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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، أهميـــة مواصلة تعزيـــز التعاون 
والتنسيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
والواليات المتحـــدة األميركية الصديقة 
خصوًصـــا  األصعـــدة،  مختلـــف  علـــى 
والدفاعيـــة،  العســـكرية  المجـــاالت  فـــي 
األمـــن  فـــي ترســـيخ ركائـــز  بمـــا يســـهم 

واالستقرار والسالم في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، عن ُبعد أمس، 
قائـــد القوات البحرية بالقيـــادة المركزية 
الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
الفريـــق بحـــري صمويـــل بابـــارو. وأشـــاد 
سموه بعمق العالقات التاريخية المتينة 
التـــي تجمع مملكـــة البحريـــن والواليات 
إليـــه  وصـــل  ومـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
التعـــاون الثنائـــي بينهمـــا من مســـتويات 

متقدمة في المجاالت كافة.

مواصلة التنسيق العسكري مع أميركا
ســمو ولي العهد: عالقات تاريخية متينة مع الواليات المتحدة

سمو ولي العهد في لقاء عن ُبعد أمس مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس

المنامة - بنا

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بـــدأت 
فـــي  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
إجـــراء الفحوصات الطبيـــة لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( لجميـــع أعضـــاء 
الهيئات اإلداريـــة والتعليمية والفنية 
بالمدارس الحكومية، بمركز البحرين 
والمؤتمـــرات،  للمعـــارض  الدولـــي 
وستســـتمر وفق جدول زمني محدد، 
بحيث يتـــم االنتهاء منهـــا قبل عودة 
منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم. 

وأوضحـــت الوزارة أنه ســـيتم إعطاء 
مواعيـــد زمنيـــة محـــددة مســـبقا لكل 
شـــخص إلجراءات الفحـــص الخاص 
بأعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية؛ 
للتأكـــد مـــن انســـياب عمليـــة الفحص 
وتجنب االزدحام، داعية الجميع إلى 
التقيـــد بالمواعيـــد التي سترســـل لهم 
عبـــر الرســـائل النصيـــة؛ حفاظـــا على 
ســـالمة الجميع ولضمان سير العملية 

بسهولة ويسر.

بدء فحوصات “كورونا” 
لموظفي المدارس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

)02(

فيضانات اجتاحت مساحات واسعة في السودان

القاهرة ـ وكاالت

عقـــدت جامعـــة الدول العربيـــة، أمس، اجتماعـــا طارئا عن بعد لمؤسســـات 
العمـــل العربي المشـــترك؛ لدعم الســـودان فـــي مواجهة األضرار والخســـائر 
جّراء كارثة الفيضان والسيول غير المسبوقة. وقال األمين العام المساعد 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون االقتصاديـــة الســـفير كمال حســـن علي إنه ســـيتم 
إرســـال طائرة باســـم الجامعة، الثالثاء المقبل، تحمل مســـاعدات إنســـانية 
وإغاثية عاجلة. إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للمساهمة في دعم المتأثرين 
بالفيضانات في الســـودان بمملكة البحرين اجتماعها مســـاء أمس عن ُبعد، 

وشكلت لجنة عليا للمساهمة في دعم المتضررين.

تحرك عربي عاجل لدعم السودان

المحرق - المواصالت واالتصاالت

المواصـــالت  وزيـــر  دشـــن 
مجلـــس  رئيـــس  واالتصـــاالت 
إدارة شركة مطار البحرين كمال 
أحمد، أعمال المرحلة اإلنشـــائية 
الثانيـــة واألخيـــرة مـــن مشـــروع 
مبنـــى المســـافرين الجديد، التي 
تشـــمل بنـــاء الجـــزء الغربـــي من 

المبنى.
وتم ذلـــك أثناء مراســـم تســـليم 
مبنـــى المســـافرين الحالـــي إلـــى 
للمشـــروع  الرئيـــس  المقـــاول 
“أرابتيـــك تاف”، التي أقيمت في 
المبنى الجديـــد بحضور الرئيس 
التنفيذي لشـــركة مطار البحرين 
والمقاوليـــن  البنفـــالح،  محمـــد 
الرئيســـين للمشـــروع وعـــدد من 

المسؤولين.

تدشين المرحلة 
األخيرة لمبنى 

المسافرين 
الجديد

)07(
)10(

حجم استثمارات البحرين بمصر

)07(

03071014

اتحاد الكرة يتعاقد مع 5 مدربين بحرينيينمجلي: اشتقت كثيرا للمسرحالحوثيون يسرقون مليارات النفطارتفاع أسهم “اإلثمار القابضة” 2 % األمية بالبحرين
أكد وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي أن جهود مملكة 
البحرين الكبيرة والمثمرة في 

مجال محو األمية األبجدية 
مكنتها من خفض نسبة األمية 

لديها إلى نحو 2 %.

أظهرت بيانات شركة اإلثمار  «
القابضة على موقع بورصة دبي، 

أن سهم “اإلثمار القابضة” واصل 
ارتفاعه بعد إعادته للتداول في 2 
سبتمبر الجاري، وبنسبة فاقت 

54 % حتى نهاية إغالق جلسة 
أمس األول اإلثنين.

اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية  «
أن إغالق مطار صنعاء الدولي ما 

هو إال محاولة بائسة للتغطية 
على سرقة الميليشيات الحوثية 

ألكثر من 50 مليار ريال من 
عائدات المشتقات النفطية 

بالحديدة.

قال الفنان أحمد مجلي في  «
تصريح لـ ”البالد” إن مرحلة 
الرتابة التي يعيشها الوسط 
الفني في البحرين طبيعية 
وتواكب الحالة العامة التي 
يمر بها المجتمع من جراء 

جائحة كورونا.

تعاقد االتحاد البحريني  «
لكرة القدم مع 5 مدربين 

وطنيين؛ لينضموا 
بذلك إلى األجهزة 
الفنية لمنتخبات 

الفئات العمرية بدًءا من 
سبتمبر الجاري.

مليار دوالر
3.2

علي الفردان

الــزي المنــزلـي يطـغـى علـى المدرســـي

تداعيات 
فيروس كورونا 
أضرت بعمل 

محالت خياطة 
المالبس 
المدرسية

مــع اقتــراب العام الدراســي الجديــد، تثار عديد من التســاؤالت عن 
انتظــام الطــالب فــي المــدارس فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد 19(، إذ حســم غالبيــة أولياء األمــور أمرهم بقرار 

حضور أبنائهم على مقاعد الفصول الدراسية أو الدراسة عن بعد.
عدســة” البــالد” جالــت فــي محــالت الخياطــة النســائية والرجاليــة، 
وكان هــدف الجولــة التأكــد مــن اســتمرارية المنشــأة بخياطــة الزي 
المدرســي، إذ أكــد خياطــون أن تداعيــات فيــروس كورونــا أضــرت 
بعملهــم منذ شــهر رمضان الماضي وحتــى اآلن في وقت ذروة فتح 

)٠٤(المدارس أبوابها، فاإلقبال ضعيف جًدا وشبه معدوم.

مروة خميس

بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء... ويهــدف إلى وضــع السياســة األمنيــة العامة

وزير الداخلية يصدر قرارا بتشكيل مجلس الوزارة

المنامة - وزارة الداخلية

بعد االطـــالع على قانون قوات األمن 
لســـنة   )99( رقـــم  والمرســـوم  العـــام 
2004 بإعـــادة تنظيـــم وزارة الداخلية 
مجلـــس  موافقـــة  وبعـــد  وتعديالتـــه 
الوزراء في جلســـته المنعقدة بتاريخ 
7 سبتمبر 2020، أصدر وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، قـــرارا بإنشـــاء وتشـــكيل 
مجلس وزارة الداخلية، برئاســـة وزير 

الداخلية.
ويضـــم المجلـــس فـــي عضويتـــه كال 
وكيـــل  العـــام،  األمـــن  رئيـــس  مـــن: 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
وزارة  وكيـــل  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
الداخليـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، 
المســـاعد  الوكيـــل  الجمـــارك،  رئيـــس 

للشؤون القانونية والمفتش العام.
الداخليـــة  وزارة  مجلـــس  ويعمـــل 
علـــى وضـــع السياســـة األمنيـــة العامة 
بالـــوزارة وتطوير النهـــج األمني وفق 
متطلبـــات التعامل مـــع التحديات، مع 
تطويـــر آليـــات العمـــل بالشـــكل الـــذي 

يلبي االحتياجـــات األمنية ويزيد من 
مستوى الجهوزية واالستعداد، فضال 
عـــن مواكبـــة التطويـــر الحاصـــل فـــي 
الخدمات األمنية بما يسهم في تعزيز 
جهـــود حفـــظ أمن الوطـــن والمواطن، 
باإلضافـــة إلـــى النظـــر فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة  وزارة  لمنســـوبي  العامـــة 
ووضع السياســـات الخاصة بتدريبهم 
في ضوء الرؤية المستقبلية وتطوير 
دور الشـــراكة المجتمعية في ترســـيخ 

األمن بمعناه الشامل.
ويأتـــي قـــرار تشـــكيل مجلـــس وزارة 
الداخليـــة، فـــي إطـــار عمليـــة التطوير 
المؤسسي وتحقيق التميز في األداء، 
مـــن خـــالل دراســـة الـــرؤى واألفـــكار 
كافة بشـــكل جدي، بما يعزز من فرص 

النجاح واإلنجاز األمني.

الشيخ راشد بن عبدالله

كشـــف ســـفير البحريـــن لـــدى مصـــر هشـــام الجـــودر عـــن أن حجـــم 
االستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 3.2 مليار دوالر.

وأوضـــح أن عـــدد الشـــركات والـــوكاالت المســـجلة 1260 شـــركة بها 
مســـاهمون مـــن مصر، كما ســـجلت الـــوكاالت التجاريـــة المصرية 11 
وكالة. وبالنســـبة لفروع الشـــركات المصرية في المملكة، فبلغ عددها 
3 فـــروع وفقـــا لنظام ســـجالت وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة. 
جاء ذلك لدى انطالق أعمال المنتدى االستثماري البحريني المصري 
أمـــس، إذ اســـتعرض المنتـــدى الـــذي عقـــد “عـــن بعد”، فرص تنشـــيط 

االستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
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إقرار جملة من التوصيات الهادفة لتطوير العمل البيئي المشترك
أنـــاب الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
نائـــب رئيـــس للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
آل  راشـــد  بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة؛ للمشـــاركة فـــي االجتماع الثاني 
عـــن  المســـؤولين  للـــوزراء  والعشـــرين 
شؤون البيئة في دول مجلس التعاون، 
المرئـــي،  االتصـــال  عـــن طريـــق  وذلـــك 
لبحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع المدرجـــة 
علـــى جـــدول األعمـــال والمرفوعـــة من 
اجتمـــاع وكالء وزراء البيئـــة، والمعنية 
بتعزيـــز التعـــاون في الشـــؤون المتعلقة 
بالمحافظـــة على البيئة في ظل جائحة 

كورونا.
 ونقل ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد آل 
خليفـــة أثنـــاء االجتماع تحيـــات رئيس 

المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، وتمنيات 
سموه لهذا االجتماع بالنجاح والخروج 

بأفضل النتائج.
ونقل ســـموه تهنئة سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن حمد آل خليفـــة إلى نايف الحجرف 
بثقة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
المجلـــس لقيادة األمانـــة العامة، مؤكدا 
أهميـــة اإلنجازات التي حققتها مســـيرة 
العمـــل المشـــترك للمجلـــس، التي تهدف 
لتحقيـــق تطلعـــات مواطنـــي المجلـــس، 
متمنيا ســـموه له التوفيق والســـداد في 

مهام عمله.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
الـــوزراء  إليـــه  توصـــل  بمـــا  آل خليفـــة 
المســـؤولون عـــن شـــؤون البيئـــة بدول 
مجلـــس التعاون من قرارات وتوصيات 

بناءة، ولجهودهم المشـــهودة والمقدرة 
والتـــي تســـهم فـــي النهـــوض بمســـيرة 
العمـــل البيئـــي المشـــترك نحو مســـتقبل 

مستدام ألوطاننا.
وأقـــر الـــوزراء أثنـــاء االجتمـــاع جملـــة 
مـــن المواضيـــع والتوصيـــات المتعلقـــة 
تواجههـــا  التـــي  العالميـــة  بالتحديـــات 
التعـــاون،  مجلـــس  دول  ومنهـــا  البيئـــة 
تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  وكذلـــك 
مجاالت التنمية المســـتدامة، والمتعلقة 
بتنفيذ قرارات المجلس األعلى لمجلس 
البيئـــي  العمـــل  تعزيـــز  بشـــأن  التعـــاون 
المشـــترك، ومتابعة الخطط التشـــغيلية 
لالســـتراتيجية البيئية لـــدول المجلس، 
الخليجيـــة،  البيئيـــة  البوابـــة  وتطويـــر 
واإلجراءات التي ســـتتخذ في المرحلة 

التي ستتبع مواجهة جائحة كورونا.

واعتمـــد االجتماع التوصيـــات المتعلقة 
الحيـــاة  علـــى  المحافظـــة  باتفاقيـــة 
الفطرية ومواطنها الطبيعية، والتعاون 
الدولي مع الدول والمنظمات والهيئات 
اإلقليميـــة والدوليـــة في مجـــال حماية 
مســـتدامة  بطـــرق  وتنميتهـــا  البيئـــة، 

وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطوير 
العمل البيئي المشـــترك لـــدول المجلس 
لتعزيـــز برامج حماية البيئـــة ومواردها 

الطبيعية.
 وفي ختام االجتماع، عبر ســـمو الشيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفة عن شـــكره 

وتقديره لوزير التغيـــر المناخي والبيئة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، رئيـــس الـــدورة الحالية على 
الجهود التي بذلتها دولة اإلمارات أثناء 
ترؤســـها للدورة الحالية لشؤون البيئة، 
ولممثلـــي اللجـــان والعاملين في األمانة 
العامة كافة على تعاونهم المستمر لدفع 
مســـيرة العمـــل الخليجي نحـــو التكامل 

المنشود.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
آل خليفـــة عن تشـــرف مملكـــة البحرين 
باستضافة اجتماعات الوزراء والوكالء 
المســـؤولين عـــن شـــؤون البيئـــة بـــدول 
مجلـــس التعـــاون، واجتماعـــات اللجان 
المختصة بتنفيذ الخطة االستراتيجية 
الخليجيـــة البيئيـــة في الـــدورة القادمة 

والمؤمل عقدها في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ طاجيكيستان بذكرى االستقالل
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
األعلـــى النائب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، برقيات 
تهنئـــة إلى رئيـــس جمهورية 
علـــي  إمـــام  طاجيكيســـتان 
ذكـــرى  بمناســـبة  رحمـــان؛ 
أعربـــوا  بـــالده،  اســـتقالل 
تهانيهـــم  أطيـــب  عـــن  فيهـــا 
وتمنياتهم له بهذه المناســـبة 
صاحـــب  الوطنية.وبعـــث 

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء، 
نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 

القائـــد األعلـــى النائب األول 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
مماثلتيـــن  تهنئـــة  برقيتـــي 

إلى رئيـــس وزراء جمهورية 
طاجيكســـتان قاهـــر رســـول 

زاده.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة كوريا 
كيـــم  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 

جونـــغ وون؛ بمناســـبة ذكـــرى 
العيـــد الوطني لبالده، وأعرب 
جاللته في البرقية عن أطيب 
بهـــذه  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ الرئيس الكوري

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
عيســـى آل خليفـــة برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة مـــن رئيـــس جمهوريـــة 

روبـــن؛  براديـــب  موريشـــيوس 
رًدا علـــى برقية جاللتـــه المهنئة 
له بمناســـبة اســـتقالل جمهورية 

موريشيوس.

... وجاللته يتلقى شكر رئيس موريشيوس

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

البحرين تحتضن مؤسسات مالية عريقة
ـــي” ـــي س ـــش إس ب ـــازات “إت ـــيد بإنج ـــة يش ـــن خليف ـــلمان ب ـــيخ س ـــمو الش س

الســـمو  اســـتقبل مستشـــار صاحـــب 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  الملكـــي 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة، بمكتبه صباح أمس في قصر 
القضيبية، كريستوفر راسل بمناسبة 
تعيينـــه رئيســـا تنفيذيـــا جديـــدا في 
 )HSBC( ”بنـــك “إتـــش إس بـــي ســـي
فئـــة  ورئيـــس  البحريـــن،  بمملكـــة 
)البريميـــر( وفـــرع البنك فـــي منطقة 

السيف أحمد عبدالواحد عبدهللا.
وفي المقابلة، رحب ســـموه بالرئيس 
التنفيـــذي الجديد، وأشـــاد بما يتمتع 
به من خبرة دولية طويلة في مجال 
أعمال الخدمات المصرفية والمالية.

 ”HSBC“ وأشاد سموه بإنجازات بنك
ضمن المؤسســـات الماليـــة المرموقة 

التـــي تعمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وتمتـــد حتى 76 عامـــا من العمل في 
الخدمات الماليـــة في البحرين، التي 

عـــززت من خبراتها وطـــورت أعمالها 
وأدواتهـــا عبـــر تاريخهـــا الطويل من 
العمل في مملكـــة البحرين ومختلف 

دول العالـــم. وتمنـــى ســـموه للرئيس 
التوفيـــق  دوام  الجديـــد  التنفيـــذي 
والنجاح في مهامه بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

مواصلة التنسيق العسكري بين البحرين وأميركا
سمو ولي العهد يستعرض آخر المستجدات الدولية مع قائد األسطول الخامس

أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفـــة، أهمية مواصلة 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة على 
مختلـــف األصعـــدة، خصوًصـــا فـــي 
والدفاعيـــة  العســـكرية  المجـــاالت 
بما يســـهم في ترســـيخ ركائز األمن 

واالستقرار والسالم في المنطقة.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه عن ُبعد 
أمس قائد القوات البحرية بالقيادة 
المركزية األميركية قائد األســـطول 
الخامـــس الفريـــق بحـــري صمويـــل 
ببابـــارو،  ســـموه  رحـــب  إذ  بابـــارو، 
مهنًئا بتعيينه فـــي منصبه الجديد، 
متمنًيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح في 
مهـــام عملـــه، مشـــيًدا ســـموه بعمق 
العالقـــات التاريخيـــة المتينـــة التي 

تجمـــع مملكـــة البحريـــن والواليات 
وصـــل  ومـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
إليـــه التعـــاون الثنائـــي بينهمـــا مـــن 

مســـتويات متقدمة فـــي المجاالت 
كافة.

وأثنـــاء اللقـــاء، تم اســـتعراض آخر 

الســـاحتين  علـــى  المســـتجدات 
مـــن  وعـــدد  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

المنامة - مجلس األوقاف السنية

بعـــث رئيـــس مجلـــس األوقـــاف 
الســـنية الشـــيخ راشـــد بن محمد 
الهاجـــري برقية شـــكر إلى عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
أعـــرب فيها عن شـــكره وتقديره 
الملكيـــة  الثقـــة  علـــى  وامتنانـــه 
فـــي  عضـــًوا  بتعيينـــه  الســـامية 
مجلـــس أمنـــاء كلية عبـــدهللا بن 

خالد للدراسات اإلسالمية.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس األوقـــاف 
السنية أن الثقة الملكية السامية 
المخلـــص  العمـــل  روح  تبعـــث 
والجـــاد في ســـبيل الوصول إلى 
األهـــداف التي يعنـــى بها جاللته 
والـــدور الكبيـــر الـــذي يضطلع به 
جاللته لدفع مسيرة المؤسسات 
والشـــرعية  والثقافيـــة  العلميـــة 
لتحقيـــق  خاصـــة  بصفـــة  منهـــا 
المجـــاالت  فـــي  متميـــزة  نتائـــج 

كافـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه ســـيبذل 
قصارى جهده؛ من أجل الوصول 
إلى األهداف التي رســـمت لكلية 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد مـــن 
إعـــداد خريجيـــن أكفـــاء قادرين 
علـــى القيام بواجـــب الدعوة إلى 
هللا بالحكمة والموعظة الحسنة 
فـــي مجـــاالت الوعـــظ واإلرشـــاد 
والخطابة والتعليم واإلجراءات 
الشـــرعية، خصوصـــا أنهـــا تحمل 
اســـم المغفور له بإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد 
ثـــراه(؛  هللا  )طيـــب  خليفـــة  آل 
تقديـــرا إلســـهاماته فـــي خدمـــة 
أن  وأكـــد  والمســـلمين،  اإلســـالم 
الثقـــة الملكيـــة الغالية تشـــكل له 
دافعـــا لمزيد من العمـــل والعطاء 
في ســـبيل رفعة ونهضة وخدمة 
علـــى  القائـــم  الشـــرعي  العلـــم 

الوسطية واالعتدال.

العاهل يتلقى شكر رئيس “السنية”

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، برقيتي شـــكر جوابيتين 
مـــن ملـــك مملكة تايلنـــد صاحب 
فاجيـــر  ماهـــا  الملـــك  الجاللـــة 
الونجكـــورن؛ ردا علـــى برقيتهـــم 
التي بعثوا بها إليه بمناسبة عيد 

ميالد جاللته.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر ملك تايلند



المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

اســـتقبل الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي 
مكتبـــه أمـــس، القنصل العـــام الفخري 
مملكـــة  لـــدى  السويســـري  لالتحـــاد 

البحرين همبرت فنسنت بويمي.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الرئيـــس 
الفخـــري  العـــام  بالقنصـــل  التنفيـــذي 
لالتحاد السويســـري، وأشاد بمستوى 
العالقـــات الوطيـــدة والمتميـــزة التي 
مؤكـــًدا  الصديقيـــن،  البلديـــن  تربـــط 

حرص المؤسســـة على دعـــم التعاون 
المثمر وتبادل المعلومات والخبرات.

مـــن جانبه، أعـــرب القنصـــل العام عن 
شـــكره وتقديـــره للرئيـــس التنفيـــذي 
على حسن االســـتقبال، مؤكًدا حرص 
بـــالده علـــى تنمية وتطويـــر العالقات 
فـــي شـــتى  البلديـــن وتعزيزهـــا  بيـــن 

المجاالت.
كمـــا تم خـــالل اللقـــاء بحث عـــدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 

وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

دعم التعاون المثمر بين البحرين وسويسرا

local@albiladpress.com03
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2 % األمية بالبحرين وهي ضمن األدنى عالمًيا

المستقبلية الــمــتــطــلــبــات  تـــواكـــب  ــة  ــث حــدي بـــرامـــج  ــرح  ــ وط ــة  ــي ــم ــادي األك ــج  ــرام ــب ال ــر  تــطــوي

الحاسوب مــجــال  فــي  دورات  بتوفير  إلكترونًيا  محوها  النعيمي: 

برئاســـة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس 
البحريـــن ماجـــد  أمنـــاء جامعـــة  مجلـــس 
النعيمي عقد مجلس أمناء الجامعة أمس 
اجتمـــاع دورة انعقـــاده العادية الخامســـة 
الماليـــة  وزيـــر  مـــن:  عشـــرة بحضـــور كل 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفة، ووزيـــر العمل والتنمية 
ووزيـــرة  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
شـــؤون  ووزيـــر  الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة 
الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيـــد ورئيس 
الزايـــد  أحمـــد  المدنيـــة  الخدمـــة  ديـــوان 
ورئيـــس جامعـــة البحريـــن ريـــاض حمـــزة 
التخطيـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والتطوير العمراني نوف جمشـــير ووكيل 
وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات 

البلوشـــي،  ومنـــى  جمعـــة  مبـــارك  محمـــد 
ومنصور سرحان.

رئيـــس  تقـــدم  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
وأعضـــاء مجلس أمنـــاء الجامعة بالشـــكر 
الجزيل إلـــى عاهل البـــالد الرئيس األعلى 
للجامعـــة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى كلمته الســـامية 
التـــي وجهها جاللتـــه للمنتســـبين للميدان 
لـــدن  مـــن  الكبيـــر  واالهتمـــام  التعليمـــي، 
جاللتـــه بأهميـــة دعم المســـيرة التعليمية. 
كمـــا تقـــدم المجلس بالشـــكر والتقدير إلى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، علـــى الدعم المتواصـــل والمتابعة 

الحثيثة لكل ما من شـــأنه ضمان استمرار 
العمليـــة التعليميـــة، وقّدر المجلـــس عاليا 
الجهـــود المبذولة من قبل الفريق الوطني 
الطبـــي علـــى جهـــوده المبذولـــة إلصـــدار 
للمؤسســـات  الشـــامل  اإلرشـــادي  الدليـــل 

التعليمية.
وبعـــد أن صـــادق المجلـــس علـــى محضـــر 
بخصـــوص  تـــم  ومـــا  الســـابق  االجتمـــاع 
علـــى  اطلـــع  أصدرهـــا،  التـــي  القـــرارات 
العـــرض المقدم من رئيس الجامعة والذي 
شـــمل إجراءات جامعـــة البحرين بكلياتها 
المختلفة اســـتعدادا للعام الدراسي 2020 
تـــم اتخـــاذه مـــن إجـــراءات  / 2021، مـــا 

احترازية وتنظيمية.
الخطـــة  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
 2020 لألعـــوام  للجامعـــة  اإلســـتراتيجية 
/ 2025، والتـــي تشـــمل تطويـــر البرامـــج 

بـــذل  واســـتمرار  القائمـــة  األكاديميـــة 
الجامعـــة،  بمخرجـــات  لالرتقـــاء  الجهـــود 
وطـــرح برامج حديثة تواكـــب المتطلبات 
البنـــى  وتطويـــر  وتأهيـــل  المســـتقبلية 
التحتيـــة في الحـــرم الجامعـــي والوصول 

للتوازن واالستدامة المالية بتنويع مصادر 
الدخـــل للجامعـــة وتنمية البحـــث العلمي. 
المقترحـــات  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
بشـــأن إصـــدار عدد مـــن اللوائـــح الخاصة 
بالجامعـــة، وتقـــرر تحويلهـــا إلـــى ديـــوان 

الخدمة المدنية وهيئة اإلفتاء والتشـــريع 
القانوني، بعد استكمال مالحظات مجلس 
األمنـــاء بشـــأنها، كمـــا اطلع علـــى عدد من 
مذكـــرات التفاهـــم والتعـــاون التـــي تنوي 
الجامعة إبرامها مـــع عدد من الجهات بعد 
اســـتكمال اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة 
بشـــأنها تمهيـــدا العتمادهـــا. وتـــم خـــالل 
االجتمـــاع تمـــت الموافقـــة علـــى التجديد 
لفترة ثانية لكل من محمد مصطفى الحلو 
عميـــد كليـــة العلـــوم، وعبدالعزيـــز محمـــد 
بوليلـــة عميد كليـــة اآلداب. ولمياء محمد 

الجسمي عميدة كلية تقنية المعلومات.
وفي ختـــام االجتماع عّبر رئيس وأعضاء 
مجلـــس األمنـــاء عـــن تقديرهم وشـــكرهم 
لرئيـــس الجامعـــة وكافـــة منتســـبيها مـــن 
الهيئـــات االكاديميـــة واإلداريـــة علـــى مـــا 

يبذلونه من جهود.

