه الفظائـــع، وكذلـــك 
أعضاء في الكونغرس األميركي وكبار 

الشخصيات السياسية.
كما دعـــا الحدث المجتمـــع الدولي إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات فوريـــة إلنقـــاذ حياة 
المصـــارع اإليراني، نويد أفكاري، الذي 
ُحكـــم عليـــه باإلعـــدام لمشـــاركته فـــي 

االحتجاجات الشعبية قبل عامين.
وقالـــت الرئيســـة المنتخبـــة للمجلـــس 
مريـــم  اإليرانيـــة  للمقاومـــة  الوطنـــي 
رجـــوي “إن إقامـــة هـــذا المعـــرض تعّد 
خطوة فاعلة مؤثرة بشـــكل خاص في 
الذكرى الـ 32 لمذبحة 30 ألف ســـجين 
سياســـي في إيـــران العـــام 1988. ومع 
ذلـــك، فإنه ال يصور ســـوى جزء صغير 
من الجرائم واإلرهاب الذي ارتكب من 

قبل النظام الفاشي الديني الحاكم”. 
أفظـــع  إحـــدى  أن  رجـــوي  وأضافـــت 
الحـــاالت التـــي ارتكبهـــا نظـــام المالي 

كانـــت مذبحـــة الســـجناء السياســـيين 
العام 1988.

وتابعـــت “فـــي الــــ 32 عاًمـــا الماضيـــة، 
علـــى  اإليرانيـــة  المقاومـــة  دأبـــت 
المطالبـــة بمحاســـبة مدبـــري ومرتكبي 
هـــذه الجريمة الكبرى ضد اإلنســـانية”، 
مذّكرة أنه وبســـبب ما تبناه الغرب من 
سياســـة االســـترضاء تجاه االســـتبداد 
الدينـــي، فـــإن مرتكبي هـــذه الجريمة، 
وهم أعلى المسؤولين في هذا النظام، 

بقوا بمنأى عن العقاب.
في هذه المجزرة، كان رئيس الســـلطة 
القضائیـــة في الوقـــت الحالي إبراهيم 
لحكومـــة  العـــدل  ووزيـــر  رئيســـي، 
روحانـــي علـــي رضـــا آوايـــي، عضوين 
خامنئـــي  وكان  المـــوت،  لجـــان  فـــي 
رئيـــس الجمهوريـــة وروحاني من كبار 

المسؤولين في النظام.
وقالـــت “اليـــوم رغم مضـــي أكثر من 3 
عقود، فإن دماء شـــهداء مجزرة العام 
1988، تغلـــي فـــي إيـــران وأن شـــباب 

االنتفاضة يستلهمون منها”. 
وجددت رجوي تأكيد اســـتمرار جرائم 
النظـــام حتـــى يومنـــا هـــذا، مؤكـــدة أن 
“العمليـــة الوحشـــية إلعـــدام مصطفى 

صالحـــي، واألحكام القاســـية باإلعدام 
والســـجن التـــي أصدرهـــا قضـــاء نظام 
الجاديـــن بحـــق معتقلـــي انتفاضـــات 
خـــوف  أظهـــرت  اإليرانـــي،  الشـــعب 
النظـــام الموشـــك على الســـقوط. ومن 
تشـــیر  التـــي  الجائـــرة  األحـــكام  بيـــن 
إلـــى هـــذا الخـــوف هـــي التـــي صدرت 
بحـــق المصارع الشـــاب نويـــد أفكاري، 
وشـــقيقيه وســـجناء آخريـــن مـــن أكثر 

الشباب وعًيا في إيران”.
بأنـــه  الجمهـــور  رجـــوي  ذّكـــرت  كمـــا 
بالتوازي مع انتهاكات حقوق اإلنسان، 
اإلرهـــاب وتشـــويه  إلـــى  النظـــام  لجـــأ 

وشيطنة المعارضة.
منـــذ 40 عاًمـــا، والمالـــي ينهالون على 
مجاهـــدي “خلق” والمقاومـــة اإليرانية 
بوابـــل من األكاذيـــب واالفتراءات كل 
يوم، باإلضافة إلى حمات قمع واسعة 

النطاق.
وقالـــت إن “علـــى الجانـــب اآلخـــر مـــن 
عمليـــة التشـــهير هـــو إرهـــاب المالـــي 
المعارضـــة  يســـتهدف  الـــذي  الجامـــح 
الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  اإليرانيـــة، 
مجاهـــدي خلـــق والمقاومـــة اإليرانية. 
إرهابـــي   - دبلوماســـي  اآلن  هنـــاك 

تابـــع لنظـــام المالـــي و3 مـــن شـــركائه 
ينتظرون المحاكمة في بلجيكا.

وشـــددت رجوي علـــى أن مفتاح وقف 
جرائـــم النظام اإليراني هو محاســـبته 
لحقـــوق  وانتهاكاتـــه  إرهابـــه  علـــى 

اإلنسان.

حان الوقت لمعاقبة النظام 

وأضافـــت رجـــوي “لقـــد حـــان الوقـــت 
إلغاق ســـفارات النظام اإليراني التي 
تعمـــل مراكـــز للعمليـــات اإلرهابية. كما 
يجـــب محاســـبة زعماء نظـــام المالي 
ومعاقبتهـــم على جرائمهـــم. إن تجربة 
األربعيـــن عاًمـــا الماضيـــة أظهـــرت أنه 
لـــن يغّيـــر منـــح االمتيازات السياســـية 
حجمهـــا  کان  أیـــا  واالقتصاديـــة، 
ومقدارهـــا، ســـلوك هذا النظـــام. لذلك، 
يجب علـــى المجتمع الدولـــي الوقوف 
إلى جانب الشـــعب اإليراني ومقاومته 
سياســـة  تبنـــي  خـــال  مـــن  المنظمـــة 
درجـــات  أقصـــى  وممارســـة  حازمـــة 
الضغـــط، بما في ذلك إحالـــة انتهاكات 
النظـــام لحقـــوق اإلنســـان إلـــى مجلس 
األمـــن الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس 

األمن الستة السابقة”.

واشنطن - منظمة الجاليات اإليرانية األميركية

 مريم رجوي  

سان فرانسيسكو - وكاالت

أزال موقع فيســـبوك حسابات حركة 
وطنيـــة(  )صـــاة  برايـــر”  “باتريـــوت 
األميركيـــة اليمينّيـــة المتطرفة التي 
ضـــد  عنـــف  أعمـــال  فـــي  تورطـــت 
متظاهرين مناهضين للعنصرية في 
بورتانـــد منـــذ أســـابيع، وُقتـــل أحد 

أعضائها بالرصاص أخيرا. 
وقـــال موقـــع فيســـبوك إن صفحات 
أزيلـــت  الصغيـــرة  المجموعـــة  هـــذه 
من فيســـبوك وإنســـتغرام “في إطار 
جهودنا المستمرة لحظر الميليشيات 

العنيفة من منصتنا”.
وفـــي مدينـــة بورتانـــد فـــي شـــمال 

يحتـــج  المتحـــدة،  الواليـــات  غـــرب 
المتظاهـــرون بـــا كلل ضد وحشـــية 
الشـــرطة منـــذ وفـــاة جـــورج فلويـــد 
األميركي مـــن أصل إفريقي اختناقا 
فـــي  أبيـــض  شـــرطي  ركبـــة  تحـــت 
مينيابوليـــس في مايو. لكـــّن أنصارا 
لدونالـــد ترامـــب، بينهـــم أعضاء في 
حـــركات تفـــوق البيـــض مثـــل براود 
يتحـــدون  برايـــر،  وباتريـــوت  بوْيـــز 
بانتظام النشـــطاء فـــي حركة “حياة 

السود مهمة” المناهضة للعنصرية.
“صـــاة  حركـــة  فـــي  عضـــو  وكان 

وطنية” قد قتل السبت الماضي. 

“فيسبوك” يزيل مجموعة أميركية متطرفة

دكا - وكاالت

قتـــل 12 شـــخصا علـــى األقل في 
انفجـــار يشـــتبه بأنـــه ناجـــم عـــن 
تســـرب غـــاز داخـــل مســـجد فـــي 
بنغـــادش، فيمـــا أصيب عشـــرات 
بجـــروح خطيـــرة، حســـبما أعلنت 
الشـــرطة أمـــس. وكان المصلـــون 
الجمعـــة  الصـــاة مســـاء  يـــؤدون 
عندمـــا تســـبب االنفجـــار بحريـــق 
فـــي المســـجد الواقع فـــي منطقة 
أجهـــزة  بحســـب  نارايانغانـــج، 
المحققـــون  ويشـــتبه  الطـــوارئ. 
في أن تكون شـــرارة مـــن مكيف، 
عاود العمل بعـــد انقطاع الكهرباء 
عنه، تســـببت فـــي اشـــتعال الغاز. 
وأكـــد رئيـــس جهـــاز اإلطفـــاء في 
العارفيـــن  عبـــدهللا  نارايانغانـــج 

“تسرب غاز إلى داخل المسجد”.
وأضـــاف “عندمـــا أغلقـــوا النوافذ 
بتشـــغيل  وقامـــوا  واألبـــواب 

المكيفات، حدثت شرارة كهربائية 
تسببت باالنفجار داخل المسجد”.
والضحايـــا الــــ 12 هم مـــن بين 37 
شخصا نقلوا في حالة حرجة إلى 
مستشـــفى متخصـــص بالحـــروق 
المتحـــدث  بحســـب  دكا،  فـــي 
باسم المستشفى ســـمنتا ال سين. 
أصيبـــوا  الجميـــع  أن  وأضـــاف 

بحروق بنسبة 70 إلى 80 %.
وقالـــت الشـــرطة إن 45 شـــخصا 
علـــى األقـــل أصيبوا بجـــروح في 
االنفجـــار وإن النـــاس تحدثوا عن 

تنشق رائحة غاز مسرب.

12قتيال بانفجار غاز بمسجد في بنغالدش

دبي - العربية.نت

عـــاد طفـــان عراقيان إيزيديـــان إلى 
كنف أهلهما فـــي العراق، بعد فصلهما 
عـــن عائلتهما لســـنوات، وأيـــام مريرة 
فـــي كنـــف “داعـــش”، ومن ثـــم ضياع 
فـــي تركيـــا. فقد عـــاد الصغيـــران )أخ 
الوفـــد  بصحبـــة  الجمعـــة  وأخـــت( 
كردســـتان  إقليـــم  لرئيـــس  المرافـــق 
الـــذي  بارزانـــي  نيجيرفـــان  العـــراق 
زار أنقـــرة أمـــس األول. وتـــم الحقـــا 

تسليمهما ألهلهما في مطار أربيل.
جـــاء ذلـــك، بعد بحـــث وتحر قـــام به 
مكتب إنقـــاذ المختطفين اإليزيديين 
الـــذي عمـــل منـــذ أكثر من 3 ســـنوات 
علـــى ملـــف هذيـــن الطفليـــن، وتمكن 
بعـــد جهود حثيثة مـــن العثور عليهما 
وإعادتهمـــا إلى إقليم كردســـتان، بعد 

إكمال اإلجراءات القانونية.
يذكـــر أن قصـــص خطـــف اإليزيديين 
بالمئـــات فـــي العـــراق مأســـاوية، وما 

يزال اآلالف منهم مجهولي المصير.

فقـــد خطـــف “داعـــش” بالعـــام 2014، 
 2880 يـــزال  وال  إيزيديـــت،   6417

منهم في عداد المفقودين.
خطـــف  اإلنقـــاذ  مكتـــب  وبحســـب 
التنظيـــم اإلرهابـــي آالف اإلزيدييـــن 
لـــدى  ذكـــرا(  و2869  أنثـــى   3548(

شـــنكال  منطقـــة  علـــى  هجومـــه 
أغســـطس  فـــي  نينـــوى،  بمحافظـــة 
2014. فـــي حيـــن تمكنـــت عمليـــات 
اإلنقـــاذ مـــن تخليـــص 3537 إيزيديا، 
رجـــا،  و339  امـــرأة،   1201 بينهـــم 

و1043 فتاة، و954 صبيا.

