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كشـــفت أمانـــة “جائزة خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحريني”عـــن تقـــدم 83 طبيًبـــا وطبيبـــة 
بحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لجائزة 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي 
بفئتيها األولى والثانيـــة للتنافس على نيل الجائزة، 
التـــي ســـيتم منحها خـــال االحتفال بيـــوم الطبيب 
البحرينـــي فـــي الرابـــع مـــن شـــهر نوفمبـــر المقبـــل. 
وأشارت أمانة الجائزة إلى أن عدد المتقدمين للفئة 
األولى “جائزة االبتكار واإلبداع في البحث العاجي 
والســـريري الطبـــي” بلـــغ 50 مترشـــحا مـــن األطبـــاء 
والطبيبات. أما الفئة الثانية “جائزة الوفاء والعطاء 
الممتد”، فقد بلغ عدد المترشحين 33 طبيبا وطبيبة.

وبينـــت أمانـــة “جائزة خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحرينـــي” أن بـــاب التقـــدم للترشـــح تـــم 
إغاقه منذ يوم الســـبت الماضي الموافق 5 سبتمبر 
الجـــاري، بحســـب الشـــروط التي نـــص عليهـــا نظام 
الجائزة، الفتا إلى أنه بعد اســـتكمال عملية اســـتام 
الترشـــيحات تمت مراجعتها والتأكد من اســـتيفائها 
الشروط، وتم رفع استمارات التقدم للجائزة والسير 

الذاتيـــة والبحوث الطبيـــة المقدمة من المشـــاركين 
إلـــى لجنة اختيار الفائزيـــن بالجائزة، التي تضم في 
عضويتهـــا ممثلين عن ديوان ســـمو رئيـــس الوزراء 
فـــي  المرموقيـــن  الدولييـــن  الخبـــراء  مـــن  وعـــددا 
مجـــال األبحاث الطبية مـــن منظمة الصحة العالمية 

وجامعـــات أوروبيـــة وأميركيـــة إلى جانب رئيســـي 
جامعـــة الخليج العربـــي والكلية الملكيـــة األيرلندية 
للجراحيـــن فـــي البحرين ورئيســـة جمعيـــة األطباء 
البحرينية، إذ سيقوم أعضاء اللجنة بعملية التقييم 

وفق المعايير المحددة.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم انتهـــاء أعضـــاء اللجنـــة من 
التقييـــم فـــي نهايـــة أكتوبـــر المقبـــل، قبـــل اإلعـــان 
النهائـــي عن األســـماء الثاثة الفائزيـــن بالجائزة في 
فئتهـــا األولى “جائـــزة االبتكار واإلبـــداع في البحث 
العاجـــي والســـريري الطبـــي”، التـــي ســـيتم منحهـــا 
لألطبـــاء البحرينييـــن الذيـــن أعـــدوا أبحاثـــا علميـــة 
عاجية وسريرية وطبية وحققوا إنجازات متميزة 
فـــي مجـــال اختصاصهـــم الطبـــي اتســـمت باإلبداع 
واالبتكار، والفائز بالجائـــزة في الفئة الثانية “جائزة 
الوفاء والعطاء الممتد”، التي ســـتمنح ألحد األطباء 
البحرينييـــن الذيـــن عملـــوا مدة ال تقل عـــن 30 عاما 
تقديـــرا لجهـــوده ووفـــاًء لعطائـــه وتميـــز مســـيرته 
بالبـــذل والعطاء وترســـيخ القيم والمثل اإلنســـانية 

الرفيعة لمهنة الطب.

83 طبيبا يتنافسون على جائزة األمير خليفة بن سلمان
إغالق باب الترشــح... واســتكمال التقييم نهاية أكتوبر المقبل

المنامة - بنا

)07(
)02(

الجامعة العربية تدين التدخالت اإليرانية في البحرين
المنامة - وزارة الخارجية

صـــدر عن مجلـــس جامعة الـــدول العربية 
التدخـــات  وأدانـــت  اســـتنكرت  قـــرارات 
اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخلية 
اإلرهـــاب  ومســـاندة  البحريـــن،  لمملكـــة 
وتدريـــب اإلرهابييـــن، وتهريب األســـلحة 
والمتفجـــرات، وإثـــارة النعـــرات الطائفية 
مختلـــف  علـــى  التصريحـــات  ومواصلـــة 
والنظـــام  األمـــن  لزعزعـــة  المســـتويات 

واالســـتقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية 
بالمملكـــة ممولـــة ومدربـــة مـــن الحـــرس 
الثوري اإليراني وذراعيه كتائب عصائب 
أهل الحق اإلرهابية وحزب هللا اإلرهابي.
وأكد المجلـــس دعم مملكـــة البحرين في 
جميع ما تتخـــذه من إجراءات وخطوات 
لمكافحـــة اإلرهاب والجماعـــات اإلرهابية 
للحفـــاظ على أمنها واســـتقرارها، مشـــيًدا 

بجهـــود األجهزة األمنيـــة بمملكة البحرين 
والمملكة العربية الســـعودية التي تمكنت 
المخططـــات  مـــن  العديـــد  إحبـــاط  مـــن 
اإلرهابيـــة وإلقـــاء القبـــض علـــى أعضـــاء 
المنظمـــات اإلرهابيـــة المـــوكل إليها تنفيذ 
تلـــك المخططـــات والمدعومـــة مـــن قبـــل 
هللا  وحـــزب  اإليرانـــي  الثـــوري  الحـــرس 

اللبناني اإلرهابي.

مستشفى اإلرسالية األميركية

وقع مستشـــفى اإلرسالية األمريكية وشركة سمارت سكاي الين للمقاوالت 
اتفاقية لبناء “الملك حمد - مستشفى اإلرسالية األمريكية” في عالي.

حضـــر التوقيـــع الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركات لـــدى مستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكيـــة جـــورج شـــريان، ورئيـــس مجلس إدارة شـــركة ســـمارت ســـكاي 
الين للمقاوالت ســـعود كانو، والرئيس التنفيذي لدى شـــركة سمارت سكاي 
الين للمقاوالت أفروز، والرئيس التنفيذي لدى عارف صادق لاستشـــارات 
التصميميـــة ياســـر صـــادق. وســـيتكون مجمـــع المستشـــفى المـــزدوج مـــن 
مستشـــفى للـــوالدة واألطفال ومستشـــفى متعدد التخصصات بســـعة 100 

سرير، وسيكون أول منشأة صديقة للبيئة في مملكة البحرين.

توقيع عقد لبناء “الملك حمد - 
مستشفى اإلرسالية األميركية”

أرســـلت شـــركة غاز البحرين الوطنية 
)بناغـــاز( مذكرة إلى جميـــع موظفيها 
تطويـــر  شـــركة  بتفعيـــل  إلشـــعارهم 
أمنيـــة  بوابـــات   6 )تطويـــر(  للبتـــرول 
بـــدًءا مـــن األحـــد المقبـــل. وأوضحت 
المذكـــرة أنـــه علـــى جميـــع الموظفين 
حمـــل بطاقة دخول الشـــركة وبطاقة 
الهوية وإبرازهما عند نقاط التفتيش 
للبوابـــات األمنية في حال طلب ذلك 
عند: ألبا، رفاع فيـــوز، جنوب عوالي، 

الصخير جسر 1 و3.
ولفتـــت المذكرة إلى أنـــه يمكن تنفيذ 
للدخـــول  األمنـــي  التدقيـــق  عمليـــة 
والخـــروج بنـــاء على التقديـــر األمني 
المرونـــة  وأن  المناوبيـــن،  لألفـــراد 
مطلوبة في تقدير حجم االزدحامات 
المرورية الناتجة عن عملية التفتيش 

والتدقيق.

“تطوير”: 6 
بوابات أمنية 

بمنطقة البر

)٠٤(

)٠٣(

خفض القوات األميركية 
بالعراق لـ 3000 جندي

زهير العبسي... مسيرة حافلة في خدمة الوطن
نائب محافظ 
المحرق آخر 
منصب تواله 

الفقيد، بعد صدور 
المرسوم الملكي 
رقم )16( للعام 

2015 واستمر فيه 
حتى 2019 بعد 

ترقيته إلى رتبة لواء 
وإحالته للتقاعد 

)أرشيفية(

المنامة - وزارة الداخلية

بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  نعـــى 
عبـــدهللا آل خليفة، وبالنيابة عن منتســـبي 
الـــوزارة، اللواء متقاعد زهير راشـــد ســـالم 
العبســـي، الـــذي وافتـــه المنيـــة بعـــد حيـــاة 
حافلـــة بالعطـــاء مـــن أجـــل خدمـــة الوطن، 
تقلـــد خالهـــا مناصـــب أمنية عديـــدة، كان 
خالهـــا مثاال للصدق واألمانة والتفاني في 
أداء الواجـــب... رحـــل الفقيـــد تـــاركا خلفه 

)02(تاريخا يستحق االعتزاز والتقدير.

0607101412

هل يشهد “األهلي” انتخابات ساخنة؟محمود المردي في “ساعة مع الذكريات”إصابة نائب الرئيس األفغاني بانفجارتدشين اتفاقية الطاقة الشمسية“الدستورية” تبطل تمديد عمر لجان التحقيق
أبطلت المحكمة الدستورية جزءا  «

من مادة بالالئحة الداخلية لمجلس 
النواب تجيز لألخير مد فترة عمل 
لجان التحقيق البرلمانية لمدة 4 

أشهر أو أكثر. وشهد الموضوع شدا 
وجذبا بين السلطتين بمجالس 

النواب المتعاقبة.

كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة  «
عبدالحسين ميرزا، في المنتدى 

االستثماري المصري البحريني، عن 
أنه سيتم األسبوع المقبل تدشين 

أول اتفاقات الطاقة الشمسية من 
أسطح المباني الحكومية بالتعاون 

مع القطاع الخاص.

أصيب نائب الرئيس األفغاني أمر  «
الله صالح أمس بجروح طفيفة 

حين استهدف تفجير موكبه 
في كابول، ما أدى إلى مقتل 

10 أشخاص على األقل وإصابة 
نحو 15 آخرين بجروح كما أعلن 

مسؤولون.

تواصل قناة “البحرين لوول” عرض  «
وتقديم أجمل وأندر البرامج. اليوم 

سيكون حافال بالبرامج المنوعة، 
وأبرزها “ساعة مع الذكريات” من 

إنتاج 1976، والضيف رائد الصحافة 
البحرينية الحديثة محمود المردي 

)رحمه الله(.

فتح النادي األهلي يوم  «
األربعاء 9 سبتمبر الجاري 

باب الترشح لرئاسة وعضوية 
مجلس إدارة النادي للدورة 

االنتخابية المقبلة التي تمتد 
ألربع سنوات من 2020 حتى 

.2024

)10(

سمو رئيس الوزراء

أصـــدرت وزارة التربيـــة والتعليم تعميًما موجًها إلى جميع المؤسســـات 
التعليميـــة الخاصـــة، بشـــأن مســـؤوليتها عن مراقبـــة ومتابعـــة ما يقدم 
للطلبـــة من أنشـــطة ومواد تعليمية رقمية ليســـت ضمـــن المنهج المقرر 
والمعتمـــد من قبل الـــوزارة، خصوًصا ما يعرض عبر الفضاء اإللكتروني 
مـــن معلومـــات وصـــور؛ للتأكـــد مـــن عـــدم تعارضها مـــع قانـــون التعليم 
وشروط الترخيص وتعليمات الوزارة والقيم المجتمعية، قبل التوصية 

باستخدامها من قبل الطلبة.

“التربية” تدعو “الخاصة” 
لمراقبة المحتوى الرقمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنـــت خدمـــات مطـــار البحريـــن “بـــاس” عـــن 
خدمـــات  لتشـــغيل  جديـــدة  بمناقصـــة  فوزهـــا 
شركة “ها بحرين”. وتهدف هذه المناقصة إلى 
تقديـــم مجموعة من هـــذه الخدمات على أعلى 
المســـتويات وبحســـب المعاييـــر المتفـــق عليها 

بين الطرفين.

“باس” تفوز بالمناولة 
األرضية في “هال بحرين”

المحرق - باس

سلمان المحميد

السلمان: التجمعات بالتزامن مع عاشوراء وراء ارتفاع “كورونا”

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
19( جميلـــة الســـلمان أن زيـــادة حـــاالت 
اإلصابـــة في الفتـــرة الماضية ترجع إلى 

التجمعات التي حدثت قبل أســـبوعين، 
والتـــي تزامنـــت مع فعاليات عاشـــوراء، 
بحســـب اإلحصاءات والمتابعة اليومية 
للفريق الوطني الطبي وتحليل االنتشار 
الوبائي، نافية أن تكون بسبب العائدين 

من الخارج.

جاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الفريق الوطني الطبي ظهر أمس 
فـــي مركـــز ولي العهـــد للبحـــوث الطبية 
العســـكري  بالمستشـــفى  والتدريـــب 
للحديـــث عن آخر مســـتجدات فيروس 

كورونا.

بدور المالكي

زينب العكري
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اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفة فــي القيادة العامــة أمس، القنصل 
همبــرت  البحريــن  مملكــة  لــدى  السويســري  لالتحــاد  الفخــري 
فنســنت بويمــي، بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن 

عبدهللا بن حسن النعيمي.

القائـــد  اللقـــاء رحـــب  وخـــال 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
الفخـــري  العـــام  بالقنصـــل 
لـــدى  السويســـري  لاتحـــاد 
مشـــيدًا  البحريـــن،  مملكـــة 
بعاقات الصداقـــة التي تربط 
بين مملكـــة البحرين واالتحاد 

السويسري.
الركـــن  اللـــواء  اللقـــاء   حضـــر 

حسن محمد سعد مدير ديوان 
القيـــادة العامـــة، واللواء الركن 
بحري يوســـف أحمـــد مال هللا 
مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
واللـــواء  والتمويـــن،  لإلمـــداد 
عبـــدهللا  أنـــور  بحـــري  الركـــن 
جاســـم الجودر مديـــر الصيانة 
والتزويد الفني، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يشيد بالعالقات مع سويسرا

اللواء متقاعد زهير العبسي... مسيرة في خدمة الوطن تقترب من نصف قرن
نعــى وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، وبالنيابــة عــن 
منتســبي الوزارة، اللواء متقاعد زهير راشــد ســالم العبســي، والذي وافته 
المنيــة، بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء مــن أجــل خدمــة الوطــن، تقلــد خاللها 
مناصــب أمنيــة عديــدة، كان خاللهــا مثــاال للصــدق واألمانــة والتفاني في 
أداء الواجب... رحل الفقيد تاركا خلفة تاريخا، يستحق االعتزاز والتقدير.

وتشـــير القراءة األولية في المسيرة 
متقاعـــد  اللـــواء  للفقيـــد  الوظيفيـــة 
زهيـــر راشـــد ســـالم العبســـي إلى أن 
البدايـــة، كانت في أغســـطس 1974 
الماحـــة  كليـــة  مـــن  تخرجـــه  بعـــد 
البحريـــة ببريطانيا، حيـــث عمل في 
وحدة األطقم البحرية، وشـــغل أكثر 
مـــن موقـــع بقيـــادة خفـــر الســـواحل، 
منها ضابط عمليات، ضابط للشؤون 
قاعـــدة  فـــي  وضابـــط  اإلداريـــة، 
المحـــرق، لينتقل بعدهـــا إلى محطة 

أخـــرى، ويجدد عهـــده بالعطاء، ففي 
العـــام 2005 تولـــى مديريـــة شـــرطة 
جســـر الملك فهد، ثم مديرية شرطة 
مطار البحريـــن الدولي، فمديرا عاما 
لـــإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ، ثـــم 
مديرا عاما لمديرية شرطة محافظة 

المحرق. 
واتســـم خال هذه المسيرة األمنية، 
بمعاملة الجميع كأبنائه وتأكيد روح 
الفريـــق الواحـــد كمنهـــج فـــي األداء 
الميداني، ولذلك نال تقدير الجميع. 

دورات  عـــدة  علـــى  حصـــل  فقـــد 
تدريبيـــة وإدارية مـــن داخل وخارج 
البحريـــن، ونال العديد من األوســـمة 
واألنـــواط منها، نـــوط األمن للخدمة 
الطويلة 25 ســـنة، نوط عهد الشـــيخ 
عيســـى مـــن الدرجـــة األولـــى، نـــوط 
الدرجـــة  المميـــز مـــن  للعمـــل  األمـــن 

األولى ونوط الشهامة.

نائب محافظ المحرق

كان هذا آخر منصب تواله الفقيد، 
بعد صـــدور المرســـوم الملكي رقم 
فيـــه  واســـتمر   2015 لعـــام   )16(

حتى 2019 بعـــد ترقيته إلى رتبة 
لـــواء وإحالتـــه للتقاعـــد. وطـــوال 
فتـــرة عملـــه بالمحافظة، ظل مثاال 

لرجـــل األمن المخلـــص والمعطاء، 
حيـــث تـــرأس العديد مـــن اللجان، 
العمـــل  رواد  تكريـــم  لجنـــة  منهـــا 

المتفوقيـــن،  والطلبـــة  الوطنـــي 
باالحتفـــاالت  الخاصـــة  واللجـــان 
الوطنية، وقدم العديد من األفكار 
والرؤى التي ساهمت برقي العمل 
وتعزيـــز التواصل مـــن أجل خدمة 
كان  إذ  والمقيميـــن.  المواطنيـــن 
يتســـم بالدقـــة فـــي كل التفاصيل 
وحريصا على التواصل المجتمعي 
األســـبوعي  المجلـــس  مـــن خـــال 
جعلـــه  ممـــا  األهليـــة،  والمجالـــس 
همـــزة وصـــل إيجابيـــة مـــع كافـــة 
فئـــات المجتمـــع، كما يشـــهد له أنه 
كان دائما يشـــجع األفكار الجديدة 
العمـــل  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 
والشـــراكة المجتمعيـــة. رحـــم هللا 
الفقيد، اللواء متقاعد زهير راشـــد 
العبســـي، وأســـكنه فســـيح  ســـالم 

جناته.
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رحل تاركا وراءه 
تاريخا من العطاء

وزيرالخارجية يجتمع مع نظيره الفرنسي في باريس

ــاري ــجـ الـ ــر  ــتــمــب ــتـــرشـــح فـــي 5 ســب الـ إغـــــاق بــــاب 

83 طبيًبا يتنافسون على جائزة األمير خليفة بن سلمان

كشـــفت أمانة “جائـــزة خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة للطبيـــب البحريني”عـــن تقدم 
83 طبيًبا وطبيبة بحرينيين ممن تنطبق 
عليهم شـــروط التقدم لجائـــزة خليفة بن 
البحرينـــي  للطبيـــب  خليفـــة  آل  ســـلمان 
بفئتيهـــا األولـــى والثانيـــة للتنافـــس على 
نيـــل الجائزة، والتي ســـيتم منحها خال 
االحتفـــال بيـــوم الطبيـــب البحرينـــي في 
الرابع من شـــهر نوفمبر المقبل. وأشـــارت 
أمانـــة الجائزة بأن عـــدد المتقدمين للفئة 
األولـــى “جائـــزة االبتـــكار واإلبـــداع فـــي 
البحـــث العاجـــي والســـريري الطبي” قد 
بلغ 50 مرشـــحا من األطبـــاء والطبيبات. 
أمـــا الفئة الثانية “جائـــزة الوفاء والعطاء 
الممتـــد”، فقـــد بلغ عـــدد المترشـــحين 33 

طبيبا وطبيبة.
وبينت أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل 
خليفة للطبيب البحريني” أن باب التقدم 
للترشـــح تـــم إغاقـــه منـــذ يـــوم الســـبت 
الجـــاري،  ســـبتمبر   5 الموافـــق  الماضـــي 
بحســـب الشـــروط التي نـــص عليها نظام 
الجائزة، منوهًة بأنه بعد أن تم اســـتكمال 
عملية استام الترشيحات تمت مراجعتها 
والتأكد من استيفائها الشروط، وتم رفع 
استمارات التقدم للجائزة والسير الذاتية 
والبحوث الطبية المقدمة من المشاركين 
الفائزيـــن بالجائـــزة،  إلـــى لجنـــة اختيـــار 
والتـــي تضم فـــي عضويتهـــا ممثلين عن 

ديـــوان ســـمو رئيـــس الـــوزراء وعـــدٍد من 
الخبراء الدولييـــن المرموقين في مجال 
الصحـــة  مـــن منظمـــة  الطبيـــة  األبحـــاث 
العالميـــة وجامعـــات أوروبيـــة وأمريكية 
إلى جانب رئيسي جامعة الخليج العربي 
والكليـــة الملكيـــة األيرلنديـــة للجراحيـــن 
فـــي البحريـــن ورئيســـة جمعيـــة األطباء 
البحرينية، حيث ســـيقوم أعضاء اللجنة 

بعملية التقييم وفق المعايير المحددة.
ومن المتوقع أن يتم انتهاء أعضاء اللجنة 
مـــن التقييـــم فـــي نهايـــة أكتوبـــر المقبل، 
قبل اإلعان النهائي عن األســـماء الثاثة 

الفائزين بالجائزة في فئتها األولى “جائزة 
االبتـــكار واإلبـــداع فـــي البحـــث العاجي 
والســـريري الطبي”، والتي ســـيتم منحها 
لألطباء البحرينييـــن الذين أعدوا أبحاثا 
علمية عاجية وسريرية وطبية وحققوا 
إنجـــازات متميزة في مجال اختصاصهم 
الطبي اتسمت باإلبداع واالبتكار، والفائز 
بالجائزة في الفئـــة الثانية “جائزة الوفاء 
والعطـــاء الممتـــد”، والتـــي ســـتمنح ألحد 
األطبـــاء البحرينييـــن الذين عملوا مدة ال 
تقـــل عن 30 عامـــا تقديرا لجهوده ووفاًء 
لعطائـــه وتميز مســـيرته بالبـــذل والعطاء 
وترسيخ القيم والمثل اإلنسانية الرفيعة 

لمهنة الطب.
وتقدمت أمانة الجائزة بالشـــكر والتقدير 
لـــكل طبيـــب وطبيبـــة شـــاركوا بالتقـــدم 
لهذه الجائزة مقـــدرًة مبادرتهم والتفاعل 
مـــع الجائـــزة، معربة في الوقـــت ذاته عن 
أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الجائزة 
التـــي جاءت تقديـــرا لهم علـــى جهودهم 
وتضحياتهم النبيلة، وأعربت األمانة عن 
تقديرهـــا للمؤسســـات الطبيـــة واألطبـــاء 
في المملكة على حرصها على المشـــاركة 
والـــذي جاء جلًيا من خـــال العدد الكبير 
مـــن الطلبـــات التي تـــم إرســـالها، متمنية 
الطبيـــة  والمؤسســـات  األطبـــاء  لجميـــع 
الحكوميـــة والخاصـــة فـــي المملكة دوام 

التطور والنجاح.
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سمو رئيس الوزراء
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المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مقـــر 
الجمهوريـــة  خارجيـــة  وزارة 
باريـــس  مدينـــة  فـــي  الفرنســـية 
خارجيـــة  وزيـــر  مـــع  أمـــس، 
الجمهوريـــة الفرنســـية جان إيف 
لودريـــان؛ في إطار الزيـــارة التي 
يقـــوم بهـــا وزيـــر الخارجيـــة إلـــى 

الجمهورية الفرنسية.

