
وجهت األمانة العامة مجلس  «
التعليم العالي إخطارين إلى جامعة 

المملكة والجامعة العربية المفتوحة 
)فرع البحرين(. وأكدت األمانة العامة 

في اإلخطارين أنه يتوجب على 
الجامعتين إزالة المخالفات المذكورة 

خالل شهر من تاريخه.

كشف العضو المنتدب لشركة  «
إيجل هيلز ديار، ماهر الشاعر 
لـ “البالد” عن دراسة مشروع 

إعادة افتتاح شاطئ مراسي أمام 
الجمهور؛ للتأكد من عدم وجود 

أية مشكالت من الناحية الصحية، 
بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أعلن تنظيم “داعش” اإلرهابي،  «
أمس، تبني الهجوم الدامي الذي 

وقع في مدينة سوسة شرقي 
تونس، وقتل فيه أحد عناصر األمن 

الوطني وأصيب آخرون. وتمكنت 
قوات األمن التونسية من مالحقة 

المهاجمين الثالثة وقتلهم.

يعرض تلفزيون البحرين  «
ابتداء يوم الخميس المقبل، 

وفي تمام الساعة 5:30 مساء 
أولى أجزاء البرنامج الوثائقي 
“تاريخ المحرق”، المكون من 

10 أجزاء، وكل جزء مدته نصف 
ساعة.

أسدل الستار مساء األحد على  «
منافسات المربع الذهبي 
لدوري أندية الدرجة األولى 

لكرة السلة للموسم الرياضي 
2020 -  2019 بسقوط فريقي 

المحرق “حامل اللقب” 
والرفاع الوصيف.

مرسوم بتسمية أعضاء “أمناء كلية عبداهلل بن خالد”

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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العالمية طريـقك الى
 للمزيــد مـن

 المعلومــــات

info@export.bh

  

خدمة تيسير  عمليات التصدير
شحن الصادرات والخدمات اللوجستية

تأمين ائتمان الصادرات
أبحاث سوق الصادرات 

مبادرة مبيعات التجزئة الدولية

 

استشارات الصادرات و التداول الدولي
دليل المصدرين
تمويل الصادرات

دعم التجارة ا�لكترونية
المناقصات الدولية

لـــع  على الخــدمات والحلــول المقدمة مــن  ِإطَّ
 صادرات البحرين التي ُتســهم في إيصـــال

3999 1738 973+   المنتج البحريني للعالمية

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم رقم )58( لسنة 2020 بتسمية 
أعضـــاء مجلس أمنـــاء كلية عبدهللا بن 

خالد للدراسات اإلسالمية.
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى أنه ُيشـــكَّل 
مجلـــس أمنـــاء كليـــة عبدهللا بـــن خالد 
للدراســـات اإلســـالمية، برئاســـة وزيـــر 
التربيـــة والتعليـــم، وعضويـــة ُكلٍّ مـــن: 

الشـــيخ عبداللطيـــف محمـــود المحمود 
ممثـــالً عـــن المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية، ورئيـــس جامعـــة البحرين، 
ووكيل وزارة التربية والتعليم لشـــؤون 
مجلـــس  ورئيـــس  والمناهـــج،  التعليـــم 
مجلـــس  ورئيـــس  الســـنية،  األوقـــاف 
إدارة  ومديـــر  الجعفريـــة،  األوقـــاف 
البحث العلمـــي باألمانة العامة لمجلس 
التعليـــم العالي، والشـــيخ فريد يعقوب 

يوســـف المفتـــاح ممثـــالً عـــن المجلـــس 
يوســـف  وصـــالح  للقضـــاء،  األعلـــى 
الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي 
ناصـــر  ومحمـــود  الســـلمي،  للتعايـــش 
ماجد التوبالني عضو مجلس األوقاف 
الدينـــي،  المعهـــد  ومديـــر  الجعفريـــة، 
ومدير المعهد الديني الجعفري، وعميد 
للدراســـات  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  كليـــة 

اإلسالمية.

وّجه مجلس الوزراء إلى تكثيف مستوى اإلجراءات االحترازية ومضاعفة الجهود 
الراميــة إلــى التصــدي وحمايــة المجتمــع مــن الفيروس عبر التنســيق بيــن الفريق 
الوطنــي الطبــي ووزارة الداخليــة ووزارة الصحــة ومجلســي األوقــاف ورؤســاء 
المآتــم بإرادة ومســؤولية وطنية مشــتركة؛ لضمان إجــراءات وقائية واحترازية 

أكثر فاعلية لما هو مقبل من الشعائر والمناسبات الدينية واالجتماعية.

وتـــرأس ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس بناء على توصية 
مجلـــس الخدمة المدنية برئاســـة 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 

علـــى تعديـــل الهيـــكل التنظيمـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة 
والســـياحة بإلغـــاء منصـــب وكيل 
وزارة، وتغييـــر مســـميات منصب 
وكيـــل وزارة وإدارة، ونقل تبعية 
منصب وكيل مســـاعد واإلدارات 

التابعة له.
ووافـــق المجلـــس بنـــاء علـــى مـــا 
علـــى  الداخليـــة  وزيـــر  عرضـــه 
تشكيل “مجلس وزارة الداخلية” 

برئاسة وزير الداخلية.

إجراءات أكثر فاعلية للمناسبات الدينية
ـــة” ـــكل “الصناع ـــل هي ـــة”... وتعدي ـــس الداخلي ـــكيل “مجل تش

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

أعـــرب األميـــن العام لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية نايف الحجرف، 
عـــن اســـتنكاره لمـــا صـــدر مـــن بعـــض 
األمنـــاء  اجتمـــاع  فـــي  المشـــاركين 
العاميـــن للفصائـــل الفلســـطينية، الذي 
لغـــة  مـــن  الماضـــي،  الخميـــس  عقـــد 
التحريـــض والتهديـــد غيـــر المســـؤولة 
كمـــا  التعـــاون.  مجلـــس  دول  تجـــاه 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتهجن 
التعاون لـــدول الخليج العربية ما ذكر 
من مغالطات وتشـــكيك بمواقف دول 
المجلـــس التاريخيـــة والداعمـــة للحق 

الفلسطيني.
وطالـــب الحجرف في بيـــان القيادات 
الفلســـطينية المســـؤولة، التي شاركت 
في هذا االجتماع، وعلى رأسها الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس، باالعتذار 
عـــن هـــذه التجـــاوزات والتصريحـــات 
إن  وقـــال  والمغلوطـــة.  االســـتفزازية 
هـــذه التصريحـــات تتنافـــى مـــع واقع 

وتاريـــخ العالقات بيـــن دول المجلس 
الشـــقيق،  الفلســـطيني  والشـــعب 
خصوصـــا أن وقائـــع االجتمـــاع قد تم 
بثهـــا على قنـــوات التلفزيون الرســـمي 
الفلســـطيني، األمـــر الـــذي يســـتوجب 
اعتـــذارا رســـميا عـــن تلـــك اإلســـاءات 
والتحريض والتشـــكيك التـــي أوردها 
بعـــض المشـــاركين بحـــق مواقف دول 
المجلـــس وشـــعوبها الداعمـــة للقضية 

الفلسطينية.

دول التعاون: موقفنا ثابت بدعم الحق الفلسطيني
دبي - وكاالت

إسدال الستار على المربع الذهبي لكرة السلةبدء عرض “تاريخ المحرق”“داعش” يتبنى الهجوم بتونسدراسة إعادة فتح شاطئ مراسيإخطاران لـ “المملكة” و “المفتوحة”

0507101412

الرياض ـ واس

أعلـــن المتحـــدث الرســـمي للنيابـــة 
العامة السعودية، أمس، عن صدور 
المتهميـــن  تجـــاه  نهائيـــة  أحـــكام 
بقتـــل الصحافـــي الســـعودي جمال 
المحكمـــة  أن  وأكـــد  خاشـــقجي. 
الجزائيـــة بالريـــاض أصـــدرت فـــي 
أحكامـــا بحق 8 أشـــخاص مدانين، 
واكتســـبت الصفـــة القطعيـــة، طبقا 
للمـــادة 210 مـــن نظـــام اإلجراءات 
“األحـــكام  أن  وأوضـــح  الجزائيـــة. 

وفقـــا لمنطوقهـــا بعـــد إنهـــاء الحق 
الخـــاص بالتنـــازل الشـــرعي لـــذوي 
القتيـــل، تقضي بالســـجن لمـــدد بلغ 
كل  طـــال  ســـنة،   124 مجموعهـــا 
مدان من عقوبتها بحســـب ما صدر 
عنـــه مـــن فعـــل إجرامـــي”. وقضت 
األحـــكام بالســـجن 20 عامـــا على 5 
مـــن المدانيـــن، و3 بأحـــكام تقضي 
بالســـجن 10 ســـنوات لواحد منهم، 

و7 سنوات الثنين.

أحكام نهائية بقضية خاشقجي

االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  أصـــدرت 
البحرينيـــة وثيقـــة تبيـــن فيهـــا موقفها 
مـــن عملية احتســـاب رســـوم تراخيص 
مجموعـــات  أعمـــال  فـــي  االتصـــاالت 
شـــركات االتصـــاالت المرخـــص لها في 
البحريـــن، التـــي تعمل ضمـــن مجموعة 
أو خارجيـــة.  شـــركات ســـواء محليـــة 
وتهـــدف الورقـــة إلى تقديم إرشـــادات 
للمرخص لهم بشـــأن معالجة اإليرادات 
الداخلية للمجموعة فيما يتعلق برسوم 
الترخيـــص، وتوضيـــح وتأكيـــد موقف 
الهيئة بشـــأن عـــالج اإليـــرادات البينية 
للمجموعة. وتشـــمل المعالجة شركتين 
تعمالن بالســـوق المحلية نفســـها وتتبع 
نفـــس المجموعـــة فـــي ســـوق التجزئة 
والجملة، ولديها إيـــرادات أو معامالت 
بينية، وشـــركات االتصـــاالت تعمل في 
البحريـــن ولديها عمليـــات مع مجموعة 

قابضة أو تابعة لها الخارج.

“االتصاالت” تصدر 
وثيقة رسوم 

تراخيص الشركات

16 صفحة - 210 فلوس

رمال طينية تحيط بخور عميق... تبعد 15 متًرا عن ساحل بكرانة

“قنوات موت” تخطف األرواح وتتربص بمزيد

على ساحل قرية كرانة يكمن خطر هدد، 
وما يزال، حياة أبناء البحرين والمقيمين 
والباحثيـــن عـــن الترفيـــه على الســـاحل. 
علـــى طرف هـــذا الســـاحل تجمعت رمال 
طينيـــة تنحـــدر إلـــى منحـــدرات عميقـــة 

بمسافة بسيطة جًدا من الساحل.
وكمـــا يشـــير أهالـــي القريـــة، فقـــد ذهـــب 
ضحيـــة الرمال الطينية الجارفة عدد من 
األطفال وبحار محترف، ورغم مناشدات 
أهالي المنطقة جهـــات ذات االختصاص، 
إال أن هذه الجهات لم تحرك ســـاكنا حتى 

اآلن.
أهالـــي القريـــة فـــي حديثهـــم معنـــا عـــن 
معاناتهـــم أكـــدوا حقيقـــة وجـــود قنوات 
المـــوت علـــى ســـاحلهم، وقالـــوا “أهالـــي 
مناطـــق  كل  مـــن  والمواطنـــون  القريـــة 
البحريـــن وعدد من األجانـــب والمقيمين 
يقصدون بشـــكل يومي هذا المنطقة؛ من 
أجـــل الترفيـــه والســـباحة، لكـــن هؤالء ال 

يعلمون بالخطر المحدق بهم القريب من 
ســـاحل الدفان المحاذي للقرية ما يعرف 

بجزيرة نورانا”.
مـــع  الطينيـــة  المناطـــق  معاينـــة  وعنـــد 
األهالي بدت هذه المناطق قريبة جًدا من 

الســـاحل وال تبعد ســـوى 10 إلى 15 مترا 
كأقصى حد، ويتوافد على هذا الســـاحل، 
الـــذي يتضمـــن قنوات المـــوت كما يصفها 
أهالي كرانـــة، العديد من المواطنين على 

مختلف أعمارهم.
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تنافســـت 7 شـــركات فـــي جلســـة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
لـــوزارة  مناقصـــة  علـــى  أمـــس 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
بتمويـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
من الصنـــدوق الســـعودي للتنمية 
لمشـــروع إنشـــاء 4 مبـــان لمحطة 
للصـــرف الصحـــي ضمـــن  توبلـــي 
مشـــروع المرحلة الرابعة لتوسعة 

محطـــة توبلـــي للصـــرف الصحي، 
تم تعليـــق أحد العطـــاءات، وكان 
أقل عطاء بنحو 4.4 مليون دينار 
لشـــركة دادابـــاي للمقـــاوالت، فـــي 
حيـــن أكبرهـــا بقرابـــة 6.1 مليـــون 
دينـــار. ووفـــق وصـــف المناقصة، 
هـــذا  علـــى  العمـــل  نطـــاق  فـــإن 
المشـــروع يشـــمل األشـــراف على 
بنـــاء 4 مبان تابعة لقطاع الصرف 

الصحي.

إلنشاء 4 مباٍن بـ “محطة توبلي”
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  نـــددت 
التـــي  الطعـــن  بعمليـــة  البحريـــن 
سوســـة  مدينـــة  فـــي  وقعـــت 
التـــي  التونســـية،  بالجمهوريـــة 
أســـفرت عـــن مقتل أحـــد عناصر 
التونســـي  الوطنـــي  الحـــرس 
وإصابـــة آخـــر، معربـــة عـــن بالـــغ 
الضحيـــة  وذوي  ألســـر  التعـــازي 
الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا 
العمـــل  هـــذا  جـــراء  للمصـــاب 

اإلجرامي الدنيء.
وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف 

مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا مـــع 
الجمهوريـــة التونســـية الشـــقيقة 
فـــي جهودهـــا الراميـــة للتصـــدي 
لإلرهـــاب، فإنهـــا تجـــدد موقفهـــا 
الراســـخ والرافـــض لجميع صور 
واإلرهـــاب  والتطـــرف  العنـــف 
ومهمـــا  وأشـــكاله  صـــوره  بـــكل 
كانـــت أســـبابه ومبرراتـــه، داعية 
المجتمع الدولـــي إلى االضطالع 
بمســـؤولياته فـــي التصـــدي لهذه 
التنظيمـــات اإلرهابية التي تهدد 

األمن والسلم الدوليين.

البحرين تندد بعملية الطعن في سوسة

المنامة - بنا

عقـــد مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي االجتماع الدوري الثاني لمجلس 
أمنائه للعـــام 2020م عبر االتصال المرئي 
عـــن ُبعد برئاســـة رئيـــس مجلـــس األمناء 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
وبحضـــور أعضاء مجلـــس األمناء وأمين 
عام المركز ســـمية المير، إذ ناقش جدول 
األعمـــال وخطط برامج ومبادرات المركز 
الســـابقة وما ســـيتم تنفيذه خـــالل الفترة 

المقبلة.
كما ناقش مجلـــس األمناء المرئيات التي 
طرحتهـــا األمين العام في جـــدول أعمال 
االجتمـــاع، التـــي اشـــتملت علـــى تدارس 
خطط برامـــج ومبادرات المركز الســـابقة 

وما سيتم تنفيذه خالل الفترة القادمة.

وركـــز مجلـــس األمناء فـــي اجتماعه على 
تـــدارس تفاصيـــل برنامـــج الملـــك حمـــد 
لإليمان في القيادة، حيث ســـيتم تدريب 
نخبـــة مـــن الشـــباب البحرينـــي؛ ليصبحوا 
مدربيـــن للنـــشء فـــي مملكـــة البحريـــن؛ 
بغية خفض كلفة تدريب جميع الكفاءات 
البريطانيـــة  الجامعـــات  فـــي  الشـــبابية 
وبمـــا يخـــدم خطط التوســـع المســـتقبلية 
للبرنامـــج، مـــع إشـــراك شـــريحة أكبـــر من 
األندية الرياضية والثقافية على مستوى 

المملكة.
مراحـــل  إلـــى  األمنـــاء  مجلـــس  وتطـــرق 
إطـــالق النســـخة الثانيـــة مـــن البرنامـــج، 
المقرر لها أن تبدأ في األســـبوع األول من 
أكتوبر المقبل 2020، مع التحاق طلبة من 
مختلف األديان مـــن مملكة البحرين، إلى 

جانب بحـــث نوعية المعايير المطبقة في 
اختيـــار الشـــباب لاللتحـــاق فـــي البرنامج 
وتعليمهم للتأثير إيجابا على مجتمعاتهم 
مـــن خالل تعزيـــز قيم التعايش والســـالم 
والديانـــات  الشـــعوب  جميـــع  واحتـــرام 

كسلوك حضاري.
آخـــر  األمنـــاء  مجلـــس  ناقـــش  كمـــا   
التطـــورات المتعلقـــة بالبرنامـــج الصيفي 
لكرســـي الملك حمـــد للحوار بيـــن األديان 
والتعايش الســـلمي، الـــذي كان من المقّرر 
إقامـــة نســـخته الثانيـــة خـــالل الفترة من 
 2020 ســـبتمبر   5 ولغايـــة  أغســـطس   31
في جامعة ســـابينزا بالعاصمـــة اإليطالية 
رومـــا، إال أنـــه تم تأجيله بســـبب الظروف 
االســـتثنائية التي فرضتها جائحة كورونا 

المستجد )كوفيد 19(.

األمنـــاء  مجلـــس  مناقشـــات  وتناولـــت 
النـــدوات االفتراضيـــة التي ينـــوي المركز 
أبرزهـــا  الجـــاري،  فـــي ســـبتمبر  تنظيمهـــا 
نـــدوة عـــن حريـــة التعبـــد كحـــق أصيـــل 
كفلـــه القانون الدولي لحقوق اإلنســـان، إذ 
اقترح أعضاء المجلس عددا من المحاور 
المرتبطـــة بتجربة مملكة البحرين الرائدة 

في مجال التسامح والتعايش السلمي.
 كما تمت مناقشـــة بعض الخطط الهادفة 
إلـــى تنميـــة المهـــارات الشـــبابية وغـــرس 
مبـــادئ  علـــى  المبنيـــة  الحقـــة  المواطنـــة 
المركـــز  ســـيطرح  إذ  الســـلمي،  التعايـــش 
مســـابقة أدبية للشباب والناشئة للتباحث 
مملكـــة  “إعـــالن  وثيقـــة  مضاميـــن  فـــي 
البحريـــن”، التي تفضـــل بكتابتها صاحب 
الجاللـــة عاهل البـــالد؛ لتقديم أبـــرز القيم 

إذ  العالمـــي،  للســـالم  الداعيـــة  اإلنســـانية 
سيتم اإلعالن عن المسابقة قريبا على أن 
يتم فتح باب المشـــاركة وتسليم األعمال 
بداية شهر ديســـمبر المقبل ليتم بعد ذلك 
وتكريمهـــا  الفائـــزة  المشـــاركات  اختيـــار 
بالتزامـــن مع احتفـــاالت مملكـــة البحرين 

باألعياد الوطنية المجيدة.
وأجمـــع رئيـــس وأعضاء مجلـــس األمناء 
في ختام اجتماعهم على ضرورة تكثيف 
جهـــود المركز خالل الفتـــرة المقبلة إلبراز 
نوعـــه  مـــن  الفريـــد  البحرينـــي  النمـــوذج 
إقليميا وعالميا في مجال تعزيز الحريات 
الثقافـــي،  والتنـــوع  والتعدديـــة  الدينيـــة 
ومـــا له مـــن إيجابيـــات عديدة فـــي جعل 
المجتمع البحريني منارة للتعايش بسالم 

وتقبل اآلخر المختلف. 

مجلـــس  رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
األمناء الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
التـــزام المركز في طـــرح كل ما هو نوعي 
ومبتكـــر في مجال نشـــر ثقافة التســـامح 
التحـــول  وتبنـــي  الســـلمي،  والتعايـــش 
الرقمـــي في تنظيم الفعاليات االفتراضية 
من ندوات وورش عمل ودورات تدريبية 
لمواكبـــة األوضـــاع غيـــر المواتيـــة التـــي 

فرضتها جائحة )كوفيد 19(.
وأضاف الشـــيخ خالـــد أن العمل جاٍر على 
مجموعة مـــن الخطط والبرامج الجديدة 
التـــي تتأقلم مـــع رؤى وتوجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة فـــي جعـــل التســـامح 
والتعايـــش الســـلمي منهـــاج عمـــل وحياة 

لكل المجتمعات والحضارات اإلنسانية.

ــح ــام ــس ــت ــر ثــقــافــة ال ــش ــن ــر ل ــك ــت ــب ــي وم ــوعـ ــرح كـــل مـــا هـــو نـ ــطـ االلــــتــــزام بـ

“حمد العالمي للتعايش السلمي” يناقش جدول أعماله

“السفير المخضرم” كريم الشكر في حوار دبلوماسي اليوم
تســـتضيف إذاعـــة البحريـــن فـــي برنامـــج حـــوار 
دبلوماســـي اليوم الســـفير كريم الشـــكر؛ للحديث 
عـــن مســـيرة عطائـــه الدبلوماســـية التـــي امتدت 
ألكثر من 45 عاما، إذ أطلق عليه مستشـــار جاللة 
الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـــة حينمـــا كان وزيـــرا للخارجيـــة وصـــف 
“الســـفير المخضرم”؛ لمعاصرتـــه جيلين مختلفين 
واستمراريته في اإلنجاز باإلضافة إلى غنى فترة 

عمله وثراء تجربته الدبلوماسية.
يقـــدم برنامـــج حـــوار دبلوماســـي الـــذي يبث في 
تمام الخامسة من كل ثالثاء على إذاعة البحرين 
الدبلوماســـية  لمســـيرة  توثيقـــا  ام  اف   102.3
البحرينيـــة التـــي أكملـــت يوبيلهـــا الذهبـــي العـــام 
الماضـــي، ويقـــوم عليه فريق من إذاعـــة البحرين 
ووزارة الخارجية، وهو من إعداد وتقديم سبيكة 
الشحي، وتنســـيق ومتابعة وفاء خليفة، وإخراج 

راشد سند.
ضيف هذا األســـبوع الســـفير كريم إبراهيم الشكر 

خريـــج بكالوريـــوس العلوم السياســـية )مع مرتبة 
الشـــرف( من جامعـــة دلهي بالهنـــد 1970، حاصل 
على وســـام الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
)الجـــدارة واســـتحقاق الخدمـــة( 2001، ومنحـــه 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه وســـام الكفاءة من 
الدرجة األولى في 16 ديسمبر 2013 في احتفال 
العيـــد الوطنـــي المجيـــد، وشـــارك فـــي العديد من 
المؤتمرات العربيـــة والدولية واجتماعات دورات 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحـــدة ومجلس األمن 
والمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والمنظمات 
الدولية والوكاالت المتخصصة، كما ترأس العديد 
مـــن االجتماعات والمؤتمـــرات والنـــدوات، ومثل 
مملكـــة البحرين فـــي العديد من اللجان الرئيســـة 
للجمعيـــة العامة، األولـــى )نزع الســـالح(، والثانية 
)االقتصاديـــة(، والثالثـــة )المســـائل االجتماعيـــة(، 
والرابعـــة )اللجنـــة السياســـية والمســـائل الخاصة 
وتصفيـــة االســـتعمار( فـــي دورات مختلفـــة مـــن 

انعقادها.

تقلـــد الدبلوماســـي المخضـــرم كريـــم الشـــكر عدة 
مناصـــب دبلوماســـية مهمـــة، منهـــا تعيينـــه وكيال 
لوزارة الخارجية للشـــؤون الدولية من أغســـطس 
2009 حتـــى 28 فبراير 2015، كما وعين من قبل 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
بالهيئـــة  عضـــوا  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  خليفـــة  آل 
االستشـــارية للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعاون 
)ممثـــال عـــن مملكـــة البحريـــن( خـــالل الفتـــرة من 
14 يونيـــو 2011 وحتى 17 يونيـــو 2013، وعمل 
ســـفيرا متعـــدد المهـــام بديـــوان وزارة الخارجيـــة 
2008 - 2009، كما وعين منســـقا لمملكة البحرين 
لشـــؤون تحالـــف الحضـــارات، وحـــوار الحضارات 

وحوار األديان في يناير 2008.
وكان الشـــكر ســـفيرا للبحريـــن في عـــدد من دول 
العالـــم آخرها جمهورية الصين الشـــعبية وســـفير 
غيـــر مقيم لدى كل من ماليزيا وجمهورية الفلبين 
ومملكـــة تايلند من ســـبتمبر 2001 - 2007، وقبل 
ذلك كان ســـفيرا لـــدى المملكة المتحدة، وســـفيرا 
غيـــر مقيم لدى كل مـــن جمهورية أيرلندا ومملكة 

هولنـــدا ومملكـــة الدنمـــارك في الفتـــرة من 1990 
– 1995، كمـــا كان الســـفير والمنـــدوب الدائم لدى 
األمـــم المتحـــدة في نيويورك مـــن 1987 - 1990، 
وفـــي تلـــك الفتـــرة تـــرأس العديـــد من الجلســـات 
العامـــة للجمعية العامـــة لألمم المتحـــدة؛ بوصف 
مملكة البحرين نائبا لرئيس الجمعية العامة لألمم 
المتحـــدة في دورتها الرابعـــة واألربعين في العام 
1988، وســـبق ذلـــك تعيينـــه كأول ســـفيٍر مندوب 
دائـــٍم لـــدى األمـــم المتحـــدة، جنيـــف والمنظمـــات 

الدوليـــة في سويســـرا، وكونه القنصـــل العام لدى 
االتحـــاد السويســـري )وفـــي نفـــس الوقـــت عمـــل 
سفيرا غير مقيم لدى جمهورية ألمانيا وجمهورية 
النمســـا( 1982 - 1987، والمنـــدوب الدائـــم لـــدى 
مكتب منظمـــة األمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 

في فيينا ومنظمة األمم المتحدة في فيينا.
وتقلد الشـــكر عددا كبيرا من المناصب في وزارة 
الخارجيـــة، إذ عمل مديرا لـــإلدارة الدولية بوزارة 
الخارجيـــة، وعضو مجلس إدارة مجلس البحرين 
للترويـــج والتســـويق، ورئيـــس مجموعة الســـبعة 
والمجموعـــة  جنيـــف،  فـــي  والصيـــن  والســـبعين 
العربية في جنيف ونيويورك، ومستشـــارا بوزارة 
الخارجيـــة، وغيرها مـــن المناصـــب المختلفة في 
السلك الدبلوماســـي، كما يحظى بعضوية فخرية 
فـــي عدد من المؤسســـات االجتماعيـــة مثل نادي 
روتاري والخريجين ونادي شركة البحرين للنفط 
)بابكو(، والنادي األهلي والنادي البريطاني، ونادي 
روتـــاري بيجيـــن، ويعتبر عضوا مؤسســـا لكل من 

نادي العاصمة وفعالية هذه هي البحرين.

المنامة - بنا
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البحرين تعزي السودان بضحايا الفيضانات
بعث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، برقيات تعزية ومواساة إلى 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة االنتقالي 
فـــي جمهورية الســـودان الشـــقيقة، 
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
عبدالرحمـــن البرهـــان، فـــي ضحايـــا 
الفيضانات التي اجتاحت عدًدا من 
الواليـــات فـــي جمهورية الســـودان، 
التي أسفرت عن سقوط العديد من 
الوفيات والمصابين وتدمير العديد 

من المرافق والممتلكات.
 وأعربـــوا فيهـــا عـــن أحـــر التعـــازي 
وألســـر  لـــه  المواســـاة  وأصـــدق 
جمهوريـــة  ولشـــعب  المتوفيـــن 
الســـودان الشـــقيق، ســـائلين المولى 
القديـــر أن يتغمد المتوفين بواســـع 

رحمتـــه ورضوانـــه، ويلهـــم ذويهـــم 
علـــى  ويمـــن  والســـلوان،  الصبـــر 
وأن  العاجـــل،  بالشـــفاء  المصابيـــن 
يحفظ جمهورية الســـودان وشعبها 

الشقيق من كل سوء ومكروه. 
وبعث صاحب السمو الملكي رئيس 

الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس 
فـــي  االنتقاليـــة  الحكومـــة  وزراء 

السودان عبدهللا حمدوك.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين 
والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص  عـــن 
لحكومـــة جمهورية الســـودان وشـــعبها 

الشـــقيق فـــي ضحايا الفيضانـــات التي 
اجتاحت عدًدا من الواليات، وتمنياتها 
بالشـــفاء العاجل لجميـــع المصابين إثر 

هذا المصاب الجلل.

بيـــان  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تضامـــن  أمـــس 
جمهورية الســـودان الشقيقة ووقوفها 
معهـــا في هـــذا الحدث، الـــذي أدى إلى 

مقتـــل وإصابـــة العديد من األشـــخاص 
وتدميـــر منازلهـــم، معربـــة عـــن ثقتهـــا 
الســـودان  وشـــعب  حكومـــة  بقـــدرة 

الشقيق على تجاوز هذه المحنة.

“الخارجية” تؤكد التضامن مع السودان

المنامة - وزارة الخارجية

السفير كريم الشكر

مرسوم ملكي بتسمية أعضاء “أمناء كلية عبداهلل بن خالد”
صـــدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
مرســـوم رقم )58( لسنة 2020 بتسمية 
أعضـــاء مجلس أمناء كلية عبدهللا بن 

خالد للدراسات اإلسالمية جاء فيه:
 

المادة األولى:
ُيشـــكَّل مجلـــس أمناء كليـــة عبدهللا بن 
خالد للدراسات اإلسالمية، برئاسة وزير 

التربية والتعليم، وعضوية ُكلٍّ من:

عبداللطيـــف  الدكتـــور  الشـــيخ   -  1
محمـــود المحمود ممثالً عـــن المجلس 

األعلى للشئون اإلسالمية.
الشـــيخ  الدكتـــور ســـلمان  الشـــيخ   - 2
منصـــور الســـتري ممثـــالً عـــن المجلس 

األعلى للشئون اإلسالمية.
3 - رئيس جامعة البحرين.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وكيـــل   -  4
لشئون التعليم والمناهج.

5 - رئيس مجلس األوقاف السنية.
6 - رئيس مجلس األوقاف الجعفرية.

7 - مديـــر إدارة البحث العلمي باألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي.

يعقـــوب  فريـــد  الدكتـــور  الشـــيخ   -  8
يوســـف المفتـــاح ممثـــالً عـــن المجلس 

األعلى للقضاء.
9 - السيد صالح يوسف الجودر عضو 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 

السلمي.
ماجـــد  ناصـــر  محمـــود  الســـيد   -  10
األوقـــاف  مجلـــس  عضـــو  التوبالنـــي 

الجعفرية.