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
النعيمـــي، بمناســـبة اليوم العالمـــي لمحو 
األميـــة الموافـــق للثامن من ســـبتمبر، أن 
جهـــود مملكة البحريـــن الكبيرة والمثمرة 
فـــي مجـــال محـــو األميـــة األبجديـــة قـــد 
مكنتها من خفض نســـبة األمية لديها إلى 
نحو 2 %، بحســـب تقرير التعليم للجميع 
الصادر عن منظمة اليونسكو، وهي ضمن 
النسب األدنى عالمًيا، مشيًرا إلى أن هذه 
الجهود تشـــمل فـــي الوقـــت الراهن محو 
األميـــة اإللكترونيـــة عبـــر توفيـــر الوزارة 
دورات متنوعة ومســـتمرة حول مهارات 

استخدام الحاسوب والتقنيات الرقمية.
وأضـــاف الوزيـــر أن تعليم الكبـــار ينطلق 
من الثوابت الدستورية لمملكة البحرين، 
والتـــي جعلت مـــن التعليم حقـــًا للجميع، 
ومن القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن 
التعليـــم، والذي أكـــد في مادته التاســـعة 
أن “محو األمية وتعليم الكبار مســـؤولية 
وطنيـــة هدفها رفـــع مســـتوى المواطنين 
وتتولـــى  ومهنيـــًا،  واجتماعيـــًا  ثقافيـــًا 
الـــوزارة تنفيـــذ الخطط الالزمـــة للقضاء 
علـــى األميـــة”، ولذلـــك بذلت الـــوزارة وال 
تزال العديد من الجهود في هذا المجال، 
والتـــي تأتـــي كذلـــك التزامـــًا مـــن مملكـــة 

البحرين بتحقيق أهداف التعليم للجميع 
التـــي اعتمدتهـــا منظمة اليونســـكو، ومن 
التعليميـــة  االحتياجـــات  تلبيـــة  ضمنهـــا 
للشـــباب والكبـــار، مـــع تحســـين مســـتوى 
القرائيـــة لـــدى الكبـــار فـــي ظـــل تحقيـــق 

التكافؤ والمساواة بين الجنسين.
وأوضح الوزير أن الوزارة توفر من خالل 
إدارة التعليـــم المســـتمر العديد من مراكز 
التعليم المســـائي الموزعـــة على مختلف 
لمراحـــل  والمخصصـــة  المحافظـــات، 
األميـــة والمتابعة والتقويـــة، والتي تمنح 
كذلك شـــهادة التعليم األساسي المعادل، 
والتعليـــم الثانـــوي المـــوازي، بمـــا يضمـــن 

توفيـــر الخدمـــة التعليميـــة للكبـــار رجاالً 
ضـــوء  وفـــي  الـــوزارة  أن  كمـــا  ونســـاًء، 
خطتهـــا الهادفـــة إلـــى تعزيز مبـــدأ التعلم 
مـــدى الحياة، قد قامـــت بتكثيف الجهود 
لمحـــو األميـــة اإللكترونيـــة المعلوماتية، 
مـــن خالل إدخال برامج متصلة بمهارات 
الرقميـــة  والتكنولوجيـــا  الحاســـوب 
للدارســـين والدارســـات بمراكـــز التعليـــم 
المســـائي التابعـــة للـــوزارة، باإلضافة إلى 
الكثيـــر مـــن البرامـــج المهنيـــة والثقافيـــة 
المتنوعـــة  العمـــل  وورش  والـــدورات 
للجمهـــور، والتـــي تنفذهـــا إدارة التعليـــم 

المستمر.

مجلس أمناء جامعة البحرين يعقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والسياحة زايد بن راشد الزياني بمكتبه 
صبـــاح أمـــس القنصل الفخـــري لالتحاد 
السويسري لدى مملكة البحرين همبرت 

فنست بويمي.
وخالل اللقاء أعرب الوزير عن إشـــادته 
بالجهـــود المتميزة التـــي يبذلها القنصل 
الفخـــري السويســـري ودوره فـــي تعزيز 
العالقـــات االقتصاديـــة المشـــتركة بيـــن 
مملكة البحرين وسويســـرا، مســـتعرضًا 
االقتصاديـــة  البيئـــة  مســـتجدات 
الجاذبة لالســـتثمارات بمملكة البحرين 
الميســـرة  واإلجـــراءات  والتســـهيالت 

المنطقـــة  مـــن  االســـتثمارات  لتوطيـــن 
والعالـــم، خصوصـــًا فـــي ظـــل االنفتـــاح 
الحاميـــة  والتشـــريعات  االقتصـــادي 
لالســـتثمارات التـــي تتمتـــع بهـــا مملكـــة 

البحرين.
الـــذي  الـــدور  أهميـــة  الوزيـــر  أكـــد  كمـــا 
المتبادلـــة  الزيـــارات  تلعبـــه  أن  يمكـــن 
بيـــن قـــادة البلديـــن وكبـــار المســـؤولين 
ورجال األعمال، األمر الذي يحقق النمو 
المطلوب في هذه العالقات، وانعكاسها 
بالتالـــي على حجم المبـــادالت التجارية 
بيـــن  المشـــترك  االقتصـــادي  والتعـــاون 

الجانبين.

الزياني: إجراءات ميسرة لتوطين االستثمارات

سمو محافظ الجنوبية يتابع احتياجات المواطنين األمنية
بالجاهزية وتحليهم  المدني  الدفاع  استجابة  سرعة  على  أثنى  سموه 

تـــرأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
اجتماع اللجنة األمنية الثامن “عن بعد” 
بحضـــور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الضبـــاط  مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  ثامـــر 
األعضـــاء مـــن ممثلي مختلـــف األجهزة 
األمنية بوزارة الداخلية. وفي مســـتهل 
بالحضـــور،  ســـموه  رحـــب  االجتمـــاع، 
مؤكدا أن المحافظة مســـتمرة في تلبية 
احتياجات األهالـــي وتحقيق تطلعاتهم 
األمنية بتعزيز دور الشراكة المجتمعية 
والتنســـيق مع مختلف الجهات المعنية؛ 
تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، وترســـيخا 
لدعائـــم األمـــن والســـالمة فـــي مختلف 

مناطق المحافظة.
بذلتهـــا  التـــي  بالجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
مختلف الجهات األمنية إلنجاح موســـم 
عاشـــوراء بالتنسيق مع رؤســـاء المآتم، 
والـــذي جرى فـــي أجواء آمنـــة في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية لجائحة فيروس 

كورونـــا )كوفيـــد 19( من خـــالل تطبيق 
واالحترازيـــة؛  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
لضمان سالمة الجميع، مشيدا بالتنسيق 
والتعاون المشـــترك في إطالق “برنامج 
ســـمو المحافظ األمني االفتراضي” في 
نســـخته الثانية، وإبـــراز الجهود الرامية 
إلنجاح البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز 
الوعي األمني والمجتمعي لدى الناشـــئة 

من أبناء المحافظة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 

خليفة آل خليفة أن المحافظة حريصة 
على تلقي ومتابعـــة احتياجات األهالي 
األمنيـــة لمـــا لهـــا مـــن أهمية فـــي تعزيز 
التواصـــل وتنفيذها علـــى أرض الواقع، 
من خالل استثمار القنوات اإللكترونية 
التواصـــل  تســـخير  مـــع  واالفتراضيـــة 
المقترحـــات  عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الذكـــي، 
والطلبـــات الـــواردة في المجـــال األمني 
56 مقترحا ينصب في تعزيز المبادرات 

األمنية.

مـــن جهتـــه، قـــدم رئيـــس مركـــز الدفاع 
المدنـــي بالرفـــاع النقيـــب محمـــد الخان 
عرضا مرئيـــا لمجريات رصـــد الحوادث 
والقضايـــا األمنيـــة في المنطقـــة، حيث 
أثنى ســـمو محافـــظ الجنوبية على دور 
الضبـــاط واألفـــراد فـــي اإلدارة العامـــة 
اســـتجابتهم  لســـرعة  المدنـــي؛  للدفـــاع 
وتحليهـــم بالجاهزية األمنيـــة لمواجهة 
مختلـــف الحـــوادث، موجها ســـموه إلى 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  الجهـــود؛  مضاعفـــة 
السالمة وضمان أمن سالمة المواطنين 

في مختلف مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام االجتماع، أعـــرب الحضور 
من ممثلي األجهزة األمنية عن شكرهم 
تقـــوم  الـــذي  البـــارز  للـــدور  وتقديرهـــم 
بـــه المحافظـــة فـــي المتابعة المســـتمرة 
للمخرجـــات األمنيـــة الهادفـــة عبـــر عقد 
اجتمـــاع اللجنـــة األمنيـــة، األمـــر الـــذي 
يؤكد دور الشـــراكة المجتمعية والسعي 
الحثيـــث الســـتمرار المبـــادرات األمنيـــة 
الراســـخة؛ لتحقيـــق األمـــن واألمان في 

أرجاء المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلـــس  العامـــة  باألمانـــة  عقـــدت 
األعلـــى للقضاء ورشـــة عمل للقضاة من 
المحاكـــم الصغـــرى والكبـــرى ومحاكـــم 
االســـتئناف المدنية بعنوان “مدى تأثير 
فيروس كورونا )كوفيد 19( على تنفيذ 

االلتزامات العقدية”.
وتناولـــت الورشـــة العديد مـــن المحاور 
مـــن أهمهـــا: أثـــر فيـــروس كورونـــا على 

تنفيـــذ العقـــود عمومـــا، وأثـــر فيـــروس 
اإليجـــار،  عقـــد  تنفيـــذ  علـــى  كورونـــا 
وفيـــروس كورونا هل يعتبر قوة قاهرة 

أو ظرف طارئ.
القـــرارات  الضـــوء علـــى  وتـــم تســـليط 
الصـــادرة مـــن قبـــل الجهـــات المختصة 
بتعليق بعض األنشـــطة؛ بسبب فيروس 

كورونا وأثر ذلك على تنفيذ العقود.

ولي أمر يناشد  النعيمي عبر “^” إنصاف ابنته المتفوقةمناقشة مدى تأثير “كورونا” على تنفيذ العقود
ابُتِعَثْت عاًما لدراسة الثاني الثانوي بأميركا.. و ”التربية” لم تعادل شهادتها

ناشـــد ولي أمـــر طالبـــة بمدرســـة خاصة 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي 
لحـــل  الالزمـــة  التوجيهـــات  بإصـــدار 
التعليـــم  إدارة  معادلـــة  رفـــض  مشـــكلة 
الخـــاص بالوزارة مقررات اجتازتها ابنته 
المتفوقة بالصف الثاني الثانوي بأميركا 
وطلـــب اإلدارة المذكـــورة إعادة دراســـة 
االبنـــة للدراســـة بذات الصف بمدرســـتها 
الخاصـــة بالبحرين. وفي التفاصيل، ذكر 
ولـــي األمـــر لصحيفة “البـــالد” بـــأن ابنته 
المتفوقـــة دراســـيا حصلـــت علـــى بعثـــة 
دراســـية لمدة عام مـــن وزارة الخارجية 
نتائـــج  مـــن  البعثـــة  وهـــذه  األميركيـــة، 
التعـــاون البحريني األميركـــي، وابتعثت 

لدراسة الصف الثاني الثانوي )11( بالعام 
الدراســـي 2019 -   2020 ضمـــن برنامـــج 

)YES( للتبادل الشبابي والتعليمي.
وواصـــل: عندمـــا أكملت ابنتي دراســـتها 
بأميـــركا وعـــادت لبلدهـــا بعـــد أن مثلـــت 
بالدها خير تمثيل، قصدت وزارة التربية 

لمعادلـــة المقررات التي درســـتها بالصف 
11، حيـــث نجحت بمقرراتها الدراســـية، 
وبتفوق، ولكن واجهت صعوبة مع إدارة 
التعليـــم الخـــاص التـــي رفضـــت معادلـــة 

المقررات.
التعليـــم  بـــإدارة  المســـؤولين  أن  وبيـــن 

الخـــاص أبلغـــوه بضرورة أن تعيـــد ابنته 
الثانـــي  بالصـــف  الدراســـة  المتفوقـــة 
الثانـــوي، الـــذي اجتازتـــه فعليـــا ببعثتهـــا 
بأميـــركا، ولدى استفســـاره عـــن مبررات 
قـــرار اإلدارة لـــم يحصـــل علـــى الجـــواب 

الشافي.
وأكـــد ولـــي األمـــر أن مـــا يثيـــر الحيـــرة 
فـــي قـــرار اإلدارة بأن ابنته درســـت ذات 
بالمدرســـة  منهـــا  المطلوبـــة  المقـــررات 
المدرســـة  فـــي  البحريـــن  فـــي  الخاصـــة 
أنـــه ال يوجـــد أي تغييـــر  األميركيـــة أي 

بالمنهج الدراسي أو نوع المقررات.
وطالب ولي األمر وزارة التربية بإنصاف 
ابنتـــه حتى ال تعيـــد عاما دراســـيا كونها 
طالبة متميزة بجميع مراحلها الدراسية. 

محرر الشؤون المحلية



مــع اقتــراب العــام الدراســي الجديــد، تثــار عديــد مــن التســاؤالت عــن انتظام 
الطــاب فــي المدارس في ظل انتشــار فيروس كورونا المســتجد )كوفيد 19(، 
إذ حسم غالبية أولياء األمور أمرهم بقرار حضور أبنائهم على مقاعد الفصول 

الدراسية أو الدراسة عن بعد.

عدســـة” البـــالد” تجولـــت فـــي محالت 
الخياطـــة النســـائية والرجاليـــة، وكان 
هـــدف الجولـــة التأكـــد من اســـتمرارية 
المنشأة بخياطة الزي المدرسي كما في 
الســـابق أو تراجعها، إذ أكد الخياطون 
أن تداعيـــات فيـــروس كورونـــا أضرت 
بعملهـــم منـــذ شـــهر رمضـــان الماضـــي، 
وحتى اآلن في وقت الذروة عند فتح 
المدارس أبوابها، فاإلقبال جًدا ضعيف 

وشبه معدوم.
وأشـــار العامل بأحد محـــالت الخياطة 
محمـــد أحمد إلى أن طلبـــات الخياطة 
فـــي زمـــن الكورونـــا تراجعـــت بنســـبة 
كبيرة تصـــل تراجعها إلى 70 %، ففي 
الســـابق يأخذ الزبائن مواعيد الستالم 
الفصـــل  بـــدء  قبـــل  المدرســـة  الـــزي 
الدراســـي قبـــل الوقت بنحو شـــهر، أما 
مفتوحـــة،  جميعهـــا  فالمواعيـــد  اآلن 

ولكن ال يوجد زبائن.
وبيـــن عامـــل بأحد المحـــالت للخياطة 
أن  عبدالوصـــي،  يوســـف  الرجاليـــة 
قطعة الزي المدرســـي لجميع المراحل 
الدراســـية متوافـــرة في محلـــه، ولكن 
اإلقبـــال جًدا ضعيـــف ألوليـــاء األمور، 
إذ إن هنـــاك عدًدا محـــدوًدا من أولياء 
األمـــور طلبـــوا زيـــا واحـــدا فقـــط لـــكل 
طالـــب، بينمـــا كان فـــي العـــام الماضي 

يطلـــب ولـــي األمـــر 3 أو 2 مـــن الـــزي 
علـــى  االبتدائيـــة  للمرحلـــة  المدرســـي 

األقل.
فيمـــا ذكـــر ســـليم صغيـــر أن اإلقبـــال 
ضعيـــف منـــذ اإلعـــالن عن عـــودة فتح 
المحـــالت فلـــم يكـــن اإلقبـــال كمـــا كان 
فـــي الماضـــي، ففي الســـابق كنـــا نقوم 
بخياطـــة 9 قطع علـــى األقل في اليوم 
الواحـــد، فيمـــا اآلن ال يتعـــدى العمـــل 

إنجاز قطعتين.
علـــى  يقتصـــر  اآلن  عملهـــم  أن  وبيـــن 
تعديـــل قطـــع المالبس الجاهـــزة فقط 
أو التالفـــة؛ إلعـــادة ترميمهـــا، فيمـــا ال 
يوجـــد مناســـبات كما كان في الســـابق 
كمناســـبة القرقاعـــون لخياطة مالبس 
األطفـــال، والـــزي الشـــعبي للنســـاء في 

شهر رمضان.
وأكـــد مالـــك، صاحـــب محـــل الخياطة 
الرجالية أن أسعار الخياطة انخفضت 
علـــى عكس كما كان في الســـابق؛ لقلة 
طلب الزبائن، وخوًفا على إغالق محل 

الخياطة وانقطاع رزقه.
الســـاعة  منـــذ  يومًيـــا  “أفتـــح  وقـــال: 
التاسعة صباًحا وحتى الواحدة ظهًرا، 
ثـــم أعـــاود فتـــح المحـــل منذ الســـاعة 
الرابعة حتى العاشـــرة مساء، وأحاول 
للجميـــع  الخياطـــة  أســـعار  أراعـــي  أن 

لكســـب زبائـــن ولكنـــه ال يغطـــي إيجار 
المحل.

ومـــن جهـــة أخـــرى، أكـــدت وليـــة األمر 
نجيبـــة يونـــس أنهـــا اختـــارت انتظـــام 
بناتها في المدرســـة، ولكن لم تشـــتري 

الزي المدرســـي الجديد بســـبب وجود 
الزي المدرســـي القديم وهو جديد في 

خزانة المالبس.
وأضافـــت: توقفت الدراســـة مع بداية 
الفصـــل الدراســـي الثانـــي وكان الـــزي 

المدرســـي لبناتـــي جديدا، إلـــى جانب 
الحقائب الدراسية، فال داعي للخسارة 
فـــي وقت ال نعلم ماذا يخفي لنا الزمن 

بسبب الجائحة.
وذكر ولي األمر محمود علي أنه اختار 

أيًضا انتظام ابنه في الفصل الدراسي، 
واشـــترى الزي المدرسي الجديد البنه؛ 
تشجيًعا لحضوره في الصف الدراسي، 
وحتى ال يفقد إحساس دخوله مرحلة 

جديدة.

زي المنزل يطغى على الزي المدرسي في زمن الدراسة عن بعد
جـــدوى وال  ــار  ــعـ األسـ بــخــفــض  وبـــادرنـــا   %  70 ــت  ــع ــراج ت ــبــات  الــطــل ــون:  ــاط ــي خ
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المنامة - وزارة الداخلية

متابعـــة  علـــى  الحـــرص  إطـــار  فـــي 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا 
)كوفيد 19(، والتي نصت عليها قرارات 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن 
العـــودة التدريجيـــة للعمـــل فـــي قطـــاع 

المطاعـــم، زار نائـــب محافـــظ الشـــمالية 
العميد خالد الدوسري عددا من المطاعم 
ومحـــات تقديم األغذية والمشـــروبات 
فـــي مختلف مناطق المحافظة بحضور 
ومشـــاركة ممثليـــن عـــن وزارة الصحـــة 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
ومديريـــة شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
وعـــدد مـــن المســـؤولين بالمحافظة، إذ 
تـــم االطـــاع علـــى االســـتعدادات، وفقا 

لاشتراطات والضوابط بهذا الشأن.

متابعة استعدادات المطاعم للعودة التدريجية

حســـم مجلس بلدي المحرق مناقشـــاته 
بشـــأن تحديـــد رئاســـات لجانـــه الثاثـــة 
تمهيـــًدا لبـــدء دور االنعقـــاد الثالـــث مـــن 

الفصل التشريعي الخامس.
طفيًفـــا  تعديـــًا  المجلـــس  وأجـــرى 
علـــى رئاســـات لجانـــه بترشـــيح العضـــو 
عبدالعزيز الكعبي لرئاســـة اللجنة الفنية 

خلًفا لزميله العضو صالح بوهزاع.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس اجتماعاته 
حضورًيـــا  الجديـــد  للـــدور  االعتياديـــة 
االثنين المقبل بقاعة المجلس في بلدية 
المحـــرق. يشـــار إلـــى أن المـــادة 24 مـــن 
قانـــون البلديـــات تنـــص على: مـــدة دور 
انعقـــاد المجلـــس البلدي 10 أشـــهر، تبدأ 
في األســـبوع األول من شهر سبتمبر من 

كل عام.
وحددت المادة 27 من القانون دور لجان 

المجلس في اآلتي: للمجلس أن يشـــكل 
من بين أعضائه لجانا لبحث مسألة فنية 

أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه.
ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء 
من تـــرى لـــزوم ضمـــه أو اســـتدعائه من 
مـــن  أو  الحكوميـــة  الجهـــات  موظفـــي 
غيرهـــم من الخبـــراء وذوي االختصاص 
اآلراء  إبـــداء  أو  المعلومـــات  لتقديـــم 

الفنية.

ويجوز تكليف من يضم إلى هذه اللجان 
من الخبـــراء وذوي االختصاص بتقديم 
دراســـات معينـــة أو تقاريـــر فنية بشـــأن 

الموضوع محل البحث.
ويدون بمحضـــر اجتماعـــات اللجان كل 
مـــا يـــدور فيهـــا مـــن مناقشـــات، وتكون 
جلســـاتها ســـرية. وترفـــع اللجنـــة تقريرا 
بنتيجـــة أعمالها إلـــى المجلس التخاذ ما 

يراه.

حســم تشــكيلة لجان المجلــس واالجتماعــات بالحضور
شمل أعضاء “بلدي المحرق” يلتئم اإلثنين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قام وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني، نبيل أبوالفتح، يرافقه أخصائي 
أول ثـــروة بحرية بســـام الشـــويخ، بزيارة 
لاســـتزراع  الوطنـــي  للمركـــز  ميدانيـــة 
علـــى  للوقـــوف  حيـــان؛  بـــرأس  البحـــري 
العمـــل فـــي تجهيـــز األراضـــي المخصصة 
لاستثمار في قطاع االستزراع السمكي. 
واطلـــع الوكيـــل أبوالفتح علـــى العمل في 
الموقـــع، إذ تـــم االنتهاء مـــن دفن المرحلة 
األولـــى، موجهـــا لضـــرورة تجهيـــز الموقع 
واالنتهاء من المهمة وفقا للجدول الزمني 
الموضوع بخصوص ذلك. وأكد أبوالفتح 
أن الوكالة وبتوجيهات من وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
خطـــوات  فـــي  ماضيـــة  خلـــف  عصـــام 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص فـــي مجال 
االستزراع السمكي. وأشار إلى أن خطوة 

تســـوية األراضـــي تأتـــي تمهيـــدا لدعـــوة 
المســـتثمرين إلطـــاق المشـــاريع الخاصة 
للوصـــول  األســـماك؛  إصبعيـــات  بتربيـــة 
للحجم التجاري وإمداد األسواق المحلية 
باألســـماك، ممـــا سيســـاهم فـــي تخفيـــف 

الضغط على المصائد السمكية.
وقـــال إن الجهـــود مســـتمرة الســـتقطاب 
مزيد من شركات القطاع الخاص إلطاق 

مشـــروعات استثمارية تهدف إلى تعظيم 
اإلنتـــاج المحلـــي من األســـماك بمـــا يحقق 

االكتفاء الذاتي في البحرين. 
وأوضـــح أن من أبرز المهمـــات التي تعمل 
عليها وكالة الزراعة والثروة البحرية هي 
إدخـــال كوادر بحرينية مهنية ذات كفاءة 
وتقنيـــات عاليـــة تســـهم في تنميـــة قطاع 

االستزراع السمكي.

أبوالفتــح: دفــن المرحلة األولى من األراضــي برأس حيان
شراكة مع “الخاص” باالستزراع السمكي

حظر بيع “الحقن الخالية” دون وصفات طبية
وكيل “الثروة الحيوانية”: التنسيق مع الجهات األمنية بشأن تطبيق القرار

أصـــدرت وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
إلـــى  قـــرارا  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مـــن  البيطريـــة  المنشـــآت  جميـــع 
المستشفيات العيادات والصيدليات 
والمســـتودعات الدوائية يحضر بيع 
.”Syringe“ أو صرف الحقن الخالية
لقطـــاع  الـــوزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
الثـــروة الحيوانيـــة خالـــد أحمد أن” 
عمـــل  تنظيـــم  الـــى  يهـــدف  القـــرار 
)المستشـــفيات  البيطريـــة  المنشـــأة 
والصيدليـــات  والعيـــادات 
بالمملكة  البيطرية(  والمســـتودعات 
طبقـــا للقوانيـــن واألنظمـــة المعمول 
بهـــا مـــن أجـــل ضبـــط عمليـــات بيـــع 

Sy� الخاليـــة  الحقـــن  )واســـتعمال 
ringe( بما تقتضيه المصلحة العامة 
وبمـــا يتوافـــق واألنظمـــة والقوانين 

المعمول بها في المملكة”.
 وأكـــد الوكيـــل أنـــه جرى التنســـيق 
مع الجهات األمنية الرســـمية بشـــأن 
تطبيـــق القـــرار الـــذي يتضمـــن عدم 
الحقـــن  أو صـــرف  ببيـــع   “ الســـماح 
الخالية )Syringe( وتشمل المحقنة 
للمستشـــفيات  إال  الحقـــن  وإبـــر 
والعيـــادات البيطريـــة المرخص لها، 
وكذا لألطبـــاء البيطريين المرخص 

لهم بممارسة المهنة”.
وأضـــاف “يجـــب أن تكـــون عمليـــة 
البيـــع أو الصرف من خال وصفات 
للضوابـــط  طبقـــا  معتمـــدة  طبيـــة 

المنصـــوص عليهـــا فـــي التعميمـــات 
أن  علـــى  العاقـــة،  ذات  الســـابقة 
يتـــم االحتفـــاظ بفواتيـــر ووصفات 
بيـــع وصـــرف الحقـــن الخاليـــة فـــي 

ســـجل خـــاص يقـــدم إلدارة الصحة 
الحيوانيـــة مـــع التقاريـــر الشـــهرية، 
المفتشـــين  بواســـطة  الطلـــب  عنـــد 
البيطرييـــن التابعين لوكالـــة الثروة 

الحيوانية”.
كافـــة  علـــى  يحظـــر  “كمـــا  وتابـــع 
المنشـــآت البيطريـــة ببيـــع أو صرف 
الحقـــن الخاليـــة “Syringe” لألفراد 
كمـــا  األحـــوال،  مـــن  حـــال  بـــأي 
يحظـــر أيضـــأ عـــرض تلـــك الحقـــن 
المعروضـــة  المســـتحضرات  مـــع 
للبـــي” مشـــيرا إلى أنه ســـيتم اتخاذ 
اإلجـــراءات اإلدارية والقانونية في 
حـــال مخالفة مـــا ذكر أعـــاه، وذلك 
وفقـــا للقوانين واألنظمة المعول بها 

في هذا الشأن.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الشهـر الماضـي رابـع أحـر أشهر أغسـطس بتاريـخ البحريـن
ذكــرت إدارة األرصــاد الجويــة بفــي تقريرهــا الشــهري بأن شــهر أغســطس 
2020 كان رابــع أحر أشــهر أغســطس في تاريخ البحريــن منذ العام 1902. 

وهو يساوي أغسطس 2015 في درجات الحرارة.

 وقد بلغ المتوسط الشهري لدرجات 
بزيـــادة  وذلـــك  °م   36.1 الحـــرارة 
قدرها 2.1 °م قياًســـا بالمعدل العام 
لشـــهر أغســـطس. ويعتبر هـــذا رابع 
أعلى معدل لدرجات الحرارة لشـــهر 
أغســـطس منـــذ العـــام 1902. وقـــد 
تم تســـجيل مثـــل هذا المعـــدل في 
األرقـــام  وكانـــت   .2015 أغســـطس 
لمتوســـطات  الســـابقة  القياســـية 
درجـــات الحـــرارة لشـــهر أغســـطس 
أغســـطس  فـــي  المســـجل  °م   36.6
فـــي  المســـجل  °م   36.5  ،2017
أغسطس 1998 و36.4 °م المسجل 

في أغسطس 2016.
كما بلغ المتوســـط الشهري لدرجات 
°م وذلـــك   40.2 العظمـــى  الحـــرارة 
بزيادة قدرها 2.2 °م قياًسا بالمعدل 
العام. ويعتبر هذا ثامن أعلى معدل 
العظمـــى لشـــهر  الحـــرارة  لدرجـــات 
أغســـطس منـــذ العـــام 1946. علًمـــا 
أن أعلى متوســـط شـــهري لدرجات 
الحرارة العظمى لشهر أغسطس بلغ 
41.4 °م والمسجل في سنة 2017. 
الحـــرارة  درجـــة  بلغـــت  وقـــد  هـــذا 
العظمـــى أكثـــر مـــن 40 °م خال 12 
يـــوم مـــن شـــهر أغســـطس. وبلغـــت 

أعلـــى درجة حـــرارة 43.8 °م والتي 
ســـجلت بتاريـــخ 8 أغســـطس فـــي 
مطـــار البحريـــن الدولـــي ولكـــن تـــم 
تسجيل 48.1 °م بتاريخ 2 أغسطس 

في حلبة البحرين الدولية. 
لدرجـــات  الشـــهري  المتوســـط  أمـــا 
 33.0 كان  فقـــد  الصغـــرى  الحـــرارة 
°م   2.5 قدرهـــا  بزيـــادة  وذلـــك  °م 
قياًســـا بالمعـــدل العـــام. ويعتبر هذا 
ثاني أعلى معـــدل لدرجات الحرارة 
الصغـــرى لشـــهر أغســـطس منذ عام 
1946 وقـــد تـــم تســـجيل مثـــل هذا 

المعدل فـــي أغســـطس 2016، علًما 
أن أعلى متوســـط شـــهري لدرجات 
الحرارة الصغرى لشهر أغسطس بلغ 
33.2 °م والمسجل في سنة 2017.