وجرى في االجتماع بحث أوجه 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
الصديقيـــن وســـبل تعزيـــزه فـــي 
وتطـــورات  المجـــاالت،  مختلـــف 
واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
فـــي المنطقـــة، إضافـــة إلـــى عدد 
والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

بحث التطورات السياسية مع فرنسا

اجتمـــع وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
رئيس مجلس الدفاع المدني، أمس، مع وزير األشـــغال وشئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف، ووزير اإلســـكان 

باسم الحمر، بحضور رئيس األمن العام.
وفـــي االجتمـــاع، رحب وزيـــر الداخلية، رئيس مجلـــس الدفاع 
المدني، بوزيري األشـــغال واإلسكان، منوها إلى أهمية مراجعة 
كل االســـتعدادات وتعزيـــز الجاهزية من أجـــل تعزيز إجراءات 
الســـامة العامة، مشـــيرا إلى تحديـــث االســـتراتيجية الوطنية 
لمواجهـــة الطوارئ والعمل على وضع الخطط والســـيناريوهات 

االســـتباقية، وذلك ضمـــن الجهود المبذولة لحمايـــة المواطنين 
وتأميـــن المنشـــآت. وخـــال االجتماع، تم بحث الســـبل الكفيلة 
بتأمين الماجئ الخاصـــة ومراكز اإليواء وتحديد المواصفات 
المتعلقـــة  اإلجـــراءات  بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  بهـــا،  الخاصـــة 
بســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن والتجهيـــزات المطلوبـــة فـــي 
ظـــروف األزمات والكـــوارث، إذ تم تكليف، رئيـــس األمن العام، 
رئيـــس اللجنـــة الوطنية لمواجهـــة الكوارث، دراســـة المتطلبات 
واالشـــتراطات المطلوبـــة في هذا الشـــأن، تمهيـــدا لعرضها على 

مجلس الدفاع المدني في اجتماعه المقبل.

وزيــر “الداخليــة” مجتمعا بوزيري “األشــغال” و“اإلســكان”

بحث سبل تأمين المالجئ الخاصة وتحديد مواصفاتها

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة 
فـــي  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
االجتمـــاع الرابـــع والثاثين للمديرين 
والمباحـــث  للتحقيقـــات  العاميـــن 
الجنائية بدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، والـــذي عقـــد عبـــر 

تقنية االتصال المرئي.
تنفيـــذ  العامـــون  المديـــرون  وأكـــد 
قـــرارات وتوصيـــات وزراء الداخليـــة 
بـــدول المجلـــس والتـــي تهـــدف إلـــى 
وضع الخطط والبرامج لتحقيق سبل 
التعـــاون المشـــترك لمكافحة الجريمة 

على المستوى الخليجي.
وشددوا على أهمية استمرار  «

العمل فيما بين إدارات المباحث، 
عبر التعاون في تنفيذ القانون 

والحفاظ على األمن واالستقرار، 
والتصدي لمختلف أنواع الجرائم.

بحث الخطط لمكافحة 
الجريمة على 

المستوى الخليجي

تضامــن مــع الجمهورية فيمــا تتخذه مــن إجــراءات لمواجهــة اإلرهاب

“الخارجية” تدين استهداف نائب الرئيس بأفغانستان

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين الهجوم 
اإلرهابي الذي اســـتهدف نائب رئيس جمهورية 
أفغانســـتان اإلســـامية، والذي أســـفر عن مقتل 
مؤكـــدة  األشـــخاص،  مـــن  العشـــرات  وإصابـــة 

تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان 
اإلســـامية فيما تتخذه من إجـــراءات لمواجهة 

اإلرهاب في أراضيها.
وأعربـــت الـــوزارة عن بالـــغ تعازيها ومواســـاتها 

الشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا،  وذوي  ألهالـــي 
ضـــرورة  مؤكـــدة  المصابيـــن،  لجميـــع  العاجـــل 
تضافر جهود المجتمع الدولي؛ من أجل القضاء 

على اإلرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.
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“كورونا“ تعاود االرتفاع... والفريق الوطني:التزموا و ابتعدوا عن التجمعات
ــة ــوب ــل ــط ــم ــع لـــلـــمـــســـتـــويـــات ال ــرجـ ــنـ ــة لـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــالـ ــرد الـــتـــحـــلـــي بـ ــ ــ ــى كــــل ف ــلـ عـ

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( ضـــرورة التـــزام جميـــع أفـــراد 
فـــي  التجمعـــات  عـــن  باالبتعـــاد  المجتمـــع 
تكاتـــف  وأهميـــة  المقبليـــن  األســـبوعين 
الجميـــع عبـــر تعزيـــز االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة للعمـــل علـــى خفـــض معـــدالت 
االنتشـــار للمســـتويات المطلوبـــة والتي كنا 
عليها ســـابقًا، منوًها بأن صحـــة المواطنين 
والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى دائمة ال يجب 
أن نتوانـــى عنهـــا أو نتهـــاون فيها تحت أي 

ظرف من الظروف.
جاء ذلـــك خـــال المؤتمر الصحافـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ظهـــر اليوم 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشـــفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وقال المانع إننا في األيام الماضية شـــهدنا 
زيادة مضطردة في أعداد الحاالت القائمة، 
وهـــو ما كنا نحذر منـــه في مراحل التعامل 
وبحســـب  كورونـــا،  لفيـــروس  المختلفـــة 
آليـــة تتبع أثـــر المخالطين تـــم رصد العديد 
مـــن الحاالت التـــي انتقـــل إليهـــا الفيروس 

بالتجمعات والمناسبات.
وأضـــاف المانـــع أنـــه بســـبب االرتفـــاع فـــي 
أعداد الحاالت ومع قرب موعد عودة أبنائنا 
الطلبة والطالبات للمدارس، تم اتخاذ قرار 

تأجيـــل الدراســـة بتوجيـــه مـــن ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، للتأكد من 
سامة الكوادر اإلدارية والتعليمية والفنية 
بالمـــدارس الحكوميـــة، وتـــم بالتعـــاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم التنســـيق إلجراء 
كورونـــا  لفيـــروس  الطبيـــة  الفحوصـــات 
)كوفيد 19( لجميع أعضاء الهيئات اإلدارية 

والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية.
 وأوضـــح المانـــع أن الفحوصات ستســـتمر 
وفـــق جـــدول زمنـــي محـــدد، بحيـــث يتـــم 

االنتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس 
إلـــى مواقع عملهـــم، مطمئًنا أوليـــاء األمور 
بـــأن عـــودة الطلبة للمـــدارس ســـتكون بعد 
التأكد من تطبيق كافة التدابير االحترازية 

من أجلهم للتأكد من أنهم في أمان.
وباإلشـــارة الســـتئناف المطاعـــم والمقاهي 
تقديـــم خدمتها في األماكن الخارجية، أكد 
المانـــع أن الحمـــات التفتيشـــية التي تقوم 
بهـــا الطواقم مـــن وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة ووزارة الصحة مستمرة للتأكد 

من تطبيق المنشآت لكل االشتراطات.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وأكـــد 

الفريـــق  وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
أن  القحطانـــي  منـــاف  طبيـــب  المقـــدم 
التجمعـــات أيـــا كان نوعهـــا أو ســـببها فإنها 
تؤدي إلى زيادة عدد الحاالت وذلك بسبب 
عـــدم التقيد باتباع اإلجـــراءات االحترازية 
الازمـــة، طالًبـــا مـــن كافـــة أفـــراد المجتمع 
التكاتـــف عبـــر االلتـــزام بتجنـــب التجمعات 
خال األسبوعين المقبلين وااللتزام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للعمل على خفض 
معدل االنتشـــار للمستويات التي كنا عليها 

سابقًا.

وأضـــاف القحطانـــي أن اإلقبـــال كبير على 
المشـــاركة فـــي التجـــارب الســـريرية، فمـــع 
فتـــح بـــاب المشـــاركة لمـــن يبلـــغ مـــن العمر 
فـــوق 18 عاًمـــا تم تســـجيل 3000 متطوع 
ممن تم قبولهم وخضعوا للتطعيم باللقاح. 
وجـــدد القحطاني دعوته للجميـــع للتطوع 
والمشـــاركة في التجارب السريرية إليجاد 
لقـــاح آمـــن وفّعـــال ووضـــع بصمـــة باســـم 
البحريـــن مـــن أجل اإلنســـانية عبـــر التوجه 
مباشـــرة إلى مركز التجارب الســـريرية في 
أرض المعارض والمؤتمرات من الســـاعة 8 

صباحا إلى 8 مساء كل يوم.

استشـــارية  الســـلمان  جميلـــة  وأكـــدت 
الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة  األمـــراض 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  ضـــرورة   )19 )كوفيـــد 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد 
من انتشـــار الفيروس، حيـــث إن أي إخال 
االلتـــزام  بعـــدم  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية 
باإلجراءات االحترازية ســـيؤدي لمزيد من 

انتشار العدوى بين المجتمع.
دون  تتـــم  تجمعـــات  أيـــة  أن  وأوضحـــت 
ســـتؤدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  اتبـــاع 
إلـــى زيـــادة الحـــاالت القائمـــة، داعيـــًة كل 
أفـــراد المجتمـــع لتجنـــب التجمعـــات خال 
التزامهـــم  وتعزيـــز  القادميـــن  األســـبوعين 
مـــن  وحـــث  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
حولهـــم مـــن أفـــراد لالتزام أيًضـــا من أجل 
خفـــض معـــدل االنتشـــار إلـــى ما كنـــا عليه 
علـــى  الجميـــع  الســـلمان  وحثـــت  ســـابقًا. 
ضـــرورة التحلـــي بواجبهـــم الوطنـــي عبـــر 
الشـــراكة المجتمعية في الرقابـــة وااللتزام 
باإلجراءات االحترازية، مؤكدًة أن التهاون 
في اإلجراءات سبب رئيس في زيادة عدد 
الحـــاالت القائمـــة وهـــذه الزيادة قـــد تؤدي 
لتباطـــؤ تنفيـــذ الخطـــط الموضوعـــة وهـــو 
شـــيء ال نرجو الوصول إليه وما زلنا نعول 
علـــى وعي المجتمـــع في الحد من انتشـــار 

الفيروس.

المنامة- بنا

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة بالمستشـــفى 
العســـكري وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني، 
في رده على سؤال لـ “الباد” عن تعليق التجارب 
الســـريرية للقاح جامعة أكســـفورد فـــي بريطانيا، 
بعـــد إصابـــة أحـــد المتطوعين بعـــوارض صحية، 
ومـــدى تقييمـــه للتجـــارب الســـريرية للقـــاح فـــي 
البحريـــن  فـــي  المســـتخدم  اللقـــاح  أن  البحريـــن 

هـــو لقـــاح “معطـــل”، ولـــم يتـــم تســـجيل أي حالة 
تســـتدعي دخول متطوع للمستشـــفى منذ بداية 

التطعيم ولحد اآلن.
 وأوضح أن المتطوعين سجلوا عوارض بسيطة، 
أبرزهـــا احمرار بســـيط في مـــكان اللقـــاح، وعادة 
يـــزول بعـــد 24 ســـاعة، أو ألم بســـيط فـــي موضع 
اإلبـــرة ويـــزول أيضا خـــال 12 ســـاعة، أو ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، وهـــذا طبيعـــي وذلك بســـبب رد 
فعل جســـم اإلنســـان مـــع “المطعوم”، والـــذي يعد 
جســـما غريبـــا، وتزول مـــن دون أي عاج أو فقط 

بتناول حبة “باراسيتامول”، أو اإلصابة بالغثيان، 
وتـــم رصـــد حـــاالت بســـيطة جـــدا وتختفـــي بعد 
أيـــام بســـيطة، وال يكـــون لهـــا أيـــة تأثيـــرات على 

المتطوعين.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي األســـبوعي 
للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 

.”19
ونفـــى القحطانـــي، مـــا ورد علـــى لســـان إحـــدى 
اللقـــاح،  خطـــورة  بشـــأن  التغذيـــة  أخصائيـــات 
مســـتعرضا تاريـــخ اللقاحـــات لألمراض الســـابقة 

كالجـــدري أو الحصبـــة وغيرهـــا مـــن األمـــراض، 
موضحا، أن السبيل الوحيد للقضاء على فيروس 

كورونا هو إيجاد اللقاح.
بـــدوره، أكد وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع أن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 
19” يمتلـــك خططـــا وإجـــراءات معـــدة وجاهـــزة 
للتعامل مع أي تغيير في الحالة الوبائية للجائحة 
فـــي حالـــة ارتفـــع عـــدد اإلصابـــات أو مـــن خـــال 

التغييرات التي تحصل في المعايير اليومية.
مـــن جهتها، قالـــت استشـــاري األمـــراض المعدية 

فـــي مجمع الســـلمانية الطبي جميلة الســـلمان إن 
زيـــادة حـــاالت اإلصابة في الفترة بيـــن 5 و7 أيام 
الماضيـــة ترجع إلى التجمعـــات التي حدثت قبل 
أســـبوعين والتي تزامنت مع فعاليات عاشـــوراء، 
بحســـب اإلحصـــاءات والمتابعة اليوميـــة للفريق 
الوطنـــي الطبي وتحليل االنتشـــار الوبائي، نافية 
أن تكون بســـبب العائديـــن من الخارج، مردفًة أن 
القادميـــن من الخارج يتم فحصهم لدى وصولهم 
وتتـــم متابعتهم لمـــدة 10 أيام مع إعادة الفحص، 

مع العلم أن نسبة اإلصابات لديهم قليلة جدا.

بدور المالكي

زيــادة الـحـــاالت جـــراء التـجـمـعـــات قبـــل أسـبــوعـيــــن
للمستشفى مــتــطــوع  ــول  ــ دخ تــســتــدعــي  ــة  ــال ح أي  نــســجــل  لـــم   :”^“ لــــ  الــقــحــطــانــي 



خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  التقـــى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة خـــال “المجلـــس 
عـــن  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  االفتراضـــي” 
ُبعـــد عـــددا مـــن األهالـــي والمواطنيـــن مـــن مختلف 
مناطـــق المحافظـــة، وذلك بحضور نائـــب المحافظ 
العميد عيســـى ثامر الدوســـري، وعددا من الضباط 

والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو المحافظ بالحضور، 
مؤكـــدا أن المجلس االفتراضـــي يعتبر أهم منصات 
التواصل الرقمي؛ لتعزيز أواصر الروابط المجتمعية 
بيـــن المحافظـــة واألهالـــي، حيث يعتبر هـــذا النهج 
ترســـيخا للتوجيهات السديدة لعاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ودعم 

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ورؤية ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
تحـــرص  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
علـــى متابعـــة كافة الخدمـــات التنمويـــة والخدمية 
والحيوية المقدمة للمواطنين والمقيمين واالرتقاء 
بجودتهـــا لتلبـــي تطلعاتهـــم واحتياجاتهـــم؛ وذلـــك 
خـــال  مـــن  والتســـهيات  بالخدمـــات  للنهـــوض 
المجلـــس األســـبوعي والـــذي يتـــم من خالـــه إبراز 
التعـــاون مع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وتفعيل 
الشـــراكة المجتمعيـــة، ومتابعة احتياجـــات األهالي 
بما يدعـــم التقدم وتحقيق التنمية المســـتدامة في 

جميع المناطق التابعة للمحافظة.

المشـــروعات  تنفيـــذ  مراحـــل  ســـير  ســـموه  وتابـــع 
الخدميـــة والتنموية في مختلف مناطق المحافظة 
األهالـــي  احتياجـــات  تلبـــي  والتـــي  الجنوبيـــة، 
كمشـــروعات البنيـــة التحتيـــة وإعـــادة رصف بعض 

الطرق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشـــاد ســـمو محافظ الجنوبية بجهود رجال األمن 
وتعاونهـــم مـــع المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي التصدي 
لجائحة كورونا )كوفيد 19( عبر مشـــاركتهم الفاعلة 
في تبني سلســـلة من المبـــادرات والبرامج الهادفة، 
والتـــي تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى الوعـــي واتخـــاذ 
اإلجـــراءات االحترازية والتدابير الازمة وتعزيزها 

أمنيا ووقائيا.
من جهتهم، أشـــاد األهالـــي والحضور في االجتماع 
بالـــدور البـــارز الـــذي يضطلع بـــه محافـــظ الجنوبية 

ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
مثمنيـــن جهود ســـموه الراميـــة في تعزيـــز التعاون 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات؛ مـــن أجـــل تلبية 

احتياجاتهـــم ومتابعـــة تطلعاتهم لتحقيـــق الصورة 
التنموية والحضارية التي تشـــهدها المحافظة على 

المستوى األمني واالجتماعي والتنموي.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية
ـــي ـــة واألهال ـــن المحافظ ـــة بي ـــط المجتمعي ـــز الرواب تعزي
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السيد: مساندة األشقاء في لبنان تؤكد تميز العالقات

السيد يناقش الوضع اإلنساني في السودان جراء السيول

ــم ــي لهـ ــم الفنـ ــم الدعـ ــة وتقديـ ــارك اللبنانيـ ــي الجمـ ــل فـ ــير العمـ تيسـ

السفيــــر السودانــــــي: البحــريـــن سبـــاقـــة فـــي إغــاثــة المنــكـوبيـــن

اســـتقبل األمين العـــام للمؤسســـة الملكية 
ألعمال اإلنسانية مصطفى السيد ورئيس 
الجمـــارك القائـــم بأعمـــال رئيـــس منظمـــة 
الجمـــارك العالميـــة نائـــب رئيـــس منظمـــة 
الجمـــارك الممثل اإلقليمي لمنطقة شـــمال 
إفريقيا والشـــرق األدنى واألوسط الشيخ 
أحمد بن حمد آل خليفة، سفير الجمهورية 
اللبنانية لدى مملكة البحرين مياد نمور. 
ونقل الســـيد تحيات وتقدير ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للشـــعب اللبناني الشـــقيق وتمنيات سموه 
لجمهوريـــة لبنـــان الشـــقيقة بـــدوام األمـــن 

واألمان والمحبة والسام.
كمـــا أكـــد أن التوجيهات الملكية الســـامية 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوقوف 

تأكيـــدا  تأتـــي  لبنـــان،  فـــي  األشـــقاء  مـــع 
للعاقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميـــزة، 
ومساندة لألشـــقاء اللبنانيين لمساعدتهم 
الكارثـــة  مـــن  والتخفيـــف  محنتهـــم  فـــي 
اإلنســـانية الكبيـــرة التي يمـــرون بها جراء 
االنفجـــار الكبيـــر بيـــروت، مثمنـــا التعاون 
الكريـــم الذي حظيت به المؤسســـة لتنفيذ 
هـــذه التوجيهـــات مـــن الحكومـــة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
ومـــؤازرة ولي العهد النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأعـــرب الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة 
العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة  تقديـــر  عـــن 
لجالـــة الملـــك علـــى توجيهاتـــه الحكيمة 
لألشـــقاء  والمســـاعدة  العـــون  بتقديـــم 

اللبنانييـــن وحرص جالته علـــى الوقوف 
مـــع جمهورية لبنان في ظل هذه الظروف 

األليمة التي تمر بها. 
كمـــا قـــدم إســـتراتيجية منظمـــة الجمارك 
العالميـــة فـــي دعـــم األشـــقاء فـــي لبنـــان؛ 
مـــن  اللبنانيـــة  الجمـــارك  تمكيـــن  إلعـــادة 
مزاولـــة عملهـــا بشـــكله الطبيعـــي، والـــذي 

يضمن دعم االقتصاد في لبنان.
مـــن جانبه، أشـــاد مياد نمـــور بتوجيهات 
للبنـــان  العـــون  بتقديـــم  الملـــك  جالـــة 

لمســـاعدته علـــى مواجهـــة تداعيـــات هذه 
الكارثـــة المؤلمـــة، مثمنا ما يقوم به ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عبـــر 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
مـــن دور إنســـاني كبيـــر فـــي دعم الشـــعب 
اللبنانـــي. كمـــا تـــم بحـــث أهـــم احتياجات 
األشـــقاء فـــي لبنـــان فـــي الفتـــرة الحالية؛ 
للمســـاهمة في إعادة إعمار وتيسير العمل 
الدعـــم  اللبنانيـــة وتقديـــم  الجمـــارك  فـــي 

الفني لهم واالحتياجات الطارئة.