11 - مدير المعهد الديني.
12 - مدير المعهد الديني الجعفري.

13 - عميـــد كليـــة عبـــد هللا بـــن خالـــد 
للدراسات اإلسالمية.

 وتكـــون مدة عضويتهـــم في المجلس 
أربع سنوات.

 
المادة الثانية:

على وزيـــر التربية والتعليم تنفيذ هذا 
المرســـوم، وُيعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا



ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة، 

لمجلس الوزراء.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
أن صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
لتحقيقهـــا  دائمـــة يســـعى  أولويـــة قصـــوى 
فريـــق البحريـــن مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن 
وأعضاء الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 
واألهلـــي،  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
التـــي  والخطـــط  االســـتراتيجيات  وهـــدف 
وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد 19(. وأشـــاد ســـموه بالوعي 
الوطنيـــة  المســـؤولية  وروح  المجتمعـــي 
وعمق الشراكة المجتمعية وأثرها اإليجابي 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات المنشـــودة، مبيًنـــا 
ســـموه أن كل فـــرد فـــي المجتمـــع مســـاهم 

بالتزامه ومسؤول عن حماية المجتمع.
ووجه مجلس الوزراء إلى تكثيف مســـتوى 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ومضاعفة الجهود 
الراميـــة إلـــى التصـــدي وحمايـــة المجتمـــع 
مـــن الفيـــروس عبـــر التنســـيق بيـــن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي ووزارة الداخليـــة ووزارة 
الصحة ومجلســـي األوقاف ورؤساء المآتم 
بإرادة ومســـؤولية وطنية مشتركة؛ لضمان 
إجراءات وقائية واحترازية أكثر فاعلية لما 
هو مقبل من الشـــعائر والمناســـبات الدينية 
عـــدم  أن  المجلـــس  مؤكـــًدا  واالجتماعيـــة، 
االلتـــزام ومخالفـــة اإلجـــراءات االحترازية 
التي يتم وضعها وتحديثها بشـــكل مســـتمر 
يشكل خطًرا على صحة وسامة المجتمع.

وضمن هذا الســـياق، جدد مجلـــس الوزراء 
والتمريضـــي  الطبـــي  بالطاقـــم  إشـــادته 
صبرهـــم  علـــى  لهـــم  المســـاندة  والجهـــات 
وثباتهـــم ومثابرتهـــم والتـــي تســـتلزم مـــن 
بالتحلـــي  اإليجابـــي  التجـــاوب  الجميـــع 
بالمســـؤولية لدعـــم هذه الكـــوادر في القيام 

بواجبها.
ثـــم نـــوه مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة اليـــوم 
مملكـــة  وريـــادة  الخيـــري  للعمـــل  الدولـــي 
البحريـــن في مجال العمـــل الخيري وبما تم 
إنجـــازه في هـــذا المجـــال اإلنســـاني بفضل 
الدعم والتوجيهات والمساندة التي يحظى 
به العمل الخيري واإلنســـاني، في ظل العهد 
الزاهـــر لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
بعدها رحب مجلـــس الوزراء بالتوقيع على 
اتفـــاق الســـام بيـــن الحكومـــة الســـودانية 
والجبهـــة الثوريـــة، بمـــا يســـهم فـــي إرســـاء 
اســـتقرار وســـام دائـــم يحقـــق طموحـــات 

الشعب السوداني الشقيق.
وأدلى األميـــن العام لمجلس الوزراء ياســـر 
الناصـــر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي 
عقد صباح أمس عن بعد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي بالتصريح التالي: نظر المجلس في 
المذكـــرات المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه 

واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أواًل: إنفـــاًذا ألمـــر رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة بتشـــديد الرقابة وتكثيـــف عمليات 
التفتيش على الورش والكراجات والمعامل 

والتجاريـــة  الصناعيـــة  بالمناطـــق  الواقعـــة 
المجـــاورة للمناطـــق الســـكنية والتحقق من 
التزامها باشـــتراطات األمن والســـامة، فقد 
عرض وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
نتائـــج حمـــات التفتيـــش التـــي طالـــت 87 
منشـــأة فـــي الفترة مـــن 11 - 26 أغســـطس 
2020، التي أظهرت مخالفة 66 % من تلك 
الـــورش والكراجـــات والمعامـــل لألنشـــطة، 
وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة حيالها وجاٍر 
متابعتها من خال التفتيش الدوري، وذلك 
بالتعاون والتنســـيق بين الـــوزارة المذكورة 
واألجهـــزة المعنية بـــوزارة الداخلية ووزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

العمراني.
ثانًيـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى 
توصيـــة مجلـــس الخدمـــة المدنية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 

التنظيمـــي  الهيـــكل  الـــوزراء علـــى تعديـــل 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة 
وذلـــك بإلغـــاء منصب وكيـــل وزارة، وتغيير 
مسميات منصب وكيل وزارة وإدارة، ونقل 
واإلدارات  مســـاعد  وكيـــل  منصـــب  تبعيـــة 

التابعة له.
ثالًثـــا: وافـــق مجلس الـــوزراء بنـــاء على ما 
عرضه وزير الداخلية على تشكيل “مجلس 
وزارة الداخليـــة” برئاســـة وزيـــر الداخليـــة، 
وذلـــك في إطار جهود الـــوزارة على تطوير 
العمـــل األمني ومواكبـــة النظم الحديثة في 
تقييم ودراسة الظروف األمنية المتسارعة، 
وزارة  “مجلـــس  أعضـــاء  تعييـــن  ويكـــون 
الداخلية” وتحديد اختصاصاته وإجراءاته 

بقرار من وزير الداخلية.
رابًعـــا: وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قرار يشـــترط الحصول على موافقة كتابية 
مســـبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لإلعـــان على المباني والمنشـــآت الرياضية 
والشـــبابية المملوكـــة ملكية خاصـــة للدولة، 
المخصصـــة الســـتخدام أو انتفـــاع األنديـــة 
الرياضيـــة أو غيرهـــا مـــن الهيئـــات الخاصة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي  العاملـــة 

والمؤسســـات الصـــادرة بالمرســـوم بقانـــون 
فـــي ضـــوء  وذلـــك   ،1989 لســـنة   21 رقـــم 
التوصيـــة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية 
التـــي عرضهـــا نائب رئيس مجلـــس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
خامًســـا: أحـــال مجلس الـــوزراء إلى اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية 
مذكرة وزير الخارجية بشـــأن طلب انضمام 
الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء إلى عضوية 

االتحاد الدولي للماحة الفضائية.
سادًســـا: أحـــال مجلس الوزراء إلـــى اللجنة 
القانونيـــة والتشـــريعية  للشـــئون  الوزاريـــة 
مذكرة وزير المواصات واالتصاالت بشـــأن 
مســـودة ميثـــاق تأســـيس “منظمـــة التعاون 

الرقمي”.
ســـابًعا: أخذ مجلس الوزراء علًما من خال 
تقريـــر وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
بنتائـــج قرار حظر العمل فتـــرة الظهيرة من 
الســـاعة 12 إلى الســـاعة 4 بعد الظهر خال 
شـــهري يوليـــو وأغســـطس 2020، وبنتائـــج 
حمـــات التفتيـــش لهذا الغـــرض التي بلغت 
13658 زيارة تفتيشـــية، وأظهرت أن 99,7 

%، من المؤسســـات والشـــركات قد التزمت 
بالقرار ولم يزد عدد المنشـــآت المخالفة عن 
30 منشـــأة فقط بينمـــا بلغ عدد العمال الذي 

وقعت بشأنهم المخالفة 42 عامًا فقط.
 7 علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثامًنـــا: 
اقتراحـــات برغبـــة نفذتها الحكومـــة جميًعا 
فـــي وقـــت تقديمهـــا من خـــال مـــا اتخذته 
تلـــك  وتتعلـــق  إجـــراءات،  مـــن  الحكومـــة 
تأهيـــل  بإنشـــاء مراكـــز ومعاهـــد  الرغبـــات 
ودور رعايـــة لذوي اإلعاقة، ومركز حكومي 
لتأهيـــل ذوي اإلعاقـــة والتوحـــد، كما تتعلق 
تلك الرغبات بدعم القطاع التجاري وبنظام 
العمل المرن لألم العاملة، وتطبيق العمل عن 
بعد للهيئات التعليمية في الفصل الدراســـي 

السابق وتصحيح أوضاع العمالة السائبة.
وفـــي بند التقاريـــر الوزارية، أخـــذ المجلس 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  بتقريـــري  علًمـــا 
والرياضة األول بشـــأن إشهار وزارة شؤون 
الشـــباب والرياضـــة لمراكز تمكين الشـــباب، 
الثالـــث  االجتمـــاع  نتائـــج  حـــول  والثانـــي 
والثاثيـــن لوزراء الشـــباب والرياضة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي 

أقيم عبر االتصال المرئي عن بعد أخيًرا.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يحذر: التهاون “خطر” على صحة وسالمة المجتمع
ــة ــي ــاع ــم ــت ــة واالج ــي ــن ــدي ــات ال ــب ــاس ــن ــم ــي ال ــة فـ ــي ــل ــاع ــط أكـــثـــر ف ــوابـ ــرض ضـ ــ ف
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سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

الموافقة على 
تشكيل “مجلس 

الداخلية” برئاسة وزير 
الداخلية

إشادة بصبر وثبات 
الطاقم الطبي 

والتمريضي والجهات 
المساندة

كل فرد في المجتمع 
مساهم بالتزامه 

ومسؤول عن حماية 
المجتمع

البحرين رائدة بالعمل 
الخيري واإلنساني 

بفضل توجيهات 
جاللة العاهل

اتخاذ اإلجراءات بحق 
66 % من ورش 

وكراجات ومعامل 
مخالفة

صحة وسالمة 
المواطنين 

والمقيمين أولوية 
قصوى لدى “الفريق”

مضاعفة الجهود 
الرامية للتصدي 

وحماية المجتمع من 
الفيروس

المنامة - وزارة الصحة

أكــدت وزارة الصحــة أهميــة التعاون والمشــاركة من جميع أفراد المجتمع خالل المرحلة الحاليــة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة 
جائحة كورونا والحد من انتشاره، التي لها عظيم األثر في تحقيق األهداف المنشودة، مشيدًة بجميع أفراد المجتمع المشاركين في المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح لعالج فيروس كورونا ومبادرتهم من أجل اإلنسانية، مؤكدًة أن التطوع في التجارب يدعم الجهود 

الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال يحمي المجتمع واإلنسانية.

وأكدت الوزارة أن هناك إقبااًل من المتطوعين 
علـــى  الفـــت  بشـــكل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
التجارب الســـريرية للمرحلـــة الثالثة من لقاح 
فيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” غير النشـــط، إذ 
تلقـــى أكثـــر مـــن 3000 متطـــوع مـــن مختلف 
الجنســـيات جرعـــة اللقـــاح، منذ بـــدء انطاق 
مبينـــة  الماضـــي،  أغســـطس  فـــي  التجـــارب 
أن العمـــل يســـير علـــى قدم وســـاق فـــي مركز 
الفحـــص بأرض المعـــارض والمؤتمرات لتلقي 
مشـــاركة أكبر عدد من األفراد واالنضمام إلى 

حملة “من أجل اإلنسانية”، بعد مرور شهر من 
مشاركة البحرين في المرحلة الثالثة للتجارب 
السريرية على لقاح معطل للفيروس بالتعاون 
مع دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
مـــن خـــال شـــركة “جـــي 42” التـــي تتخذ من 
أبوظبي مقًرا لها، في إطار الشراكة بين شركة 
“جي 42” وشـــركة “تشاينا ناشـــونال بايوتيك 
الصينيـــة  األدويـــة  لشـــركة  التابعـــة  غـــروب” 
“ســـينوفارم”، ســـادس أكبر منتج للقاحات في 

العالم.

وبينـــت الـــوزارة أن اإلقبـــال علـــى المشـــاركة 
قـــد شـــمل مختلـــف أفـــراد المجتمـــع، مشـــيدة 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  بمشـــاركة 
واإلداريـــة بالقطاع الصحي في هذه التجربة، 
إذ تلقى المتطوعون فحوصات طبية منتظمة 
إلـــى جانب كامل الدعم الـــازم لرصد وضمان 

سامتهم.
التجربـــة  لتـــوازي  البحريـــن  تجربـــة  وتأتـــي 
إجـــراء  ســـيتم  حيـــث  اإلمـــارات،  بالشـــقيقة 
التجـــارب الســـريرية علـــى 6000 متطوع من 

المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وجـــددت “الصحة” دعوتهـــا للبالغين من العمر 
فـــوق 18 عاًما للمشـــاركة في عمليـــة التطوع 

مـــن خـــال التوجـــه مباشـــرة لمركـــز التجارب 
السريرية في أرض المعارض والمؤتمرات من 
الســـاعة 8 صباًحـــا حتى 8 مســـاء كل يوم، إذ 
ما يزال باب التطوع مفتوحا، والفريق الطبي 
يقـــوم بمتابعـــة المتقدميـــن مـــن المتطوعيـــن 
للترتيب بشـــأن آلية خضوعهم لعملية التقييم 
الصحية قبل االنضمام إلى التجارب السريرية 

للقاح بحسب البروتوكول المعتمد.
ويعـــد اللقـــاح المحتمـــل الـــذي تشـــارك مملكة 
البحريـــن فـــي المرحلـــة الثالثـــة مـــن تجاربـــه 
الســـريرية مدرج تحت مظلـــة منظمة الصحة 
العالميـــة، وهـــو لقاح معطل بمعنـــى أنه خامل 
وال يســـبب اإلصابـــة بالفيروس، وإنما يســـهم 
في صنع األجسام المضادة للفيروس وبالتالي 

تحفيز مناعة الجسم لمقاومة اإلصابة.

ــن بــشــكــل الفـــت ــريـ ــحـ ــبـ ــي الـ ــ ــن الــمــتــطــوعــيــن ف ــ ــال م ــ ــب ــ ــة”: إق ــ ــح ــ ــص ــ “ال

أكثر من 3000 متطوع في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح



علــى ســاحل قريــة كرانــة يكمــن خطــر هــدد، ومــا يــزال، حيــاة أبنــاء البحريــن 
والمقيمين والباحثين عن الترفيه على الساحل. على طرف هذا الساحل تجمعت 

رمال طينية تنحدر إلى منحدرات عميقة بمسافة بسيطة جًدا من الساحل.

وكمـــا يشـــير أهالـــي القرية، فقـــد ذهب 
ضحيـــة هذه الرمـــال الطينيـــة الجارفة 
األطفـــال وبحـــار محتـــرف،  مـــن  عـــدد 
ورغم مناشـــدات أهالي المنطقة جهات 
ذات االختصـــاص، إال أن هـــذه الجهات 

لم تحرك ساكنا حتى اآلن.
أهالـــي القريـــة فـــي حديثهـــم معنـــا عن 
معاناتهـــم أكـــدوا حقيقة وجـــود قنوات 
المـــوت علـــى ســـاحلهم، وقالـــوا “أهالي 
القريـــة والمواطنـــون مـــن كل مناطـــق 
البحرين وعدد من األجانب والمقيمين 
يقصدون بشكل يومي هذا المنطقة من 
أجـــل الترفيه والســـباحة، لكن هؤالء ال 
يعلمـــون بالخطـــر المحدق بهـــم القريب 
من ســـاحل الدفـــان المحـــاذي للقرية ما 

يعرف بجزيرة نورانا”.
 وأضافوا “هذه المشـــكلة وليدة مشكلة 
الدفـــان الـــذي طـــال الســـاحل لتشـــكيل 
جزيـــرة جديـــدة تحـــت اســـم )نورانـــا(، 
هـــذه المنطقة شاســـعة جـــًدا وتحيطها 
ميـــاه البحار من كل جانب، وظلت هذه 
المســـاحات متروكـــة لمـــدة طويلـــة، ما 
حـــدا بكثيريـــن لزيارتهـــا؛ بهـــدف التنزه 

والمرح والسباحة والبسطات”.
وتابعـــوا “عاينـــا الســـواحل المحيطة ما 
بيـــن كرانـــة ونورانـــا ووجدناهـــا طينية 
تســـحب أي جســـم ذي كتلـــة إلـــى قـــاع 
البحـــر، وبعـــد التفحص وجدنـــا أن هذه 
الرمـــال الطينيـــة تحيـــط بميـــاه عميقة 
وهي غير بعيدة عن الشـــاطئ، ما يهدد 

حياة المواطنين والمقيمين”.

نـــداءات  “أطلقنـــا  قائليـــن   وأوضحـــوا 
اســـتغاثة بضـــرورة ردم هـــذه المناطـــق 
وتسوية قاع البحر فيها، لتجنب وقوع 
حـــوادث غـــرق، إال أن الجهـــات المعنية 
لـــم تعر الموضوع أي وجـــه، وفعال وقع 
المحظور، إذ غرق عدد من األطفال في 
هـــذه المناطق المعنية، كتب هللا الحياة 
لبعضهـــم بأعجوبـــة فيمـــا فقـــد آخـــرون 
حياتهـــم، ومـــن بينهم أحـــد البحارة من 

أبناء القرية”.
وأكـــدوا ضـــرورة إيجاد حلـــول بصورة 
عاجلـــة لهـــذه المشـــكلة التـــي تتربـــص 
بالمئات يومًيا، مشـــيرين إلى أن الوضع 
خطير جـــًدا وال يقبل التأخير في وضع 
الحلـــول الناجعـــة لهـــذه المشـــكلة التي 

تطل برأسها بشكل يومي.
شراهة بحر ساحل نورونا غير مقتصرة 
علـــى بنـــي البشـــر، لكنها تعدت لتشـــمل 
الســـيارات أيًضـــا، حيث غرقت ســـيارة 
مطلـــع العـــام الجـــاري في البحـــر، وتعد 
هذه الحادثة الثانية في هذه المنطقة.

“قنوات موت” تخطف األرواح وتتربص بمزيد من الناس
رمــــال طــيــنــيــة تــحــيــط بــخــور عــمــيــق... تــبــعــد 15 مـــتـــًرا عـــن ســاحــل بــكــرانــة

ساحل كرزكان يختنق بالقاذورات والنفايات البالستيكية
ــدي الــــحــــقــــيــــقــــي هـــــــو وعـــــــــي الـــــنـــــاس ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ ــور: ال ــ ــ ــص ــ ــ ــن ــ ــ ســــعــــيــــد م

ال يختلف ســاحل قرية كرزكان عن غيره من بعض الســواحل والتي ســبق لعدســة “البالد” أن رصدتها وهي 
تغرق بالقاذورات والمخلفات اليومية واألهم البالستيكية والتي تمثل تحديا حقيقيا لألمم المتحضرة في 

خطتها الدولية الشاملة لحماية البيئة من مخلفات تحتاج لخمسمائة عام حتى تتحلل.

فالســـاحل الصغيـــر والـــذي يعتبـــر 
مـــن المقاصد البحريـــة المهمة في 
غرب البحريـــن لألهالي، كمتنفس، 
يغرق بكميات كبيرة من المخلفات 
والتي منها علب “الحية بيه” والتي 
تناثرت علـــى طوله بشـــكل الفت، 
يضـــاف إليهـــا أعـــداد متنوعـــة من 
القـــارورات البالســـتيكية والقطـــع 

الخشبية وغيرها.
وفي الوقت الذي يسّخر به البعض 
وقتـــه للعمل التطوعـــي، من خالل 
إنشاء فرق وطنية شبابية مهمتها 
األولى تنظيف السواحل والحفاظ 
على البيئة، يعمل آخرون كمعاول 
لهدم كل هـــذه الجهود، وتدميرها، 
وتحويـــل المقاصـــد البحريـــة إلـــى 
أماكـــن تتأفـــف النفـــس مـــن مجرد 

إليهـــا، وألســـباب مجهولـــة  النظـــر 
وغير معلومة.

ويشـــكو كثير مـــن المواطنين عبر 
منصات التواصـــل االجتماعي من 
شـــح المقاصد والسواحل البحرية 
 - وجـــدت  وان   - ولكنهـــا  العامـــة، 
فإنهـــا تتحـــول وبقـــدر قـــادر إلـــى 
غير الحـــال األصلي الـــذي وجدت 
به، خصوصا لـــدى العوائل والذين 
يتحرجون من زيارة ســـواحل غير 

نظيفة أو آمنة.
الناشـــط  قـــال  الســـياق،  وفـــي 
البيئي ســـعيد منصـــور لـ”البالد” إن 
وعـــي  فـــي  الحقيقيـــة  اإلشـــكالية 
النـــاس، ولـــو وجـــد لـــن نحتـــاج ال 
التنظيـــف،  لشـــركات  وال  للبلديـــة 

مزيدا أننا “نحتاج لرقابة ذاتية”.

وأضـــاف منصور “لـــو أزال كل فرد 
مخلفاتـــه الشـــخصية لكنـــا حينهـــا 
فـــي غير حـــال، وما نطلبـــه هنا هو 
أن يتعاملوا مع الوضع وكأنهم في 

منزلهم وهذا ما ال يحصل”.
نغـــرس  ألن  “نحتـــاج  إننـــا  وقـــال 
محبـــة الوطن في أبنائنا على كافة 
المســـتويات، في البيت والمدرسة 
وبـــكل منصـــة تربويـــة توجـــد، ألن 
ما يحـــدث يمثل تعجيـــزًا لألجهزة 
البلديـــة المختصـــة، خصوصـــًا مـــع 
تراكم المخلفات الضارة في البيئة 
البحريـــة وعلـــى رأســـها المخلفات 
البالســـتيكية والتـــي يعـــرف عنهـــا 
بأنها صعبة التحلل، وتمثل خطورة 
علـــى الكائنـــات البحريـــة المتنوعة 

والتي تزخر بها بحار البحرين”.
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إبراهيم النهام

“البالد” عاينت المنطقة ورصدت وجود العديد من  «
المواطنين والمقيمين ممن يتخذون من الساحل متنفسا 

لهم سواء للسباحة أو الشواء أو صيد األسماك.

وعند معاينة المناطق الطينية مع األهالي بدت هذه  «
المناطق قريبة جًدا من الساحل وال تبعد سوى 10 إلى 

15 مترا كأقصى حد، ويتوافد على هذا الساحل، الذي 
يتضمن قنوات الموت كما يصفها أهالي كرانة، العديد من 

المواطنين على مختلف أعمارهم.

قنوات الموت

علوي الموسوي



كشـــف وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمي أنه ضمن استعدادات الوزارة 
المكثفة للعام الدراســـي الجديد 2020 
- 2021، وفـــي إطـــار توفيـــر المحتوى 
للطلبـــة  المناســـب  الرقمـــي  التعليمـــي 
بجميـــع مراحلهـــم الدراســـية، لتعزيـــز 
عمليـــة التعّلـــم عـــن ُبعـــد، فقـــد انتهت 
إدارة التربيـــة الخاصة من إعداد 197 
درًســـا رقمًيا جديـــًدا، لتغطيـــة مناهج 
الفصل الدراسي األول، وتستفيد منها 
فئـــات: اضطـــراب التوحـــد، واإلعاقـــة 
داون،  ومتالزمـــة  البســـيطة  الذهنيـــة 
واضطرابات النطق، وصعوبات التعّلم، 

إضافًة إلى المتفوقين والموهوبين.
إدراج  ســـيتم  أنـــه  الوزيـــر  وأضـــاف 
الـــدروس الجديـــدة في بوابـــة الوزارة 
والقنـــاة  اإللكترونيـــة،  التعليميـــة 

الخاصـــة ضمـــن  للتربيـــة  المخصصـــة 
قنـــوات الوزارة عبر موقـــع “يوتيوب”، 
لتعـــزز بذلـــك ما تضمـــه المنصـــات من 
محتـــوى رقمـــي متنـــوع موجـــه إلـــى 
هـــذه الشـــريحة مـــن األبنـــاء، إضافـــًة 
إلـــى تفعيـــل تطبيقـــات رقميـــة مثـــل 
التربـــوي  للتواصـــل  دوجـــو”،  “كالس 
والطلبـــة  المـــدارس  بيـــن  المســـتمر 
وأوليـــاء أمورهـــم، مـــع تفعيـــل تقنيـــة 
االتصـــال المرئي المباشـــر، كما ســـيتم 
“البورتـــاج”  الدمـــج  برنامـــج  تطبيـــق 
لطلبـــة اضطراب التوحـــد، والذي يركز 
على التنمية الشاملة للطفولة المبكرة، 
ويعتمـــد علـــى التواصـــل مع ولـــي أمر 
المهـــارات  علـــى  للتدريـــب  الطالـــب 

الحياتية وتفعيلها في المنزل.
المكفوفيـــن،  بالطلبـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
أشـــار الوزير إلى أنهم سيستمرون في 
االســـتفادة مـــن الـــدروس المســـموعة 

وغيرهـــا مـــن مـــواد تعليميـــة مناســـبة 
لهـــم عبر البوابـــة التعليمية والمنصات 
األخرى، مـــع توفير الدعم والمســـاندة 
االســـتعانة  مـــع  المعلميـــن،  مـــن  لهـــم 
بمختصيـــن في لغـــة اإلشـــارة لترجمة 
الدروس للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، 
واألمـــر ذاته يتطبق على ذوي اإلعاقة 

الجسدية والحسية، الذين يستفيدون 
من المواد الرقمية المتنوعة بالتنسيق 
مع مدارسهم وبمتابعة فريق من إدارة 
التربيـــة الخاصـــة، كمـــا ســـيتم توفيـــر 
برامـــج إثرائيـــة ومســـابقات متنوعـــة 
للطلبـــة من فئـــة التفوق فـــي مجاالت 
الخطابـــة والفـــن والتصويـــر وغيرهـــا، 
“مايكروســـوفت  تطبيـــق  عبـــر  وذلـــك 
تييمز”، مـــع تنظيم معـــرض افتراضي 

لالبتكارات العلمية.
يذكـــر أن الـــوزارة قـــد حرصـــت منـــذ 
الفصـــل الدراســـي الفائت على إشـــراك 
الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصة في 
تجربـــة التعّلم عن بعـــد، بتوفير المواد 
تمكـــن  حيـــث  المناســـبة،  التعليميـــة 
الغالبيـــة العظمـــى منهـــم مـــن الدخول 
ومتابعـــة  التعليميـــة،  البوابـــة  علـــى 
دروســـهم من خاللها، مع تقديم الدعم 

والبدائل المناسبة للنسبة المتبقية.
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عالقات تاريخية مع المملكة المتحدة
للتعـــاون جديـــدة  آفـــاق  لفتـــح  الزيـــارات  تبـــادل  الخارجيـــة:  وزيـــر 

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمس فـــي مقـــر وزارة الخارجية 
وزيـــر  مـــع  لنـــدن،  بمدينـــة  البريطانيـــة 
المتحـــدة  بالمملكـــة  الخارجيـــة والتنميـــة 
دومينيـــك راب، فـــي إطـــار الزيـــارة التـــي 
يقوم بها وزير الخارجية للمملكة المتحدة.

وخـــالل االجتمـــاع، أكـــد وزيـــر الخارجية 
عمـــق العالقات التاريخية التي تجمع بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة وما 
تمتـــاز به من متانة وقوة في ظل الحرص 
الثنائـــي  التعـــاون  المتبـــادل علـــى تعزيـــز 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن، معرًبا 
عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لمـــا وصلـــت إليـــه 
عالقـــات الصداقـــة مـــن تطور ونمـــاء في 
شتى المجاالت، مشيًدا بالدور المهم الذي 
تضطلـــع بـــه المملكـــة المتحدة فـــي حفظ 

األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.
أعـــرب دومينيـــك راب عـــن  مـــن جانبـــه، 
تقديـــره لزيـــارة الزيانـــي إلى لنـــدن والتي 
تجســـد متانة عالقـــات الصداقة والتعاون 

المشـــترك بين مملكـــة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة، مؤكـــًدا أهميـــة مواصلـــة تبادل 
الزيـــارات والتنســـيق المســـتمر لفتح آفاق 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  للتعـــاون  جديـــدة 

البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  الصديقيـــن، 
مزيـــدا مـــن التقـــدم والرخاء. وجـــرى في 
االجتمـــاع، اســـتعراض مجـــاالت التعـــاون 
المشـــترك بيـــن البلدين الصديقين وســـبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا بمـــا يخـــدم المصالح 
إلـــى  باإلضافـــة  للبلديـــن،  االســـتراتيجية 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
الســـاحتين  علـــى  المشـــترك  االهتمـــام 
اإلقليميـــة والدولية، والمســـاعي المبذولة 
منطقـــة  فـــي  والســـالم  األمـــن  لتحقيـــق 
الشـــرق األوســـط. حضـــر االجتمـــاع، وزير 
شـــؤون الشرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
بـــوزارة خارجية المملكة المتحدة جيمس 
كليفرلـــي، وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المملكة المتحدة الســـفير الشـــيخ فواز بن 
محمد آل خليفة، وسفير المملكة المتحدة 

لدى مملكة البحرين رودي دراموند.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - وزارة الداخلية

تواصل الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
)NSSA( مشـــروعها الخـــاص: محادثات 
)SpaceTalk(، وهـــي سلســـلة  الفضـــاء 
نـــدوات افتراضية تعرض محادثات مع 
خبراء ميدانيين ومختصين في مجال 
اســـتضافتهم  تتـــم  إذ  الفضـــاء،  علـــوم 
لتبـــادل تجاربهم الشـــخصية وخبراتهم 
لتوعية المهتمين بمجال علوم الفضاء.