وبلغـــت أدنـــى درجـــة حرارة لشـــهر 
 27 بتاريـــخ  °م   30.0 أغســـطس 
أغسطس في مطار البحرين الدولي 
ولكن تم تسجيل 27.4 °م في نفس 

الليلة بدرة البحرين. 
وبلـــغ المتوســـط الشـــهري للرطوبـــة 
النسبية في شـــهر أغسطس 50 %، 
فـــي حيـــن بلـــغ المتوســـط الشـــهري 
للرطوبـــة النســـبية العظمـــى 69 % 
وبلـــغ المتوســـط الشـــهري للرطوبـــة 
30 %. وبلغـــت  الصغـــرى  النســـبية 
أعلى قيمة للرطوبة النســـبية 88 % 
المســـجلة بتاريخ 22 أغسطس، أما 
أدنـــى قيمة للرطوبة النســـبية بلغت 

12 % بتاريخي 8 و30 أغسطس.
الجديـــر بالذكر أن مجموع ســـاعات 
لشـــهر  بلـــغ  قـــد  الشـــمس  ســـطوع 
أغسطس 362.4 ســـاعة وهو يعتبر 
للســـطوع  ســـاعات  مجمـــوع  أكبـــر 
الشمسي لشهر أغسطس منذ بداية 
التســـجيل ســـنة 1968. وكان الرقم 
الســـابق لمجموع ســـاعات السطوع 
 359.9 أغســـطس  لشـــهر  الشمســـي 
أغســـطس  فـــي  المســـجل  ســـاعة 

.2015
كما تم رصد ســـقوط أمطار متفرقة 
في جزر حوار بتاريخ 30 أغسطس. 
األمطـــار  كميـــة هطـــول  بـــأن  علًمـــا 
الوحيدة المســـجلة لشـــهر أغسطس 
بلغـــت 1.0 ملم بتاريخ 7 أغســـطس 

1998 في مطار البحرين الدولي.
على الرغم مـــن أن درجات الحرارة 

كانـــت أعلى من المعدل العام، كانت 
الرطوبـــة النســـبية أقل مـــن المعدل 
العام ماعدا في بعض األيام بســـبب 
اســـتمرار هبـــوب الريـــاح الشـــمالية 

الغربية.
بلـــغ متوســـط ســـرعة الرياح لشـــهر 
نســـبة  وبلغـــت  عقـــد.   9 أغســـطس 
ســـيطرة الريـــاح الشـــمالية الغربيـــة 
خال شهر أغسطس 41 %. وبلغت 
أعلـــى هبة للريـــاح 27 عقدة بتاريخ 
11 أغســـطس فـــي مطـــار البحريـــن 
الدولي ولكن تم تســـجيل 30 عقدة 
بتاريخي 6 و 10 أغســـطس في درة 

البحرين. 
كمـــا تأثـــرت المملكـــة بطقـــس مغبر 
بتاريـــخ 1 أغســـطس، وقـــد تدنـــت 
متـــر   2500 إلـــى  األفقيـــة  الرؤيـــة 

بمطار البحرين الدولي.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

يساوي نظيره في 
العام 2015
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جانب من  الزيارة الميدانية للمركز الوطني لالستزراع البحري 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن أعمال مشروع 
شــارع 16 ديســمبر يندرج ضمن مراحل تطوير شــارع الشيخ زايد، والذي يعد من 
المشروعات االستراتيجية المهمة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، يسير 

بتقدم ملحوظ في سير العمل، مؤكدة أنها تسعى إلى تنفيذه قبل موعده. 

جـــاء ذلـــك في بيـــان للـــوزارة أمـــس، ردت 
فيه على ما نشـــر بصحيفـــة “الباد” )األحد( 
المنصرم الموافق 6 سبتمبر الجاري، بعنوان 
“تأخير تنفيذ أعمال مشـــروع تطوير شارع 
16 ديســـمبر ضمن مراحل مشروع توسعة 

شارع الشيخ زايد”. 
وأوضحـــت الوزارة: أن أعمال اإلنشـــاء في 
مشـــروع تطوير شـــارع 16 ديســـمبر تســـير 
بتقدم ملحوظ في سير العمل وفق الخطة 
الفعليـــة  اإلنجـــاز  نســـبه  وأن  المســـتهدفة 

بلغت 72 % بينما النســـبة المســـتهدفة هي 
59 % ومـــن المتوقـــع االنتهـــاء مـــن هـــذه 
األعمال في الربع األخير من العام 2020م، 
فـــي حيـــن بلغت نســـبة اإلنجاز فـــي أعمال 
مشـــروع شـــارع الشـــيخ زايـــد 45 % ومـــن 
المتوقـــع االنتهـــاء مـــن هـــذه األعمـــال فـــي 
منتصـــف العـــام 2021. وأضافـــت الـــوزارة: 
أن مشـــروع توسعة شارع الشيخ زايد يعد 
من المشروعات االستراتيجية الهامة على 
شـــبكة الطرق الرئيسية في المملكة، حيث 

تعمـــل الـــوزارة على تنفيـــذ المرحلة األولى 
والتي تشـــتمل على توســـعة شـــارع الشيخ 
زايد إلى ثاثة مسارات في كل اتجاه بدًءا 
من شـــارع 16 ديســـمبر حتى شارع الشيخ 
خليفة بن سلمان، ومن الدوار الغربي لقرية 
عالي حتى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، 
مـــع تحويـــل الـــدوارات األربعـــة الموجودة 
عليه إلى تقاطعات تدار بإشـــارات ضوئية، 
كما يشـــتمل المشـــروع على أعمـــال اإلنارة 

المروريـــة  والســـامة  الحواجـــز  ووضـــع 
طبقـــات  وتجديـــد  المروريـــة  والعامـــات 
األســـفلت، وأعمال تصريف ميـــاه األمطار.  
فـــي  سيســـاهم  المشـــروع  بـــأن  وأفـــادت: 
تخفيـــف االزدحـــام المـــروري فـــي كل مـــن 
مناطـــق عالـــي وســـلماباد ويســـهل وصـــول 
شـــارع  أن  كمـــا  المناطـــق،  لتلـــك  األهالـــي 
الشـــيخ زايـــد يعد الشـــريان الرئيســـي لنقل 
الحركـــة المرورية من قرى عالي وســـلماباد 
ومدينة زايد باتجاه شـــارع الشـــيخ خليفة 
بن ســـلمان وصـــوالً إلى المنامـــة وبالعكس، 
باإلضافـــة إلى أن المشـــروع سيســـاهم في 
ســـهولة الوصـــول إلـــى المنطقـــة التعليمية 
في مدينـــة عيســـى ومعالجـــة االختناقات 
المروريـــة أمـــام مدرســـة تدريـــب الســـياقة 

واستاد البحرين الوطني.

وأورد البيان: كما سيتضمن مشروع تطوير 
شـــارع الشـــيخ زايد أعمال تحويل وحماية 
الخدمـــات األرضية، وشـــبكة تصريف مياه 
األمطار على الشـــوارع والمناطق المحيطة 
بهـــا، وتنفيذ محطة رفـــع وتمديد خط نقل 
لميـــاه الصـــرف الصحـــي لخدمـــة مشـــروع 
الرملـــي االســـكاني. وتضمـــن: بأن الـــوزارة 
نوهت في وقت ســـابق بضرورة استخدام 
المنافذ األخرى للمنطقـــة التعليمية لتفادي 
االزدحـــام المروري وقت الـــذروة، علمًا بأن 
الوزارة قامت مسبقًا بعمل تحسينات على 
منافذ المنطقة التعليمية واستحدثت منفذ 
جديـــد وتتمثل تلـــك المنافذ في المنفذ من 
شارع الشيخ سلمان الى شارع 41 والمنفذ 
مـــن شـــارع االســـتقال إلـــى طريـــق 4013 
بالقـــرب من بوابـــة وزارة التربية و التعليم، 

ومنفذ من شـــارع الشيخ سلمان إلى طريق 
4109 بالقرب من مدرســـة الشـــيخ عبدهللا 
الثانويـــة للبنيـــن، ومنفذ من تقاطع شـــارع 
16 ديسمبر مع طريق 4109 )تقاطع اإلدارة 
العامة للمرور(، كما أن المنفذ من شـــارع 16 
ديســـمبر إلى شـــارع 41 بالقرب من مدرسة 
ابن خلدون الوطنية ســـيكون مفتوحًا أمام 
الحركـــة المرورية. وفي ختـــام بيانها، تنوه 
الوزارة بجميع مستخدمي الشارع بضرورة 
التعاون بااللتزام بالتحويات المرورية في 
هذه المرحلة حفاظًا على سامتهم، مؤكدة 
أهميـــة التواصـــل مع الـــوزارة للوصول إلى 
المعلومـــة الصحيحة قبل النشـــر، حيث إن 
البرنامج الزمني لتطوير شارع 16 ديسمبر 
يعكس تقدم ملحوظ في ســـير العمل على 

الخطة المستهدفة إلنجازه.

ــد والــتــشــطــيــب فـــي الـــربـــع األخـــيـــر مـــن 2020 ــوع ــم ــل ال ــب ــزم الــتــنــفــيــذ ق ــت ــع ن

“األشغال”: ال تأخير بأعمال شارع 16 ديسمبر واإلنجاز 72 %

45 % نسبة الجهوزية 
بمشروع تطوير شارع 

الشيخ زايد

سيدعلي المحافظة



دول الخليــج ذات سيــادة وهــي حــرة فـي قـراراتهـا
كشــف مســاعد وزير الخارجية األميركي لشــؤون الشــرق األدنى ديفيد شــينكر عن أن دول الخليج ذات ســيادة وهي حرة 
فــي قراراتهــا، موضحــا أن هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة مــن دول المنطقــة تجاه موضــوع التطبيــع مع إســرائيل وهو قرار 

سيادي لكل دولة.

وبيـــن أن اإلمارات رأت في الســـام مع 
إســـرائيل خدمة لمصالحهـــا االقتصادية 
والسياســـية، مؤكدا أن هناك العديد من 
المزايا األخرى التي ســـتضاف إلى مزايا 
لاتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي، ولعل من 
أهمهـــا خلـــق تنســـيق وتفاهـــم لمواجهة 

الخطر اإليراني.
وأكـــد شـــينكر، فـــي إيجـــاز صحافي مع 
مســـاعد وزير الخارجية لمكتب شـــؤون 
الشرق األدنى نظمته السفارة األميركية 

يواجـــه  لبنـــان  ملـــف  أن  المنامـــة،  فـــي 
تحديـــات كبيـــرة، مشـــيرا إلـــى أنه وفي 
زيارتـــه للبنان التقى العديـــد من ممثلي 
المجتمـــع المدني، وناقـــش معهم الدعم 
والمســـاعدات التي ســـتقدمها الواليات 
أعقـــاب  فـــي  جـــاءت  التـــي  المتحـــدة، 
انفجـــار ميناء بيروت يوم 4 أغســـطس 
الحكومـــة  أن  علـــى  مشـــددا  الماضـــي، 
األميركيـــة تحث القـــادة اللبنانيين على 
لرغبـــة  تســـتجيب  إصاحـــات  تنفيـــذ 

اللبنانييـــن ومن خال الشـــفافية التامة 
وبعيدا عن الفساد.وتحدث عن أن هناك 
لدينا وجهة نظر مختلفة مع فرنســـا عن 
إرهـــاب “حـــزب هللا”، وعرقلته لإلصاح 
الـــذي تعمـــل عليه الحكومـــة، مردفا عن 
العقوبات التي سيتم فرضها على حلفاء 
لحزب هللا في الحكومة أنه لن يتحدث 
مسبقا عن العقوبات والشخصيات التي 
سوف نســـتهدفها، نحن نستهدف حزب 
هللا والحلفاء والمنخرطين في الفساد.

وفـــي رده علـــى العقوبـــات التي فرضت 
العقوبـــات  أن  إلـــى  أشـــار  إيـــران  علـــى 
حرمـــت إيران من 70 مليار دوالر، كانت 

وحلفائهـــا  مســـاعديها  إلـــى  ســـتقدمها 
وميليشـــياتها فـــي المنطقـــة، مؤكـــدا أن 
النظـــام اإليرانـــي لـــن يســـتطيع بســـببها 
حلفائـــه،  تجـــاه  بالتزاماتـــه  الوفـــاء 
فالعقوبـــات لهـــا أثـــر كبيـــر علـــى إيـــران 

وحلفائها في المنطقة.

مشعوذو “اإلنستغرام”... نصب وخداع واالستعانة بالطالسم و“القرين”
ــادر الـــشـــرعـــيـــة ــ ــ ــص ــ ــ ــم ــ ــ الــــشــــيــــخ الـــــرمـــــيـــــثـــــي: خــــــــــذوا الــــعــــلــــم مــــــن ال

في حالة متزايدة وملحوظة، رصد كثيرون أخيًرا، تنامي ظاهرة “مشعوذي االنستغرام” كما يسمونهم. هذه الشخصيات 
على حسب وصفهم، ملوثة تتستر خلف حسابات وهمية بهذا التطبيق الواسع االنتشار عالمًيا، مقدمين عروضا لضعاف 

النفوس، على رأسها جلب الحبيب، وتفريق األزواج، وفك السحر والعالج من المس، ورد المطلقة.

وتبـــدأ عمليـــة النصب هـــذه بطلب 
بمتابعة الشخص المقصود، والذي 
غالًبـــا مـــا يكون مـــن الشـــخصيات 
المعروفة أو النشـــطة في التواصل 
مادًيـــا  المقتـــدر  أو  االجتماعـــي 
يصفـــه  مـــا  وفـــق  اجتماعًيـــا،  أو 
)البروفايل( الشـــخصي الخاص به، 
قبل أن يتواصل معه هذا المشعوذ 
عبر الخـــط الخاص، طالًبا منه رقم 
هاتفه، أو الدردشة معه، بمعلومات 
خاصة عنه، تكون صادمة، وهادفة 

لنيل ثقته في كا الحالتين.
ويذكـــر )م.ع.( لـ “الباد” عن حادثة 
شـــبيهة تعـــرض لهـــا قبل 5 شـــهور 
تقريًبـــا، إذ تواصل معه أحد هؤالء 
علـــى الخـــط الخاص، بعـــد أن قبل 
بمعلومـــات  لـــه  ليدلـــي  إضافتـــه، 
شـــخصية ال يعرفها إال هو، مضيفا 
“كنت في حالة كبيرة من الصدمة، 
ولدرجـــة أنني أعطيته رقم هاتفي 

ال شعورًيا”.
ويردف “اتصل بي بعدها مباشـــرة، 

عبـــر تطبيـــق )ايمـــو( ولـــم يمنحني 
باشـــر  إذ  أرد،  حتـــى ألن  الفرصـــة 
حياتـــي  وعـــن  عنـــي  بالحديـــث 
وبـــأدق  ومشـــاكلي،  وأولوياتـــي، 
التفاصيـــل، قبـــل أن يعـــرض علـــي 
 500 خدمـــة معينـــة مقابـــل مبلـــغ 

دوالر، وكانت لهجته مغاربية”.
ويتابـــع “في أثناء حديثه الســـريع، 
كثيـــف المعلومـــات عنـــي، شـــعرت 
بالخـــوف منه أكثر مـــن الثقة التي 
يحاول أن ينالها، أغلقت الســـماعة 

ثـــم  فـــي وجهـــه،  حينهـــا مباشـــرة 
قمـــت بحظـــر رقمـــه، وحســـابه في 
االنســـتغرام وأنا بحالـــة من الرعب 

الكبير”.
منـــى، شـــابة بحرينيـــة نشـــطة في 
عروضـــا  وتقـــدم  “االنســـتغرام” 
ترويجية مجانية لألســـر المنتجة، 
تقـــول لــــ “البـــاد” إن أحـــد هـــؤالء 
علـــى  معهـــا  تواصـــل  المشـــعوذين 
الخط الخـــاص بالتطبيق، وتحدث 
باســـتفاضة عـــن طليقهـــا الســـابق، 
وعمـــا فعله بها، وال يـــزال، وعرض 
عليهـــا انتقامـــا شـــنيعا منـــه، مقابل 

1500 دوالر، لكنها رفضت.
هشـــام  الشـــيخ  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الرميثـــي لــــ “البـــاد” إنـــه ال يجـــوز 

الســـحرة  إلـــى  االتجـــاه  شـــرًعا 
والمشـــعوذين كما ثبـــت في القرآن 
َبُعوا َما  الكريـــم، بقولـــه تعالـــى )َواتَّ
ـــَياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن  َتْتُلو الشَّ
ـــَياِطيَن  َوَما َكَفَر ُســـَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ

ْحَر(”. َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ
الدولـــة  “علـــى  الرميثـــي  وأضـــاف 
مـــن خـــال أنظمتهـــا اإللكترونيـــة 
متابعة هـــؤالء المشـــعوذين؛ ألنهم 
يأخـــذون أمـــوال النـــاس بالباطـــل، 
الجرائـــم  إحـــدى  تعتبـــر  وهـــذه 
اإللكترونيـــة، وإحـــدى الخروقـــات 
التـــي تحصـــل فـــي مجتمعاتنا في 

اآلونة األخيرة”.
ونصح الناس بأن يأخذوا العلم من 
المصادر الشـــرعية، فـــوزارة العدل 

والشؤون اإلسامية واألوقاف بها 
نخبـــة من أهـــل العلـــم، واألفاضل، 
ويمكـــن  النـــاس،  لـــدى  معروفـــون 
الوصول إليهم عبر مختلف وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي أو االتصال 
المباشر بهم، أو عن طريق خطوط 
لهـــذا  الـــوزارة  حددتهـــا  ســـاخنة 

الغرض.
وختـــم بالقول “يحب على الجهات 
وعلمـــاء  مشـــايخ  مـــن  الدعويـــة 
ومؤسســـات أكاديميـــة، أن ينفذوا 
خطـــب  مـــن  توعويـــة  حمـــات 
تلفزيـــون  وبرامـــج  ومحاضـــرات 
عليهـــم،  والـــرد  هـــؤالء  لتعريـــة 
ومـــن  منهـــم  المجتمـــع  وحمايـــة 

ضالهم”.
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المخوضـــر  أحمـــد  الشـــيخ  شـــدد 
التجمعـــات  وقـــف  أهميـــة  علـــى 
الدينيـــة خـــال موســـم عاشـــوراء 
درءا النتشـــار األوبئـــة الخطيرة أال 
وهـــو فيـــروس كورونا، إذ شـــهدت 
المملكة ارتفاعا في نســـبة إصابات 
تقيـــد  لعـــدم  مؤخـــرا؛  المواطنيـــن 
والتعليمـــات  باإلرشـــادات  البعـــض 
الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا، 
إذ من األفضل واألنســـب االحتفاء 
بموسم عاشوراء من خال متابعة 
البث اإللكترونـــي وإغاق مكبرات 
الصـــوت لعـــدم تجمـــع المشـــاركين 

إلحياء عاشوراء.
كذلك  المخوضر  وطالب 

الـــــســـــيـــــدات بـــعـــدم 
الــتــجــمــع؛ حــفــاظــا 
عـــــــلـــــــى ســـــامـــــة 
وصـــحـــة الــجــمــيــع، 

مــنــوهــا بـــأن تــوزيــع 
ــد يــكــون  الـــوجـــبـــات قـ

الذي ال  الفيروس  انتقال  سببا في 
يفرق بين كبير وصغير، مسترشدا 
باآلية القرآنية )ال يكلف هللا نفسنا 
إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
دين  اإلســامــي  فديننا  اكتسبت(، 
يسر وليس عسر ويحث على عدم 
تعريض النفس للخطر واألمراض.

ــة تــنــفــيــذ قـــــــرارات  ــيـ ــمـ وأكـــــــد أهـ
المعنية  الطبية  اللجان  وتعليمات 
بعدم التجمع ولبس كمامات الوجه 
وتحقيق التباعد االجتماعي، فكلما 
نسبة  زادت  األشــخــاص  عــدد  زاد 
الخطير  بالمرض  باإلصابة  الخطر 
ــدد كــــل دول  ــهـ ــات يـ ــ ــذي بـ ــ ــ ال
بالتسهيات  منوها  العالم، 
ــي  ــتـ واإلرشــــــــــــــــــادات الـ
قــــدمــــتــــهــــا مـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن ألبـــنـــاء 
ــي  ــا فــ ــ ــ ــه ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ شــ
االحــــــــــتــــــــــفــــــــــاء 

بالمناسبة الدينية.

الدبلوماسية البحرينية قائمة على مبدأ الهدوء واالتزانالمخوضر يدعو لوقف التجمعات الدينية
ــورك ــي بنيويـ ــل السياسـ ــب... والثقـ ــى القلـ ــرب إلـ ــف األقـ ــكر: جنيـ الشـ

أكـــد الســـفير كريم الشـــكر أن تمثيل 
المشـــرف  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
والرصين في الســـاحة الدبلوماسية 
العالمية جاء نتيجة الســـمعة الطيبة 
التـــي تحظـــى بهـــا مملكـــة البحرين، 
والقائمة علـــى مبدأ الهدوء واالتزان 
الحكيـــم والرؤيـــة الســـديدة لعاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، والتـــي تقدم 

السام كرسالة عالمية.
ـــن الســـفير الشـــكر أن العاقـــات  وبيَّ
ســـنوات  منـــذ  راســـخة  الخليجيـــة 
الثقـــل  يعـــزز  الـــذي  األمـــر  طويلـــة، 
السياســـي لمنطقة الخليج ومكانتها 
تطلعاتـــه  موضحـــا  العالـــم،  فـــي 
المســـتقبلية المتفائلة في ظل قيادة 
جالة الملـــك التي تحول التحديات 
بجهـــود  إنجـــازات، مستشـــهدا  إلـــى 

المملكة في احتواء جائحة كورونا.
فـــي  اســـتضافته  لـــدى  ذلـــك  جـــاء   
علـــى  دبلوماســـي”  “حـــوار  برنامـــج 
إذاعة البحريـــن، والذي يقدم توثيقا 
البحرينيـــة،  الدبلوماســـية  لمســـيرة 
إذاعـــة  مـــن  فريـــق  عليـــه  ويقـــوم 
الخارجيـــة، ومـــن  البحريـــن ووزارة 

الشـــحي  ســـبيكة  وتقديـــم  إعـــداد 
خليفـــة  وفـــاء  ومتابعـــة  وتنســـيق 

وإخراج راشد سند.
وتحدث السفير الشكر عن مجموعة 
فـــي  الدبلوماســـية  المحطـــات  مـــن 
حياتـــه منهـــا، ترؤســـه مجموعـــة 77 
والصيـــن التـــي تضـــم أكثر مـــن 100 

دولـــة، حيث كان من الصعب توحيد 
اآلراء تجاه القضايا، وهي مجموعة 
دول اهتمت ببحـــث قضايا التمويل 
وتعد من أهم التجمعات في جنيف، 
وقـــال: “عملـــت مـــن خال ترؤســـي 
التوفيـــق  علـــى  المجموعـــة  هـــذه 
والتوحيـــد قدر اإلمـــكان بين اآلراء، 
واعتماد قرارات مهمة ســـاهمت في 

تعضيد اقتصادات الدول النامية”.
تجربتـــه  الشـــكر  الســـفير  ويختـــزل 
الدبلوماســـية الممتـــدة ألكثر من 46 
عامـــا، إذ وصـــف عملـــه فـــي جنيـــف 
باألقـــرب إلى القلب، في حين أشـــار 
أن األكبـــر فـــي الثقـــل السياســـي هو 
كبـــار  حيـــث  نيويـــورك،  فـــي  عملـــه 
السياســـيين وأبرز القضايـــا وأقواها 
أثـــرا، فعمـــل فـــي المنظمـــة الدوليـــة 
ممثا لمملكـــة البحرين، وهو ما وفر 

له تجربة غنية وثرية.

البرنامج اإلذاعي “حوار دبلوماسي” يستضيف السفير كريم الشكر

المنامة - بنا

الجالية السودانية: تشكيل لجنة عليا لدعم ضحايا الفيضانات
عقدت اللجنة العليا للمســـاهمة في دعم 
الســـودان  فـــي  بالفيضانـــات  المتأثريـــن 
بمملكـــة البحرين اجتماعها مســـاء أمس 
بتقنية االتصال عـــن ُبعد، وذلك بحضور 
الرئيس الفخـــري للنادي الســـوداني عمر 
المرضـــي ورئيـــس مجلـــس إدارة النادي 
حمـــزة محمـــد نـــور وعـــدد مـــن مجلـــس 

اإلدارة، وممثلين للسفارة السودانية.
اســـتعرض  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
فيمـــا  التطـــورات  آخـــر  المجتمعـــون 
يتعلـــق  باألضـــرار الناجمـــة عن الســـيول 
والفيضانـــات واألمطـــار والتـــي حدثـــت 
في الســـودان مؤخـــرا واجتاحت مناطق 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الســـودان  فـــي  واســـعة 
المناطـــق الســـكنية واألراضـــي الزراعية 
معهـــا  وجرفـــت  التجاريـــة  واألســـواق 
العشـــرات من المواطنيـــن وهددت حياة 

اآلالف بالخطـــر إلـــى جانب ما ســـتخلفه 
مـــن أخطـــار ســـتظهر فـــي مقبـــل األيـــام 
البيئـــة  صحـــة  أوضـــاع  لتـــردي  نتيجـــة 

بسبب الفيضان.
وأكـــد المجتمعـــون أن الكارثـــة أكبـــر من 
مقـــدرات البـــاد وإمكانـــات الدولـــة التي 
تخـــوض معركتهـــا مـــع فيـــروس كرورنا 
البـــاد  أن  إلـــى  الفتيـــن   ،)19 )كوفيـــد 
فـــي الوقـــت الراهـــن تجابـــه العديـــد من 
التحديـــات، وأن الثقـــة في قوة الشـــعب 

ومقدراته تمثل الحافز األكبر في قدرتنا 
علـــى تغييـــر الواقـــع نحـــو أفـــق مشـــرق 
نحلـــم به ونحلم بإمكان تحقيقه متى ما 
اتجهـــت إرادتنا بصدق وعـــزم نحو ذلك 

الهدف.

ومـــن خـــال االجتمـــاع اتفـــق الحضـــور 
علـــى تشـــكيل لجنة عليا تســـمى )اللجنة 
العليـــا للمســـاهمة فـــي دعـــم المتأثريـــن 
بالفيضانات في السودان( برئاسة موالنا 
عمـــر المرضي والرئاســـة المناوبة لموالنا 

حمزة محمد نور، على أن تجتمع اللجنة 
بشـــكل أســـبوعي إلى حيـــن االنتهاء من 
مهمتهـــا، وتم االتفاق علـــى ثاثة محاور 
هـــي المحـــور اإلعامـــي ومحـــور جمـــع 
التبرعـــات ومحـــور تقديـــر االحتياجات، 
على أن تقدم خطط المحاور الثاثة في 

االجتماع الثاني للجنة.
وفي ذات الســـياق بحـــث أعضاء اللجنة 
العليا أنجع الســـبل في استقطاب الدعم 
المالـــي واإلغاثـــات العاجلـــة التي تســـهم 
في درء اآلثار التي خلفتها هذه الكارثة، 
بالتركيـــز على توفير المأوى لألســـر التي 
األخـــذ  مـــع  ومســـاكنها،  بيوتهـــا  فقـــدت 
فـــي االعتبـــار الحاجـــة الماســـة لألدويـــة 
لمجابهـــة  المهمـــة  الطبيـــة  والعقاقيـــر 
األمراض التي قد تنتشـــر نتيجة لوجود 

المياه الراكدة.
واســـتمع أعضاء اللجنة العليا للعديد من 

المقترحات التي تصب تحقيق األهداف 
التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة، ومن 
بيـــن هـــذه المقترحـــات التي أمـــن عليها 
الجميـــع تبليـــغ رســـالة النفـــرة وتوســـيع 
دائرة المشاركة في هذا العمل الكبير من 
الســـودانيين والبحرينيين، واســـتنهاض 
الضمائـــر مـــن حولنـــا، واالنتبـــاه لمحاذير 
المعلومـــات  “كورونـــا”، واالعتمـــاد علـــى 
ذات الصدقية العالية فيما يتصل بحجم 

األضرار.
وســـتواصل اللجنة العليا للمســـاهمة في 
دعم المتأثرين بالفيضانات في السودان 
بتقنيـــة  اجتماعاتهـــا  البحريـــن  بمملكـــة 
“االتصـــال عـــن ُبعـــد”، وهـــي فـــي حالـــة 
انعقاد دائم حتى تحقيق الهدف الرئيس 
والمتمثـــل فـــي توصيـــل اإلغاثـــات وكل 
أنواع الدعم المالي والعيني للمتضررين 

في السودان.