الطفالن لدى وصولهما مطار أربيل

ــا لــســنــوات ــم ــه ــت ــل ــائ ــن ع ــ ــا ع ــم ــه ــل ــص ــد ف ــعـ بـ
طفالن عراقيان ينجوان من قبضة “داعش”

واشنطن - وكاالت

انطلقـــت االنتخابات األميركية رســـميا مع بدء عمليات االقتراع 
بالبريـــد فـــي واليـــة كاروالينـــا الشـــمالية لاختيـــار بيـــن الرئيس 
الجمهـــوري دونالد ترامب ومنافســـه الديمقراطي جو بايدن في 

حملة تتزايد عدائية يوما بعد يوم.
وقبل شهرين فقط على موعد االنتخابات في 3 نوفمبر، يستغل 
ترامـــب المخـــاوف مـــن احتجاجـــات عنيفـــة في مـــدن أميركية، 
ويشـــكك فـــي نزاهة آليـــة التصويت بالبريد، فيما كثف منافســـه 
بايدن انتقاداته لرئيس “مؤسف” معتبرا أنه غير مؤهل للمنصب. 
وينتظر أن تؤدي المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد 
إلى ارتفاع وتيرة االقتراع بالبريد، فيما يسعى مايين الناخبين 

لتجنب مراكز التصويت.
وفـــي بلـــد يواجـــه أزمـــة صحيـــة وانقســـاما حـــول العنصريـــة، 
ســـتكون األيام الســـتون المقبلة اختبارا لقـــدرة أكبر اقتصاد في 
العالـــم علـــى تنظيـــم انتخاباته بعدمـــا غيره الوباء الـــذي أودى بـ 
187 ألف أميركي. وســـتبدأ كاروالينا الشـــمالية في إرســـال أكثر 
مـــن 600 ألـــف بطاقة اقتـــراع بريدية، لتلبية الطلـــب الكبير على 
ذلك. وســـتتبعها في األســـابيع المقبلة واليات أخـــرى مهمة مثل 
ويسكونســـن، التي زارها كل من المرشـــحين أخيرا. وباتت آلية 
االقتراع موضوعا ســـاخنا في مشهد سياســـي يثير االنقسامات 
بشـــكل متزايـــد. وأظهـــر اســـتطاع أجرتـــه مؤخـــرا صحيفة “يو 

إس إيـــه تـــوداي” وجامعـــة ســـافولك، أن 56 % مـــن الناخبيـــن 
الجمهوريين المســـتطلعين قالوا إنهم ســـيتوجهون شخصيا إلى 
مراكـــز االقتـــراع، مقارنـــة بـ 26 % مـــن الناخبيـــن الديمقراطيين 
يعتزمـــون القيام باألمر نفســـه. وخـــال حملته التي ســـعى فيها 
للفـــوز بواليـــة ثانية من 4 ســـنوات، زرع ترامب بذور الشـــك في 
صفوف قاعدته إزاء شـــرعية انتخابـــات تتضمن عددا كبيرا من 
بطاقات االقتراع المرســـلة بالبريد. وترامب نفسه، الذي يصوت 
بالبريـــد في والية فلوريدا المســـجل فيها، قال مـــرارا ومن دون 
تقديم أدلة إن االقتراع بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع.
حتـــى أنـــه اقتـــرح علـــى أنصـــاره أن يحاولـــوا االقتـــراع مرتيـــن 
ليختبـــروا اآلليـــة، مـــا عّرضـــه للتقريـــع علـــى وســـائل التواصـــل 

االجتماعي ومن ديمقراطيين.

وبايــدن ترامــب  بيــن  العنيفــة  المواجهــة  اســتمرار 
انطالق انتخابات الرئاسة األميركية عبر بالبريد

دبي - العربية.نت

داخـــل  إلـــى  االنشـــقاق  تســـلل 
المجلـــس األعلى الداعـــم لحكومة 
الوفاق الليبية، السيما بعد أن أبدى 
أعضاء من المجلس انزعاجهم من 
تفـــّرد رئيســـه خالـــد المشـــري على 
القرار وهيمنته علـــى لجنة الحوار 
المزمـــع عقـــده في المغـــرب األحد، 
فـــي مؤشـــر علـــى وجـــود خافات 
عميقة في كواليـــس هذا المجلس 
الذي يسيطر عليه تنظيم اإلخوان، 

قد تقود إلى تصّدع صفوفه.
الســـطح  إلـــى  الخافـــات  وطفـــت 
وخرجـــت إلى العلن فـــي بيان عبر 
فيـــه 24 عضـــوا مـــن المجلس، عن 
داخـــل  تهميشـــهم  مـــن  اســـتيائهم 
المجلـــس ومحاولـــة اختزالـــه فـــي 
شخص رئيســـه خالد المشري، كما 
نددوا بســـيطرة األخيـــر على لجنة 
الحوار السياسي الممثلة للمجلس 

فـــي المغرب، مســـتندين فـــي ذلك 
إلـــى مبدأ المســـاواة بيـــن األعضاء 
في المشـــاركة في اتخاد القرارات 

الصادرة التي تهّم الباد.
وقـــال الموقعـــون “نرفـــض وندين 
بشـــدة محاولـــة اختـــزال المجلس 
في شـــخص رئيســـه أو في مكتب 
الرئاســـة مجتمعيـــن وبالتعاون مع 
قلة من األعوان والمستشارين، إن 
انفراد هؤالء بتكليف لجنه لتمثيل 
المجلـــس فـــي اللقـــاء الذي ســـيتم 
بالمغرب يعد خرقا للنظام الداخلي 

الذي ينظم عمل المجلس”.

خالفات بالمجلس األعلى لـ ”الوفاق الليبية”
الخرطوم - سونا

أعلنـــت وزارة الداخلية الســـودانية 
في بيـــان أمس حالة الطوارئ لمدة 
3 أشـــهر بســـبب معـــدالت األمطـــار 
والفيضانـــات القياســـية هـــذا العام، 
شـــخص.  مئـــة  بنحـــو  أودت  التـــي 
وقالـــت الـــوزارة فـــي البيـــان الـــذي 
نشـــرته علـــى حســـابها علـــى موقـــع 
تويتر إنـــه بعد “تأكيد كل القراءات 
علـــى تجـــاوز معـــدالت الفيضانـــات 
لألرقـــام  العـــام  هـــذا  واألمطـــار 
القياســـية )...( تم اإلعان عن حالة 
الطوارئ بجميع أنحـــاء الباد لمدة 

3 أشهر”.
اعتبـــار  تـــم  انـــه  البيـــان  وأوضـــح 
الســـودان “منطقة كوارث طبيعية”، 
كمـــا تـــم “تشـــكيل لجنة عليـــا لدرء 

ومعالجة آثار الخريف”.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الســـودانية 
)ســـونا( تصريحـــات وزيـــرة العمـــل 

والتنميـــة االجتماعيـــة لينا الشـــيخ 
عـــن حجـــم الخســـائر الناجمـــة عـــن 
الفيضانات. وقالت الشيخ، بحسب 
سونا، إن األضرار أسفرت عن “وفاة 
آخريـــن   46 وإصابـــة  مواطنـــا   99
مـــن نصـــف مليـــون  أكثـــر  وتضـــرر 
نســـمة وانهيـــار كلي وجزئـــي  ألكثر 
مـــن 100 ألـــف منـــزل”. وتجـــاوزت 
معدالت الفيضانات واألمطار للعام 
الرســـمية  البيانـــات  2020، حســـب 
القياســـية  الســـودان، األرقـــام  فـــي 
التـــي رصدت خال العامين )1988 

.)1946 -

إعالن الطوارئ بالسودان إثر فيضانات

تصعيد جديد 
شرق “المتوسط”

أنقرة - وكالة األناضول

أنــهــا ستطلق،  تــركــيــا أمـــس  أعــلــنــت 
اليوم األحد، مناورات عسكرية في 
شرق المتوسط بالتعاون مع “قبرص 
حلف  وساطة  فشل  بعد  الشمالية”، 
شــمــال األطــلــســي مــن أجــل تخفيف 
واليونان  أنــقــرة  بين  بين  التصعيد 
الــدفــاع  وزارة  وأكـــــدت  وقـــبـــرص. 
تحمل  التي  الــمــنــاورات  أن  التركية 
ستستمر  المتوسط”  “عاصفة  اســم 

من 6 وحتى 10 سبتمبر الجاري.
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بـــكل لقـــاء يجمعنا بســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الـــوزراء حفظه هللا 
ورعاه، كان بداية حديثه بعد الســـام والســـؤال عن الصحة وحال المواطنين 
وأخبـــار البلـــد هـــو الحديـــث عـــن أشـــخاص غابـــوا لفترة عـــن مجلس ســـموه، 
وصـــادف أن حضـــر يومها أحـــد أقاربهم.. ابًنـــا أو حفيًدا، ليقف عنـــده ويتأمله 
بـــوٍد ثم يســـأله باهتمام بالغ عـــن أخبار الوالد أو األخ أو حتـــى العم والصديق، 
هذه الســـجية واحدة من ســـجايا عديـــدة تميز بها ســـموه، ذات عاقة بتقاليد 
األســـرة، هـــذه العاقة الوشـــيجة بينه وبين المواطنين الذيـــن يلتقيهم من كل 
الفئـــات والطبقـــات والمذاهـــب واألديان، نفتقدهـــا اليوم بغياب ســـموه خارج 
البـــاد، وإجـــراء الفحوصات، حيث مـــنَّ هللا عليه بنجاحهـــا، متطلعين لعودته 
ســـالًما غانًما... تداعيات هذه السجية اليوم وأنا أتأمل وأحصي المواقف التي 
ال ُتعد وال ُتحصى التي تستوقف كل إنسان التقى يوًما ما بهذا القائد اإلنساني 
الفـــذ الـــذي زرع بقلوب ووجدان الجميع حبا ال حـــدود له، وخوفا عليه من أية 
وعكـــة عابرة تمر به، فهو بالنســـبة للجميع أب لهذا الشـــعب الذي حمل همومه 
بيـــن جوانحه، ال يفكر إال براحة المواطـــن، كبيرا وصغيرا، فقيرا وغنيا، ويهمه 
بالدرجة األولى أولئك الذين يتعرضون لضائقة ما أو صعوبة أو عقبة، ليزيلها 

عن طريقهم ويزرع الفرحة بنفوسهم.

تذكري لهذه المواقف اإلنســـانية بمســـيرتك يا خليفة العز، ليس للحظة عابرة 
وال مناسبة مؤقتة، تذكري لهذه المواقف ألنها بوجداني الذي رافق كل جلسة 
من جلسات مجلسك العامر، وكل موقف شهدته بحضورك، وكل حدث صادف 
وكنت فيه معك، رأيت عاقتك بالناس كيف هي ال حدود فيها للعاطفة، كنت 
تقـــف مـــع كل مواطـــن حضر مجلســـك بضع دقائـــق، فنتخيل كـــم الوقت الذي 
تســـتغرقه وقفتك مع الجميع وهم بالعشـــرات وأحياًنا يفوق العدد المئة، كنت 
تفعل ذلك حتى بعد عودتك من رحلة العاج، كنت تقف بالساعات حتى وأنت 
مرهق، أعرف أن هناك من كان ينصح ويطالب بالحد من ذلك المجهود الجبار 
الخارق الذي ال يحتمله أحٌد غيرك خوفا على صحة سموكم... كنت تفعل ذلك 
لحرصك على المرور على كل واحد من الحضور، لتتأكد من أخباره وظروفه، 
وإن كان بخير أم يعاني من أمر، حتى أولئك الذين يغيبون عن مجلس سموك 
ال تنســـاهم عندمـــا تلتقـــي بأبنائهـــم وأحفادهـــم وأصدقائهـــم، تتوجـــه نحوهم 
بالسؤال واالطمئنان... من يفعل ذلك بهذا الزمن غير خليفة بن سلمان حفظك 

هللا من كل شر... نحن أحباؤك بانتظارك يا أب الجميع.

تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي. «

التطرف اإلخواني مرض ووباء
التطـــرف الديني وباء يدمـــر العالم ومرض ُيصيب كل الديانات، 
فخرجت جماعات تدعي أنها تريد الحفاظ على عقيدة اإلسام 
فكانـــت “اإلخوان” و”داعش” مثاالً على اســـتغال اكسســـوارات 
التدين ألغراض سياســـية بحتة ومن أجـــل تدمير األمة العربية 

المسلمة وليس الحفاظ على اإلسام!
نعلم أن خلف كل جماعة مسلحة تحارب الوطن العربي وتسعى 
إلـــى تفكيكه تركيا وقطر وإيران، حيـــث ترعى اإلرهاب وترضع 
كل جماعـــة تنـــادي بالحـــرب والفســـاد فـــي األراضـــي العربيـــة... 
الســـيد رجب أردوغان قضى على اقتصاد تركيا وانهارت العملة 
التركية بسبب دخوله في صراعات ال ناقة لتركيا فيها وال جمل، 
من أرض ســـوريا كانت البداية وتبعتها ليبيا ومن قبل الدولتين 
كانت األقلية الكردية التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها لكن 
تركيا في نضالها المزعوم تســـعى إلعادة تدوير مفهوم الخافة 
العثمانية من جديد مســـتغلة أوضاع صنعتها بنفســـها وساهمت 

في تفاقمها عبر أذرعها اإلعامية والعسكرية والفكرية.
داعـــش وجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين عقلهمـــا واحـــد، فاألولـــى 
جماعـــة مســـلحة والثانية جماعـــة فكرية تدعم األولـــى باألفكار 
واألمـــوال والتعبئـــة، ويمول الجماعتين اإلعـــام المتطرف الذي 
يغـــض الطرف عن الداخل في بلدان داعمة له ويحشـــر أنفه في 
قضايـــا ال تهـــم المواطـــن القطري األصيـــل، في مطلع هـــذا العام 
توقفـــت األرض بســـبب وبـــاء كورونـــا فُأجبـــرت البشـــرية علـــى 
التباعد والتفارق القســـري، لكن ومع كل ذلك فوباء كورونا ليس 
أشـــد من وباء فيروسات اإلرهاب المتســـترة بالدين والمتخفية 

في الظام.
دعونا نســـتذكر الحـــدث القريب الذي حل بلبنـــان، فتفجير مرفأ 
بيروت لم يكن مصادفة بل بفعل فاعل، مقابر جماعية وإصابات 
بليغـــة لـــم ينج مـــن قســـوتها األطفال، فهـــل ســـيترك العالم هذه 
األحزاب والجماعات المتعصبة تدمر األرض وتفتك بالبشرية؟! 
حزب الشيطان الذي استولى على لبنان بالعباءة الدينية وحاول 
خداع كل مســـؤول حتى أفســـده بالمال، فكانت النتيجة خروج 

لبنان من دائرة السام ودخوله نفق الفتنة والظام!
الســـعودية والـــدول المتحالفة ضـــد اإلرهاب تقطـــع وتقاطع كل 

دولة تمد يدها سرًا وعانية لإلرهاب.
مـــن يريـــد الســـام واإلصـــاح عليـــه أن ال يصافح اإلرهـــاب بأي 
شكل من األشكال فالعالم اليوم أكثر صرامة من ذي قبل، وقبلة 
المسلمين هي من ُتدير البوصلة باتجاه السام الذي ال يرفضه إال 
من كان بقلبه ذرة من تطرف وتشدد فكري وسلوكي. “إياف”.