فـــي الحلقـــة الرابعة، ســـيتم اســـتضافة 
رائـــد الفضـــاء وبطـــل االتحاد الروســـي 
حديـــث  فـــي  ريازانســـكي  ســـيرجي 

تحفيزي خاص بعنوان “ثق بنفسك”.
يذكـــر أن رائـــد الفضـــاء ســـيرجي قـــدم 

خدمات جليلة كقائد لمركبة فضائية كما 
خدم لمـــدة 306 أيام في الفضاء، ويعد 
متحدثـــا تحفيزيا ملتزمـــا يكرس وقته 
لتشـــجيع العامـــة علـــى توســـيع رؤيتهم 
والبحث عن أحالمهـــم وتحقيقها ضمن 

نطاق االمكانيات المتاحة.
مـــن المؤكد أن الجلســـة ســـتكون مليئة 
واالختراقـــات  الفضائيـــة  بالقصـــص 
العلميـــة تقـــدم في ســـياق علمي شـــيق 
والتي ســـتثير حماســـة الشـــباب وعامة 
مـــن المهتمين عـــن استكشـــاف الفضاء، 
وذلك يـــوم الثالثاء الموافق 8 ســـبتمبر 

الجاري، في تمام الساعة 7:00 مساًء.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في لندن أمس مع وزير شؤون 
الخارجيـــة  بـــوزارة  اإلنســـان  حقـــوق 
اللـــورد  المتحـــدة  بالمملكـــة  والتنميـــة 
طـــارق أحمـــد، فـــي إطـــار الزيـــارة التي 
يقـــوم بها وزيـــر الخارجية إلـــى المملكة 

المتحدة.
وخالل االجتماع، أعرب وزير الخارجية 
عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لمســـار عالقات 
الصداقـــة القائمـــة بين مملكـــة البحرين 
والمملكـــة المتحدة، والتي تســـتند على 
أســـس من االحترام والتقديـــر المتبادل 
والتفاهـــم والتواصـــل المســـتمر، مؤكًدا 
البحريـــن علـــى تعزيـــز  حـــرص مملكـــة 
التعـــاون الثنائي مـــع المملكـــة المتحدة 
في مجال حقوق اإلنســـان، واالستفادة 
مـــن الخبرة البريطانية الطويلة في هذا 
المجال، موضًحا اإلنجازات والمبادرات 

التـــي قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن في 
مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

مـــن جانبـــه، أكـــد اللـــورد طـــارق أحمـــد 
حـــرص المملكـــة المتحدة علـــى المضي 
مملكـــة  مـــع  التعـــاون  أوجـــه  بمختلـــف 
البحريـــن آلفاق أوســـع بما يعـــود بالنفع 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 
مشـــيًدا بجهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز مجال حماية حقوق اإلنسان وما 
حققتـــه مـــن إنجـــازات عديدة فـــي هذا 
المجـــال، والمكانـــة التـــي حققتهـــا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
حضر االجتماع، ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكـــة المتحدة الســـفير الشـــيخ 
وســـفير  خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  فـــواز 
المملكـــة المتحدة لدى مملكـــة البحرين 
رودي درامونـــد، والوفـــد المرافق لوزير 

الخارجية.

”Space Talk“ رائد الفضاء الروسي سيرجي ضيف

تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة بحقوق اإلنسان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وجهـــت األمانة العامة مجلـــس التعليم العالي 
إخطـــاًرا إلى جامعة المملكة، لمخالفتها أحكام 
المادة التاســـعة من القرار رقم )3( لسنة 2007 
التعليـــم  الماليـــة لمؤسســـات  بشـــأن الالئحـــة 
العالي الخاصـــة، والمعدلة بالقرار رقم )8/ م ع 
ن/ 2017(؛ لعـــدم التزامها بصـــرف مخصصات 
التدريـــس  هيئـــة  ألعضـــاء  المهنيـــة  التنميـــة 
بصـــورة كاملـــة وفًقا ألحـــكام الالئحـــة إضافًة 
إلـــى مخالفـــة أحـــكام المـــادة الثالثة عشـــر من 
القـــرار رقـــم )3( لســـنة 2007، بعـــدم التزامهـــا 
بتخصيـــص نســـبة 1 % من إجمالـــي إيرادات 
المؤسســـة ســـنوًيا كاحتياطـــي نقـــدي لمعادلة 

قيمة الضمان البنكي.
كمـــا وجهـــت األمانـــة العامـــة إخطـــاًرا مماثـــاًل 
إلـــى الجامعـــة العربية المفتوحـــة )فرع مملكة 
البحريـــن(، لمخالفتهـــا أحـــكام المـــادة الثالثـــة 
عشـــرة من القرار رقم )3( لســـنة 2007 المشار 
إليـــه أعـــاله، بعـــدم تخصيص نســـبة 1 % من 

إجمالي إيرادات المؤسســـة سنوًيا كاحتياطي 
نقدي لمعادلة قيمة الضمان البنكي.

جـــاء ذلك فـــي إطار متابعـــات األمانـــة العامة 
لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، 
وفي ضوء مراجعة التقارير المالية لعدٍد منها.

وأكـــدت األمانـــة العامـــة فـــي اإلخطاريـــن أنه 
يتوجـــب علـــى الجامعتيـــن إزالـــة المخالفـــات 
المذكورة خالل شـــهر من تاريخـــه، وموافاتها 
باإلجـــراءات المتبعة بهذا الشـــأن، وإال ســـيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

“التعليـم العالـي” يوجـه إخطاريـن 
لـ “المملكة” و “المفتوحة”

تقدير الجهود البريطانية لحماية أمن واستقرار المنطقة
ـــزة ـــة المتمي ـــة التاريخي ـــات الصداق ـــتمر بعالق ـــور مس ـــة: تط ـــر الخارجي وزي

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي، 
البريطانيـــة فـــي لنـــدن أمس، مـــع وزير 
شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بـــوزارة الخارجيـــة والتنميـــة بالمملكة 
المتحـــدة جيمـــس كليفرلي، فـــي إطار 
الزيـــارة التي يقوم بهـــا وزير الخارجية 

إلى المملكة المتحدة.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الخارجيـــة عن اعتـــزاز مملكة البحرين 
بعالقات الصداقـــة التاريخية المتميزة 
مـــع المملكـــة المتحـــدة ومـــا تتســـم بـــه 
مـــن تطور مســـتمر في جميـــع مجاالت 
التعـــاون الثنائي والتنســـيق المشـــترك، 
مســـتعرًضا ســـبل تعزيز تلـــك العالقات 

واالرتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتويات أوســـع 
بما يخدم المصالح المشـــتركة، مشـــيًدا 
بالجهـــود المتواصلـــة التـــي تقـــوم بهـــا 
الحكومـــة البريطانيـــة لحمايـــة األمـــن 

واالستقرار في المنطقة.

كليفرلـــي  جيمـــس  نـــوه  جانبـــه،  مـــن   
بالتقـــدم الكبيـــر في عالقـــات الصداقة 
والتعـــاون الثنائي بيـــن مملكة البحرين 
اهتمـــام  مؤكـــًدا  المتحـــدة،  والمملكـــة 
الحكومـــة البريطانية بتعزيـــز وتطوير 

البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن مزيـــدا مـــن 

التقدم واالزدهار.
بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  جـــرى  كمـــا   
عالقات التعاون الثنائي المشـــترك في 
مختلـــف المجـــاالت وســـبل تطويرهـــا 
واالرتقـــاء بهـــا، باإلضافة إلـــى عدد من 
الموضوعات والقضايا على الساحتين 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

المشترك.
حضر االجتماع ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكة المتحدة الســـفير الشـــيخ 
آل خليفـــة، ورودي  بـــن محمـــد  فـــواز 
دراموند ســـفير المملكـــة المتحدة لدى 
مملكـــة البحرين، والوفد المرافق لوزير 

الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

مجلس “دراسات” يناقش مشروعات طموحة بالربع الثالث
البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  عقـــد 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
اجتماعـــه  أمـــس،  “دراســـات”  والطاقـــة 
الـــدوري الخامـــس عشـــر عبـــر االتصـــال 
برئاســـةرئيس  المرئـــي،  اإللكترونـــي 
المجلـــس الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، وبحضور كل من األعضاء: أحمد 
هاشـــم اليوشـــع، وهيب الناصر، الســـفير 
توفيق المنصـــور، عبدالرحمن جواهري، 
إلى جانب المدير التنفيذي للمركز قتادة 

عبدالحميد.
وناقـــش مجلـــس األمنـــاء، الموضوعات 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  والفعاليـــات 
األعمـــال، وما تم إنجازه في الربع الثالث 

من العام الجاري.
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  المجلـــس،  ورفـــع 
واالمتنـــان، للتوجيهـــات الحكيمة لعاهل 

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مـــن أجـــل التصـــدي 
)كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا  لفيـــروس 
19( مـــع ضمـــان اســـتمرار مســـيرة العمل 
الحريـــات،  ورعايـــة  وتعزيـــز  الوطنـــي، 
ومنها البحث العلمي، منوًها باإلجراءات 
والتدابيـــر الحكوميـــة الفعالة والناجحة، 
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
بـــن ســـلمان آل  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
الرائـــدة،  الحثيثـــة  والمســـاعي  خليفـــة، 
والجهود اإلنســـانية النبيلة، التي يقودها 
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، في هذا الشأن.
وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين قدمت نموذًجا رائًدا 

في مواجهة تداعيـــات جائحة “كورونا”، 
بمزيـــد  اإلجـــراءات  جميـــع  قوبلـــت  إذ 
مـــن االرتيـــاح والثقـــة لـــدى المواطنيـــن 
والمقيميـــن؛ مـــن أجـــل تجـــاوز تداعيات 

هذه المرحلة االستثنائية.
“دراســـات”  مركـــز  إطـــالق  إلـــى  وأشـــار 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
التداعيـــات  قيـــاس  مشـــروع  اإلنمائـــي، 
االقتصادية-االجتماعيـــة جـــراء جائحة 
فيروس “كورونا”، مبينا أن هذا المشروع 

يســـعى إلـــى دعـــم عمليـــة صنـــع القـــرار، 
مـــن خـــالل تقديـــم بيانـــات وتحليـــالت 
موضوعية بشأن تداعيات هذه الجائحة 
على أصحاب األعمال، ومجمل األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية.
الـــذي  المشـــروع،  فريـــق  أن  وأوضـــح 
يتـــم تمويله مـــن قبل البرنامـــج األممي، 
ســـيقوم بإعـــداد مجموعـــة مـــن التقارير 
الموجـــزة والدراســـات، لرصـــد وتحليـــل 

البيانات المتنوعة، على أن يتم نشر هذه 
اإلصدارات على موقعي مركز “دراسات” 
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، في 
إطـــار تطبيـــق التقييمـــات والتحليـــالت 
االجتماعيـــة واالقتصادية آلثـــار جائحة 

“كوفيد 19” في أكثر من 100 دولة.
النـــدوات  األمنـــاء  واســـتعرض مجلـــس 
اإللكترونية التي نظمها مركز “دراســـات” 
في الفترة الماضية، واألنشـــطة المتعلقة 

بالمتابعـــة والرصـــد والتقييـــم والتحليل 
والتوثيق، مشـــيدا بنجاح كـــوادر المركز 
اإلجـــراءات  مـــع مراعـــاة  إنجازهـــا  فـــي 

االحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
ومهنيـــة  بنتائـــج  المجلـــس  وأشـــاد 
اســـتطالعات الرأي التي أجراهـــا المركز 
اســـتطالع  ومنهـــا:  المجتمـــع،  لخدمـــة 
قياس مدى وعي العمالة الوافدة بشـــأن 
وتأثيـــر  المســـتجد،  “كورونـــا”  فيـــروس 
العمـــل  نظـــام  تطبيـــق  علـــى  الجائحـــة 
عـــن ُبعـــد، إضافـــة إلـــى صياغـــة الخطط 
لقطـــاع  المســـتقبلية  االســـتراتيجية 
ســـياق  فـــي  وذلـــك  البشـــرية،  المـــوارد 
أنشـــطة المركز المتعـــددة، لدعم الجهود 
فيـــروس  تفشـــي  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
“كورونـــا”، ورصد التغيرات الجارية على 

مختلف األصعدة.

المنامة - دراسات

عبدهللا بن أحمد: 
البحرين قدمت نموذجا 

رائدا في مواجهة 
تداعيات جائحة “كورونا”

وزير التربية والتعليم

وزير الخارجية يجتمع مع وزير شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية: توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلبة بجميع مراحلهم
197 درسا رقميا للتربية الخاصة عبر “البوابة” و “اليوتيوب”

مجلس أمناء “دراسات” يعقد اجتماعه الدوري

إزالة المخالفات 
المذكورة خالل شهر 

أو اتخاذ اإلجراءات 
القانونية
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المنامة - السفارة السودانية

المنامة - وزارة الداخلية

شــارك المديــر العــام لــإدارة العامــة للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن 
بــن عبدالوهــاب آل خليفــة فــي االجتمــاع الســادس والثالثيــن للمديريــن 
العاميــن للمــرور بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة، الذي عقد 

عبر تقنية االتصال المرئي.

وأثنـــاء االجتمـــاع، أكـــد المديرون 
العامون تنفيـــذ قرارات وتوصيات 
وزراء الداخليـــة بـــدول المجلـــس، 
التـــي تهـــدف إلـــى وضـــع الخطـــط 
الســـامة  لتحقيـــق  والبرامـــج 
المســـتوى  علـــى  المروريـــة 
مناقشـــة  تمـــت  كمـــا  الخليجـــي، 
المشـــتركة  والـــرؤى  المقترحـــات 
بيـــن  التوعـــوي  الجانـــب  لتطويـــر 
الـــدول األعضاء وتبـــادل الخبرات 
مجـــال  فـــي  للعامليـــن  التدريبيـــة 
المـــرور واالســـتفادة مـــن البرامـــج 
القائمـــة فـــي هـــذا المجـــال، إضافة 
إلـــى االطـــاع علـــى آخـــر التقنيات 
الحركـــة  إدارة  فـــي  المســـتخدمة 
المروريـــة، ومناقشـــة مســـتجدات 

الربـــط اإللكترونـــي الخليجـــي بين 
اإلدارات العامـــة للمـــرور بيـــن دول 

مجلس التعاون.

تحقيق السالمة المرورية على المستوى الخليجي

أكد سفير جمهورية السودان المعتمد لدى 
مملكة البحرين إبراهيم أحمد “أن األمطار 
والفيضات والســـيول التي ضربت مناطق 
كثيـــرة في الســـودان تســـببت فـــي إلحاق 
خســـائر ماديـــة كبيرة فـــي المناطـــق التي 
جـــرت فيها الســـيول، وتم إحصـــاء تدمير 
آالف المنـــازل وإتـــاف آالف الفدادين من 
المحاصيـــل الزراعية ونفـــوق أعداد كبيرة 
من المواشـــي، كما أسفرت عن تأثر غالبية 
واليـــات الســـودان، ووفـــاة وجـــرح المئات 
مـــن المواطنيـــن، وتضـــرر أكثر مـــن نصف 
مليـــون نســـمة وانهيار كلـــي وجزئي ألكثر 

من ١٠٠ ألف منزل”.
وأشار السفير إلى “أن الحكومة السودانية 
ال تألو جهدا في إنقاذ المواطنين، وتوفير 
البدائـــل للمتضرريـــن الـــذي أصبحـــوا بـــا 
الجهـــات  جميـــع  اســـتنفار  وتـــم  مـــأوى، 
الحكومية والشعبية لدرء آثار هذه الكارثة 

الكبيرة التي حلت بالشعب السوداني، مع 
العلـــم أن معـــدالت الفيضانـــات واألمطـــار 
لهذا العام تجاوزت األرقام القياسية التي 
رصـــدت في فيضانات )1946 - 1988( مع 
توقعات باســـتمرار مؤشرات االرتفاع في 

مناسيب النيل”.

ولفت ســـفير جمهورّية الســـودان المعتمد 
إلـــى “أن مجلـــس  لـــدى مملكـــة البحريـــن 
األمن والدفاع الذي ترأسه رئيس مجلس 
الســـيادة الفريـــق عبدالفتـــاح البرهان قرر 
إعـــان حالـــة الطوارئ فـــي البـــاد لمدة 3 
أشـــهر بجانـــب تشـــكيل لجنـــة عليـــا لـــدرء 
ومعالجـــة آثـــار الخريـــف بســـبب معدالت 
األمطـــار والفيضانـــات هذا العـــام”، مضيفا 
“نثق في أن مســـاعدات أشـــقائنا في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي ستســـهم لحد 
كبيـــر فـــي تجـــاوز هـــذه األزمـــة، وبالفعـــل 
مـــن  الكثيـــر  الخرطـــوم  لمطـــار  وصلـــت 
مـــن  العاجلـــة  واإلغاثـــات  المســـاعدات 

أشقائنا في عدد من الدول”.
وأوضح أن “من المزمع قريبا وصول أولى 
المســـاعدات التـــي ســـيتبرع بها منســـوبو 
الجاليـــة بالبحريـــن إلـــى المتضرريـــن فـــي 

السودان”.

سفير جمهورية السودان

الســفير الســوداني: تبرعات مــن الجالية بالبحريــن لمتضــرري الفيضانات
مساعدات األشقاء بالخليج تسهم بتجاوز األزمة

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المدير العـــام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  أن  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى 
شخص )39 عاما( قام بطعن آخر )26 
عامـــا( بواســـطة أداة حادة، مســـببا له 
إصابة بليغة وذلك بمنطقة القضيبية.

وأوضح أنه فور تلقي الباغ بالواقعة 
أعمـــال  المديريـــة  شـــرطة  باشـــرت 
البحـــث والتحـــري، التي أســـفرت عن 
والقبـــض  المعتـــدي  هويـــة  تحديـــد 
عليه، وضبط األداة المســـتخدمة في 
ارتـــكاب الجريمة، إذ تبين أن الســـبب 

وراء الواقعة هو خاف شخصي.
وأشـــار المديـــر العام لمديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمة إلى أنه جاٍر اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة كافـــة، تمهيًدا 
إلحالـــة المقبـــوض عليـــه إلـــى النيابة 

العامة.

القبض على 
شخص طعن آخر 

بأداة حادة

العبسي: حرص بحريني على تحديث أنظمة سوق العمل
اإلنســـان بمجـــال حقـــوق  للمملكـــة  ريـــادي  دور  األميركيـــة:  الســـفارة 

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
رئيـــس  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجـــار 
باألشخاص أسامة العبسي في مكتبه 
اإلثنين، القائم بأعمال سفير الواليات 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 

البحرين مارغريت نردي.
االجتمـــاع  خـــال  العبســـي  وأوضـــح 
الجهود التـــي تبذلها مملكـــة البحرين 
في مجال حقوق اإلنســـان ومكافحة 
باألشـــخاص،  اإلتجـــار  جريمـــة 
وتطـــورات  مســـتجدات  مســـتعرًضا 
جهود المملكة في هذا الشـــأن، مؤكًدا 
االســـتمرار  علـــى  المملكـــة  حـــرص 
فـــي مبـــادرات تطويـــر أنظمـــة ســـوق 
العمل والعمالـــة وحرصها الدائم على 
اســـتحداث وتحديث األنظمة القائمة 

بما يسهم في تفعيلها بالصورة األمثل 
وتحقيق أهدافها، وبما يحفظ حقوق 

جميع أطرافه.
وأشـــار الرئيس التنفيذي إلى الجهود 
مملكـــة  بذلتهـــا  التـــي  االســـتباقية 
الســـلبية  لآلثـــار  للتصـــدي  البحريـــن 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد – 

19(، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحرين 
أطلقت فترة سماح لتصحيح أوضاع 
العمالـــة الوافـــدة المخالفة لمدة ســـتة 
أشـــهر فـــي الفتـــرة مـــن مطلـــع أبريـــل 
وحتى نهاية العام الجاري 2020، إلى 
جانب إيقاف رســـوم العمل الشـــهرية 
ورســـوم إصـــدار وتجديـــد تصاريـــح 

العمل للعمالة الوافدة.
وأكـــد العبســـي أن هـــذه اإلجـــراءات 
أســـهمت فـــي اســـتيعاب أي عمليـــات 
تســـريح للعمالـــة وحفظـــت حقوقهم، 
وجنبـــت هـــذه الفئـــة مـــن الوقوع في 
شـــرك االبتزاز أو االســـتغال أو حتى 

اإلتجار.
بأعمـــال  القائـــم  أثنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الســـفير األميركـــي نردي، علـــى الدور 
الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان وحفظ 
حقـــوق الجميـــع دون تمييـــز لعرق أو 
جنـــس أو ديـــن، مؤكدة أن مـــا قامت 
به البحرين خال جائحة كورونا يعد 
نموذًجا ريادًيـــا، كما أثنت على جهود 
تطوير والمراجعة الدورية التي تقوم 

بها المملكة ألنظمة سوق العمل.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
وحمايـــة  بالبشـــر  اإلتجـــار  مكافحـــة 
تنفيـــذ  إطـــار  وفـــي  العامـــة  اآلداب 
القانـــون ومكافحـــة الجريمـــة تمكنت 
من القبـــض في واقعتيـــن منفصلتين 
على شخص آسيوي )51 عاما( وامرأة 
عامـــا(؛   64( الجنســـية  نفـــس  تحمـــل 

لقيامهما بيع المشروبات المسكرة.
معلومـــات  ورود  إثـــر  أنـــه  وأوضـــح 
لـــإدارة فـــي هـــذا الشـــأن تـــم إجـــراء 
أســـفرت  والتـــي  الازمـــة  التحريـــات 
عن تحديـــد هويـــة المذكورين، حيث 
تـــم القبـــض عليهما وضبـــط كمية من 

المشروبات الكحولية.
كما تمكنت شـــرطة مكافحـــة اإلتجار 

بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة مـــن 
القبـــض علـــى أربـــع نســـاء آســـيويات 
تتـــراوح أعمارهن بيـــن 21 و25 عاما؛ 
إثر قيامهن بالتحريض على ممارســـة 
أعمـــال منافيـــة لـــآلداب العامـــة فـــي 

مواقع التواصل االجتماعي.
اإلعانـــات  رصـــد  بعـــد  أنـــه  وأشـــار 
المخالفة، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحـــري والتي أســـفرت عن تحديد 
هويـــة المذكـــورات والقبـــض عليهـــن 
بعد الحصـــول على اإلذن مـــن النيابة 

العامة.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنه 
تـــم اتخاذ كافة اإلجـــراءات القانونية 

وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.

4 نساء يحرضن على أعمال منافية عبر “التواصل”

المنامة - وزارة الداخلية

أن  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  نائـــب  أكـــد 
مســـتمرة  الســـواحل  خفـــر  دوريـــات 
التصـــدي  إلـــى  الراميـــة  جهودهـــا  فـــي 
للمخالفـــات المتعلقة بالصيـــد واألدوات 
المســـتخدمة فيـــه؛ حفاظـــا علـــى البيئة 
والثـــروة البحرية، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الجهود أسفرت عن رصد مركز العمليات 
البحرية لعدد من القوارب أثناء ممارسة 
الصيـــد بواســـطة شـــباك الجـــر القاعـــي 
الممنوع اســـتخدامها فـــي عرض البحر، 

حيـــث تـــم متابعتهـــا وتوجيـــه دوريات 
اإلســـناد البـــري التابعة لخفر الســـواحل 
إلى منطقة اإلنزال على ســـاحل ســـترة، 
والتـــي تمكنـــت مـــن ضبـــط 3 مركبـــات 
والقبـــض علـــى 4 أشـــخاص بحوزتهـــم 
1880 كيلوجرامـــا من الروبيان. وأشـــار 
نائـــب قائـــد خفر الســـواحل إلـــى أنه تم 
اســـتكمال اإلجراءات القانونية الازمة 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة  تمهيـــدا 

العامة.

مصادرة طّنين من الروبيان وضبط 4 متورطين

فتح التسجيل للمشاركة بملتقى التراث الالمادي
العربـــي والخـــط  البحرينيـــة  واألزيـــاء  والنســـيج  الَعرضـــة  يتنـــاول 

أعلنـــت هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
وفي إطار االســـتعداد لتنظيم النســـخة 
الثانيـــة مـــن الملتقـــى الوطّنـــي للتـــراث 
الثقافـــّي غيـــر المـــادّي عـــن فتـــح بـــاب 
التســـجيل للمشاركة في الملتقى المقرر 
اإلجـــراءات  وفـــق  العـــام  هـــذا  عقـــده 
االحترازية والتدابير الوقائية للحد من 
 )Covid-19( فيـــروس كورونـــا  انتشـــار 
عبـــر لقاءين مباشـــرين بمنّصـــة “زووم” 
22 و23 ســـبتمبر الجـــاري، إلـــى جانـــب 
شاشـــة  علـــى  تلفزيونييـــن  برنامجيـــن 
تلفزيـــون البحريـــن وقنـــاة الهيئـــة على 
يوتيوب يومي 21 و22 سبتمبر، ويمكن 
للراغبيـــن التســـجيل فـــي الملتقـــى عبر 
www. موقـــع هيئة الثقافـــة اإللكتروني

.culture.gov.bh
هيئـــة  رؤيـــة  ضمـــن  الملتقـــى  ويأتـــي 
إلثـــراء  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
جهـــود البحـــث العلمـــي على المســـتوى 
الوطنـــي واإلقليمـــي في مجـــال التراث 
منهـــا  وســـعيًا  المـــادي،  غيـــر  الثقافـــي 
للترويـــج لعناصـــر تراثيـــة بحرينية غير 
ماديـــة تمهيـــدًا إلدراجهـــا علـــى القائمـــة 
إذ  اليونيســـكو،  لمنظمـــة  التمثيليـــة 
ســـيتناول الملتقـــى في نســـخته الثانية 
أربعـــة عناصر تراثية غيـــر مادية وهي: 
الَعرضـــة، النســـيج، األزيـــاء البحرينيـــة 
والخط العربي. كما وسيتطرق الملتقى 
إلى عدٍد مـــن المواضيع من بينها أهمية 
صـــون وحمايـــة التـــراث الثقافـــي غيـــر 

المادي، سبل إثراء حركة البحث العلمي 
وتعزيز التفاعل مع الجمهور فيما يتعلق 

بالتراث الثقافي بشكٍل عام.
ومـــن بين أبرز أهـــداف الملتقى الوطني 
الثاني رفع الوعي المجتمعي عن أهمية 
عناصـــر التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 

وماهيـــة وضعهـــا الحالـــي اليـــوم، حصر 
وحفـــظ وصون عناصر التـــراث الثقافي 
غيـــر المـــادي بمـــا يؤكـــد علـــى التزامات 
عـــام  اتفاقيـــة  تجـــاه  البحريـــن  مملكـــة 
2003 وإعطـــاء الباحثيـــن والمختصين 
فـــي هذا المجال الفرصة للمشـــاركة في 
جهود صون التراث الثقافي غير المادي 

وفقًا لآلليات الدولية.
وُيعـــّرف التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 
بأنـــه  البشـــرية  والجماعـــات  لألمـــم 
مجموعة الطقـــوس والممارســـات التي 
تتبّناهـــا األمـــم والجماعات فـــي التعبير 
عـــن نفســـها، والتـــي تّتخـــذ مـــع تقادمها 
طابعًا مميزًا لدى الشـــعوب المنتمية إلى 

ثقافة معينة. 

الدوسري لـ “^”: قانون المرور 2014 لم يحدد عقوبة بعينها للهارب
تابع عدد كبير من المهتمين ظاهرة لم تكن طاغية في البحرين سابقا، وهي هرب السائقين بعد ارتكاب الحوادث 
المروريــة مــن مــكان الحــادث، خصوصا لدى ســقوط ضحايــا أو مصابين بحاالت خطرة، مع العلــم أن اإلبالغ عن 
الحادثة في وقت مبكر قد يكون وســيلة إلســعاف الجرحى وإنقاذهم من خطر مضاعفات اإلصابة والنزف التي 
تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة قد يصل بعضها إلى الشــلل وإلى اإلعاقة وأحيانا إلى الوفاة، وفي ظل هروب 
بعض السائقين من مكان الحادث وترك المصابين لمصيرهم المجهول، فإن وزارة الداخلية لم تتوان عن البحث 

عن أمثال هؤالء والقبض عليهم في وقت قياسي وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا الجزاء الالزم.

“البـــاد” اتجهـــت لمكتـــب المحامـــي 
بنـــدر الدوســـري، لتســـأله عـــن الرأي 
القانوني حـــول عقوبة الهـــروب بعد 
حصول الحوادث المرورية خصوصا 
عندما يكون الحادث قد عرض حياة 
األرواح للخطـــر المحـــدق، وكان الرد 
مـــن المحامـــي الدوســـري ملما حول 

العقوبة وكالتالي:
لم ينـــص قانون المرور لســـنة 2014 
علـــى مخالفة الهـــرب مـــن الحوادث 

ســـواء أكانـــت حـــوادث بســـيطة أو 
بليغـــة، ولـــم يحـــدد عقوبـــة بعينهـــا 
للهارب بعد ارتكاب الحادث برغم من 
نصه على عقوبـــات إدارية وجزائية 
لمجموعـــة مـــن المخالفـــات المتعلقة 
بتنظيـــم الســـير والمركبـــات وكذلـــك 
المخالفـــات المتعلقة بحيـــاة األفراد، 
وفـــي حـــال الهرب من الحـــوادث قد 
تلجأ المحكمـــة المرورية إلى تطبيق 
الفصـــل األول مـــن البـــاب الثامن من 

مـــن  أي  لتوقيـــع  العقوبـــات  قانـــون 
العقوبات المنصـــوص عليها في هذا 
الفصل على ضوء التكييف القانوني 

للجريمة “خطأ ، أو عمد” . 
وأوضح الدوســـري بالقول: إذا تمت 
إدانتـــه بالجريمة إضافة إلى العقوبة 
الجزائيـــة يطبق عليه مجلس المرور 
عقوبـــة إداريـــة متمثلـــة في ســـحب 
الرخصـــة وشـــهادة تســـجيل المركبة 
لمدة ال تقل عن ثاثة أشـــهر وفقا لما 

ورد في المادة ٤١ من قانون المرور.
وأضـــاف: وهنـــا البـــد أن نشـــير إلـــى 
ضرورة تعديـــل القانون حتى يعالج 
إن  إذ  الجانـــب،  هـــذا  فـــي  القصـــور 
الهـــروب فـــي حـــد ذاتـــه مـــن موقـــع 
الحادث يســـتدعي العقوبة خصوصا 

األرواح  فـــي  أضـــرار  وجـــود  مـــع 
والممتلكات.