المنامة - السفارة السودانية
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تدشين المرحلة األخيرة لمشروع مبنى المسافرين الجديد
بـــوابـــات ــاء 3  ــ ــشـ ــ وإنـ ــي  ــربـ ــغـ الـ ــزء  ــ ــج ــ ال بـــنـــاء  ــلـــى  تـــركـــز عـ

دشن وزير المواصالت واالتصاالت رئيس 
مجلس إدارة شـــركة مطـــار البحرين كمال 
أحمـــد، أعمال المرحلـــة اإلنشـــائية الثانية 
واألخيـــرة من مشـــروع مبنى المســـافرين 
الجديـــد، التـــي تنطـــوي على بنـــاء الجزء 
الغربي من المبنى. وتم ذلك أثناء مراســـم 
إلـــى  الحالـــي  المســـافرين  مبنـــى  تســـليم 
المقاول الرئيس للمشروع “أرابتيك تاف”، 
التـــي أقيمت في المبنـــى الجديد بحضور 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطـــار البحرين 
محمـــد البنفـــالح، والمقاوليـــن الرئيســـين 

للمشروع وعدد من المسؤولين.
وأعرب الوزير عن سعادته بحجم اإلنجاز 
الذي تحقق في تطوير المرحلة األولى من 
مشروع مبنى المســـافرين الجديد مشيًدا 
بـــروح الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، 
التـــي تحّلى بهـــا العاملـــون كافـــة في هذا 

المشروع في جميع مواقعهم منذ انطالقه 
زمنـــي  لجـــدول  2016، وفًقـــا  العـــام  فـــي 
دقيق تـــم تنفيذه بنجـــاح دون أن تتوقف 
العمليات أو تتعطل في مبنى المســـافرين 
الحالي، مؤكًدا على أهمية االستمرار على 
نفس النهج والتميز الســـتكمال القســـمين 
الشـــرقي والغربـــي مـــن مبنى المســـافرين 
الجديـــد. وحول تفاصيـــل المرحلة الثانية 
مـــن المشـــروع، صـــّرح وزيـــر المواصـــالت 

واالتصاالت أنه حسب االتفاق مع المقاول 
الرئيس للمشـــروع، ووفًقـــا للخطة الزمنية 
المســـافرين  مبنـــى  الســـتكمال  المحـــددة 
الثانيـــة  المرحلـــة  أعمـــال  تبـــدأ  الجديـــد 
واألخيـــرة من المشـــروع بمجـــرد االنتهاء 
مـــن تطوير المرحلة األولـــى، إذ تركز على 
بنـــاء الجـــزء الغربي مـــن المبنـــى الجديد، 
موضًحـــا أن أعمـــال المرحلـــة الثانيـــة من 
3 بوابـــات فـــي  بنـــاء  المشـــروع تتضمـــن 

القســـم الغربـــي، الذي يشـــترط معـــه قيام 
المقـــاول الرئيـــس للمشـــروع بهـــدم الجزء 
الشـــرقي مـــن مبنـــى المســـافرين الحالـــي. 
وقـــام الوزير والحضور بجولة في القســـم 
الشـــرقي مـــن مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
لالطـــالع علـــى أهـــم وأحـــدث التطـــورات 
في المنشـــأة، إضافة إلى المراحل الجاري 
تنفيذها حالًيا على قدم وســـاق الستكمال 
األعمال اإلنشـــائية والتشـــطيبات النهائية 
فـــي القســـم الشـــرقي، والتي مـــن المؤمل 
االنتهـــاء منها في القريب العاجل، مشـــيًرا 
إلى ضرورة الحرص على تنفيذ المشروع 
الفنّيـــة  المواصفـــات والدراســـات  حســـب 
المـــدة  غضـــون  وفـــي  عالمًيـــا  المعتمـــدة 
الزمنيـــة المحـــددة، مشـــدًدا علـــى األهمية 
هـــذا  بهـــا  يتســـم  التـــي  االســـتراتيجية 
المشـــروع باعتباره أحد أضخم المشـــاريع 

التنموية وأهمها في البحرين.

وزير “المواصالت” أثناء تدشين المرحلة الثانية للمشروع

المحرق - المواصالت واالتصاالت

تناقـــش الجمعية العامة العادية 
القابضـــة  انفســـتكورب  لشـــركة 
توزيع أرباح على حملة األســـهم 
الممتازة المتبقيـــة من فئة “ب”، 
ألـــف   123.239 عددهـــا  البالـــغ 
ســـهم بموجـــب شـــروط وبنـــود 
لفتـــرة  لتلـــك األســـهم  اإلصـــدار 
األربـــاح 1 يوليـــو 2019 إلى 30 
إجمالـــي  بمبلـــغ   ،2020 يونيـــو 
قـــدره نحو 14.95 مليون دوالر، 
وفي حالة الموافقة على األرباح 
فإنه يتعيـــن توزيعها في تاريخ 

ال يتجاوز 8 أكتوبر المقبل.
العامـــة  الجمعيـــة  وتناقـــش 
العاديـــة - المقـــرر انعقادهـــا يوم 
ســـبتمبر   29 الموافـــق  الثالثـــاء 
 - الشـــركة  مقـــر  فـــي  الجـــاري 
و226  مالييـــن   7 مبلـــغ  توزيـــع 

علـــى حملـــة  دوالرا  ألفـــا و829 
األسهم العادية )باستثناء أسهم 
دوالر   0.10 بمعـــدل  الخزينـــة( 
لكل ســـهم عادي، مـــا يمثل 4 % 
من رأس المال المدفوع لألسهم 
العاديـــة، وفـــي حالـــة الموافقـــة 
على األرباح فإنـــه يتعين دفعها 

بتاريخ 8 أكتوبر المقبل.
وتناقش الجمعية الموافقة على 
مكافـــأة أعضـــاء مجلـــس إدارة 
قـــدره  إجمالـــي  بمبلـــغ  الشـــركة 
مقابـــل  دوالر،  مليـــون   1.630
خدمتهـــم خـــالل الســـنة المالية 
المنتهية في 30 يونيو الماضي، 
مجلـــس  أعضـــاء  ذمـــة  وإبـــراء 
إدارة الشـــركة مـــن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهـــم عـــن الســـنة المالية 
المنتهية في 30 يونيو الماضي.

“انفستكورب” تناقش توزيع أرباح بـ 22.2 مليون دوالر

إعــادة هيكلــة بعــض األصــول أو  لبيــع  الشــركة تخطــط 

ارتفاع أسهم “اإلثمار القابضة” بأكثر من 54 %

قالت شـــركة اإلثمـــار القابضة “إنها تعتقد أن الســـبب 
الرئيـــس فـــي ارتفـــاع ســـعر الســـهم فـــي ســـوق دبـــي 
المالـــي قد يكون متزامًنا مع اإلعالن المفصح بتاريخ 
األول من ســـبتمبر الجاري، الذي يتضمن خطة العمل 

لمعالجة الخسائر المتراكمة”.

وأكـــدت الشـــركة فـــي بيان لســـوق دبي المالـــي، عدم 
وجود أي تطورات أخرى أدت إلى ارتفاع سعر السهم 

في السوق في الفترة ما بين 1 و6 سبتمبر الجاري.
بالمعامـــالت  بالشـــفافية  التـــام  التزامهـــا  وأكـــدت 
واإلفصاحـــات حســـب متطلبـــات الجهـــات الرقابيـــة 

بالبحرين والكويت واإلمارات.
وبحســـب البيانات على موقع بورصة دبي، فإن سهم 

“اإلثمـــار القابضة” واصل ارتفاعه بعد إعادته للتداول 
فـــي 2 ســـبتمبر الجاري، وبنســـبة فاقـــت 54 % حتى 
نهاية إغالق جلســـة االثنين. وفيما يتعلق بخطة بيع 
األصول وإعادة الهيكلة، أوضحت شـــركة اإلثمار في 
بيان ســـابق للبورصـــة، أنها تعمل فـــي الوقت الجاري 
على تحســـين قاعـــدة رأس المـــال عبر بيـــع أو إعادة 

هيكلة بعض األصول غير األساسية.

دبي - مباشر

المنامة - المصرف المركزي

26 مليون دينار لصكوك 
التأجير قصيرة األجل

ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي أنــه  أعـــلـــن مـــصـــرف ال
 ISIN(  181 رقـــم  اإلصــــدار  تغطية  تــمــت 
التأجير  صكوك  مــن   )BH0007851486

اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل.
وتبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار لفترة 
استحقاق 182 يوًما، تبدأ في 10 سبتمبر 
العائد  2020 إلى 11 مارس 2021. ويبلغ 
مقارنة   ،%  2.54 الصكوك  لهذه  المتوقع 
بسعر 2.50 % لإلصدار السابق بتاريخ 6 
أغسطس 2020، علما أنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 639 %.

األربعاء 9 سبتمبر 2020 - 21 محرم 1442 - العدد 4348

المنتـــدى  أعمـــال  أمـــس  انطلقـــت صبـــاح 
االســـتثماري البحرينـــي المصـــري والـــذي 
نظمته جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
بمشـــاركة مســـئولين مـــن الجانبيـــن حيث 
اســـتعرض المنتـــدى الذي عقد “عـــن بعد”، 
والتبـــادل  االســـتثمار  تنشـــيط  فـــرص 

التجاري بين البلدين.
جمهوريـــة  فـــي  البحريـــن  ســـفير  وقـــال 
مصـــر العربيـــة هشـــام الجـــودر، إن حجـــم 
االســـتثمارات البحرينيـــة فـــي مصر بلغت 

نحو 3.2 مليار دوالر.
والـــوكاالت  الشـــركات  عـــدد  أن  وأوضـــح 
المســـجلة 1260 شـــركة بها مساهمين من 
مصـــر، كمـــا ســـجلت الـــوكاالت التجاريـــة 
المصرية عدد 11 وكالة، وبالنســـبة لفروع 
الشـــركات المصريـــة فـــي المملكة،فقد بلغ 
عددها 3 فروع وفقا لنظام سجالت وزارة 

التجارة والصناعة والسياحة بالبحرين.
وفيمـــا يخـــص حجـــم التجـــارة الســـلعية 
غيـــر النفطيـــة فقـــد بلـــغ التبـــادل التجاري 
لعـــام 2019 بين البلديـــن نحو 471 مليون 
دوالر، إذ احتلـــت مصـــر المركـــز الخامـــس 

بنســـبة 5.82 % كشـــريك تجـــاري للمملكة 
فيمـــا يخص الصادرات غيـــر النفطية لعام 
2019 بقيمة 356 مليون دوالر، وبالنســـبة 
للـــواردات فـــي العـــام 2019 فقـــد احتلـــت 
مصـــر الشـــريك التجـــاري رقـــم 25 بنســـبة 
0.70 % بقيمـــة 93 مليـــون دوالر، وفيمـــا 
يخـــص إعـــادة التصدير، فقـــد مثلت مصر 
الشـــريك التجاري رقم 11 للمملكة بنســـبة 

)1.07 %( بقيمة 23 مليون دوالر
وبلـــغ حجم الميزان التجـــاري بين البلدين 
المعلومـــات  لهيئـــة  إحصـــاء  آلخـــر  وفقـــا 
 286 بالبحريـــن  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
مليـــون دوالر وتبلـــغ قيمـــة االســـتثمارات 
البحرينيـــة فـــي مصـــر حوالـــي 3.2 مليـــار 
تحتـــل  216 مشـــروع، حيـــث  فـــي  دوالر 
المملكـــة المرتبـــة الــــ 16 في قائمـــة الدول 

المستثمرة بالسوق المصري.

9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم 

وأوضح الســـفير الجودر أن هنـــاك العديد 
مـــن االتفاقيـــات بيـــن البلدين فـــي مجال 
التعاون االقتصـــادي يقدر عددها بحوالي 

9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك.

 مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس جمعيـــة رجـــال 
إن  الزيانـــي،  خالـــد  البحرينيـــة،  األعمـــال 
توجهـــات  مـــع  بالتـــوازي  يأتـــي  المنتـــدى 
قيـــادة البلديـــن لتعزيز الشـــراكة والتعاون 
والعمل االقتصادي المشـــترك بين المملكة 
وشـــقيقتها جمهورية مصر العربية؛ بهدف 
بحث الفـــرص االســـتثمارية المتوفرة في 
البلديـــن وتشـــجيع التبادل التجـــاري، هذا 
فضـــاًل عن أهمية إعطاء دفعـــة قوية لهذا 
التعـــاون فـــي هـــذه المرحلة الصعبـــة التي 
يواجههـــا العالم بفعـــل اآلثار التـــي تركتها 
جائحـــة كوفيـــد 19 علـــى المنطقـــة ودول 

العالم.
وأكـــد أن “اللقاء جاء من أجل تفعيل كافة 
الســـبل للدفـــع بعجلـــة النمـــو االقتصـــادي 
فـــي البلدين ولتنشـــيط األســـواق وحركة 

التجارة وزيادة االستثمارات المشتركة”.
مـــن جانبـــه، أكـــد ســـفير جمهوريـــة مصـــر 
شـــعبان،  ياســـر  البحريـــن،  فـــي  العربيـــة 
أن خطـــة العمـــل التـــي تتبناهـــا الســـفارة 
المصرية بالمملكة بالتنســـيق مع الســـفارة 
رجـــال  وجمعيـــة  مصـــر  فـــي  البحرينيـــة 
األعمال البحرينية وجمعية رجال األعمال 

المصريين تســـتند على عدد مـــن المحاور 
مـــن أهمهـــا زيـــادة التبـــادل التجـــاري بيـــن 
البلديـــن والترويـــج للفـــرص االســـتثمارية 
المتاحة في مصر وجذب رؤوس األموال 
البحرينيـــة خاصة فـــي القطـــاع اإلنتاجي 
والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري 
في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة 

لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكـــد أن البحرين دولة شـــقيقة وصديقة 
ولديها محفزات اســـتثمارية وسوق عمل 
مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة 
الشـــرقية في المملكة العربية الســـعودية 
عبـــر جســـر الملك فهـــد، ونحن نســـتهدف 
مـــن هـــذا الملتقى إلى تعزيـــز التعاون في 
عدد من القطاعات المشـــجعة لالســـتثمار 

والخدمـــات  والطاقـــة  الســـياحة  مثـــل 
الطبيـــة والتصنيـــع الدوائـــي والصناعـــات 

التحويلية.

ملحقية تجارية لتنشيط التجارة 

إلى ذلك، دعا رجل األعمال، ناصر األهلي، 
إلـــى تخصيص ملحقية تجارية لتنشـــيط 
التجـــارة بيـــن البلديـــن فيمـــا أكـــد رجـــل 
األعمـــال عبدالوهاب الحواج على الفرص 
التـــي تتمتـــع بهـــا جمهورية مصـــر العربية 
مشـــيرا  البلديـــن،  بيـــن  العالقـــة  وعمـــق 
إلـــى رغبة وتطلـــع مجموعة الحـــواج في 
إقامـــة مشـــروع فـــي القاهرة فيمـــا يتعلق 

بالمنتجات التجارية.
وشهد اللقاء كذلك عرض لفرص االستثمار 

فـــي الجانبيـــن المصـــري والبحرينـــي في 
عـــدد مـــن قطاعـــات الصناعة والســـياحة 
والخدمـــات وغيرهـــا مـــن القطاعـــات من 
قبـــل ممثليـــن مـــن المناطـــق االقتصاديـــة 
واالســـتثمارية مثل المنطقـــة االقتصادية 
فـــي مصر ومجلـــس التنميـــة االقتصادية 
فـــي البحرين وهيئـــة الطاقة المســـتدامة 
إلـــى جانـــب هيئـــة الســـياحة والمعـــارض، 
الخطـــط  تفاصيـــل  عـــرض  جـــرى  حيـــث 
االقتصاديـــة التـــي تعمـــل عليهـــا والفرص 
المتاحة، حيث عرض رئيس هيئة الطاقة 
فـــرص  ميـــرزا  عبدالحســـين  المتجـــددة 

االستثمار في قطاع الطاقة.
وشمل جدول األعمال استعراض األعمال 
االســـتثمار في القطاع المالي والمصرفي 
من قبل رئيس جمعية مصارف البحرين، 
المطاعـــم  وقطـــاع  يوســـف،  عدنـــان 
والمقاهـــي من قبل عضـــو مجلس النواب 
وعضو غرفة مجلس إدارة غرفة التجارة، 
أحمد بن ســـلوم، إلى جانب االستثمار في 
القطـــاع الصناعي في كلمـــة قدمها، حامد 
الزيانـــي، وعروض أخـــرى تناولت القطاع 

الصحي والعقاري والغذائي.

ياسر شعبانخالد الزيانيهشام الجودر

مسجلـة فـي البحــريــن بمسـاهمـة مصــريــة
3.2 مليــــــار دوالر استثمـــــــارات المملكــــــة بالجمهـــوريــــــة العــربيــــــة الشقيقـــــــة

 علي الفردان

“رجال األعمال المصريين”: البحرين بوابة ألسواق المنطقة
ــة وآفـــــــــاق الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن ــ ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــرص االس ــ ــفـ ــ اســــتــــعــــراض الـ

أكــد رئيــس جمعية رجال األعمال المصريين علي عيســى، علــى أهمية تعزيز 
الوجود المصري في الســوق البحرينية، الذي يعد بوابة مهمة لســوق مجلس 

التعاون الخليجي.

وكان عيســـى يتحدث علـــى هامش ندوة 
نظمتها جمعية رجـــال األعمال البحرينية، 
بالتعـــاون مع نظيرتها المصرية، بمشـــاركة 
إذ  ومصرييـــن،  بحرينييـــن  مســـؤولين 
اســـتعرضت النـــدوة الفرص االســـتثمارية 

وآفاق التعاون االقتصادي بين البلدين.
وقـــال عيســـى “يمثـــل لقاؤنـــا هـــذا حلقـــة 
جديـــدة مـــن سلســـلة العمـــل االقتصـــادي 
المشـــترك بين مجتمع األعمـــال في بلدينا 
الشـــقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل 

التعـــاون المتبـــادل فـــي جميـــع المجـــاالت 
مســـتقبل  أن  خصوًصـــا  االقتصاديـــة، 
التعـــاون االقتصـــادي المصـــري البحريني 
بأبعـــاده المختلفـــة يزخر بإمكانـــات كبيرة 
لتحقيـــق  وتوظيفهـــا  اســـتثمارها  تنتظـــر 
المزيـــد مـــن المنافـــع للبلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين”. 
العالقـــات  تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  وأكـــد 
وخلـــق  المنافـــع  وتبـــادل  االقتصاديـــة 
الشراكات االستراتيجية، وتبادل الخبرات 

والمعلومـــات، والعمـــل علـــى حـــل جميـــع 
المعوقـــات التي تواجه نمو االســـتثمارات 
المشـــتركة، بمـــا يحقـــق فـــرص متكافئـــة 
للجانبيـــن في ظـــل القيادتين الرشـــيدتين 

للبلدين الشقيقين. 
وأشـــار إلـــى مبـــادرة مـــن جمعيـــة رجـــال 

جمهوريـــة  وســـفير  البحرينيـــة  األعمـــال 
ياســـر  البحريـــن  بمملكـــة  العربيـــة  مصـــر 
شعبان؛ للعمل على تنشيط حركة التجارة 
والصناعة وتشـــجيع االستثمار بعد األزمة 
االقتصاديـــة العالمية إثر تفشـــي فيروس 

كورونا.
وبين أن عالقة الجمعية المصرية بجمعية 
رجال األعمال البحرينية عالقة ممتدة، إذ 
تم توقيع بروتوكول تعاون مشـــترك العام 
2004، معبًرا عن أمله في استئناف العمل 
المشـــترك وتنظيم مجموعة من الفعاليات 
القطاعيـــة فـــي إطـــار خطـــة العمـــل التـــي 
تتبناهـــا الســـفارة المصرية فـــي البحرين، 
فـــي  البحرينيـــة  الســـفارة  مـــع  بالتنســـيق 
مصر لتعزيز الوجود المصري في الســـوق 

البحرينيـــة، الـــذي يعد بوابة مهمة لســـوق 
مجلس التعاون الخليجي. 

وأشـــار إلـــى أن االقتصـــاد المصري يشـــهد 
في الســـنوات الماضيـــة نمـــًوا إيجابًيا في 
المجـــاالت االقتصاديـــة كافـــة، مـــا جعـــل 
مصـــر تحقق العديـــد من اإلنجـــازات على 

المستوى المحلي والعالمي.
ويعـــد االقتصـــاد المصـــري حالًيا مـــن أكثر 
االقتصادات استقراًرا في المنطقة، وذلك 
بفضـــل سياســـات اإلصالح التـــي اتخذتها 
الحكومة في الســـنوات القليلـــة الماضية، 
ما ســـاهم في التوســـع في مشـــاريع البنية 
التحتية الضخمة، ووفر فرًصا استثمارية 

في العديد من القطاعات.
وتابـــع، علـــى الرغـــم من الظـــروف الصعبة 

التـــي ترتبت على جائحـــة كورونا، وأثرت 
مصـــر  أن  إال  العالـــم،  دول  معظـــم  علـــى 
حافظـــت علـــى تقديـــرات وتصنيفات كل 
مؤسســـات التصنيـــف الدوليـــة، إذ توقـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن يعـــاود الناتج 
المحلـــي اإلجمالي في مصر النمو إلى 6.5 
% فـــي العـــام المالـــي 2021 - 2022، مـــع 
بدء اســـتعادة العالـــم لتوازنه بعد الصدمة 
القوية التي تلقاها في العام الجاري جراء 
التداعيـــات االقتصاديـــة لجائحة فيروس 

“كورونا” المستجد.
ويعتبـــر نجاح مصر في الحفاظ على تلك 
التعامـــل  نتيجـــة  اإليجابيـــة؛  التقديـــرات 
الســـلطات  قبـــل  مـــن  والمتـــوازن  الجيـــد 

المصرية.

علي عيسى
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-125568 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:     صديقة جعفر حمزة أحمد 
االسم التجاري الحالي:   كرستينا سكريت بيوتي صالون
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون كوين هاوس للتجميل

 
قيد رقم : 90037-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  111  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

الشركة العربية العالمية للبيوت الجاهزة ذ.م.م

تعلن إدارة التســـجيل بوزارة الصـــناعة و التجارة والسـياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســـيد / نبيــل عبــدهللا احمــد الســاعي باعتبــاره المصـــفي القانونــي 

لشـركة الشـركة العربية العالمية للبيوت الجاهزة ذ.م.م ،
المســـجلة كشـــركة ذات مســـؤولية محــدوده بموجــب القيــد رقــم 77842 
،طالبا إشـهار إنتهاء أعمال تصـفية الشـركة تصـفية اختيارية و شـطبها من 
الســـجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020– 125184  اعالن  رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة خديجــه محمــد علــي خميــس بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي : إلى السيد حسين عبد هللا  كاظم علي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل  خمســة 
عشر يوما من تاريخ اعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 28187-2
االسم  التجاري : الراعي بوتيك

وزارة  الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة 3ام اش للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / ســائرة بانــو عبدالحميــد اكبــر علــي بيــك باعتبــاره المصفي 
القانوني لشــركة 3ام اش للتجارة ذ.م.م ،المســجلة كشركة ذات مسؤولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 1-117655 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001 .

إعالن بحل و تصفية
الشركة العربية االوروبية الدارة االعمال – تضامن

سجل تجاري رقم 58281

بنــاء علــى قرار الشــركاء في الشــركة العربيــة االوروبيــة الدارة االعمال – 
تضامنالمسجلة بموجب القيد رقم  58281   ، بتصفية الشركة اختياريا و 
تعيين  السيدة / جميل حسين ابراهيم عباس   مصفيا للشركة . بهذا يعلن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 
، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
AHMED@AL-FAWZ.COM        39995669   :عنوان المصفي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020– 125443  اعالن  رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيدة دالل علــي عبــد هللا يوســف  بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي : إلى السيد حسن عبد النبي عبد الحسين محمد  

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل  خمســة 
عشر يوما من تاريخ اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد :5 – 59543
 االسم  التجاري : قوفندا لالدوات الكهربائية

إعالن بحل و تصفية
 شركة ارابيا موتورز ميديا هاوس ش.ش.و

سجل تجاري رقم 1 - 138556

بنــاء علــى قــرار المالــك  لشــركة ارابيــا موتــورز ميديــا هــاوس ش.ش.و 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم  -1 138556   ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا 

و تعيين   السادة / شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات    مصفيا للشركة
. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 
لعــام 2001 ، و عمــال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي 
جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات 
الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و ذلــك على العنوان 

التالي: عنوان المصفي: 36866688
EACANILANG@ALMOAYEDCHAMBERS.COM

القيد: 47177  التاريخ: 2020-09-07
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات 
مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد ابراهيم محمد ابراهيم عبــدهللا المالك لـ قصر الفخامه الدارة 
رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مٔوسســة  والمقاهــى  المطاعــم 
47177طالبا تحويل المٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة 
برٔاســمال وقــدره 5000خمســه االف دينــار لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن 

السادة التالية اسمأيهم:
1. ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا

 2. الشيخ دعيج عيسى دعيج حمد ٓال خليفه

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

37355023

األربعاء 9 سبتمبر 2020 - 21 محرم 1442 - العدد 084348



Vacancies Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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

 , suitably qualified applicants can contact 17700888  or
  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

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

KHALID MAHMOOD ASHRAF Service Co. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 38018897  or
  random_clearance@hotmail.com

KARMASTAJI MARKAT has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36777703  or
  ZAN131@ALAYAM.COM

ALBAIT ALJAMEEL FOR BUILDING CONSTRUCTIONS has a vacancy for the 
occupation of   LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 39091633  or 
 ALBAITALJAMIL@GMAIL.COM

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

 , suitably qualified applicants can contact 17274067  or 
 MAUCTION@BATELCO.COM.BH

Huawei technologies Bahrain s.p.c. has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (PROJECT) 

, suitably qualified applicants can contact 17568708  or
  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

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

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

SEED FOR CONSULTING AND ORGANIZING CONFERENCES CO. S.P.C. has a vacancy 
for the occupation of  INFORMATION TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 17369322  or
  ALIJAWAD@FUNDAMENTSPC.COM

Ernst & Young Training W.L.L has a vacancy for the occupation of
  MANAGER

 , suitably qualified applicants can contact 17514752  or
  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

Kansas Contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39756045  or  
hussainch435@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

Anne holtrop  co spc has a vacancy for the occupation of 
 DESIGNER

 , suitably qualified applicants can contact 33975650  or
  MAIL@ANNEHOLTROP.NL

Fameeda construction has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39255457  or  
FAMEEDABH@GMAIL.COM

Travel Destination Online Consultancy Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CONSULTANT

 , suitably qualified applicants can contact 32026722  or
  ehtisham@tdonlines.com

NABEEL ANJUM S.P.C Owned by NABEEL ANJUM has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33769819  or
  C.PRINCE82@YAHOO.COM

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

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA has a 
vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
 , suitably qualified applicants can contact 33676669  or  SHOUSHASALAH@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

ALSARI ELECTRICAL ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN

 , suitably qualified applicants can contact 38338925  or 
 alsari.electric@gmail.com

BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17000490  or
  bolanbh@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

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17672655  or
  manditrading56@gmail.com

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

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

BAHRAIN WELDING WIRE PRODUCTS MANUFACTURING C has a vacancy for the 
occupation of  ALUMINIUM FURNACEMAN 

, suitably qualified applicants can contact 17832832  or  
 EBTEHAL@MIDALCABLE.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN(COMPUTER)

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

HILTI BAHRAIN CO WL L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17811675  or 
 SAGER@SHAHEENGROUP.COM

KUWAITI MANAGER CONTRACTING S.P.C has a vacancy for the occupation of
  DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact 77722722  or 
 S.SWAPNA@KMCHOLDING.COM

BANT AL RIFFA CLEANING has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT

 , suitably qualified applicants can contact 17771763  or
  FATIMA.ALRIFFAIE@GMAIL.COM

Mc 6 Construction S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 , suitably qualified applicants can contact 17402050  or 
 dhiya.alasfoor@gmail.com

Harmony Music Center has a vacancy for the occupation of 
 ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

, suitably qualified applicants can contact 13622002  or 
 info@bahrainharmony.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

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

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE)

 , suitably qualified applicants can contact 17466776  or
  ABDULLA@KINGDOM.BH

Al Diyar Tree Cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17753210  or 
 ALTAYYAR@BAPCO.NET

BANT AL-YASI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17763263  or 
 karkeranagraj@gmail.com

EBit W.L.L has a vacancy for the occupation of  
CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 

, suitably qualified applicants can contact 66944955  or 
 info@ebit.com.bh

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER(GRILLING)

 , suitably qualified applicants can contact 39939974  or
  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

LEGEND PALACE CARPENTRY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33080779  or
  FAHD.BAHRAIN89@GMAIL.COM

Olive Green Contracting has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER

 , suitably qualified applicants can contact 17694922  or  
ADIL@OGCBH.NET

AHMED ISA BLOCK FACTORY has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17551002  or
  info@ahmediablock.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

Vaishnavi Boutique has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 35857505  or
  USMAN.5551@HOTMAIL.COM

The scale resturant has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact 33333333  or  
AHMEDISA417@GMAIL.COM

BIG BASKET FOOD STUFF has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR SALES 

, suitably qualified applicants can contact 33207945  or 
 ABD.AWAN90@GMAIL.COM

NEAR ME BH PROMOTIONS S.P.C Owned by MOHAMMED FAREED FAROOQ has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 35989667  or 
 FAREED.FAROOQ1982@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