عن بعد
وبدأ العام الدراسي الجديد وسط ترقبات كثيرة حول ما سيؤول 
إليـــه الوضـــع العـــام بعد عودة بعـــض الطلبة الذين اختاروا مســـار 
الحضـــور بـــدال عن الدراســـة عن بعـــد، فيما عجت األســـواق بعدد 
مـــن اآلباء واألمهات القتناء مســـتلزمات حديثة من حاســـب آلي 
أو كاميرا أو غيرها، ما يســـهل على الطالب فهم دروسه وتواصله 
عـــن بعد مع أســـاتذته ومعلميه، وهللا أعلم بحـــال الطلبة الذين ال 
يمتلكون المادة لشراء مستلزمات الدراسة عن بعد في مثل تلك 

األيام.
في بعـــض الدول تقوم وزارة التربية بتوزيع الحاســـب المحمول 
علـــى الطلبة كونـــه يعد بديا عـــن الكتب الدراســـية التي توزعها 
الوزارة، وهو ما يجعل الكل متساويا فيما يملك وما يحتاج لتلك 
العمليـــة التربوية، بل إن الوضع الحالـــي لجائحة كورونا يجعلني 
أطـــرح عددا من األســـئلة كولية أمر حول إمكانيـــة التحاق أبنائنا 
وبناتنـــا بالمدارس الخاصة المتواجدة بـــدول أخرى كبريطانيا أو 
أميـــركا، طالما أن الطالب يجلس فـــي بيته ويدرس على أي حال 

عن بعد.
عجبـــا لك أيهـــا الفيروس قلبت موازين العالـــم في ليلة وضحاها، 
وبـــات التعليـــم عن بعد تقدما وترفا بعـــد أن كان عارا ودونيا، فا 
مفر من مواكبة العصر واالهتمام بالتكنولوجيا واالبتكار واإلبداع 
في عالم يعيش بأســـره في شـــبكة عنكبوتية حقيقية تحملها في 

هاتفك المحمول أو في شاشة حاسوبك الشخصي.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

من سجايا خليفة بن سلمان

يبـــدو أن منظمـــة الصحـــة العالمية أفرغت كل ما فـــي جعبتها من تحذيرات 
وتشـــاؤم فـــي ميـــدان الصحـــة واللقاحـــات، فانتقلـــت لغـــزو مجـــاالت أخرى 
كاالقتصاد والتعليم، إذ حذرت المنظمة مؤخًرا من عودة الطاب للمدارس، 
ومـــن فتـــح االقتصـــادات قبـــل الســـيطرة علـــى فيـــروس كورونا المســـتجد، 
مؤكدة أن ذلك قد يسبب كارثة، مشيرة إلى أنها تريد عودة آمنة للموظفين 

والطاب إلى أعمالهم ومدارسهم.
يعكـــس هـــذا التحذيـــر إصـــراًرا غريًبـــا مـــن المنظمة على الســـير ضـــد أماني 
وتطلعات الدول والشـــعوب، ويؤكد ابتعادهـــا عن الواقع المرير الذي يعيش 
فيه الجميع جراء تداعيات جائحة كورونا وعدم القدرة على تحمل المزيد 
مـــن األعباء، والمســـاعي والجهـــود الكبيرة إلعـــادة الحياة إلـــى طبيعتها مع 
الحفاظ على صحة وسامة البشر، وهو ما ألمح إليه الدكتور محمد عوض 
تاج الدين، مستشـــار رئيس الجمهورية لشـــؤون الصحة والوقاية في مصر 
بقولـــه إن تحذيـــر منظمة الصحة العالمية من عـــودة الطاب للمدارس، غير 

ملزم، وأن كل دولة تستطيع التعامل حسب ظروفها وإمكانياتها.
ويتناقـــض هـــذا التحذير مع مـــا نادى به كبار مســـؤولي القطاع الصحي في 

المملكـــة المتحـــدة بضـــرورة عودة األطفـــال إلى المـــدارس، محذرين من أن 
عدم انتظامهم في التعليم يفاقم مشـــاكل الصحة البدنية والنفســـية، ويعد 
أكثـــر خطـــرا عليهـــم مـــن اإلصابة بكوفيـــد 19، وهو مـــا دفع رئيـــس الوزراء 
البريطاني جونسون إلى اعتبار عودة األطفال إلى المدارس أولوية وطنية 

وواجبا اجتماعيا واقتصاديا وأخاقيا.
أمـــا منظمة اليونســـكو وهي المعنيـــة بالتعليم، فقد اعتبـــرت مديرتها العامة 
أودري أزوالي، الوضع الراهن المتمثل بإغاق المدارس بمثابة حالة طوارئ 
تستدعي التعاضد لمعالجتها، وحثت الدول على اإلسراع في تحديد أفضل 
الســـبل لضمـــان العودة إلى المـــدارس بصورة آمنـــة، منًعا لمخاطـــر جّمة من 
بينها خطر التســـرب من المدرســـة، وتراجع جودة التعلم، إضافة إلى التأثير 

السلبي على القطاعين االقتصادي واالجتماعي. 
بـــل إن اليونســـكو تتحرك عمليا لمســـاعدة الدول في إعـــادة فتح المدارس، 
وأعـــدت إطار عمـــل لتحقيق ذلك بالتعاون مع اليونيســـف وبرنامج األغذية 
العالمـــي والبنـــك الدولي، وتتعـــاون مـــع وزارات التربية والتعليم في رســـم 

خطط إعادة الطاب إلى القاعات الدراسية.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

عودة الطالب للمدارس بين اليونسكو والصحة العالمية

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

للتواصل: 17111483

البحرين... منارة للتعددية المذهبية
في كل عام تقدم وزارة الداخلية استراتيجية 
ميدانيـــة متميـــزة لنجـــاح موســـم عاشـــوراء، 
والتفاعـــل  بالديناميكيـــة  العمـــل  ويتســـم 
والتواجـــد المســـتمر على مدار الســـاعة، وذلك 
لتحقيـــق الهـــدف األكبـــر وهـــو نجـــاح موســـم 
عاشـــوراء، وبمـــا أن إحيـــاء موســـم هـــذا العام 
تطلـــب جهـــودا متعاظمـــة ومدروســـة بســـبب 
جائحة كورونا واتبـــاع اإلجراءات االحترازية 
التـــي حددهـــا الفريـــق الطبي من أجـــل حماية 
الصحـــة والســـامة العامـــة للجميـــع، شـــاهدنا 
التزامـــا كبيرا من قبل جميـــع المآتم والمواكب 
الحســـينية فـــي مختلـــف المحافظـــات والعمل 
مـــع وزارة الداخلية بمبدأ روح الفريق الواحد، 
وفي االجتماع الذي عقده الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية مع 

السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة، وعـــدد من أعضـــاء هيئة 
المواكـــب الحســـينية ورؤســـاء المآتـــم أكد أن 
“نجاح موسم عاشوراء، وما لمسناه من التزام 
بإجـــراءات الفريـــق الطبي، يعبر عـــن حالة من 
الوعـــي المجتمعي والمســـؤولية الوطنية، وما 
أبداه رؤســـاء ومســـؤولو المآتم وأعضاء هيئة 
المواكب الحســـينية، من التـــزام وتعاون بناء، 
أســـهم فـــي الخـــروج بموســـم عاشـــوراء بهـــذا 

الشكل المتحضر”.
ولمـــا كانـــت للخطـــاب الدينـــي أهميـــة كبـــرى 
ومؤثـــرة في حيـــاة الفرد والمجتمع، فقد ســـار 
الخطـــاب الدينـــي فـــي موســـم عاشـــوراء فـــي 
االتجاه الصحيح وكل من اعتلى المنبر اتســـم 
بوعـــي تام ومســـؤولية، وتعاطى مـــع الموقف 

بااللتزام متخذا النصيحة واإلرشـــاد طريقا له، 
حيث أشـــار وزيـــر الداخلية فـــي االجتماع إلى 
أن “أيام عاشـــوراء هـــذا العام، شـــهدت التزاما 
بالخطـــاب الدينـــي وترتيـــب الجلـــوس حـــول 
المآتـــم والمحافظـــة علـــى التباعـــد االحترازي 
أثنـــاء المواكـــب الحســـينية، وهـــو مـــا يعكـــس 
والمســـؤولية  واالنضبـــاط  الوعـــي  مســـتوى 

الوطنية”.
والتكاتـــف  الوطنيـــة  الـــروح  كانـــت  لقـــد 
موســـم  فـــي  األبـــرز  العنـــوان  والمســـؤولية 
عاشـــوراء، وهـــذه هـــي الصـــورة التـــي تقدمها 
البحريـــن دائما كونها منارة للتعددية المذهبية 
وحريـــة  اإلنســـانية  للمبـــادئ  صلبـــة  وقاعـــدة 

المعتقد وتعزيز الوئام بين الجميع.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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حصدت التيكواندو البحرينية الميدالية 
الذهبيـــة والبرونزية في البطولة العربية 
التـــي  للبومســـيه،  األولـــى  االفتراضيـــة 
المغربيـــة  الملكيـــة  الجامعـــة  نظمتهـــا 
للتيكواندو تحت إشراف االتحاد العربي 
للتيكوانـــدو عـــن طريـــق تقنيـــة االتصال 
المرئي، التي شهدت مشاركة 100 العب 
والعبة يمثلون 11 منتخبا هي: منتخبنا 
الوطني للبومســـيه، المنتخب السعودي، 
المنتخـــب الكويتـــي، المنتخـــب القطري، 
المنتخـــب المصـــري، المنتخـــب المغربي، 
المنتخـــب التونســـي، المنتخـــب الليبـــي 
والمنتخـــب الموريتانـــي. وأشـــرف نخبة 
من الحكام العرب المعتمدين من االتحاد 
الدولي للتيكواندو على إدارة منافســـات 
هذه البطولة. وشـــارك المنتخب الوطني 
للبومســـيه في منافسات هذه البطولة، بـ 

3 العبين هم: جراند ماســـتر عبدالحميد 
إبراهيم في منافســـات فئـــة أقل من 60 
عامـــا، والماســـتر ســـامي محمـــد في فئة 
أقل من 50 عاما والماســـتر فجر البنعلي 

في فئة السينيور 2.
وحققـــت الماســـتر فجـــر البنعلـــي المركز 
األول في فئة الســـينيور 2، بمعدل 6.97 
نقطـــة، متفوقة على العبتـــّي المنتخبين 
الجزائري والمصري اللتين حققتا المركز 
والمركـــز  نقطـــة   6.73 بمعـــدل  الثانـــي 
الثالـــث بمعدل 6.28 نقطـــة. فيما حصل 
جراند ماســـتر عبدالحميـــد إبراهيم على 
الميداليـــة البرونزية في فئة أقل من 60 
عامـــا، بينما حل الماســـتر ســـامي محمد 
في المركـــز الخامس في منافســـات فئة 

أقل من 50 عاما بالبطولة.
وبهـــذه المناســـبة، أعربت الماســـتر فجر 
هـــذه  بتحقيـــق  ســـعادتها  عـــن  البنعلـــي 

النتيجة الســـيما في الوضع االســـتثنائي 
التـــي تعيشـــه الرياضـــة فـــي مواجهتهـــا 
لجائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، مؤكدة أن 
مثل هذه النتائج اإليجابية تبعث باألمل 
لتخطـــي هـــذا الظـــرف والعـــودة مجددا 

بالرياضة إلى الشكل الطبيعي.
ووجهـــت البنعلي شـــكرها وتقديرها إلى 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 

آل خليفـــة، علـــى دعـــم ســـموه لهـــا منـــذ 
انطالقة مســـيرتها في لعبـــة التيكواندو، 
كما وجهت شكرها وتقديرها إلى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفـــة على دعـــم ســـموه المتواصل لها 
والذي ساهم في رفع معنوياتها لتحقيق 
هـــذه النتيجة، شـــاكرة ومقـــدرة الجهود 
الكبيرة التي يبذلها ســـمو الشيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس 
التـــي  القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 

ســـاهمت فـــي تطويـــر ورفع مســـتويات 
األلعاب القتالية.