اســتقبل األمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى 
الســيد، ســفير جمهورية الســودان لدى مملكة البحرين إبراهيم محمد 
اإلنســاني  الوضــع  مناقشــة  اللقــاء  خــال  تــم  حيــث  أحمــد،  الحســن 
القائم في الســودان، وما يعانيه الشــعب الســوداني جراء الفيضانات 

والسيول التي تتعرض لها السودان خال الفترة الماضية.

وفي بدايـــة اللقاء رحب مصطفى 
السيد بســـفير جمهورية السودان، 
مشيدا بالجهود الطيبة التي يبذلها 
خـــال عمله فـــي مملكـــة البحرين 
وتوطيـــد  تعزيـــز  فـــي  واإلســـهام 
العاقـــات الثنائيـــة وتوســـيع آفاق 
التعـــاون بيـــن البلدين فـــي العديد 

من المجاالت.
من جانبه، أشاد السفير السوداني 
بالرعايـــة الملكيـــة الســـامية لعاهل 
البـــاد الرئيس الفخري للمؤسســـة 

الملكية لألعمال اإلنسانية صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
يوليـــه جالتـــه  آل خليفـــة،  ومـــا 
مـــن اهتمـــام بـــارز ورعايـــة للعمـــل 
ومســـاعدة  واإلنســـاني  الخيـــري 
المنكوبيـــن  وإغاثـــة  المحتاجيـــن 
فـــي مختلـــف دول العالـــم، مثمنـــا 
جهود  ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
فـــي إدارة العمـــل اإلنســـاني الـــذي 

تقدمه المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية واإلنجازات التي حققتها 
المؤسســـة مـــن خـــال الخدمـــات 
الرعائية التـــي تقدمها للمحتاجين 
في مملكة البحرين والمشـــروعات 
التنموية التي تنفذها في مختلف 
الدول المنكوبة مما ســـاهم بشكل 
كبيـــر وفعـــال فـــي ترســـيخ األمـــن 
واالستقرار النفسي للشعوب، وهو 
عمـــل غير مســـتغرب علـــى مملكة 

ومازالـــت  كانـــت  التـــي  البحريـــن 
سباقة في دعم ومساعدة وإغاثة 
فـــي  والمتضرريـــن  المنكوبيـــن 
مختلف دول العالم، مما يدل على 
الكبيـــر  والتنظيـــم  اإلدارة  حســـن 
الـــذي تعمل المؤسســـة مـــن خاله 
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  بقيـــادة 
حمد آل خليفة، والتي اســـتطاعت 
تنفيذ جميع هذه المشاريع بمهنية 

احترافية عالية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - محافظة المنامة

زار محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة مؤسســـة 
محمـــد صاح الدين لاستشـــارات الهندســـية )مســـكب( بمناســـبة احتفالها 
بيوبيلهـــا الذهبي، وكان في اســـتقباله رئيس مجلـــس اإلدارة محمد صاح 
الديـــن، والرئيـــس التنفيذي ثامر محمد صاح الديـــن، واللذين اطلعاه على 

تاريخ المؤسسة وأبرز مشاريعها في مسيرة عملها الممتدة لـ 50 عاما.
وأشـــاد المحافظ بجهود المؤسسة ودورها في التطور العمراني، معربا عن 
تقديـــره للجهـــود والخدمات الوطنيـــة التي قدمها محمد صـــاح الدين في 
دعم مشروعات وبرامج المحافظة، أثناء عضويته في المجلس التنسيقي 
الســـابق كممثل عـــن األهالي، مثنيا علـــى جهود والده المغفـــور له بإذن هللا 
تعالى صاح الدين أحمد بن حسن إبراهيم في هندسة مبنى باب البحرين 

في العام 1949.

محافظ العاصمة يزور “مسكب”

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني

األحمـــر  الهـــال  جمعيـــة  أعلنـــت 
البحرينـــي أمـــس عـــن تقديمهـــا 50 
للهـــال األحمـــر  ألـــف دوالر تبرعـــا 
إغاثيـــة  كمســـاعدة  الســـوداني 
أمطـــار  أحدثـــت  بعدمـــا  إنســـانية 
غزيـــرة فيضانات مفاجئـــة وانهيارا 
الخرطـــوم،  فـــي  األنهـــار  لضفـــاف 
داخليـــا  النازحيـــن  آالف  تاركـــة 
والاجئيـــن والمجتمعـــات المضيفة 
با مأوى وبحاجة ماّسة للمساعدة.

وبـــادر مجلـــس إدارة الجمعيـــة إلى 
إقـــرار التبـــرع الذي يأتـــي في إطار 
مساهمات مملكة البحرين اإلغاثية 
للشـــعب الســـوداني الشـــقيق الـــذي 
تتطلـــب  صعبـــة  أوضاعـــا  يعيـــش 
علـــى  ومســـاعدته  معـــه  الوقـــوف 

اجتيازها.

وقال األمين العـــام بالوكالة المدير 
العـــام للجمعيـــة مبارك الحـــادي إن 
الجمعيـــة ســـارعت التخـــاذ جميـــع 
الازمـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 
لتحويل هذا التبرع، وأرسلت كتابا 
بهذا الخصوص إلى االتحاد الدولي 

للصليب األحمر والهال األحمر.
وكشـــف الحـــادي أن التبـــرع يمثـــل 
المســـاعدات  مـــن  أولـــى  دفعـــة 
الجمعيـــة  تقدمهـــا  أن  المرتقـــب 
فـــي  والمحتاجيـــن  للمنكوبيـــن 

السودان الشقيق.
الشـــعب  مســـاعدة  أن  واعتبـــر 
الســـوداني الشـــقيق تجسد سياسة 
إغاثـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
المحتاجيـــن وللتخفيـــف مـــن آثـــار 
هـــذه الكارثـــة التي حلت بعشـــرات 

اآلالف من السودانيين.

50 ألف دوالر تبرع من “الهالل األحمر” لنظيره السوداني
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الجامعة العربية ترحب بوضع “سرايا األشتر” على قائمة اإلرهاب
المنطقة ــرار  ــقـ ــتـ واسـ ــن  ــ أم تــهــدد  إيـــــران  الــخــارجــيــة:  وزيــــر  ــد  ــاع ــس م

صدرت عن مجلس جامعة الدول العربية قرارات 
أكـــدت دعـــم العمـــل العربـــي المشـــترك، مـــن بينها 
االســـتفادة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي، والمراكز المشـــابهة في الـــدول العربية، 
الخاصة بمراكز مكافحة اإلرهاب وحوار األديان.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته التدخات 
اإليرانية المســـتمرة في الشؤون الداخلية لمملكة 
البحرين، ومساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين، 
وتهريب األســـلحة والمتفجـــرات، وإثارة النعرات 
الطائفيـــة ومواصلـــة التصريحـــات علـــى مختلف 
المســـتويات لزعزعة األمن والنظام واالســـتقرار، 
وتأسيســـها جماعـــات إرهابيـــة بالمملكـــة ممولـــة 
ومدربـــة مـــن الحرس الثـــوري اإليرانـــي وذراعيه 

كتائـــب عصائب أهل الحـــق اإلرهابية وحزب هللا 
اإلرهابـــي، الـــذي يتنافى مـــع مبدأ حســـن الجوار 
وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة، وفًقـــا 

لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكـــد المجلـــس دعم مملكـــة البحريـــن في جميع 
مـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات وخطـــوات لمكافحـــة 
اإلرهـــاب والجماعـــات اإلرهابيـــة للحفـــاظ علـــى 
األجهـــزة  بجهـــود  مشـــيًدا  واســـتقرارها،  امنهـــا 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  بمملكـــة  األمنيـــة 
الســـعودية التـــي تمكنت مـــن إحبـــاط العديد من 
المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضاء 
المنظمـــات اإلرهابيـــة المـــوكل إليهـــا تنفيـــذ تلـــك 
المخططـــات والمدعومة من قبل الحرس الثوري 
اإليرانـــي وحـــزب هللا اللبنانـــي اإلرهابـــي، مرحًبا 

بوضع أســـماء بعـــض األشـــخاص الذيـــن ينتمون 
لما يســـمى بســـرايا األشـــتر اإلرهابية فـــي مملكة 
البحريـــن على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا 
الموقف يعكس إصـــرار دول العالم على التصدي 
لـــكل أشـــكال اإلرهاب علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
والدولـــي، وكل مـــن يقـــوم بدعمـــه أو التحريـــض 
عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعًما لجهود مملكة 
البحريـــن واإلجـــراءات التي تقوم بهـــا في تعزيز 

األمن واالستقرار والسلم فيها.
كمـــا دعم مجلـــس الجامعة إعادة ترشـــيح مملكة 

البحرين لعدد من المناصب الدولية.
وأكد المجلس مجددا مركزية القضية الفلسطينية 
بالنســـبة لألمة العربيـــة جمعاء، والهويـــة العربية 
للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، 

وحـــق دولـــة فلســـطين بالســـيادة علـــى أراضيهـــا 
المحتلـــة كافة بما فيها القدس الشـــرقية، كما أكد 
المجلس التمســـك بالســـام كخيار إســـتراتيجي، 
وحل الصـــراع العربي اإلســـرائيلي وفـــق القانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اســـتنكر  ذلـــك  إلـــى 
تهديـــدات إيـــران الســـتقرار وأمـــن المنطقة. جاء 
ذلـــك في كلمة مملكـــة البحرين التـــي وزعت في 
االجتماع أثناء مشـــاركة مساعد وزير الخارجية، 
نيابة عـــن وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
في االجتمـــاع االفتراضي للـــدورة العادية )154( 
لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة على المســـتوى 
الوزاري، الذي عقد أمس عبر االتصال اإللكتروني 

المرئي.

وهنـــأ مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســـري 
دولة اإلمارات العربية المتحدة على التوصل إلى 
االتفـــاق الـــذي تم بين اإلمـــارات العربية المتحدة 
وإســـرائيل والواليات المتحـــدة األميركية لوقف 
ضم إســـرائيل لألراضي الفلســـطينية، في خطوة 
تاريخيـــة مهمة تخفـــض من حدة التوتـــر، وتعزز 

فرص السام في منطقة الشرق األوسط.

المنامة - وزارة الخارجية

مساعد وزير الخارجية يشارك في االجتماع االفتراضي
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وجهـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم إنذاًرا 
نتيجـــة  الخاصـــة؛   AMA مدرســـة  إلـــى 
اعتمـــاد مرحلة رياض األطفـــال برنامًجا 
إثرائًيا رقمًيا )أون الين(، من خالل رابط 
إلكترونـــي، متضمًنـــا بعـــض الصـــور غير 

المناسبة للقيم االجتماعية البحرينية.
جـــاء ذلك في إطار متابعاتها المســـتمرة 
لســـير العمل فـــي المؤسســـات التعليمية 

الخاصـــة، وفـــي ضـــوء مـــا ُيرفـــع إليهـــا 
المؤسســـات.   أداء  عـــن  تقاريـــر  مـــن 
وعليـــه كلفـــت الـــوزارة فريقا مـــن إدارة 
التعليـــم الخاص التحقيـــق في المخالفة 
المذكـــورة، الـــذي انتهـــى بتوجيـــه هـــذا 
اإلنذار إلى المدرسة، وتأكيد مسؤوليتها 
عن مراجعة وتدقيق المواد الرقمية قبل 

التوصية باستخدامها من قبل الطلبة.

”AMA“ التربية” تنذر مدرسة“

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

لرئيـــس  األول  النائـــب  مـــن  بتوجيهـــات 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة، انطلقت أكاديمية 
الذكاء االصطناعي التابعـــة لكلية البحرين 
التقنية )بوليتكنك البحرين(، الدفعة األولى 

من طلبتها.
وتـــم اختيـــار 38 مشـــارًكا مـــن أصـــل 126 
تقدمـــوا لاللتحـــاق باألكاديميـــة، مـــن بيـــن 
طلبة المـــدارس والجامعات والباحثين عن 
العمل والمهنيين، بالتعاون بين البوليتكنك، 
وصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( بوصفه شـــريًكا 
إذ  مايكروســـوفت،  وشـــركة  إســـتراتيجًيا، 
تعـــد األكاديميـــة األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى 
مســـتوى المنطقة والشـــرق األوســـط، التي 
تســـتخدم عبرهـــا منصـــة التعليـــم كخدمـــة 
لتقديـــم برنامـــج تخصصي متكامـــل يقوم 
علـــى تعزيز قـــدرات االبتـــكار واإلبداع في 

الذكاء االصطناعي. وأوضح نائب الرئيس 
والمعلومـــات  المـــوارد  لشـــؤون  التنفيـــذي 
بالبوليتكنك، رئيـــس لجنة أكاديمية الذكاء 
االصطناعـــي، الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة أن اختيـــار طلبـــة األكاديمية تم 
بنـــاء علـــى معايير محددة خاضعـــة لتقييم 
لجنـــة مكونـــة مـــن ممثليـــن عـــن بوليتكنك 
البحرين وشـــركة مايكروســـوفت وتمكين، 
إضافـــة إلى خبراء في هـــذا المجال. وقال 

المدير العام لشركة مايكروسوفت البحرين 
وُعمان الشيخ سيف الحوسني “إن ترسيخ 
أســـس اإلبـــداع واالبتـــكار مـــن أهـــم ركائـــز 
رؤيـــة المملكـــة 2030، ولـــن يتـــم ذلـــك إال 
ببنـــاء قاعـــدة وطنيـــة مـــن القـــوى العاملـــة 
تمتلـــك مخزونا كبيرا من الخبـــرة والمهارة 
مـــا يؤهلهـــا إلى المســـاهمة في دفـــع عجلة 
االقتصـــاد فـــي البـــالد”.  وأعـــرب الرئيـــس 
التنفيذي لصنـــدوق العمل )تمكين( إبراهيم 
جناحي عن سعادته بانطالق الدفعة األولى 
مـــن البرنامـــج الـــذي يتـــم العمل عليـــه منذ 
العـــام 2018، وقـــال “مما الشـــّك فيه قطاع 
اكتســـب  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
أهميـــة متزايدة خصوصا في ظل الظروف 
الراهنة التي شـــهدها العالـــم، التي أّدت إلى 
اتجـــاه الكثيـــر مـــن الصناعـــات والقطاعات 
إلى التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا 

بما يساهم في استدامة أعمالها”.

ــوى الــمــنــطــقــة ــت ــس ــى م ــل ــا ع ــه ــوع األولــــــى مـــن ن
“الذكاء االصطناعي في البوليتكنك” تنطلق بنحو 38 مشارًكا

العبسي: “المرن” ال يمنح للعمالة “الهاربة”
%  0.4 ــم  ــه ــن ع ــغ  ــلَـّ ــبـ ــمـ والـ الـــعـــمـــل  ــوا  ــ ــرك ــ ت ــن  ــ م ــة  ــب ــس ن

أكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم 
أن  العبســـي  أســـامة  العمـــل  ســـوق 
الهيئة ملتزمة بعدم السماح للعمالة 
التاركـــة للعمـــل )الهاربـــة( بتصحيح 
أوضاعها فـــي الظـــروف االعتيادية 
سواء بالحصول على تصريح العمل 
المرن أو التحويل إلى صاحب عمل 
جديد، مشـــيًرا فـــي ذات الوقت إلى 
التاركـــة  العمالـــة  عـــدد  أن إجمالـــي 
للعمـــل والمبلـــغ عنهـــا لـــدى الهيئة ال 
تتعـــدى نســـبتها 0.4 % من إجمالي 

العمالة الوافدة في المملكة.
وأوضح العبسي أن قرارات مجلس 
لزيـــادة  جـــاءت  األخيـــرة  الـــوزراء 
التأكيد على أن من يتم تثبيت بالغ 

ترك العمل عليه في مملكة البحرين 
لـــن يســـمح لـــه بالتحول إلـــى عامل 
نظامـــي عن طريـــق تصريـــح العمل 
الخيـــار  ســـيكون  وبالتالـــي  المـــرن، 
أمامـــه هو الترحيل إلـــى بلده فقط، 
مـــع المنع مـــن الدخول إلـــى المملكة 

مجدًدا.
يذكـــر ووفًقـــا للقـــرارات، فـــإنَّ علـــى 
إذا  الهيئـــة  إبـــالغ  العمـــل  صاحـــب 
كان أي مـــن موظفيـــه قد تغيب عن 
العمل لمدة 15 يوًما أو أكثر دون أي 
ســـبب أو مبرر، على أن تقوم الهيئة 
بتسجيل ذلك في النظام، وال يمكن 
للعامل طلب االنتقال إلى عمل آخر 
أو العمـــل مـــع نفـــس صاحـــب العمل 

في حال وافقت الهيئة على البالغ، 
وبالتالـــي فإن من يتبين تركه للعمل 
بالمخالفـــة لشـــروط تصريـــح العمل 
)الهروب( في نظام الهيئة، يســـتثنى 
من إمكانية التقـــدم لتصريح العمل 

المرن.