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA has 
a vacancy for the occupation of 

 WORKER , suitably qualified applicants can contact 33676669  or 
 SHOUSHASALAH@YAHOO.COM

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-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17251444  or
  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

, suitably qualified applicants can contact 17718034  or 
 DR.AHMED@RAYINTERNATIONAL.AE

ZOHOOR HUSAIN YUSUF MOHAMED has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact 35609200  or
  ZOHOOR75060@GMAIL.COM

BUREAU VERITAS has a vacancy for the occupation of  
ENGINEER(MARINE)

 , suitably qualified applicants can contact 17877574  or 
 BVBRN@BATELCO.COM.BH

PREMATOR GULF W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SANDBLASTER

 , suitably qualified applicants can contact 17673513  or
  NASCO@BATELCO.COM.BH

R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 17731881  or
  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation 
of   SECURITY GUARD

 , suitably qualified applicants can contact 17822228  or 
 HRGUARDS@SECURICORE.BH

AWRAA FOR SELLING TELEPHONE ACCESSORIES AND COMPUTERS EQUIPM has a 
vacancy for the occupation of  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39655383  or
  ABOOOTY@HOTMAIL.COM

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact 39890033  or 
 ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM

Sky International Trading W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17217800  or
  ASHRAF@SKYINTLBH.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER(GRILLING) 

 , suitably qualified applicants can contact 39939974  or  
SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

GILLANI CARGO HANDLING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

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

RADHEYA YUSUF GHULOOM ABBAS has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36777984  or  
RADHEYAYUSUFGHULOOMABBAS@GMAIL.COM

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

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

ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17874756  or
  alafoo@batelco.com.bh

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of 
 NURSE(GENERAL)

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

Gulf Court S.P.C Owned by Swan Lake Ltd has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT(GENERAL)

 , suitably qualified applicants can contact 17559900  or 
 hr@gulfcourt-hotel.com

Olive Green Contracting has a vacancy for the occupation of  
PAINTER(CONSTRUCTION)

 , suitably qualified applicants can contact 17694922  or 
 ADIL@OGCBH.NET

AlMansoori Workover Service W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
RIGGER 

, suitably qualified applicants can contact 17556880  or
  talshaala@almansoori.biz

Alghanah Group W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 PROJECTS COORDINATOR

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

Siemens LLC UAE has a vacancy for the occupation of  
SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)

 , suitably qualified applicants can contact 17103777  or 
 BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM

RELAX TOWER CONTRACTING COMPANY partnership owned by hasan abdul has a 
vacancy for the occupation of  MASON ,

 suitably qualified applicants can contact 33100058  or
  BOB_200420@HOTMAIL.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN
 , suitably qualified applicants can contact 32322748  or  y.mohammed@alfouzan.com

ABDULAZIZ MOHAMED ISA ALRUMAIHI ( DART ALAYAM / 12465 ) has a vacancy for 
the occupation of  SEAMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17840093  or
  ABBULAZIZ.ALRUMAIHI54@GMAIL.COM

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES has a vacancy for the occupation of
  WORKER

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

Silver for Car Accessories has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTING CLERK

 , suitably qualified applicants can contact 35303090  or
  AHMED1994616@GMAIL.COM

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

 , suitably qualified applicants can contact 17700888  or 
 NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

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

JAMILA AKHTAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17346157  or 
 jac.servicesbh@gmail.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

KAIKSOW modern Trading w.l.l has a vacancy for the occupation of 
 SHIPMASTER 

, suitably qualified applicants can contact 17730816  or 
 MKAIKSOW@BAKGROUP.NET

I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER

 , suitably qualified applicants can contact 33330082  or
  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  
LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 17725075  or 
 yousif@aanass.net

ALMOAYYED STATIONERY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17226611  or 
 almoayyed@gmail.com

AL HEDAYA FOR CAR SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact 39691755  or
  ALSKHAAGARAGE@GMAIL.COM

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of  
HEAVY VEHICLE DRIVER

 , suitably qualified applicants can contact 17291499  or
  alahbarconstruction@gmail.com

NEJOOM JAW COLDSTORE has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact 34573196  or 
 MOHAMMED_ALROMAIHI@HOTMAIL.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

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

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

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING has a vacancy for the occupation of  
LABOURER

 , suitably qualified applicants can contact 77017070  or
  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM

Millet Engineering Bureau has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 17530848  or
  bah@milletintl.com

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE has a vacancy for the occupation of
  SENIOR ACCOUNTANT

 , suitably qualified applicants can contact 17636666  or
  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM

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

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

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP - FOREIGN BRANCH has a vacancy for 
the occupation of  

CONSTRUCTION MANAGER
 , suitably qualified applicants can contact 36767570  or  DESHIN@GSCONST.CO.KR

Al Rayah For Safety Items WLL has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD

 , suitably qualified applicants can contact 17712700  or 
 RASHEED@SECURICORE.BH

Michel Sindaha & Co - Foreign Branch Co. has a vacancy for the occupation of  
ENGINEER(CUSTOMERS SETS INSTALLING & MAINTENANCE)

 , suitably qualified applicants can contact 17233996  or 
 MSINDAHA@GMAIL.COM

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17162244  or 
 hr@devjiaurum.com

ABU HAMZA SECOND HAND EQUIPMENTS has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39581507  or 
 BAHLOVE6@GMAIL.COM

Hydraulics and Pneumatics Trading W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 STEEL FABRICATOR 

, suitably qualified applicants can contact 33338916  or 
 fluidtechbh@gmail.com

Asim & shaheen Stationary, arts and crafts has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 36458871  or 
 OUJBUTT@GMAIL.COM

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39331560  or 
 ALAMISHAQUE@GMAIL.COM

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

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

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

Silver for Car Accessories has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 35303090  or  
AHMED1994616@GMAIL.COM

KHALAIFAT CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 DESIGNER(INTERIORS)

 , suitably qualified applicants can contact 17592233  or 
 LUAY@KHALAIFAT.COM

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

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

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI has a 
vacancy for the occupation of  ELECTRICIAN

 , suitably qualified applicants can contact 17672655  or 
 manditrading56@gmail.com

ALBASRA CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER

 , suitably qualified applicants can contact 17789749  or  
ABBAS-H@LIVE.COM

HAMAR JEM has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17008538  or
  NOOH.AHMED@YAHOO.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL HELPER

 , suitably qualified applicants can contact 33367000  or  
A_1999_A@HOTMAIL.COM

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
FOREMAN ELECTRICAL WORKS

 , suitably qualified applicants can contact 17826660  or
  PCCBAH@BATELCO.COM.BH

MINDS UNITED PC has a vacancy for the occupation of 
 COMPUTER PROGRAMMER 

, suitably qualified applicants can contact 77008809  or 
 ALALIL.EST@GMAIL.COM

WHITE DOTS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact 39612772  or 
 HANANJANAHI@GMAIL.COM

MIRCH MASALA RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 KITCHEN WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39120524  or
  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM
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خــرق جديد فــي “قلــب الجبــال” بالقرب مــن منشــأة نطنز

إيران تشّيد مبنى إلنتاج أجهزة الطرد المركزي

إيران توجه تهمة ثانية لمعتقلة بريطانية

الــذريــة  الــطــاقــة  رئــيــس منظمة  قـــال 
اإليــرانــيــة علي أكــبــر صــالــحــي، أمس 
تشييد  في  بــدأت  بــاده  إن  الثاثاء، 
من  بالقرب  الجبال”  “قلب  فــي  عنبر 
أجهزة  إلنــتــاج  النووية  نطنز  منشأة 

طرد مركزي متطورة.
ــهــدف مــن تشييد ورشـــة اإلنــتــاج  وال
الــجــديــدة هـــذه أن تــحــل مــحــل عنبر 
داخل المنشأة دمره حريق في يوليو 
ــروف وصــفــت  ــ ــط ظــ ــ الـــمـــاضـــي، وسـ

بالغامضة.
نتج  الحريق  إن  إيران وقتئذ  وقالت 
عـــن تــخــريــب وتــســبــب فـــي أضــــرار 
جسيمة يمكن أن تبطئ إنتاج أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة المستخدمة 

في تخصيب اليورانيوم.
ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي 
قوله “تقرر إنشاء عنبر أحدث وأوسع 
قلب  فــي  المقاييس  بــكــافــة  وأشــمــل 
الــجــبــال بــالــقــرب مــن نــطــنــز. لــقــد بــدأ 

العمل”.
ــر يــولــيــو الــمــاضــي، قــال  ــ وفـــي أواخـ
الحادث  إن  اإليــرانــي،  البرلمان  عضو 
ــفــجــار وقــع  فـــي نــطــنــز عـــبـــارة عـــن ان
بأن  يوحي  مما  أمني”،  “خرق  نتيجة 
هجوما ما وراء ما حدث. وقال بعض 

الحريق  إن  اإليــرانــيــيــن  المسؤولين 
ربما يكون نتيجة تخريب إلكتروني، 
محذرين من أن طهران سترد على أي 

دولة تنفذ مثل هذه الهجمات.

العودة إلى الطرد المركزي

أدوات  هــي  المركزي  الــطــرد  وأجــهــزة 
تخصب اليورانيوم الذي يتحول إلى 
مما  الــســرعــة،  فــائــق  دوران  عبر  غــاز 

يتيح زيادة نسبة النظائر االنشطارية،
أهم  من  المركزي  الطرد  أجهزة  وتعد 
في  كثيرا  وتستخدم  البحث  تقنيات 
الكيمياء الحيوية، واألحياء الخلوية 

والجزيئية، وغيرها.
تتضمن  الــتــي  األجــهــزة  هــذه  وتعمل 
بـ “جي فورس”  المعروفة  الطرد  قوة 
ــزل الــجــزيــئــات  الـــتـــي تــعــمــل عــلــى عــ
المعلقة من الوسط المحيط بها على 
دفعة أو بالتدفق المستمر، ثم سحبها 

من داخل األسطوانة.
كانت  الــنــووي،  االتــفــاق  توقيع  وقبل 
ــيــرا من  ــران تــمــتــلــك مـــخـــزونـــا كــب ــ ــ إي
 20 اليورانيوم المخصب، يقدر بنحو 
األمر  المركزي،  الطرد  أجهزة  من  ألفا 
إلى   8 بين  الذي كان كافيا إلنتاج ما 

10 قنابل ذرية.
أن  النووي  المجال  ويقدر خبراء في 
إذا خرج  اإليــرانــي،  النظام  في وســع 
مـــن االتـــفـــاق بــشــكــل كـــامـــل، تشغيل 
كامل أجهزة الطرد المركزي التي كان 
ألفا قبل االتفاق، وتسريع   20 عددها 
إلى  بها  للوصول  التخصيب  عملية 
الــنــســبــة الــمــطــلــوبــة لــصــنــاعــة ســاح 

نووي.

ــيـــة، أمــس  وجــهــت الــســلــطــات اإليـــرانـ
للمعتقلة  جـــديـــدا  ــامــا  اتــه الـــثـــاثـــاء، 
زغــاري  نازانين  البريطانية  اإليــرانــيــة 
منذ  قضيتها  شكلت  الــتــي  راتــكــلــيــف 

العام 2016 أزمة بين طهران ولندن.
نــيــوز”  تــلــفــزيــون “إرب  وكــتــب مــوقــع 
“الغرفة  أن  اإلنــتــرنــت،  على  الــرســمــي 
ــخــامــســة عـــشـــرة لــمــحــكــمــة الـــثـــورة  ال
اإلســامــيــة اســتــدعــت نــازانــيــن صباح 

ألمس مع محاميها إلخطارها بصدور 
مستندا  بحقها،  جديدة”  اتهام  الئحة 
إعطاء  دون  ومــن  مطلع  مــصــدر  إلــى 
زغاري  التفاصيل. ووضعت  من  مزيد 
قبل  منزلها،  في  الجبرية  اإلقامة  قيد 
كورونا  فــيــروس  تفشي  بسبب  أشهر 
البالغة  عقوبتها  أغلب  أمضت  أن  بعد 

خمس سنوات في السجن.
ــوات األمـــنـــيـــة اعــتــقــلــت  ــ ــق ــ وكـــانـــت ال

نـــازانـــيـــن، الــتــي تــعــمــل فـــي مــؤســســة 
الخيرية  ــــذراع  ال طــومــســون رويــتــرز، 
لوكالة األنباء، خال زيارة إلى طهران 
 ،2016 أبريل  في  الصغيرة،  ابنتها  مع 
على  بالتآمر  اتــهــامــات  إليها  موجهة 
الباد. في حين نفت عائلتها كل تلك 
ــارة  الــتــهــم، مــؤكــدة أنــهــا أتـــت فــي زيـ

عائلية.

طهران ـ وكاالت

طهران ـ أ ف ب

دبي ـ العربية نت

صنعاء  مطار  إغــاق  اإلثنين  يــوم  الحوثي  ميليشيات  إعــان  على  تعليقا 
الدولي، اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن تلك الخطوة ما هي إال محاولة 
من  ريــال  مليار   50 من  ألكثر  الميليشيات  تلك  سرقة  على  للتغطية  بائسة 
عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات 

الموظفين المدنيين في اليمن.
وأكدت في بيان أمس الثاثاء إدانتها إلغاق المطار أمام الرحات اإلغاثية 
واإلنسانية بما فيها التابعة لألمم المتحدة، واستمرار ميليشيات الحوثي في 

المتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وكان زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الحوثيين االنقابية أعلن خال 
فعالية في العاصمة، نقلتها وكالة األنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، إباغ األمم 

المتحدة بإغاق المطار بدءا من اليوم األربعاء.
األمم  مساعدات  لنقل  أساسيا  منفذا  يعتبر  الدولي،  صنعاء  مطار  أن  يذكر 
دولية  إنسانية  منظمات  تقدمها  أخــرى  معونات  إلــى  باإلضافة  المتحدة، 
كالصليب األحمر، وأطباء با حدود، وغيرها. وسيطرت ميليشيات الحوثي 
2014، واضعة  المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في الشمال العام 

يدها على كافة المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة فيها.

إغالق مطار صنعاء.. لسرقة مليارات من عائدات النفط

دبي - العربية.نت

يبدو أن موجة االنتقادات التي عمت 
اللبناني  ــشــارع  ال مــن  عريضا  جـــزءا 
على  تعقيبا  الماضية،  ــام  األيـ خــال 
زيــــــارة رئـــيـــس الــمــكــتــب الــســيــاســي 
األربعاء  منذ  للبنان  هنية  إسماعيل 
الماضي، انتقلت إلى حركة فتح. فقد 
وجه القيادي في الحركة نبيل عمرو، 
على  عــلــى صفحته  الــثــاثــاء،  أمـــس 
فيسبوك، انتقادات قوية لزيارة هنية 
فــي شرق  الــحــلــوة،  ــى مخيم عين  إل
لــبــنــان، وسط  جــنــوب  مدينة صــيــدا، 
خال  الفلسطيني  للعلم  غياب  شبه 

استقباله.
مؤشرا  الخطوة  تلك  اعتبر  كما 

االنقسام  إنهاء  على  سلبيا 
ــدة  ــوحـ ــادة الـ ــعــ ــتــ واســ

الفلسطينية.
إلى ذلك، انتقد في 
الوقت عينه فقدان 

نفوذها  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
في المخيمات الفلسطينية في لبنان 
لصالح حركة حماس، مطالبا بمراجعة 
ــة الـــعـــمـــل فــي  ــقـ ــريـ ــابـــات وطـ الـــحـــسـ
الحركة  حضور  الستعادة  المخيمات 
في  ظهر  هنية  وكــان  فيها.  الوطنية 
مقاطع مصورة محموالً على األكتاف 
لاجئين  ــحــلــوة  ال عــيــن  مــخــيــم  فـــي 
الفلسطينيين، الذي زاره األحد وسط 
جاء  الذين  الحركة  أنصار  من  حشد 
بعضهم أيضا من خارج المخيم، ومن 
مسلحي حماس الذي ظهروا باللباس 

األسود رافعين الرشاشات. 
ــمــقــاطــع الــتــي  ــلــك ال وأثـــــــارت ت
انـــــتـــــشـــــرت عــــلــــى مــــواقــــع 
ــتــواصــل مــوجــة غضب  ال
ــادات  ــقــ ــ ــت ــ ــة، وان ــ ــارمـ ــ عـ

شتى.

انتقاد إلسماعيل هنية في عين الحلوة

بكين ـ أ ف ب

تباهت الصين أمس الثاثاء بأنها اجتازت 
بنجاح امتحان مكافحة فيروس كورونا 
المستجّد الذي ظهر على أراضيها أواخر 
العام 2019 قبل التفشي في كافة أنحاء 
العالم، حيث يواصل انتشاره مع ارتفاع 
عدد اإلصابات في أوروبا. وأودى تفشي 
وباء “كوفيد 19” بنحو 900 ألف شخص.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ “لقد 
أنها  تبّين  الوباء  كبيرة ضد  معركة  قدنا 
اختبارا  اجتزنا  لقد  جميعا.  لنا  صــادمــة 

تاريخيا واستثنائيا وشاقا للغاية”.
أربــعــة  عــلــى  جـــوائـــز  أمــــس  ووّزع شـــي 
مئات  أمام  الطبية  الطواقم  من  “أبطال” 
المدعوين الذين كانوا يضعون الكمامات 

خال حفل في قصر الشعب في بكين.
وفـــاة   4634 رســمــيــا  الــصــيــن  وتــســّجــل 
الــســلــطــات  19، وقــــد احـــتـــوت  بــكــوفــيــد 
ــع. ويتّم  الــبــاد بشكل واسـ الــمــرض فــي 

شكل  في  فقط  اإلصابات  بعض  إحصاء 
يومي.

ــتــقــادات من  تــتــعــرض الن الــصــيــن  أن  إال 
ــتــي تــنــدد  ــات الــمــتــحــدة ال ــواليـ جــانــب الـ
أخفت  بــأنــهــا  وتتهمها  لــلــوبــاء  ــإدارتــهــا  ب

خطورة الفيروس المستجد.
في الواليات المتحدة الدولة التي تسّجل 

6,3 مليون(  )أكثر من  أكبر عدد إصابات 
العالم،  فــي  ألــفــا(   190 )قــرابــة  ووفــيــات 

يأخذ الوباء منحى سياسيا أكثر فأكثر. 
ــمــتــحــدة، بــاتــت الــهــنــد  ــــواليــــات ال بــعــد ال
أعلى عدد  العالم تسّجل  دولــة في  ثاني 
مليون(   4,3 )قرابة   19 بكوفيد  إصابات 

وتتجاوز بذلك البرازيل.

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 27 مليون

تفشــي الفيروس المســتجد أودى بنحو 900 ألف شخص
الصين تتباهى بانتصارها على “كوفيد 19”

القاهرة ـ وكاالت

أمس  العربية،  الــدول  جامعة  عقدت 
الــثــاثــاء، اجــتــمــاعــا طــارئــا عــن بعد 
المشترك،  العربي  العمل  لمؤسسات 
األضرار  مواجهة  في  السودان  لدعم 
ــّراء كـــارثـــة الــفــيــضــان  ــ والــخــســائــر جـ

والسيول غير المسبوقة.
رئيس  المساعد  العام  األمين  وأعلن 
السفير  االقتصادية،  الشؤون  قطاع 
كــمــال حــســن عــلــي، تــضــامــن جامعة 
ــســودان،  ال مــع  الــتــام  العربية  الـــدول 
داعيا في تصريح له عقب االجتماع 
كل منظمات واتحادات العمل العربي 
الدعم  لتقديم  اإلسراع  إلى  المشترك 

العاجل كل في مجال اختصاصه.
وقــال إنه سيتم إرســال طائرة باسم 
ــثــاثــاء  ــيــة، ال ــعــرب جــامــعــة الـــــدول ال
إنسانية  مــســاعــدات  تحمل  المقبل، 
خال  يتم  أن  على  عاجلة،  وإغاثية 

تــواجــد وفـــد عــربــي مــصــاحــب لتلك 
المساعدات اإلعان عن حجم الدعم 

المالي المباشر للسودان.
ــقـــرر إنـــشـــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات  كــمــا تـ
تطورات  لمتابعة  العربية  بالجامعة 
ــودان وتــنــســيــق  ــســ ــ ــي ال ــاع فـ ــ ــ األوضـ
الغوث العربي المقدم إلى الخرطوم، 

ــاق خـــال  ــ ــفـ ــ ــــب االتـ ــان هـــــذا إلـــــى جــ
المنظمة  تــكــون  أن  عــلــى  االجــتــمــاع 
ممثل  هي  الزراعية  للتنمية  العربية 
جامعة الدول العربية وآلية استقبال 
الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة 
والغذائية، باإلضافة إلى تقديم الدعم 
المالي للمتضررين وصغار المزارعين.

فيضانات اجتاحت مساحات واسعة في السودان

طائرة مســاعدات إنســانية وإغاثية عاجلة إلــى الخرطوم
كارثة الفيضان.. تحرك عربي عاجل لدعم السودان

بيروت ـ رويترز

ــذر أكــبــر زعــيــم ديــنــي ســنــي في  حـ
لــبــنــان أمـــس الــثــاثــاء مـــن انـــزالق 
الباد إلى دوامة العنف بعد إطاق 
المخاوف  أجج  بيروت  دام في  نار 
من تردي األوضــاع األمنية في بلد 

تعصف به أزمة اقتصادية شديدة.
وُينظر إلى األزمة الراهنة على أنها 
أكــبــر تــهــديــد الســتــقــرار لــبــنــان منذ 

الحرب األهلية بين 1975 و1990.
وُقــتــل شخص وأصــيــب اثــنــان في 
اإلثنين  مساء  وقــع  الــذي  االشتباك 
فــي حــي الــطــريــق الــجــديــدة، الــذي 
بــيــروت.  فــي  سنية  أغلبية  تقطنه 

الجيش إن مدافع رشاشة  وقال 
وقـــــــذائـــــــف صــــاروخــــيــــة 

اســـــُتـــــخـــــدمـــــت فـــي 
المواجهة التي قال 
مـــصـــدر عــســكــري 
ــا بـــــــدأت فــي  ــ ــه ــ إن

شكل نزاع شخصي بين أفراد.
كما اندلعت معركة باألسلحة النارية 
شمالية  منطقة  فــي  اإلثنين  أمــس 
بلبنان مما دفع الجيش إلى التدخل. 
وفي حادثة أخرى في بعلبك بسهل 
البقاع، لقي رجل حتفه في جريمة 
أفادت  االنتقام، حسبما  بدافع  قتل 

الوكالة الوطنية لإلعام.
في  الداخلية  بــوزيــر  لقائه  وعــقــب 
العميد  األعــمــال  تصريف  حكومة 
محمد فهمي، دعا مفتي لبنان الشيخ 
إلى  المواطنين  دريــان  عبداللطيف 
ــجــرار  “الـــوعـــي الــحــكــمــة وعــــدم االن
ال  خــاف  أي  وأن  الفتن،  وراء 
ُيــحــل بــالــســاح بــل بــالــحــوار 
ــة الــتــي  ــب ــطــي والـــكـــلـــمـــة ال
وتريح  النفوس  تهدئ 
إلى  وتوصل  القلوب 

بر األمان”.

مفتي لبنان يحذر من الفتنة
أنقرة ـ وكاالت

انــتــقــد حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
الرئيس  حكومة  سياسة  المعارض 
التركي رجب طيب أردوغــان، على 
ــعــامــة، وحــريــة  ــحــريــات ال صــعــيــد ال
الصحافة، وتراجع سعر صرف الليرة 
األجنبية،  الــعــمــات  أمـــام  الــتــركــيــة 

والتعاطي مع وباء كورونا.
في  الــحــزب  باسم  المتحدث  وقــال 
الرجل  “نــظــام  إن  صحافي،  مؤتمر 
تراجع  اليوم  لشعبنا  يظهر  الــواحــد 
مــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة الــتــركــيــة في 
ــمــاضــيــتــيــن، كـــل يــوم  الــســنــتــيــن ال
ــراء  ــرار أو إجــ ــ ــمــواجــهــة قـ نــبــقــى ب

للديمقراطية،  مــنــاهــض  جــديــد 
ــتــــم إســـــكـــــات اإلعـــــــام  ــ ي

الـــــــحـــــــر بــــــــقــــــــرارات 
فصل  يتم  كيفية، 
البلديات  ــاء  رؤســ
ــيــن مــن  ــتــخــب ــمــن ال

الضرائب  فــرض  ويتم  الــنــاس،  قبل 
وضحاها،  عشية  بين  الشعب  على 
ــعــارضــون حكومة  ي الـــذيـــن  أولـــئـــك 

القصر يوضعون بالسجون”.
ــاف أوزتــــراك “قــاطــع الـــرؤوس  وأضـ
ــه أمير  ــذي يــدعــي أنـ ــ الــداعــشــي، ال
 10 داعــش في تركيا أطلق سراحه 

مرات لعدم توفر دليل ملموس”.
وبــخــصــوص الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي، 
أشــار أوزتـــراك إلــى أن “صهر القصر 
ــر الــخــزانــة والــمــالــيــة  ــ الــمــغــرور )وزي
وصــهــر أردوغــــــان بـــيـــرات ألــبــيــرق( 
يفتخر بقول دفعنا 22.5 مليار دوالر 
ــذي أخــذ  لــصــنــدوق الــنــقــد، هــو الـ
الشعب  معدة  إن  الدين،  هــذا 
مــلــيــئــة بــهــذه الــتــفــاخــرات 
ال  نفسه  القصر  الفارغة، 
التي  بالقصص  يؤمن 

يرويها”.

المعارضة تفتح النار على صهر أردوغان

تدمير “درون” حوثية 
مفخخة باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف 
ــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن”، أمــــس الــثــاثــاء،  دعــ
اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة 
أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران 
تجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم 
المالكي،  تــركــي  الــركــن  العقيد  التحالف  قـــوات 
صباح  تمكنت  المشتركة  التحالف  قـــوات  بــأن 
دون  من  طائرة  وتدمير  اعــتــراض  من  الثاثاء 
الحوثية  الميليشيات  أطلقتها  )مفخخة(  طيار 
اإلرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الستهداف 

األعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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الرياض ـ وكاالت
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الحياة نسيج ِحيك بتوليٍد متناقض، ُغِزَلت خيوطه بقصِد اإلبهار، إنها الصورة لوهلٍة 
وُيْخَلـــق منهـــا العالم وســـرعان ما تذوب لصـــوٍر أخرى جزئية، فتتحول األشـــياء إلى 
خالِف ما هي عليه، أرى ذلك في فصل الخريف الذي يرمز في غفلٍة للموت والذبول 
واألفول، إذ تذوي في نظر المرء الكســـول، إلى أشـــياٍء سطحية، وتأفل، وهي نظرة 

قاصرة مستمدة من تساقط أوراق الشجر ويباس األرض مع ذوي األزهار.
أرى الخريـــف بعيـــوٍن مختلفـــة عكس غيري، فهو ينبوع للنمـــو وليس رمزا لالحتراق 
واالصفرار الذي يبديه الخريف بلونِه الجميل األخاذ... انظر إليه وهو يشكل بساطًا 
أصفـــر، أحبذُه على اللون األخضر! الخريف زهرة العام فيه بدايات الشـــتاء، يتســـلل 
الخريف ومن معطفه تزهر الحياة ثانيًة بلون الثلج األبيض. ال ُتحدق لألشجار وهي 
بال أوراق وال ترمق األوراق بال لون، تأّمل هذه األوراق اليابســـة إيذانًا ببوادر أوراق 
جديدة وأشجار خضراء وبرد جميل! كّل ذلك ينمو من ساِق الخريف، بعكِس الربيع 
الـــذي يحزننـــي! ألنه ُيذكرني أن هذه األزهار اليانعة وهـــذه األوراق واأللوان الزاهية 
وقوس قزح الشتاء الذي يلمع من شعاع بقايا رذاذ المطر هو زوال لهذه اللوحة التي 

أحرقتها شمس الصيف السمجة.
هذه الرؤية، حياكة بالُمَتخيل والُمتناقض، تستنبط الحياة من الموت وليس العكس، 

واإلشـــكالية بعيون الســـطحي المتكاســـل أنه يبحث عن الحياة ولكنه يختبئ تحت 
قشرة الموت! تذكر أن الموت إنما هو الحياة إذ تتدفق األرواح الملونة بالزهر، حياة 

تنبض بالتناسل وكأنها تستنسخ األشياء من داخلها!
عندمـــا أنســـُج خيـــوط رواية جديدة، أحـــرص أن تكون ذكية بمضمونهـــا، وإتقانها... 
أعتمـــد التآلـــف والتصادم مع شـــخصيات أخلقها بالكلمات ولكنها بغـــزٍل ُمْتَقن وخلٍق 
حذق تجرني بشـــغٍف مفرط لتكوين أرواح حية شـــبيهة باألرواح السابحة من حولنا 
في الحياة. أغلبنا يظن وهو يقرأ الرواية ويتفاعل بشـــدة مع الشـــخصيات والوقائع 
أنهـــا مجـــرد مضيعة للوقت وتســـلية أو تشـــويق، لكن حين تقرأ بعيـــوٍن مختلفة عن 
عيون القراءة الكسولة المتراخية، اآللية، سترى أرواحا بشرية حية، بشر يتحركون 
حولـــك، يتألمـــون ويفرحـــون ويتقاذفون الشـــتائم، ُتْخَلق الشـــخصيات فـــي الرواية 
الذكيـــة، بـــال كلمـــات جاهـــزة معـــدة! تنمـــو مـــن رحـــم الكتابة وتنســـلخ عـــن الكلمات 
والحـــروف لتخلـــق أرواحـــًا منتشـــية بالحياة واليقظة. هـــذه الرواية تســـتند للخيال 
الواقعـــي المســـتنبط مـــن جوهر األشـــياء، إنهـــا الخريف بأوراقـــِه الصفـــراء، الرواية 

الذكية معالجة من تكنولوجيا الخيال وتقنية الواقع.
تنويرة: الرواية زلزال غير مدمر. «
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صوم الدهر كله عن الوطنية
مثلمـــا يكـــون الكتاب مفتوحا أمـــام العيون واألصابـــع، تكون خيانة 
األوطـــان كذلـــك، ولغاية اللحظـــة ال نعرف كيف يعيـــش البعض في 
أقبيـــة الخيانة وقبور التآمر علـــى الوطن بكل الطقوس والمناخات، 
حتى أن خيانتهم أصبحت كرائحة المالبس القديمة والمستنقعات، 
ومازالت أنفاسهم النتنة تأتينا كعنق مكسور من تلك الدول اإلرهابية 
المعروفة بفتح صنبور التخريب واإلرهاب في وطننا، وتشترى لهم 
أكفان السماء الخائنة، وتحركهم كدمى محطمة، والغريب في األمر 
كلـــه أن هؤالء يركضـــون كالطفل وراء “ماللي طهران” ويصرخون.. 