من جانبه، قال جراند ماستر عبدالحميد 
التـــي  النتيجـــة  بهـــذه  “ســـعيد  إبراهيـــم 
الحضـــور  لتعزيـــز  فرصـــة  اعتبرهـــا 
البحريني على مســـتوى لعبة التيكواندو 
هـــذه  مثـــل  فـــي  فالمشـــاركة  العربيـــة. 
البطـــوالت في ظـــل الظرف االســـتثنائي 
الذي فرضته جائحة كورونا )كوفيد 19( 
على الرياضة، تشـــكل استمرارية لالعب 
خـــوض  فـــي  الذهنـــي  المســـتوى  علـــى 
المنافســـات، والتي تمكن الالعب من أن 
يكـــون جاهـــزا للمشـــاركة فـــي البطوالت 
المقبلـــة بعد عـــودة الرياضة إلى شـــكلها 
الطبيعـــي”، متطلعا أن تحقق التيكواندو 
البحرينيـــة مزيدا مـــن النتائج المشـــرفة 

في المشاركات المقبلة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

التيكوانــدو البحرينيـــة تحصــــد ذهبيـــة وبرونزيـــة

 عبدالحميد إبراهيم فجر البنعلي

تتجدد اإلثارة مساء اليوم )األحد(، بين 
فرق المربع الذهبي لدوري زين الدرجة 
األولـــى لكرة الســـلة، عندمـــا تلتقي في 
المرحلـــة  إلـــى  للتأهـــل  جديـــد  صـــراع 
فـــي  وذلـــك  المســـابقة،  مـــن  النهائيـــة 
الجولـــة الثانية من الدور نصف النهائي 
التي ســـتفتتح بلقاء المحرق واألهلي، 
في الساعة 5:30 مساء، وتليها مباشرة 
مبـــاراة المنامـــة والرفـــاع، في الســـاعة 
7:45 مســـاء، علـــى صالة اتحاد الســـلة 

بأم الحصم.
المربـــع  مـــن  األولـــى  الجولـــة  وكانـــت 
الذهبـــي قـــد انتهـــت بســـقوط “حامـــل 
اللقـــب” فريـــق المحـــرق أمـــام األهلـــي 
الرفـــاع  المنامـــة علـــى  )70/  76( وفـــوز 
)73/  110(، وعليـــه فـــإن فريَقـــي األهلي 
والمنامـــة مطلبان بتكـــرار نتيجة الفوز؛ 

لحجـــز مقعديهما في المبـــاراة النهائية، 
فيمـــا يتعيـــن علـــى المحـــرق والرفـــاع 
تعويض خســـارتهما بتحقيـــق االنتصار 
والذهـــاب لمبـــاراة فاصلـــة لـــكل منهما؛ 

للحفاظ على أمل التأهل.
ومن دون شـــك، فإن الطرفين الفائزين 
النتيجـــة  لتكـــرار  ســـيعمدان جاهديـــن 
بعالمـــة  والخـــروج  ذاتهـــا  اإليجابيـــة 

االنتصـــار لحســـم التأهـــل إلـــى المباراة 
النهائيـــة وتجنـــب المواجهـــة الفاصلـــة، 
العبيهمـــا  انســـجام  علـــى  معوليـــن 
وقدرتهما علـــى إدارة دفة المواجهتين 
نحو االنتصار، األمر الذي يتطلب منهما 
توظيـــف المهارات الفرديـــة العالية في 

خدمة األداء الجماعي.
فـــي المقابـــل، يحتـــاج المحـــرق لوقفـــة 
المحلييـــن  العبيهـــم  وتجهيـــز  كبيـــرة 
بصـــورة أكبر ممـــا هي عليـــه، خصوصا 
الـــدرازي هـــو  إذا مـــا ذكرنـــا أن أحمـــد 
البطـــل األوحـــد وســـط تغيـــّب زمالئـــه 
عـــن مســـتوياتهم المعهـــودة، باإلضافة 
لتفعيـــل أدوار المحترفيـــن اللذيـــن لـــم 
يقدمـــا أي شـــيء يذكـــر وكانـــا نقطتين 
ســـلبيتين ولـــم يضيفـــا مـــا هـــو منتظـــر 
منهما، فضـــالً عن تحريك دكـــة البدالء 
التـــي تتميـــز بأســـماء وإمكانـــات طيبة 

بإمكانها صنع الفارق. 

واألهلي المنامة  أمام  للتعويض  يسعيان  والمحرق  الرفاع 
صراع الحسم والتأجيل في مربع “زين” الذهبي

المعاميـــر  نـــادي  رئيـــس  قـــال 
رضـــي أمان إن النادي ماض في 
والـــذي  االســـتثماري  مشـــروعه 
هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن 

المحالت التجارية.
وأضاف أمان لـ “البالد ســـبورت” 
أن النـــادي ينتظـــر الشـــروع في 
اســـتكمال  بعـــد  البنـــاء  عمليـــة 
الخرائط الهندسية وإنهاء بعض 
اإلجراءات األخرى، مشـــيرا إلى 
أن المشـــروع هو عبـــارة عن 20 
محـــل تجـــاري ســـيتم تأجيرهم 
األمـــر الـــذي ســـينعش ميزانيـــة 

النادي.
وأوضـــح أمـــان أن النادي حصل 
شـــؤون  وزارة  موافقـــة  علـــى 
وهنـــاك  والرياضـــة  الشـــباب 

بالعمـــل  الـــوزارة  مـــن  اهتمـــام 
علـــى تنفيـــذ المشـــروع بأســـرع 
أهميـــة  مؤكـــدا  ممكـــن،  وقـــت 
ميزانيـــة  دعـــم  فـــي  المشـــروع 
بااللتزامـــات  والوفـــاء  النـــادي 
بلعبـــة  الخاصـــة  والمصروفـــات 
واألنشـــطة  الطائـــرة  الكـــرة 

االجتماعيـــة والثقافية األخرى، 
متطلعا الستكمال المشروع؛ لما 
له من أهمية كبيرة في مســـيرة 
النـــادي وقدرتـــه علـــى احتضان 
مزيـــد من األلعـــاب األخرى ومن 
بينهـــا لعبـــة كـــرة الطاولـــة التـــي 
تقـــدم النـــادي بطلـــب االنضمـــام 

إلى اتحادها رسميا.
وأكـــد أمـــان أن نـــادي المعاميـــر 
يولي لعبة الكـــرة الطائرة أهمية 
جيـــدة، وقـــد نجـــح الفريـــق في 
تحقيق المركز الثالث والميدالية 
المنصـــرم  الموســـم  البرونزيـــة 
بـــدوري الدرجة الثانيـــة وهو ما 
يعكس الخطط والرؤى المتميزة 
اإلدارة،  مجلـــس  يتبناهـــا  التـــي 
معربا عن شكره وتقديره لوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة على 

دعمها واهتمامها بالنادي.

رضي أمان

ــاري جــديــد إلنـــعـــاش مــيــزانــيــتــه ــم ــث ــت مـــشـــروع اس
20 محـــال تجـــاريا لنــــادي المعاميــــر

Sports@albiladpress.com 12

النعيمي يعلن عدم ترشحه لرئاسة البولينج
ــة ــوح ــت ــف ــن م ــيـ ــحـ ــرشـ ــمـ ــة الـ ــ ــم ــ ــائ ــ ــرغ... وق ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــدم الـ ــ ــع ــ ل

قال رئيس االتحاد البحريني للبولينج 
أحمـــد النعيمي إنه لن يترشـــح لوالية 
جديـــدة بالـــدورة االنتخابيـــة المقبلة 

.2024 - 2020
وأضـــاف النعيمـــي لـ “البالد ســـبورت” 
أن الفتـــرة الماضية التـــي قضاها في 
االتحـــاد مـــن بينهـــا 4 ســـنوات عضـــو 
رئيســـا  ســـنوات  و4  إدارة  مجلـــس 
العمـــل  ظـــروف  وأن  كافيـــة،  كانـــت 
وعدم التفرغ تحول دون قدرته على 

مواصلة العمل التطوعي.
كمـــا تطـــرق النعيمـــي ألســـباب أخرى 
عـــدة “لقـــد وعـــدت األنديـــة أعضـــاء 
الجمعيـــة العموميـــة بتحقيـــق إنجـــاز 
آســـيوي بدورة األلعاب اآلسيوية في 
جاكرتا 2018 والبطولة اآلسيوية ولم 

نتمكـــن من ذلـــك، كما أنني لـــم أتمكن 
من إقامة مشروع الصالة االستثماري 
رغم محاوالتي المســـتمرة والشـــروع 
فـــي العديـــد مـــن الخطـــوات األخرى، 
إال أن جهـــودي لـــم تتكلـــل بالتوفيـــق 
لعدم القدرة في الحصول على قطعة 

أرض لصالـــح االتحـــاد، ولهـــذا فإننـــي 
فضلت عدم الترشـــح ألفسح المجال 
لغيري من الطاقات والكوادر لتواصل 

المسيرة...”.
وذكـــر أن انخفـــاض نســـبة الموازنـــة 
ليســـت من ضمن األسباب؛ ألنها حالة 

مفروضـــة علـــى جميع االتحـــادات بل 
جميع قطاعات الدولة بســـبب األزمة 
االقتصاديـــة وتفشـــي وبـــاء كورونـــا 
)كوفيـــد 19(. وأضاف “ كما ذكرت لك 
ســـابقا، لقـــد خدمت بما فيـــه الكفاية، 
وكانت مســـيرتي حافلـــة بالنجاحات 
وفيها إخفاقات كذلك.. وحان الوقت 
ألســـلم الرايـــة لمـــن يـــرى فـــي نفســـه 
القـــدرة والكفـــاءة على تقديـــم أفكار 
عالقـــات  ولديـــه  جديـــدة  ومشـــاريع 
لخدمة اللعبـــة وتطويرها.. فالمنصب 
مجـــد  لتحقيـــق  ألحـــد  ملـــكا  ليـــس 

شخصي”.
قائمـــة  أن  النعيمـــي  وأوضـــح 
الترشيحات للرئاسة والعضوية تبقى 
مفتوحة وللجميع الحق في الترشـــح 
الفتـــا إلـــى عـــدم وجود أي شـــخصية 

حاليا لمنصب الرئاسة.

النعيمي يتوج الرفاع الشرقي ببطولة الدوري )ارشيفية(

ــورغ ــب ــام ــه ــون ب ــل ــث ــراي ــت ــل ــة الــعــالــم ل ــول ــط ــقــب ب ــل ب

ناصر بن حمد يشيد بفوز فنسنت لويس

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة عن سعادته بفوز 
مـــن  لويـــس  المتســـابق فنســـنت 
فريـــق البحرين للتحمل 13 بلقب 
بطولـــة العالـــم للترايثلـــون التـــي 

أقيمت في هامبورغ األلمانية.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد 
حمـــد آل خليفة أن فوز فنســـنت 
العالـــم  بطولـــة  بلقـــب  لويـــس 
والمحافظـــة علـــى اللقـــب يؤكـــد 
المكانـــة المتميـــزة التـــي يمتلكها 
فريـــق البحريـــن للتحمـــل 13 في 

مشـــاركاته الخارجيـــة والعالميـــة 
والتي تترجم األهداف الموضعة، 
مبيًنا ســـموه أن الفوز تأكيد على 
أن فريق البحريـــن للتحمل دائًما 
مـــا يثبـــت جدارتـــه واســـتحقاقه 

في البطوالت الكبرى.
وأوضح سموه أن فريق البحرين 
للتحمل 13 يســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي الترويـــج لمملكـــة البحريـــن، 
عبـــر مواصلة تحقيـــق اإلنجازات 
المتميزة، مبيًنا سموه أن األنظار 
فنســـنت  للبطـــل  توجهـــت  التـــي 
لويـــس حملت في طياتها العديد 
الترويـــج  فـــي  األهـــداف  مـــن 
لمملكتنـــا الغاليـــة إلبـــراز حركتها 
باإلنجـــازات  المليئـــة  الرياضيـــة 

الكبيرة على مختلف األصعدة.
وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
الكبيـــرة  “التجمعـــات  آل خليفـــة 

التي تشـــهد حضـــوًرا واســـًعا من 
قبل أبطال العالم، تكون دائًما في 
دائـــرة األضواء، واإلعالم يســـلط 
الضـــوء عليهـــا، وفريـــق البحرين 
يكـــون  مـــا  دائًمـــا   13 للتحمـــل 
حاضًرا في هذه البطوالت، حتى 
بـــات أبطـــال الفريق يتوشـــحون 

بالذهب”.
وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد 
فنســـنت  للمتســـابق  خليفـــة  آل 
لويـــس بمناســـبة حصولـــه علـــى 
المركـــز األول والمحافظـــة علـــى 
اللقـــب، مبيًنـــا ســـموه أن الجهود 
لويـــس  بذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
ســـاهمت بحصولـــه علـــى المركـــز 

األول.
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في البطولة 
العربية االفتراضية 
األولى للبومسيه

حسن عليمحمد الدرازي

كووورة

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج، 
عـــن ســـعادته بإعـــالن األرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي، أنه سيســـتمر مع 

برشلونة الموسم المقبل.
وقال الالعب لتلفزيون إن أو إس، 
بعـــد المباراة التي فـــاز بها منتخب 
بولنـــدا ضمـــن دوري  بـــالده علـــى 
شـــخصيا  “أنـــا  األوروبيـــة  األمـــم 
ســـعيد للغايـــة ألنـــه مســـتمر. إنـــه 
أفضـــل العب فـــي العالم، وإذا ظل 
فـــي برشـــلونة، فهـــذا أمـــر يجعلك 

سعيدا”.
وعلـــم العـــب الوســـط بشـــأن قرار 

اســـتعداده  أثنـــاء  األرجنتينـــي 
للمباراة، وأوضـــح أنه تابع أحداث 
األســـابيع األخيـــرة عن بعـــد، وقال 
فـــي  النـــاس  مـــع  أتواصـــل  “لـــم 

برشلونة”.
وأضاف “لقد كان أمرا بين ميســـي 
والنادي. لم يكن هناك شـــيئا أفعله 
تجـــاه هـــذا األمـــر ولـــم أكـــن فـــي 
برشـــلونة، لذلك كان مـــن المنطقي 

أن أتابعه من بعيد”.
حقـــا  “يريـــد  إنـــه  قـــال  وبالمثـــل، 
العـــودة” إلـــى برشـــلونة لالنضمـــام 

إلى تدريبات الفريق.