العمالـــة  معظـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
المســـتفيدة مـــن فتـــرات تصحيـــح 
األوضـــاع التـــي يتـــم إطالقهـــا هـــي 
إمـــا عمالة انتهى تصريح عملها ولم 
يقـــم صاحـــب العمـــل بتجديـــده، أو 
قـــام صاحـــب العمل بإلغـــاء تصريح 
العامـــل ولـــم يرحلـــه إلى بـــالده، أي 
التاركـــة  العمالـــة  مـــن خـــارج  أنهـــم 
للعمل، مبيًنا أنه خالل فترة السماح 
بتصحيـــح أوضـــاع العمالـــة الوافدة 
المخالفـــة والتي تـــم إطالقها مطلع 
شـــهر أبريل الماضي على أن تستمر 
حتـــى نهاية العام الجاري 2020، قد 
شـــهدت حتى اآلن تصحيح أوضاع 

53 ألف عامل.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

دراسة: لصياغة دليل عن محتوى الحسابات الحكومية بـ “السوشيل ميديا”
توصلـــت دراســـة علمية جديـــدة بمجال 
مؤخـــرا  بهـــا  قـــام  الحكومـــي  االتصـــال 
أن  إلـــى  الجـــودر  أحمـــد  علـــي  الباحـــث 
أبـــرز العوامـــل المؤثرة في نجـــاح عملية 
البحريـــن  لمملكـــة  الحكومـــي  االتصـــال 
مـــن خـــالل منصـــات وســـائل التواصـــل 
اســـتخدام  ســـهولة  هـــي:  االجتماعـــي 
الروابـــط التشـــعبية والبينيـــة مـــن قبـــل 
المســـتخدمين وباإلضافة إلى المشاركة 
التفاعليـــة بيـــن هذه الجهـــات الحكومية 
والجمهـــور والشـــفافية فيما ينشـــر على 

هذه المنصات.
لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  ويعـــد 
الحكومـــي التجمـــع األكبر فـــي المنطقة؛ 
لمناقشـــة أفضل الممارسات العالمية في 
االتصـــال الحكومـــي، وهـــو يحرص على 
ضـــرورة بلـــورة منصة موثوقـــة للتحاور 

ومناقشـــة أفضل األســـاليب المتبعة في 
االتصـــال الحكومـــي فـــي العالـــم، وذلـــك 
لالرتقـــاء بـــاألداء الحكومـــي وأســـاليب 
االتصال بين الحكومات والجمهور، وقد 
شارك الباحث بهذه الدراسة متحدثا في 

منصة )باحثون(.
عينة الدراســـة عينة عشـــوائية بسيطة لـ 
800 شخص )تشمل مواطنين ومقيمين 
المجتمـــع(  مـــن  مختلفـــة  شـــرائح  مـــن 
باإلضافة إلى دراســـة تحليـــل المضمون 
والمحتوى لحســـابات شـــبكات التواصل 

االجتماعي للوزارات الحكومية. 
وكانـــت األدوات المســـتخدمة فـــي هذه 
الدراســـة: االســـتبانة، تحليـــل المضمون 

والمقابلة الشخصية.
وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر 
من 60 % من مجمل المبحوثين والذين 

شـــملتهم الدراســـة التحليليـــة يســـتقون 
رئيـــس  بشـــكل  الحكوميـــة  المعلومـــات 
من خالل وســـائل التواصـــل االجتماعي 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة، في حين 
أن مســـتوى توظيـــف وســـائل التواصـــل 
االجتماعي من قبل الوزارات الحكومية 

في االتصال الحكومـــي لمملكة البحرين 
ال يـــزال واعدا، حيث إنه مازال باإلمكان 
االســـتفادة القصوى مـــن جميع ما توفره 

هذه المنصات من مميزات. 
وتوصلت الدراســـة إلـــى تصميم نموذج 
الســـتخدام  الموحـــد  التنفيـــذي  اإلطـــار 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي للجهـــات 
الحكوميـــة مـــن حيث المحتـــوى المؤثر، 
والـــذي يجـــب أن يرتكـــز علـــى ســـهولة 
الروابط والوصول، المشاركة التفاعلية، 
مـــا  جميـــع  فـــي  والبســـاطة  الشـــفافية 
يطرح، وهي العناصر المؤثرة في عملية 

االتصال الحكومي. 
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 
قوية بين ســـهولة االستخدام، المشاركة 
التفاعلية والشـــفافية والصدق من جهة 
ونجـــاح عمليـــة االتصـــال الحكومـــي من 

جهة أخرى.
وجـــاءت التوصيـــات بنـــاء علـــى مـــا 
توصلـــت إليـــه الدراســـة الحالية من 
نتائـــج، وهـــي مأسســـة الممارســـات 
الحكومية الخاصة بتوظيف وسائل 
خـــالل  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
استحداث دليل استرشادي لصياغة 
المحتوى على الحســـابات الرســـمية 
وســـائل  علـــى  الحكوميـــة  للجهـــات 
التواصل االجتماعي مراعيا لطبيعة 
المؤسســـات بأقصى استفادة ممكنة 

من التقنيات التي توفرها الوسائل.

علي الجودر
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الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعـــة البحريـــن اســـتعدادها 
لطرح النسخة المحدثة من منصة بالك 
بـــورد التعليميـــة التـــي ســـتمكن طلبتها 
مـــن الولـــوج إلى المنصة عبـــر هواتفهم 
الذكيـــة بيســـر وســـهولة، مشـــيرة فـــي 
الوقـــت ذاته إلى أنها تعمل على اعتماد 
أحـــد البرامـــج اإللكترونيـــة الموثوقـــة 

لمراقبة االمتحانات.
وقالت مديرة مركز التعليم اإللكتروني 
في الجامعة َفي عبدهللا آل خليفة: “إن 
التحول الرقمي الذي انتهجته الجامعة 
منذ بداية األلفية الثانية، اتخذ مســـارا 
متســـارعا بعد جائحة فيـــروس كورونا 
“ذلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرة  كوفيـــد19-”، 
الحديثـــة  التطـــورات  مواكبـــة  تطلـــب 
علـــى أصعدة مختلفة من بينها بطبيعة 
الحال التزود بالنسخ المحدثة لألنظمة 

التعليمية”.

وأفـــادت بـــأن الجامعـــة تســـتعد لطرح 
النســـخة المحّدثة من نظام بالك بورد، 
الذي يعد من أشـــهر نظـــم إدارة التعليم 
ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية 
التعليميـــة فـــي المؤسســـات التعليمية، 
مشـــيرة إلى أن النسخة الحديثة تتيح 
فرصـــا كبيـــرة للطلبة فـــي أن يتواصلوا 
قاعـــة  خـــارج  الدراســـي  المقـــرر  مـــع 
المحاضـــرات فـــي أي مـــكان وفـــي أي 

وقت.
وذكرت َفي آل خليفة أن المركز يعكف 
األســـبوع الجاري علـــى تدريب أعضاء 
هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــة ضمـــن 
بـــاألدوات  للتعريـــف  متقدمـــة  ورش 
التعليمية في النظام المحدث، مشـــيرة 
فـــي الوقت نفســـه إلى وجـــود خطوط 
عـــدة للدعـــم الفنـــي ســـواء للطلبـــة أم 

األساتذة.
مـــن  يقتـــرب  المركـــز  بـــأن  وأفـــادت 
االحترافـــي  التصويـــر  اســـتكمال 
للمقـــررات الجامعية المشـــتركة لتكون 
متاحـــة للطلبـــة بجودة عالية، ويشـــمل 
التصويـــر المقـــررات المشـــتركة لمواد: 
واللغـــة  والتاريـــخ،  اإلنســـان،  حقـــوق 

العربية، والثقافة اإلسالمية.
وأشارت إلى أن خطة التصوير تحتوي 

على أكثر من 100 ساعة إلى اآلن.

َفي آل خليفة

“النقال” عبر  للطلبة  التعليمية  بورد”  “بالك  منصة  إتاحة 
جامعة البحرين: برنامج موثوق لمراقبة االمتحانات قريبا

إبراهيم جناحي

أسامة العبسي

المنامة - بنا

)واعـــظ  الدغـــاس  ميثـــم  الشـــيخ  قـــال 
فـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف( إنـــه من المالحظ فـــي اآلونة 
األخيرة زيـــادة أعداد المصابين بفيروس 
دون  ُمقلـــق  األمـــر  وهـــذا   ،)19 )كوفيـــد  
أدنى شـــك، ونحُن على عاتقنا مســـؤولية 
عظيمـــة والبَد لنـــا أن نكوَن أكثَر وعًيا من 
ذي قبـــل، ويدا واحدًة للتصـــدي ولتفادي 
انتشـــار الفيروس الذي جال العالم بأسره 

دون رحمٍة ورأفة.
وأضـــاف أن التصـــدي للفيـــروس يتطلُب 
منـــا أمـــورا مـــن أهمهـــا التباعد الجســـدي 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، وهـــذا األمـــر ليس 
بجديـــد الذكر وإنمـــا نؤكـــدُه للذكرى وإن 
الذكـــرى تنفـــع المؤمنيـــن، قبـــل 14 قرنـــا 
اتبـــع رســـوُل هللا )صلـــى هللا عليـــه وآلـــه 
وســـلم( هذا اإلجراء ما يســـمى في يومنا 
التباعـــد  أو  الصحـــي  بالحجـــر  الحالـــي 
الجســـدي، فمنـــع الناس مـــن الدخول إلى 
البلـــدة المصابـــة بالطاعـــون، ومنـــع كذلك 

أهل تلـــك البلدة مـــن الخـــروج منها، وقد 
ورد عنـــه )صلى هللا عليه وآله وســـلم( فر 
مـــن المجـــذوم كما تفـــر من األســـد، بهذه 
الطريقـــة تمكنوا من حفظ أنفســـهم دون 

تهاون فيما بينهم.
وتابع: وال ننســـى قوله تعالـــى: “َواَل ُتْلُقوا 
ْهُلَكِة”، حيـــث إن مفهوم  ِبأَْيِديُكـــْم ِإَلـــى التَّ
هـــذه اآليـــة واســـع يشـــمل مـــوارد أخـــرى 
كثيرة، منها أّن اإلنسان ليس له الحّق في 
اّتخاذ الطرق الخطيرة له ولآلخرين دون 
أن يّتخـــذ لنفســـه االحتياطـــات الالزمـــة 

لذلـــك، ومن أهم هذه األمور الصحة، فإن 
الصحة ال تقدر بثمن، والصحة من أفضل 
النعـــم كمـــا قال أميـــر المؤمنيـــن عليٌّ ابن 
ُة أفَضُل  حَّ أبي طالب )عليه الســـالم( “الصِّ
النَِّعِم”؛ ألن كثيرا من النعم األخرى ترتبط 
بهـــا؛ لـــذا تـــرى كثيرا مـــن األصحـــاء قد ال 
يشـــعرون بهذه النعمة العظيمة إال عندما 
يفقدونهـــا، وكما قال اإلماُم الّصادُق عليه 
ٌة، إذا ُوِجَدت  الســـالم: “العاِفَيُة ِنعَمٌة َخِفيَّ
ُنِســـَيت، وإذا ُفِقـــَدت ُذِكـــَرت”، فاإلنســـان 
الســـليم ال يشـــعر بقيمـــة الصحـــة إال إذا 
فقدهـــا.  واختتـــم بالقـــول: مـــا الضيـــر أن 
نقي أنفســـنا من هذا الفيروس وكما يقال 
الوقايـــة خيـــر من العـــالج، فاألمر يتطلب 
منـــا جميعـــا أخذ الحيطة والحـــذر واتباع 
المختصيـــن،  عـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 
التهـــاون  الفيـــروس ال يمكـــن  ونكـــرر أن 
والتســـاهل به، وعلينـــا أن نتكاتف جمعيا 
إلـــى آخر لحظة النحســـاره وتعوُد الحياة 

إلى طبيعتها كما في السابق.

الشيخ ميثم الدغاس

الدغاس: التصدي للفيروس يتطلب التباعد االجتماعي 
المنامة - بنا

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  أكـــد 
اإلســـالمية سيد جميل محمد أن االلتزام 
بتعليمـــات وتوجيهـــات اللجنـــة الوطنيـــة 
واللجـــان  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
الطبيـــة المعنيـــة بهذا األمر هـــو الحصانة 
الوحيـــدة لمواجهـــة ومنع انتشـــار جائحة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  المملكـــة،  فـــي  كورونـــا 
قواعد الشريعة اإلســـالمية قدمت األهم 
علـــى المهـــم، وأن حفـــظ النفـــس يســـبق 
جميع الظروف والمناســـبات، فـــإذا كانت 
التجمعـــات في المناســـبات الدينية تؤدي 
إلى اإلصابة وانتشار جائحة كورونا وهو 
مـــا شـــهدناه خـــالل الفترة األخيـــرة، فمن 
األولى تأجيلها إلى أن ينتهي هذا الظرف 

االستثنائي وتعود األمور إلى طبيعتها.
االلتـــزام  أن  إلـــى  جميـــل  ســـيد  وأشـــار 
الذاتي هو المحور األســـاس في مواجهة 
الفيـــروس من خالل االلتـــزام بالتعليمات 
الصحيـــة التي تضمن الحـــد من اإلصابة، 
وتســـهم فـــي دعم جهود مملكـــة البحرين 

التـــي واجهـــت الجائحـــة منـــذ اكتشـــافها 
التدابيـــر  جميـــع  اتخـــاذ  علـــى  وعملـــت 
االحترازيـــة والوقائيـــة، فيجـــب مراعـــاة 
مصلحة المجتمع والوطن وسالمة أبنائه، 
فنحـــن جميعا فـــي مركب واحد، مشـــيرا 
إلـــى وجـــود البدائـــل الحديثـــة لالحتفاء 
بالمناســـبات الدينيـــة ودورها في تحقيق 

الهدف والمبتغى.
وأعـــرب عضـــو المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية عن بالـــغ شـــركه وتقديره إلى 
مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة؛ لرعاية جاللته 
وتقديـــم  الدينيـــة  بالشـــعائر  واهتمامـــه 
الدعـــم والمســـاندة إلنجاحهـــا، معربـــا عن 
شـــكره إلى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة لجهـــود ســـموه الوطنية 
وتوجيهاته الســـديدة للتصـــدي لفيروس 

كورونا.
كما أشاد بجهود الفريق الطبي في تقديم 
الرعاية الصحية ألبناء المملكة والحفاظ 
المســـتمرة  وتوعيتهـــم  ســـالمتهم  علـــى 
بمخاطـــر فيـــروس كورونا، مشـــيدا بدور 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
مـــن خـــالل العمـــل بـــروح الفريـــق الواحد 
ومســـؤوليته فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 
إجـــراءات وإرشـــادات للمآتم والمســـاجد 

لمواجهة هذا الفيروس.

سيد جميل محمد

بدائل حديثة لالحتفاء بالمناسبات الدينية

محرر الشؤون المحلية



أبطلت المحكمة الدســتورية جزءا من مادة بالالئحة الداخلية لمجلس النواب تجيز لألخير مد فترة عمل 
لجان التحقيق البرلمانية لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وشـــهد موضوع زيـــادة عمر لجان 
التحقيـــق البرلمانيـــة شـــدا وجذبا 
بيـــن الســـلطتين بمجالـــس النواب 
المتعاقبـــة، إذ دأبـــت األخيرة على 
التحقيـــق  لجـــان  أعمـــال  تمديـــد 
البرلمانيـــة لفترات تجاوز 4 أشـــهر 

بالرغم من التحفظ الحكومي.
الدســـتورية  المحكمـــة  وحســـمت 
الجـــدل بيـــن الســـلطتين بحكمهـــا 
الصادر يوم أمس بعدم دســـتورية 
 163 المـــادة  مـــن  الثانـــي  الشـــطر 
لمجلـــس  الداخليـــة  بالالئحـــة 

النواب.

طعن حكومي

ونظرت المحكمة طعنا مقدما من 
الحكومة بعـــدم دســـتورية المادة 
مخالفـــة  أنهـــا  ورأت  المذكـــورة. 

ألحكام مادتين من الدستور.
عقدت المحكمة الدستورية أمس 
األربعاء جلســـتها برئاســـة الشـــيخ 
خليفـــة بـــن راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة رئيس المحكمة، وعضوية 
القضاة، المستشـــار أحمد إبراهيم 
راشـــد المال نائب رئيس المحكمة، 
علـــي عبـــدهللا الدويشـــان، ســـعيد 
بـــن  عيســـى  الحايكـــي،  حســـن 
مبارك الكعبي، منى جاســـم محمد 

عبـــدهللا  حمـــد  أحمـــد  الكـــواري، 
الدوســـري، وبحضـــور أمين الّســـر 

عمر عبدالعزيز حّساني.

اللجنة انتهت

المحكمـــة  حكـــم  وبموجـــب 
الدســـتورية، فقـــد ســـقطت لجنـــة 
الوحيـــدة  البرلمانيـــة  التحقيـــق 
بالمجلـــس والمعنية بنظر أســـباب 

الركود االقتصادي والعقاري.
وقـــال نائـــب رئيس اللجنـــة أحمد 
العامـــر لـ “البـــالد”: “اللجنـــة انتهت 
بحكم دســـتوري، ولن يؤثر الحكم 
على عمل اللجنة الســـابق، ويمكن 
تحقيـــق  لجـــان  تأليـــف  للمجلـــس 
المقبـــل  االنعقـــاد  بـــدور  أخـــرى 

بمراعاة الحكم الدستوري”.
وذكـــر أن اللجنـــة شـــكلت فـــي 30 
مكتـــب  ومـــّدد   ،2019 نوفمبـــر 
المجلس ألعمالها 4 أشـــهر بالفترة 
لجنـــة  عمـــر  أن  أّي  الماضيـــة، 
التحقيق قرابة 9 أشهر حتى اآلن.

ال أثر رجعي

لجنـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الخدمات النائب ممدوح الصالح لـ 
“البالد” إن لجنة التحقيق بأسباب 

الركود سقطت بعد نطق المحكمة 
يمكـــن  وال  لحكمهـــا  الدســـتورية 
تطبيـــق الحكـــم بأثـــر رجعـــي على 

هذه اللجنة.
الحكومـــة  تتقـــدم  أن  وتوقـــع 
بمشـــروع بقانـــون بـــدور االنعقـــاد 
المقبل للطلب من البرلمان إمضاء 
شـــطر جديـــد بالالئحـــة الداخليـــة 
للمجلس محل الشطر الذي قررت 

المحكمة عدم دستوريته.

تكثيف التعاون

وقـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعي لـ 
“البـــالد” إن الجميع ملـــزم باحترام 

حكم المحكمة الدستورية.
للجـــان  التمديـــد  طلبـــات  وبـــرر 
التحقيـــق الســـابقة بســـبب تعـــذر 
أو  معلومـــات  علـــى  حصولهـــا 
إجابـــات مـــن الجهـــات الحكومية 
المعنيـــة، ومؤكـــدا علـــى ضـــرورة 
مـــع  تعاونهـــا  الـــوزارات  تكثيـــف 
لجـــان التحقيق من أجل مســـاندة 
األخيرة في التوصل الستنتاجات 
بمحـــاور  ترتبـــط  وتوصيـــات 

التحقيق البرلماني.

الشطر غير الدستوري

أصـــدرت المحكمـــة حكمهـــا بعـــدم 

دستورية الشطر الثاني من المادة 
)163( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم 
)54( لســـنة 2002 بشـــأن الالئحـــة 
الداخليـــة لمجلـــس النـــواب، الـــذي 
ينص علـــى أنه “وإذا تعـــذر تقديم 
التقريـــر إلى المجلس فـــي الميعاد 
المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس 

يتضمـــن العقبات واألســـباب التي 
أدت إلـــى هذا التأخيـــر، وللمجلس 
أن يمـــد هـــذه المهلة لمـــدة أو لمدد 
أخـــرى ال تتجـــاوز جميعهـــا أربعـــة 
أشـــهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في 
هذه الحالة”. وألزمت مقدم الطلب 

بالمصروفات.

13 يوما

وأعلنـــت المحكمة عن جلســـة نظر 
الطلب الحكومي بعدم دســـتورية 
المادة المذكورة في 27 أغســـطس 
 9 فـــي  2020. وأصـــدرت حكمهـــا 

سبتمبر أي في غضون 13 يوما.

لجنة التحقيق في أسباب الركود االقتصادي والعقاري

“الدستورية” تبطل تمديد عمر لجان التحقيق... و“الركود” تسقط
العامر: يمكن تأليف لجان أخرى بالدور المقبل... الصالح: الحكومة ستحيل تعديال بالقانون

آالف المتضررين تحت مرمـى عقوبـات قانـون المبانـي الجديـد
ــتــشــريــعــيــة ــة ال ــط ــل ــس ــل ــه ل ــم ــدي ــق ــي: أعــــيــــدوا صـــيـــاغـــة الـــمـــشـــروع قـــبـــل ت ــاطـ ــربـ ــمـ الـ

حــذر رئيــس مجلــس بلــدي المحرق غــازي المرباطي من المضي بإقرار مشــروع قانون المبانــي الجديد بصيغته 
الحالية.