وقـــال الدوســـري إن قانـــون المـــرور 
الســـابق رقـــم 9 للعـــام 1979 بالمادة 
رقـــم 69، ينـــص علـــى أنـــه إذا وقـــع 
حـــادث مـــن إحـــدى المركبـــات أثناء 
ســـيرها، ونتج عن ذلـــك تلف أو أذى 
ألي شـــخص أو حيـــوان أو ممتلكات 
قائـــد  علـــى  أيـــة مركبـــة، وجـــب  أو 
المركبـــة أن يتوقف عن الســـير، وأن 
يعطي كل من في المركبة أسماءهم 
مالـــك  وعنـــوان  واســـم  وعناوينهـــم 

المركبـــة لمن يوجد مـــن قوات األمن 
العـــام أو إدارة المـــرور والترخيـــص، 
كما على قائـــد المركبة أن يهتم بأمر 
المصابيـــن ونقلهـــم إلى المستشـــفى 
أو إلـــى بيوتهـــم حســـب رغبتهم، ثم 
يقـــوم فـــورا باإلبـــاغ عـــن الحـــادث 
أي  أو  العـــام،  لألمـــن  مركـــز  ألقـــرب 
فرد من أفراد قـــوات األمن العام، أو 
إدارة المرور والترخيص، ويبرز لمن 
يخطـــره بالحـــادث شـــهادة التأميـــن 
يقودهـــا،  التـــي  بالمركبـــة  الخـــاص 
وتطبق الفقرتان السابقتان في حال 
اشتراك أكثر من مركبة في الحادث”، 
وبنـــاء عليه، يعاقـــب كل من يخالف 
ذلـــك بالحبس مدة ال تزيد عن ســـتة 
أشـــهر، وبغرامـــة ال تزيـــد علـــى مئـــة 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة بتعديله 
ألن الهروب 

يستدعي العقاب

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

 بدور المالكي

 بندر الدوسري

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار 
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المنامة - شركة إنفستكوربأمل الحامد

كشـــف العضـــو المنتـــدب لشـــركة إيجل 
هيلـــز ديـــار، ماهر الشـــاعر لــــ “البالد” عن 
دراســـة مشـــروع إعادة افتتاح شـــاطئ 
مراســـي أمام الجمهور؛ مـــن أجل التأكد 
من عدم وجود أية مشـــاكل من الناحية 
مـــع  بالتنســـيق  ذلـــك  ويتـــم  الصحيـــة، 

الجهات المعنية.
ولفت الشـــاعر إلـــى أن الشـــاطئ مفتوح 
حالًيا أمام المالك بمشروع ديار المحرق؛ 
لتخفيـــف الضغـــط عليه، ولوجود ســـبب 
رئيس هو الحاجة لمســـاحات بالشـــاطئ 
مـــن أجـــل البنـــاء، إذ يتـــم تنفيـــذ مجمع 
مراسي جاليريا، وفندقي العنوان وفيدا، 
وبالتالـــي هناك حاجـــة للعمل بالقرب من 
الشـــاطئ وكذلك تطوير الســـاحل نفسه، 
لـــذا فـــإن هنالك بعـــض المخاطـــر لوجود 

الناس بالقرب من هذه المنطقة.

ولفـــت إلـــى تخصيص مســـاحة بســـيطة 
في الســـاحل باإلمكان استغاللها، وحالًيا 
يتم دراسة الموضوع بأكمله، متوقًعا أن 
يتـــم قريًبـــا اإلعالن للجمهـــور عن كيفية 
فتح الشـــاطئ والعدد الذي سيســـتوعبه 

وجميع هذه األمور.
وبخصوص أســـعار دخول الشاطئ أمام 
الشـــاعر أن األســـعار  الجمهـــور، أوضـــح 
ســـتعتمد علـــى التكلفـــة، فكلمـــا وضعت 

شـــروط أكثر زادت التكلفـــة، وهذا األمر 
قيـــد الدراســـة كذلك، مؤكًدا أن الشـــركة 
ال تســـتفيد مـــن قيمة الدخول للشـــاطئ 
وإنما لتغطية تكلفة إدارة الساحل فقط.

وفيما يتعلق باألعمال اإلنشائية لمشروع 
العنـــوان  وفندقـــي  جاليريـــا،  مراســـي 
وفيـــدا، أوضـــح الشـــاعر أنه تـــم االنتهاء 
من جميع األعمال اإلنشـــائية بالمشاريع، 
وحالًيا تتم أعمال التشطيب، متوقًعا أن 
يتم افتتاح المشـــروع في منتصف العام 
المقبل أو بالربع الثالث من العام 2021.

وتطـــرق إلـــى أن مبيعـــات الشـــقق فـــي 
مراســـي مســـتمرة، الفتا إلـــى أن جائحة 
كورونـــا “كوفيـــدـ  19” كان لها تأثير كبير 
علـــى المبيعـــات فـــي جميـــع دول العالـــم 
وليـــس فـــي البحريـــن فقط، مشـــيًرا إلى 

وجود تحسن في المبيعات.

المحرق ديـــار  ــي  ف ــاك  ــم ال أمـــام  مــفــتــوح  الــســاحــل 
الشاعر: انتهاء دراسة إعادة شاطئ مراسي للجمهور قريًبا

“االتصاالت” تصدر وثيقة الحتساب رسوم تراخيص الشركات
الداخليـــة اإليـــرادات  مـــع  للتعامـــل  إرشـــادات  لتقديـــم  تهـــدف 

أصـــدرت هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية وثيقة 
تبيـــن فيهـــا موقفهـــا مـــن عملية احتســـاب رســـوم 
تراخيص االتصاالت في أعمال مجموعات شركات 
االتصـــاالت المرخص لها فـــي البحرين، التي تعمل 
ضمن مجموعة شركات سواء محلية أو خارجية.

وتهدف الورقة إلى تقديم إرشـــادات للمرخص لهم 
بشـــأن معالجة اإليرادات الداخلية للمجموعة فيما 
يتعلق برسوم الترخيص، وتوضيح وتأكيد موقف 

الهيئة بشأن عالج اإليرادات البينية للمجموعة.
وتشـــمل هذه المعالجة شـــركتين تعمالن في نفس 
الســـوق المحلية وتتبع نفس المجموعة في ســـوق 
التجزئـــة والجملـــة، ولديهـــا إيـــرادات أو معامالت 
بينيـــة، وشـــركات االتصـــاالت تعمـــل فـــي البحرين 
ولديهـــا عمليات مـــع مجموعة قابضـــة أو تابعة لها 

خارج البحرين.
وتوضح الوثيقة خطـــوات معالجة هذه اإليرادات 

الداخليـــة وضـــرورة أن تعكـــس قيمـــة اإليـــرادات، 
التي يتم على أساســـها احتساب الرخصة بطريقة 
عادلة مع األخذ بالحســـبان التعامالت أو اإليرادات 

الداخلية في المجموعة.
والغرض من الورقة توفير إرشادات للمرخص لهم 
عند إبـــالغ المعلومـــات المالية إلـــى الهيئة لتمكين 
الهيئـــة مـــن احتســـاب رســـوم الترخيص الســـنوية 

المعمول بها.
وشـــددت الورقة على أنه عندما يكســـب المرخص 
لـــه إيـــرادات مـــن المعامـــالت داخـــل المجموعـــة، 
يجـــب أن يتم تقييم هذه اإليـــرادات وفًقا للمبادئ 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه الورقـــة والمضمنـــة 

ألغراض احتساب رسوم الترخيص.
وتنشـــأ اإليـــرادات داخـــل المجموعة عندمـــا يقدم 
المرخـــص لـــه خدمـــات إلـــى جـــزء آخر منـــه ضمن 

مجموعة شركات.
وعلى سبيل المثال، قد يقدم المرخص له خدمات 
البيـــع بالجملـــة إلى شـــخص آخر في شـــركة ضمن 
مجموعتها، والتي تستخدم خدمات البيع بالجملة 
العمـــالء  إلـــى  بالتجزئـــة  البيـــع  لتقديـــم خدمـــات 

النهائيين.
ووجهـــت الهيئـــة إلى ضـــرورة تخصيـــص اتفاقية 
أو ترتيـــب آخر إلى المرخص لـــه في المجموعة أو 
الشـــركة، بحيـــث يتم احتســـاب اإليـــراد للخدمات 

الفعلية المقدمة في البحرين.

تصنيف “نيس” الدولي لتسجيل السلع والخدمات
ا، وخاصة من الناحية  تسجيل العالمات التجارية أصبح أمًرا هامًّ
القانونيـــة. ومـــن أهـــم فوائـــد تســـجيل العالمـــات منـــح الحمايـــة 
القانونية للمنتج أو الخدمة الخاصة بك. ومن يســـجل أوال يحوز 
قصب السبق من الناحية القانونية. وتسجيل العالمات التجارية 
اســـتدعى انتهـــاج طريقـــة “التصنيـــف الدولـــي للســـلع والخدمات 
ألغـــراض تســـجيل العالمـــات”. وهـــذا التصنيـــف الدولـــي، أنشـــئ 
بمقتضـــى االتفـــاق المبرم في “نيس” فـــي 1957، وتبعته بعد ذلك 

عدة تعديالت في استوكهولم وجنيف. 
البلـــدان األطـــراف فـــي اتفـــاق “نيس”، أقامـــت اتحـــادًا خاصًا في 
إطـــار “اتحاد باريـــس لحماية الملكيـــة الصناعية”. وقـــد اعتمدت 
هـــذه البلدان هذا التصنيف وطبقته ألغراض تســـجيل العالمات. 
ويلتـــزم كل بلـــد طرف في االتفـــاق بتطبيق “تصنيـــف نيس فيما 
يخـــص تســـجيل العالمـــات”، إمـــا كتصنيـــف رئيســـي أو تصنيـــف 
فرعـــي. وبـــإدراج “أرقـــام” أصنـــاف التصنيـــف التـــي تنتمـــي إليها 
الســـلع أو الخدمـــات التـــي ســـجلت بشـــأنها العالمة، فـــي الوثائق 
والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيالت العالمات. واتباع هذه 
الطريقـــة، أصبـــح لغة خاصـــة معروفة للقائميـــن المختصين بهذه 

األعمال وسهل موضوع التسجيل كثيرا.
واســـتخدام “تصنيـــف نيس” هام لتســـجيل العالمـــات داخليا في 
البلدان األطراف في االتفاق، وأيضًا للتســـجيل الدولي للعالمات 
لـــدى المنظمـــات الدوليـــة الخاصة بأمر التســـجيل. ويطبـــق أيضًا 
فـــي عدد مـــن البلدان التي ليســـت طرفًا في اتفـــاق “نيس”. ومن 
الضروري أن نوضح أن التصنيف اعتمد قائمة تحتوي )34( صنفًا 
وقائمة أبجدية بالســـلع، والحقًا شمل )11( صنفًا تغطي الخدمات 

وقائمة أبجدية بهذه الخدمات.
وينـــص اتفاق نيس على إنشـــاء لجنة خبـــراء تضم جميع البلدان 
األطـــراف في االتفـــاق. وتتخذ لجنة الخبراء هذه قرارات بشـــأن 
جميـــع التغييـــرات في التصنيف، ال ســـيما نقل الســـلع والخدمات 
بيـــن مختلـــف األصنـــاف، وتحديـــث القائمـــة األبجديـــة وإدخـــال 
المالحظـــات اإليضاحيـــة الالزمـــة. وهـــذا التجديد صفـــة مميزة، 

يمنح القائمة الحيوية والتجديد وفق المستجدات.
في تصنيف السلع والمنتجات مثال، نجد أول فئة هي الكيماويات 
المســـتخدمة في الصناعـــة والبحث العلمي والتصويـــر. فإذا كان 
مـــا يراد تســـجيله يقع ضمـــن هذه الفئة، يتم تســـجيله فـــي الفئة 
)1(، وإذا كان مـــن المســـتحضرات الصيدلية والطبيـــة والبيطرية 
وما شـــابه يتم تســـجيله في الفئة )5(. ومنتجات الغزل والخيوط 
المستخدمة في النسيج يتم تسجيلها في الفئة )23(. أما بالنسبة 
لتســـجيل الخدمات، كخدمـــات التعليم والتدريب يتم تســـجيلها 
فـــي الفئـــة )41(، والخدمات الطبية والبيطريـــة والعناية الصحية 
والجمـــال وما شـــابه يتـــم تســـجيلها فـــي الفئـــة )44(، والخدمات 
القانونيـــة ومـــا شـــابهها مـــن خدمـــات أخرى تقـــدم تلبيـــة لحاجة 
األفراد فيتم تســـجيلها في الفئة )45(. وهكذا فإن هذا التصنيف، 
وكمـــا ذكرنـــا، أتـــى بلغة معروفـــة للمختصين الذيـــن يعرفون نوع 
وكنه الســـلع أو الخدمات بمجرد معرفة رقم الفئة. ومن هنا تأتي 
أهمية اتفاق “نيس” ألنه يمنح تسجيل العالمات التجارية الصفة 

الفئوية الفنية والتصنيف الدولي المعترف به.
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د. عبد القادر ورسمه 

9 ماييــن دينار لتوفير أعمال ميكانيكية متعددة في “بابكو”

إلنشاء 4 مبان بـ“توبلي للصرف الصحي”

تنافســـت 7 شركات في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصـــة 
البلديات والتخطيط العمراني بتمويل 
للتنميـــة  الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن 
لمحطـــة  مبـــان   4 إنشـــاء  لمشـــروع 
توبلي للصرف الصحي ضمن مشـــروع 
محطـــة  لتوســـعة  الرابعـــة  المرحلـــة 
توبلـــي للصـــرف الصحـــي، تـــم تعليـــق 
عطـــاء  أقـــل  وكان  العطـــاءات،  أحـــد 
بنحو 4.4 مليون دينار لشـــركة داداباي 
للمقاوالت، في حين أكبرها بقرابة 6.1 

مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن نطاق 
يشـــمل  المشـــروع  هـــذا  علـــى  العمـــل 
تابعـــة  مبـــان   4 بنـــاء  علـــى  األشـــراف 
لقطـــاع الصـــرف الصحـــي وهـــي مبنى 
إدارة شـــؤون الصـــرف الصحـــي، مبنى 
إداري تابـــع لمحطـــة معالجـــة الصـــرف 
للمحطـــة،  تابعـــة  ورشـــة  الصحـــي، 
مبنى مختبـــرات ومبنييـــن خدماتيين 
إضافـــة إلى كافة الخدمـــات الخارجية 
والداخليـــة المرتبطة بهـــذه المباني مع 
العلم أن مباني المشـــروع مقسمة على 

قطعتي أرض منفصلتين.

كما تنافســـت 8 شـــركات على مناقصة 
وتطويـــر  لتوســـعة  األشـــغال  لشـــؤون 
شـــارع الشـــيخ جابـــر األحمـــد الصبـــاح 
أقـــل  وكان  المعاميـــر(،  قنـــاة  )تطويـــر 
عطـــاء بنحـــو 2.2 مليون دينار لشـــركة 
السيد كاظم الدرازي وأوالده، في حين 

أكبرها بقرابة 5 ماليين دينار.
ووفق وصف المناقصة، فإن المشـــروع 
الحاليـــة  القنـــاة  توســـعة  يتضمـــن 
الشـــيخ  شـــارع  توســـعة  الســـتيعاب 
جابـــر األحمد الصباح وتحســـين تدفق 
ميـــاه البحـــر بين خليـــج توبلي وخليج 
المعاميـــر، كمـــا تشـــمل أعمـــال الحماية 
علـــى طرفي القنـــاة. وســـيكون المنتج 
النهائـــي مكـــون من 6 خاليا مســـتطيلة 

و23 مجرى أنبوبي.
وطرحت شـــركة نفـــط البحرين “بابكو” 
أعمـــال  لتوفيـــر  أولهمـــا  مناقصتيـــن، 

ميكانيكية متعددة، تنافست عليها 13 
شركة، وكان أقل عطاء بنحو 9 ماليين 
دينار لشركة الرفاع لإلنشاء والصيانة، 

وأكبرها بقرابة 29.5 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن نطـــاق 
أعمـــال  توفيـــر  مناقصـــة  فـــي  العمـــل 
ميكانيكيـــة متعددة يتكـــون من توفير 
والمعـــدات  وعمالـــة  مهـــرة  مشـــرفين 
الالزمـــة لتنفيـــذ األعمـــال الميكانيكيـــة 
المتعـــددة في مناطق عمليات الشـــركة 
عنـــد الطلـــب كمـــا يحـــدد فـــي طلبـــات 
الشـــراء التـــي تصـــدر دورًيـــا مـــن قبـــل 

الشركة.
لتوفيـــر خدمـــات  الثانيـــة  والمناقصـــة 
مختلـــف  فـــي  الصناعيـــة  الكهربـــاء 
ســـنوات،   4 لمـــدة  الشـــركة  عمليـــات 
تنافســـت عليهـــا 19 شـــركة، تـــم تعليق 
عطـــاء أحدهـــا، وكان أقل عطـــاء بنحو 

1.7 مليون دينار لشركة بهزاد للكهرباء 
واإلنشـــاء، وأكبرهـــا بقرابة 4.1 ماليين 
دينـــار. وتم إجمـــاال، فتـــح 9 مناقصات 
تابعـــة لـ3 جهات حكوميـــة بإجمالي 63 
عطاء، في حيـــن تم تعليق 4 عطاءات 
أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  مناقصـــات.  لــــ3 
العطـــاءات المقدمة نحـــو 17.7 مليون 

دينار.
إلدارة  مناقصـــات   4 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
والمـــاء، أولها لشـــراء محطـــات فرعية 
إدارة  قبـــل  مـــن  اســـتخدامها  لغـــرض 
عليهـــا  تنافســـت  الكهربـــاء  توزيـــع 
شركتان، وكان أقل عطاء بنحو 231.6 
ألـــف  ب249.9  وأكبرهـــا  دينـــار،  ألـــف 
دينار، و3 مناقصات لشراء أدوات مياه 
تنافســـت عليهـــم 12 شـــركة تـــم تعليق 
عطـــاء أحدهـــا وكان أقل عطـــاء بنحو 
المناقصـــات  لهـــذه  دينـــار  ألـــف   168.1
الثالث والتـــي تقدمت إليهم مؤسســـة 

جداول للتجارة والمقاوالت.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
الكهرباء والماء لمشـــروع إعادة تأهيل 
البنية المدنية لمحطة رأس أبوجرجور 
لتحلية المياه، تنافست عليها شركتين 

بعطاءات فنية.

المنامة - المصرف المركزي

 70 مليون دينار
ألذونات الخزانة الحكومية

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية 
 )ISIN BH000E1572I8(  1825 رقــم  اإلصــدار 
األسبوعية.  الحكومية  الــخــزانــة  أذونـــات  مــن 
تبلغ قيمة هذا اإلصــدار 70 مليون دينار لفترة 
 2020 سبتمبر   9 فـي  تبدأ  يومًا   91 استحقاق 
وتنتهي في 9 ديسمبر 2020، كما بلغ معدل سعر 
مساويًا   %  2.24 األذونـــات  هــذه  على  الفائدة 
لإلصدار السابق بتاريخ 2 سبتمبر 2020.  و بلغ 
معدل سعر الخصم 99.437 % وتم قبول أقل 
بأنه قد  للمشاركة بواقع 99.434 % علمًا  سعر 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.

* مستشار وخبير قانوني

4.4
مليــون دينار

“بابكو”: توفير 
خدمات كهرباء 
لمدة 4 سنوات 

بـ1.7 مليون دينار

2.2 مليون 
دينار لتطوير 

قناة 
المعامير

أمل الحامد

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

عـــن  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  أعلـــن 
إطالق ُمبادرته األســـبوعية “ســـاعة استشـــارة”، 
وذلـــك بدءا من يـــوم الخميس المقبـــل الموافق 
10 ســـبتمبر من الشهر الجاري، في تمام الساعة 

12 مساًء، عبر تقنية االتصال المرئي.
وســـيتم عبرها اإلجابة عن تســـاؤالت الموردين 
والمقاوليـــن مـــن أصحاب المؤسســـات الصغيرة 

والمتوســـطة المتعلقـــة بإجـــراءات المناقصـــات 
والمزايـــدات فيمـــا يختـــص بالجوانـــب الفنيـــة 
والقانونية، إضافة إلى األمور المتعلقة بالتأهيل 
المســـبق، وذلـــك فـــي إطـــار ســـعيها لتعزيـــز نمو 

وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنضوي فكرة “ســـاعة استشـــارة” تحت توجه 
المجلس لدعم وتمكين رّواد األعمال الطموحين 
من أصحاب المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية 
بصـــورة صحيحـــة ومســـتوفية للشـــروط بغيـــة 
تعزيـــز تنافســـيتها وفـــرص فوزهـــا، إضافة إلى 
تعزيـــز معرفتها بكيفية االســـتفادة القصوى من 
قرار مجلـــس الوزراء الموقر بمنح المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10 % في 

المناقصات والمزايدات الحكومية.

ــرة والــمــتــوســطــة ــي ــغ ــص ــات ال ــس ــؤس ــم ــور ال ــطـ ــو وتـ ــم ــز ن ــتــعــزي ل
“المناقصـات” يدشـن مبـادرة “سـاعـة استشـارة”

علي الفردان

ماهر الشاعر

أعلنت شركة إنفســـتكورب، الُمدرجة في 
بورصـــة البحريـــن، عـــن اســـتثمارها فـــي 
شـــركة ترمينـــوس تكنولوجيـــز الصينيـــة 
التي تنشط في قطاع الذكاء االصطناعي 
عـــن  الكشـــف  دون  الذكيـــة،  والخدمـــات 

القيمة اإلجمالية لالستثمارات.
وأشارت الشركة في بيان للبورصة، أمس 
االثنين، إلى أن اســـتثماراتها في الشـــركة 
تنميتهـــا،  فـــي  تســـهم  ســـوف  الصينيـــة 
للمـــدن  التخطيـــط  فـــي  ويعكـــس ثقتهـــا 

الذكية.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي ورئيـــس وحدة 
االســـتثمار بالشـــركات الخاصـــة في قارة 
آســـيا لـــدى انفســـتكورب، دانكـــن زنغ، إن 
رؤيـــة  تدعـــم  ترمينـــوس  مـــع  الشـــراكة 
إمكاناتهـــا  تســـخير  فـــي  انفســـتكورب 

لالستثمار في التقنيات المتطورة.
وكشفت إنفستكورب في وقت سابق أن 

شـــركتها التابعة كاليغو ليمتد استحوذت 
علـــى شـــركة آيتوميـــك فويـــس أنـــد داتا 
ليمتـــد الواقعة في أيرلندا، دون الكشـــف 

عن قيمة الصفقة.
وتحولـــت شـــركة إنفســـتكورب للخســـائر 
السنوية، خالل عامها المالي المنتهي في 

30 يونيو 2020.
وأشـــارت الشـــركة إلى أن خسائرها بلغت 
165 مليـــون دوالر، خـــالل العـــام المالـــي 

ُمقابـــل   ،2020 30 يونيـــو  فـــي  المنتهـــي 
تســـجيل أرباح بقيمـــة 131 مليون دوالر 
فـــي العـــام المالي المنتهي فـــي 30 يونيو 
2019. وأظهـــرت بيانات الشـــركة تكبدها 
فـــي  دوالر  مليـــون   213 بقيمـــة  خســـائر 
النصف الثانـــي من العام المالـــي المنتهي 
في 30 يونيـــو 2020، ُمقابل أرباح بقيمة 
73 مليـــون دوالر فـــي النصـــف الثاني من 
العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019.

ــع تـــرمـــيـــنـــوس تــكــنــولــوجــيــز ــ ــة م ــ ــراك ــ ــرام ش ــ ــ إبـ
“إنفستكورب” تستثمر في الذكاء االصطناعي
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التاريخ :3/09/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -    ٕادارة السجــــل التجــاري 

ٕاعالن بشأن تحويل من فروع مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تقدم ٕالى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسســة 
الفردية المســماة طريق البحرين للمقاوالت والمســجلة بموجب القيد رقم 
٤-٧١٦٧٣ والمؤسســة الفرديــة المســماة الطريــق لخدمــات المســتثمرين 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥-٧١٦٧٣ لمالكهــا الســيد محمــد جعفــر 
ناصــر علــي بطلــب تحويلهمــا إلى شــركة الشــخص الواحد مملوكة للســيد 
علي محمد حســين محســناحمد اســماعيل برأســمال وقدره ٥٠٠٠ خمسة 
آالف دينــار بحرينــي وذلــك بعــد تنازل الســيد محمد جعفــر ناصر علي عن 

الفرعين إليه.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

 ) CR2020- 118786(ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : نوره احمد محمد احمد المنصوري

 االسم التجاري الحالي : برايت سامت سلوشنز للخدمات االستشارية
االســـــم التجـــاري الجديد : سامت للخدمات االستشارية

 قيد رقم: ١-١١٤٦٤٦

قيد: ١١-٤٢٨٦٩   -   التاريخ: ٧-٩-٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -   ٕادارة السجــــل التجــاري

ٕاعالن رقم)١٢٣١١٣ (  لسنة ٢٠٢٠
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة قائمة

تعلــن ادارة التســجيلبوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بآنــه قــد تقدم 
اليهــا الســيد يوســف احمــد منصــور المجيبــل المالــك لـــ انســو لتخليــص 

المعامالت )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ١١-٤٢٨٦٩ 
طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة لتصبــح فــرع من شــركة ذات مســئولية 

محدودة قائمة ومسجلة تحت قيد رقم ١٠٠٧٥٠.

القيد : 78497  -  التاريخ : 02/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020

بشأن  تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

  تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليه الســادة الشــركاء في شــركة الغناه العقارية ذ.م.م ، المســجلة بموجب 
القيد رقم  78497 ، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى 
شــركة الشــخص الواحد برأسمال وقدره 1500000 دينار، لتصبح مملوكة 

من الغناه القابضة ش.ش.و لمالكها جميل الغناه

القيد: 110769
   27-8-2020

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل إعالن رقم )----( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد حبيــب ابراهيم عبــاس رمضان المالك لـ ســكاي لمت للنقليات 

)مؤسسة فردية(
والمســجلة بموجب القيد رقم 110769- طالبا تحويل المؤسســة الفردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 100000- ،
-لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

حبيب ابراهيم عباس رمضان  
فاطمه حسن محمد عبد الجبار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020 -- 121555  اعالن رقم 
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن عمــران عبدالرســول علــي عبد الرســول عبدهللا 
بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد جعفر حبيب علي العالي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1-72034

االسم التجاري : سلفر الين لالعالنات  والهدايا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البحرينية التايلندية للتوزيع ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها الســادة /عبدالعال الخليج للتد قيق - شــركة تضامن بحرينية ممثلة 
ب الســيد / جاســم حســن يوســف عبدالعــال باعتبــاره المصفــي القانونــي 
ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  للتوزيــع  التايلنديــة  البحرينيــة  لشــركة 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم   1-85422  طالبــا إشــهار انتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة   تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر . بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

إعالن بحل و تصفية
شركة هيتكون كونسلتني ش.ش.و لمكالها صبري محمود رمضان عوده

سجل تجاري رقم 124881

بناء على قرار المالك لشركة هيتكون كونسلتني ش.ش.و لمكالها صبري محمود 
رمضان عوده المسجلة بموجب القيد رقم  124881   ، بتصفية الشركة اختياريا 
و تعييــن  الســيدة / فاطمــة عبــد هللا محمــد جاســم  مصفيــا للشــركة . بهــذا يعلن 
المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لعــام 2001 ، و عمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي:   38888682

LEORED786@GMAIL.COM

التاريخ:6 /سبتمبر/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ٕادارة التسجيل

) 123083-CR2020 ( طلب رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادناه بطلب تغيير االســم التجــاري ، فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: ٣-٤٤٠٨٩

اسم التاجر: رضي جواد خليل رضي
االسم التجاري الحالي: مجوهرات الطاهرة

االسم التجاري المطلوب: مجوهرات رغد

تاريخ :1/سبتمبر /2020     
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل 

)121170-CR2020( طلب رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا الســادة / زهــراء تــراب فيروز الرقــم الشــخصي 450043720، 
بتحويل المحل التجاري التالي ٕالى السادة / ليلى حسين سلمان عبدالنبي 
الرقــم الشــخصي 630071675، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي 

التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: ١٣٧٧٦
الفرع: ١

االسم التجاري: زهراء تراب فيروز

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

37355023
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Vacancies Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

لي أند كو للمطاعم ذ.م.م
سجل تجاري رقم 98092

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنهــا تقــدم إليهــا لــي أنــد كو 
للمطاعــم ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 98092 بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وتعييــن الســيد KYUNG WAN KOO    كمصفــي للشــركة . بهــذا يعلــن المصفي 
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21  لعــام 2001 ، وعمــا بنــص المــادة 335 من 
قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اعان، وذلك على العنوان التالي:

KYUNG WAN KOO     -  رقم الهواتف: 36877434
buck7kr14@gmail.com

القيد: 1-12135 
التاريخ :  06/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2020

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها الســادة مؤسسو شــركة خدمات المسقطي التجارية ش.م.ب مقفلة، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 12135-1 طالبين تحويل الشــكل القانوني 
لجميــع فــروع الشــركة المذكــورة)1،2( إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 

برأس مال وقدره 2,100,000 دينار، بين كل من:
 

1.   شركة إنماء لإلستثمار ذ.م.م
2.     نبيل حسين مهدي المسقطي

القيد : 119366  التاريخ : 2020/9/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2020-124701( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري و اسم المجموعة لشركة خليج باز الصناعية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها الســادة اصحاب شــركة خليج باز الصناعية ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 119366، طالبين تغيير االســم التجاري و اســم المجموعة من 

شركة خليج باز الصناعية ذ.م.م الى شركة خليج باز للتجارة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

شركة دبليو تي إس دروفا لإلستشارات ش.ش.و 
لمالكتها شركة دروفا ادفايزورز إل إل بي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد /  يوســف أحمــد  يوســف أحمــد العشــيري  باعتبــاره المصفي 
القانونــي لشــركة دبليــو تــي إس دروفــا لإلستشــارات ش.ش.و  لمالكتهــا 
شــركة دروفــا ادفايــزورز إل إل بــي ، المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد 
بموجــب القيــد رقــم  117613، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ   07/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-123118(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة  بســام محمد تقي أحمد ابراهيم شــهاب بطلب 
تحويــل المحــات التجاريــة التاليــة إلى السيد/الســيدة زهــرة محمد تقي 

أحمد ابراهيم شهاب
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 1-94500  االسم التجاري: بيلو للحاقة الرجالية
رقم القيد: 3-94500 االسم التجاري: بيلو للحاقة الرجالية 

القيد : 1-93479 التاريخ : 07-09-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة نور الشايع للمفروشات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســادة اصحــاب شــركة نــور الشــايع للمفروشــات ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 1-93479، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن نــور 

الشايع للمفروشات ذ.م.م الى شركة نور الشايع للتجارة العامة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

التاريخ   15/04/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
 )CR2020-60134(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه:  الســيد /   أحمــد خليــل ابراهيــم الصفاف بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد/ خليل أحمد خليل ابراهيم

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: ٢-٢٠٥٤٢
االسم التجاري: آحمد خليل ابراهيم الصفاف

رقم القيد: ٣-٢٠٥٤٢
االسم التجاري: صالون األحام للحاقة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

   2020CR  -  124635  اعالن  رقم  
  تنازل – عن المحل التجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن انتصــار ســالمه محمد مطلــق الرواجفه بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي : إلــى الســيد حذيفــه حســان علــي صالــح فعلــى كل مــن 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خال  خمســة عشــر يوما من تاريخ 

االعان  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض
  رقم القيد : 128775 – 1

االسم التجاري : حلويات العند

Plan Concepts Co W L L has a vacancy for the occupation of  
MANAGE )ACCOUNTS AND FINANCE(

, suitably qualified applicants can contact 17207054  or
  accounts@planconcepts.com

Bank al-khair B.S.C closed has a vacancy for the occupation of 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

, suitably qualified applicants can contact 37389000  or 
FHANIF@BANKALKHAIR.COM

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 17422201  or
  CJ_188@HOTMAIL.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD has a vacancy for the occupation of 
NURSE)GENERAL( 

suitably qualified applicants can contact 33601401  or
  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 WELDE