حسن عليبقاء ميسي يسعد دي يونج

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تغطية -المكتب اإلعالمي



حقـــق المنامـــة فوًزا مســـتحًقا وثميًنا على 
حســـاب األهلـــي بهدفين مقابل ال شـــيء، 
فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت بيـــن الطرفين 
أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية، 
ضمن ختام منافســـات الجولـــة 14 لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وحســـم المنامة األمور منذ الشـــوط األول 
رد؛  دون  بهدفيـــن  لصالحـــه  أنهـــاه  الـــذي 
ليظفـــر بنقـــاط ثـــاث مهمـــة في مشـــواره 
مؤمنا موقعـــه في المنطقـــة الدافئة، فيما 
تعـــرض األهلـــي لخســـارة جديدة ســـتعقد 
موقفه على سلم الترتيب خال الجوالت 
األربـــع المتبقيـــة. وســـجل هدفـــي المنامة 
ســـعد العامر وعيسى جهاد في الدقيقتين 
15 و35. وشـــهدت المبـــاراة مـــع الدقيقـــة 
90 توقفهـــا لمـــدة 30 دقيقـــة بســـبب عمل 
مرشات الملعب، قبل استئناف المباراة مع 
6 دقائق محتســـبة بديلة للضائع. وتنطلق 
منافســـات الجولة 15 يوم غـــد اإلثنين، إذ 
يلعب الشـــباب مع الحالة، ويـــوم الثاثاء: 
والحـــد  المحـــرق  مـــع  الشـــرقي  الرفـــاع 
مـــع الرفـــاع، ويـــوم األربعـــاء: المنامـــة مع 

البسيتين والنجمة مع األهلي.

مجريات المباراة

كان األهلي المبـــادر لتهديد مرمى حارس 

المنامـــة رضا بهرام، حينما ســـدد أرنســـت 
كـــرة قويـــة تمكـــن الحـــارس مـــن التصدي 
لهـــا، قبل أن ترتد من القائم األيمن وصوال 

للدقيقة )14(.
ورد المناميـــون ســـريًعا، مســـتثمرين خطأ 
مشـــتركا بيـــن الحارس األهـــاوي محمود 

العجيمـــي وزميله المدافع عبدهللا حســـن؛ 
ليخطـــف العب المنامة ســـعد العامر الكرة 
ويجد نفســـه أمـــام المرمى خالًيا ويســـكن 
الكرة بســـهولة في الشـــباك الصفـــراء عند 

الدقيقة )15(.
وضاعف المناميون النتيجة في هدف هو 
األجمـــل خـــال هذه الجولة، بعد أن ســـدد 
عيسى جهاد كرة قوية من خارج المنطقة 
لصعوبتهـــا،  نظـــًرا  الحـــارس؛  عنهـــا  عجـــز 

وسط فرحة منامية كبيرة )35(.
وأجـــرى مـــدرب األهلـــي كمـــال الزواغـــي 
تبديـــاً اضطرارًيـــا بدخـــول قطـــب الدين 
مـــكان علي خليل الذي ترك الملعب متأثًرا 
بإصابته، فيما لم يشـــهد الشوط أي جديد 
منامـــي  بتقـــدم  الشـــوط  لينتهـــي  يذكـــر؛ 
بهدفيـــن. وفـــي الشـــوط الثاني، لـــم يتغير 
الحـــال كثيـــًرا، إذ رغـــم محـــاوالت األهلي 
أنهـــا جـــاءت دون فاعليـــة  إال  المتكـــررة، 
مرمـــى  علـــى  فرصـــة  أي  تشـــكيل  ودون 
الحـــارس رضـــا بهـــرام، فـــي حيـــن حافـــظ 
المنامـــة على النتيجة، ونجح في الخروج 

بنتيجة الفوز محقًقا 3 نقاط مهمة.
أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون 
مـــن حكم الســـاحة محمـــد خالـــد، وعاونه 
الدوســـري،  وعبدالرحمـــن  تلفـــت  ياســـر 

والحكم الرابع نواف شكرهللا.

ــة ــقـ ــيـ دقـ  30 تــــوقــــفــــت  الــــــمــــــبــــــاراة 
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المنــامــة يكســب األهلـــي بهدفيـــن

5 مدربين صنعوا الفارق في موسم “كورونا”

ــاز ــت ــم ــم ال ــد  ــمـ حـ ــن  ــ ب نـــاصـــر  لــــــــدوري   14 الـــجـــولـــة  خـــتـــام 

ــة ــعـ ــوقـ ــتـ ــة غــــيــــر مـ ــ ــق ــ ــري ــ ــط ــ تــــــركــــــوا بـــصـــمـــتـــهـــم ب

كان موســـم 2019 - 2020 مختلًفا عن أي 
موســـم آخر، إذ توقفـــت عجلة دوران كرة 
القـــدم نتيجـــة وبـــاء كورونا، التـــي علقت 
على إثرها منافســـات الساحرة المستديرة 

من مارس حتى يونيو.
عندمـــا اســـتأنفت منافســـات كـــرة القـــدم 
مـــن جديـــد خلـــف أبـــواب مغلقـــة، انتهـــت 
منافســـات الموسم الكروي بعد عام تقريًبا 
مـــن بدئهـــا، إذ تـــرك العديـــد مـــن المدربين 
بصمتهـــم خال موســـم “كورونـــا” بطريقة 
غيـــر متوقعة. نتعرف عليهم في متن هذا 

التقرير.

هانس فليك.. المدرب المؤقت

تـــم التعاقـــد مع العـــب خط وســـط بايرن 
ميونخ ســـابًقا هانس فليـــك؛ ليكون مدرًبا 
مســـاعًدا للكرواتـــي نيكـــو كوفاتش، وعند 
إقالـــة األخيـــر بعـــد بضعة أشـــهر مـــن بدء 
منافســـات الـــدوري األلمانـــي، تـــم تســـليم 
فليـــك دور المـــدرب المؤقـــت وبعـــد توليه 
هذه المســـؤولية كان لديه تأثير كبير على 
الاعبيـــن أدى بالنهايـــة إلى ثـــورة بافارية 

مخيفة.
اســـتطاع فليـــك قيـــادة العمـــاق البافاري 
بنجـــاح لموســـم تاريخي بتتويـــج البايرن 
)الـــدوري األلمانـــي،  التاريخيـــة  بالثاثيـــة 
كأس ألمانيـــا ودوري أبطـــال أوروبا(، وهو 
األمـــر الـــذي عجـــز عنـــه الفيلســـوف بيـــب 

جوارديوال عندما كان مدرًبا لهم.

المـــدرب الـــذي تـــم منحـــه عقـــًدا دائًما في 
ميونخ، ســـيتم تخليده في ذاكرة التاريخ 
ولدى المايين من المشـــجعين كواحد من 
أنجح مدربي بايرن ميونخ في موســـمهم 

األول.

يوليان ناجلسمان.. أصغر المدربين

يعتبر أصغر مدرب يقود فريقه إلى نصف 
نهائي دوري األبطال وهو أصغر المدربين 
فـــي تاريـــخ هـــذه البطولة، صاحـــب الـ 33 
عاًما يمتلك سيرة ذاتية تجعله واحًدا من 

أنجح وأفضل المدربين في العالم.
مدرب هوفنهايم الســـابق اســـتطاع كتابة 
تاريخ بمـــاء الذهب مع اليبزيغ ولن يكون 
مفاجًئـــا رؤوية تهافـــت كبار أنديـــة القارة 

العجوز؛ من أجل التعاقد معه مستقبًا.

رودري جارسيا.. صناعة التاريخ

أثبـــت رودي جارســـيا نفســـه كواحـــد مـــن 

أفضل المدربين هذا الموســـم، واســـتطاع 
قيـــادة ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا للمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ النادي 

الفرنسي.
ومانشســـتر  ليوفنتـــوس  إقصائهـــم  بعـــد 
ســـيتي مـــن دوري ربـــع ونصـــف النهائـــي 
توالًيـــا بالتشـــامبيونزليغ أصبـــح على بعد 
خطـــوة واحـــدة مـــن صناعـــة التاريـــخ مع 

أسود فرنسا.
نهائـــي  نصـــف  بمبـــاراة  أوقعـــه  الحـــظ 
التشـــامبيونزليغ أمام بايـــرن ميونخ الذي 
ال يقهـــر، فانتهـــت مهمتهم بعـــد أن حققوا 

أفضل إنجاز لهم أوروبًيا.

ميكيل أرتيتا.. إسقاط الكبار

تولى أرتيتا مهمة تدريب أرسنال في أسوأ 
الفتـــرات التـــي يمر بهـــا المدفعجية طوال 
تاريخهـــم الكـــروي وبعـــد إقالـــة المـــدرب 
أثبـــت  أرتيتـــا  إيمـــري،  أونـــاي  اإلســـباني 

أن جلوســـه علـــى الدكـــة بجانـــب العبقري 
جوارديـــوال لم يكن لمضيعـــة الوقت فقط 
فقـــد تم من إصـــاح بعض المشـــاكل التي 

عانى منها الجنرز في األعوام األخيرة.
يفخر أرتيتا بإنجازه في أول موسم له مع 
أرســـنال “المتذبذب”، إذ استطاع قيادتهم 
اإلنجليـــزي  االتحـــاد  كأس  بلقـــب  للفـــوز 

والدرع اإلنجليزية الخيرية.
لـــم يكتـــف بهـــذا فقـــط، بـــل إنـــه اســـتطاع 
إســـقاط كبار أندية إنجلتـــرا مثل ليفربول 
ســـيتي  مانشســـتر  يونايتـــد،  مانشســـتر 
البطـــوالت  مختلـــف  فـــي  وتشيلســـي 

المحلية.

جولين لوبيتيجي.. استعادة 

السمعة

بعـــد أن عانى من بعد تركـــه مهمة تدريب 
ريـــال  بقيـــادة  إســـبانيا وفشـــله  منتخـــب 
مدريـــد فـــي الموســـم الماضـــي، اســـتطاع 
لوبيتيجـــي أن يعيـــد بنـــاء ســـمعته وإنقاذ 
مســـيرته رفقـــة زعيـــم األندلس إشـــبيلية، 
أن  ســـابًقا  الماتـــادور  مـــدرب  اســـتطاع 
يقودهم للمركز الرابع المؤهل مباشرًة إلى 

التشامبيونزليغ.
اســـتطاع  األوروبـــي،  الـــدوري  وفـــي 
لوبيتيجـــي أن يقـــود إشـــبيلية إلـــى نهائي 
البطولـــة والظفـــر بهـــا بعـــد إســـقاط إنتـــر 
ميـــان اإليطالي؛ ليضيف اللقب الســـادس 
إلشـــبيلية لينفرد األندلسيون بزعامة هذه 

البطولة أيًضا.

الفريقين استثمروا التوقف لإلحماء

أثناء توقف المباراة بسبب عطل نظام رش الماء

من اللقاء

هانس فليك

جارسيا

ناجلسمان

لوبيتيجيأرتيتا

كشـــفت تقاريـــر إعاميـــة مختلفـــة 
عن أن تركمانســـتان تدرس التقدم 
بخطـــاب لاتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة 
اســـتضافة  فيـــه  تطلـــب  القـــدم 
النســـخة المقبلـــة مـــن بطولة آســـيا 
لكـــرة الصـــاالت، التي ســـتقام العام 
المقـــرر  النســـخة  مـــن  بـــداًل   2022

إقامتها العام الحالي )2020(.
وكانـــت تركمانســـتان قـــد اتجهـــت 
لاعتـــذار عـــن اســـتضافة النســـخة 
فـــي  إقامتهـــا  المفتـــرض  الحاليـــة 
بعـــد  خصوًصـــا  المقبـــل،  نوفمبـــر 
المنافســـات  طـــال  الـــذي  التأجيـــل 
لمرتين، إذ كان شهر فبراير الماضي 
موعـــًدا أصلًيـــا إلقامـــة البطولة، إال 
أن تفشـــي انتشـــار فيروس كورونا 
فـــي مختلـــف دول العالم حال دون 
ذلـــك؛ ليتم نقـــل البطولة إلى شـــهر 

أغسطس.
ومـــع عـــدم تحســـن األوضـــاع، فإن 
االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم أجل 
البطولة مرة ثانية ونقلها إلى شـــهر 
نوفمبـــر المقبـــل وبالتحديـــد خال 

الفترة 4 وحتى 15 منه.
التركمانســـتاني  التوجـــه  ويأتـــي 
الســـتضافة البطولـــة فـــي نســـختها 
كان  البلـــد  أن  خصوًصـــا  المقبلـــة، 
جاهـــًزا الحتضـــان المنافســـات في 

فبرايـــر، إال أن آثـــار جائحـــة كورونا 
ستحول دون ذلك اآلن.

دولـــة  تكـــون  أن  المرجـــح  ومـــن 
الكويـــت البلـــد البديـــل الســـتضافة 
يـــرى  لكـــن  اآلســـيوية،  النهائيـــات 
متابعـــون أنه مـــن الصعـــب إقامتها 
فـــي نوفمبـــر، وأن الخيـــار لاتحـــاد 
اآلســـيوي يرتكز فـــي المقام األخير 
على نقلها لشـــهر ديســـمبر من العام 
وتعتبـــر  نهائـــي.  كتأجيـــل  الحالـــي 
بطولة آســـيا لكرة الصـــاالت مؤهلة 
الصـــاالت  لكـــرة  العالـــم  كأس  إلـــى 
2021 المقـــرر إقامتها في ليتوانيا. 

ويترشح عن آسيا 5 منتخبات.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة اآلســـيوية 
قـــد أوقعت منتخبنـــا لكرة الصاالت 
فـــي المجموعـــة الثالثة إلـــى جانب 
وإندونيســـيا  الصيـــن  منتخبـــات 

وأوزبكستان.
األيـــام  أن تكشـــف  المتوقـــع  ومـــن 
المقبلة مزيًدا من الوضوح بالنسبة 
لمصيـــر البطولـــة في العـــام الحالي 
إقامتهـــا  وموعـــد  ومـــكان   )2020(

بالتحديد.

الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــة  حققـــت 
النســـائي الـــذي نظمتهـــا أكاديميـــة 
ســـوبر ســـوكر بالتعاون والتنســـيق 
الرياضـــي،  الحصـــم  أم  نـــادي  مـــع 
نجاحـــا كبيـــرا ومنقطـــع النظير في 
ظل المشاركة الواسعة في الفعالية 
التـــي أقيمت بحضـــور رئيس نادي 
أم الحصم هشام بن علي وعدد من 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة؛ بمناســـبة 
الذكرى 19 على تأســـيس المجلس 

األعلى للمرأة.
وشـــهدت الفعالية إقامة العديد من 
المســـابقات منها المهاريـــة الفردية 
والجماعيـــة، إذ كان اإلقبـــال مميزا 
من العنصر النسائي وبمشاركة عدد 

من العبات منتخباتنا الوطنية.
وأعـــرب هشـــام بن علي عـــن فخره 
واعتـــزازه بالمســـاهمة بنجـــاح هذه 
الفعاليـــة التـــي تأتـــي فـــي مناســـبة 
عزيـــزة في ظـــل الدور البـــارز الذي 
يقوم بـــه المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
عزيـــزة  المناســـبة  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
على قلوب الجميع وعلى كل امرأة 
المجـــال  فـــي  خصوصـــا  بحرينيـــة 
المـــرأة  عـــززت  الـــذي  الرياضـــي 
البحرينية مكانتها في هذا المجال، 
بالظهور المشـــرف وتحقيق العديد 
مـــن اإلنجازات، كما شـــكر أكاديمية 

اللفتـــة  هـــذه  علـــى  ســـوكر  ســـوبر 
الجميلة لتعزيز هذه المناسبة بعمل 

فعاليات خاصة برياضة المرآة.
العامـــر  أحمـــد  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
ســـوبر  ألكاديميـــة  اإلداري  المديـــر 
ســـوكر أن األكاديمية حريصة على 
إبـــراز دورها في مواكبـــة األحداث 
التـــي  واإلنجـــازات  والمناســـبات 
تخص المـــرأة البحرينية من خال 
تنظيم مختلف الفعاليات، إذ كانت 
الفعاليـــة مميزة وناجحـــة وهدفت 
إلـــى تعزيز ثقافة المـــرأة كدور بارز 
في المجتمـــع. وقدم العامر الشـــكر 
الحصـــم  أم  نـــادي  إدارة  لمجلـــس 
على التعـــاون إلنجاح هذه الفعالية 
وجميـــع الاعبـــات وأوليـــاء األمور 
فـــي  والمشـــاركة  الحضـــور  علـــى 
المســـابقات الفردية والجماعية، إذ 
شـــاركت نحـــو 40 العبـــة وعدد من 

أولياء األمور.

تركمانستان تدرس استضافة 
بطولة آسيا للصاالت 2022

“سوكر” و “أم الحصم” ينظمان يوما رياضيا نسائيا
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أحمد مهدي

منتخب كرة الصاالت

من الفعالية

من التكريم
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تعكس سيارة S-Class اسم مرسيدس-بنز من خالل ما تقدمه من 
السيارات.  عالم  في  الفخامة  معايير  ترسي  عريقة  هندسية  خبرة 
الحواس:  لجميع  استثنائيًة  متعًة  سيارة S-Class الجديدة  وتوفر 
النظر واللمس والسمع والشم، حيث تقدم العديد من االبتكارات في 
التفاعل  بمستوى  الركاب واالرتقاء  السائق وحماية  أنظمة مساعدة 
معهم. وتضع مرسيدس-بنز معايير الجيل القادم من سيارات التنقل 
S- سيارة وتتضمن  الــركــاب.  على  تركز  التي  االبتكارات  خــالل  من 
توفير  على  تعمل  التي  الرقمية  االبتكارات  أحــدث  Class الجديدة 

االستجابة لمتطلبات السائق والركاب بصورة استباقية.
وترتقي سيارة S-Class بالفخامة العصرية إلى مستوى جديد داخل 
الراحة  تبعث على  داخلية  أجــواًء  المصممون  ابتكر  فقد  المقصورة، 
واإلضــاءة  الفائقة  والجودة  باألناقة  يتميز  طابعا  السيارة  ومنحوا 
العالية. وتعتبر لوحة العدادات بتصميمها الهندسي الجديد والمعاصر 

ومجموعة شاشاتها فائقة األداء إحدى المميزات البارزة.

S-Class الجديدة.. مفهوم جديد للفخامة

ــت رولـــــــز رويـــــــس ســـيـــارتـــهـــا  ــدمــ قــ
التي   2021 جوست  كليًا،  الجديدة 
على  محافظ  تصميم  على  حصلت 
الــعــامــة ومتميز في  الــشــركــة  هــويــة 
محل  كانت  التي  الصغيرة  تفاصيله 
الشبك  يأتي  رويــس،  رولز  اهتمام 
مع  مــتــوقــع  بتصميم  األمـــامـــي 
لمسة  تضيف  مخفية  إضـــاءة 
المصابيح  وتــتــمــيــز  عــصــريــة، 
أما  ن.  بتصميم محسَّ األمامية 
األمــامــي، فقد حصل  الــصــدام 

على لمسة إبداعية ورياضية. وخلف 
هذه الواجهة الضخمة تحمل السيارة 
التيربو  ثنائي   V12 لتر   6.75 محرك 
ينتج 563 حصانا و850 نيوتن-متر. 
بمصابيح  الخلفية  الــواجــهــة  وتــأتــي 
ــد مـــن تــمــيــز وجــمــال  ــزي مــســحــوبــة ت

السيارة.
تـــوفـــر الـــســـيـــارة مــقــصــورة داخــلــيــة 
التقنيات  بأحدث  مــزودة  كالسيكية 
وأنظمة الترفيه، واستطاعت الشركة 

دمجها بالتصميم بكل أناقة.

األولى من  الصور  أصدرت هوندا 
e في شكل اإلنتاج النهائي، ويبدو 
السيارة  مثل  الكهربائي  الــطــراز 
الذي  اإلنــتــاج  قبل  ما  االختبارية 

قامت بإصداره سابقا. 
للمحرك  خــيــاريــن  هــونــدا  ستوفر 
الــكــهــربــائــي، أحــدهــمــا يــوفــر 100 
)136 حــصــانــا( واآلخــر  كــيــلــوواط 
حــصــانــا(   154( واط  كــيــلــو   113
 315 إلــــى  يــصــل  دوران  وعـــــزم 

المحرك  امكان  مع  متر،   . نيوتن 
الثاني التسارع من 0 إلى 100 كم 

/ ساعة  في نحو 8 ثواٍن.
كيلو   35.5 الــبــطــاريــة  ســعــة  تبلغ 
صانع  ووصفها  الساعة  في  واط 
بأنها واحـــدة مــن أكثر  الــســيــارات 
فئتها.  فــي  المدمجة  البطاريات 
سريعة  بتجربة   e هــونــدا  وتــعــد 
شعور  مع  الطريق،  على  وممتعة 

رياضي. كونسبت”  واجــونــيــر  “جــرانــد  تشكل 
الجديدة كليا رمزا أمريكيا كالسيكيا 
معاصرا  تعبيرا  بذلك  لتشكل  فاخرا، 
عن أروع ما يمكن أن تقدمه السيارة 

الرياضية رباعية الدفع األصيلة.
واجونير  “جــرانــد  عــن  الكشف  ومــع 
كــونــســبــت” الــجــمــيــلــة والــمــتــطــورة، 
عالمة  من  ممتٌد  فاخٌر  قسٌم  ينطلق 
“جيب” تحت عالمة “واجونير”، ومن 
لمبدأ  جديدا  تعريفا  تقّدم  أن  شأنها 
تجربة  وتوّفر  األمريكية”  “الفخامة 

فريدة ال سابق لها للعمالء.
واجونير كونسبت”  “جراند  وتتميز 
ــا  ــ ــزاي ــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن مــ ــمـــجـ بـ
والمتطورة،  الــراقــيــة  التكنولوجيا 

بما في ذلك مجموعة دفع تعمل 
وأنظمة  الكهربائية  بالطاقة 
للسير  متطورة  ربــاعــي  دفــع 
ــرة،  ــوعــ ــ عـــلـــى الـــطـــرقـــات ال
وشاشة للركاب هي األولى 
ــارة  ــيـ ــا فــــي سـ ــهـ ــوعـ مــــن نـ

رباعية الدفع.

رولز رويس جوست 2021

هوندا إي 2020 الجديدة الكهربائية

عودة جراند واجونير كونسبت

فخامــة فــي الداخــل لثمانيــة ركاب مع تصميــم خاص جدا

تجربة قيادة: هيونداي باليسايد 2020

بــالــرغــم مــن ســرعــة تــجــربــتــهــا، إال أن 
من  الكبيرة   2020 باليسايد  هيونداي 
بأداء  قيادة  لنا  أثبتت  الكوري  الصانع 
هذا  كــل  للغاية،  وقـــوي  كليا  مختلف 
الــربــاعــي  ــدفــع  ال نــظــام  بفضل وجـــود 
بــاســم HTRAC مــع عــدة  االخــتــيــاري 
الــتــنــاول وتتنوع  قــيــادة سهلة  أنــمــاط 
بين العادي، الرياضي، والذكي، إضافة 
معدل  من  يحسن  الذي  الثلوج  لوضع 
التحكم  ــادة  ــزيـ لـ ــعــجــالت  ال احــتــكــاك 
العزم  توزيع  عبر  الزلقة  األراضــي  في 
األمـــامـــي والــخــلــفــي مــع الــتــحــكــم في 
اليمين،  أو  لليسار  ــــزالق  االن مستوى 

إضافة لوجود معامل إغالق رباعي.
ذات   SUV ـــ  الـ الــســيــارة  ــذه  هـ تمتلك 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــاص فــ ــخــ ــ ــتــصــمــيــم ال ال
والـــمـــزودة بـــ 3 صــفــوف مــن كــراســي 
لــتــنــقــل عــلــى مــتــنــهــا 7 أو 8  الـــركـــاب 
براحة تامة مع العديد من الخصائص 
خــارجــي  تصميم  مــع  الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــأتـــي مع  ــيـــق ومــمــيــز، وتـ عـــصـــري وأنـ
إطــــــارات قــيــاســيــة حــجــم 18 إنـــش، 
ويصل حجمها إلى 20 إنش في النسخ 

العليا وأعلى.
هـــو  ــك  ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ انـ ــت  ــفــ ــ ــل ــ ي ــا  ــ ــ مـ أول 
خالل  مــن  الكبيرة  مقدمة باليسايد 
التي  الحجم  الكبيرة  التهوئة  شبكة 
تحتل حيزا كبيرا من الصادم األمامي، 
األلمنيوم؛  من  بإطار  محاطة  أنها  كما 
من أجل توفير طابع الفخامة والتميز 
جــدا فــي الــشــارع، وهــذا كــان مالحظ 
جدا من هالل التجربة السريعة، وهي 
يبلغ  وعــرض  أمتار   4.98 يبلغ  بطول 
1.97 متر وارتفاع يبلغ 1.75 متر، في 
 2.9 العجالت  قاعدة  طول  يبلغ  حين 
شقيقتها  من  أكبر  مساحات  مع  متر، 

سانتافي الرائعة.
مـــن الــخــلــف مــتــمــيــز الــتــصــمــيــم أيــضــا 
يــتــنــاغــم مـــع الــتــصــمــيــم الـــعـــام لــهــذه 
ــكــوريــة، حــيــث يــبــرز على  الــســيــارة ال
ــن الــمــصــابــيــح  ــة مــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـــجـــهـــة الـ
دي  اي  ال  ــاءة  إضــ بــجــانــب  الخلفية 
للسيارة  أكبر  مساحة  تعطي  الفارهة 
للتنافس مع نفس  العصري  الطابع  مع 
فئة هذه السيارة مثل فورد إكسبلورر، 
ــدا  ــونـ ــيــــرس، وهـ ــرافــ ــ وشـــيـــفـــرولـــيـــه ت
في  الكبير  التميز  مع  بايلوت، وغيرها 
تتميز  حيث  األســــواق،  فــي  تقديمها 
بــاقــي ســيــارات  2020 عــن  بــالــيــســايــد 
ــر تصميم  عــب كــبــيــر  بــشــكــل  الـــشـــركـــة 
بالمصابيح  المقدمة  حديث يظهر في 
ــبـــك الــكــبــيــر وفـــي  ــشـ ــمــنــفــصــلــة والـ ال

من  الممتدة  المصابيح  تظهر  المقدمة 
الخارج  من  الكبير  األطــراف وحجمها 
والداخل الذي يتسم بالبساطة الفارهة 
الكبيرة  الداخلية  المساحة  مــع  جــدا، 
فالمقاعد  األعـــداد،  بمختلف  للعائالت 
مع  الــعــائــلــة  ــراد  أفــ جميع  تكفي   8 الــــ 
إمــكــان  مــع  للشحن  مــمــتــازة  مــســاحــة 
بــذكــاء  الــكــراســي  سهلة فــي تــحــريــك 
وســـرعـــة، ومـــن نــاحــيــة تــصــمــيــم لــوح 
أحسست  التكييف،  وفتحات  القيادة 
جدا،  فخمة  صالون  سيارة  في  بأني 
التي  المواد  الفاخرة ونوع  الجلود  مع 
تستخدم فيها، ومن أول ما يلفتك في 
الحركة  لناقل  الذكية  األزرار  الداخل 
في  تصميم  وتــســهــيــل  جـــدا،  الــســهــلــة 
منطقة ناقل الحركة، وشاشة باليسايد 
القيادة  ومعلومات  للعدادات  الرقمية 
للنظام  إنشات   10.25 بمقاس  وأخرى 
ــى 7 فــتــحــات  ــ ــافـــة إل ــتــرفــيــهــي، إضـ ال
لــراحــة  ــواب  ــأكـ لـ حــامــال  و16   USB
تامة لجميع أفراد العائلة مع إضافات 
لــلــتــخــزيــن لــلــســائــق والــجــالــســيــن في 