وقـــال إن تطبيـــق العقوبـــات بالصيغـــة 
التـــي نصـــت عليهـــا مســـودة القانـــون 
ســـيعرض آالف المواطنين والمقيمين 
لعقوبـــة الحبـــس والغرامـــات المرتفعة 

وذات األثر الرجعي.
وأشـــار إلى أن خطابا لمدير عام بلدية 
تضمـــن  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
5680 مخالفـــة بناء مســـجلة في نظام 
المخالفات والشـــكاوى حتى أغسطس 
هـــذه  مـــن   768 وأن  الجـــاري،  العـــام 
المخالفـــات واقعـــة ضمـــن مشـــروعات 
إســـكانية، موزعة على مشـــروع شمال 
شـــرق المحرق )قاللي(، والمشـــروعات 
اإلســـكانية في البســـيتين 226 و228، 
الديـــر  فـــي  اإلســـكانية  والمشـــروعات 
وســـماهيج، والمشـــروعات اإلســـكانية 
في عـــراد، ومشـــروع إســـكان المحرق 

مجمـــع 207، ومشـــروع إســـكان الحـــد 
الجديـــد، إضافـــة لوجـــود 225 مخالفة 
في المشـــروعات اإلســـكانية بمحافظة 
المحـــرق تمـــت إحالتهـــا إلـــى الشـــؤون 

القانونية.
المبانـــي  قانـــون  أن  المرباطـــي  وتابـــع 
تتـــالءم  ال  عقوبـــات  تضمـــن  الجديـــد 
وطبيعـــة المخالفـــات، كإيقـــاع عقوبـــة 
الحبـــس بحـــق مـــن يشـــيد بنـــاء دون 
ترخيـــص من الجهـــة المختصة، أو من 
يقـــوم بأعمـــال دون مراعـــاة األصـــول 

فـــي تصميـــم  المقـــررة قانوًنـــا  الفنيـــة 
أعمـــال البنـــاء أو تنفيذها أو اإلشـــراف 
علـــى التنفيـــذ أو فـــي متابعـــة أو عـــدم 
مطابقـــة التنفيذ للرســـومات التي منح 
الترخيـــص علـــى أساســـها، فضال عمن 
يغيـــر مـــكان موقف الســـيارات أو يغير 
اســـتخدامه، أو مـــن يمتنـــع عـــن تنفيذ 
اشـــتراطات تأمين المبنـــى ضد أخطار 

الحريق.
ولفـــت إلـــى أن ســـريان القانـــون علـــى 
الدعاوى الســـابقة التي لم تنفذ سيضع 

تحـــت  والمقيميـــن  المواطنيـــن  آالف 
مرمـــى عقوبـــات القانـــون، إذ إن أغلب 
تلك المخالفات المســـجلة لم تنفذ، كما 
ســـيفتح الباب أمام األجهزة التنفيذية 
لتقليـــب صفحات المخالفـــات القديمة، 
علـــى  التفتيـــش  عمليـــات  وتكثيـــف 

المخالفات.
وقال إن المســـودة لم تتوقف عند حد 
فرض العقوبات، بل فرضت غرامة 10 

دنانيـــر عن كل يـــوم تأخير عـــن المهلة 
المحـــددة مـــن قبـــل الجهـــاز التنفيـــذي 
إلزالة المخالفـــة أو تصحيحها، وهو ما 
ســـيترتب عليـــه فرض غرامـــات كبيرة 
علـــى آالف المواطنيـــن المتأخرين عن 
المهلة المحددة أو الذين لديهم ظروف 
خاصـــة تؤخر مـــن عمليـــة تصحيحهم 

للمخالفات.
األشـــغال  وزارة  المرباطـــي  ودعـــا 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي إلى األخذ فـــي االعتبار هذه 
المالحظات إلى جانب بقية مالحظات 
المجلـــس البلـــدي علـــى المســـودة فـــي 
حـــال تقديمهـــا مشـــروع القانـــون إلـــى 
الســـلطة التشـــريعية؛ من أجل الخروج 
وطبيعـــة  تنســـجم  قانونيـــة  بصيغـــة 
ظـــروف المجتمـــع البحرينـــي، مؤكـــدا 
ضـــرورة أن يكـــون للمجالـــس البلديـــة 
موقف مســـؤول تجاه إعادة النظر في 

تقرير بإحصاءات مخالفات البناء في المحرقهذه المسودة.

5680 مخالفة بناء في المحرق 
768 في مشروعات إسكانية
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سيدعلي المحافظة

سالمة المجتمع والمصلحة العليا أولويات هذه المرحلة
أكد محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
الوطنيـــة  المناســـبات  أن  المناعـــي 
والحريـــات الدينيـــة مكفولة بنصوص 
الوطنـــي  العمـــل  وميثـــاق  الدســـتور 
وقـــوة القانـــون، ولكنها يجـــب أن تعبر 
عـــن تكاتـــف وتعاون الجميـــع وتعكس 
ومـــا  المتماســـك  البحرينـــي  النســـيج 
يتميـــز به من شـــراكة مجتمعية عرفها 
المواطنـــون منـــذ قديـــم األزل في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة، منوها فـــي الوقت 
ذاتـــه بـــأن العالم بأســـره يمـــر بجائحة 
فتاكـــة تلتزم إجراءات غيـــر اعتيادية 
المواطنيـــن  ســـالمة وصحـــة  لضمـــان 
علـــى  مؤكـــدا  اســـتثناء،  دون  جميعـــا 
بيـــن  والملمـــوس  البنـــاء  التعـــاون 
المآتـــم  وجميـــع  المحـــرق  محافظـــة 

بالمحافظة. 

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال المحافظ 
عددا من رؤساء المآتم، بحضور نائب 
محافـــظ المحـــرق العميـــد عبـــدهللا بن 
خليفة الجيران، والمدير العام لمديرية 
العميـــد  المحـــرق  محافظـــة  شـــرطة 
صالـــح بـــن راشـــد الدوســـري، ورئيس 
أطبـــاء مجمع الســـلمانية الطبـــي نبيل 
العشـــيري، إذ أشـــاد المحافـــظ بالـــدور 
الوطنـــي للمآتـــم مـــن خـــالل الوقفـــات 
الظـــروف  مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة 
استشعارا بالمســـؤولية والحفاظ على 

المصلحة العامة.
أعـــداد  تزايـــد  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
األخيـــرة  األيـــام  خـــالل  المصابيـــن 
إجـــراءات  باتخـــاذ  يلـــزم  الماضيـــة 
الجميـــع  ســـالمة  تضمـــن  اســـتثنائية 
خصوصـــا المشـــاركين في المناســـبات 

الدينيـــة حفاظا علـــى صحتهم وأمنهم 
ضد هذا الوباء.

وأشـــاد المحافظ بدور رؤســـاء المآتم 
الهـــام  بالـــدور  المجتمـــع  توعيـــة  فـــي 
والبارز لفريق البحرين الوطني الطبي 
الـــذي يعمـــل بجهـــود جبـــارة في عالج 
ازديـــاد  أن  إلـــى  مشـــيرا  المصابيـــن، 
يســـبب  العـــدوى  وانتشـــار  الحـــاالت 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى كوادرنـــا الصحية 
األمـــر الذي يهدد بعودة انتشـــار الوباء 

مـــن جديد بعـــد المؤشـــرات اإليجابية 
بانحســـاره. وشـــدد المحافـــظ إلـــى أن 
الفتـــرة الحالية تتطلـــب زيادة التعاون 
مـــن أجل الحفاظ علـــى صحة الجميع، 
بتطبيـــق إجـــراءات اســـتثنائية وقتية 
وفق الظروف الراهنـــة، ناقال للحضور 
تحيـــات وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحـــرص على 

الدينيـــة  المناســـبات  جميـــع  إنجـــاح 
وتوفير جميع االحتياجات المطلوبة.

من جانبهـــم أكد ممثلـــو المآتم أن هذا 
اللقـــاء يعزز من واجب تقديم مصلحة 
الوطن والمواطنين، مؤكدين وقوفهم 
الدائم مع جميع اإلجراءات النابعة من 
واقع المســـئولية االجتماعية والمعززة 
مؤكديـــن  االحترازيـــة،  لإلجـــراءات 

تفهمهـــم لما تفرضه المصلحة الوطنية 
العليـــا والجهود الطبيـــة المقدرة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وفي ختـــام االجتمـــاع رفـــع المحافظ 
وعظيـــم  الشـــكر  خالـــص  والحضـــور 
االمتنـــان علـــى الدعم الالمحـــدود من 
قبـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والمتابعة الحثيثـــة من رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، لتقديم وتوفيـــر االحتياجات 
المناســـبات  جميـــع  إلنجـــاح  الالزمـــة 

الدينية.

البسيتين- محافظة المحرق

المحافظ لرؤساء 
المآتم: عرفوا 

المواطنين بالدور 
المهم للفريق الوطني
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غازي المرباطي

راشد الغائب

أحمد العامرممدوح الصالح إبراهيم النفيعي
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المنامة - بنفت

دشـــنت شـــركة “بنفـــت”، خدمـــة فواتيـــر “Fawateer” مـــع 
اتحاد ُمالك الرفاع فيوز، وهو ما يســـمح باالستقطاع عبر 
Benefit� “الدفع المباشـــر من خدمـــة فواتير عبر تطبيـــق 
Pay”، مـــن خالل القنوات المصرفية اإللكترونية المتاحة، 
إذ تمكـــن هـــذه الخدمـــة الزبائـــن كافـــة من تســـديد جميع 
المدفوعات بصورة فوريـــة في ثواٍن معدودة، األمر الذي 
ســـيلبي احتياجات العمالء كافة، فضاًل عن إمكانية سداد 
االشتراكات السنوية “رسوم الخدمة” لُمالك الوحدات في 

الرفاع فيوز.
وأكـــدت مديـــر أول خدمـــات الدفع بشـــركة “بنفت” شـــفق 
الكوهجـــي، على أن “بنفت” تفخر وتعتـــز بانضمام “اتحاد 
ُمـــالك الرفاع فيـــوز”، إلى خدمة فواتيـــر، الفًتا في الوقت 
نفسه إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز عالقتها مع “الرفاع 

فيوز” من خالل عمليات الدفع عبر القنوات اإللكترونية.
مـــن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد ُمالك الرفاع 

فيوز مازن جمعة، عن اعتزازه بما تبذله شركة “بنفت” من 
جهـــود متمّيزة في تطوير أنظمة المدفوعات اإللكترونية، 
مضيًفـــا أن التوجـــه إلى خدمـــة فواتير تدعـــم التوجهات 

العالمية لتعزيز المعامالت المالية اإللكترونية.
وأكـــد جمعـــة، علـــى أن اتحـــاد ُمـــالك الرفـــاع فيـــوز ماض 
لتقديـــم الخدمات المتمّيزة كافـــة لجميع عمالئه من مالك 

الوحدات في مجتمع الرفاع فيوز.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  اقتـــرح 
مجموعـــة داداباي، محمـــد داداباي، 
الدعـــم  تمديـــد  الحكومـــة  علـــى 
الحكومـــي للشـــركات المحلية لمدة 
6 أشـــهر إضافيـــة؛ للمســـاعدة فـــي 
االقتصاديـــة  التداعيـــات  تخفيـــف 

الناجمة عن أزمة كورونا.
وقـــال “إن الحكومة قدمـــت الكثير 
لمساعدة الشركات وشعب البحرين 
على مدى األشهر العديدة الماضية، 
مثل تغطية تكاليف بعض الخدمات 

ودفع رواتب المواطنين”.
هـــذه  مثـــل  تمديـــد  أن  وأضـــاف 
الخدمـــات ســـيكون مفيـــًدا للغايـــة، 
مشـــيًرا إلـــى أن الحكومـــة أعـــادت 

فتح بعض األعمال والخدمات على 
مراحـــل، مـــا ســـاعد بـــدوره بتقليـــل 

األعباء المادية على الشركات.
وأضاف داداباي أثناء مشاركته في 
منتدى عبر اإلنترنت، نظمه صندوق 
 ،)ICRF( الهنـــدي  المجتمـــع  إغاثـــة 
 )TDT( باالشتراك مع ديلي تريبيون

مـــع  فقـــط  التعافـــي  أوقـــات  “تبـــدأ 
بدايـــة الحركة وربما في األشـــهر الـ 
6 المقبلـــة، وعندمـــا تكـــون األعمال 
كلهـــا مفتوحة ويتخذ الناس تدابير 
لحماية أنفسهم من فيروس كورونا 

كجزء من حياتهم”.
وأضاف داداباي أن تأجيل القروض 
المحصلـــة  الفوائـــد  عـــن  والتنـــازل 
منهـــا لنفس الفتـــرة المذكورة أعاله 
البحرينيـــة  للشـــركات  سيســـمح 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  بالتعافـــي 

المستمرة التي يسببها الوباء.
وأشـــار إلـــى أنـــه “قـــد نحتـــاج إلـــى 
أعمالنـــا  لتعافـــي  أخـــرى  أشـــهر   6
واستعادة نمط حياتنا االجتماعية”.

الخـدمــــة مــن “بنفــت” لتســديــــد المدفـوعــات فــوًرا متوقًعــا 6 أشــهر للتعافــي ومقترًحــا تمديــد الدعــم
”Fawateer“ اتحاد ُمالك الرفاع فيوز” ينضم لـ“ داداباي: فتح الخدمات سيقلل األعباء على الشركات

عسكر - ألبا

بـــادرت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )البـــا(، 
 ”Market Update“ باســـتضافة جلســـات
بمشـــاركة  االفتراضيـــة  المنصـــة  علـــى 
عمالئهـــا مـــن جميع أنحـــاء العالـــم، وذلك 

في سابقة هي األولى من نوعها.
وتهدف الجلسات التي تقام بالتعاون مع 
“CRU” المتخصصة في أخبار ومعلومات 
الســـوق علـــى مدار 4 أيـــام، 3 و4 و9 و10 
ســـبتمبر 2020، إلـــى إطـــالع عمـــالء “ألبا 
“على اإلجـــراءات التي اتخذتها الشـــركة 
لتجـــاوز تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد - 19، 
ومناقشة أحدث التطورات التي تشهدها 

صناعة األلمنيوم في اآلونة األخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة علي 
البقالـــي “ال شـــك أن جائحـــة كوفي د- 
19 قربـــت العديـــد من وجهـــات النظر 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم، إذ إننـــا نّعـــد 
أنفســـنا للخـــروج مـــن هـــذه التجربـــة 

الصعبـــة بشـــكل أقـــوى مما ســـبق. لقد 
مـــع  المميـــز  التعـــاون  بفضـــل  تمكّنـــا 
CRU ليـــس فقـــط مـــن الوصـــول إلى 
عمالئنـــا وتقديـــم خدماتنـــا المتميـــزة 
لهـــم، بل وتأكيد التزامنا الراســـخ نحو 
السالمة والعمليات التشغيلية الفعالة 

والمرنة”.

 ”Market Update“ وشهدت جلســـات
تفاعل عمالء “ألبا” من مختلف أرجاء 
العالـــم، وبمشـــاركة الرئيـــس التنفيذي 
خالـــد  “ألبـــا”  فـــي  التســـويق  لشـــؤون 
المحلليـــن  مـــن  وعـــدد  عبداللطيـــف، 
المتخصصين مـــن CRU، بما في ذلك 
ُأوين دينسمور وجيمس ِرن وآخرين.

العمـــاء اطلعـــوا علـــى تداعيـــات “كورونـــا” افتراضًيـــا
“ألبا” تناقش أحدث تطورات صناعة األلمنيوم

المحرق - باس

أعلنـــت خدمـــات مطـــار البحريـــن 
بمناقصـــة  فوزهـــا  عـــن  “بـــاس” 
جديـــدة لتشـــغيل خدمات شـــركة 

“هال بحرين”.
وتهدف هذه المناقصة إلى تقديم 
الخدمـــات  هـــذه  مـــن  مجموعـــة 
على أعلى المســـتويات وبحســـب 
بيـــن  عليهـــا  المتفـــق  المعاييـــر 
الطرفيـــن، إذ َمنحت “هال بحرين” 
مـــزّود خدمـــات الضيافـــة والدعم 
مطـــار  فـــي  المســـتوى  رفيعـــة 
البحرين الدولي إلى شركة “باس” 
الحـــق فـــي تزويد هـــذه الخدمات 
للمســـافرين والطائـــرات؛ لضمـــان 
توفير الخدمات المتعلقة بضيافة 

ورفاهية المسافرين عند الطلب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشـــركة 

خدمـــات البحرين “باس” ســـلمان 
المحميد، عن سعادته بتوقيع هذه 
االتفاقيـــة لمدة عامين مقبلين، إذ 
قال “نحن سعداء للغاية بعقد مثل 
هـــذه الشـــراكات؛ بهـــدف االرتقاء 
بمســـتوى الخدمـــات المقدمة في 

مطار البحرين الدولي. إذ يشـــكل 
خطـــوة  االتفاقـــات  هـــذه  توقيـــع 
جديـــدة وناجحـــة فـــي مســـيرتنا 

الممتدة منذ أكثر من 42 عاما”.
“بـــاس”  شـــركة  “تهـــدف  وعقـــب 
إلى ضمان اســـتمتاع المســـافرين 
بتجربة خدمات استثنائية داخل 
المطـــار منذ لحظة وصولهم حتى 

مغادرتهم”.
بحريـــن”  “هـــال  شـــركة  أن  يذكـــر 
هـــي شـــركة تابعـــة لشـــركة مطـــار 
البحريـــن تأسســـت العـــام 2017، 
خدمـــات  مـــن  مجموعـــة  تقـــدم 
الضيافـــة والرفاهيـــة عبـــر صالت 
المطـــار، نقـــل المســـافرين، تقديم 
المســـاعدة عند السفر، إضافة إلى 

خدمة تغليف األمتعة.

المحميد: هدفنا االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمطار
“باس” تفوز بمناقصة المناولة األرضية في “هال بحرين”

توصلــت لحــل 34 منهــا بنســبة 58 % فــي الربــع الثاني

“الغرفة” تتلقى 59 شكوى واستفسارا من 290 عضوا

أكدت غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
واالستفســـارات  الشـــكاوى  عـــدد  أن 
الـــواردة للغرفة في الربـــع الثاني 2020 
قد بلغت نحو 59 من 290 عضوا، منها: 
47 شـــكوى رســـمية و12 طلب توضيح 

الغرفـــة  أن  وأوضحـــت  واستفســـار. 
وعبـــر وحدة شـــكاوى األعضاء تحرص 
دوًما على دعـــم وخدمة أعضاء الغرفة 
الكـــرام وتذليـــل المعوقـــات كافـــة التي 
يواجهونهـــا فـــي ســـبيل خدمـــة القطاع 
التجـــاري خصوصـــا واالقتصاد الوطني 
عمومـــا. وبينـــت الغرفة أنه قـــد تم حل 

34 شكوى رسمية بنسبة إجمالية بلغت 
58 % مـــن خـــالل التواصل مع مختلف 
الجهـــات المعنية في المملكة، الفتًة إلى 
12 شـــكوى متعلقـــة بصنـــدوق  وجـــود 
العمل تمكين، و6 شكاوى أخرى متعلقة 
بـــوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، 
واثنتان مع جهات تمويلية، و27 شكوى 

مـــع جهـــات أخرى، مشـــيدًة فـــي الوقت 
ذاتـــه علـــى الجهـــود المشـــتركة القائمة 
بين الغرفة وجميع أجهزة ومؤسســـات 
ووزارات البـــالد عبر التعـــاون والتفاعل 
واالستفســـارات،  الشـــكاوى  هـــذه  مـــع 
والعمـــل على إيجـــاد الحلول المناســـبة 
لها لدعم أصحاب األعمال في البحرين.

السنابس - الغرفة

بيروت - أف ب

بدء التدقيق الجنائي 
في مصرف لبنان

ــر الــمــالــيــة فــي حــكــومــة تصريف  أعــلــن وزيـ
األعــمــال غـــازي وزنـــي أمــس بــدء المرحلة 
الجنائي في حسابات  التدقيق  من  األولــى 
مـــصـــرف لــبــنــان، فـــي خـــطـــوة دعــــت إلــيــهــا 
الدولي  النقد  صــنــدوق  بينها  عــدة  أطـــراف 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووقع 
زيارة  مع  وبالتزامن  سبتمبر،  مطلع  وزنــي 
بالتدقيق  تتعلق  عــقــوًدا  الثانية،  مــاكــرون 
الــجــنــائــي مــع شــركــة “ألــفــاريــز ومـــارســـال”، 
شركتي  مع  والحسابي  المالي  وبالتدقيق 

“كي بي إم جي” و “أوليفر وايمان”.
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كشـــف رئيس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة، 
عبدالحســـين ميـــرزا، أنه ســـيتم األســـبوع 
المقبـــل تدشـــين أولـــى اتفاقيـــات الطاقـــة 
الشمســـية من أســـطح المبانـــي الحكومية 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضـــح ميـــرزا في منتـــدى االســـتثماري 
المصـــري البحرينـــي، أنـــه تـــم إرســـاء عقد 
على ثالث شـــركات لتركيـــب أنظمة طاقة 
شمسية على عدد من المدارس الحكومية 
حيث ســـيمول المطور المشـــروع ويديره 
ســـنة،  عشـــرين  لمـــدة  بالصيانـــة  ويقـــوم 
حيـــث  المدرســـة،  ســـطح  علـــى  ويكـــون 
تحتســـب الهيئـــة 29 فلســـا لـــكل كيلـــوات 
ساعة، في حين ستبيع الشركة أو المطور 
الكهرباء بنحو 19 إلى 23 فلســـا للكهرباء، 
مـــا يعنـــي توفير فـــي كلفة الكهربـــاء على 
اســـتثمارية  فـــرص  ويمنـــح  المـــدارس 

للشركات.
ونظرا لمساحة األراضي المحدودة، بدأت 

البحرين بإتاحة قرابة 535 مبنى حكوميا 
والمستشـــفيات  المـــدارس  مبانـــي  مـــن 
لتركيب أنظمـــة الطاقة والتي تتيح إنتاج 
المتجـــددة،  الكهربـــاء  مـــن  ميغـــاوات   50
إذ تعمـــل البحريـــن علـــى إلـــزام العقـــارات 
الجديدة على االلتزام بالطاقة المتجددة.