R , suitably qualified applicants can contact 17166827  or  
ahmed.abdulla@mtqos.com

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

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36646766  or
  DAIREX1@HOTMAIL.COM

Your health for cleaning has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33179393  or  
NNNA1446@HOTMAIL.COM

LEVER WORLD SANDWICHES has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT

 , suitably qualified applicants can contact 36690049  or
  S-STATIONERY@HOTMAIL.COM

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH has a vacancy for 
the occupation of 

 SUPERVISOR
 , suitably qualified applicants can contact 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM

Taste land cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 36669292  or
  oldmaaaan@hotmail.com

New Moon Contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39454342  or
  newmoonco@yahoo.com

Super redha document clearance has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 33051349  or  
REDHAALIAHMEDALIKHANBABA@YAHOO.COM

Guang Ming Zheng Lighting W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact 32322578  or 
 48796193@QQ.COM

BFG Advanced Concrete Facades W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MASON

 , suitably qualified applicants can contact 17581144  or
  hr@bfgfacades.com

POWER MAN CARPENTRY WORKSHOP - PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy 
for the occupation of 

 CARPENTER , suitably qualified applicants can contact 34305612  or
  UMISA5820@GMAIL.COM

NURILO GENERAL TRADING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39609881  or 
 Binteadam136@gmail.com

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS S.P.C has a vacancy for the 
occupation of 

 TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact 17319999  or  INFA@DTS.BH

AL BASEERA GENERAL TRADING AND CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L has a 
vacancy for the occupation of 

 WORKER
 , suitably qualified applicants can contact 37383999  or  info@ALBASEERAGROUP.COM

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN has a vacancy for the occupation of  
AGRICULTURAL SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 36607776  or 
 MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM

BUNAIR LINE CONST. has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33586845  or
  bashir_dilbar90@yahoo.com

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
AIRCONDITIONERS MECHANIC

 , suitably qualified applicants can contact 17241360  or  
DASMAN_AC@YAHOO.COM

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33909150  or 
 ALIQASIM2012@YAHOO.COM

NOORA CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 COOK)GENERAL(

 , suitably qualified applicants can contact 17704916  or
  abdimm@hotmail.com

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
PLANT / UNIT OPERATOR

 , suitably qualified applicants can contact 17211211  or
  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17000490  or 
 bolanbh@gmail.com

In & Out Supermarket has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17533553  or 
 KHALID@KBHGROUP.COM

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C has a vacancy for the occupation of  
MECHANIC

 , suitably qualified applicants can contact 17840461  or
  s.antony@southerntourismbh.com

Elie and Jean Hair Produts Accessories partnership co has a vacancy for 
the occupation of   WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17227604  or
  ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH

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

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

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

 , suitably qualified applicants can contact 17780060  or 
DRWEJDANI@GMAIL.COM

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

Swat Bakery has a vacancy for the occupation of
  BAKER)GENERAL(

 , suitably qualified applicants can contact 33801802  or 
 SWAT.SK89@GMAIL.COM

Chohan food stuff has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 33988964  or 
 IMARIF786@YAHOO.COM

Eskebdarani restaurant has a vacancy for the occupation of
  HEAD OF COOK

 , suitably qualified applicants can contact 36228288  or 
 AJAMAL.ALZADJALI@GMAIL.COM

SAMRA CARGO HANDLING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33523132  or 
 GUJJARG1614@YAHOO.COM

BAK-EX BAKERY PRODUCTS W.L.L has a vacancy for the occupation of  
PACKER

 , suitably qualified applicants can contact 17870023  or 
 CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

Fourth Pyramid For  the management of restaurants and cafes W.L.L has a vacancy for 
the occupation of 

 SECRETAR
Y , suitably qualified applicants can contact 33171734  or  CAPITAL1BH@GMAIL.COM

SAJID CARGO HANDLING  S.P.C owned by SAJID MAHMOOD has a vacancy for the 
occupation of

  WORKER , suitably qualified applicants can contact 39419391  or
  RAJA133SAJID@GMAIL.COM

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 34334979  or  
PRODIRECT2020@GMAIL.COM

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

Dreamy Destinations Travels S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33695659  or 
 ZAHRAADINA39@GMAIL.COM

ARHAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTE has a 
vacancy for the occupation of

  WORKER
 , suitably qualified applicants can contact 34371747  or  ANS6852@GMAIL.COM

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /GAZI ALBIHAR - 10158 has a vacancy for the 
occupation of 

 SEAMAN
 , suitably qualified applicants can contact 33511889  or  BU.NASSER888@GMAIL.COM

ALQASSIMI BUILDING MAINTENANCE EST has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17294082  or 
 ALQASIMI@BATELO.COM.BH

JURONG ENGINEERING LIMITED - BAHRAIN S.P.C has a vacancy for the occupation 
of  WELDER

 , suitably qualified applicants can contact 35644355  or 
 vsridhar@jml.com.sg

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MASON

 , suitably qualified applicants can contact 33346825  or
  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

Alghanah Group W.L.L has a vacancy for the occupation of
  MACHINE OPERATO

R , suitably qualified applicants can contact 17722333  or  
info@alghanah.com

ABUL FOOD TRADING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39302039  or 
 SALAHABUL18@GMAIL.COM

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY has a 
vacancy for the occupation of  WAITER )RESTURANTS( , suitably qualified applicants 

can contact 38933183  or 
ADEL@EXPRESS-FOODS.COM

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE has a vacancy for the occupation of  
MECHANIC )AIR-CONDITIONING(

 , suitably qualified applicants can contact 17265555  or 
 JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L has a vacancy for the occupation of
  BUILDING GLAZIER

 , suitably qualified applicants can contact 77037999  or
  AMCBH@ASH-BEE.COM

GILANI GENERAL TRADING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39605308  or
  SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM

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

SOUQ SIYANA TECHNICAL SOLUTIONS has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17227705  or  
JADOONGARAGE@GMAIL.COM

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

, suitably qualified applicants can contact 16000000  or 
 fatema@THEDOMAINHOTELS.COM

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

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of  
SPECIALISED DOCTOR

 , suitably qualified applicants can contact 17532010  or
  hussain.alali@royalbhrn.com

ALWEJDAN SPECIALIST MEDICAL CENTER W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SPECIALISED DOCTOR )DERMATOLOGY(

 , suitably qualified applicants can contact 17780060  or
  DRWEJDANI@GMAIL.COM

Dawhat Algharbi To Sell Vegetables And Fruits has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33022251  or 
 YOUNEIS330222@GMAIL.COM

DORO BAHRAIN TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17233818  or
  GREENBIRDBAHRAIN@YAHOO.COM

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17722211  or 
 YASMEEN@AREFSADEQ.COM

Emmay Associates W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT)FINANCIAL(

 , suitably qualified applicants can contact 36067071  or  
SAIF.SHEIKH@EMMAYASSOCIATES.COM

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of  

WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact 17244020  or  1001@ZOSER.BH

AL HASHIR AC REPAIRS AND REFRIGERATOR WORKSHOP has a vacancy for the 
occupation of  

MECHANIC
 , suitably qualified applicants can contact 33927373  or  SAIMA.HUMA@YAHOO.COM

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

 , suitably qualified applicants can contact 17252456  or
  SRAGAB@DOCTORS.ORG.UK

BISFAWI INDO BAHRAIN CONSTRUCTION W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 33862221  or 
 USMANBAH46@GMAIL.COM

MOZUMDER INTERIOR DECORATION S.P.C Owned by NOWAB MIAH has a vacancy 
for the occupation of 

 WORKER
 , suitably qualified applicants can contact 17590969  or  NOWAB29@GMAIL.COM

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 36646766  or
  DAIREX1@HOTMAIL.COM

MOHAMMED ABDULMOHSIN AL KHARAFI & SONS FOR GENERAL TRADING 
GENERAL CONTRACTING AND INDUSTRIAL STRURES has a vacancy for the 

occupation of  SAFETY OFFICER , suitably qualified applicants can contact 13666665  
or  NASSER.HAKIM@MAKHARAFI.AE

JURONG ENGINEERING LIMITED - BAHRAIN S.P.C has a vacancy for the occupation of  
FITTER 

, suitably qualified applicants can contact 35644355  or 
 vsridhar@jml.com.sg

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM)MAGNANI 6025 ( has a vacancy for the 
occupation of 

 SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR )SITE(

 , suitably qualified applicants can contact 17830078  or
  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

NAJMAT AL-HIND RESTOURANT has a vacancy for the occupation of 
 WAITER

 , suitably qualified applicants can contact 39647414  or 
 ALAJMI143@YAHOO.COM

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM)MAGNANI 6025 ( has a vacancy for the 
occupation of  

SEAMAN
 , suitably qualified applicants can contact 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP has a vacancy for the occupation of 
 WORKE

R , suitably qualified applicants can contact 37777728  or 
 SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ALUMINIUM TECHNICIAN )GENERAL(

 , suitably qualified applicants can contact 77037999  or  
AMCBH@ASH-BEE.COM

NOOR SPECIALIST HOSPITAL B.S.C.CLOSED has a vacancy for the 
occupation of  MEDICAL CONSULTANT 

, suitably qualified applicants can contact 17230828  or 
 DRAFFAF@HOTMAIL.COM

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

 , suitably qualified applicants can contact 17408090  or 
 hr@almahroos.com

APEX FUND SERVICES BAHRAIN WLL has a vacancy for the occupation of 
 GENERAL MANAGER

 , suitably qualified applicants can contact 17530217  or 
 ADMIN@APEX.BH

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

 , suitably qualified applicants can contact 39697979  or 
 HASSAN800@GMAIL.COM

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

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of 
 PARAMEDIC

 , suitably qualified applicants can contact 17532010  or 
 hussain.alali@royalbhrn.com

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 34161935  or
  ALBUARKI99@HOTMAIL.COM

KHAIR DIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33447225  or  
CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17295488  or 
 ATLASBMS@BATELCO.COM.BH

Harmony Homes Construction has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 33509696  or 
 HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

Sulwan Psychiatric Center S.P.C owned by ABDULATTEEF MAJEED HAMAD AL 
HAMADA has a vacancy for the occupation of 

 SPECIALISED DOCTOR
 , suitably qualified applicants can contact 17001008  or  aniaalhamada@yahoo.com

Waqfe W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
DIR. OF INFORMATION TECHNOLOGY 

, suitably qualified applicants can contact 17518766  or
  ASIF@AIONDIGITAL.COM

Mimas Beauty Lounge has a vacancy for the occupation of 
 BEAUTICIAN

 , suitably qualified applicants can contact 33807807  or
  MARIIAM.M@HOTMAIL.COM

Manara Medical Laboratories has a vacancy for the occupation of
  MANAGER

 , suitably qualified applicants can contact 17722999  or
  NALMULLA1508@GMAIL.COM

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 34145555  or 
 BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM

Marruecos sweets and Restaurant W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK)ASSISTANT(

 , suitably qualified applicants can contact 39975030  or 
 INFO@MARRUECOSBH.COM

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

ALMARAYA WORLD TRAVEL has a vacancy for the occupation of  
TRAVEL TICKET FARE CLERK

 , suitably qualified applicants can contact 17779961  or
  safaamar@batelco.com.bh

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

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST

 , suitably qualified applicants can contact 16161616  or  
KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH

AL RAKB AL HOSAINI CONTRUCTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36676606  or
  MALMADHOOB@GMAIL.COM

ALBAQDEER CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  MASON

 , suitably qualified applicants can contact 39457997  or 
 ALWESAM71@HOTMAIL.COM

G A AND M S CO Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36758776  or 
 GULZARBAH48@GMAIL.COM

VENUS REST CAR HIRING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36983300  or
  HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36305009  or 
 info@sitalsham.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C)CLOSED( has a vacancy for the 
occupation of  SANDBLASTER

 , suitably qualified applicants can contact 17700888  or 
 admin@nasserco.net

SMART RUN SERVICES CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36503801  or  
SHAHIDRAO10@YAHOO.COM
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الجامعــة العربيــة تشــيد بجهود الدفــع للحوار السياســي بيــن األطــراف المتناحرة

“مشاورات بوزنيقة” تتواصل.. وتفاهمات ليبية محتملة

تتواصل المشـــاورات لليـــوم الثاني 
بيـــن وفدين يمثـــان طرفي األزمة 
الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية 
القريبـــة من الرباط، أمـــس االثنين؛ 
في إطار مســـاعي المملكة للتوصل 
إلى تســـوية سياســـية برعاية األمم 

المتحدة.
وأعلن عبد السام الصفراني، عضو 
وفـــد مجلـــس الدولـــة الليبيـــة عـــن 
إمـــكان التوصل إلـــى تفاهمات بين 
الوفديـــن الليبيين المتفاوضين في 

المغرب.
الـــذي  الصفرانـــي،  وأضـــاف 
الليبييـــن  الوفديـــن  باســـم  تحـــدث 
المفاوضيـــن، أن الليبيين ركزوا في 
الحوار السياســـي في المغرب، على 
االنقسام السياسي والمؤسسي، مع 
التركيـــز علـــى المؤسســـات الليبية؛ 
“ألن الفســـاد استشـــرى فـــي ليبيـــا”، 

وفق تعبيره.
للمفاوضيـــن  تصريـــح  أول  وفـــي 
الحـــوار  انطـــاق  منـــذ  الليبييـــن، 
السياسي الليبي الليبي في المغرب، 
يوم األحد، كشـــف المفاوض الليبي 
أن المفاوضـــات شـــملت المـــادة 15، 
والتـــي تنص على 7 مؤسســـات في 

الدولة الليبية.
الليبيـــة  المفاوضـــات  ركـــزت  كمـــا 
أيضـــا علـــى الهيئـــات الرقابية، “ألن 
هـــذا األمر هو هم لـــكل ليبي”، وفق 
تعبيـــر المتحـــدث الليبـــي. ووصـــف 
المفـــاوض الليبـــي األجـــواء داخـــل 
فـــي  الليبيـــة  الليبيـــة  المفاوضـــات 

المغرب، بأنها إيجابية جدا.
فـــي جلســـتين  الوفـــدان  ويناقـــش 
جديدتيـــن تفاصيـــل، منهـــا اختيـــار 
أســـماء الشـــخصيات التي ستتولى 
وهيكلـــة  الســـيادية،  المناصـــب 
مؤسســـات الدولـــة، وتثبيـــت وقف 
ملفـــات  عـــن  النـــار، فضـــا  إطـــاق 

أخرى.

وكانـــت الجولـــة األولى مـــن الحوار 
مـــن  أجـــواء  وســـط  دارت  األحـــد، 
الكتمان على ما دار في المشاورات، 
لكن الوفدين خرجا ببيان مشـــترك، 
أعلنـــا فيـــه الرغبـــة بالتوصـــل إلـــى 

توافق ُيخرج ليبيا من أزمتها.
المغـــرب،  بـــدور  البيـــان  وأشـــاد 
والمنـــاخ  الحـــوار،  مســـتضيف 
إلنجـــاح  وفـــره  الـــذي  اإليجابـــي 

الحوار.
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  بـــدوره، 
إن  بوريطـــة،  ناصـــر  المغربـــي 
التطـــورات اإليجابية التي ُســـجلت 
مؤخرا، والمتمثلة في وقف إطاق 
النـــار، وتقديم مبادرات من الفرقاء 
الليبييـــن، بإمكانهـــا تهيئـــة األرضية 
للتقـــدم سياســـيا. كما دعـــا بوريطة 
إلـــى أن يكون الحوار بـــروح عملية 
التفاهمـــات،  وبنـــاء  الثقـــة  إلعـــادة 

للخروج بليبيا من األزمة.
ويحيـــط الغمـــوض بمصيـــر الجهود 
الجاريـــة؛ مـــن أجـــل جمـــع أطـــراف 
النزاع الليبي في جنيف. وخا مقر 
“مركز الحوار اإلنســـاني في جنيف” 

مـــن أي أثـــر ليبـــي أو عربـــي صبـــاح 
االثنين.

وتحفظ مســـؤول العاقـــات العامة 
كونغكـــو  ايميليـــو  المركـــز  فـــي 
عـــن التصريـــح بـــأي شـــيء يتعلـــق 
باالجتمـــاع المفتـــرض بيـــن ممثلي 

مكونات ليبية عدة.
وكانـــت مصـــادر ليبية أشـــارت إلى 
أن مركـــز الحـــوار اإلنســـاني ينظـــم، 
المتحـــدة،  األمـــم  مـــع  بالتعـــاون 
فيهـــا  يشـــارك  سياســـية  حـــوارات 
الرئاســـي  المجلـــس  عـــن  ممثلـــون 
لحكومـــة الوفـــاق ومجلـــس النواب 
وشـــخصيات  المناطـــق  وبعـــض 

محسوبة على النظام السابق.
مـــن جانبها، نوهـــت جامعـــة الدول 
العربية بسير الحوار الليبي - الليبي 
فـــي مدينـــة بوزنيقـــة، بيـــن وفـــدي 
مجلـــس النـــواب والمجلـــس األعلى 
للدولة لدفع مسار الحل السياسي. 
وجـــاء فـــي بيـــان الجامعـــة “تتابـــع 
جامعـــة الدول العربية ســـير الحوار 
الليبي الذي انطلق يوم أمس األحد 
في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة 

المغربية الرباط، بدعوة من المملكة 
بعثـــة  إشـــراف  وتحـــت  المغربيـــة 
الدعـــم األمميـــة فـــي ليبيـــا، والـــذي 
جمـــع بيـــن وفـــدي مجلـــس النواب 
الليبـــي والمجلـــس األعلـــى للدولة؛ 
بهـــدف دفع مســـار الحل السياســـي 
وفـــق مرجعيـــة اتفـــاق الصخيرات، 
المبـــادرات  لمختلـــف  ومتابعـــًة 
المطروحـــة للوصول إلى التســـوية 
فـــي  للوضـــع  المنشـــودة  الســـلمية 

الباد”.
ودعا مصدر مسؤول باألمانة العامة 
للجامعة جميع األطراف الليبية إلى 
مواصلـــة االنخـــراط، وبحســـن نية، 
فـــي كل هذه المجهـــودات للوصول 
إلى حـــل وطنـــي ومتكامـــل لألزمة 
األمنيـــة  مســـاراتها  علـــى  الليبيـــة 
والسياســـية واالقتصاديـــة، وتحت 
رعاية األمـــم المتحدة، وبما يفضي 
إلى التوافق على استكمال المرحلة 
البـــاد  بهـــا  تمـــر  التـــي  االنتقاليـــة 
تشـــريعية  بانتخابـــات  وتتوجهـــا 
ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

للنيابـــة  الرســـمي  المتحـــدث  أعلـــن 
العامـــة الســـعودية، أمـــس االثنيـــن، 
تجـــاه  نهائيـــة  أحـــكام  صـــدور  عـــن 
المتهمين بقتل الصحافي الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي. وأكـــد المتحدث 
أن المحكمـــة الجزائيـــة فـــي الرياض 
أصـــدرت فـــي هـــذا أحكامـــا بحـــق 8 
أشـــخاص مدانين، واكتسبت الصفة 
القطعيـــة، طبقا للمادة 210 من نظام 
اإلجـــراءات الجزائية، حســـب وكالة 

األنباء السعودية )واس(.
وأوضح المتحدث أن “هذه األحكام 
وفقـــا لمنطوقهـــا بعـــد إنهـــاء الحـــق 

لـــذوي  الشـــرعي  بالتنـــازل  الخـــاص 
القتيـــل، تقضـــي بالســـجن لمـــدد بلغ 
مجموعها 124 ســـنة، طال كل مدان 
مـــن عقوبتهـــا بحســـب ما صـــدر عنه 
من فعـــل إجرامي”. وقضت األحكام 
بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين 
حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين 
بأحكام تقضي بالســـجن 10 سنوات 

لواحد منهم، و7 سنوات الثنين.
وأضـــاف المتحدث أن “هذه األحكام 
أصبحت نهائية واجبـــة النفاذ، طبقا 
للمـــادة 212 مـــن نظـــام اإلجـــراءات 

الجزائية”.

السعودية.. صدور األحكام النهائية في قضية خاشقجي

برلين ـ وكاالت

اســـتفاق المعـــارض الروســـي أليكســـي 
نافالنـــي، الذي تقـــول ألمانيا إنه تعرض 
للتســـميم بغاز األعصاب “نوفيتشـــوك”، 
مـــن غيبوبـــة مســـتحدثة طبيـــا وُفصل 
عن جهاز التنفس االصطناعي، وفق ما 
أفاد المستشـــفى األلماني، حيث يتلقى 

العاج أمس اإلثنين.
وَمِرض نافالني )45 عاما(، وهو ناشـــط 
محـــارب للفســـاد وأحد أشـــد معارضي 
الرئيس الروسي، خال استقاله طائرة 
فـــي ســـيبيريا الشـــهر الماضـــي، وخضع 
للعاج فـــي البداية في مستشـــفى في 

سيبيريا قبل نقله إلى برلين.
وقـــال مستشـــفى “شـــاريتيه” ببرلين 
فـــي بيـــان اليـــوم )أمـــس( إن نافالني 

للمحفـــزات  “يســـتجيب 
اللفظيـــة”، مشـــيرا إلى أن 

حالته “تحسنت”.
قـــال  ذلـــك،  رغـــم 

ألوانـــه  الســـابق  مـــن  إنـــه  المستشـــفى 
تحديـــد التأثيـــر الطويـــل األمـــد لعملية 

التسميم.
الماضـــي  األســـبوع  ألمانيـــا  وتحدثـــت 
عـــن “أدلـــة قاطعـــة” علـــى أن الخصـــم 
فاديميـــر  الروســـي  للرئيـــس  األبـــرز 
بوتين تعّرض للتســـميم بغاز األعصاب 
“نوفيتشـــوك” الـــذي اســـتخدم من قبل 
أجهـــزة روســـيا الســـرية فـــي الهجـــوم 
على العميل الســـابق سيرغي سكريبال 
الذي تعّرض لحادث مشـــابه في مدينة 

سالزبري اإلنجليزية العام 2018.
مســـاعدو  قـــال  جهتهـــم،  مـــن 
اســـتخدام  إّن  نافالنـــي 
أن  يظهـــر  “نوفيتشـــوك” 
الروســـية  األمـــن  أجهـــزة 
عـــن  مســـؤولة  وحدهـــا 
الهجـــوم، لكن الكرملين 

نفى ذلك بشدة.

أشد معارضي بوتين يستفيق من غيبوبته

دمشق ـ وكاالت

أعلـــن وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
ســـوريا  أن  االثنيـــن،  أمـــس  الفـــروف، 
اإلرهـــاب  علـــى  الحـــرب  فـــي  انتصـــرت 
بدعـــم روســـي حاســـم، مؤكـــدا علـــى أن 
موســـكو ســـتدافع عن مبدأ سيادة سوريا 
الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال  واســـتقاليتها. 
فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــال  الروســـي 
دمشـــق مـــع نظيره الســـوري وليـــد المعلم 
“بالدعـــم الحاســـم مـــن روســـيا انتصـــرت 
وعلـــى  الدولـــي  اإلرهـــاب  علـــى  ســـوريا 
القوى الخارجية الداعمة له والتي ســـعت 
لتدميرهـــا”. وأضاف الفـــروف، الذي يزور 
دمشـــق رفقة وفد روســـي يضم عددا من 
المســـؤولين، أن “بعـــض الـــدول والقـــوى 
مخططاتهـــا  تمريـــر  تحـــاول  الخارجيـــة 
الســـوري  الشـــعب  وخنـــق  الخاصـــة 
االقتصاديـــة”.  العقوبـــات  باســـتخدام 
وأكـــد وزيـــر الخارجية الروســـي أن “على 
داخليـــا”،  صفوفهـــم  توحيـــد  الســـوريين 

مشـــددا على أن “الســـوريين أنفســـهم هم 
مـــن يقـــرروا مصيـــر بلدهـــم”. مـــن جانبه، 
قال المعلم إن الوفد الروســـي الذي يضم 
إلـــى جانب الفروف نائـــب رئيس الوزراء 
الروســـي يـــوري بوريســـوف، أجـــرى لقاء 
مثمـــرا مـــع الرئيـــس بشـــار األســـد شـــمل 
مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع 

السياسي في سوريا والمنطقة.
وأضـــاف وزير الخارجية الســـوري “تربط 
شـــراكة  روســـيا وســـوريا عاقـــات  بيـــن 

فـــي مختلـــف المجـــاالت، ونبـــذل قصارى 
جهدنـــا لتعزيزها”. من جانبـــه، قال يوري 
بوريســـوف إن موســـكو تحاول مساعدة 
ســـوريا في كســـر حصار اقتصادي سببته 
العقوبـــات األميركية الجديـــدة التي تمنع 
تدفق االســـتثمار األجنبي على االقتصاد 
الســـوري. وقال بوريســـوف إن العقوبات 
التي تعرف باسم )قانون قيصر( ال تسمح 
بجذب االستثمار األجنبي على االقتصاد 

السوري.

موسكو تحاول مساعدة دمشق في كسر حصار “قانون قيصر”
الفروف: سوريا انتصرت بدعم روسي حاسم

دبي - وكاالت

أعــرب نايــف فــاح مبــارك الحجــرف، األميــن العــام لمجلــس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، عن اســتنكاره لما صــدر من بعض المشــاركين في اجتماع 
األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الخميس الماضي، من لغة 
التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون. كما استهجن 
األميــن العــام لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية ما ذكر مــن مغالطات 

وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني.

بيـــان  فـــي  الحجـــرف  وطالـــب 
المســـؤولة،  الفلســـطينية  القيـــادات 
والتـــي شـــاركت في هـــذا االجتماع، 
وعلـــى رأســـها الرئيس الفلســـطيني 
عـــن  باالعتـــذار  عبـــاس،  محمـــود 
والتصريحـــات  التجـــاوزات  هـــذه 

االستفزازية والمغلوطة.
وقـــال إن هـــذه التصريحات تتنافى 
مـــع واقـــع وتاريـــخ العاقـــات بيـــن 
دول المجلس والشـــعب الفلسطيني 
وقائـــع  وأن  خصوصـــا  الشـــقيق، 
االجتمـــاع قد تـــم بثها علـــى قنوات 
الفلســـطيني،  الرســـمي  التلفزيـــون 

األمر الذي يستوجب اعتذارا رسميا 
والتحريـــض  اإلســـاءات  تلـــك  عـــن 
بعـــض  أوردهـــا  التـــي  والتشـــكيك 
دول  مواقـــف  بحـــق  المشـــاركين 
المجلس وشـــعوبها الداعمة للقضية 

الفلسطينية.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  واســـتذكر 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ما 
صـــدر من القمـــم الخليجية من دعم 
وحرص دول مجلـــس التعاون على 
القضيـــة الفلســـطينية والدفاع عنها 
باعتبارها قضية العرب والمســـلمين 

األولى.

وشـــدد على دعـــم القمـــم الخليجية 
للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
على األراضي الفلســـطينية المحتلة 
منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتهـــا 
القدس الشـــرقية، وعـــودة الاجئين 
وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، 
العربيـــة  الســـام  لمبـــادرة  وفقـــًا 

وقرارات األمم المتحدة.

اســتنكرت تحريــض وتهديد بعــض الفصائل ضــد دول المجلس
دول التعاون: موقفنا ثابت في دعم الحق الفلسطيني

تونس ـ وكاالت

الدســـتوري  الحـــزب  رئيســـة  أعلنـــت 
الحـــر عبير موســـي أنها ستشـــرع في 
جمع التوقيعات الازمة لعقد جلســـة 
اإلرهـــاب  لمناقشـــة خطـــر  برلمانيـــة؛ 
داخل مؤسســـة البرلمـــان، مؤكدة أن 
تســـمح  السياســـية  األحـــزاب  بعـــض 
بعمـــل داعش في تونس، في إشـــارة 

إلى حزب حركة النهضة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته 
موســـي، أمـــس اإلثنين، علـــى خلفية 
العمليـــة اإلرهابية التـــي جرت األحد 
محافظـــة  مـــن  أكـــودة  منطقـــة  فـــي 
راح  والتـــي  البـــاد،  شـــرق  سوســـة 

ضحيتها أمنـــي وجرح آخر، فيما 
تمكنـــت األجهـــزة األمنيـــة مـــن 

القضاء على ثاثة مسلحين 
وإلقاء القبض على عنصر 

آخر فار.
موســـي  وأوضحـــت 

مـــن  مدعومـــا  أصبـــح  اإلرهـــاب  أن 
داخـــل مؤسســـة البرلمان ســـواء من 
قيادتها، في إشـــارة إلى رئيسه راشد 
الغنوشي، أو من األطراف السياسية 
أصبحـــت  التـــي  لإلخـــوان،  الداعمـــة 
تســـتخدم خطابا تكفيريـــا وتحتضن 
اإلرهابييـــن وتقـــوم بالتســـتر عليهـــم 
وتبييضهـــم، فـــي إشـــارة إلـــى كتلـــة 
“ائتـــاف الكرامـــة”. واتهمت موســـي 
مكافحـــة  فـــي  بالتراخـــي  الدولـــة 
ماحقـــة  عـــن  والتغاضـــي  اإلرهـــاب 
ومحاســـبة األطراف السياســـية التي 
تدعمه ســـواء داخـــل البرلمان أو 
خارجـــه، مضيفـــة أن العمليـــة 
هـــي  بسوســـة  اإلرهابيـــة 
نتيجـــة سياســـة التخاذل 
التـــي تنتهجهـــا الدولـــة 
في مكافحـــة اإلرهاب 

وتجفيف منابعه.

موسي تطالب بتفكيك “شبكة إرهاب اإلخوان”
أثينا ـ وكاالت

قال متحدث باســـم الحكومة اليونانية 
أمـــس االثنيـــن، إن باده تعتزم شـــراء 
وتحديـــث  الجيـــش  وتعزيـــز  أســـلحة 
تصاعـــد  وســـط  الدفاعيـــة،  صناعتهـــا 
التوتـــر مـــع تركيا شـــريكتها فـــي حلف 
التنقيـــب  بســـبب  األطلســـي  شـــمال 
عـــن مـــوارد الطاقـــة فـــي شـــرق البحـــر 
المتوسط. وتريد اليونان، التي خرجت 
فـــي العـــام 2018 من ثالـــث خطة إنقاذ 
دوليـــة وتعانـــي من اآلثـــار االقتصادية 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  لتفشـــي 
المستجد، إنفاق جزء من احتياطياتها 
النقديـــة التـــي تقـــدر بمليـــارات اليورو 

على قطاع الدفاع.
بيتســـاس  ســـتيليوس  وقـــال 

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث 
“القيـــادة  إن  للصحافييـــن 
التركية تطلق، بشكل شبه 
يومي، تهديدات بالحرب 

وتصـــدر تصريحـــات اســـتفزازية ضـــد 
اليونـــان”. وأضـــاف “نحن نرد بسياســـة 
وطريقة دبلوماســـية واستعداد عملي، 
وعازمـــون علـــى القيـــام بـــكل مـــا هـــو 

ضروري لحماية حقوقنا السيادية”.
وتابـــع “نجـــري محادثـــات مـــع حلفائنـــا 
المســـلحة”.  قواتنـــا  تعزيـــز  أجـــل  مـــن 
وأضاف أن رئيـــس الوزراء كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس ســـيعرض اإلطـــار العام 
لخططـــه خـــال خطاب ســـنوي بشـــأن 
الســـبت  يـــوم  االقتصاديـــة  السياســـة 

المقبل.
تركيـــا  بيـــن  شـــديد  خـــاف  وهنـــاك 
واليونـــان بشـــأن نطـــاق الجـــرف 
وتصاعـــد  منهمـــا.  لـــكل  القـــاري 
التوتـــر الشـــهر الماضـــي بعدمـــا 
أرسلت تركيا سفينة تنقيب 
عليهـــا  متنـــازع  ميـــاه  فـــي 

ترافقها سفن حربية.