“هال بالخيانة هال”.
أحدهم بدأ يشـــعل بوق الكذب واالفتراءات، ودخان الخيانة يخرج 
مـــن فمه المحـــروق، وأخذ يثرثر من زاوية أحد الشـــوارع المعروفة 
هنـــاك، يصعـــد ويهـــوي مـــن الكـــذب ويقـــول كالمـــا فارغا يـــدل على 
صـــوم الدهر كلـــه عن الوطنية وحب البالد، وال يتردد أبدا في نشـــر 
التغريـــدات المســـيئة، وكأنه يحمل تحت ابطيـــه مجلدين ضخمين، 
أحدهمـــا بالعربيـــة واآلخر باللغـــات األجنبية عن الخيانـــة والتطاول 

على األوطان.
للمفكـــر والباحـــث العربـــي الكبير حافـــظ الجمالي تعبيـــر جميل عن 
الوطنيـــة وأمثـــال هؤالء حيث يقول: “ما أســـهل أن يحب اإلنســـان 
بـــالده، وأن يحـــب مواطنيه، وأن يحرص عليهم ويتمنى لهم الخير، 
ويفـــرح لفرحهـــم ويبتئـــس لبؤســـهم، بـــل ما أســـهل كذلـــك أن يحب 
اإلنســـان الخير للناس جميعا، دون اســـتثناء... أمـــا أن تنقلب اآلية، 
ويكـــره أحدهـــم بالده، فهـــذه حالة مرضية ال شـــك أن وراءها عقدة 
نفســـية، مـــا من أحد غيـــر المحللين النفســـيين، قادر علـــى معرفتها، 
والخيانـــة الصريحـــة هـــي أن تكـــره بلـــدك، وتحـــب البلـــد األجنبـــي، 
وتفضل مصلحة هذا األخير، على مصلحة بلدك، وتضع نفســـك في 
خدمـــة األجنبي ضد بلدك. الشـــعور الوطني عاطفـــة طبيعية، حتى 

لكأنها العاطفة التي تربط األب بأبنائه، أو األم بأوالدها”.

بالفعل.. الشعور الوطني عاطفة طبيعية، ولكن هؤالء يكتبون خيانة  «
الوطن بفرحة رومانسية.
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بهدف التقليل من تداعيات الكوفيد على البحرينيين من أصحاب القروض 
المصرفيـــة واإلســـكانية تم العمل على تأجيل أقســـاط القـــروض المصرفية 
واإلسكانية لمدة ستة أشهر انتهت مع نهاية شهر أغسطس 2020م، ويدرك 
الجميـــع أن هـــذا التأجيل لفتة إنســـانية كريمـــة خففت من أعبـــاء تداعيات 
الكوفيد، وكان يأمل الكثير من أصحاب القروض أن يمتد هذا القرار ألشهر 
أخرى، خصوصا مع تحذيرات الخبراء بحدوث موجة ثانية عالمًيا النتشـــار 

الكوفيد المستجد في الشتاء المقبل.
إن الكثير من األفراد اســـتخدموا األقســـاط المؤجلة في تحسين مستواهم 
المعيشـــي، حيـــث كان قرار التأجيل الصائب فرصة لتوجيه مبالغ األقســـاط 
إلـــى الحصـــول علـــى مســـتلزمات وضروريـــات كانـــوا يحتاجـــون إليهـــا ولم 
يســـتطيعوا توفيرهـــا إال من خـــالل هذا التأجيل، وبعضهم قـــرر توفير مبالغ 
التأجيـــل لوقـــٍت آخـــر، عموًمـــا إن قـــرار التأجيل ســـاهم كثيًرا في تحســـين 
المســـتوى المعيشـــي خـــالل هـــذه الفتـــرة البســـيطة، حيـــث تم صـــب أموال 
التأجيـــل فـــي جانب الطلب الكلي مباشـــرة بشـــراء ما يحتاجونـــه، ما أنعش 

حركة النشاط االقتصادي.

وال يمكـــن االعتمـــاد على االســـتمرار فـــي تأجيل األقســـاط ألنه فـــي النهاية 
ســـيتم تســـديدها عاجال أم آجال، واإلعفاء لن يكون دائًما بل لفترة بســـيطة 
وســـتنتهي، لذا من المستحســـن أن تكون هناك سياســـة دعـــم مالي إضافية 
لألســـر والعائالت ذات الدخل المنخفـــض، أو زيادة مبلغ العالوة االجتماعية 
لتلك األســـر حســـب عدد أفرادها، أو بتوفير كوبونات شـــرائية للمستلزمات 
الغذائيـــة باالتفـــاق مع محالت وأســـواق تجارية معينة، أو بزيـــادة الرواتب 
لهذه الفئة في القطاعين العام والخاص، ومع توفر األموال لن يكون الخيار 

صعًبا.
وعلى أصحاب القروض االســـتهالكية أن يضعوا خططا من أجل االستفادة 
ممـــا يتبقـــى لهم من المبالغ بعد اقتطاع قســـط القرض، وأن يتعايشـــوا وفًقا 
إلمكانياتهـــم الماديـــة، وأن ال ينجرفـــوا وراء إعالنـــات ماليـــة لمنح القروض 
االســـتهالكية لألفراد بتســـهيالت كبيرة وُميســـرة، فالقـــروض تمثل خروًجا 
مؤقتا من األزمة المالية، وإن كانت مفيدة جًدا عند الضرورات إال أنها تمثل 
هموًما حياتية طيلة ســـنوات الســـداد وتكون على حســـاب حياة المقترض 

وأسرته ورفاهيتها.

عبدعلي الغسرة

األثر المعيشي لتأجيل أقساط القروض

التعليم عن بعد يقهر الوباء
وجَد المعلمون أنفسهم أماَم وضٍع طارئ أوجَب عليهم االضطالَع 
بمســـؤولية هي غاية في الدقِة والخطورة، وهي استمراُر العطاِء 
بالرغم من شراســـة الظروف؛ فشدوا حيازيمهم للعمل من جديد، 
وأبدى الطلبة تجاوبًا منقطَع النظير مع العمليِة بُرمِتها مستشعريَن 
هـــم كذلـــك حَس المســـؤولية وأهمية العلم والمعلـــم، ومبدين هم 
وأوليـــاء أمورهم كامل اســـتعدادهم واســـتجابتهم للعبور بســـالم 
قْت بين المتعلمين والمعلمين  فوق جسوِر الوباء المهترئة التي فرَّ

من جهة، وقربت بين أولياِء األمور وأبنائهم من جهة أخرى.
وإن كان التعلـــم عـــن بعد قـــد قهر الوباء، إال أننا َنعـــي جيدًا أنَّه ال 
يقـــارن بالتعليـــم التقليدي حيث يقدُح المعلم بفكـــرِه ِزناَد الطالب 
فـــي جٍو تعليمي زاخـــٍر بالصخب والحيوية والفائـــدة. ناهيَك عن 
ِر نشوِء أي نوٍع من العالقة بين الطالب ومعلمه أو بينه وبين  تعذُّ
ف المعلم  باقـــي الطـــالب عبـــر التعلـــِم االفتراضي، مـــا يجعُل تعـــرُّ
علـــى الطالـــب قائمـــًا على االســـم ال الشـــخصيِة! كما أنهـــا أجهزْت 
علـــى إمكانيِة تعلُِّم الطالب مهارات عدة ال تكتســـب إال في البيئة 
التعليمية الطبيعية، ناهيك عن تراجع االلتزام بالقوانين والتحلي 
بالمثـــِل العليـــا التي ُتغـــرُس في نفـــوِس الطالب عـــادًة في الحرم 
المدرســـي بشـــكل أفضل وأشـــمل من قوانين المنزل وأخالقياته! 
وفـــي ذاِت الســـياق، ال ننكـــُر انصـــراف عدد ال بأس به مـــن الطلبة 
والطالبـــات عن العملية التعليمية االفتراضيـــة، وخلودهم للراحة 
وإجـــراء  للحصـــص  االفتراضـــي  الحضـــور  بأهميـــة  واالســـتهتار 
التطبيقـــات، مـــا خلق عبئا كبيـــرا على أولياء األمـــور الذين تعدوا 
قســـرًا دور الناصح والداعم، ليضطروا في نهاية المطاف إلجراء 

التطبيقات وتسليمها وربما لتسجيل حضور وهمي ألبنائهم!
ُع على مصاريِعها  وعلى أبواب العام الدراســـي الجديد الذي ُيشـــرِّ
بواباتـــِه التـــي ُأغِلقـــْت تحـــت تأثيـــِر الجائحـــة، نتمنـــى للطـــالب 
والطالبـــات األحبـــة كل التوفيـــق والســـداد، اختـــاروا التواجد في 
الصفوف الواقعية، أم اختاروا حضور الصفوف االفتراضية، نشد 
على أياديكم أيها الطالب والطالبات، ونثق أنكم أهٌل للمسؤولية، 
ألنكم استشـــعرتم النعمة التـــي ُمنْحتموها بدون مقابل، فحظيتم 
بالعلـــم دون أن تكافحـــوا مـــن أجلـــه، كبعـــِض األمـــم، وكترجمـــاٍن 
روا  للشكر على هذه المنحِة اإللهية والوطنية، قووا عزائمكم وشمِّ
عـــن ســـواعدكم، وابدأوا بجٍد وعـــزم... “المقال كامـــال في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

جريدة تشارلي إبدو واإلساءة لمشاعر المسلمين
عندما ســـئل الرئيس الفرنســـي مانويل ماكـــرون عن قيام جريدة 
تشـــارلي إبدو بإعادة نشـــر الرســـوم المســـيئة للرســـول صلى هللا 
عليه وســـلم برر ذلك بحرية الرأي، أو بحرية التجديف، ولم يفكر 
فـــي مســـألة إيذاء مشـــاعر مالييـــن المســـلمين في أنحـــاء العالم! 
فهـــل حريـــة الرأي مســـألة مفتوحة على مصراعيهـــا بال أي حدود 
أو ضوابـــط مهما كانت نتائجها ومهمـــا كانت أضرارها على األمن 

والسالم في العالم.
عندما نشـــرت هذه الجريدة هذه الرسوم في عام ٢٠١٥ تعرضت 
لهجوم مـــن قبل مجموعة من المتطرفيـــن، وراح ضحية الهجوم 
عـــدد مـــن العاملين بها، وخالل مالبســـات وتداعيات ذلك الحدث 
عـــرف القائمـــون علـــى الجريدة أن هـــؤالء المتطرفين ليســـوا كل 
المســـلمين، وال يمثلون ســـوى قلة متطرفة تؤمـــن بالعنف، فلماذا 
تصـــر هذه الجريدة على إيذاء مشـــاعر أغلبية إســـالمية ال تؤمن 

بالعنف وال تؤيده؟ 
فهل الهدف والرســـالة التـــي توجهها الجريدة من خالل مثل هذه 

الرسوم اإلسالم ككل أم نبذ العنف؟
الواضـــح لنا أن هذه الجريدة تريد اإلســـاءة إلى اإلســـالم بشـــكل 
عام من خالل إســـاءتها لرســـول اإلســـالم، حيث إن ما تنشـــره ال 
يـــؤدي إلـــى محاربة العنـــف الذي تنبـــذه غالبية المســـلمين، ولكنه 
علـــى العكس يغذي هذا العنف ويعطـــي األقلية القليلة من أرباب 
العنـــف المبـــرر الفرصة للقيـــام بالمزيد من أعمـــال القتل، فما الذي 
تنتجه حريـــة الرأي بالمفهوم الغربي الذي ال يعترف بالمقدســـات 
والرموز الدينية؟ ما الذي يعود على اإلنســـانية من خير أو منفعة 

من مسألة اإلساءة لمقدسات أمة من األمم؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة أن الدعم 
الالمحدود الذي تحظى به رياضة الفروســية من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، له األثر الكبير بتطور المســابقات وســيرها وفق الخطة التي وضعها االتحاد، مشــيرًا إلى أن 

االتحاد حريص على تنفيذ توجيهات سموه وتطبيقها على أرض الواقع في ظل النجاحات المتواصلة لهذه الرياضة.

بن  الــشــيــخ عيسى  وأكـــد ســمــو 
االتــحــاد  أن  خليفة  آل  عــبــدهللا 
الــلــجــان  تشكيل  عــلــى  حــريــص 
ــة واخـــتـــيـــار الـــكـــفـــاءات  ــعــامــل ال
بمواصلة  تساهم  التي  الوطنية 
ومن  االتــحــاد،  ــداف  أهـ تحقيق 
بين اللجان لجنة الخيل العربية 
باالتحاد والتي حققت نجاحات 
الماضية  الفترة  فــي  متواصلة 
اإلدارة  مجلس  عــضــو  بــرئــاســة 

خالد أحمد.
وقال الشيخ عيسى بن عبدهللا 

شكل  االتـــحـــاد  إن  خــلــيــفــة  آل 
برئاسة  الــعــربــيــة  الــخــيــل  لجنة 
خالد أحمد وتضم في عضويتها 
ــد الـــدمـــســـتـــانـــي  ــمــ الـــنـــائـــب أحــ
ــبــحــرانــي  ــب مــحــمــود ال ــائـ ــنـ والـ
المضحكي  شــاهــيــن  وعـــبـــدهللا 

وزهرة طاهري.
 وأضاف سمو الشيخ عيسى بن 
أن مسابقات  آل خليفة  عبدهللا 
جــمــال الــخــيــل الــعــربــيــة شهدت 
ــي الـــســـنـــوات  ــورا الفـــتـــا فــ ــطــ ــ ت
وقويا  كبيرا  وتنافسا  الماضية 

التي  االسطبالت  مستوى  على 
شـــاركـــت فـــي الـــبـــطـــوالت الــتــي 
أن  سموه  مبينًا  االتحاد،  نظمها 
مواصلة  على  حريص  االتــحــاد 
ــم االســـطـــبـــالت مــــن خـــالل  ــ دعـ
ــبـــطـــوالت  تــنــظــيــم مــخــتــلــف الـ
المتميزة  الــمــكــانــة  تــؤكــد  الــتــي 
ريــاضــة  فـــي  الــبــحــريــن  لمملكة 
والــتــي تنعكس  الــخــيــل  جــمــال 
بعد  الخارجية  المشاركات  على 
الــعــديــد  الــمــمــلــكــة  أن حـــصـــدت 
ــازات فــي الــبــطــوالت  ــجـ مــن اإلنـ

الخارجية.
ــه، نـــوه خــالــد أحــمــد  ــب  مـــن جــان
ــاد  ــثــقــة الــغــالــيــة مـــن االتـــحـ ــال ب
الــمــلــكــي لــلــفــروســيــة وســبــاقــات 
للجنة  رئــيــســًا  بتعيينه  الــقــدرة 
جمال الخيل العربية، مؤكدًا أنه 

توجيهات  تنفيذ  على  حــريــص 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
عيسى  الــشــيــخ  وســمــو  خليفة 
بمواصلة  خليفة  آل  عبدهللا  بن 

االزدهار بهذه الرياضة.

تــضــم في  ــجــنــة  ــل ال أن  وأكـــــد   
عــضــويــتــهــا نــخــبــة مـــن الـــكـــوادر 
قــدرات  تمتلك  الــتــي  المتميزة 
متمنيًا  عــالــيــة،  وفــنــيــة  ــة  ــ إداريـ

للجنة كل التوفيق والنجاح.

اللجنة اإلعالمية

عيسى بن عبداهلل: االهتمام بمسابقات جمال الخيل العربية

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

عيسى  األهلي  بالنادي  الطائرة  للكرة  األول  الفريق  مدير  أكــد 
حسن أن التعاقد مع الالعب علي مرهون ضارب مركز )4( جاء 
جانب  إلى   )4( مركز  قوة  وتعزيز  خبرته  من  االستفادة  بهدف 

ناصر عنان.
جاء ذلك ردا على سؤال “البالد سبورت” حول سبب التعاقد مع 
ضارب مركز )4( رغم وجود الشابين سيد محمد العبار ومحمود 

عبدالحسين.
وسيحصل  وعبدالحسين  العبار  بقدرات  “نثق  حسن  وأضــاف 
الماضية،  المواسم  في  ذلك  حدث  كما  فرصتيهما  على  االثنان 
واألخير،  األول  بالمقام  الفني  الجهاز  نظرة  إلى  عائد  أمر  وهو 
الــمــؤثــر والــهــام  واخــتــيــار مــرهــون جـــاء بسبب خــبــرتــه ودوره 
محبوب  فهو العب  الفريق،  أفــراد  باقي  مع  المتميزة  وعالقته 

ومعروف بقدرته على تحفيز الالعبين...”.
خصوصا  مرهون،  خبرة  إلى  بحاجة  الفريق  بأن  حسن  وأشــار 

وأنه سبق وأن مثل الفريق قبل عدة مواسم.
ولدى سؤالنا إياه عن سبب االستغناء عن خدماته فيما مضى، 
الفنية ورغبة  بــخــيــارات األجــهــزة  “الــخــيــارات مــرهــونــة  أجـــاب 

الالعب كذلك في االستمرار من عدمه في كل موسم ومختلف 
الظروف األخرى المحيطة بالفريق وأهدافه المرسومة..”.

وأكد حسن أن العبار وعبدالحسين هم أبناء النادي وسيحصلون 
على فرصتهم، مضيفا “في نهاية المطاف البقاء لألفضل دائما 
قــادر على  فإنه  الفني  للجهاز  نفسه  يثبت  الملعب، ومن  داخــل 
وآخــر  العــب  بين  فــرق  وال  األســاســيــة  بالتشكيلة  موقعه  أخــذ 

باالسم، فاألداء هو الفيصل..”.

عيسى حسن ومرهون أثناء توقيع العقد

فرصتهمـــا علـــى  ســـيحصالن  وعبدالحســـين  العبـــار 
حسن : تعاقدنا مع مرهون لخبرته

أكــد األميــن العــام لالتحــاد العربي للكــرة الطائرة جهــاد خلفان إلغاء 
البطولة العربية الثانية والعشرين للرجال المقرر لها أن تقام بتونس 

خالل ديسمبر المقبل 2020 لتقام في العام 2022.

وأضاف خلفان لـ “البالد سبورت” 
البطولة  تأجيل  قرر  االتحاد  بأن 
لمنتخبات  والــعــشــريــن  الــتــاســعــة 
الرجال للشواطئ التي كان مقررا 
 2020 نوفمبر  بشهر  تقام  أن  لها 
المقبل  العام  في  لتقام  بالمغرب 

.2021
القرارات  وأوضح خلفان أن تلك 
جاءت بناء على قرار من اللجنة 
التنفيذية لالتحاد العربي برئاسة 
آل خليفة  بن محمد  الشيخ علي 
ــســبــب صـــعـــوبـــة إقـــامـــة  وذلــــــك ب
البطوالت في ظل استمرار تفشي 
حول   )19 )كوفيد  كــورونــا  وبـــاء 

الــدول  بين  التنقل  وتعذر  العالم 
بــســبــب تــوقــف حــركــة الــطــيــران 
المطبقة  األخــــرى  واإلجـــــــراءات 
والــتــي تــحــول دون الــقــدرة على 
بــأن  مــؤكــدا  الــبــطــولــتــيــن،  تنظيم 
ــرارات هو  ــ ــق ــ الـــهـــدف مـــن تــلــك ال
الالعبين  سالمة  على  المحافظة 

وجميع المشاركين.
“ألــغــيــنــا بطولة  وأضــــاف خــلــفــان 
2022؛  الــعــام  فــي  لتقام  الــرجــال 
ألنها تقام عادة باألعوام الفردية، 
الشواطئ،  لبطولة  بالنسبة  وأمــا 
ــذا فإنها  ــ فــإنــهــا تــقــام ســنــويــا، ول
ستقام العام المقبل بحال انحسار 

ــاء، وجــمــيــع تــلــك الـــقـــرارات  ــوبـ الـ
أن  ونــأمــل  اإلرادة،  عــن  خــارجــة 
أقــرب وقت  فــي  الجائحة  تــزول 
في  المقبل  العام  بطوالتنا  لنقيم 

ظروف أفضل..”.

جهاد خلفان

بطولــة الرجــال فــي 2022 والشــواطئ العــام المقبــل
كورونا يلغي بطوالت الطائرة العربية
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كشف موقع “ريمسيا” الرياضي عن وجود مفاوضات بين نادي الصفاقسي 
التونســي والمحتــرف الحالــي في صفوف فريــق الرفاع لكرة القــدم الليبي 

محمد صولة.

ــار الــمــوقــع فــي عـــدده الــصــادر  وأشــ
أمس األول االثنين إلى أن الطرفين 
)الــنــادي والــالعــب( قد بــدأت بينهما 
رغب  إذ  فعلي،  بشكل  المفاوضات 
الــصــفــاقــســي فـــي ضـــم صـــولـــة في 
تعثرت  بعدما  المقبلة  االنــتــقــاالت 
مــســاعــيــه فــي الــتــعــاقــد مــعــه مطلع 
العام الجاري بسبب توقف األنشطة 

بسبب فيروس كورونا.
ــنــادي  ــمــوقــع أن بــوصــلــة ال ــيــن ال وب

بناًء  الليبي  نحو  اتجهت  التونسي 
ــدرب الــفــريــق فــوزي  عــلــى رغــبــة مــ
ــادة فتح  ــذي طــلــب إعــ الــبــنــزرتــي الـ
المفاوضات مع الالعب، وأن إمكان 
واردة  أصبحت  للفريق  انضمامه 
ــًدا وخــصــوًصــا أن صــولــة صــرح  جــ
تجربة  خــوض  فــي  برغبته  مسبًقا 
ــدوري  ــارج مــنــافــســات الـ جــديــدة خـ

الدوري البحريني بالموسم المقبل.

الصفاقسي التونسي يفاوض الرفاعي صولة

اعتذر االتحاد البحريني لكرة القدم 
عـــدم خــوض  عــن  الــكــويــتــي  لنظيره 
اللقاء الودي بين المنتخبين “األحمر 
أكتوبر  شهر  فــي  الــمــقــرر  واألزرق”، 

المقبل.
وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان 
ــوم الـــثـــالثـــاء الـــمـــوافـــق 13  ودًيـــــا يــ
أكتوبر المقبل بالمنامة بعد الموافقة 
من  الكويتي  االتــحــاد  تلقاها  الــتــي 
سابق  وقـــت  فــي  البحريني  نــظــيــره 

قبل أن يتم االعتذار عن ذلك.

المحرق والرفاع لم يعطهما الفرصة الكافية للظهور “ســالوًيا”

سيد محمد وحسن هالل... صفقتان لمقاعد البدالء

األيام  في  سبورت”  “البالد  تطرق 
الــمــاضــيــة إلــــى أســـبـــاب خــســارة 
فــريــقــي الــمــحــرق والــــرفــــاع، في 
مباراتي المربع الذهبي لدوري زين 
لكرة السلة، التي جعلتهما يودعان 

المسابقة بخفي حنين.
وكــــــــان مـــــن أهـــمـــهـــا هـــــو ضــعــف 
عموًما  للفريقين  الفني  المستوى 
ولالعبيهم خصوًصا في المباراتين 
الـــمـــذكـــورتـــيـــن، مــــع الـــفـــروقـــات 
الذين  المحترفين  بين  الشاسعة 
مقارنة  الموسم  لهذا  انتدابهم  تم 

بالموسم الماضي.
سبورت”  “الــبــالد  يتقاسم  والــيــوم 
المبهر  مع حساب “بي اس أكشن” 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  فــي 
نقطة  حول  الحديث  االنستغرام، 
كما  الــرفــاع  في  حاصلة  متشابهة 
هي في المحرق، إذ تم التطرق لها 

من ِقبل الحساب نفسه.
أكــشــن” جاسم  “بـــي اس  ومــحــلــل 
عرج  “الــنــحــلــة”،  بـــ  الملقب  محمد 
في الحلقة األخيرة للبرنامج الذي 
ــاريــات الــجــولــة  ــول مــب خــصــص حـ
الــثــانــيــة مــن الــمــربــع الــذهــبــي على 
الــذي  حميد،  محمد  سيد  الــالعــب 
تعاقد معه المحرق من ناديه “األم” 
االتحاد بمبلغ يفوق 20 ألف دينار 
منذ موسمين، ولم يجد ضالته في 
“الذيب”  بقميص  الميدان  أرضية 

ولو لدقيقة واحدة.
الحلقة  عــبــر  محمد  جــاســم  وبــيــن 
افــتــقــد  الـــمـــحـــرق  أن  الـــمـــصـــورة، 
لـــالعـــب ســيــد مــحــمــد الـــــذي كــان 
سابًقا  نقطة   20 بــمــعــدل  يسجل 
متسائاًل عن وجــوده  االتــحــاد،  مع 
قد  كان  ما  وإذا  المحرق،  مع  اآلن 
على  يجلس  لكي  معه  التعاقد  تم 
ــدالء فــقــط. مــشــيــًرا في  ــبـ دكـــة الـ
إلى أن عدم االعتماد  الوقت ذاته 

عملية  سببه  لــيــس  الــالعــب  عــلــى 
ــل الــمــلــعــب؛ كــون  الــتــوظــيــف داخــ
أكثر  تغيير  عليه  طــرأ  قــد  الفريق 
أيًضا،  يشارك  ولــم  مدربين   4 من 

وإنما في إدارة الفريق.

“الــبــالد ســبــورت” هو اآلخــر يسلط 
حسن  األلعاب  صانع  على  الضوء 
الرفاع  نادي  استعاره  الذي  هالل، 
عــام من  قبل  االتــحــاد  نظيره  مــن 
عــلــى  يــتــحــصــل  ــــم  ل ــن  ــكـ ولـ اآلن، 

الــفــرصــة الــكــافــيــة إلخــــراج مــا في 
جعبته. 

ــه كـــحـــال  ــ ــال ــــالعــــب هــــــالل حــ ــال فــ
الالعبين  مــن  يعتبر  محمد،  سيد 
ــــه مــن  ــن، لـــمـــا يـــمـــتـــاز ب ــديـ ــاعـ الـــصـ
اللعب  صناعة  في  مميزة  قــدرات 
الثالثي،  والتصويب  واالخــتــراق 
ــه لقميص  ــ ــدائ ــ ارت قــبــل  ــا  مـ حــتــى 
الرفاع، كان من أفضل وأهم العبي 
بإحصاءات  ويخرج  “األم”،  فريقه 
فيها،  يلعب  مباراة  كل  في  عالية 
ولــكــن إذا مــا حــصــرنــا األمـــر على 
مباراتي السماوي بالمربع الذهبي، 
دقائق   8 لـ  إال  يظهر  لم  فإن هالل 

فقط من أصل 80 دقيقة.
ــادي االتــحــاد  نـ مــن دون شـــك، إن 
قد استفاد مادًيا نظير الصفقتين، 
وفي المقابل تم تسجيل الالعبين 
ــرفــاع،  فــي كــشــوفــات الــمــحــرق وال
ــه  ألنـ تــــذكــــر،  فــــائــــدة  دون  ــكـــن  لـ
لشغر  إال  يــســتــغــال  لـــم  وبــبــســاطــة 

مقعدين من مقاعد البدالء فقط.