وأشـــار الوزيـــر إلى أن الهيئـــة بصدد البدء 
بمشـــروع تجريبي لتركيـــب أنظمة الطاقة 
الشمســـية على 8 مدارس حكومية، حيث 
تم اســـتالم وتقييم 37 طلـــب إبداء رغبة 
فـــي تقديم العطاءات وتـــم تأهيل 24 من 
هذه الشـــركات لمرحلة تقديـــم العطاءات 

قبـــل أن يقع االختيار على ثالث شـــركات 
تضـــم مجموعـــة المؤيـــد العالمية وشـــركة 

ترشيد للطاقة وشركة المسار للهندسة.
وأوضـــح أن عددا من المدارس الحكومية 
والخاصـــة والمؤسســـات الحكومية بدأت 
بالفعل تركيب الطاقة الشمسية إلى جانب 
استخدام أنظمة اإلنارة بالطاقة الشمسية 

في مشروعات اإلسكان الجديدة. 
كما تشـــمل المشـــروعات التي تعمل عليها 
الهيئة، تزويد المشاريع اإلسكانية بالطاقة 
الشمســـية  الطاقـــة  وتركيـــب  الشمســـية، 
فـــي الشـــركات الصناعية ومشـــاريع طاقة 

الرياح البرية في البحرين، حيث تم طرح 
مناقصـــة مؤخـــرا لالســـتفادة مـــن طاقـــة 
الريـــاح، وتـــم التعاون مـــع شـــركة أجنبية 

لعمل أطلس لمستوى الرياح بالبحرين.
وأشـــار ميرزا إلى أن البحرين لديها 1750 
طن من المخلفـــات يمكن تحويل نحو 55 

% منها إلى طاقة. 
كما أوضح أن هناك مشروع 100 ميغاوات 
علـــى أراض واســـعة متاحـــة يعمـــل عليها 
الجســـور  أن  موضحـــا  الخـــاص،  القطـــاع 

جســـر  جانـــب  إلـــى  للبحريـــن  الداخليـــة 
ملـــك حمـــد الجديد الـــذي يربـــط البحرين 
بالســـعودية من الممكن اســـتخدام الطاقة 

المتجددة من خالله.
ومشـــروع الطاقة الشمســـية على أســـطح 
ثـــالث  ضمـــن  هـــو  الحكوميـــة  المبانـــي 
لجـــذب  البحريـــن  اعتمدتهـــا  سياســـات 
المســـتثمرين من القطـــاع الخاص لتطوير 
خـــالل  مـــن  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــاريع 
عملية الشراء التنافسية، وتشمل عدد من 

السياسات والمبادرات ضمن خطة وطنية 
كفـــاءة  وتحســـين  المســـتدامة  للطاقـــة 

استهالك الطاقة.
وتهدف البحرين لرفع نسبة االعتماد على 
الطاقة المتجددة إلى 5 % في 2025 قبل 
رفعهـــا إلـــى 10 % بعد عشـــر ســـنوات من 

ذلك التاريخ.
الطاقـــة  توليـــد  مشـــروع  وبخصـــوص 
الكهربائية من المنازل وخصمها من ســـعر 
الفاتـــورة والـــذي أتاحـــت البحريـــن البيئة 
التشـــريعية والفنيـــة لـــه وتـــم إطالقه في 
هنـــاك  أن  ميـــرزا  أوضـــح   ،2018 مـــارس 
طلبات متزايدة حيث تم استالم أكثر من 
100 طلـــب لتوليـــد الطاقـــة الشمســـية من 

المنزل.
وأشار المســـئول إلى أن الهيئة دربت نحو 
314 متدربـــا، حيـــث اجتـــاز بنجـــاح 264 
متدربـــا وحصلـــوا على شـــهادات االعتماد 

وذلك بصورة مجانية.

بدء اتفاقية إنتاج الطاقة الشمسية من المباني األسبوع المقبل
ــورة ــ ــات ــ ــف ــ ــرة ال ــيـ ــعـ ــسـ ــن تـ ــ ــل مـ ــ ــأق ــ ــاء ب ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ــري ال ــتـ ــشـ ــتـ مـــــــــدارس سـ

علي الفردان

 بدء المشروع 
التجريبي للطاقة 
الشمسية على 8 
مدارس حكومية 

ميزرا: المشروع 
يوفر 50 ميغاوات 

من الكهرباء 
المتجددة

سلمان المحميد

المحرر االقتصادي

مازن جمعةمحمد داداباي شفق الكوهجي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

Call.

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006692 ��ار� 430.1 2m RB BD 30.03 BD 139,026

L006693 ��ار� 437.1 2m RB BD 31.04 BD 146,041

L006694 ��ار� 487.3 2m RB BD 30.03 BD 157,516

L005169 ال�ر�امة 846.8 2m AG BD 30 BD 273,448

L004962 ال�سيتين 722 2m RA BD 33 BD 256,463

L005005 ال�سيتين 2000.2 2m B3 BD 55 BD 1,184,158

L005114 الدير 268 2m RA BD 23.90 BD 69,000

L006573 الدير 309 2m RA BD 24 BD 80,000

L006564 الدير 309 2m rb BD 22.55 BD 75,000

L006572 الدير 224 2m RA BD 29 BD 70,000

L005106 ال���د 552 2m RB BD 28 BD 166,368

L006464 ال���د 365 2m SP* BD 50 BD 196,443

L006528 ال���د 210 2m RA BD 40 BD 135,000

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006529 ال���د 206.2 2m RA BD 40 BD 135,000

L006648 ال���د 386 2m BD BD 38.00 BD 157,886

L005006 ال��ير 976 2m BB BD 55 BD 577,811

L004953 الم�ر� 554 2m RA BD 40 BD 240,000

L005108 الم�ر� 526.9 2m RHA BD 15 BD 85,000

L005115 الم�ر� 504 2m B3* BD 36 BD 195,302

L006581 الم�ر� 504 2m B3* BD 35 BD 189,876

L006489 الم�ر� 504 2m B3* BD 33 BD 179,026

L004845 �زر أم�ا� 806 2m SP* BD 40 BD 3,470,313

L005012 �زر أم�ا� 506 2m SP BD 45 BD 255,989

L005159 �زر أم�ا� 778 2m SP* BD 38 BD 320,000

L006390 ���را� 357.1 2m ra BD 29 BD 111,470

L006490 ���را� 548.9 2m RB BD 25 BD 147,708

L006414 ���را� 497.5 2m RB* BD 50 BD 627,745

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006617 ���را� 497 2m ra BD 34 BD 181,890

L006491 ���را� 592 2m ra BD 28 BD 178,424

L006527 ���را� 320 2m ra BD 31.07 BD 107,000

L006584 �لي� ال��رين 4916 2m bb BD 31.07 BD 6,000,000

L006444 �يار الم�ر� 431.6 2m rha BD 27 BD 125,435

L006450 �يار الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L006451 �يار الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L006523 �لم��يا 533.7 2m sp BD 26 BD 149,363

L005160 �لم��يا 1520 2m RG BD 11 BD 180,000

L006574 �لم��يا 245.1 2m ra BD 18.96 BD 50,000

L005068 ��ل�ي 485 2m B3* BD 40 BD 2,088,215

L006582 ��ل�ي 485 2m B3* BD 42 BD 219,262

L006565 ��ل�ي 409.7 2m RA BD 40.28 BD 180,000

L005226 الق�ي�ية 330.2 2m RHB BD 45 BD 159,942

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006465 الق�ي�ية 240.3 2m B4 BD 54 BD 140,000

L005170 �ر�ا�ا� 293 2m RB* BD 40 BD 126,000

L005172 �ر�ا�ا� 293 2m RB BD 40 BD 126,000

L004887 الماح�� 2202.9 2m B4 BD 40 BD 948,480

L004862 الماح�� 1391 2m B4 BD 45 BD 673,772

L005161 الماح�� 781 2m B3 BD 57 BD 480,000

L005194 الماح�� 336.5 2m RHB* BD 27.50 BD 100,000

L005242 الماح�� 536.6 2m RHB* BD 100 BD 577,596

L005243 الماح�� 1491 2m RHB* BD 100 BD 1,605,558

L005003 النعي� 127.8 2m RHB BD 80 BD 110,000

L006412 النعي� 127.8 2m rha BD 72.70 BD 100,000

L004923 �ما�ي� 321.4 2m RA BD 26.60 BD 92,024

L006485 �ما�ي� 402.2 2m ra BD 24.25 BD 105,000

L006486 �ما�ي� 380.3 2m ra BD 24.40 BD 100,000

القيد : 130518
 التاريخ : 12/08/20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )114820( لسنة 2020 بشٔان تحويل شركة تضامن ٕالى شركة ذات 

مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســادة ٔاصحاب شــركة الســواني العالمية البحرين للتجــارة العامة - 
شــركة تضامــن بحرينيــة المســجلة بموجــب القيــد رقــم 130518، طالبين 
تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة ٕالــى شــركة ذات مســٔيولية 

محدودة
برٔاســمال وقدره 5,000 د.ب ) خمســة ٓاالف دينار بحريني ( ، بين كل من: 

1. ساره احمد عبدهللا محمد النوري
2. سعود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المنصور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة  

شركة عازاد العقارية شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم1-131341

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة عازاد العقارية شركة تضامن بحرينية والمسجلة 
بموجب القيد رقم 131341  -  1  بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة 
MUHAMMAD AKHTAR  كمصفي للشــركة . بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد 
انتهــت وفقــا لنــص المادة 325 مــن قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم 
بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 
جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :    
رقم الهواتف35610042    

724COMPUTERS@GMAIL.COM : البريد اإللكتروني 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية   

 شركة اوتاد للمشاريع والتطوير العقاري ذ.م.م
سجل تجاري رقم  122848

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة اوتــاد للمشــاريع والتطوير العقــاري ذ.م.م والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم    122848  بطلــب تصفية الشــركة تصفية اختيارية وتعيين الســيد / 
وافي كامل يوسف عبد هللا علي  كمصفي للشركة . بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 
جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :       
66393909

info@awtadprojects.com

القيد: 28187   - التاريخ 2020-09-08  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل  

اعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تحويل فروع من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسين 
عبــدهللا كاظــم علــي بموجــب التوكيــل مــن المالــك لـــ الكترونيــات ابتهــال مؤسســة فردية  
والمسجلة بموجب القيد رقم 28187 طالبا تحويل كل من فرع 3 وفرع 6 وفرع 7 وفرع 
8 من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 خمسه 

االف دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
حسين عبد هللا  كاظم علي  

ABDUL SHUKKOOR PULAPPADI
KUNHAMMED KALLERI

جليل عبدهللا كاظم علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-119325   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : ناصر احمد ناصر احمد الشيخ ناصر

االسم التجاري الحالي : كاباليروس لبيع منتجات العناية الشخصية
االسم التجاري الجديد : كاباييروس لمنتجات العناية بالبشرة

قيد رقم: 119435-2

التاريخ : 7/10/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2019 -- 133126  اعالن رقم 

 تنازل او بيع  – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة  السيد /بدر راشد محمد عتيق  بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى 
السيد طارق بدر راشد محمد عتيق

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 2002-1
االسم التجاري : مخبز االمل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة  

شركة امينس لك كول سنتر ش.ش.و لمكالها سيم وي كوان
سجل تجاري رقم  135578

بناء على قرارالمالك  ل شركة امينس لك كول سنتر ش.ش.و لمكالها سيم وي كوان
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم   135578    تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وتعييــن 
الســادة/ فاطمة عبد هللا محمد جاســم      كمصفي للشــركة . بهذا يعلن المصفي أن ســلطة 
المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات
يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي :    
رقم الهواتف 38888682    

LEORED786@GMAIL.COM  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-125447   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة، فعلى كل مــن لديــه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : صالح حسين علي غلوم

االسم التجاري الحالي : صالح حسين للسجاد والستائر
االسم التجاري  : المكتبة الشعبية

قيد رقم: 89682 – 1

القيد 116421   -   التاريخ 8/9/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم 124183 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العادي لتشييد المنشآت العائمة ش.ش. و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شــركة العادي لتشــييد المنشــآت العائمة ش.ش. والمســجلة بموجب القيد رقم 116421 ، 

طالبين تغيير االسم التجاري من شركة العادي لتشييد المنشآت العائمة ش.ش.و
.Al Adi Construction of Floating Structures Co SPC

الــى: شــركة العــدي لالستشــارات والتســويق ولتشــييد المنشــآت العائمــة ش.ش.و لمالكها 
فنكات راكافان سوبرامانيان

 AL ADI CONSULTANCY, MARKETING AND CONSTRUCTION OF FLOATING
STRUCTURES CO. S.P.C Owned by VENKAT RAGHAVAN SUBRAMANIAN

التاريخ :05/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-124160   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : زينب عباس محسن سرحان

االسم التجاري الحالي : شورت كت للمظالت والستائر
االسم التجاري الجديد : شورت كت لتخليص المعامالت

قيد رقم: 92327-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اس بي جيه لالستشارات الضريبية واإلدارية ذ.م.م .
سجل تجاري رقم 126584

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنها تقدم إليهــا اس بي جيه 
لالستشــارات الضريبيةواإلداريــة ذ.م.م . والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 126584 بطلــب 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وتعيين الســيدBIJU CHAMATHAYIL ALEX كمصفي 
للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( 21 ) لعــام 2001 ، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، 

BIJU CHAMATHAYIL ALEX   وذلك على العنوان التالي : المصفي
biju.alex@sbjbahrain.com : رقم الهواتف 39274567    -    البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية   

شركة الرمل الذهبي لبرك السباحة ش.ش.و لمكالها عبد الواحد سلمان عبد هللا علي
سجل تجاري  رقم  84329 

تعلــن ادارة الســجل التجــاري بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه تقدم اليها شــركة 
الرمل الذهبي لبرك الســباحة ش.ش.و لمكالها عبد الواحد ســلمان عبد هللا علي والمسجلة 
كشركة الشخص الواحد تحت  القيد رقم     84329  وبناء على قرار مالك الشركة المؤرخ 
في 7 نوفمبر 2015 فقد تقرر    تصفية الشركة تصفية اختياريا وتعيين السيد عبد الواحد 
سلمان عبد هللا علي   كمصفي للشركة . بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقــا لنــص المــادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون 
رقم ( 21 ) لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عبد الواحد سلمان عبد هللا علي
هاتف :39000044

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

37355023

الخميس 10 سبتمبر 2020 - 22 محرم 1442 - العدد 084349



Vacancies Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) has a vacancy for the 
occupation of  ELECTRICAL ENGINEER 

, suitably qualified applicants can contact 17533587  or
  ABDALLAH.DABBAS@DARGROUP.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

Slider Station W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL)

 , suitably qualified applicants can contact 17326603  or 
 HR@MESKHOLDINGS.COM

PENTAGON CONSTRUCTION W.L.L has a vacancy for the occupation of  
PAINTER(BUILDING DECOR)

 , suitably qualified applicants can contact 17274067  or  
PENTAGONCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

Farsana Construction S P C has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39829689  or  
FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 WELDER

 , suitably qualified applicants can contact 77454545  or
  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

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

Um Zainab Bakery has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39379127  or  
FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM

Romans style trade of clothing has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33300073  or
  NAWAL224422@ICLOUD.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

AFZAAL AHMAD MANAGEMENT CO S.P.C Owned by
 AFZAAL AHMAD

 has a vacancy for the occupation of  MASON , suitably qualified applicants can 
contact 37742727  or  AHMAD.AFZAAL24@YAHOO.COM

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WAITER 

, suitably qualified applicants can contact 33548005  or
  BBQ13191@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

FRESH & HOT CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact 36983543  or
  CHANDAFAJJAR000@GMAIL.COM

BADER AHMED SALMANKAIKSOW has a vacancy for the occupation of 
 WATCHMAN / GUARD

 , suitably qualified applicants can contact 17731717  or 
 BADER@BAKGROUP.NET

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

SHRAR FORNITURE has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17414393  or  
alisharar2@gmail.com

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

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

Frenzy for bags and perfume has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(SALES)

 , suitably qualified applicants can contact 39677640  or
  fatyebrahim@hotmail.com

Just  mashi Cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL)

 , suitably qualified applicants can contact 39860601  or 
 KHALIDALASOOMI1@GMAIL.COM

ABUL 4 COLDSTORS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact 39302039  or
 salahabul18@gmail.com

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

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

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

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

POLAR BAHRAIN CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 35432048  or 
 IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.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

WALD ALGHALYA Restaurant has a vacancy for the occupation of  
WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 39887666  or  
JRE7RE7@GMAIL.COM

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of
  MEDICAL CONSULTANT

 , suitably qualified applicants can contact 33322073  or
  MKSADMN@GMAIL.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE)

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

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

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

ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

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

Green thread to sell vegetables, fruits and foodstuffs has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST 

, suitably qualified applicants can contact 36685503  or
  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICAL SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17565333  or
  Sayed.helal@keoic.com

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17140000  or
  PR@AG-BH.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER

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

Alghanah Group W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 TEAM LEADER 

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

BARANI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33162999  or 
 ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM

FOOD CIRCLE W.L.L has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33401308  or
  FOODCIRCLE.BH@GMAIL.COM

REAL WAY DOCUMENT CLEARANCE CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR

 , suitably qualified applicants can contact 17334317  or 
 realdc.bh@gmail.com

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI (DANAT ALKHANAIZY 2/11725) has a vacancy for the 
occupation of  FISHMONGER

 , suitably qualified applicants can contact 33638912  or 
 FATOOM_@HOTMAIL.COM

Good Morning Foul and Local Foods has a vacancy for the occupation of 
 BREAD BAKER

 , suitably qualified applicants can contact 37739970  or 
 IMTEDAD19@GMAIL.COM

MARWA JAAFAR SADEQ ABDULLA AHMED has a vacancy for the occupation of  
WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 35609260  or  
MARWAJAAFARSADEQABDULLAAHME@GMAIL.COM

RAFFA GATE CARGO SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39055666  or
  ALIALFAN@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

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

Bahraini American for Consultations and Development W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact 33447235  or

  AYMANGHALI63@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

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

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

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

WAEL PHARMACY CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
  MEDICAL DELEGATE

 , suitably qualified applicants can contact 17377000  or 
 KHALID@WAELPHARMACY.COM

EMCO COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 FOREMAN 

, suitably qualified applicants can contact 17821988  or
  kharen@emco.com.bh

SHAMEEM TRADING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT

 , suitably qualified applicants can contact 39450511  or
  bfasttrack@gmail.com

FALCON TELECOM has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17443278  or
  FOUAD_AWWAD@HOTMAIL.COM

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

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

Gulf Crystal Contracting has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17290276  or 
 BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM

Pakistan star restaurant has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39126738  or 
 JAHAN4352@GMAIL.COM

MINDS UNITED NETWORK has a vacancy for the occupation of  
COMPUTER SYSTEMS ANALYST

 , suitably qualified applicants can contact 77008809  or
  jsjm111@hotmail.com

DURRAT ALBELAD AIR CONDITIONING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39891618  or 
 alwesam71@hotmail.com

Mastar Furniture has a vacancy for the occupation of 
 UPHOLSTERER(FURNITURE) 

, suitably qualified applicants can contact 36477346  or 
 ALTALAA12@GMAIL.COM

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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17265555  or
  MAIL@ALAALI.COM

NAEEMA AHMED HUSAIN ALI ASHOOR has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33377885  or
  NAEEMAHMED444ALI@GMAIL.COM

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS has a vacancy for the occupation of  
WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 17431517  or
  FATEH44M@GMAIL.COM

GERMAN ORTHOPAEDIC HOSPITAL W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
MEDICAL CONSULTANT

 , suitably qualified applicants can contact 17518899  or 
 JANAHI@VC-BANK.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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 17265555  or
  MAIL@ALAALI.COM

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SYSTEMS ADMINISTRATION

 , suitably qualified applicants can contact 17749111  or
  info@elitetechno.com

Zu Gluhen Auto Care has a vacancy for the occupation of 
 AUTOMOBILE POLISHER

 , suitably qualified applicants can contact 36111101  or 
 INFO@ZUGLUHEN.COM

BUSHANAB BAKERY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 34176204  or
  AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM

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

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

Khan  IT solution W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 34515169  or
  AREAPLUSTECH@GMAIL.COM

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY Bahraini partnership company has a 
vacancy for the occupation of  OFFICE ASSISTANT

 , suitably qualified applicants can contact 34002030  or 
 BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM

KINDOM OF FLOWERS NURSERY has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT

 , suitably qualified applicants can contact 33284999  or  
ABRAHIM4321@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

BAHRAIN WORKSHOP COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MANAGER

 , suitably qualified applicants can contact 17700798  or 
 BWCENG@BATELCO.COM.BH

 ALSARI ELECTRICAL ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  CRANE OPERATOR

 , suitably qualified applicants can contact 17708888  or
  lmra@mmetc.com

CITY GLASSES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17874492  or 
 SAYEDCITY@HOTMAIL.COM

Best care document clearance has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33516157  or 
 bestcarerealestate100@GMAIL.COM

GREAT LAKES DREDGE AND DOCK COMPANY has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17471929  or 
 arahman1957@gmail.com

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

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER

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

PAKISTAN STAR RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 17250232  or 
 ANIS.KHALID@GMAIL.COM

BUSTAN FOR FRESH FISH has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 66708118  or 
 info@awtadi.com

APYSSINIA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33337747  or 
 SADEQ.HOHSEN@GMAIL.COM

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (COMMERCIAL PLANNING)

 , suitably qualified applicants can contact 17874308  or  
farhanindustry@batelco.com.bh