اليونان تتسلح وسط التوتر مع تركيا

“داعش” يتبنى الهجوم 
اإلرهابي في تونس

أمــس  اإلرهـــابـــي،  ــش”  ــ “داعـ تنظيم  أعــلــن 
وقع  الــذي  الــدامــي  الهجوم  تبني  االثنين، 
وقتل  تــونــس،  شرقي  سوسة  مدينة  فــي 
وأصيب  الوطني  األمــن  عناصر  أحــد  فيه 
بــرس” أن  “فرانس  آخرين. وذكــرت وكالة 
اإلنترنت  على  بداعش  مرتبطة  حسابات 
تم  الـــذي  الــهــجــوم  عــن  مسؤوليته  أعلنت 
التونسية  األمــن  قــوات  وتمكنت  بسكين. 

من ماحقة المهاجمين الثاثة وقتلهم.
“إن  بيان  في  التونسية  الداخلية  وقالت 
المهاجمين لجأوا إلى مدرسة بعد الهجوم 
قوات  مع  النار  تبادل إلطــاق  في  وقتلوا 

األمن”.

نايف فالح مبارك الحجرف

األسد مستقبال الوفد الروسي

المغرب يحتضن جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين

تونس ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الموقف يحتاج إلى الوعي و تحمل المسؤولية 
حرية اإلنســـان وحدة متكاملة ال يجـــوز الفصل بين أجزائها، ففي 
تجزئتهـــا القضـــاء عليهـــا، لكننـــا نلجـــأ عادة إلـــى مثل هـــذا الفصل 
للتوضيح والبيان، فنقول مثال حرية الفكر وحرية التعبير وحرية 
العمل، لكن هناك مواقف ومحاذير وإجراءات ال تتفق مع الحريات 
الشخصية، خصوصا فيما يتعلق بأمن وسالمة المجتمع، ومن غير 
الممكن الســـماح للحرية الشخصية بأن تتحول إلى ساعات الهبة 
تتســـاقط فيها أرواح الناس مثل أوراق األشـــجار، علما أنه حينما 
تطلـــب الجهـــات المختصـــة االلتـــزام باإلجراءات في أي شـــأن ما، 
فهذا ليس معناه أن تطلب منهم أن يكونوا غيرما هم عليه، أو أن 

يكونوا غير ذواتهم، أو تغير آراؤهم وأفكارهم وعقائدهم.
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس كورونا يعلن بشـــكل مســـتمر 
ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة واالبتعاد عـــن التجمعات 
وتجنبهـــا، والرســـالة واضحـــة كل الوضـــوح، وليـــس لهـــا عالقـــة 
بحريـــة الفكـــر، لكـــن هنـــاك عدد مـــن النـــاس ينزعون علـــى الدوام 
إلـــى المحافظـــة علـــى أقصـــى درجة مـــن االســـتهتار وعـــدم اتباع 

التعليمات واإلرشادات، والتسليم بأحكام واالغترار بها دون بحث 
أو تفكيـــر، ما يجعل نشـــاطهم الذهني مشـــلوال وبعيـــدا عن أبواب 
المعرفـــة، ونتيجـــة لهـــذا “العمى” وضيـــق األفق والعنـــاد واإلصرار 
عليه، تم تســـجيل أعلى أرقـــام إصابات كورونا في البحرين “676 
حالـــة جديـــدة”، دون أي اعتبار للناحية الذهنيـــة والبدنية والعمل 
الشـــاق الذي اســـتمر عدة شـــهور للكوادر الطبيـــة واألمنية وفريق 
المتطوعيـــن، بـــل حتـــى ان بعـــض األصـــوات اســـتغربت مـــن قرار 
الفريـــق الطبي لمكافحة كورونا فيما يتعلق باالحترازات الصحية 
واتبـــاع تدابيـــر التباعـــد االجتماعـــي بما يســـهم فـــي الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

المسألة اليوم ال تحتاج إلى توعية وتوجيه وإرشاد طالما هناك من ال  «
يريد االستماع إلى التوجيهات ويخالف اإلجراءات االحترازية والقوانين، 
إنما  ضبط األوضاع لتجنب االندفاع نحو الخلف ال سمح الله والعودة 
إلى المربع األول، فموكب الوطن وسالمة المواطن والمقيم فوق كل 

اعتبار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا لو دعمت مصر حزب العمال الكردستاني؟
تابعـــت قبل أيام مقابلة لكمال كليغـــدار أوغلو، وهو زعيم أكبر األحزاب 
المعارضة في تركيا )حزب الشـــعب الجمهوري(، تحدث فيها عن العديد 
من القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية المهمة بالنسبة لتركيا 
واألتـــراك والعديد مـــن دول العالم كون تركيا فاعـــال إقليميا ودوليا في 
العديد من القضايا المحورية، اللقاء كان قيما وشيقا كونه اتسم بمقدار 
دســـم مـــن الشـــفافية، خصوصـــًا عندما تحـــدث أوغلو عن عالقـــة تركيا 

بجماعة اإلخوان المسلمين وتحديدًا المصريين منهم.
أوغلو اســـتنكر اســـتماتة أردوغـــان في دعم اإلخـــوان المصريين لدرجة 
أنـــه اتخذ من شـــعار رابعـــة الخاص بهم شـــعارا لحزبه، في تأكيد ســـافر 
ووقـــح علـــى التضامن التركي األردوغاني معهم غيـــر مكترث بالقوانين 
واألعـــراف الدبلوماســـية التـــي تنـــص صراحـــة علـــى عـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول األخـــرى، خصوصًا أن مصـــر صنفت اإلخوان 
كما صنفتها العديد من دول العالم جماعة إرهابية، ما يعني أن أردوغان 
يدعم ويحرض على اإلرهاب ما يؤدي إلى تهديد األمن الوطني والسلم 

القومي لمصر.
اســـتوقفني تســـاؤل مهم وجهه رئيـــس حزب الشـــعب الجمهوري خالل 
المقابلـــة للرئيـــس التركـــي، مفـــاده مـــاذا لـــو دعمـــت مصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تصنفه تركيا كحزب وحركة إرهابية؟ ماذا ســـيكون 
موقـــف تركيا وموقف الســـيد الرئيس، خصوصًا أنـــه إذا ما قامت بذلك 
مصر فســـيكون األمر ردة فعل مشـــروعة على ما قام به الرئيس التركي 
من تدخل ســـافر في الشـــؤون الداخلية لمصر، بالتالي سيكون أردوغان 

من يتحمل المسؤولية كونه دفع مصر للقيام بذلك؟ 
من حسن حظ أردوغان أن مصر دولة تحترم القوانين وتلتزم  «

بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية، فعلى الرغم من أن أردوغان استغل 
ودعم جماعة اإلخوان في مصر إلثارة الفتنة والفوضى، إال أن مصر 

نأت بنفسها عن الصدام الواقع بين أردوغان واألكراد ولم تتدخل فيه 
مع أن المقارنة ظالمة ما بين جماعة اإلخوان ذات العقيدة الراديكالية 

والمصنفة دوليًا كجماعة إرهابية وما بين حزب العمال الكردستاني أي 
األقلية التي تتمحور قضيتها حول مطالبات مشروعة وحقوق منهوبة، ال 

عالقة لها بما يسميه أردوغان إرهابا.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

حديث ماذا لو يحدث
مـــن أجمـــل أحاديـــث التفكيـــر تلك التـــي تتمركز حـــول حـــدث معين أو 
موضـــوع محـــدد أو فكـــرة واقعيـــة وفق التناغـــم مع متطلبـــات الحدث 
ذاتـــه، والتـــي منهـــا تنطلق فنـــون التفكير لـــدى البشـــر ومخرجاتها التي 
تزيـــن الحيـــاة بمـــا فيها... هـــذا يحصل كما لـــو كنا في عالـــم مثالي، لكن 
والعتب هنا على البشـــر، وبســـبب ازدحام العالقـــات والتفكير حول هذا 
وذاك، فإننـــا قد نغرق في بحر ال أمان له، وقد نصاب بدوار األفكار التي 
تتالطـــم كاألمـــواج العاتية، فما إن تخرج فكرة حتى يأتي معها حديث، 
وســـرعان مـــا يأتي غيره وغيـــره قبل أن ينتهي الحديـــث األول، كما أننا 
بارعون في صياغة ســـيناريوهات متكاملة لألحداث قبل حدوثها، وقد 

نصنع أحداثا جديدة ألحداث مضت وأحداث قد ال تأتي أصالً.
فـــي اعتقـــادي كباحثة مهتمـــة بعالقات البشـــر، حيث أرى أننـــا ال يمكننا 
التوقف عن التفكير أبًدا، لكن بإمكاننا توجيه التفكير بما يعزز الشخصية 
ويجعلها أكثر واقعية وثباتا، حيث يصعب علينا رســـم ما سيحدث غًدا 
بالتفصيل حتى لو قمنا بالتخطيط له، فإن كنت تخطط الجتماع معين 
وبدأت االستعداد التام لما ستقول وتقترح، ثم أشبعت نفسك بحديث: 
“مـــاذا لـــو أنني لم أســـتطع الحديث بطالقـــة، وقد أرتبك أثنـــاء الحديث 

ويحمر وجهي، ماذا لو نظر إلي الجميع ولم أستطع أن أكمل فكرتي”! 
وفي الجانب اآلخر، هناك حوار جميل وراق على النفس، “الحمد لله  «

لدي الثقة التامة فيما سأكون عليه غًدا، وأنا واثق من عمق األفكار التي 
سأطرحها وحتًما سيكون اجتماعا ثريا”، هكذا عزيزي القارئ، إن األمر هنا 

تحت قيادتك... فإما إن تعتاد نمط الحديث األول وتزداد لديك األحاديث 
من هذا النوع لمختلف األمور فتصاب بدوار األفكار التي تجعلك بعيًدا كل 
البعد عن الواقع، تعيش عالم االفتراضات التي تصدمك في كل المواقف 

والعالقات، فتبدأ تغرق في نفق المشكالت النفسية والعقلية التي ترهقك 
وتؤثر على صحتك وعالقاتك، فتزدحم بك الحياة، أو أنك تركز بكل واقعية 

في أحاديثك التي ترتقي بك في كل موقف حتى تبني بك شخصية مقاومة 
لمفاجآت األمواج كيفما صارت، وتكون ممن لو حدث نفسه بأي حديث 

مواجًها “لو” في كل موقف لها مع األحداث التي حصلت والتي ستحصل، 
والتي لن تحصل... فتكون لديك القوة في مواجهة ما يحصل منها حتى لو 

صدق “حديث ماذا لو يحدث”.

د. حورية الديري

فـــي القســـم األول من هـــذا المقال، بينا باألرقـــام انطالق مملكـــة البحرين في مجال 
المنظمـــات الدوليـــة منـــذ عـــام 1953، وصوالً إلـــى احتضانها أعمال االتحـــاد العالمي 
لمنظمات المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة )اليونيســـمو(  )UNISMO(وفقًا لرئيس 
لجنتهـــا التأسيســـية عبدالنبـــي عبـــدهللا الشـــعلة، وعلـــى ضـــوء إنشـــاء أول جمعيـــة 
متخصصـــة فـــي هـــذا الجانـــب قبـــل 22 عامـــًا، وهـــي جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة البحرينية. واليوم نستكمل حديثنا، ُمسلِطيَن الضوء على اختصاصات 
وسنوات انضمام المملكة لهذه المنظمات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وهنا أود اإلشـــارة إلى أنه أثناء رحلة بحثي عن أصل الموضوع، ومع الشـــكر للجهة 
المختصة، التي وفرت بيانات أقدم عن أول عضوية للبحرين وذلك قبل سبعة عقود، 
لتكون البحرين عضوًا مؤسسًا التحاد الغرف العربية – قبل االستقالل بعشرين عامًا 
)1951م( - من خالل جمعية التجار العموميين في البحرين آنذاك والتي تحولت إلى 
الغرفـــة التجارية في 31 مايو 1951م، بموافقة حكومة البحرين في اجتماع للتجار 
وبحضور المستشـــار تشـــارلز دار ليمبل بلجريف، ما يشـــي بأهمية التجارة والقطاع 
الخاص وموقعها كنقطة مهمة للتبادل التجاري بين الدول، والذي عرفت به المملكة 
منـــذ القـــدم. وكان يـــرأس اللجنة اإلدارية لجمعيـــة التجار آنذاك، عبدالرحمن حســـن 

القصيبي، وســـكرتيرها محمد حســـن الحســـن، وأمين صندوقها إسحاق عبدالرحمن 
الخان، وعضويتها، أشرف س. محمدي، وأحمد بن يوسف فخرو، وعبدالعزيز العلي 
البســـام، ويوســـف أكبر علـــي رضا، وراشـــد عبدالرحمـــن الزياني، وعلـــي عبدالرحمن 

الوزان، ومحمد الحمد القاضي، كما يذكر خالد محمد كانو.
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي، تضاعف العـــدد إلى خمســـة، بانضمـــام البحرين إلى 
المنظمـــة الكشـــفية العربيـــة فـــي عـــام 1962، ثم بعد ســـت ســـنوات )1968( التحقت 
بمنظمة المدن العربية، واإلقليم العربي للمرشدات.. وبنهاية عقد الستينات أصبحت 
البحريـــن عضـــوًا في مجموعة إجمونـــت )Egmont( المالية، وهيئـــة مكافحة الجراد 

الصحراوي التابعة لمنظمة )الفاو(، وكلتاهما في سنة 1969.

من المالحظ أن األرقام المشار إليها أعاله، بينت مكانة مملكة البحرين الريادية  «
في مواقع شتى وعلى المستويات اإلقليمية والدولية منذ مستهل الخمسينيات 
وعضويتها في ستينيات القرن العشرين، في فترة ما قبل االستقالل. وسنرى في 

المقال التالي الطفرة التي شهدتها عالقات البالد بالمنظمات الدولية فيما بعد 
االستقالل، خصوصًا في السبعينيات، وإلى حد ما في الثمانينيات والتسعينيات، 

ثم إلى انطالقة أكبر في مطلع القرن الواحد والعشرين الجاري.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

70 عاما بين تأسيس اتحاد الغرف العربية واليونيسمو )2(

أصبح تأثير اختيار التخصص الدراسي والمهني على الصحة التكاملية حقيقة 
ظاهرة للعيان، وتلك الحقيقة أمر حتمي ولكنه مازال موجودا خارج إطار العقل 
الجمعـــي، وليســـت هناك مالمة على الســـائل في فحوى تلـــك الحقيقة العلمية، 
والتي هي كل شـــيء في حياة اإلنســـان واإلنســـانية جمعاء، وحتى يتسنى لنا 
التعّمق في شرح تلك الحقيقة، علينا جميعا أن نتفق على سبب خلق اإلنسان، 
والـــذي هو بعبارة أخرى “خليفة هللا في األرض” المســـّير بمســـؤولية التعمير ال 
التخريب، أي أّن اإلنســـان مســـّير بواجب التعمير ال التخريب، إذا الســـؤال هنا، 
لماذا الكثير من الناس يخّربون وال يعّمرون دون دراية منهم، وأول ما يدّمرون 

هو أنفسهم! فلنفّند تلك المفاهيم بالتأّمل في مشوار أبناء إنسان اليوم.
فأبناؤنـــا بعـــد تخرجهم من المرحلة الثانوية من كل ســـنة )منذ ســـنين طويلة(، 
يتحّيرون ويترّددون في اختيار تخصصهم الدراســـي والمهني، كل ســـنة ومنذ 
ســـنين! تنســـاق الغالبيـــة العظمـــى منهم إلـــى التخصـــص والمســـار العملي الذي 
يختـــاره لهـــم أولياء األمـــور ومن حولهـــم من “النّصـــاح والزّهـــاد” البعيدين عن 
ذواتهـــم! وهـــم بهـــذا، أي األبناء ومن حولهـــم ال يفقهون مـــدى أهمية وخطورة 
ذلك االختيار على حياتهم بأكملها، ولقد جبلنا كذلك بعقلنا الجمعي على اعتبار 

بعـــض مـــن تخصصات الحياة القّيمـــة هواية ليس إالّ! على ســـبيل المثال، يولد 
االبن وفي قلبه عشـــق الموســـيقى، ولكن عدم تحقيق أحد والديه حلم حياته 
فـــي المحامـــاة لســـبب مـــا، يجعل األب يختـــار البنه تلـــك المهنة، بـــل يصر على 
ذلـــك االختيـــار، ذلـــك أّن في اعتقـــاد األب “أن ابنه امتداد لجيناتـــه.. أي امتداد 
لـــه”، وعلـــى ابنه واجب الطاعة، باعتبـــار أن مهنة المحاماة مشـــّرفة ولها مكانة 
اجتماعية ومردود ماّدي وفير، أما الموسيقى فهي هواية ال بأس من ممارستها 
متـــى ما تســـّنى البنه الوقت! والواضـــح للعيان وبالتجربة العلميـــة العملية، هو 
مـــا يحدث بعـــد أن يتخّرج االبن ويصبـــح محاميا تلبية لرغبـــة أبيه.. ومحاميا 
مرموقـــا كذلـــك، هو عدم ســـعادته بمـــا يقدم، بل وشـــعوره بالتوتر مـــن القضايا 
وفيمـــا يتعلق بالمهنة مـــن التعامل مع العمالء والموكلين، بل إن عدم الســـعادة 
ومحاولة التأقلم بتلك المهنة بال هدف واضح، يجعالنه في حالة صراع داخلي 
وعيش في ألم االنفصال عن الذات.. فالجســـد اآللي يمارس المحاماة، والروح 
تعشق الموسيقى، وبهذا تنفّك وصلة التناغم الكهرومغناطيسي )على تردد 0.1 
هرتز( بين القلب العاشق للموسيقى، عن الدماغ المسيطر على الجسد، لتشغيل 

برنامج المحاماة الدخيل... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. ندى الحساوي

قرار اختيار التخصص الدراسي والصحة المستدامة



علـــى  األحـــد  مســـاء  الســـتار  أســـدل 
منافســـات المربع الذهبي لـــدوري أندية 
الدرجـــة األولـــى لكـــرة الســـلة للموســـم 
بســـقوط   2019  -  2020 الرياضـــي 
فريقي المحرق “حامـــل اللقب” والرفاع 

الوصيف.
المحرق خسر للمرة الثانية على التوالي 
أمـــام األهلي بنتيجـــة )69/ 70(، والرفاع 
هـــو اآلخـــر تلقـــى هزيمتـــه مجـــدًدا أمام 
المنامة بنتيجة )74/ 84(، وبذلك استعاد 
الغريمـــان التقليديـــان بريقهمـــا ليضربـــا 
موعـــًدا مثيـــًرا ومرتقًبـــا فـــي المباريـــات 

الختامية.
“حامـــل اللقـــب” أال وهو المحـــرق أضاع 
فرصـــة الفـــوز والذهاب لمبـــاراة فاصلة، 
إثـــر ســـوء التصـــرف واالســـتعجال فـــي 

الكـــرة األخيـــرة التي تـــم اإلصـــرار على 
تصويبهـــا من الرميـــة الثالثيـــة رغم أنه 
يحتـــاج لنقطتين لكي يخرج منتصًرا أو 
إحراز نقطة على أقل تقدير لكي يعادل 
النتيجـــة ويذهـــب لألشـــواط اإلضافيـــة 

وخصوًصـــا أن لديه متســـًعا مـــن الوقت 
الفتعال ما يريده.

أما الرفاع، فيحســـب له تحســـنه باألداء 
الفني والنتيجة مقارنة بمواجهة الجولة 
األولـــى، ولكن بدايته الســـلبية هي التي 

“قصمـــت ظهـــره” وأبعدتـــه عـــن تحقيق 
منـــاه. الفريـــق تخلـــف بفـــارق 11 نقطـــة 
ورغـــم ذلك تمكن من خـــالل فترات من 
المبـــاراة العـــودة لتقليـــص الفـــارق الذي 
كان يحدث خصمـــه، ولكن عابه الوقوع 

الصعيـــد  علـــى  الكثيـــرة  فـــي األخطـــاء 
الشـــخصي والجماعي فضـــالً عن غياب 
التركيز في تسجيل النقاط والذي جعل 
حلمه كـ “السراب”، كلما يقترب منه يعود 

لالبتعاد!

خـــروج فريقـــي المحـــرق والرفـــاع مـــن 
مـــن  الشـــاكلة،  بهـــذه  الـــدوري  مســـابقة 
المؤكد ســـيجعلهما تحت عنصر الضغط 
النفســـي للتعويـــض، مـــع تبقي مســـابقة 
أخـــرى متمثلـــة فـــي “أغلـــى الكـــؤوس”، 
الخصـــوم  نفـــس  ســـيواجهان  كونهمـــا 
)األهلـــي والمنامـــة(، وهـــذا لـــن يحـــدث 
طالمـــا لن يحصـــل أي تغيير جذري على 
صعيد المحترفين واألجهزة الفنية التي 
تتحمـــل جـــزءًا كبيـــًرا فـــي الخســـارتين 

المتتاليتين بجانب العناصر المحلية.

إســدال الستــار علـى المربــع الذهبـي لكــرة السلــــة

Sports@albiladpress.com 12

كشــف رئيــس جهــاز كرة اليد بنادي االتفاق ســيد جعفر ســيد 
طاهــر عــن وجــود اتفــاق مبدئــي بيــن إدارة النــادي والمدرب 
الوطنــي رائــد المرزوق ليتولى قيــادة الفريق األول لكرة اليد 

للمرحلة المقبلة. 

وقال سيد طاهر في تصريح 
لــــ “البـــالد ســـبورت” لقـــد تـــم 
رائـــد  بالمـــدرب  االجتمـــاع 
المرزوق يوم أمس وتناقشـــنا 
في األمر نفسه، وحدث اتفاق 
مبدئـــي بينهمـــا، ولكن ســـيتم 
لوضـــع  آخـــر  اجتمـــاع  عقـــد 
النقـــاط على الحروف بشـــكل 

نهائي. 
وحـــول وضعية الفريق حالًيا، 
ـــن ســـيد طاهـــر أن التركيـــز  بيَّ
اآلن منصب على ملف الجهاز 
الفنـــي، ومتى ما تـــم االنتهاء 
تحديـــد  بعدهـــا  ســـيتم  منـــه 
واإلعـــداد  التدريـــب  مرحلـــة 
بعـــد  المســـابقات  الســـتئناف 

شهرين من اآلن.
ويعتبـــر المـــرزوق مـــن أبنـــاء 

وبـــزغ  ترعـــرع  النـــادي، وقـــد 
علـــى  متميـــز  كالعـــب  فيـــه 
صعيد دورينا، ومن ثم التحق 

بمجال التدريب.

اتفاق مبدئي بين المرزوق واالتفاق

سقوط “حامل اللقب” 
ووصيفه وتأهل 

الغريمين التقليديين 
للنهائي

علي مجيد

علي مجيد
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قطعــت شــوطا كبيــرا فــي عمليــة جمــع التاريــخ الرياضي

لجنة “التوثيق” تشكر خالد بن حمد على الدعم الالمحدود

عــن  البحرينيــة  الرياضــة  تاريــخ  وتوثيــق  جمــع  لجنــة  عبــرت   
جزيــل شــكرها وامتنانهــا للنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيــس 
لجنة التنســيق والتنفيذ والمتابعة “اســتجابة” سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة على الدعــم الالمحــدود الذي يقدمه ســموه 
والمتابعــة المســتمرة منه للعمل الذي تقــوم به اللجنة في مجال 

توثيق تاريخ الحركة الرياضية في مملكة البحرين.

 وكان ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
التقـــى  قـــد  خليفـــة  آل  حمـــد 
بأعضـــاء لجنـــة جمـــع وتوثيـــق 
تاريخ الرياضة البحرينية خالل 
االجتمـــاع المرئي األخير للجنة 
التنســـيق والتنفيـــذ والمتابعـــة 
“اســـتجابة”، حيث أثنى ســـموه 
على الجهود التي تبذلها اللجنة 
برئاســـة ســـعادة الدكتـــور عبـــد 
الرحمن صـــادق عســـكر األمين 
العام المساعد للمجلس األعلى 

للشباب والرياضية.
 من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة 
والمتابعـــة  الدعـــم  أن  علـــى 
المستمرة من قبل سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة هي 
المحرك الرئيســـي وراء الجهود 
التي بذلت وســـتبذل من قبلهم 
لتوثيـــق كافة جوانـــب التاريخ 
الرياضي في المملكة، مشيرين 
إلـــى أن تحقيق تطلعات ورؤية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في جمع وتوثيق اإلرث 
البحرينـــي وحفظـــه  الرياضـــي 
لألجيـــال القادمـــة هـــو الهـــدف 

الذي تسعى اللجنة لتحقيقه.
اللجنـــة شـــكرها   كمـــا وجهـــت 
كذلـــك إلـــى الشـــيخ ســـلمان بن 
األميـــن  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
العام للمجلس األعلى للشـــباب 
أن  مؤكديـــن  والرياضـــة، 
بتســـخير  معاليـــه  توجيهـــات 
كافـــة إمكانيات المجلس عامل 

رئيسي لتحقيق النجاح وتنفيذ 
القرارات التي تم اعتمادها من 
قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
وشـــئون  اإلنســـانية  لألعمـــال 

الشباب.
لجنـــة  أشـــادت  المقابـــل،  فـــي   
جمـــع وتوثيق تاريـــخ الرياضة 
البحرينيـــة بثقـــة وزيـــر شـــئون 
الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد 
تشـــكيل  قـــرار  إصـــداره  بعـــد 
كل  إلـــى  باإلضافـــة  اللجنـــة، 
الجهود التي يبذلها لتقديم كل 
الدعـــم المطلـــوب، إلـــى جانـــب 
متابعـــة ســـعادته لســـير عمليـــة 
الجمع والتوثيق بشكل مستمر.

 وعقدت لجنة التوثيق الرياضي 
الماضيـــة  الفتـــرة  مـــدى  علـــى 
ســـبعة اجتماعـــات أثمـــرت عن 
تحقيـــق العديد مـــن اإلنجازات 
حيـــث  عملهـــا،  خطـــة  ضمـــن 
أقامت بمتابعة من عبدالرحمن 
صادق عسكر سلسلة من ورش 
اللجنـــة  عضـــو  قدمهـــا  العمـــل 
عبدالجليل أســـد جمعـــت كافة 
االتحـــادات واألنديـــة والمراكز 
الشـــبابية الوطنيـــة علـــى مدى 
3 أيـــام؛ بهدف شـــرح وتفصيل 
طريقـــة التوثيـــق المتبعـــة مـــن 
مـــلء  وكيفيـــة  اللجنـــة،  قبـــل 
الحقول المطلوبة من كل جهة، 
إذ شـــهدت ورش العمـــل تفاعال 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  كبيـــرا 

بالشأن الرياضي في المملكة.
واصلـــت  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى   
لجنـــة التوثيـــق الرياضـــي عقد 
مـــع  التنســـيقية  اجتماعاتهـــا 
مختلـــف القطاعـــات والجهـــات 
الرسمية واألهلية، حيث بحثت 
ُســـبل التعاون مع ممثلي وزارة 
والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
البحرينية،  البارالمبيـــة  اللجنـــة 
وزارة  اإلعـــالم،  شـــؤون  وزارة 
وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة 
العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة 
باإلضافة إلى االتحاد الرياضي 
لألمن العـــام واالتحاد الرياضي 
نفـــط  وشـــركة  العســـكري، 
إلـــى جانـــب  )بابكـــو(  البحريـــن 
غـــرار  علـــى  األهليـــة  الجهـــات 
مركز الحراك الدولي البحريني، 
إذ أكـــدت اللجنـــة خـــالل هـــذه 
أهميـــة  علـــى  االجتماعـــات 
الشـــراكة بين كافة الجهات من 
أجل تحقيـــق الهدف والوصول 
لجمـــع وتوثيـــق كل مـــا يخـــص 

الشأن الرياضي.
التوثيـــق  لجنـــة  عملـــت  كمـــا   
اســـتحداث  علـــى  الرياضـــي 

لجان فرعية بهدف إشراك أكبر 
عـــدد من القطاعـــات في عملية 
التوثيـــق، إذ تـــم تشـــكيل لجان 
معنيـــة بـــكٍل من رياضـــة المرأة 
والحكام في مختلـــف األلعاب، 
في حين قطعت اللجنة شـــوطًا 
األرشـــفة  عمليـــة  فـــي  كبيـــرًا 
مـــن  أكثـــر  مـــن خـــالل توثيـــق 
200 وثيقـــة تتنـــاول القـــرارات 
والقوانيـــن  والتشـــريعات 
التـــي ُتعنـــى بالشـــأن الرياضـــي 
يرجـــع تاريخهـــا إلـــى منتصـــف 
العشـــرينات، إلـــى جانـــب عـــدد 
والمؤلفـــات  الصـــور  كبيـــر 

التاريخية.
لجنـــة  وجهـــت  المقابـــل،  فـــي   
الرياضـــي  التاريـــخ  توثيـــق 
البحريني عبر مختلف وســـائل 
للجميـــع  دعوتهـــا  اإلعـــالم 
للمســـاهمة فـــي هذا المشـــروع 
الوطنـــي الضخـــم، مـــن خـــالل 
والمســـتندات  الوثائـــق  تقديـــم 
التاريخية  للمقتنيات  باإلضافة 
التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا إثراء 
الرياضـــي  المتحـــف  مشـــروع 
والتواصـــل مـــع خـــالل األرقـــام 
 -  17177116( التاليـــة 
خـــالل  مـــن  أو   )17177164
asaeed@( البريد اإللكترونـــي 

.)scys.gov.bh

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

سمو الشيخ خالد بن حمد

مواصلة 
االجتماعات 

التنسيقية مع 
مختلف القطاعات

لقاء المحرق واألهلي لقاء الرفاع والمنامة

اعتماد رزنامة موحدة وزيادة األرباح وتحفيز الالعبين
ــي ــاض ــم ــات شـــهـــر أغـــســـطـــس ال ــاعـ ــمـ ــتـ ــال اجـ ــ ــة” خـ ــابـ ــجـ ــتـ ــة “اسـ ــن ــج قــــــــرارات ل

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، رئيــس لجنــة التنســيق والتنفيــذ والمتابعــة “اســتجابة” 
بالمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة إلى 
اعتماد رزنامة موحدة للرياضة، وزيادة أرباح الدوري المحلي وتحفيز الالعبين.  