سيد محمد حميد أثناء تقديمه بقميص المحرق

حسن هالل أثناء توقيعه للرفاع

األربعاء 9 سبتمبر 2020 - 21 محرم 1442 - العدد 4348

االتحاد البحريني يعتذر
علي مجيد

علي مجيد

سبورت

حسن عليحسن علي



أحمد مهدي  |  )تصوير: رسول الحجيري(

تمكـــن فريق المحـــرق من إســـقاط نظيره 
الرفاع الشرقي بنتيجة )1/ 3(، في المباراة 
التي جمعتهما مســـاء الثالثاء على استاد 
الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفـــة بعراد 
لحســـاب الجولـــة 15 مـــن دوري ناصـــر بن 

حمد الممتاز.
وأحـــرز أهـــداف المحـــرق كل مـــن المدافع 
أمين بنعدي في الدقيقة )18(، والبرازيلي 
تياغـــو بالدقيقـــة )53( وبرنـــس بالدقيقـــة 
)72(، فيمـــا ســـجل هـــدف الشـــرقي خليفة 
أصبـــح  وبذلـــك   .)87( بالدقيقـــة  عيســـى 
رصيـــد المحـــرق )34 نقطـــة( ليرتقـــي إلـــى 
صـــدارة ترتيـــب الدوري مســـتغاًل ســـقوط 
الرفـــاع  بقـــي  فيمـــا  الرفـــاع،  أمـــام  الحـــد 

الشرقي على رصيده )21 نقطة(.

مجريات المباراة

فرض المحـــرق أفضليته المطلقة بأرضية 
الميـــدان مـــن خالل الحصـــة األولـــى، عبر 
االســـتحواذ التـــام علـــى الكـــرة واالنتشـــار 
بالشـــكل  والتحـــرك  لالعبيـــه  الصحيـــح 
المثالـــي فيمـــا بينهم، ليصنعـــوا الكثير من 
الهجمـــات الخطـــرة ومنهـــا إحـــراز هـــدف 
الســـبق. أمـــا الرفـــاع الشـــرقي فلـــم يقـــدم 
شيًئا، كونه كان متراجًعا للخلف ووقع في 
أخطاء دفاعية كثيرة ويلعب على الكرات 
المرتدة التي لم تشـــكل أيـــة خطورة على 

مرمى المحرق.
كاد المحـــرق أن يفتتـــح النتيجـــة بعـــد 30 
ثانيـــة إثـــر خطـــأ حـــارس الشـــرقي حمـــد 
الدوســـري فـــي إبعـــاد الكـــرة، لتصـــل إلـــى 
تياغـــو الـــذي ســـددها وتمر بجانـــب القائم 

األيســـر. وســـنحت الفرصة مجدًدا لتياغو 
بـــرادو، مســـتغاًل كـــرة ثمينـــة مـــن البرنس 
داخل المنطقة ليسددها وتصطدم بالقائم 
األيمـــن )5(. أولـــى كـــرات الشـــرقي كانـــت 
من رأســـية لمحمد الرميحي ســـيطر عليها 

الحارس سيد محمد جعفر )24(.
العـــب المحـــرق البرنـــس وبعـــد مراوغات 
في الجهة اليمنى ســـدد كرة مباغتة مرت 
بســـالم )15(. وفـــي الدقيقـــة )18( ســـجل 
المحـــرق هدفه األول عبر رأســـية مدافعه 
المتقـــدم أمين بنعدي مســـتغاًل كـــرة ثابتة 
رفعهـــا البرنـــس داخـــل المنطقـــة المحرمة 

للشرقي.
مضت الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي 
تغيير في النتيجة رغم محاوالت المحرق 
التـــي افتقـــدت اللمســـة األخيـــرة، واألمـــر 

نفســـه للرفـــاع الشـــرقي الـــذي تحـــرر مـــن 
خطوطه الدفاعية لينتهي الشـــوط بتقدم 
المحـــرق. ولـــم يتغيـــر شـــيء في الشـــوط 
للمحـــرق،  األفضليـــة  حيـــث  مـــن  الثانـــي 
وتمكن من تســـجيل هدفه الثاني برأسية 
المهاجـــم البديـــل إيفرتـــون بعـــد عرضيـــة 
حسين جميل )53(. واصل المحرق ضغطه 
وســـط محـــاوالت خجولـــة مـــن الشـــرقي، 
ليضيـــف البرنـــس الهـــدف الثالـــث لفريقـــه 
مستغاًل خطأ مدافع الشرقي بإعادة الكرة 
له بداًل من الحارس الدوســـري )72(. وقبل 
نهاية المباراة سجل الرفاع الشرقي هدفه 
الوحيـــد عبـــر العبه البديل خليفة عيســـى 
مســـتغاًل تراخي وتباطؤ حـــارس المحرق 
ســـيد محمـــد جعفر فـــي إبعاد الكـــرة )87( 

لينتهي بعدها اللقاء.

أســـقط الرفـــاع الشـــرقي بثالثيـــة البرنـــس وإيفرتـــون وبنعـــدي

المحــرق يرتقــي لصــدارة دوري نـاصــر بــن حمــد

كميـل وصـولة يقودان الرفـاع لتخطي الحد
الصـــدارة مـــرة أخـــرى “التســـونامي” عـــن  “الســـماوي” تبعـــد  رباعيـــة 

حقــق الرفــاع فــوًزا مهًمــا ومســتحًقا علــى حســاب الحــد بـــ 4 أهــداف دون رد، فــي 
المبــاراة التــي أقيمــت بينهمــا، أمــس، علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، ضمن 

منافسات الجولة 15 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وظفـــر الرفـــاع بفـــوز الفت على حســـاب 
المتصدر الـــذي ترك الصدارة للمحرق، إذ 
تمكـــن من البدء بقوة فـــي المباراة منهًيا 
الشـــوط األول بهدفيـــن، قبـــل أن يؤكـــد 

تفوقه في الثاني.
وســـجل أهـــداف الرفـــاع: محمـــد صولـــة 
)هدفان فـــي الدقيقتين 10 و72( وكميل 

األسود )30 و84(.
وصـــل رصيـــد الرفـــاع إلـــى )31( نقطـــة، 

والحد بقي عند )32( نقطة.

الشوط األول

تمكـــن الرفـــاع من بســـط أفضليتـــه على 
مجريات الحصة األولى من اللقاء، ولعب 
بقـــوة وضغـــط كبيرين علـــى مرمى الحد 
منـــذ البدايـــة. وكاد الليبـــي محمد صولة 

أن يفتتح مجال التسجيل للرفاع مبكًرا، 
بعـــد أن ســـدد كرة أرضية قوية المســـت 
الشباك الجانبية من الخارج عند الدقيقة 
)7(. وعـــاد صولـــة مرة أخرى وســـدد كرة 
قوية عجز حارس الحد عباس أحمد عن 
التصدي لها لتعانق الشـــباك معلنة الهدف 

األول لـ “السماوي” عند الدقيقة )10(. 
وواصـــل الرفـــاع أفضليتـــه فـــي المباراة، 
وبعـــد هجمـــة مرتـــدة منـــح مـــن خاللهـــا 
الحكـــم وليد محمود مبدأ إتاحة الفرصة 
للرفاعييـــن، تمكن فريق المدرب الوطني 
علي عاشور من مضاعفة النتيجة، بعدما 
ســـدد كميل األســـود كرة مقوسة بيساره 
سكنت يمين الحارس عند الدقيقة )30(. 
وتدخـــل المـــدرب الوطنـــي للحـــد محمد 
الشـــمالن وأجـــرى تبديالً مبكـــًرا بدخول 

جاسم راشد مكان حسين ريان )32(.

الشوط الثاني

وكاد ســـيد مهدي باقر أن يسجل الهدف 
الرأســـية  كرتـــه  أن  إال  لفريقـــه،  الثالـــث 
أبعدهـــا الحـــارس لخـــارج الملعـــب )54(. 
ومـــرت الكرة الرأســـية للبديـــل الحداوي 
مرمـــى  قائـــم  يســـار  جناحـــي  عبـــدهللا 
الحارس ســـيد شـــبر علوي )63(. وسجل 
الرفـــاع الهدف الثالـــث بعد فاصل مهاري 

لالعـــب محمد صولة الذي ســـجل الهدف 
الثانـــي شـــخصًيا لـــه فـــي المبـــاراة عنـــد 
األســـود  كميـــل  وســـجل   .)72( الدقيقـــة 
هدفـــه الثانـــي والرابـــع لفريقه مـــن ركلة 

جزاء في الدقيقة )84(.
أدار المباراة الحكم وليد محمود، وعاونه 
عبدهللا صالح وسلمان طالسي، والحكم 

الرابع علي السماهيجي.

من اللقاء

فرحة سماوية تكررت 4 مرات فرحة صولة بأحد هدفيه

اتحاد الكرة يتعاقد مع 5 مدربين بحرينيين
البوعينين: االعتماد على الكوادر الوطنية لمعاونة األجهزة الفنية بمنتخبات الفئات

تعاقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم مــع 5 مدربيــن وطنييــن؛ لينضمــوا 
بذلك إلى األجهزة الفنية لمنتخبات الفئات العمرية بدًءا من شهر سبتمبر 

الجاري.

 وشهد مراســـم توقيع العقود، نائب 
رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
للشـــؤون اإلدارية والماليـــة علي بن 
أحمـــد البوعينيـــن، بحضـــور رئيـــس 
قسم الشـــؤون الفنية باالتحاد عابد 

األنصاري.
 ووقع االتحاد البحريني لكرة القدم 
مع المدربين التاليين: أحمد الســـعد 
)مساعد مدرب المنتخب األولمبي(، 
صـــالح عبدالجليل )مســـاعد مدرب 
المنتخـــب األولمبـــي(، أحمـــد عباس 
)مدرب اللياقة لمنتخب الناشـــئين(، 
مـــدرب  )مســـاعد  الرويعـــي  جاســـم 

منتخب األشـــبال( ومحمـــد جناحي 
)مدرب حراس منتخب األشبال(.

 وأكد نائب رئيس االتحاد البحريني 
اإلداريـــة  للشـــؤون  القـــدم  لكـــرة 
والماليـــة علـــي بن أحمـــد البوعينين 
الفنيـــة  األجهـــزة  مـــع  التعاقـــد  أن 
الوطنية المعاونة لمدربي منتخبات 
الفئـــات العمريـــة جـــاء ضمـــن إطـــار 
دعـــم االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
للكـــوادر الفنيـــة الوطنيـــة، خصوًصا 
لمـــا يمتلكـــه العنصـــر الوطنـــي مـــن 
كفـــاءة علـــى مســـتوى عمـــل الفئات 
الـــذي  بالعطـــاء  مشـــيًدا  العمريـــة، 

قدمه المدربون الخمســـة من خالل 
حرصهم على االنخراط في الدورات 
التدريبيـــة التـــي ينظمهـــا االتحاد أو 

عملهم في األندية الوطنية.
أمنياتـــه  عـــن  البوعينيـــن  وأعـــرب   
كالً  الخمســـة  للمدربيـــن  بالتوفيـــق 

في مجال عملـــه واختصاصه خالل 
الفترة المقبلة مـــع منتخبات الفئات 
العمرية، والتي ستشـــهد العديد من 
مســـتوى  علـــى  ســـواء  المشـــاركات 
البطوالت والتصفيات اآلســـيوية أو 

البطوالت األخرى.

 البوعينين يتوسط المدربين الخمسة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تختتــم اليــوم )األربعاء( منافســات الجولة 15 لــدوري ناصر بن حمد 
الممتاز، وذلك بإقامة لقاءين عند 7 مساء.

يلعب المنامة مع البســـيتين على 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية، 
والنجمـــة مع األهلي على اســـتاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
يدخـــل  األولـــى،  المبـــاراة  فـــي 
األخيـــر  الفـــوز  بنشـــوة  المنامـــة 
علـــى األهلـــي بهدفيـــن مقابـــل ال 
شـــيء أمـــام البســـيتين الســـاعي 
للتعويض وكســـب نقاط إضافية 
الخطـــر  منطقـــة  عـــن  تبعـــده 
الدرجـــة  دوري  إلـــى  والهبـــوط 
الثانية، علًما أن البســـيتين خســـر 
الحالـــة  أمـــام  الماضيـــة  الجولـــة 
يقـــود  واحـــد.  مقابـــل  بهدفيـــن 
المنامـــة المـــدرب الوطنـــي علـــي 
صنقور، فيما يشرف على تدريب 
البسيتين المدرب التونسي صابر 
الطرفـــان  ويـــدرك  عبدالـــالوي. 
أهميـــة المواجهـــة؛ كـــون المنامة 
يســـعى لفـــوز جديـــد يزاحـــم بـــه 
أصحاب المراكز الخمسة األولى، 
فيما أي خســـارة أخرة للبسيتين 
ســـتعقد موقفـــه بالنســـبة للبقـــاء 
ضمـــن الكبار. ويملـــك المنامة 19 

نقطة والبسيتين 9 فقط.
يبـــرز  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
“ديربـــي” العاصمة بيـــن القطبين 
النجمـــة واألهلـــي فـــي مواجهـــة 
لـــن تخلـــو مـــن اإلثـــارة. النجمـــة 
بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي خالـــد 
الحربان يهدف لمواصلة مشواره 
اإليجابي بعد استئناف منافسات 
الـــدوري، خصوًصـــا بعدمـــا حقق 
المبـــاراة  فـــي  وتعـــادل  فوزيـــن 
فيمـــا  المحـــرق،  أمـــام  الثالثـــة 
األهلي بقيادة المدرب التونســـي 
كمال الزواغي يرغب بالتعويض 
وعـــدم التعـــرض لخســـارة أخرى 
قـــد تدخله في حســـابات الملحق 
 22 النجمـــة  يملـــك  الهبـــوط!  أو 
نقطـــة، فيمـــا األهلـــي 14 فقـــط. 
ذهاًبـــا  تعـــادال  الفريقـــان  وكان 

بنتيجة )2-2(.

ديربي العاصمة في ختام الجولة 15

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أطلقت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة حملة للتثقيف بحقوق 
الرياضييــن واإلدارييــن وتوعيتهــم حــول حقوقهــم وواجباتهــم 
التي يجب العمل بها واتباعها أثناء عملهم في المجال الرياضي، 
إضافــة إلــى توعية اإلدارييــن والرياضيين باألنظمــة والقوانين 
التي تحكم عمل األندية الوطنية تحت شعار #اعرف_حقوقك.

وشـــرعت وزارة شؤون الشباب 
رســـائل  بإرســـال  والرياضـــة 
نصية علـــى هواتف الرياضيين 
خاصـــة  إرشـــادات  تتضمـــن 
لإلدارييـــن وأخـــرى للرياضيين 
الرســـائل  هـــذه  تحمـــل  كمـــا 
القوانين واألنظمـــة التي يجب 
اتباعها في العمل اإلداري وأهم 
البنود التي يجـــب أن تتضمنها 

عقود الرياضيين. 
كما قامت وزارة شؤون الشباب 
مجموعـــة  بنشـــر  والرياضـــة 
مـــن تلـــك الحقـــوق والواجبـــات 

الخاصة باإلداريين والرياضيين 
على حساباتها بمواقع التواصل 
تســـتمر  أن  علـــى  االجتماعـــي 
الوزارة في مبادراتها التثقيفية 
حقـــوق  حفـــظ  الـــى  والراميـــة 
وواجبـــات جميـــع العاملين في 
المنظومة الرياضية البحرينية.

حملة لتثقيف الرياضيين واإلداريين
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المنامة يالقي 
البسيتين

أحمد مهدي

من لقاء الفريقين في مرحلة الذهاب

علي مجيد

لحظة تسجيل بنعدي الهدف األول للمحرق

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات )تصوير: خليل إبراهيم(



على المستوى المهني ستكون األمور على ما 
يرام.

ستحقق مزيدا من النجاح وربما تحوز مبلغا 
ماديا.

بالنسبة لحياتك الصحية، ستكون مستقرة 
كثيرا. 

المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات 
المهنية والصحية.

مزاجك هذه األيام ليس على ما يرام بسبب 
الضغوط.

من المرجح أن يكون اليوم جيد جدا للطالب 
والباحثين.

من أيام عدة أهملت النظام الغذائي الذي كنت 
تخضع له.

اليوم مناسب جدا لك إذا كنت تعمل في 
التسويق.

هذا هو أفضل وقت لقطع األغصان الميتة في 
حياتك.

ستكون قادًرا على التعامل مع أي ارتباك طارئ.

حاول أن تأخذ حالتك الصحية في االعتبار وال 
تهملها.

احرص على العمل وفق خطة وتجنب 
العشوائية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يكثــف الفنان محمــد المنصــور تحضيراته لمسلســله 
الجديد “نوح العيون”، وهو من إنتاجه وبطولته، ويشهد 
عــودة تعاونه مــع أخيه الفنــان حســين المنصور بعد 

سنوات من االنقطاع.
وكشف المنصور عن مشــاركة الفنانين القديرين محمد 

المنيع وخالد العبيد كبطلين في العمل، ليأتي هذا الظهور 
بشــكل حصري في المسلســل المقــرر عرضه بالموســم الدرامــي لرمضان 
المقبل. وقال المنصور إن تصوير المسلسل سيبدأ في ديسمبر المقبل، بعد 

انتهاء كل التحضيرات والتعاقد مع بقية النجوم؛ للخروج بالصورة الالئقة.

نفت الفنانة اإلماراتية أحالم بشكل حاسم األخبار التي 
ترددت عن مشــاركة زوجها مبارك الهاجري في كليب 

إلحدى أغانيها، مشددة على أنه “غير صحيح”.
وحرصــت أحــالم على الــرد علــى أســئلة جمهورها 

الكثيــرة حول أعمالهــا الفنية الجديــدة، وغيابها الذي 
طال بســبب فيروس كورونا، والتزامها لفترة طويلة في 

الحجر المنزلي، مؤكدة أنها قامت بتصوير 4 كليبات في دول مختلفة: بالي 
وفنلندا ومصر وباريس.

يذكر أن آخر أعمال أحالم أغنية “أنا مدري عن الناس”.

كشفت اإلعالمية إسعاد يونس عن انطالق موسم جديد 
مــن برنامجها “صاحبة الســعادة”، الــذي يعرض على 
شاشــة قناة” دي أم سي”، حيث أعلنت عن ضيف أولى 
الحلقات، وهو النجم أحمد حلمي، حيث من المعروف 

أن حلمــي قليل الظهور في اإلعالم، وهو ما يعد مفاجأة 
كبيرة للبرنامج. 

وشوقت اإلعالمية إسعاد يونس جمهورها بضيف أولى حلقتها في برنامجها، 
حيث نشــرت صورة الفنان الذي ستســتضيفه بعد إجراء تعديل واســتبدال 

وجهه بالفنان العالمي جوني ديب.

صاحبة السعادةغير صحيحنوح العيون
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مشاهد جديدة في مهرجان البندقية السينمائي... كمامات وتدابير حازمة
اتبعت إدارة مهرجان البندقية الســينمائي إجراءات صارمة لتطبيق التباعد 
االجتماعــي وفــرض وضــع الكمامــة اإللزامــي، مــا يجعــل رواد الــدورة الـــ 77 

يبقون كل في فقاعته تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

غلوريـــا  البندقيـــة  ابنـــة  تقـــف  بهـــدوء، 
غاربيســـا في الطابـــور منتظرة دورها عند 
إحـــدى نقـــاط التفتيش بالقـــرب من “قصر 
الســـينما”، حيـــث يتولـــى عناصر الشـــرطة 
قيـــاس درجـــة حـــرارة الداخليـــن، والتأكد 
مـــن كونهم يضعون الكمامات، إضافة إلى 

التحقق من بطاقات الدخول.
وتقـــول غاربيســـا التـــي تتابـــع المهرجـــان 
منـــذ 24 عامـــا “أعلـــم بـــأن هـــذه التدابيـــر 
لمصلحتنا، ولكـــن يحزنني أن أرى حريتنا 
تضيـــق”. ويوّجـــه شـــرطي مالحظـــة إلـــى 
رجـــل ســـبعيني قائـــالً لـــه بانزعـــاج “ارفـــع 
كمامتـــك لتغطي أنفك أيضا”. وعندما يرد 
عليـــه الرجل معترضا “لكننـــا في الخارج”، 
يبادره مؤكدا ضرورة وضع “القناع طوال 

الوقت، في الداخل والخارج”.
األفـــواه،  تخفـــي  الكمامـــات  كانـــت  وإذا 
وبوجود مسافة متر واحد على األقل في 
طوابيـــر االنتظار، وكرســـي فـــارغ بين كل 
كرســـيين في صاالت العرض، من الصعب 
على الحاضرين أن يتبادلوا األحاديث، إال 
ربما لتوبيخ شـــخص قد يكون اقترب من 

غيره أكثر من المسموح به، أو آخر يحتال 
علـــى اإلجـــراءات نازعـــا كمامتـــه بمجـــرد 

إطفاء األنوار في صالة العرض.
أما الســـجادة الحمراء الممتدة أمام “قصر 
الســـينما”، فمحصنـــة بجـــدار رمـــادي يمنع 
ألبرتـــو  ويالحـــظ  الفضولييـــن.  احتشـــاد 
بيتسولي، وهو مصّور يغطي منذ سنوات 
مهرجان البندقية ومنافسه مهرجان كان، 
أن “الجمهـــور هذه الســـنة ليـــس هنا، فكل 

م”. شيء أبِعد عنه وُعقِّ
ويضيف بيتسولي “ال يوجد جمهور، لذلك 
نفتقـــد مجموعـــة كاملـــة من الصـــور التي 
كنـــا نلتقطهـــا فـــي الماضي عندمـــا يقترب 
الممثلون من الناس إلهدائهم تواقيعهم”.

التـــي  اللحظـــة  هـــذه  بيتســـولي  ويتذكـــر 
يصفها بأنها “مهمة”، عندما “كان الممثلون 
الكبـــار ينشـــغلون بالتواقيـــع مـــا بيـــن 10 
دقائق و15 دقيقة، ويقفون عند وصولهم 

اللتقاط بضع صور سيلفي ذاتية”.
ويضيف متأســـفا “عندما يمشي الممثلون 
في الشـــارع، ال نستطيع أن نتعرف عليهم 
كمامـــات”.  يضعـــون  ألنهـــم  الفـــور؛  علـــى 

ويشير ألبرتو إلى أنه اضطر لشراء كمامة 
ســـوداء اللـــون فرضتهـــا إدارة المهرجـــان، 
باإلضافـــة إلـــى البـــزة الرســـمية المعتـــادة 
المطلوب من المصورين الذين يتمركزون 

على جانبي السجادة الحمراء ارتداؤها.
وقـــد تـــرك ذلك أثـــره على الجـــو العام في 
الليدو، إذ يالحظ ألبرتو أن “الخالفات مع 
الملحقيـــن اإلعالميين )للنجوم( بدأت منذ 
اليـــوم األول للمهرجـــان، علمـــا بأنها كانت 

تحصل سابقا بعد أسبوع بسبب اإلرهاق”.
وليس الوضع أكثر يســـرا لدى الصحفيين 
والنقاد الذين يفتَرض أن يحجزوا أماكنهم 
فـــي العروض والمؤتمـــرات الصحفية عبر 
موقـــع إلكترونـــي مخصص لهـــذا الغرض، 
وكلها مقاعد مرّقمة، ومن المستحيل تاليا 
أن يجلسوا حيثما شاء؛وا ليكونوا بالقرب 

مـــن زمالئهـــم. وفـــي كل األحـــوال، يجـــد 
الصحفـــي نفســـه دائمـــا محاطـــًا بمقعدين 
فارغيـــن. وحتـــى فـــي صـــاالت العـــروض، 
يتولـــى رجال األمن، بتهذيب ولكن بحزم، 
اقتيـــاد كل شـــخص إلـــى مكانـــه المحـــّدد، 
وال يخلـــو األمـــر مـــن اعتراضـــات بعـــض 

الممتعضين وكلمات تعّبر عن تذمرهم.

9 سبتمبر

 1881
 بـــدأ الثـــورة العرابيـــة في مصر 
عندمـــا  عرابـــي  أحمـــد  بقيـــادة 
توجـــه فـــي موكـــب مـــع قـــادة 
قصـــر  إلـــى  المصـــري  الجيـــش 
عابدين مقـــر إقامة 
الخديوي توفيق 
لعـــرض مطالـــب 
األمة في الحكم 

الرشيد.

 1892
الفلكي دكتور برنارد يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.

 1965
 الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي.

 1876
 صدور العدد األول من صحيفة “األهرام” اليومية.

 1991
 اإلعالن عن استقالل طاجيكستان عن االتحاد السوفيتي.

 1999
اإلعالن عن قيام االتحاد اإلفريقي في مدينة سرت الليبية.

كشفت النجمة 
الشابة ماديسون 

بير عن عالقة 
ما عاشته في 
الفترة سابقة 

وعنوان 
 Life“ ألبومها

 ”Support
إذ أصيبت 
في 2019 
باضطراب 
الشخصية 

الحدية، 
ومّرت بفترة 

عصيبة 
وصعبة!
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أنتـــج وأخرج الفنـــان وصانـــع الدمى أحمد 
جاســـم عمـــال جديـــدا عبـــارة عـــن برنامـــج 
معلومات طريفة وخفيفة بواســـطة الدمى 
التـــي يصنعهـــا، وأول معلومة تحدثت عنها 
الدمية كانت عن تاريخ ربطة العنق بصوت 
الطفلة شـــيخة احمد، وتصوير عبدالرحمن 
آمنـــة  والشـــعر  المـــدى  وخياطـــة  بوبـــدر، 

العوضي. 
والمعلومـــة مفيـــدة جـــدا لألطفـــال حيـــث 
تخبرهـــم أن ربطـــة العنـــق يرجـــع تاريخهـــا 
إلـــى بدايـــات القرن الســـادس عشـــر، حيث 
اســـتخدمها الجنـــود الكرواتيـــون في زيهم 
العســـكري، فقـــد كانـــت النســـاء يعلقهن في 

أعنـــاق أزواجهـــن عنـــد التحاقهـــم بجبهات 
القتـــال كعالمة علـــى الحب والوفـــاء، وقد 
كانت الحرب شديدة وعنيفة إلى درجة أن 
إعـــدام الكرواتيين كانت بتعليقهم بربطات 

العنق التي يرتدونها.
يذكر أن الفنان أحمد جاسم يعتبر من رواد 
فن الدمى وصاحب مؤسسة “ بيت الدمية” 
وهي أول مؤسســـة متخصصـــة للدمى في 
 2017 العـــام  فـــي  أســـس  كمـــا  البحريـــن،“ 

مســـرحا خاصـــا بالدمى أطلق عليه مســـرح 
الفراشة لتصنيع الدمى وعرضها، باإلضافة 
إلى قرية صفـــا والتي قدم من خاللها عمال 
باســـم المؤسســـة الخيرية الملكيـــة ووزارة 

التنمية بعنوان “طريق راشد” .

قــال الفنــان أحمــد مجلي إن مرحلة الرتابة التي يعيشــها الوســط الفني في 
البحريــن طبيعيــة وتواكــب الحالــة العامــة التي يمــر بها المجتمــع من جراء 

جائحة كورونا.

وأضاف مجلي فـــي تصريح لـ”البالد” 
أنه أشـــتاق كثيرا للمســـرح وللوقوف 
علـــى خشـــبته، خصوصا أن المســـرح 
كمـــا يذكر يعطيـــه الطاقـــة والحيوية 
شـــاقا  العمـــل  كان  مهمـــا  والنشـــاط، 

وطويال. 
وأوضـــح أن المرحلـــة المقبلة “ما بعد 
كورونا” سيرجع الجميع إلى النشاط، 
ســـواء فـــي الدرامـــا أو المســـرح، بيد 
أنه شـــدد علـــى ترجيح كفة المســـرح 

على األعمـــال الدرامية، علـــى اعتبار 
أن إنتـــاج المســـرحية قـــد ال يتطلـــب 
تكاليف باهظة مثل المسلسالت، كما 
أن جميع الفنانين لديهم شوق جارف 
المهرجانـــات  وعـــودة  المســـرح  إلـــى 

واألنشطة.
أما عـــن حالته الصحيـــة فقال: أحمد 
الصحـــة  نعمـــة  علـــى  وأشـــكره  هللا 
بعـــد  قـــواي  واســـترجعت  والعافيـــة 
عمليـــة القســـطرة التـــي أجربتها قبل 

فتـــرة، والفضل يعود إلـــى هللا تعالى 
ثـــم وقفـــة األهـــل واألصدقـــاء الذين 

كانوا معي لحظة بلحظة.