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

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

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

STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of 
 ASSISTANT MANAGER (CREDIT ADMIN UNIT)

 , suitably qualified applicants can contact 17548033  or  
CEO.RBBH@STATEBANK.COM

Oregon Systems W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SYSTEM ANALYST

 , suitably qualified applicants can contact 17744905  or  
FARAH@OREGON-SYSTEMS.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

NOOR AL KERAM RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33600771  or 
 WORDEXPE64@GMAIL.COM

PLUTO GENTS SALOON has a vacancy for the occupation of
  BARBER

 , suitably qualified applicants can contact 36663334  or
  MOATHALNIAMI@GMAIL.COM

Romans style trade of clothing has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33300073  or 
 NAWAL224422@ICLOUD.COM

ISABILA restaurant for biryani has a vacancy for the occupation of  
COOK(ASSISTANT)

 , suitably qualified applicants can contact 39650457  or
  ibellabh@gmail.com

Adara Training Center W L L has a vacancy for the occupation of 
 TRAINER

 , suitably qualified applicants can contact 36199130  or
  INFO@ADARATRAINING.COM

Glamour Medical Center W.L.L has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTAN

T , suitably qualified applicants can contact 17400056  or
  MAEN.BAJ@GMAIL.COM

MOHAMMED ALI ALSHARIF COLD STORE W.L.L  has a vacancy for the occupation 
of  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)

 , suitably qualified applicants can contact 39434444  or
  ALASHRAF46@GMAIL.COM

Rizwan abdullah computer services Bahraini partnership company has a vacancy for 
the occupation of  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 66927651  or 
 RJANI55555@GMAIL.COM

AHMED ZAID RASHID ZAID ALZAABI ( RAFIA/ 5093 ) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN

 , suitably qualified applicants can contact 33617570  or  
AHMEDBB2426@GMAIL.COM

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

Airmech Company W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 PIPE-FITTER

 , suitably qualified applicants can contact 39300061  or
  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

AHMADANI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL)

 , suitably qualified applicants can contact 17713371  or
  ahmadani.est@hotmail.com

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

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

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17345118  or
  BAKHTU750@GMAIL.COM

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES)

 , suitably qualified applicants can contact 17877246  or
  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

ALAKHYAR COLDSTORE has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 39633200  or  
JAMEELAABDULRAHMAN63@GMAIL.COM

Elite City Gems Co. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17224852  or 
 KPSDHARAN@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

LULU TOURISM COMPANY B.S.C has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATOR 

, suitably qualified applicants can contact 17564349  or  
SHAWQI.ALSAYEGH@REEF-ISLAND.COM

MOHAMMED AHMED ABBAS has a vacancy for the occupation of  
WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33556626  or 
 MOHD18279@GMAIL.COM

BOSS SPA AND SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER

, suitably qualified applicants can contact 66661666  or
  M.66661666@GMAIL.COM

Albader Gate Auto Services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 39092719  or 
 JAMALSAIF345@GMAIL.COM
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علـــى هامـــش الـــدورة العاديـــة لمجلـــس الجامعـــة العربيـــة

السعودية: إيران تهدد المنطقة بدعم الميليشيات

األمم المتحدة: الحوثيون جندوا 30 مراهقة للتجسس

أكدت الخارجية الســعودية، أمس، أن النظام اإليراني يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشــيات المســلحة، مشــددة أن الميليشــيات 
تبــث الخــراب والفوضــى فــي كثيــر من الــدول العربية. وقــال وزيــر الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان فــي الــدورة العادية لمجلس 
الجامعــة العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة، إن “أخطــر التهديــدات التي تواجه منطقتنــا العربية ما يقوم به النظــام اإليراني من 
تجــاوزات مســتمرة للقوانيــن والمواثيــق واألعراف الدوليــة بتهديده ألمن واســتقرار دولنا”.كما أضاف “ما زلنا نطالــب المجتمع الدولي 
بتحمــل مســؤولياته إزاء مــا تشــكله هــذه الممارســات )العدائيــة( من تهديد لألمن والســلم الدوليين”.وتابع “ال بد لنا مــن وقفة جادة ضد 

كافة التدخالت الخارجية في الشؤون العربية الداخلية”.

الشعب  بــدعــم  ثــابــت  “موقفنا  قــال  و 
الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل”.
بن  ــوزيــر  ال أكــد  الليبي،  الــشــأن  وفــي 
الليبيين  تدعو  السعودية  أن  فرحان 
الدماء  وحقن  النفس  ضبط  لضرورة 
ووحــدة  ليبيا  ســيــادة  على  والحفاظ 
ترحيب  جــدد  كما  أراضيها.  وسالمة 
بوقف  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
ــنـــار، مـــؤكـــدًا عــلــى ضـــرورة  ــالق الـ إطــ

ــوار ســيــاســي داخــلــي  ــ ــي حـ ــدء فـ ــبـ الـ
ــوق كل  يــضــع الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة فـ
قال  اليمني،  الملف  وفي  االعتبارات. 
الدولي  المجتمع  “نناشد  فــرحــان  بــن 
لوقف  االهتمام  من  المزيد  يولي  بأن 
مـــمـــارســـات الــحــوثــيــيــن وهــجــمــاتــهــم 
ــصــواريــخ والــطــائــرات  ــال ــمــتــكــررة ب ال
ــتــي تــســتــهــدف الــمــنــاطــق  الــمــســيــرة ال
والمطارات  بالسكان  اآلهلة  المدنية 

والــــمــــرافــــق والـــمـــنـــشـــآت الــمــدنــيــة 
أعلن  العراقي،  الشأن  بالمملكة”. وفي 
المملكة تدعم مساعي  أن  بن فرحان 
وحفظ  االستقرار  لتحقيق  العراقيين 
الشعب  مــصــالــح  الــســيــادة وحــمــايــة 
العراقي ووقف التدخالت في شؤونه 
للبنان  “نتمنى  أيضًا  وقــال  الداخلية. 
سيادته  ويصون  عافيته  يستعيد  أن 
بــعــيــدا عـــن الــمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 

ــاف:  ــخــارجــيــة”. وأضــ والــتــدخــالت ال
أمنية  أوضاعا  يعيش  العربي  “الوطن 
واجتماعية  واقــتــصــاديــة  وسياسية 
بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد 
مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز 

العمل العربي المشترك”.

كشــف خبــراء مــن األمــم المتحدة، عن أدلــة تثبــت أن الحوثيين باليمن 
جنــدوا مــا يقرب من 30 فتاة مراهقة كجواســيس ومســعفين وحراس 
وأعضــاء فــي قــوة مؤلفة من النســاء بالكامل تدعــى “الزينبيات”، وفًقا 

لتقرير صدر أمس.

أكثر من  إلى  األممي،  التقرير  واستند 
400 رواية ويركز بشكل أساسي على 
يونيو  إلـــى   2019 يــولــيــو  مــن  الــفــتــرة 
على  الضوء  سلط  كما  العام،  هذا  من 
تعرض جيل من أطفال اليمن “ألضرار 
األطفال  تجنيد  خــالل  مــن  لها  حــد  ال 
وإساءة المعاملة والحرمان من أبسط 
حــقــوقــهــم اإلنـــســـانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

التعليم”.
الـــحـــوثـــيـــيـــن  إن  ــر  ــ ــري ــقــ ــ ــت ــ ال وقـــــــــال 
صبية  جندوا  إيـــران،  من  المدعومين 
ال تــتــجــاوز أعــمــارهــم 7 ســنــوات من 
ــدارس ومــنــاطــق حــضــريــة فــقــيــرة  ــ مــ
ومــراكــز احــتــجــاز مــن خــالل الحوافز 

المالية واالختطاف والتجنيد من قبل 
أقرانهم والتلقين العقائدي.

كما “تلقى الفريق أيضا تقارير موثوقة 
 - فتاة   34 لـ  الحوثيين  تجنيد  بشأن 
عاما   17 و   13 بين  أعمارهن  تتراوح 
عام  ويونيو   2015 عــام  يونيو  بين   -
التجسس.  فــي  الستخدامهن   ،2020
كما جندوا أطفاال، وحراسا، ومسعفين، 

وأعضاء في الزينبيات”.
 12 بأن  التقرير”ثمة مزاعم  وجاء في 
العنف  من  نجين  الفتيات  هــؤالء  من 
والمبكر  الــقــســري  ــزواج  ــ وال الجنسي، 

المرتبط مباشرة بتجنيدهن”.

كتيبة الزينبيات

يشار إلى أن كتائب الزينبيات الحوثية 
ــام2017، عقب  ــ ــعـ ــ تــشــكــلــت أواخـــــر الـ
العاصمة  شهدتها  الــتــي  الــمــواجــهــات 
ــيــس  ــرئ ــيــن الــحــوثــيــيــن وال ــعــاء ب صــن
السابق علي عبدهللا صالح، وما أعقبها 
قادتها  نسوية  مظاهرات  خــروج  مــن 

بالكثير  للمطالبة  حقوقيات  ناشطات 
مـــن الــمــطــالــب األســـاســـيـــة والــقــضــايــا 

الحقوقية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
تشكيل  وراء  مــن  الحوثيون  وهــدف 
ــنــســويــة الــمــســلــحــة،  تــلــك الــكــتــائــب ال
والفعاليات  الــمــظــاهــرات  إيــقــاف  إلــى 
خرجت  الــتــي  النسوية  االحتجاجية 

ضدهم في العاصمة صنعاء.

دبي - العربية.نت

دبي - العربية.نت

وزير الخارجية السعودي

كابول - وكاالت

عمان - بترا

حين  طفيفة  بجروح  أمــس  صالح  هللا  أمــر  األفغاني  الرئيس  نائب  أصيب 
استهدف تفجير موكبه في كابول، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على األقل 

وإصابة حوالي 15 آخرين بجروح كما أعلن مسؤولون.
في  الــســالم  عملية  إلحــبــاط  محاولة  ــات،  ــ إدان واجـــه  الـــذي  الهجوم  واعتبر 
القطرية  للعاصمة  مفاوض  وفد  إلرســال  الحكومة  تستعد  فيما  أفغانستان، 

الدوحة لحضور مباحثات السالم المرتقبة مع حركة طالبان.
وفي شريط فيديو نشر على “فيسبوك” بعد االنفجار، قال صالح وقد ظهرت 
ضمادات على يده اليسرى “إنه كان متوجها إلى مكتبه حين تعرض موكبه 
لهجوم”. وأضاف “أنا بخير لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي 
كان في السيارة معي بخير”. وتابع “أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، 
كان االنفجار قويا”. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان “إّن 
االنفجار استهدف موكب صالح”. وأفاد صحافيون في المكان “لألسف قتل 
10 مدنيين غالبيتهم من العاملين في المنطقة، وأصيب 15 شخصا من بينهم 

عدد من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس”.

العسكرية  الخدمة  تفعيل  إعـــادة  أمــس  األردنــيــة  الحكومة  أعلنت 
25 و29 عاما  العمرية بين  الفئة  للذكور في  العلم”  اإللزامية “خدمة 
مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة كوفيد19-. ووقعت وزارة 
العمل والقوات المسلحة األردنية األربعاء مذكرة تفاهم تشكل إطارا 
لـ “خدمة العلم” بحلة جديدة بحيث حددت مدتها بـ 12 شهرا تتضمن 
3 أشهر تدريب عسكري بحت و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.
التي رعاها رئيس  التوقيع  الرسمي األردني مراسم  التلفزيون  وبث 
الوزراء عمر الرزاز الذي قال “ندشن اليوم معا مشروعا وطنيا قريبا 
العلم وبشراكة عّز وافتخار مع  أردنــي، وهو خدمة  من وجــدان كل 
واالنتماء  الوطنية  مــدرســة  الــعــربــي،  الجيش   – المسلحة  الــقــوات 
واالنضباط”. وأضاف أن “شبابنا وطاقاتنا البشرّية هي أغلى ما نملك، 
وال يمكن أن نقف مكتوفي األيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي 
كــورونــا”.  جائحة  استمرار  ظل  في  بالتفاقم  آخــذة  عالمية  ظاهرة 
وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاما بـ “خدمة 
العلم” إذا كان الئقا صحيا وال يدرس وال يعمل، وغير مسافر، وليس 
رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه. ويمنح المكلف 

100 دينار شهريا )نحو 140 دوالرا( أثناء فترة الخدمة اإللزامية.

إصابة نائب الرئيس األفغاني في انفجار

األردن يعيد الخدمة 
العسكرية اإللزامية

بروكسل - وكاالت

أعلنت المفوضية األوروبية أمس 
ــهــا تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق أولـــي  أن
للحصول على مئتي مليون جرعة 
فــيــروس  لــقــاح محتمل ضــد  مــن 
التحالف  طوره  المستجد  كورونا 
“بايونتك/ األمــيــركــي   - األلــمــانــي 
على  الحصول  إمكان  مع  فايزر”، 
في  إضــافــيــة،  جرعة  مليون  مئة 
ســـادس اتــفــاق مــن نــوعــه يبرمه 

االتحاد األوروبي.
ــــت الـــمـــفـــوضـــة األوروبــــيــــة  ــال وقــ
ــال  ــيـ ــتـ ــة سـ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ ــ لــــــــشــــــــؤون ال
“الــمــفــاوضــات  إن  كيرياكيديس، 
تحرز  بايونتك/فايزر  مع  النهائية 

عرضنا  لتعزيز  جديدا  تقدما 
ــمــتــنــوع من  الــصــلــب وال

اللقاحات المحتملة”.
ــحــن  ــت “ن ــ ــافـ ــ وأضـ
إزاء  مـــتـــفـــائـــلـــون 

وفعالية  سالمة  تثبت  أن  إمكان 
أحد هذه اللقاحات ضد كوفيد19- 
هذه  على  التغلب  في  لمساعدتنا 

الجائحة”.
ــك”  ــتــ ــ ــون ــ ــاي ــ ــة “ب ــ ــركـ ــ وتـــــطـــــور شـ
ومــخــتــبــرات “فـــايـــزر” األمــيــركــيــة 
الــذي دخل  اللقاح  هذا  أشهر  منذ 
تجارب  مرحلة  فــي  يوليو  نهاية 
وفي  واســع.  نطاق  على  سريرية 
عن  التحالف  كشف  يوليو،  مطلع 
إجراء  بعد  إيجابية  أولية  نتائج 

اختبارات على 45 شخصا.
وأعلنت الواليات المتحدة في 22 
دوالر  مليار   1,95 دفــع  يوليو 
مليون  مئة  على  للحصول 
جرعة من اللقاح المحتمل 
التحالف  مــن  الــمــطــور 
األلماني - األميركي.

“األوروبي” يحجز 200 مليون جرعة من لقاح “كورونا”

واشنطن - أف ب

األوسط  الشرق  في  األميركية  العسكرية  القيادة  أعلنت 
يصدر  أن  يتوقع  فيما  الــعــراق،  في  قواتها  خفض  أمــس 
إعــــالن مــمــاثــل عــن الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
قبل  وذلـــك  افغانستان،  مــن  قـــوات  سحب  أيــضــا  يشمل 
الواليات  في  الرئاسية  االنتخابات  على  من شهرين  أقل 
في  األميركية  العسكرية  القيادة  قائد  وأعلن  المتحدة. 
الشرق األوسط الجنرال كينيث ماكينزي من بغداد “بعد 
العراقية  القوات  أحرزته  الذي  الكبير  بالتقّدم  االعتراف 
وشركائنا  العراقية  الحكومة  مــع  والتنسيق  والــتــشــاور 
وجودها  خفض  المتحدة  الواليات  قــّررت  التحالف،  في 
العسكري في العراق من حوالى 5200 إلى 3000 جندي 
أنه  الثالثاء  األبــيــض  البيت  وأكــد  سبتمبر”.  شهر  خــالل 
سيتّم اإلعـــالن فــي وقــت قريب جــدًا عــن خفض جديد 
لعديد القوات األميركية في العراق حيث يتعّرض جنود 
اعتداءات  إلى  نائمة  أميركيون يالحقون خاليا جهادية 
إليــران. وفي خطاب  موالية  متزايدة من جانب فصائل 
ألقاه لمناسبة تسلم القائد الجديد لتحالف مكافحة تنظيم 
الدولة اإلسالمية الجنرال بول كالفير مهامه، قال ماكينزي 

إن الواليات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي في 
معركته على آخر عناصر ناشطة لتنظيم الدولة اإلسالمية 
في البالد وسُتبقي وجودًا عسكريًا محدودًا في سوريا. 
لنا مواصلة تقديم  المحدود يتيح  الوجود  “هذا  وأضاف 
استئصال  في  العراقيين  لشركائنا  والمساعدة  النصائح 
مشيرًا  الــعــراق”،  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بقايا  آخر 
إلى ثقة واشنطن في “قدرة القوات العراقية على العمل 

العراقي مصطفى  بشكل مستقل”. وتعهد رئيس الوزراء 
المجموعات  جماح  بكبح  السلطة  تسلمه  لدى  الكاظمي 
بشدة  تــعــارض  والــتــي  السيطرة  عــن  الخارجة  المسلحة 
ــراق. وأثـــنـــاء اجــتــمــاعــه مع  ــعـ الـــوجـــود األمــيــركــي فــي الـ
إن  ترامب  قــال  الماضي،  الشهر  واشنطن  في  الكاظمي 
جــدوالً  يعِط  لم  لكنه  العراق  ستغادر  األميركية  القوات 

زمنيًا أو مستويات محددة للقوات.

ــر ــدي فـــــــي سبتمبـــــــــــــــ مـــــــن 5200 إلـــى 3000 جنـــــــــــــــــــ
واشنطــن تخّفــض عديــد قواتهـــا في العــراق

لندن - وكاالت

أمس  البريطانية  الحكومة  دافعت 
عـــن قـــرارهـــا الـــتـــراجـــع عـــن بعض 
اتفاق  إطار  في  الــواردة  التزاماتها 
القانون  بــذلــك  منتهكة  بريكست، 
المفاوضات  على  يؤثر  ما  الدولي، 
الصعبة أساسا مع االتحاد األوروبي 
بين  المستقبلية  الــعــالقــات  حـــول 
ــن نـــائـــب رئــيــس  ــلـ الــطــرفــيــن. وأعـ
ــاروس  الــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة مــ
سيفكوفيتش أن االتحاد األوروبي 
سيطال البريطانيين يعقد اجتماع 

طارئ حول تعديالتهم. 
وقال “سأطلب عقد اجتماع للجنة 
المختلطة االستثنائية حول اتفاق 

ــاق فـــي أقـــــرب وقــت  ــحـ ــسـ االنـ
شركاؤنا  ليتمكن  ممكن؛ 

المتحدة  المملكة  في 
مـــــــــــــن إعـــــــــطـــــــــاء 
وتهدئة  تــفــاصــيــل 

قلقنا الشديد من مشروع القانون”. 
لندن  تقدم  أن  في  أمله  عن  وعبر 
ــأن اتــفــاق االنــســحــاب  تــأكــيــدات “بـ
ــلـــه وفـــي  ســـيـــطـــبـــق فـــعـــلـــيـــا بـــأكـــمـ

التفاصيل المقررة”.
البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  وقـــال 
ــنــواب  ــام ال بــوريــس جــونــســون أمــ
الــتــي نشرت  الــتــعــديــالت  إن هـــذه 
ظــهــر أمــــس تـــهـــدف إلــــى “ضــمــان 
الداخلية  للسوق  واألمــان  السيولة 

البريطانية”.
في  الجمركية  الترتيبات  وبــشــأن 
جونسون  قــال  الشمالية،  أيــرلــنــدا 
المبادالت  تسهيل  إلــى  تهدف  إنها 
ــمــمــلــكــة  ــاريــــة داخـــــــل ال ــتــــجــ ــ ال
الفترة  انتهاء  بعد  المتحدة 
ــي تــلــت  ــتــ ــ ــة ال ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ االنـ
بــريــكــســت فـــي أواخــــر 

ديسمبر.

لندن تدافع عن تعديل التفاق “بريكست”
بكين - أف ب

19، ما  أعلنت الصين أمس إلغاء أكبر معارضها للطيران؛ بسبب جائحة كوفيد - 
سدد ضربة إضافية ألوساط الطيران العالمية التي تعطلت بسبب انتشار الفيروس.
مدينة  في  والفضاء  للطيران  الــدولــي  الصين  معرض  يقام  أن  المقرر  من  وكــان 
تشوهاي الساحلية الجنوبية في 10 نوفمبر، بمشاركة شركات ضخمة مثل “بوينغ”. 
لكن أجواء الصين ال تزال مغلقة أمام الرحالت الدولية؛ بسبب القيود المتشددة 
األولــى في مدينة  للمرة  الذي ظهر  المستجد،  انتشار فيروس كورونا  لمنع عودة 

ووهان بوسط البالد قبل أن ينتقل إلى جميع أنحاء العالم.
الطيران في  الرئيس لصناعات  الحدث  الذي يقام مرة كل عامين  المعرض  ويعد 

الصين، إذ يشهد تقديم طائرات جديدة وعقد محادثات تجارية وعروض جوية.
وشكل المعرض منصة لبكين الستعراض تقنياتها العسكرية مثل طائرات الشبح 

المسيرة، وكذلك للكشف عن نسخة من أول محطة فضاء صينية مأهولة.