جـــاء ذلك، في القـــرارات التي خرجت 
بها لجنة “اســـتجابة” فـــي االجتماعات 
التـــي ترأســـها ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمد آل خليفة خالل شـــهر أغســـطس 
الماضـــي، وذلـــك عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئي، والتي شـــهدت مشـــاركة جميع 

األعضاء. 
التـــي  بالجهـــود  ســـموه  رحـــب  وقـــد 
يبذلونهـــا فـــي التنســـيق مـــع الجهـــات 
الحكومية ذات العالقة؛ من أجل تنفيذ 
توصيات وخطط وبرامـــج اللجنة، بما 

يتوافـــق مـــع توجيهـــات ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب، مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
والتـــي تســـاهم فـــي مزيد مـــن النهضة 
الشـــباب  لقطـــاع  والتقـــدم  والرفعـــة 

والرياضة. 
وخالل االجتماعات، اطلع ســـموه على 
الموضوعـــات التـــي تمـــت مناقشـــتها، 
والتـــي اتخذت فيهـــا اللجنة فيها عددا 

من القرارات التالية: 
أوال: التنســـيق مـــع االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم على وضـــع تصور متكامل 
القوانيـــن  المفتـــوح متضمنـــا  للـــدوري 
والمعايير والفترة الزمنية وعدد الفرق 

المشاركة. 
ثانيـــا: وجـــه ســـموه إلـــى التواصل مع 
زيـــادة  فـــي طـــرق  للنظـــر  االتحـــادات 
إلنجـــاح  الالعبيـــن  وتحفيـــز  األربـــاح 

الدوري. 

ثالثا: وجه سموه لتحويل صالة الجفير 
الرياضية لصالة متعددة األغراض. 

رابعـــا: متابعـــة آخـــر المســـتجدات في 
جمـــع وتوثيـــق اإلرث الرياضي لمملكة 
البحرين وتقديم الشكر للجنة التوثيق 

على جهودهم الكبيرة. 
خامســـا: وجه ســـموه لتحديـــد رزنامة 

موحدة للرياضة. 
سادســـا: التنســـيق مـــع وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة ووزارة األشـــغال 
العمرانـــي  والتخطيـــط  والبلديـــات 
نشـــاطات  لترخيـــص  حلـــول  لتقديـــم 

الطعام المتنقلة. 
 ســـابعا: وجـــه ســـموه إلـــى تخصيـــص 
البحريـــن  ألســـتاد  المقابلـــة  الســـاحة 

الوطني لعربات الطعام المتنقلة.
وقد حث سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة الجميع علـــى مواصلة الجهود؛ 
بهدف تنفيذ البرامج التي تســـاهم في 
تنمية وبناء وتطوير الحراك الشـــبابي 

والرياضي في المملكة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من االجتماع المرئي

رائد المرزوق



أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(

حسن علي

رئيس اتحاد الكرة يستقبل عبدالرحمن عسكر
إشـــادة بالـــدور الكبيـــر والبـــارز للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

اســـتقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة في 
مقـــر االتحاد، األميـــن العام المســـاعد 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
عبدالرحمـــن عســـكر، وذلـــك بحضـــور 
نائب رئيس االتحاد للشؤون اإلدارية 
والماليـــة علـــي بـــن أحمـــد البوعينيـــن 
إبراهيـــم  لالتحـــاد  العـــام  واألميـــن 

البوعينين.
 وفي بداية اللقاء، رحب الشـــيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة باألمين 
األعلـــى  للمجلـــس  المســـاعد  العـــام 
للشـــباب والرياضـــة فـــي بيـــت الكـــرة 
البحرينيـــة، مؤكـــًدا أهميـــة اللقـــاءات 
الدوريـــة الســـتعراض ســـبل التعـــاون 

المشترك.

 ونـــوه رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم خـــالل اللقاء 
بالـــدور الكبيـــر والبـــارز الـــذي يقوم به 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
برئاســـة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 

األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلك فـــي دعم 
قطاعـــي الشـــباب والرياضـــة، مؤكـــًدا 
عمـــل االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
الســـديدة  التوجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى 

والـــرؤى الثاقبة لســـموه فـــي االرتقاء 
بكـــرة القـــدم البحرينيـــة علـــى جميـــع 
األصعـــدة، كمـــا نـــوه بدعـــم واهتمـــام 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحرص ســـموه 

على دعم االتحادات الرياضية.
 واطلـــع الدكتـــور عبدالرحمـــن عســـكر 
اللقـــاء علـــى ســـير مســـابقات  خـــالل 
وأنشطة االتحاد البحريني لكرة القدم 
فـــي الفتـــرة الحالية، والتي اســـتأنفها 
الماضـــي  أغســـطس   7 يـــوم  االتحـــاد 
اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق  وســـط 
الجهـــات  مـــن  المطلوبـــة  االحترازيـــة 
المختصة؛ لمنع تفشي انتشار فيروس 

كورونا.

علي بن خليفة مستقباًل عبدالرحمن عسكر

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقديـــًرا لكفاءتـــه ومؤهالتـــه، جدد 
نادي االتفاق الســـعودي التعاقد مع 
المـــدرب الوطني علـــي عبدالمجيد 
لموسمين إضافيين للعمل كمساعد 
مـــدرب بـــدوري كأس األمير محمد 

بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وجـــددت إدارة نـــادي االتفاق الثقة 
بعلي عبدالمجيد بعد العطاء الرائع 
مـــع الفريـــق فـــي الموســـم الجـــاري 
2019 – 2020، التـــي حقـــق خاللها 
يحتـــل  إذ  جيـــدة،  نتائـــج  الفريـــق 
الفريـــق حاليـــًا المركز الثامـــن بـ 42 

نقطة في سلم الترتيب.
االتفـــاق  نـــادي  إدارة  وأقدمـــت 
علـــى تجديـــد التعاقـــد مـــع المدرب 
الســـعودي خالد العطوي الذي سبق 
لـــه قيـــادة منتخـــب الشـــباب بلقب 
والتجديـــد   ،2019 آســـيا  بطولـــة 

مـــع مســـاعد المـــدرب اآلخـــر أحمد 
الحـــراس حمـــد  المالكـــي ومـــدرب 
الفنـــي مصعـــب  اليامـــي والمحلـــل 
األحمدي ومدرب اللياقة نور الدين 
رجب ومـــدرب اللياقة اآلخر ضياء 

عماره.
المـــدرب  عبدالمجيـــد  ويعتبـــر 
الـــذي  حاليـــا،  الوحيـــد  البحرينـــي 
يعمـــل في دوري محمد بن ســـلمان 

للمحترفين.

االتفاق السعودي يجدد للمدرب عبدالمجيد

تعـــادل فريقـــا الشـــباب والحالـــة 
فـــي  أهـــداف،  دون  مـــن  ســـلبًيا 
المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفين 
أمس، على استاد الشيخ علي بن 
محمـــد آل خليفة، ضمـــن افتتاح 
لـــدوري   15 الجولـــة  منافســـات 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وعجـــز الفريقـــان عـــن التهديـــف 
فيمـــا  المبـــاراة،  شـــوطي  طـــوال 
شـــهدت إضاعـــة ركلة جـــزاء من 

فريق الحالة عبر الالعب محمود 
عبدالرحمن )رينغـــو( في الدقيقة 
األول،  الشـــوط  زمـــن  مـــن   )27(
بعد أن ســـدد كـــرة يمين الحارس 
الشـــبابي علي عيســـى الذي تألق 
فـــي إبعـــاد الكـــرة حامًيـــا مرمـــاه 
مـــن هـــدف محقـــق، فيمـــا كانـــت 
الثانـــي  الشـــوط  األبـــرز  الفرصـــة 
الكرة الرأســـية للبديـــل الحاالوي 
محمـــود الحايكـــي الـــذي منعـــت 

فيـــه العارضـــة هدًفـــا محقًقا في 
رصيـــد  ووصـــل   .)61( الدقيقـــة 

الشـــباب )11 نقطة(، والحالة )10 
نقاط(.

أدار المباراة الحكم محمد بونفور، 
محفـــوظ  جـــالل  ســـيد  وعاونـــه 

وصـــالح جناحـــي، والحكم الرابع 
حسين البحار.

15 الجولــة  افتتــاح  فــي 

الشبــــاب والحالــــــة يتعـــــادالن بال أهــــــداف
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تركيب اإلنارة بملعب شواطئ الطائرة
االتــــــــحــــــــاد يــــــصــــــدر جـــــــــــدول الــــــــــــــــدوري رســـمـــيـــا

أكمــل االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة تركيــب اإلنــارة بالملعــب الرملي للشــواطئ 
بمدينــة عيســى الرياضيــة تمهيدا النطالق دوري الرجال للشــواطئ للموســم الجاري 

2019 – 2020 والذي سينطلق رسميا في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وقال عضو مجلس إدارة االتحاد، رئيس 
مجلس الشـــواطئ أن توفر اإلنارة ساهم 
فـــي وضع جدول المباريات بكل أريحية، 
والقـــدرة علـــى إقامـــة المباريـــات خـــالل 
الفترة المســـائية، حيث تم إصدار جدول 
الدوري بشكل نهائي وستقام المواجهات 
 6:30 الســـاعة  الملعبيـــن  علـــى  األولـــى 

والثانية الساعة 7:30 مساء.
وأشـــار الفردان أن تركيب اإلنارة تشـــكل 
نقلـــة كبيرة، حيث إنها تعطي مرونة أكبر 
في تنظيم المسابقات وإقامة التدريبات، 
بعكس الموسم الماضي والتي أجبر فيها 
االتحاد على تنظيم مسابقاته خالل فترة 

النهـــار فقـــط، كما لفت بأن اإلنـــارة مفيدة 
خـــالل فتـــرة الصيـــف وارتفـــاع درجـــات 
وأغســـطس  يوليـــو  بشـــهري  الحـــرارة 
إلقامـــة المباريات خالل الفترة المســـائية 
فقط، واألمر ذاتـــه ينطبق على الحصص 

التدريبية للمنتخبات.
هـــذا وقد أصـــدر االتحـــاد جـــدول بطولة 
الدوري رســـميا حيث ســـتنطلق المسابقة 
المقبـــل  5 أكتوبـــر  15 ســـبتمبر وتنتهـــي 
 11 يمثلـــون  24 فريقـــا  بمشـــاركة   2020
ناديـــا تـــم توزيعهـــم علـــى 4 مجموعـــات 

وذلك بواقع 6 فرق في كل مجموعة.
مشـــاركتها  اعتمـــاد  تـــم  التـــي  واألنديـــة 

هـــي كال مـــن نـــادي عالـــي )فريـــق واحد(، 
داركليب )ثالثة فرق(، المعامير )فريقين(، 
اتحـــاد الريـــف )فريقين(، المحـــرق )ثالثة 
فـــرق(، النصـــر )فريقيـــن(، األهلـــي )ثالثـــة 
فـــرق(، النبيـــه صالـــح )ثـــالث فـــرق(، بني 
جمرة )فريق واحـــد(، التضامن )فريقين(، 

الشباب )فريقين(.
وكان فريـــق النـــادي األهلـــي المكـــون من 
هرونـــة  وأيمـــن  عنـــان  ناصـــر  الالعبيـــن 
توج بطال لـــدوري الرجال للكـــرة الطائرة 
 2018- الماضـــي  بالموســـم  الشـــاطئية 
2019 ليـــدون اســـمه فـــي لوحة الشـــرف 
فـــي  المســـابقة  لقـــب  يحـــرز  نـــاد  كأول 
انطالقتهـــا األولى بعد فـــوزه في المباراة 
النهائية علـــى فريق داركليب المكون من 
محمد يعقوب وعلي مرهون بنتيجة 2/1 
ليحصـــل األخيـــر علـــى المركـــز الثاني أما 
المركز الثالـــث فقد كان من نصيب فريق 
النصـــر المكـــون مـــن رضـــا عبدالحســـين 
وخليل عبدهللا بعد فوزه على بني جمرة 
المكون مـــن علي حمزة وعلـــي عبدالنبي 
بنتيجـــة 2/1 في مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع.

محمد الفردان

أصــدر االتحــاد البحريني لكرة القدم جدول ما تبقى من مباريات 
دوري الدرجة الثانية للموسم الحالي 2019 - 2020. وستستأنف 
منافسات الدوري عبر الجولة 20 في القسم الثالث يوم الخميس 
المقبل الموافق 10 ســبتمبر الجاري بلقاء ســترة مع المالكية على 
استاد األهلي، والبحرين مع البديع على ملعب مدينة حمد، وذلك 

عند 6.30 مساًء.

وســـتقام الجولـــة 21 يـــوم 
فيمـــا  ســـبتمبر،   15
ســـتقام   21 الجولـــة 
يـــوم من ذات الشـــهر، 
تختتـــم  أن  علـــى 
يـــوم  المنافســـات 
بإقامـــة  ســـبتمبر   23
الجولـــة األخيرة التي 
ستشهد تتويج البطل 
المراكـــز  وتحديـــد 

النهائية.

استئناف دوري الدرجة الثانية الخميس

علي عبدالمجيد

أحمد مهدي

حسن علي

أحمد مهدي

تتواصــل اليــوم )الثالثاء( منافســات الجولــة 15 لدوري ناصر بن حمــد الممتاز، 
وذلــك بإقامــة لقاءيــن قوييــن عنــد 7 مســاء، ســيحددان بشــكل كبيــر مالمــح 

المنافسة على لقب المسابقة.

يلتقـــي الحـــد )المتصـــدر( مـــع الرفـــاع 
)حامـــل اللقـــب فـــي الموســـم الماضـــي 
وصاحـــب المركـــز الثالـــث حالًيـــا( على 
اســـتاد مدينـــة خليفة الرياضيـــة، فيما 
يلعـــب الرفـــاع الشـــرقي أمـــام المحرق 
على اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد آل 

خليفة.
رائـــد  يدخـــل  األولـــى،  المبـــاراة  فـــي 
 32 برصيـــد  الحـــد  فريـــق  الترتيـــب 

نقطـــة أمـــام الرفـــاع المتوهـــج بفـــوزه 
فـــي 3 مباريـــات متتالية مع اســـتئناف 
منافسات الدوري وعاد للمراكز الثالثة 
األولـــى، إذ يملك حالًيا 28 نقطة. يقود 
محمـــد  وطنيـــان:  مدربـــان  الفريقيـــن 
الشـــمالن مـــع الحـــد وعلي عاشـــور مع 
الرفـــاع. وتعتبـــر المبـــاراة الرابعـــة بين 
الطرفيـــن هـــذا الموســـم، إذ أن الحـــد 
تفـــوق في ذهاب الـــدوري، كما فاز في 

ذهاب نصف نهائي كأس جاللة الملك، 
فيما تعادل الطرفان خالل إياب نصف 
نهائي كأس جاللة الملك. مباراة اليوم 
تماًمـــا؛  المقاييـــس  مختلفـــة  ســـتكون 
كونها مهمة في سباق الصدارة، فالحد 

يرغـــب بفـــوز يعـــزز صدارتـــه ويؤمنها 
دون فقدانهـــا مـــرة أخـــرى، فـــي حيـــن 
أن الرفـــاع يأمـــل بفـــوز يقربـــه لخـــط 
المركـــز األول؛ كونـــه  علـــى  المنافســـة 
ســـيالقي في الجولة المقبلـــة المحرق 

صاحب الوصافة.
وفي المباراة الثانية، يســـعى الطرفان 
الجولـــة  خـــالل  نتيجتهمـــا  لتعويـــض 
حصـــد  الشـــرقي  فالرفـــاع  الماضيـــة، 
9 ممكنـــة خـــالل 3  نقطـــة مـــن أصـــل 
مباريـــات وكان آخرهـــا الخســـارة مـــن 
دعـــت  التـــي   )3-0( الشـــرقي  الرفـــاع 
بمـــدرب الفريـــق الوطني مرجـــان عيد 
لتقديم اســـتقالته، قبـــل أن توقع إدارة 
النـــادي مع المـــدرب الرومانـــي فلورين 
موتـــروك الـــذي ســـيقود الفريـــق للمرة 
األولى خالل هذا الموسم، أما المحرق 
فتعـــادل الجولة الماضيـــة أمام النجمة 

وفقـــد الصـــدارة، ويرغـــب بفـــوز يبقيه 
علـــى الوصافة أو يخطـــف به الصدارة 
أو  بالتعـــادل  الحـــد  تعثـــر  حـــال  فـــي 
الخســـارة مـــن الرفاع، ويقـــود المحرق 
المـــدرب البرازيلـــي ماركـــوس باكيتـــا. 
يملـــك المحرق 31 نقطـــة، فيما الرفاع 

الشرقي 21 نقطة.
الجميع سيكون على موعد مرتقب في 
اللقاءيـــن، فمن ســـيكون الظافر بنقاط 
ثالث مهمة في مشـــوار المنافســـة من 
بين أطـــراف المراكـــز الثالثـــة األولى؟ 
للرفـــاع  كلمـــة  هنـــاك  ســـتكون  وهـــل 

الشرقي بقيادته الفنية الجديدة؟

الحـــد يصطـــدم بحامـــل اللقـــب “الســـماوي”... و ”الشـــرقي” بثـــوب فنـــي جديـــد أمـــام المحـــرق

قمتــــــان لتحديـــــد مالمــــــــح البطـــــــل
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استعد لموجة من العمل ومزيد من المهام الجديدة.

ستزيد المهام وضغوطات العمل في مقابل زيادة راتبك.

عليك فتح صفحة جديدة مع زمالئك في العمل.

نزلة برد شديدة تالزمك وتجعلك تلزم الفراش.

تحتاج إلى إجازة من العمل لمدة أيام قليلة.

قد تواجه اختالفا في الرأي اليوم في العمل.

اإلجهاد سيؤثر على صحتك كثيرا هذه األيام.

لبدنك عليك حق وأنت تتجاهل حق بدنك.

حاول أن تتجنب األنشطة المجهدة في البيت.

شخص مسن يمنحك غذاًء للفكر والمعرفة.

أنت تقدر القيمة الذاتية لإلنسان، وهذا ما تحاول أن تبنيه لشخصك.

لديك القدرة على إظهار قدراتك عندما تسنح أو تفرضها الظروف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يشــارك الفنان األردني منذر رياحنة ضيف شــرف ضمن 
أحداث فيلم “ساعة شــيطان”، الذي يتم تصويره حاليا، 
وجمعت المشــاهد بينه وبين الفنان باســم سمرة في 

إحــدى الفيالت على طريق المنصورية، ويتبقى أيام قليلة 
لالنتهــاء من تصويــره وبعدها يدخــل في مراحــل المونتاج 

والمكساج استعدادا لطرحه في السينما.
وكان العمل توقف منذ فترة؛ بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت باالنتهاء من 

تصوير فيلمه اآلخر “زنزانة 7” المقرر طرحه قريبا.

ناشد الفنان طارق العلي الحكومة والجهات المسؤولة في 
الدولة عودة الحركة المسرحية، وفتح دور السينما بأسرع 
وقــت. وقال العلي، فــي فيديو عبر صفحتــه على “تويتر”، 

“المرحلــة المقبلــة عجلوا فيها ترى فعال تدمرنا، كل شــيء 
رجــع كما كان قبــل جائحة كورونا، عدا المســارح، شــنو الحكمة 

من اســتمرار إغالقها، ومن يتحمل المسؤولية، سارعوا بالسماح للمسارح بالعمل 
فــورا”. وأضــاف “أتمنى صدور قرار مــن الجهات المختصة بفتح مســارحنا وعودة 

عروضنا، حالنا حال كل القطاعات والشركات التي تكبدت خسائر فادحة”.

طرحت الفنانة التونســية لطيفة أغنيــة جديدة تحمل 
عنوان “خليني” علــى تطبيق “أنغامي”، وتصدر العمل 

الترند على أنغامي في العديد من البلدان العربية.
وحرصت لطيفة على اختيار لون موســيقي جديد يتميز 

بالروح الشبابية، وهو ما ظهر واضًحا في الكليب الذي حمل 
توقيع جمال عادل، إذ ظهــرت لطيفة بأكثر من لوك والقت إطالالتها إعجاب 

الجمهور.
وحققت أغنية “خليني” انتشارًا واسًعا منذ الساعات األولى من إطالقها.

لطيفة ترندافتحوا المسارحفي ساعة شيطان

تلفزيون البحرين يبدأ عرض البرنامج الوثائقي “تاريخ المحرق”
يــعــرض تــلــفــزيــون الــبــحــريــن ابـــتـــداء من 
وفي  سبتمبر،   10 المقبل  الخميس  يــوم 
مساء  والنصف  الخامسة  الساعة  تــمــام 
“تاريخ  الوثائقي  البرنامج  أجـــزاء  ــى  أول
ــزاء، وكل  الــمــحــرق”، الــمــكــون مــن 10 أجــ
جزء مدته نصف ساعة، وسيعاد البرنامج 

يوم السبت الساعة 9 مساء.
والــبــرنــامــج مــن إشــــراف وبــحــث الشيخ 
واإلشــراف  خليفة،  آل  خليفة  بن  عيسى 
بـــنـــت عـــلـــي آل خــلــيــفــة،  ــشــيــخــة هـــيـــا  ال
وساعد في اإلشــراف الشيخة مروة بنت 
محمد  وإخـــراج  خليفة،  آل  عبدالرحمن 
الشوملي، وإعداد سلوى إلياسي، وتقديم 
اإلنــتــاج صالح  بــودالمــة، ومتابعة  لــولــوة 

قمبر، والمونتاج بشرى الظاعن.
ــر حـــلـــقـــاتـــه عــــن مــديــنــة  ــبـ ويـــتـــحـــدث عـ
وفرجانها  مناطقها  بكل  العريقة  المحرق 
“البسيتين، الحد، قاللي، الدير، سماهيج”.

ويــســتــعــرض الــبــرنــامــج تـــاريـــخ الــمــحــرق 
فـــي مــخــتــلــف الــمــيــاديــن، مــثــل تــواريــخ 
إنـــشـــاء الـــمـــدارس والـــمـــســـارح واألنـــديـــة 
أهمية  مستعرضا  الشعبية،  الطرب  ودور 
المحرق كميناء تجاري قديم وذات شهرة 
فـــي الـــغـــوص، وكـــذلـــك أســـمـــاء الــفــرجــان 
بــإجــراء  العمل  فــريــق  قــام  إذ  الــمــعــروفــة، 
ــاء  واألدبـ المؤرخين  مــع  طويلة  لــقــاءات 

المحرق،  أهالي  من  والشعراء  والفنانين 
الذين تحدثوا بإسهاب عن تاريخ المحرق 
الحلقة  في  والمتحدثين  تفاصيله،  بكل 
آل  علي  بنت  هيا  الشيخة  هــم:  األولـــى، 
خليفة، محافظ محافظة المحرق سلمان 
ونائب  فــؤاد شويطر،  هــنــدي،  بــن  عيسى 
التنفيذي  المدير  األمــنــاء  مجلس  رئيس 
بن  خــالــد  الشيخ  الثقافي  عيسى  لمركز 

خليفة آل خليفة. يذكر أن الشيخ عيسى 
من  العديد  الشاشة  إلــى  قــدم  خليفة  بــن 
المتميزة  الــوثــائــقــيــة  ــرامــج  ــب وال األفــــالم 
لمكتبة  حــقــيــقــيــا  مــكــســبــا  شــكــلــت  الـــتـــي 
تلفزيون البحرين، منها على سبيل المثال 
ــذي  ال الــحــصــر “خــيــل أهـــل الــبــحــريــن”، ال
تحدث عن تاريخ الخيل العربية األصيلة 
البحرين”  أهـــل  “مــقــنــاص  الــبــحــريــن،  فــي 

وهـــو بــرنــامــج تــحــدث عــن هــوايــة اآلبـــاء 
واألجداد التي تناقلتها األجيال، وبرنامج 
البرنامج  وهــذا  عظيم”  شأن  “لعبدالعزيز 
القوية  التاريخية  العالقات  عــن  تحدث 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  والمتميزة 
أهل  “تاليد  وبرنامج  السعودية،  العربية 
16 حلقة  تــحــدث عــبــر  ــذي  ــ ال الــبــحــريــن” 
تلفزيونية عن األصايل من اإلبل وكيفية 

خليفة  آل  فتح  أن  منذ  عليها  المحافظة 
الكرام البحرين وإلى يومنا هذا. وبرنامج 
عــن سيرة  يتحدث  الــذي  المجد”  “شــعــاع 
ــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي  ــ الـ رئــيــس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، “دانات 
أهل  “عرضة  التاريخ”،  “مهرة  التلفزيون”، 
والفيلم  البحرين”  أهل  “دواســر  البحرين” 

الوثائقي “تاريخ الرفاع”.
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 1380
الروس بقيادة أمير موسكو دميتري 

دونسكوي يلحقون هزيمة ساحقة 
بجيش يتكون من مزيج من التتر 

والمغول في معركة كوليكوفو، 
التي تعد بداية انهيار الدولة 

التترية 
في آسيا 
الوسطى.

1760
الجنرال اإلنجليزي جيفري أمهيرست يتمكن من إلحاق هزيمة عسكرية بالقوات الفرنسية.

 1937
سوريا تستضيف مؤتمر عربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية.

 1941
بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية، وذلك في الحرب العالمية الثانية.

 1943
إيطاليا تعلن استسالمها من دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية.

 1949
الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب 4 سنوات ونصف قضاها في مصر.

أسامة الماجد

أعلنت النجمة الكندية سيلين ديون 
عن انضمامها لحملة المصمم اللبناني 
العالمي زهير مراد، التي أطلقها قبل 

فترة؛ لمساعدة سكان 
بيروت الذين 

تضرروا من 
جراء 

انفجار 
المرفأ.

شــاهدت أثنــاء حضــوري مهرجان العين الســينمائي في 2019 فيلم المخرج المصري المبدع يوســف فريســكا “رقصــة للحياة”، ومنذ 
تلك اللحظة عرفت بأنني أمام مخرج واعد، يعرف كيف يقدم الفكرة في طرح أفالمه، إضافة إلى روحه الحلوة التي هي كالمرآة 
لداخله. وهو فنان ومخرج مبدع يقدم تجاربه بخطوات ثابتة، وأخيرا سنحت لي الفرصة مشاهدة حصرية لفيلمه الجديد “َعَشَرة 
10”، المقرر طرحه بدور العرض وفي المهرجانات السينمائية العربية والعالمية قريبا، إذ يعد فريسكا كتلة من النشاط في مجاله.

الجديد من بطولة: غادة قطاطة،  والفيلم 
الدين عمر، أحمد عبدهللا،  هيام صبري، عز 
ــســيــونــي، منى  وائـــــل شـــاهـــيـــن، مــحــمــود ب
الــــمــــحــــمــــودي، عــمــر 
فيصل، طارق 

ابــوالــســعــود ونــرفــانــا نــويــر، مــديــر التصوير 
عصام سعيدي، وهو من تأليفه وإخراجه.

ويبدأ الفيلم في مكان مجهول ومظلم كناية 
عن المصير المحتوم أو الوضع الذي توضع 
فيه، 10 أشخاص بمختلف الجذور في هذا 
المكان الغامض وتبادر أحدهم بالسؤال أين 
أنا؟ وما هذا وهنا تطرح انت كمشاهد نفس 
ــى عقلك  ــســؤال، إذ يــدخــل يــوســف إل ال
بهذا السؤال، يدور هذا السؤال بصورة 
مريبة بين الجالسين وحينها تكتشف 
ــوارات،  ــحــ ــ ــالل ال ــن خــ األشـــخـــاص مـ
وطريقة نبرة الصوت التي تعرف عن 
جــذور كــل شخص، ووســط كــل هذه 
األشخاص  رمــوز  تنفك  األسئلة 
ونــعــرف كــل شــخــص منهم 
والــهــادئ  المثقف  بين 

والمزعج.
وتــــــــــتــــــــــســــــــــارع 
األحـــــــــــــــــداث مـــع 

هؤالء  عن  كثيرا  ونكتشف  الــحــوارات، 
الموجودين عندما يبدأ كل واحد منهم 
أشخاصا  لنا  قدم  فالمخرج  الكالم،  في 
ــلــبــس ومــكــان  ربــمــا يــتــشــابــهــون فـــي ال
ــم لــكــنــهــم أبــــدا لــيــســوا بنفس  ــودهـ وجـ
شخصا  أن  يكتشفون  وعندما  الجذور، 
ويــخــرج  سيعيش  فــقــط  منهم  ــدا  واحــ
مــن هــذا الــمــكــان ويــتــبــارى كــل شخص 
في  وأحقيته  أهميته  لتوضيح  منهم 
الــخــروج مــن هــذا الــمــكــان، الــذي يعتبر 
والتي  نعيشها،  التي  الحياة  عن  كناية 
لالستمرار،  والــقــوة  الشجاعة  تتطلب 
والموسيقى  والتعليم  ــن  اآلمـ بــيــن  مــا 
والمثقف  والطبيب  واإلعالمي  والنائب 
مشاهير  وصــراع  السينمائي  والمخرج 

السوشيال ميديا.
أجــــــواء رائـــعـــة مــصــغــرة لــمــا نــعــيــشــه في 
اليوم وتقديم كل واحد  العربية  مجتمعاتنا 
بــيــن عشرة  الــمــهــم، عــشــرة  بــأنــه هــو  لنفسه 

دائرتنا  في  يوم  كل  معهم  نعيش  أشخاص 
أنهم مجرد  تكتشف  النهاية  المزعجة، وفي 

شيء بال قيمة ليبدأ الصراع معهم أساسا.
المخرج  قال  “البالد”  لـ  تصريح خاص  وفي 
يوسف فريكا عن الفيلم “إنه يعتبر التجربة 
النجاح  عــنــاصــر  لــتــوافــر جميع  لــه  األفــضــل 
بجميع  محظوًظا  كــان  إنــه  إذ  صناعته،  في 
فريق عمل الفيلم من المحترفين والممثلين 
“تم  وأردف  والــقــويــة”،  الــفــريــدة  بموهبتهم 
عربية  مهمة  مهرجانات  إلــى  الفيلم  تقديم 
ــمــهــرجــانــات  وعــالــمــيــة و ســيــتــم إعـــــالن ال
المشارك بها الفيلم قريًبا على صفحة الفيلم 
الرسمية”. وأضاف ”الفيلم لمن شاهده حاليا 

فــكــرتــه تــمــيــل إلـــى الــخــيــال وغــريــبــة بعض 
فيلم  فــكــرة  أي  مــع  تشابهها  لــعــدم  الــشــيء 
مكان  في  ويــدور  قبل،  من  غربي  أو  عربي 
بــعــشــر شخصيات  مــلــيء  غــامــض ومــظــلــم 
مختلفة، فقط األقوى واألكثر شجاعة الذي 

وهو  منه،  ويخرج  الحياة  قيد  على  سيظل 
مــن إنــتــاج هيام صــبــري، وشـــارك فــي كتابة 
النص محمود بسيوني، ليكمل اللوحة الفنية 
الــتــصــويــر عــصــام ســعــيــدي بتصويره  مــديــر 

الفيلم.