فاخر  بنظام صــوتــي  وتــأتــي  الــخــلــف، 
وتقنية   Clari-Fi بتقنية  إنفينيتي  من 
 Surround Sound الصوت الُمحيطي
إلـــــى جـــانـــب وجــــــود شـــاشـــة عـــرض 
لعرض   Head-up Display أمــامــيــة 
جميل  بتصميم  المهمة  الــمــعــلــومــات 
جدا، ومن ضمن وسائل الراحة إمكان 
في  التكييف  جــهــاز  بــحــرارة  التحكم 
من  حــدة؛  على  المقاعد  من  صف  كل 
لكافة  المطلوبة  الحرارة  أجل مالءمة 

صفوف الركاب بصورة شخصية.
ــداخــلــي في  وأيــضــا فــي الــتــصــمــيــم ال
السيارة العائلية تتضمن إمكان اختيار 
الثاني من المقاعد إما لراكبين  الصف 
أو 3 وهو ما من شأنه تعزيز الفخامة، 
أو  القماشي  بالخيار  المقاعد  تتوفر 
الموديل  مع  االختيار  حسب  الجلدي 

مع عدة خيارات لألوان.
قلب السيارة النابض محرك قوي جدا 
المعبدة،  ــشــوارع  ال الــتــســارع فــي  فــي 
وكـــانـــت فـــي الــتــجــربــة هـــادئـــة جــدا 
بــصــورة مــمــتــازة مــع تــوافــر خــيــاريــن 

 2020 باليسايد  هيونداي  لمحركات 
V6 األسطوانات بسعة 3.5 ليتر وقادر 
يساعد  مما  حصانا   277 إنــتــاج  على 
كما  بــســالســة،  الــســيــارة  تحريك  على 
ــه يــتــوفــر بــخــيــار الـــدفـــع األمـــامـــي،  ــ أن
وينتج  ليتر   3.8 بسعة  ثاني  ومحرك 
دوران  ــزم  ــ عـ ــر  ويــــوفــ حـــصـــانـــا   298
وكالهما  متر  نيوتن   355 لغاية  يصل 
ــان نـــعـــومـــة وقــــــوة فــــي وقـــت  ــدمـ ــقـ يـ
ــشــوارع  ال لــلــســيــارة فــي جميع  واحـــد 
وللطرق  رياضية  وضعيات  عــدة  مــع 
علبة  من  كل  برمجة  وتتغير  المعبدة 
على  اعتمادا  التعليق  وجهاز  التروس 
الوضعية المختارة توفر راحة الركوب 
على  الــقــدرة  كذلك  وأيضا  والرفاهية 
تحميل كمية أكبر من األمتعة، وهو أمر 
والمتوسطة  الكبيرة  للعائالت  مناسب 
مع  الــبــر  عبر  السفر  أو  البحرين،  فــي 
ديناميكية هوائية عالية بفضل انحناء 
الخلفي  والــجــنــاح  ــامـــي  األمـ ــعــمــود  ال
الكبيرة  األمــامــيــة  الــتــبــريــد  ومــنــطــقــة 
باليسايد  ليوفر  حجمها،  مــن  بالرغم 
أبرز  ومن  للهواء  ممكنة  مقاومة  أقل 
الحصول  في  ساعدتها  التي  العوامل 
0.33 هو زاوية  على معامل انسيابية 
 A-Pillar األمـــامـــي  الــقــائــم  تــصــمــيــم 
جانب  ــى  إل الخلفي  ــهــواء  ال ومشتت 

تصميم فتحات التبريد األمامية.

امتحان السالمة

 2020 باليسايد  هيونداي  استطاعت 
ــى اخــتــيــارات  ــزة “أعــل مــن حــصــد جــائ
للسالمة  التأمين  معهد  من  السالمة” 
على الطرق IIHS. وكانت الـ SUV ذات 
حصلت  المقاعد  مــن  صفوف  الــثــالث 
عــلــى تصنيف “جــيــد” فــي اخــتــبــارات 
ــادم الـــســـتـــة، حــيــث يــعــد أحــد  ــتـــصـ الـ

الشروط لنيل الجائزة األعلى.
في  “ممتاز”  تصنيف  السيارة  وكسبت 
األمامي،  التصادم  من  الوقاية  اختبار 
الطوارئ  مكابح  نظام  استطاع  حيث 
سرعات  عند  التوقف  األوتوماتيكي 
مصابيح  وكـــذلـــك  ــم/س،  ــ كـ و40   20
LED االختيارية حصلت على تصنيف 
“جـــيـــد” وتــتــصــل الـــســـيـــارة الــجــديــدة 
ــادة الــخــاصــة  ــي ــق بــأنــظــمــة مــســاعــدة ال
السرعة  مثبت  نــظــام  مثل  بــالــســيــارة 
بالنقاط  اكــتــشــاف  ونــظــام  المتكيف 
العمياء ونظام التنبيه قبل االصطدام 
البقاء  المساعدة على  ونظام  األمامي 
في المسار والعديد من أنظمة الذكاء 

والسالمة.

أعلنت صانعة السيارات 
اليابانية، نيسان، أنها 

ستكشف عن Z الرياضية 
الجديدة في 15 سبتمبر 

المقبل، والتي ستكون 
خليفة لـ 370Z وسيطلق 

على السيارة الرياضية 
 Z الجديدة اسم نيسان

بروتو.

سيارتها  وصــول  معلنة  رانجلر 4xe الجديدة،  سيارتها  جيب  طرحت 
األقوى واألكثر تقدما من الناحية التكنولوجية والصديقة للبيئة. وتصبح 
والــواليــات  والصين،  ــا،  أوروبـ في  رانجلر 4xe متوافرة  جيب  طـــرازات 
المّتحدة األمريكية أوائل العام 2021، يأتي طرح طرازات 4xe الجديدة 

عقب طرح جيب جراند كوماندر PHEV في الصين العام الماضي. 
مجموعة نقل الحركة في رانجلر 4xe الهجينة القابلة للشحن الخارجي 
عليها  المصداق  الــدورة  )بحسب  ميال   25 يبلغ  مدى  تقديم  على  قــادرة 
أمريكيا( من الدفع الكهربائي شبه الصامت من دون انبعاثات، مما يجعلها 
صديقة للمتنقلين اليوميين بصفتها سيارة لالستخدام اليومي كهربائية 
األقــوى  السيارة  أّنها  كما  المدى  حيال  للقلق  داٍع  أّي  دون  من  بالكامل 
واألكثر صداقة للبيئة بين السيارات رباعية الدفع من جيب، وذلك من 

دون المساومة على الشعور بالحرية.

جيب تطرح رانجلر 4xe الجديدة
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طارق البحار



“نتفلكس” تعلن عن أفالم ومسلسالت برنامجها لشهر سبتمبر

األحد
 6 سبتمبر 2020  
18 محرم 1442   

العدد 4345

”OSN“ أفالم كبيرة في شهر سبتمبر للمشاهدة في شبكة
والحصرية  األولــى  العروض  أهم  بين  من 
 OSN فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر، تـــقـــدم شــبــكــة
ــن  فــيــلــم All Creatures here Below مـ
بطولة ديفيد داستمالشيان وكارين جيالن 
فيلم  عــرض  سيتم  كوكنر، حيث  وديفيد 
للمرة األولى يوم الخميس  المؤثر  الدراما 
البحرين،  بتوقيت  مــســاًء   9 سبتمبر   24
ويتمحور حول رحلة شاب وفتاة بائسين 

بحثا عن ملجأ في مدينة كانساس.
كما سيتسّنى لعشاق الموسيقى االستمتاع 
Hus�  بمشاهدة اإلنتاج السينمائي الضخم
 10 tlers يــوم الجمعة 25 سبتمبر الساعة 
أحــداث  البحرين، وتتناول  بتوقيت  ليال 
المحتاالت  الفتيات  من  مجموعة  الفيلم 
التعاون معا لالحتيال على  الالتي يقررن 
بطولة  مـــن  ــو  وهـ ســتــريــت،  وول  عــمــالء 
بي  وكـــاردي  لوبيز  جينفر  الغناء  نجمات 
من  أكثر  حقق  الــذي  الفيلم،  يقدم  وليزو. 
إيـــرادات  فــي  أمريكي  دوالر  مليون   157
فريدة  درامــا  العالم،  حــول  التذاكر  شباك 
ذكية  حبكة  في  والسرقة  االحتيال  حول 

تكتمل مع المؤثرات البصرية المذهلة.
ــعــروض الــمــمــيــزة عــنــد هــذا  وال تــتــوقــف ال
Se� فيلم OSN شبكة ستعرض  إذ   الحد، 
cret Society of Second Born Roy�
ــيــة،  ــتــاجــات Disney+ األصــل إن أحـــد   ،als
 7:15 الــســاعــة  سبتمبر   26 الــســبــت  يـــوم 
الفيلم  الــمــمــلــكــة. يــدور  بــتــوقــيــت  مــســاًء 
المفعم بالحركة والتشويق حول مغامرات 
“ســـام” فــي بــرنــامــج تــدريــب ســري للغاية 
المكلفة  المالكة  العائلة  للجيل الجديد من 
بإنقاذ العالم، وهو من بطولة إلودي يونج 

وسكايلر أستين وجريج بريك.
وعـــــــــــــــــالوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، ســـتـــطـــلـــق 
مكّرسة  جديدة  مؤقتة  شبكة OSN قناة 
نجوم  أشهر  بطولة  مــن  فيلما   50 لعرض 
اعتبارا  وذلـــك  هــولــيــوود،  فــي  الكوميديا 
10 سبتمبر وحتى يوم  من يوم الخميس 
السبت 26 سبتمبر. وتضمن القناة المؤقتة 
ترضي  مسلية  مشاهدة  تجربة  لمتابعيها 
مع  ســـواًء  الــخــريــف،  هــذا  األذواق  جميع 
سلسلة  في  وعائلته  ساندلر  آدم  رحــالت 
أفالم Grown Ups، أو المغامرات المرحة 

وستيف  ستيلر  وبــيــن  مــكــارثــي  لميليسا 
الــمــضــحــكــة إليمي  ــحــركــات  ال أو  كـــاريـــل، 
أوين  أو طرائف  ويلسون،  وريبيل  شومر 

المفعمة  تــشــان  وجـــاكـــي  ويــلــســون 
من  المزيد  إلى  بالضحك، باإلضافة 
بطولة جيم  الكوميدية من  األفالم 

كيري وجينيفر أنستون وكيفن هارت 
وسيث روجــن وجــولــدي هــاون وبيل 

موري وإيدي مورفي.
ــاق  ــشـ ــعـ ــن لـ ــكــ ــمــ ــ األفــــــالم  بـــيـــنـــمـــا ي

االستمتاع  العائلية 
On�  بـــــمـــــشـــــاهـــــدة

ــتـــاج  ward مـــــــــن إنـ
الجمعة  يـــوم  ديـــزنـــي 

مـــســـاًء   9 ســـبـــتـــمـــبـــر   18
البحرين، حيث  بتوقيت 
رحلة  حــول  الفيلم  يـــدور 

شقيقين من األقزام في 
ضواحي عالٍم خيالي 

القليل  عن  بحثا 
من السحر.

جمعت منصة نتفلكس في شهر سبتمبر الجاري مجموعة من أفضل ما قدم من إنتاجها 
الخــاص أو من هوليود واالســتديوهات العربية والعالميــة واألوروبية، والتي اختارتها 
بعناية وســط شــح اإلنتاج الفني العالمي مع اســتمرار الجائحة، وهذه لمحة عن أفضل 

ما يمكن متابعته هذا الشهر:

 Catch Me If You Can

الفيلم المبني على أحداث حقيقية والغني 
هذا  المنصة  جـــدول  يــدخــل  التعريف  عــن 
الشهر، ويحكي قصة ”فرانك أباغنيل“ الذي 
زور كل شيء حوله وتحول من شخص عادي 
إلى طيار وطبيب ومحام! وبدأ عملياته منذ 
التاسعة عشرة، وهو من نوع  جريمة  سن 
مـــن إنـــتـــاج ســنــة 2002 وإخــراج ســتــيــفــن 
سبيلبرغ وبطولة ليوناردو دي كابريو وتوم 
ــح  هـــانـــكـــس. وكـــريـــســـتـــوفـــر واكـــــــن، ورشــ
ــار، وهـــمـــا أفـــضـــل ممثل  ــكــ ــجــائــزتــي أوســ ل
الذي جسد  للنجم كريستوفر واكن  مساعد 
وأفــضــل  ــيــل األب،  ــاغــن فــرانــك أب شخصية 

وفــاز  ويليامز،  لجون  تصويرية  موسيقى 
النقاد ألفضل مخرج  الفيلم بجائزة اختيار 
والعديد  سبيلبرغ.  ستيفين  عليها  وحصل 
من الجوائز األخرى وجدير بالشماهدة عدة 

مرات!

Young Walnder

التي  األصــلــيــة  نتفليكس  مــســلــســالت  مــن 
ذي  المحقق  نــشــأة  حـــول  ــدور  ــ وت تنتجها، 
الــثــقــافــات  فــي  واالنـــــدر“  ــورت  “كــ الشعبية 
على  عمله  أثــنــاء  واألوروبـــيـــة  األمــريــكــيــة 
الكراهية  إلــى  تــدعــو  جريمة  عــن  الــتــحــري 
ــارة حــالــة مــن االضــطــرابــات  تسببت فــي إثـ

المدنية.