جاسم أحــمــد  الــفــنــان  يقدمها  طــريــفــة  ــب “كــــورونــــا”مــعــلــومــات  ــب ــس ــة ب ــي ــن ــف ــة ال ــاحـ ــسـ ــة الـ ــ ــاب ــ رت

مجلي: اشتقــت كثــيـــرا للمســرح الدمى تتحدث لألطفال عن تاريخ ربطة العنق
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استـمــرار التعليــم عــن بـعــد فــي “التطبيقـيــة”
أعلنـــت جامعـــة العلوم التطبيقيـــة أن نظام 
الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي األول من 
 ،2021  -  2020 المقبـــل  األكاديمـــي  العـــام 
سيكون عن ُبعد، وذلك دعًما لجهود الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد - 
19(؛ للحد من انتشار الجائحة في البحرين.
وسيقتصر الحضور للجامعة على المقررات 
ســـتعمل  إذ  فقـــط،  العملـــي  الطابـــع  ذات 
الكليات على التواصل مع طلبتها لتعريفهم 
باإلجـــراءات واالحتـــرازات الواجب عليهم 
لهـــذه  أتخاذهـــا عنـــد الحضـــور الشـــخصي 

المقررات.
عـــواد  غســـان  الجامعـــة  رئيـــس  وصـــرح 
أن الجامعـــة أعـــدت خطـــة للحفـــاظ علـــى 
ســـامة طلبتها حـــال حضورهـــم المقررات 
اإلجـــراءات  مـــن  عبـــر مجموعـــة  العمليـــة، 
والتدابيـــر االحترازيـــة التـــي تضمـــن ســـير 
العملية التعليمية، بما يتناســـب مع مرئيات 

واستراتيجيات مجلس التعليم العالي بهذا 
كافـــة  اإلمكانـــات  ســـخرت  إذ  الخصـــوص، 
لخدمة الطلبة ومســـاعدتهم في اســـتكمال 
تحصيلهـــم العلمـــي وتحقيق أكبر اســـتفادة 

لهم في هذه الظروف االستثنائية.
وأشـــار عواد إلـــى أن الجامعة تنظر للطالب 
التعليميـــة، وأن  العمليـــة  باعتبـــاره محـــور 
الخطوات التي تقوم بها الجامعة وخططها 
المســـتمرة والمتجـــددة فـــي هـــذه الظروف 
التـــي تمر بهـــا العديد مـــن دول العالم يؤكد 
مختلـــف  مـــع  للتعامـــل  جاهزيتهـــا  علـــى 
الظـــروف، وإيجاد الحلول المســـتدامة عبر 

تطويـــر الخدمـــات التـــي تقدمهـــا لطلبتهـــا، 
خصوًصـــا وأن الجامعـــة نجحت فـــي إدارة 
العمليـــة التعليميـــة عـــن بعـــد فـــي الفصلين 
للتوجيهـــات  بامتثالهـــا  والصيفـــي،  الثانـــي 
الصـــادرة كافـــة عـــن اللجنة التنســـيقية في 
تســـهيل إجـــراءات العمليـــة التعليمية على 

الطلبة.
ونـــوه رئيـــس الجامعـــة أنـــه مـــع اســـتمرار 
تشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
البحريـــن والعالـــم، والمتعلقة بتفشـــي وباء 
فيروس كورونا المســـتجد، وما فرضه على 
العالـــم من تغير في مفاهيم العمل والتعليم 
والتواصـــل بيـــن النـــاس، حرصـــت الجامعة 
علـــى ابتـــكار كل مـــا هـــو جديـــد لتســـهيل 
العمليـــة التعليمية على طلبتها عبر سلســـلة 
من الخدمـــات الرقميـــة واإللكترونية، التي 
تساعدهم على استكمال تحصيلهم العلمي 

وتحقيق الفائدة لهم في دراستهم.

الحضور للجامعة 
يقتصر على المقررات 

العملية
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جامعـــة  رئيـــس  عـــن  صـــدر 
خالـــد  العربـــي  الخليـــج 
العوهلـــي قرار بتكليـــف كنان 
قســـم  لرئاســـة  ســـريدهاران 
علوم األدويـــة والعاج بكلية 

الطب والعلوم الطبية.
وكنـــان متخصـــص فـــي علـــم 
الصيدلة اإلكلينيكية، ويتمتع 
بخبـــرة تزيد عن 10 ســـنوات 
فـــي تدريـــس طـــاب الطـــب 

والعلوم الطبية.
وأثنـــاء رحلتـــه العملية، نشـــر 
كنان حتى اآلن أكثر من 130 
مقالـــة بحثيـــة وحصـــل علـــى 
العديـــد من الجوائـــز المتميزة 
في مختلف المحافل الدولية. 
وشـــغل منصـــب عضـــو ثم تم 
انتخابه رئيًسا لمجلس فيجي 
للمنتجات الطبية، وهي هيئة 
تنظيـــم األدويـــة التـــي تنظـــم 
المنتجات الطبية في فيجي. 
وهـــو كذلـــك عضو فـــي هيئة 
Expert Re- ”تحريـــر مجلـــة 
view in Clinical Pharma-

.”cology
وإلـــى جانـــب ذلـــك قـــام كنان 
 160 مـــن  أكثـــر  بمراجعـــة 
مقـــااًل فـــي حوالـــي 75 مجلة 
فـــي مجـــال البحـــوث الطبيـــة 
مجـــاالت  وتشـــمل  الحيويـــة. 
تركيـــزه الرئيســـة فـــي أبحاث 
التجـــارب  األدويـــة  علـــم 
الجينـــوم  علـــم  الســـريرية، 
الصيدالنـــي، اليقظة الدوائية، 
باألدلـــة  المســـند  الطـــب 

والحركية الدوائية.

كنان رئيًسا لعلوم األدوية بجامعة الخليج

تصميــم اســتثنائي وتختلــف عــن نظيراتها الكالســيكية

“باشا دو كارتييه”... ساعة خارجة عن المألوف

تضم مجموعة “باشا دو كارتييه” العديد من الموديالت المصنوعة من الفوالذ أو الذهب األصفر 
أو الذهــب الــوردي أو المــاس، أي مــن قطــع أشــبه بمجوهــرات إلى قطــع خاصة بعالم الســاعات 

بفضل نسختها ذات الهيكلية المرئية.

وتســـتهدف ســـاعة “باشـــا دو كارتييـــه” هـــؤالء 
الذيـــن يطمحـــون بالمزيـــد مـــن خـــال رموزهـــا 
القويـــة وتصميمهـــا االســـتثنائي. وتعكـــس هذه 
الرؤية الواسعة للعالم جيًا جديًدا من المواهب 
الناجحـــة. وقـــد وصلـــوا إلـــى هـــذا النجـــاح مـــن 
خـــال إطاق طـــرق إبداعية جديـــدة في العام 
2020 تتميـــز بتنوعها واختافهـــا عن تلك التي 

اسُتخدمت في الثمانينيات.
مـــن  اإليجابـــي مجتمـــٌع  النهـــج  هـــذا  ويشـــارك 
وتعـــدد  االنفتـــاح  تؤيـــد  التـــي  الشـــخصيات 

التخصصات والترابط.
ويتســـم طموحهم القوي بجرأة ساعة “باشا دو 
كارتييـــه”، التي ُتعد ســـاعة خارجة عن المألوف 

في صناعة الساعات الكاسيكية.
لماذا؟ ألنها تعبر عن تميزها بشـــكل مختلف من 
خـــال اختيار بصمـــة غرافيكيـــة واضحة. فهي 
تتميز، من جهة، بمربع الســـكة الحديدية بتقنية 
التفريغ داخل الدائرة التي يتخذ شـــكلها المينا، 
فيمـــا يعطـــي فوًرا إطالة لســـاعة غيـــر تقليدية 
تجمـــع بتناغم بين األضـــداد، إضافة إلى األرقام 
العربيـــة األربعـــة البـــارزة والكبيـــرة، مـــن جهـــة 

أخرى.
ويتحـــدى تصميمهـــا المدهـــش هيمنة األشـــكال 
المســـتديرة في صناعة الساعات، ويعزز حضور 

الساعة وأصالتها وطابعها الفريد. ويبرز أسلوب 
ســـوارها بفضـــل زخـــارف “كلـــو دو باريـــس” كما 

يضمن تاجها المسنن أقصى حد من الرؤية. 
لهـــذه األســـباب، ُتعـــد ســـاعة “باشـــا دو كارتييه” 
ســـاعة رمزية منـــذ تصميمهـــا في العـــام 1985. 
فـــي تلك الحقبة، لفتت قوتهـــا أنظار قادة الرأي 
مـــن جيلها. فقد كانـــت أواًل موجهة للرجال قبل 
أن تســـتولي عليها النســـاء بفضل الســـلطة التي 
تبثها.إنهـــا ســـاعة مميزة تحب األضـــواء وتعتز 

بقوتها المفرطة.
الخاصـــة  كارتييـــه”  دو  “باشـــا  ســـاعة  تبقـــى 
بعشـــرينيات القـــرن الواحـــد والعشـــرين وفيـــة 
للموديـــل األصلـــي وتـــزدان بتاج مرصـــع بحجر 
إســـبينل أزرق أو حجر ياقـــوت أزرق، باإلضافة 
إلى ســـوار قابـــل للتبديـــل وعدة طـــرق إلضفاء 
طابع شـــخصي عليها، لتنبـــض على إيقاع طاقة 

الجيل المبدع الحالي.

ساعة “باشا دو كارتييه” الجديدة

أحزمـــة قابلـــة للتبديـــل، خلفيـــة مـــن الياقـــوت 
تظهـــر  ونقـــش شـــخصي:  تـــاج جديـــد  األزرق، 
بأناقـــة  تعقيدهـــا  كارتييـــه”  دو  “باشـــا  ســـاعة 
بفضـــل وظائفها المختلفة وتفاصيلها التي تعزز 

تصميمها وتزيد الراحة عند ارتدائها.

تاٌج ثمين

ُيعد التاج المزين بالساســـل عنصًرا أساسًيا من 
تصميم ساعة “باشا دو كارتييه”.

وذهبت كارتييه إلى أبعد من ذلك في النســـخة 
الجديـــدة مـــن حيـــث الرقـــي، فقـــد زينـــت تـــاج 
التعبئة المخبأ تحت غطاء التاج المسنن بحجر 
يزيـــد  أزرق.  ياقـــوت  حجـــر  أو  أزرق  إســـبينل 
ازدواج اللـــون األزرق هذا من أناقة تاج التعبئة 

في هذه الساعة الثمينة. 
مـــن خـــال ســـاعة “باشـــا”، تكشـــف كارتييه عن 
لنقـــش ذي طابـــع شـــخصي.  إمكانيـــة جديـــدة 
ويظهـــر النقش على شـــكل األحـــرف األولى من 
االسم تحت غطاء التاج بشكل سري. وال تظهر 
إال إذا تـــم فك التاج المســـنن الشـــهير الذي يميز 

ساعة “باشا دو كارتييه”. 
ويتطور حزام ساعة “باشا دو كارتييه” الجديدة 
ليتماشـــى مع عصـــره ويتاءم مع نمـــط الحياة 
الجديـــد ويرافـــق الحركة ويتكيف بســـهولة مع 

الظروف، حسب األلوان والمواد المختارة.
ســـواء أكانـــت مصنوعة مـــن الفـــوالذ أو الذهب 
أو الجلـــد، يمكن التبديل بين كل النســـخ بفضل 
Quick- ”تعديل لنظام قابلية تبديل السوار من 
Switch” الذي طورته كارتييه، الذي يتميز بآلية 
خفيـــة تندمـــج في هندســـة العلبة ألنـــه موجود 

تحتها، ويمكن تفعيله بضغط بسيط.
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كنان سريدهاران

جامعة “أما” شريك في “إنماء المستقبل التكنولوجي”
االقـــتـــصـــاديـــة” ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ”الـ و  ــن”  ــيـ ــكـ ــمـ “تـ ــل  ــبـ قـ مــــن  مــــدعــــوم  ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ب

أعلنــت جامعــة أمــا الدوليــة في البحرين، وهي جامعة رائدة تقدم برامج للحصول على درجة البكالوريوس على قدم المســاواة مع 
أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم، عن شراكتها مع برنامج هواوي “إنماء المستقبل التكنولوجي للطلبة” المدعوم من تمكين 
ومجلــس التنميــة االقتصاديــة بالبحريــن. خــالل البرنامج، ســيتلقى الطــالب تدريًبا علــى أحدث التقنيــات التكنولوجيــة. أقيم حفل 
االفتتــاح فــي األول من ســبتمبر وحضره مســؤولون تنفيذيون من مجلس التنمية االقتصادية، وإنجــاز البحرين، وجامعة البحرين، 

وبوليتكنك البحرين، وهواوي.

للشـــؤون  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال   
الدوليـــة  أمـــا  لجامعـــة  األكاديميـــة 
المليجـــي  أميـــن  باإلنابـــة،  البحريـــن 
برامـــج  مـــع  نتشـــارك  أن  “يســـعدنا 
شـــركة هواوي المرموقـــة عالميا مثل 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مســـابقات 
الداخلـــي،  والتدريـــب  واالتصـــاالت، 
وبـــذور المســـتقبل التي كانـــت مفيدة 
جـــًدا لطلبـــة الجامعـــة والتـــي تعتبـــر 
ركيـــزة وإضافة مهمة لتطوير حياتهم 

المهنية واألكاديمية. في الواقع، نحن 
نتطلع إلى مشروعنا المستمر للتعاون 
مـــع هـــواوي، كأكاديميـــة تكنولوجيـــا 
المعلومات واالتصاالت كما هو مذكور 
في مذكرة التفاهم الخاصة بنا والتي 
تم توقيعها مع شركة هواوي في شهر 
أغســـطس الماضي 2020، لاســـتفادة 
مـــن برامـــج التدريـــب لنقـــل تقنيـــات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 
 Huawei إلـــى عبر برنامـــج أكاديميـــة

 .”)HAINA( للمعلومات والشبكات
 Huawei Gulf وقـــال رئيـــس شـــركة 
ليـــام  تشـــاوليانغ   ،North Region
“أضافـــت هـــذه الشـــراكة إلـــى برنامج 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
العالمي الرائد لشـــركة هـــواوي والذي 
تـــم إطاقه فـــي عـــام 2008. ويهدف 
هـــذا البرنامـــج إلـــى تطويـــر المواهب 
المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا 
وجســـر  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

التواصـــل بين الـــدول والثقافات. من 
وتجاربنـــا  خبراتنـــا  مشـــاركة  خـــال 
فـــي بيئـــة األعمـــال العالميـــة، يمكـــن 
للشـــباب من مختلف البلـــدان التعرف 

علـــى التقنيات المتقدمـــة في صناعة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 
تكنولوجيـــا  خبـــرات  وتجميـــع 
أن  نـــود  واالتصـــاالت.  المعلومـــات 

ننتهـــز هذه الفرصة لنشـــكر جامعة أما 
الدوليـــة لمنحنا هـــذه الفرصة ونتطلع 

إلى التعاون في المستقبل”.
 لقـــد حققـــت جامعـــة أمـــا إنجـــازا ال 
يمحـــى فـــي المجتمـــع األكاديمي في 
البحريـــن كونهـــا أول جامعـــة خاصة 
الحاســـوب  علـــوم  برنامـــج  لديهـــا 
المعتمد دوليا من منظمة ابيت وهي 
مـــن أعـــرق المنظمـــات الدوليـــة فـــي 
مجالي الهندســـة وتقنية المعلومات. 
وكذلـــك البرامج فـــي كلية الهندســـة 
وهي بكالوريوس العلوم في هندسة 
وبكالوريـــوس  المعلومـــات  تقنيـــة 
العلـــوم فـــي هندســـة الميكاترونكس 
والتي تم اعتمادها من نفس المنظمة 

الدولية.

تشاوليانغ ليامأمين المليجي
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“سطو مسلح” أثناء درس على “زووم”
تعرضــت تلميــذة فــي اإلكــوادور للســرقة علــى الهــواء 
مباشــرة أثنــاء درس عبــر برنامــج “زووم”، بينمــا كان 
المعلم والطالب يشاهدون ما يحدث من دون أي حول 

لهم وال قوة.
واقتحــم مجموعــة مــن اللصــوص منــزل الطالبــة أثناء 
الدرس وســرقوها أمام زمالئها الذين بدوا مصدومين، 
وأخــذوا يصيحــون أن زميلتهم تتعرض للســرقة، وفق 
ما أظهر فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووقــع الهجــوم على الفتــاة التي تدعى ماريا خوســيه، 
أثنــاء مشــاركتها فــي درس عبــر برنامــج “زووم” مــع 
25 آخريــن، مــن بينهــم معلمهــا فــي مدينــة أمباتــو فــي 

تونجوراهوا وسط اإلكوادور يوم الجمعة الماضي.
ويبــدو أن اللصــوص لــم يكونــوا علــى درايــة بتصويــر 
ســمح  ممــا  للطالبــة،  وتهديدهــم  للمنــزل  اقتحامهــم 
لزمالئهــا في الفصل بتنبيه الســلطات وعائلة الضحية، 
وتمكن رجال الشــرطة من اعتقال أربعة مشــتبه فيهم 

بعد فرارهم من مكان الحادث.
وأظهــر الفيديــو تعــرض الفتــاة للتهديــد مــن لصــوص 
مقنعيــن بعــد دخولهــا المنــزل، ثم قــام زمالؤهــا بتنبيه 

المعلم الذي كان يتحدث ولم يالحظ ما يحدث.

ويسمع في الفيديو أحد الطالب وهو يقول “هل يوجد 
لدى أحدكم عنوان والديها أو رقمهما؟”.

فــإن  الفــرار،  مــن  اللصــوص  تمكــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الهواتف المحمولة التي ســرقوها ســاهمت في تحديد 
موقعهــم، إذ تمكنــت الشــرطة مــن إلقاء القبــض عليهم 

في منطقة تعرف باسم “هواتشي غراندي”.
وعثــرت الشــرطة بحوزتهــم علــى ما يقــرب من 4 آالف 
محموليــن  وهاتفيــن  للثقــب  وآلــة  وبندقيتيــن  دوالر 
وجهاز كمبيوتر محمول ووحدة تحكم أللعاب الفيديو.

رحلــت عــن عالمنــا مطربــة الســودان 
والوطن العربي “ستونة” في القاهرة، 

إثر أزمة صحية تعرضت لها أخيًرا. 
وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، 
ولــدت في الخرطوم، ودرســت بكلية 
لجامعــة  التابعــة  الجميلــة  الفنــون 
العاصمــة  فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم 
الرســم  فــي  متخصصــة  الســودانية، 
فــي  الدراســة  وتابعــت  والتصويــر. 
معهد الموســيقى والمسرح، وشاركت 
فــي بعض المســرحيات، ثم اشــتهرت 
بعــد ظهورها فــي فيلــم “صعيدي في 
الجامعــة األميركيــة” مع النجم محمد 
الشــهيرة  أغنيتهــا  غنــت  إذ  هنيــدي، 
“شيكوالته”، بعدها شاركت مع النجم 
عــادل إمــام، في فيلــم “هاللــو أميركا” 

العام 2000.

رحيل الفنانة 
السودانية “ستونة”

تعرضــت طفلــة ال يتجــاوز عمرهــا 14 ســنة لالغتصــاب بالقوة من طرف شــابين في 
دوار “تــن خــزاز” فــي المغــرب.  وكشــفت مصــادر محليــة عن أن الشــابين عمــدا ليلة 
األحــد، علــى اســتدراج الطفلة إلى منزل أحدهما، فتناوبــا على هتك عرضها بالعنف، 
ثــم ألقيــا بهــا فــوق ســطح منــزل الجيــران. على إثــر ذلك، تم إبــالغ مصالح الســلطة 
المحليــة والوقايــة المدنية، وجرى نقل الضحية إلى المستشــفى اإلقليمي ببيوكري، 
ومنه إلى المركز االستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إلخضاعها للفحوصات 
والعالجــات الالزمــة. وتقدمت الطفلة الضحية، يوم االثنين، بشــكاية في الموضوع 
لــدى مصالــح الــدرك بالمركز الترابي لبيوكرى، إذ تم االســتماع إليهــا، ويجري البحث 

لتحديد هوية الفاعلين من أجل توقيفهما.

نجحت السلطات الفرنسية في إلقاء القبض على مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل 
وتشــويه الخيول في فرنســا. وبحســب هيئة “بي بي سي”، تلقت الشرطة الفرنسية 

عشرات البالغات حول تعرض خيول للقتل أو التشويه في مختلف أنحاء البالد.
ووصــل عــدد الحيوانــات التــي تعرضــت لإليــذاء، إلــى نحــو 150 وعثــر علــى بعــض 
الحيوانــات مصابــة بجروح في أعينها أو قطعت آذانها، وفي حاالت أخرى تعرضت 
للتشــويه فــي أعضائهــا التناســلية ولــم يتم التوصــل للدوافع وراء تلــك الجرائم إلى 

اآلن، لكن يعتقد أنها جزء من “طقوس شيطانية”.
وتــم إلقــاء القبــض علــى المشــتبه بــه صاحــب الـــ 50 عامــا فــي بلــدة أوت ريــن، بعــد 

االشتباه في تنفيذه هجمات على اثنين من األحصنة.

هتك عرض طفلة ورميها من فوق السطح

السلطات الفرنسية تعتقل “سفاح الخيول”

قالت السلطات الهندية، أمس الثالثاء، إنه بعد إغالق دام أكثر من 6 شهور بسبب أزمة 
كوفيد19-، فإنه سيعاد فتح أبواب “تاج محل”، أمام الزوار في 21 سبتمبر مع اعتماد 

تدابير صحية جديدة، على الرغم من التفشي المتسارع لفيروس كورونا في البالد.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تــوم  األميركيــة  الســينما  نجــم  ظهــر 
كــروز أخيًرا، وهو يقدُم على “مغامرة 
جريئــة” فــي النرويــج أثنــاء تصويــر 
الجــزء الســابع من السلســلة الشــهيرة 

“مهمة مستحيلة”.
“ديلــي  نقلــت صحيفــة  مــا  وبحســب 
الــذي  النجــم  فــإن  البريطانــي،  ميــل” 
يبلغ 58 عاما، سار بدراجة نارية، على 
منحــدر جبلي في منطقة هيليســلت، 

ثم ارتمى إلى شفير الهاوية.
الدراجــة  كــروز  تــرك  ذلــك،  وعقــب 
فيمــا  األســفل،  إلــى  تســقط  الناريــة 
اســتطاع أن يهبط بســالم عــن طريق 
المظلــة، بعدمــا قــام بمجازفــة تحبس 
األنفاس. وأظهــر مقطع فيديو طائرة 
المــكان  فــي  تحلــق  وهــي  مروحيــة 
أثناء “المغامــرة التمثيلية” المحفوفة 
بالمخاطــر. وجرى تأخير تصوير هذه 
المشــاهد مــن الجــزء الســابع لـــ “مهمة 
مســتحيلة” طــوال 5 أشــهر مــن جراء 

تفشي وباء كورونا المستجد.

اشــتهرت كلبة تدعى كوباتا في مدينة 
لمســاعدتها  نظــرا  بجورجيــا؛  باتومــي 

األطفال في عبور الشارع.
للكلبــة  فيديــو  مقطــع  وانتشــر 
التواصــل  مواقــع  علــى  واســع  بشــكل 
االجتماعي، وهي تنبح على الســيارات 
بأمــان. وقــام  الشــارع  ليعبــر األطفــال 
المواطنــون ببنــاء منزل خــاص لكوباتا 
الشــعب”؛  “محبوبــة  عليــه  وكتبــوا 
البطوليــة. واقترحــت  لفعلتهــا  تقديــرا 
مرشــحة النتخابات النــواب في البالد، 
آنــا دولديــدزي، ترشــيح الكلبة لمنصب 
رئيــس الوزراء. وبرأيهــا أن لدى الكلبة 
فــرص أكبــر بالفــوز مــن أي منافســين 
حالييــن فــي جورجيــا، واصفــة الكلبــة 
بأنها مخلصة وصادقة ولطيفة ومليئة 

بالمحبة وسعيدة.

توم كروز يقفز 
إلى الهاوية

كلبة “لرئاسة 
الوزراء” في جورجيا

يعتبر اللقاء بالنجم األرجنتيني ليونيل ميســي حلم الكثيرين، ولكن في العراق 
يتحقق هذا الحلم مع شبيه له.

ففي وســط ســوق شــعبية في محافظة دهوك العراقية، يبيع الشاب عمر حسام 
الدين 36 عاًما، وهو شبيه لميسي، السجائر بينما يرتدي قميص “البرشا”.

وهــذا الشــبه كان نعمــة وفــأل خيــر عليــه، ألن الكثيــر مــن مشــجعي برشــلونة 
يفضلون شــراء الســجائر منــه. ويقول عمر وهو من الموصــل وانتقل إلى دهوك 
قبل 7 ســنوات “عندما يفوز برشــلونة فإن مكســبي يتضاعف عن األيام العادية، 
إذ يأتي أنصار الفريق لتشــجيعي، في حين ألتزم المنزل وال أذهب إلى الســوق 

في حال خسارة البرشا تجنبا للضيق واالنزعاج”.

“ميسي” يبيع السجائر وسط سوق شعبية

أصبحت حليمة عدن، وهي عارضة أزياء من أصول صومالية، نجمة حملة 
عالمية أطلقتها شركة “تومي هيلفيغر” هذا الخريف. وصنعت العالمة 

التجارية، الحجاب ألول مرة، من قماش الجاكار الخفيف وبلون رمادي. وهو 
مزين باألحرف األولى للشركة “TH”. وليس من المستغرب أن تصنع الشركة 
أزياء تراعي الحشمة فهي تلبي احتياجات السوق، كما ارتدت عدن، سابقا، 

بوركيني من إنتاج تومي هيلفيغر.
كما يحظى عمر بشهرة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي، فيما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه. 

عــرض برنامــج “صباح الخير يا مصر”، علــى القناة األولى، والفضائية 
المصريــة، تقريــرا عــن إقامــة حفــل زفــاف مصــري فــي أعمــاق البحر 

بمدينة دهب السياحية.
وقــال المغامــر المصري صــدام كيالني، صاحب الرقم القياســي ألكبر 
غطســة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، أثناء مداخلة هاتفية 
“طلبنــا بصناعــة فســتان وبدلــة فــرح مــن المــواد الخاصــة بمالبــس 

الغطس، وتم العمل على تلك االحتفالية منذ 5 أشهر”.
وأوضــح أن “الموضــوع كان رائعــا، وكان هنــاك تأميــن كبيــر مــن قبل 
الجهــات األمنيــة للخــروج بهــذا الشــكل الرائــع”، مشــيرا إلى أنــه “كان 
يوجــد زغاريــد تحت المــاء، ومأذون، إضافة إلى وجود كبير للســياح 

على الشاطئ”.
مــن جانــب آخــر، التقــى محافــظ جنــوب ســيناء، اللــواء خالــد فوده، 
بمكتبه بشــرم الشــيخ بالغطاس المصري، الذي يســعى لتســجيل رقم 
جديد في موســوعة “غينيس” لألرقام القياســية للغطس تحت الماء 

لمدة 150 ساعة بمدينة دهب بجنوب سيناء.

حفل زفاف مصري تحت أعماق البحر

فــي  ناشــئة  شــركة  فــازت 
تدعــى  الطيــران  مجــال 
لتطويــر  بعقــد   ”Hermeus“
الطائرة الرئاســية األميركية، 
بمحرك خــارق يجعلها قادرة 
على السفر من نيويورك إلى 
باريس في 90 دقيقة فقط.

وذكــر موقــع “بزنس إنســايدر” أن الشــركة فازت بعقــد تطوير الطائرة التي ســتحمل 
الرئيــس األميركــي، بعــد قيامهــا بتصميــم وبنــاء واختبار نمــوذج أولي لمحــرك قادر 
علــى جعــل الطائــرة تتحرك بســرعة أكبر بـ 5 مرات من ســرعة الصــوت، أي ما يعادل 
نحــو 3300 ميل في الســاعة. ونجحت الشــركة في إكمال تجاربهــا المتعلقة بمحرك 
الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع “أفييشن ويك”. ومن المفترض أن 
تقوم شركة “بوينغ” بتسليم طائرة الرئاسة القادمة 8-747 المعدلة العام المقبل، في 

حين ستكون طائرة “هيرميوس” جاهزة لرحالتها “الخارقة” بعد نحو 10 سنوات.

الكشف عن طائرة “خارقة” للرئيس األميركي
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