فريسكا يقدم فيلمه “عشرة 10”... عندما نتخيل أننا األهم بين الجميع
طارق البحار

فريق البرنامجسلمان بن هنديالشيخ خالد بن خليفة

فريسكا: فكرتي تميل إلى الخيال والغموض



حصدت ”دي إتش ال“ إكسبرس بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لقب “أفضل بيئة عمل في الشـــرق األوسط لعام 2020”، 
 Great Place وذلـــك من قبل هيئـــة ثقافة مكان العمل العالميـــة
to Work، حيـــث احتلـــت شـــركة الخدمات اللوجســـتية العالمية 
العمالقـــة المرتبـــة األولى ضمن قائمة أفضـــل 50 مكان عمل في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، والتـــي تضـــم كيانـــات خاصـــة وعامة 
علـــى الصعيـــد المحلـــي واإلقليمـــي والدولي بيـــن دول المنطقة، 
كمـــا أنهـــا تغطي قاعـــدة عريضة مـــن المجاالت، بـــدًءا من مجال 
باإلعـــالم،  ومـــروًرا  والتمويـــل،  والتكنولوجيـــا،  اللوجســـتيات، 
واألزياء الموضة، والســـلع االستهالكية ســـريعة التداول، وحتى 

الضيافة والرعاية الصحية والتصنيع.
وقال نائب الرئيس للموارد البشرية لدى “دي إتش ال” إكسبرس 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، هنري فارس “نحن فخورون 
للغايـــة بهذا اإلنجاز الذي حققتـــه ”دي إتش ال“، حيث إنها تولي 
أهميـــة كبيرة لخلق ثقافة عمل تتميز بالتناغـــم والثقة المتبادلة 
بين فريق عمل ُمثابر. ونحرص أيًضا على أن يسهم مكان العمل 

في تحسين حياة الموظفين وتعزيز الروابط بينهم، جنًبا لجنب 
مع تحفيز روح التعاون واالبتكار في العمل”.

أقامـــت شـــركة إبراهيم خليل كانـــو جولة تعريفية عـــن ُبعد تعد 
األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى المملكـــة للتعريـــف بالجوانب 
المتعـــددة لقســـم قطع الغيار، وذلك ضمن إطـــار برنامج “مالزمة 

الوظائف” التابع لمؤسسة إنجاز البحرين. 
شارك في الجولة أكثر عن 40 طالًبا من مختلف مناطق البحرين 
بمرافقـــة ســـتة متطوعيـــن مـــن قســـم قطـــع الغيـــار فـــي شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانو، حيـــث تم تعريفهـــم على أنظمـــة التخزين 

واستراتيجيات رعاية العمالء.
مـــن جانبـــه، رحـــب عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب في شـــركة 
إبراهيم خليل كانو، طالل فؤاد كانو، الذي يشـــغل أيضًا منصب 
عضـــو مجلس اإلدارة في مؤسســـة إنجاز البحرين، بهذه الجولة 
التي تلعب دورًا أساســـيًا بتعريـــف الطلبة على العديد من فرص 
العمـــل المتنوعة المتاحة في الســـوق، قائالً “اســـتطاعت شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو طـــوال الســـنوات الماضيـــة إثبـــات دورها 
الريـــادي ليـــس فـــي أنشـــطتها التجاريـــة فحســـب بل أيضـــًا في 
تطبيـــق أحـــدث آليـــات العمـــل وأوجـــه المعرفة والتـــي أصبحت 

بمثابة قدوة لشـــركات أخـــرى في البحرين”. وأضـــاف كانو، “لقد 
كنا نتطلع بشـــوق إلقامة أول فعاليـــة افتراضية لبرنامج مالزمة 
الوظائـــف بهدف تعريف الطلبة علـــى مختلف الجوانب المتعلقة 
فـــي قســـم قطع الغيـــار ومـــدى أهمية توفيـــر جميع قطـــع الغيار 
بشـــكل يتناســـب مع احتياجات الســـوق. وأتقدم بالشـــكر لفريق 
مؤسســـة إنجـــاز البحرين لتوفيـــر الفرصة لنا للمشـــاركة في هذا 

البرنامج ولدعمهم المستمر لنا”.

2020 إفــريــقــيــا  ــال  ــم وش ــط  ــ األوس ــرق  ــش ال بمنطقة  ”إنــجــاز” لـــ  التابع  الــوظــائــف”  “مــازمــة  برنامج  ضمن 
“دي إتش ال” تحصد لقب “أفضل بيئة عمل” “إبراهيم كانو” ُتعرف بالجوانب المتعددة لـ ”قطع الغيار”
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أعلنت شركة بتلكو عن رعايتها لبطولة البحرين للرياضة اإللكترونية 
“غران توريزمو” للمرة الثانية على التوالي، إذ تعد البطولة األولى من 
نوعها على مســـتوى البحرين والشـــرق األوسط، التي ُأطلقت من قبل 
االتحـــاد البحريني للســـيارات )BMF(، وقـــام بتنظيمها كل من االتحاد 
 Polyphony“ الدولي للســـيارات واســـتوديو تطويـــر األلعاب اليابانـــي

 .”Digital
ومســـاهمة “بتلكـــو” كأحـــد الرعـــاة فـــي هـــذه البطولة ســـاعد في خلق 
أجـــواء الروح التنافســـية في المســـابقة، إذ ســـيتم تقديـــم العديد من 
الجوائز النقدية للفائزين، فسيحظى الفائز بالمركز األول بــــمبلغ قدره 
50 دينـــارا و30 دينـــارا للفائز بالمركز الثانـــي و20 دينارا للفائز بالمركز 

الثالث في كل جولة. 
أمـــا الفائز بلقب هذا الموســـم، فســـيحصل على 500 دينـــار، أما الفائز 
بالمركـــز الثاني ســـيحصل علـــى 300 دينار و200 دينـــار للفائز بالمركز 

الثالث.

“بتلكو” تدعم بطولة
 “غران توريزمو”

يقــدم ذا ميرشــانت هــاوس لضيوفــه الفرصــة إلقامــة فريــدة مــن نوعهــا وســط اللوحــات الفنيــة الجميلــة المشــهورة عالمًيــا 
والمدمجــة بالثقافــة البحرينيــة المحليــة الغنية. لقد حاز ذا ميرشــانت هاوس على جائزة أفضل فنــدق بوتيكي في المنطقة، 
ولقــد كانــت الخصائــص والمرافــق والخدمــات المميــزة في ذا ميرشــانت هاوس هي ســبب حصــول الفندق علــى مكانته بين 

أفضل 10 % من الفنادق حول العالم وفوزه مؤخًرا بجائزة خيار المسافر 2020 المقدمة من موقع ترب أدفايزر.

وجـــذب هـــذا الفنـــدق البوتيكي ذو 
الخمـــس نجـــوم اهتمـــام العديد من 
السكان المحليين والسياح على حد 
ســـواء، حيـــث أصبـــح نقطـــة التقاء 
عشـــاق الفـــن ومحبـــي المجموعات 
تضـــم  حيـــث  المنســـقة،  الفنيـــة 
هـــذه المجموعـــة المتزايدة بشـــكل 
مســـتمر مـــا يزيـــد عـــن 200 قطعـــة 
فنيـــة لفنانيـــن محلييـــن صاعديـــن 
أمثـــال عائشـــة المؤيـــد ومصطفـــى 
وعمـــر  فخـــرو  وبلقيـــس  حلواجـــي 
الراشد وعباس الموسوي، باإلضافة 

إلـــى فنانيـــن آخريـــن عالمييـــن مثل 
وهيرســـت  وبيكاســـو  وارهـــول 

وماتيس.
كمـــا يحتـــوي الفنـــدق علـــى منتجع 
صحي داخلي والذي فاز بالترشيح 
لجائزة اوه الال للمنتجعات الصحية 
للعـــام 2020. يحظـــى ذا ميرشـــانت 
هـــاوس بالتقديـــر واالهتمـــام الكبير 
المميـــزة والمزينـــة  لمرافقـــه  نســـبًة 
بلمســـات فنيـــة، هنالك أيًضـــا كافيه 
قري والـــذي يعتبر مكانا اســـتثنائيا 
فـــي مكتبـــة الفنـــدق التـــي تحتـــوي 

علـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن الكتب 
لتمنح مســـاحة اســـترخاء حميمية 
للضيـــوف. إضافَة إلى هذه التجربة 
الحصرية التـــي يقدمها كافيه قري، 
تكمـــن بهجـــة وجمـــال الفنـــدق فـــي 
ســـطح  علـــى  المتواجـــدة  الشـــرفة 

الفندق.
تمتلـــك الشـــرفة فـــي ذا ميرشـــانت 
هـــاوس أفضل ســـطح فـــي المملكة 
المدينـــة  علـــى  المميـــزة  إلطاللتهـــا 
باإلضافة إلى أثاثها الفريد المصنوع 
من األقمشة المشهورة والمصنوعة 

يدوًيا، كما يمكـــن للضيوف والزوار 
االســـتمتاع بتجربـــة طعـــام راقيـــة 
على الشـــرفة الموجودة على سطح 
مطعـــم  فـــي  وبالتحديـــد  الفنـــدق 
انديغـــو، يقدم هذا المطعم الداخلي 
مجموعـــة من األطباق المتوســـطية 
علـــى وجـــه الخصوص واآلســـيوية 
الممتـــازة حيـــث يســـتخدم مطعـــم 

مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  انديغـــو 
إعـــداد  فـــي  الطازجـــة  األعشـــاب 
أطباقـــه والتي يتـــم الحصول عليها 
مباشرة من حديقة الشرفة الخاصة 
بفنـــدق ذا ميرشـــانت هـــاوس، بمـــا 
في ذلـــك إكليـــل الجبـــل والخزامى 

والياسمين وغيرها الكثير.
يفخـــر فنـــدق ذا ميرشـــانت هاوس 
باإلعـــالن عـــن إعـــادة فتـــح مطعـــم 
انديغـــو وكافيـــه قري وذلـــك تزامًنا 
مع استعدادات المملكة إلعادة فتح 
المطاعم في فترة ما بعد الكورونا.

ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــافـــة ال ــالـــثـــقـ ــة بـ ــجـ ــدمـ ــط لــــوحــــات فـــنـــيـــة مـ ــ ــ وس

“ذا ميرشانت” يقدم لضيوفه إقامة فريدة

ــدة ــديـ ــجـ الـ  S-Class ســــيــــارة  إنــــتــــاج  ــدء  ــ ــ ب

“مرسيدس بنز” تفتتح “مصنع 56” رسميا

يجســـد “مصنـــع 56” مســـتقبل إنتـــاج الســـيارات في 
لصناعـــة  بنـــز، ويضـــع معاييـــر جديـــدة  مرســـيدس 
مقـــر  فـــي  الموجـــود  المصنـــع  ويؤكـــد  الســـيارات. 
مرســـيدس بنـــز بمدينـــة زيندلفينغـــن التزام الشـــركة 
موطنـــًا  ألمانيـــا  اتخـــاذ  اســـتمرار  تجـــاه  الواضـــح 
الســـتثماراتها، وذلك من خالل استثمار ما يقرب من 
730 مليون يورو لتصل استثمارات شركة مرسيدس 
بنـــز إلـــى نحـــو 2,1 مليـــار يـــورو فـــي مقـــر الشـــركة 
بزيندلفينغن. وتعمل الشـــركة في الوقت نفسه على 
زيـــادة الكفـــاءة فـــي مصنع 56 بنســـبة 25 % مقارنة 
بعمليات تجميع ســـيارات S-Class السابقة. ويتميز 
اإلنتـــاج فـــي مصنـــع 56 بأعلـــى مســـتويات المرونة، 
وينطبـــق ذلك على عـــدد الطـــرازات المنتجة وحجم 
اإلنتـــاج، وكذلـــك علـــى تدفق مـــواد التصنيـــع، حيث 
يمكـــن إدخـــال الطـــرازات الجديـــدة - من الســـيارات 
المدمجة إلى سيارات الدفع الرباعي ومن السيارات 
التقليدية إلى الســـيارات الهجينة وحتى الســـيارات 
الكهربائيـــة بالكامل - إلى خطوط اإلنتاج خالل أيام 
قليلـــة، في مـــا يمكن تعديل اإلنتاج بســـرعة ومرونة 
ليتوافق مع الطلب في األسواق. وتماشيًا مع مبادرة 
“Ambition 2039”، ســـيكون مصنـــع 56 خاليـــًا مـــن 
الكربون، وســـتكون عمليـــات اإلنتاج محايـــدة تمامًا 
لثاني أكسيد الكربون، وستنخفض متطلبات الطاقة 
بشـــكل كبير. ويرجع الســـبب في ذلك، من بين أمور 

أخـــرى، إلى مفهوم الطاقـــة المبتكر، الذي يســـتخدم 
النظام الكهروضوئي وشـــبكة التيار المستمر وأنظمة 
تخزيـــن الطاقة المعتمـــدة على بطاريات الســـيارات 
المعاد اســـتخدامها. وتتضمن صالـــة التجميع أحدث 
التقنيـــات والعمليـــات المبتكـــرة والتـــي تـــم تنفيذها 

بشـــكل متســـق وشـــامل، مما يوفر أعلى مســـتويات 
الدعم الممكن للموظفين خالل مهام عملهم اليومية. 
وســـيتم تنفيـــذ المفهـــوم الذي يقوم عليـــه مصنع 56 
تدريجيـــًا في جميع مصانع ســـيارات مرســـيدس بنز 

حول العالم.
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“ذا ميرشانت هاوس” 
فندق البوتيك 

الخمس النجوم 
الوحيد بالمنطقة

أشاد عضو مجلس إدارة شركة يوسف 
بـــن أحمد كانـــو، نبيل خالد كانـــو، بقرار 
مجلـــس الـــوزراء بإطـــالق حزمـــة مـــن 
المبـــادرات الهادفة إلى تطوير سياســـة 
التصريح لصاحب العمل األجنبي )نظام 
العمـــل المـــرن( لمزاولة بعض األنشـــطة 
المهنية، مؤكدًا أن القرار جاء في وقته 
ويلبي تطلعات القطاع التجاري لحماية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

وسيصب القرار في مصلحة الوطن.

كما ثمن كانو المتابعة الحثيثة من قبل 
الحكومـــة للنظـــام منـــذ تطبيقـــه لتعزيز 
آثـــاره اإليجابية وســـد ثغراته الســـلبية 
بما يحفـــظ مصالح الجميـــع. وأكد كانو 
المســـتمرة  المراجعـــة  ضـــرورة  علـــى 
لنظام العمل المرن التي من شـــأنها منح 
وجعلهـــم  للمواطنيـــن  العمـــل  أفضليـــة 
الخيـــار األول عنـــد التوظيـــف مع حفظ 
حقوق العمـــال وأصحاب العمل بصورة 
متوازنـــة. ودعـــا كانـــو إلى فـــرض مزيد 

مـــن الضوابط التي تحمي المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة وتمنحهم فرص 
تنافســـية عادلـــة ومتكافئـــة وتحـــد من 
التشـــوهات التـــي أحدثهـــا النظـــام فـــي 
ســـوق العمل. وأشـــار إلى أهمية ســـماع 
وأصحـــاب  التجـــاري  القطـــاع  صـــوت 
األعمال وأصحاب الشـــركات عبر جميع 
قنـــوات التواصـــل، باعتبارهـــم العمـــود 
الذيـــن  الوطنـــي،  لالقتصـــاد  الفقـــري 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  علـــى  يعتمـــدون 

فـــي التوظيـــف، مـــن أجـــل تذليـــل كل 
التـــي تواجـــه  الصعوبـــات والمعوقـــات 
عملهـــم لتحقيـــق المصلحـــة العامـــة بما 
يخدم المســـيرة التنموية الشاملة التي 
تشهدها البحرين في هذا العهد الزاهر.

ــاع الـــتـــجـــاري ــ ــط ــ ــق ــ ــات ال ــعـ ــلـ ــطـ ــي تـ ــبـ ــلـ يـ
نبيل كانو يشيد بتطوير “ المرن”

نبيل كانو
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بسبب “كورونا”... نفاد شهادات الوفاة بالمكسيك
انقض فيروس كورونا المستجد بقوة وأحكم قبضته 
مئات  لــيــذهــب ضحيته  الــعــالــم،  دول  مــن  عـــدد  عــلــى 
اآلالف، ومن بين تلك الدول احتلت المكسيك المركز 
الرابع من حيث عدد الوفيات، ما أدى إلى نفاد شهادات 
الوفاة في الكثير من واليات البلد، وفاقم معاناة أسر 

الضحايا.
األميركية،  جورنال”  ستريت  “وول  صحيفة  وذكــرت 
إلى  إضــافــة  كاليفورنيا،  وبــاهــا  مكسيكو  واليــتــي  أن 
مدينة ميكسيكو، العاصمة الفدرالية للمكسيك، تعاني 
جميعها من نقص في أعداد شهادات الوفاة المتوافرة؛ 
نظًرا الرتفاع عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا 
في  أنــه  األميركية،  الصحيفة  وأوضــحــت  المستجد. 
معظم السنوات، فإن الحكومة الفدرالية تطبع وتوزع 
سنويا،  الواليات  مختلف  على  وفاة  ألف شهادة   900

لتغطية نحو 750 ألف حالة وفاة في المتوسط.
وعادة ما يتبقى ما بين 100 إلى 150 ألف شهادة غير 
لوباء  نظرا  أنه  إال  الــواليــات،  بها  تحتفظ  مستخدمة، 
كورونا فإن الوفيات اإلضافية أدت على األرجح إلى 

نفاد تلك الشهادات االحتياطية من بعض الواليات.
يعيشها  التي  المأساة  عمق  مــن  األزمـــة  هــذه  وزادت 

المكسيكيون؛ نظرا لسببين رئيسيين، األول يكمن في 
أن بعض عائالت الضحايا أصبحت مضطرة لالحتفاظ 
بجثة فقيدهم في منزلهم أليام، لحين إصدار شهادة 
الــذي يوضح مــدى خطورة  السبب اآلخــر  أمــا  وفـــاة. 
ــع، فــيــكــمــن فـــي ظــهــور ســــوق ســـــوداء خــاصــة  ــوضـ الـ

بشهادات الوفاة، ابتكرها أطباء.
وقالت الصحيفة “إن بعض األطباء أصبحوا يتقاضون 
مبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 400 دوالر للقيام بزيارة 
منزلية وإصدار شهادة وفاة، على الرغم من أن القانون 

ينص على أن إصدار شهادات الوفاة يتم مجانا.

توفيت أمس االثنين الفنانة المصرية 
يناهز  كامل، عن عمر  القديرة عايدة 
تعاني  الــفــنــانــة  وكـــانـــت  ــا.   ــامـ عـ  89
مـــن مــشــكــالت صــحــيــة فـــي الــمــعــدة 
والــقــولــون، وقــضــت مــا يــقــرب مــن 3 
القاهرة،  مستشفيات  بأحد  أسابيع 
الصحية، وطالبت  تدهور حالتها  إثر 
الجمهور بالدعاء لها أثناء آخر اتصال 
معها. والفنانة عايدة كامل من مواليد 
الفنان  زوجها  من  ولها   ،1931 العام 
ابــن هشام  عــزمــي،  الــراحــل، محمود 
األعلى  المجلس  عــام  أمــيــن  عــزمــي، 
تحديد  اآلن  حتى  يتم  ولم  للثقافة، 

موعد أو مكان تشييع الجثمان.
ولــلــراحــلــة الــعــديــد مـــن الــمــشــاركــات 

البارزة في السينما والتلفزيون.

وفاة الفنانة المصرية 
عايدة كامل

ذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــيــن الــجــديــدة 
“شينخوا”، أن مركبة فضاء تجريبية يمكن 
استخدامها أكثر من مرة عادت بنجاح إلى 
يومين  بعد  األحد،  يوم  لها  المحدد  الموقع 
ــدار حـــول األرض مما  مــن إطــالقــهــا فــي مـ
لــرحــالت ذهــاب  قــد يفضي  إنــجــازا  يشكل 

وعودة للفضاء بتكلفة أقل.
ــجــديــدة  ــصــيــن ال ــاء ال ــبـ ــة أنـ ــالـ ــت وكـ ــالـ وقـ
مهًما  إنــجــاًزا  تمثل  الرحلة  إن  “شينخوا”: 

في أبحاث بالدنا بشأن المركبات الفضائية 
طريقة  تعد  التي  استخدامها،  يعاد  التي 
إلى  للوصول  مكلفة”  وغير  مــالءمــة  أكثر 

الفضاء.
وبينما قالت “شينخوا”: إن المركبة هبطت 
لم  جيوتشيوان،  في  لها  مخطط  كــان  كما 
صور  أي  الحكومية  اإلعــالم  وسائل  تنشر 
غير  وشكلها  الــمــركــبــة  حــجــم  ليبقى  بــعــد، 

محددين، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

استنساخ  في  أميركيون  علماء  نجح 
“بــرزوالــســكــي”، ما  حــصــان مــن فصيلة 
عزز اآلمال في إنقاذ هذه الفصيلة من 

االنقراض.
األميركية،  تــايــم”  ذا  لصحيفة”  ووفــقــا 
اســتــخــدم الــعــلــمــاء فــي حــديــقــة “ســان 
)دي  نــوويــا  حمضا  للحيوانات  دييغو” 
إن إيه( مجمدا لنحو 40 سنة، وحقنوه 
المهر  إلنــجــاب  بــديــلــة،  أم  مــهــرة،  فــي 

“كيرت” من فصيلة “برزوالسكي”، التي 
تعيش في البرية في الصين ومنغوليا، 
ويعتقد أنها انفصلت جينيا عن الخيول 

المستأنسة، منذ نحو 500 ألف سنة.
النوع  هــذا  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
من الخيول هو آخر فصيلة خيول برية 
حية، وأنها باتت اآلن مهددة باالنقراض 
على الرغم من برامج التوليد في بعض 

المناطق.

مركبة فضاء صينية “قابلة إلعادة االستخدام”

أمل في بقاء الساللة.. استنساخ حصان نادر

تلميذة مرحلة ابتدائية تحمل زهورا متوجهة إلى مدرستها في اليوم 
األول من بداية العام الدراسي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا. 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

علقت العشرات من أفراس النهر في 
والماء،  بالطين  مملوءة  كانت  بركة 

في محمية طبيعية بدولة ناميبيا.
ــرز”، تــواجــه  ــتــ ــ وبــحــســب وكــالــة “روي
ــمــــوت جــوعــا  ــ ــات خـــطـــر ال ــوانـ ــيـ ــحـ الـ

وعطشا.
وقال مدير مخيم “ليفينغستون”: إن 
البركة كانت تحصل على مياهها من 
نهر قريب، إال أن فترة جفاف طويلة 

أدت لتجفيف المنبع.
حــيــوانــات فرس  مــن  العديد  وبــاتــت 
النهر عالقة في البركة منذ شهور، إذ 
عددها  أن  إلــى  المحمية  مدير  أشــار 
على  المخيم  ويساعد   .40 عن  يزيد 
البركة حتى  داخــل  إلــى  المياه  ضــخ 
ــذه الـــحـــيـــوانـــات عــلــى قيد  تــبــقــى هــ
الحياة، وأضاف مدير المخيم “تثبت 
اآلن،  حتى  فعاليتها  الطريقة  هــذه 
مالي  دعــم  على  ماسة  بحاجة  لكننا 
مــصــادر  أو  الـــوقـــود  نــفــقــات  لتغطية 

الطاقة الشمسية من أجل المضخة”.

من بين أسوأ األشياء التي يمكن أن 
الطعام،  تناول  أثناء  لإلنسان  تحدث 
ذبابة ال تكف عن اإلزعــاج والطيران 

حوله محاولة الحط فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، 
ــيــة ألنــه  ــان أكــثــر كــارث لــكــن األمــــر كــ
أثناء  منزله  مــن  كبيرة  أجـــزاء  دمــر 
مــحــاولــة صــيــد الــحــشــرة الــمــزعــجــة، 
صالح  غير  أصبح  البيت  أن  لــدرجــة 
نيوز”  “سكاي  أفــادت  حسبما  للسكن، 
ــيــة. وكـــشـــف الــمــصــدر أن  ــبــريــطــان ال
ــرجــل كـــان يــتــنــاول طــعــام العشاء  ال
عندما بدأت ذبابة في مضايقته. ولم 
إزعاج  قــادرا على تحمل  الرجل  يعد 
مالحقة  وأثــنــاء  المتطفلة،  الحشرة 
الـــذبـــابـــة، ضـــرب الـــرجـــل عـــن طــريــق 
الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، األمر 
انفجار في مطبخه  إلى  الذي أفضى 
الذي  منزله  سقف  من  جــزء  وانهيار 
الرجل  ونجا  للسكن.  صالحا  يعد  لم 

بأعجوبة من موت محقق.

خطر يهدد بمذبحة 
في إفريقيا

حاول طرد ذبابة 
فدمر منزله

)6.8 كغ( من بطن  15 رطال  يبلغ وزنها  سحب أطباء كرة شعر ضخمة 
كانت طفلة  أن  منذ  هــوادة  بال  أن مضغت خصل شعرها  بعد  مراهقة، 
صغيرة.  وخضعت سويتي كوماري، عمرها 17 عاما، لعملية جراحية في 
والية جهارخاند الهندية، بعد أن اشتكت من آالم في المعدة، وتمت إزالة 
نحو 7 كغ من الشعر. ويقول األطباء “إن العملية استغرقت 6 ساعات، 
إذ عانت الشابة من حالة ُتعرف باسم متالزمة “رابونزيل” )أكل الشعر(، 
تيمنا بالرواية الخيالية األلمانية”. وال يوجد سوى 90 حالة معروفة في 

جميع أنحاء العالم.
من  المتشابك  الشعر  يسحب  وهو  الطبي  الفريق  فيديو  مقطع  وُيظهر 

معدة المراهقة، التي تعهدت اآلن بالتخلي عن هذه العادة.

سحب كتلة شعر تزن 7 كيلو من معدة فتاة

أثارت صور جديدة تم التقاطها للمغنية الشهيرة ريهانا قلق متابعيها، بعد 
أن ظهرت آثار إصابة على وجهها، شبيهة بتلك التي ظهرت عليها قبل 

سنوات عندما تعرضت للضرب على يد حبيبها السابق، إال أن المغنية ردت 
وأوضحت حقيقة ما جرى هذه المرة، على لسان ممثلها، الذي أوضح أنها 

تعرضت لحادث أثناء ركوبها “سكوتر كهربائي”. وقال الطبيب ساهو، الذي أجرى لها عملية جراحية، إنه أكبر تراكم للشعر في بطن شخص ما، 
شاهده خالل مسيرته المهنية التي استمرت 40 عاما.

يوم  إيــرانــيــيــن،  شــبــان   3 انتحر 
األحـــد، غــرقــا فــي بحر قــزويــن؛ 
الــحــوت  بلعبة  تــأثــرهــم  بــســبــب 
األزرق المتداولة في البالد، فيما 

تم إنقاذ رابع قبل الغرق.
المحلية،  “تسنيم”  لوكالة  ووفقا 
فـــإن مــديــر خــفــر الــســواحــل في 
ــدران شــمــالــي  ــ ــازنـ ــ مــحــافــظــة مـ
إيــــران، نــقــي كــريــمــيــان، أكـــد أن 
تبريز  مــدن  أهالي  من  شبان   4“
وأردبيل وأصفهان وإيذة التابعة 
ــالد،  ــتـــان جـــنـــوبـــي الـــبـ لـــخـــوزسـ
ودخلوا  بعضهم  بأيدي  أمسكوا 
مياه بحر قزوين العميقة؛ بسبب 

تأثرهم بلعبة الحوت األزرق”.

وأضـــــاف كــريــمــيــان أن “رجـــال 
اإلنقاذ المتمركزين على شواطئ 
مازندران حذروا الشبان األربعة 
بـــضـــرورة الـــتـــراجـــع، لــكــنــهــم لم 
ــهــم  ــوا، وبـــعـــد دخــول ــب يــســتــجــي
المياه، داروا حول بعضهم بعضا 
بطريقة مخططة وغرقوا تحت 

الماء بصمت”.
ــذي  ــابــع أن “أحـــد الــبــحــارة ال وت
مكان  من  بالقرب  موجودا  كــان 
الحادث، شاهد حركة أحد هؤالء 
الشبان، فحاول المساعدة، لكنه 
غير  الغريق،  من  مقاومة  واجــه 
ــاذ تــمــكــنــوا من  ــقـ ــال اإلنـ أن رجــ
المساعدة وأنقذوا أحد الشبان”.

“الحوت األزرق” يغرق 3 شبان إيرانيين

األوروبـــي  غــزة  مستشفى  أعلن 
ــاع غـــــــزة، أمـــس  ــطــ جـــنـــوبـــي قــ
االثنين، تسجيل والدة أول طفل 
كورونا  بفيروس  مصابة  لسيدة 

في القطاع.
في  المستشفى  إدارة  وأكــــدت 
الرسمية  صفحتها  عبر  تغريدة 

على “فيسبوك”، أنها “أجريت العملية داخل المستشفى الذي تم تخصيصه لألزمة 
المستشفى  أن  يذكر  القطاع”.  في  كورونا  فيروس  انتشار  بفعل  الحالية  الوبائية 
لم يوضح حالة الطفل أو والدته، لكنه اكتفى بنشر صورة للطفل بعد الوالدة. هذا 
و632  وفــاة  حــاالت   5 تسجيل  االثنين  أمس  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الـ24 ساعة  ُمصاًبا خالل   341 وتعافي  المستجد،  كورونا  بفيروس  إصابة جديدة 
الماضية بعد إجراء 4129 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبذلك بلغ إجمالي 
اإلصابات بالوباء في فلسطين 34012 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 203.

والدة أول طفل لمصابة بـ “كورونا”

أكثر من 66 ألف حالة وفاة بكورونا في المكسيك
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