كفر نحوم

لــأوســكــار  تــرشــح  الـــذي  الــلــبــنــانــي  الفيلم 
المبدعة  للمخرجة  أجنبي  فيلم  كأفضل 
”زيـــن“،  الطفل  قصة  يحكي  لبكي  نــاديــن 
الــمــســجــون فـــي ســجــن األحــــــداث جـــراء 
ــاه وأمـــه  ــ ــذي يــشــكــي أب ــ ــاًل، والـ ــ طــعــنــه رجـ
وسط  إنجابه  بتهمة  المحكمة  قاعة  فــي 
هو  العمل  فــي  ــداع  ــ واإلب الجميع،  دهــشــة 
ممثلين  اللبنانية  المخرجة  استعانة  عدم 
محترفين وإنما يقوم أشخاص حقيقيون 

بـــأداء أدوارهــــم فــي أحـــداث لطفل يقرر 
التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له مع 
الفقر. الفيلم من تأليف: خالد مزنر، وتمثيل 
ــن الـــرفـــاعـــي وفـــادي  ــ ــطــفــل زي كـــل مــن: ال

يوسف وكوثر الحداد ونادين لبكي.

Away

فيلم لعشاق أفالم الفضاء والغرائب، وهو 
تنطلق في  الــتــي  غــريــن”  “إمـــا  مــن بطولة 
رحلة خاطفة إلى المريخ غير مأمونة أبدا 
فريقا  رئاستها  عند  بالمخاطر،  ومحفوفة 

تاركة وراءهــا كل  المهمة،  إلى هذه  دوليا 
الذكريات وزوجها وابنتها المراهقة.

بني آدم

فــيــلــم عــربــي وفــيــه يــتــهــم رجــــل أعــمــال 
تلجأ  الــذي  الوقت  في  إجرامية،  بأعمال 
وصراع  خطيرة،  مهمة  في  الشرطة  إليه 
ُيجسده  الــذي  المجرم،  “آدم”،  بين  دمــوي 
يوسف الشريف، وضابط الشرطة ممدوح 
الشهاوي الذي يجسده النجم أحمد رزق، 
“آدم”  لتوقيف  األمنية  الجهات  وتسعى 

ــن هــنــا تبدأ  ــه جــرائــم كــبــيــرة ومـ الرتــكــاب
األحـــــداث. الــفــيــلــم مــن ســيــنــاريــو وحـــوار 
نادر  أحمد  وإخــراج  عاطف،  سمير  عمرو 

جالل. 

Close enough

فقط،  لــلــكــبــار  مــوجــه  كــارتــونــي  مسلسل 
وفــيــه يـــحـــاول الـــزوجـــان الــحــفــاظ على 
الحفالت  متعة  مــن  بانتقالهما  هدوئهما 
األبــوة واألمومة في  إلى  العشرينات  في 

الثالثينات.

خاص

طارق البحار

 أثارت النجمة وينسلت ضجة كبيرة بعد تعبيرها عن فخرها بدورها  «
في فيلمها Ammonite، ولم تكتف بذلك، بل اعتبرت أيضا أنها أكثر 

فخرا بتصوير أحد المشاهد التي جمعتها بالممثلة سيرشا رونان.

ووصفت كيت المشهد بغير السهل، إذ قالت لوسائل إعالم عالمية  «
“إنه بالتأكيد ليس مثل تناول شطيرة. لقد صممنا أنا ورونان على 

تمثيل المشهد بأنفسنا”.
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“الرجل الذي باع ظهره” في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي
ُيعرض الفيلم عالمًيا ألول مرة في مهرجان فينسيا السينمائي 2020، وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي 
في مســابقة األفالم الروائية الطويلة. يســتمر مهرجان الجونة الســينمائي في دعم كل أنواع الســينما العربية، والتأكيد على 
مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة الســينما العربية في المنطقة والعالم. على مدار الثالث ســنوات الســابقة، 
حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية مشاريعهم إلى أفالم مميزة فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية 
عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشــاركة في المســابقة الرســمية لمهرجان الجونة الســينمائي، كما ســيحدث هذا 

العام. 

باع  ــذي  ال فيلم “الرجل  عــرض  بعد 
بن  التونسية كوثر  ظهره” للمخرجة 
قسم  فــي  عالمًيا  مــرة  ألول  هنية، 
ــاق فــي الــــدورة الــــ 77 لــمــهــرجــان  آفـ
السينمائي، المقامة هذه  فينسيا 
األيــام، ُيــعــلــن مــهــرجــان الــجــونــة أن 
الــشــرق  منطقة  فــي  األول  عــرضــه 
سيكون  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط 
فـــي الــــــدورة الـــرابـــعـــة لــلــمــهــرجــان. 
بمشروعها  شاركت  كوثر  المخرجة 

فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر قــبــل عامين 
في  السينمائية،  الجونة  منصة  في 
الجونة  لــمــهــرجــان  الــثــانــيــة  الــــدورة 
آنــذاك  الــمــشــروع  وفـــاز  السينمائي، 
10 آالف  ـــ  ب قيمتها  ــقــدر  ُت بــجــائــزة 
دوالر أمريكي ُمقدمة من شركة بي 

لينك برودكشنز. 
ــر  ــمــيــمــي مــدي ــت ــال ال ــشــ ــتــ ــ ــرح ان صــ
ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الــــــمــــــهــــــرجــــــان “َعــــــرض الـ
ــرة األولـــــــى فـــــــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــًيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ

مـــهـــرجـــان فـــيـــنـــســـيـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
للفيلم  نــجــاًحــا  ــمــثــل  ُي ــرمـــوق،  ــمـ الـ
على  السينمائي  الجونة  ومهرجان 
بتمكين  فخرنا  ويــعــزز  ســـواء،  حــد 
ــعـــرب ودعــمــهــم.  صـــنـــاع األفـــــالم الـ
بمثابة  الــمــشــاركــة  تلك  ُتــعــد  أيــًضــا، 
ــيــر الــكــبــيــر  ــتــأث ــل ــادة أصـــيـــلـــة ل ــهــ شــ
للمهرجان، والدور المهم الذي تلعبه 
خــدمــة صناعة  فــي  الــجــونــة  منصة 
على  كوثر  أهنئ  العربية.  السينما 

وأتطلع  البديع  السينمائي  إنجازها 
مسابقة  في  بفيلمها  الترحيب  إلــى 
للمهرجان  الطويلة  الروائية  األفالم 

في أكتوبر المقبل”. 
مجاز  هنية بأنه  تصفه بن  الفيلم 
عن حرية الفرد الشخصية في نظام 
وتــــدور حكايته حــول  ــادل،  عــ غــيــر 

الــذي  الــســوري،  المهاجر  علي،  ســام 
ترك بلده هرًبا من الحرب، إلى لبنان 
أوروبـــا،  إلــى  منه  السفر  أمــل  على 
لتحقيق  حياته.  حب  تعيش  حيث 
ذلك الحلم يتقبل فكرة أن ُيرسم له 
واحد من أشهر الفنانين المعاصرين، 
يتحول  عندما  ظــهــره.  على  وشــًمــا 

يــدرك سام  إلى تحفة فنية،  جسده 
حريته  تكبيل  يعني  ربما  قــراره  أن 

ُمجدًدا. 
كتابة  ظهره” من  بــاع  الــذي  “الرجل 
بطولة  من  هنية،  بن  وإخراج كوثر 
ويمثل  لــيــان،  وديـــا  مهايني  يحيى 
هذا الفيلم المشاركة األولى للنجمة 
الــعــالــمــيــة مــونــيــكــا بــيــلــلــوتــشــي في 
في  الفيلم  ُيشارك  العربية.  السينما 
الطويلة  الــروائــيــة  األفـــالم  مسابقة 
في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
الفترة  في  سُتقام  السينمائي التي 
ــي  مــا بـــيـــن 31�23 أكــتــوبــر 2020 فـ
فعاليات  ُتقام  بينما  الجونة،  مدينة 
منصة الجونة السينمائية في الفترة 

ما بين 30�25 أكتوبر 2020.
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كشفت دراسة حديثة أن نقص نوع 
محدد من الفيتامينات في الجســم 
يزيد مــن مخاطر اإلصابة بفيروس 

“كورونا” المستجد بنسبة 80 %.
نشــرتها  التــي  الدراســة  وأجــرت 
مجلــة الجمعيــة الطبيــة األمريكيــة 
أبحاثا على 489 مريضا في جامعة 

لفيــروس  اختبارهــم  تــم  شــيكاغو 
“كورونــا” بين شــهر مــارس وأبريل، 

بحسب موقع “بست اليف”.
وأفــادت النتائــج أنه من بين 60 % 
من المرضى الذين لديهم مستويات 
كافية من فيتامين “د”، انتهى األمر 
12 % منهــم فقــط، بينمــا  بإصابــة 

المرضــى  مــن   %  25 أن  لوحــظ 
الفيتاميــن  نقــص  يعانــون  الذيــن 
“إيجابيــة”  إصابتــه  جــاءت  نفســه 
بالفيروس بنســبة 22 %، مما يعني 
أنهم كانوا أكثر عرضة بنســبة 1.77 
“كوفيــد  بمــرض  لإلصابــة   )%  77(

.”19

تتأهــب اليابــان لمواجهــة إعصــار قــوي 
للغايــة يقتــرب مــن أقاليمهــا الجنوبيــة 
بعد عاصفة ســابقة أســفرت عــن إصابة 
البــاد  فــي  األشــخاص  مــن  العشــرات 
ووفقــا  الكوريــة.  الجزيــرة  شــبه  وفــي 
لهيئــة األرصــاد الجويــة اليابانيــة، فــإن 
اإلعصــار “هايشــن” أو “إلــه البحــر”، كمــا 

يعــرف في الصين، قــد يصاحبه هطول 
مســبوق  غيــر  بشــكل  غزيــرة  أمطــار 
وأمواج عنيفة وارتفاع في المد باتجاه 
أوكينــاوا وكيوشــو صبــاح اليوم. وحث 
يوشيهيســا  الجويــة،  األرصــاد  خبيــر 
بثتــه  صحافــي  مؤتمــر  فــي  ناكموتــو، 
المواطنيــن  التلفزيــون،  محطــات 

المقيميــن فــي مســار اإلعصــار باتخــاذ 
التدابيــر وتأميــن مخــزون إضافــي مــن 
الميــاه والغــذاء واالحتياجــات األخــرى 
فــإن  للبيانــات،  ووفقــا  الضروريــة. 
اإلعصار “إله البحر” يتحرك شــماال فوق 
المحيــط الهــادئ بســرعة تصــل إلــى 15 

كيلومترا في الساعة.

اليابان تتأهب لمواجهة إعصار هائل وغير مسبوقنقص فيتامين “د” يزيد مخاطر كورونا

أجلت الفنانة 
األردنية 

ميس حمدان 
طرح أغنيتها 

الخليجية 
الجديدة بسبب 
انفجار بيروت؛ 

ألنها تعتبر 
نفسها مواطنة 
لبنانية فجعت 

بسبب قوة 
الحادث.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــفت اختصاصيــة التغذيــة األســترالية ســافينا المعروفــة باســم أخصائية 
التغذيــة الذكيــة، عــن أن الخبــز ليس ضــارا لألشــخاص الذين يتبعــون نظاما 

غذائيا صحيا لتخفيف الوزن.
وأكــدت ســافينا فــي تعليــق لهــا علــى صفحتهــا علــى موقــع إنســتغرام، أن 
الخبــز يمكــن أن يكــون جــزءا مــن نظــام غذائــي صحــي متــوازن، ووضحــت 
وجهــة نظرهــا عبــر مقارنــة الخبــز مــع الوجبــات األخــرى التــي تحتــوي علــى 
الكربوهيــدرات. وبحســب الخبيــرة، فــإن قطعــة مــن الخبــز تحتــوي على 70 
غرامــا مــن الكربوهيــدرات، وعلــى 490 ســعرة حراريــة، فــي حيــن أن نفــس 
الكمية من وجبة الموســلي التي يتناولها الكثيرون عوضا عن الخبز تحتوي 

على 622 سعرة حرارية.
بهــذه  تفاجــأوا  إنهــم  بالقــول  علــى منشــور ســافينا  المتابعيــن  وعلــق آالف 

المعلومات التي قد تغير نظامهم الغذائي بشكل جذري.
يذكــر بــأن ســافينا، تشــتهر بدحــض أســاطير التغذيــة الشــائعة، فضــا عــن 
الترويج لألنظمة الغذائية المبدعة، ومساعدة الناس على خلق عادة صحية 

دون قيود، حسبما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الخبز غير ضار ألصحاب الحمية الغذائية

أعلنــت غوغــل إطــاق اإلصــدار الجديــد مــن متصفحهــا كــروم. وأوضحــت الشــركة 
الجديــد ال يقتصــر علــى تجميــع عامــات   85 األمريكيــة أن اإلصــدار 

طــي  يمكنــه  بــل  فحســب،  مجموعــات  فــي  التبويــب 
المجموعــات الفرديــة معا وفردها مــرة أخرى؛ للحفاظ 

على خلو نطاق التنقل.
وأكــدت غوغل أنها طــورت في متصفح كروم 85 
المســتخدم مــن  ليتمكــن   ،PDF الجديــد وظيفــة 
عرض مســتندات PDF واســتكمال ملء الخانات 
فــي المســتند مباشــرة وحفــظ ملــف PDF بهــذه 

التغييــرات. ويتضمــن اإلصــدار التجريبــي الجديــد 
يحــرك  فعندمــا  التبويــب،  عامــة  معاينــة  وظيفــة 

المســتخدم مؤشــر الفــأرة فــوق عامــة التبويــب، تنفتــح 
صــورة معاينــة صغيــرة تتضمــن محتــوى عامــة التبويــب، وقــد 

تتوفر هذه الوظيفة بشكل افتراضي بداية من اإلصدار 86.

“غوغل” تطلق متصفح “كروم 85” الجديد الفجر:  
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