الصين تلغي أكبر معارضها للطيران

خطف موظَفين على 
متن سفينة هولندية

شركة  تشّغلها  سفينة  قــراصــنــة  هــاجــم 
هـــولـــنـــديـــة قـــبـــالـــة ســــواحــــل نــيــجــيــريــا، 
وخطفوا موظفين اثنين كانا على متنها، 

وفق ما أعلنت مجموعة “سيترايد”.
“ووتــر  سفينة  متن  على  الهجوم  ووقــع 
فــيــنــكــس” لــلــتــبــريــد الـــتـــي تـــرفـــع الــعــلــم 
ــلــيــبــيــري، أثـــنـــاء رحــلــتــهــا مـــن هــولــنــدا  ال
إلـــى الغـــــوس. وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم 
يتّم  “لم  رايدينغز  كور  “سيترايد”  شركة 
التواصل بعد مع أولئك الذين يحتجزان 

العضوين في طاقمنا”.
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ليبيا... ال ألردوغان )1(
بمجـــرد اإلعـــان عن انعقاد االجتمـــاع الليبي األخيـــر في المغرب 
حتـــى بـــادر رجب طيـــب أردوغان إلى اســـتدعاء فايز الســـراج... 
“مخفـــورًا” إلى أنقرة إلباغه كـ “أوامـــر” بضرورة إحباط المحاولة 
المغربيـــة األخيـــرة التـــي كانـــت قـــد ســـبقتها خطـــوة ســـابقة، ألّن 
المعروف أنه كان بانتظار “تفتت” ليبيا وتمزقها ليحقق اســـتعادة 
ولـــو شـــيء مما يعتبـــره أمـــاك العثمانيين، وحيث انـــه بقي يكرر 
أن هـــذه األرض، أي األرض الليبيـــة، أرض عثمانيـــة، وهـــذا مع أن 
مصطفـــى كمال أتاتورك هو من شـــطب الدولة وأقام مكانها دولة 
علمانيـــة هـــي هـــذه الدولـــة التـــي يتاعب بهـــا اآلن هـــذا الرئيس 
التركـــي، وهنـــاك توقعات مدعومـــة باألدلة والبراهيـــن بأن نهايته 

باتت قريبة.
وكانـــت المملكة المغربية أول من بادر لرأب الصدع بين األشـــقاء 
الليبييـــن وكان هناك لقـــاء “الصخيرات” الـــذي حقق خطوة مهمة 
فـــي هـــذا االتجـــاه وحيـــث كان من الممكـــن أن يلتئم هـــذا الجرح 
الراعف في ذلك الوقت المبكر لو لْم تكن هناك كل هذه التدخات 
الخارجية وأســـوأها تدخل رجب طيب أردوغان الذي اختار فايز 
الســـراج وكياً له على أســـاس أنه “عثماني” وأن الهدف استعادة 
أمـــاك االمبراطوريـــة العثمانيـــة، وهذا كما هو معـــروف معلن وال 
يـــزال الرئيـــس التركي )العثمانـــي( يكرره، خصوصا بعدما أشـــعل 

نيران أزمة شرقي البحر األبيض المتوسط.
وهكذا فإنه يجب أن يأخذ األشقاء الليبيون في اعتبارهم وبالطبع  «

ومعهم العرب المعنيون، أنه كان باإلمكان “رتق” هذا التمزق منذ 
البدايات لو لم تكن هناك كل هذه التدخالت الخارجية المتعددة 

وأسوأها التدخل التركي. “إيالف”.

صالح القالب

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

للتواصل: 17111483

رشق النفس بالحجارة بقصد اإليقاظ
عندمـــا تقـــرأ للفيلســـوف الفرنســـي “جان جرنيـــه” تكون أشـــبه بالذي 
يركـــض خلف الحقيقة الصاعـــدة نحو الســـماء أو الهابطة من المكان 
األرفـــع، تكـــون أمام قـــوة ســـباقة ومبدعة وكاشـــفة أمامـــك الكلمات 
للمثول على مسرح األحداث ورشق النفس بالحجارة بقصد اإليقاظ، 
وقدر لي أن أحصل على النســـخة العربية المترجمة من كتابه القديم 
“الحيـــاة اليوميـــة” من إصـــدارات عـــام 1968 حينما كان أســـتاذا في 

السوربون.
ينطلـــق جـــان جرنيه وراء خيالـــه للتفكير في أشـــد التجارب تواضعا 
فـــي حياة اإلنســـان وفـــي الخبرات العاديـــة جدا للكائنات، فالفلســـفة 
التي يمارســـها ليســـت إال عودة إلى عذرية الطفولة حيث نرى العالم 
كمـــا لـــو كنـــا نلحظه أول مـــرة ونصاب بالدهشـــة لألشـــياء التي تأخذ 
مجراهـــا العادي. الحـــركات والطقوس، ولعبة الحيـــاة المألوفة، فتلك 
الحركات إنما تصنع أسلوب كل إنسان، بينما تشكل الطقوس أسلوب 

كل مجتمع.
ويتســـاءل جرنيـــه... ومـــا األســـلوب؟ إنـــه أوال طريقة فـــي التصرف 

والكينونـــة، ومـــا الســـفر، والقـــراءة، والنـــوم، والتدخيـــن؟ مـــا المعنى 
الدفيـــن لتلـــك األفعال؟ ما معنى ميلنا إلى التبـــغ مثا.. إن التبغ الذي 
يعطي نوعا من النشوة يبدو وكأنه يخفف الجسد من أثقاله، والعقل 
كذلـــك. وهكذا فإن رجال الفعل يقدرون قيمـــة التبغ، فنابليون األول 
كان يستنشـــق التبغ لكســـب معركة أوســـلترلتز، ونابليون الثالث كان 

يدخن واستطاع أن يضم السافور إلى فرنسا.
وال يرد جان جرنيه على السؤال الذي يطرحه، لكنه يواصل التحليل 
بنفس المنطق الهادئ مؤكدا بالتساؤل من جديد، أهي النزوة الكامنة 
وراء تلك العادات؟ ومجيبا بهذه المرة بنعم، حيث إن المرء ال يمتلك 
العالـــم بالتدخين، لكـــن التبغ رمز لهذا االمتاك، ونحن نتصرف كما لو 
كان العالـــم قـــد تحول إلـــى قبضة من التبـــغ، وكما لو كنا باســـتهاكنا 
لـــه إنمـــا نجعـــل العالـــم عالمنـــا، حيث لـــم يعـــد إال دخاننا الـــذي ننفثه، 
حلمنـــا، وهو حلم ال يقضى بالعزلة، إنما يجعل المرء في حالة شـــعور 
بالرضى... أو على األقل في حالة شعور بالرضى. مشاهد جان جرنيه 

في الحياة، معظمها لقطات قريبة من النفس مرسومة بمهارة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في كل عام ومع اقتراب العام الدراســـي تستعد المكتبات والمحات 
التجارية بعرض المســـتلزمات المدرســـية مـــن حقائب ودفاتر وأقام 
وغيرها، بجانب األحذية والزي المدرسي الُمقرر لكل مرحلة دراسية، 
وفـــي هذا العام اختلف الوضـــع ليس من ناحية الكم والنوع، إنما من 
ناحية الشـــراء، حيث إن هذا العام ســـيكون التدريس جزًءا منه في 
المـــدارس لمن يرغب من الطلبة وأوليـــاء أمورهم والجزء اآلخر في 

البيت.
وتقدم المحات التجارية والمكتبات في بداية هذا الموســـم ُعروًضا 
ترويجية للمســـتلزمات المدرســـية التي تتميز بالتنـــوع والتعدد، فهو 
موســـم تـــزداد فيـــه المبيعـــات عن غيره مـــن األوقات األخـــرى، إال أن 
أزمـــة الكوفيـــد ســـتقلل مـــن هـــذه المبيعات بســـبب قلـــة الحاجة إلى 
المســـتلزمات المدرسية، ما سُيقلص ميزانية شرائها التي تشكل عبًئا 
إضافًيا على األسر، خصوصا من لديها العديد من األبناء والبنات في 
المدارس، وتبًعا لذلك سينخفض بريق مهرجان العودة إلى المدارس 

هذا العام.
إضافة إلى انخفاض مشـــتريات القرطاســـية المدرسية سيكون هناك 
أيًضا انكماش في طلب رسم وتصوير األنشطة المدرسية طيلة العام 
الدراســـي لمختلف المواد المدرسية، والذي ُيمثل أحد الموارد المالية 

للمكتبـــات، فالكثير من الطلبة يلجأون إلـــى المكتبات من أجل إعداد 
األنشـــطة المدرســـية من رســـم وخرائـــط وتصوير وبحـــوث لمختلف 
المواد المدرســـية، إال أن التعليم عن ُبعد ســـُيقلل هذه األنشطة إن لم 
يعدمها، خصوصا ألولئك الطلبة الذين ســـيتلقون تعليمهم في البيت 

عبر اإلنترنت، وهذا يحتاج إلى قرطاسية أقل من التعليم المباشر.
كذلـــك فـــي مثـــل هـــذه األيـــام كل عـــام تكتـــظ محـــات بيـــع األزياء 
المدرســـية واألسواق بالطلبة وذويهم لشراء المستلزمات المدرسية، 
وحالـــة الركـــود هذه أصابت أيًضا محات الخياطة، حيث يتم عرض 
األلبســـة التي تمـــت خياطتها على واجهات محاتهـــم الزجاجية في 
كل عـــام إال أن هـــذا العـــام المعـــروض منهـــا قليـــل جـــًدا. إن انخفاض 
مبيعـــات المكتبـــات ومحات بيـــع المســـتلزمات المدرســـية واألزياء 
ومحـــات الخياطـــة يمثل موســـما اقتصاديا صعبا لهم، ويســـبب لهم 
خسائر اقتصادية. لذا، فهؤالء يستحقون دعًما مالًيا ليكونوا قادرين 

على المحافظة على نشاطهم االقتصادي. 
إن العودة الكاملة إلى المدارس مرتبطة بالوضع الوبائي وانكماش تداعيات  «

الكوفيد شيًئا فشيًئا، وهناك اُسر اختارت أن يتعلم أبناؤها في المدارس وحتى 
لو ليومين في األسبوع، واألخرى اختارت أن يكون تعليمهم في البيت خوًفا من 

تداعيات الكوفيد.

عبدعلي الغسرة

عام دراسي من غير قرطاسية!

يقال “لو عرف السبب بطل العجب”، ال أدري كيف ومن أين أبدأ مقالي، 
أبـــدأ بضـــرورة الحزم في التصدي لهذا الوباء ســـيئ الصيت، فمع كل 
احترامي للجميع ســـواء كانوا مواطنين أو وافدين فإن جهل البعض 
أدى إلـــى الزيـــادة فـــي عـــدد اإلصابات مؤخـــرا، إضافة إلـــى ذلك فإن 
عنادهـــم غير المبرر أو عدم االلتـــزام كانت نتيجته كارثية كما ترون، 
فقد أصبح جلًيا أن عدم التزام البعض بلبس الكمام واستهتارهم أدى 
إلى الزيادة في عدد اإلصابات، ناهيك عن التجمعات العائلية بشـــكل 

غير مبرر.
أنـــا اآلن موجود في الخارج في إحدى الـــدول، لكنني أجد أن األمور 
هنا شـــبه طبيعية من حيث الحركة التجارية مثل الفنادق والمقاهي 
والمطاعم والمجمعات التجارية وغيرها، لكن في الوقت نفسه وجدت 
التزاًما شـــديًدا من قبل الجميع فـــي تطبيق اإلجراءات االحترازية... 

تصـــوروا أن غرامة عـــدم لبس الكمام تعادل ٥٠ دينـــارا بحرينيا، ألنه 
كلما كانت الغرامة زهيدة ازداد عدد المخالفين والعكس صحيح.

مـــن وجهـــة نظري وفي هـــذه الظروف االســـتثنائية علينـــا أن نفرض 
قوانيـــن صارمـــة لنتغلب على هذا الوباء ألننـــا أمام تحد كبير، وهناك 
من ال يعي ذلك مع األسف الشديد، نعم... أقولها بكل مرارة وحرقة.

ختاًمـــا... هذه دعـــوة مخلصة من مواطن يحب بلده ويعشـــق ترابه، 
أتمنـــى مـــن الجهـــات المختصة البـــدء باتخـــاذ إجـــراءات صارمة بل 
صارمـــة جًدا للحد من الزيادة في الحـــاالت اليومية من المصابين أو 

المخالطين. 
ربي احفظ هذا البلد آمًنا مطمئًنا وأسبغ على قيادتنا الرشيدة وشعبنا  «

ومن يعيش على هذه األرض الطاهرة ثياب الصحة والعافية والعمر 
المديد. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

لو عرف السبب

والكرة وسط الملعب
أوليـــاء األمـــور مازالـــوا فـــي حيـــرة، هـــل يرســـلون أبناءهـــم إلـــى 
المـــدارس رغـــم اســـتمرار تفشـــي جائحـــة كورونـــا، أم يتخـــذون 
قـــرار بقائهم فـــي المنزل والتعلم عن ُبعد حفاظًا على ســـامتهم؟ 
خصوصـــًا أن االختيـــار بين هذين األمرين بـــات في ملعب أولياء 
األمور، وباتت نتيجة الخيار مقلقة وغامضة، وســـيتحملها أولياء 

األمور وحدهم.
السواد األعظم كما يبدو اختار بقاء أبنائه في كنفه ليتابع مسيرة 
تعليمـــه عـــن ُبعـــد، رغم أنهم بذلـــك دخلوا متاهة أخـــرى حول من 
ســـيبقى مع األبنـــاء حال وجود األبوين في العمل؟ ومن ســـيتابع 
لهـــم دروســـهم؟ خصوصـــًا إذا مـــا تحدثنـــا عـــن األطفـــال األصغـــر 
ســـنًا، هـــذا الفريـــق برر اختيـــار التعلم عـــن ُبعد، كـــون األطفال لن 
يتمكنوا مهما حاولوا، ومهما ســـعت المدرســـة جاهدة من االلتزام 
باإلرشـــادات الصحيـــة، أو تحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي، أو حتى 
لبـــس الكمام لفترة طويلـــة، والذي أصاً حذر منه األطباء لتأثيره 

السلبي على القدرة على االستيعاب وسامة الجهاز التنفسي.
ونفس هذا الفريق تخوفوا من المرافق الصحية التي لن يضمنوا 
نظافتها وتعقيمها بشكل مستمر بعد كل استخدام، وهل سيضمن 
األهالي وحتى المدرسون عدم استخدام وتبادل الطلبة أدواتهم 
الشـــخصية؟ فـــذاك نســـي قلمـــه، وتلك تحتـــاج إلى ممحـــاة وذاك 

اشتبك مع رفيقه وهلمجرا.
الفريـــق اآلخـــر، والذي قرر إرســـال أبنائه للمدرســـة، لـــم يجد غير 
االستســـام لهـــذا الخيـــار، فالمـــدة الزمنية مـــن انقطاع الدراســـة 
النظاميـــة قد طالت، واألطفـــال بدأوا يستوحشـــون انعزالهم عن 
المجتمع وتأثرهم نفسيًا لبقائهم في مكان واحد وضيق، كساكني 
الشـــقق مثاً. كما أن بعضهم وجد نفســـه مضطـــرًا لذلك خصوصًا 
أولئـــك ممـــن لديهـــم أبناء فـــي بدايـــة مرحلة جديـــدة وخصوصا 

األول ابتدائي، وحاجتهم الكتساب مهارات حياتية اجتماعية.
وفـــي الكفـــة األخـــرى، المعلمون أبـــدوا تخوفهم من عـــدم القدرة 
علـــى القيـــام بمهامهم الوظيفيـــة على أكمل وجـــه، خصوصًا أنهم 
مطالبـــون بمتابعـــة الطلبة مـــن الفريقين في الصفوف الدراســـية 
وعـــن ُبعـــد، وســـتكون عملية تقييـــم الطلبة غير عادلـــة، خصوصًا 
إن غابـــت أمانـــة البعض وقام أوليـــاء األمور بحـــل الواجبات عن 

أبنائهم. 
ياسمينة: اعتماد نظام التعليم عن ُبعد الحل األمثل. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



أهــدى الالعبــان حمــود عبــدهللا الــدوي ومحمــد مــراد أبوســليم ذهبيتيــن 
للتيكوانــدو البحرينيــة فــي بطولــة بيونــس آيــرس العالميــة االفتراضيــة 
المفتوحة للبومسيه، بعد أن حققا المركز األول في فئة األشبال “6 أعوام 
و8 أعــوام” بمنافســات البطولــة، والتــي شــهدت البطولــة مشــاركة 2000 

العب والعبة من 45 دولة من مختلف بلدان العالم.  

وقـــد حــقــق الـــاعـــب حــمــود الـــدوي 
 8“ األشــبــال  فئة  فــي  األول  الــمــركــز 
نقطة،   4.65 جــمــع  أن  بــعــد  أعــــوام” 
بيرو  منتخب  العـــب  عــلــى  متفوقا 
سانتياغو دياز الذي حل في المركز 
نقطة،   4.62 جــمــع  أن  بــعــد  الــثــانــي 
العب  الثالث  المركز  في  حل  بينما 
كولومبيا ميغول أنجل جيتيريز بعد 

أن جمع 4.53 نقطة. 
ــاعـــب مــحــمــد أبــوســلــيــم  وحـــقـــق الـ
 6“ األشــبــال  فئة  فــي  األول  الــمــركــز 

نقطة،   5.03 جمع  أن  بعد  ــوام”،  أعــ
فــيــمــا حــــل الــــاعــــب الــكــولــومــبــي 
اليخاندرو بيريتو في المركز الثاني 
بعد أن جمع 4.87  نقطة، بينما حل 
في  جــارســيــا  فانتينو  بــيــرو  العــب 

المركز الثالث بعد أن جمع 4.63. 
ــة، أعـــــرب رئــيــس  ــاســب ــمــن وبـــهـــذه ال
ــبــحــريــنــي لــلــتــيــكــوانــدو  ــاد ال ــحــ ــ االت
سعادته  عن  ــدوي  ال عيسى  عبدهللا 
النتيجة  هـــذه  الــاعــبــيــن  بتحقيق 
التي  للنتائج  تضاف  التي  المتميزة 

الظرف  هــذا  خــال  اللعبة  حققتها 
كورونا  جائحة  بسبب  االستثنائي 

كوفيد 19. 
  وقال رئيس االتحاد: “إن ما قدمه 
الــاعــبــان حــمــود عــبــدهللا ومحمد 
لهذين  كبير  بمستقبل  ُينبئ  مــراد 
لما  التيكواندو،  لعبة  في  الاعبين 
جيدة،  فنية  قــدرات  من  يمتلكانه 
ــتــأكــيــد ســتــتــطــور بــالــمــمــارســة  ــال ب
والـــتـــدريـــبـــات الــــجــــادة وخــــوض 
ــتــي  ــاركــــات الـــخـــارجـــيـــة ال ــمــــشــ ــ ال
ــاك والـــخـــبـــرة،  ــكـ ــتـ تــكــســبــهــمــا االحـ

والــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــــال ذلـــك 
المشرفة  الــمــســتــويــات  يــقــدمــا  أن 
الــمــزيــد من  يــحــصــدان منها  الــتــي 
ــدو  ــيــكــوان ــت ــلــعــبــة ال اإلنـــــجـــــازات ل
البحرينية في المستقبل القريب”. 

االفتراضية  البطوالت  أن  وأضاف 
ما هي إال فرصة الستمرار الحضور 
صعيد  على  الاعبين  لدى  الذهني 
تستعيد  أن  مــتــمــنــيــا  ــمــنــافــســة،  ال
الرياضة عافيتها من جديد وتعود 

األمور إلى طبيعتها؛ من أجل إقامة 
يتطلع  التي  الرياضية،  التجمعات 
حصدها  التيكواندو  تزيد  أن  فيها 
ــاف لــســجــل الـــريـــاضـــة  ــذي يـــضـ ــ ــ ال

البحرينية.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

الدوي وأبوسليم يحرزان ذهبيتين لـ “التيكواندو البحرينية”
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جددت إدارة االتحاد الكويتي لكرة 
السلة ثقتها بالمدرب الوطني سلمان 
لموسم  مــهــمــتــه  ــيــواصــل  ل رمـــضـــان 

إضافي.
ــرت مــراســم تــوقــيــع الــعــقــد يــوم  وجـ
ــيــن بــحــضــور رئــيــس االتــحــاد  ــن اإلث
ــدد مـــن أعــضــاء  ــعــنــزي وعــ رشــيــد ال
نفسه،  والـــمـــدرب  اإلدارة  مــجــلــس 
ــا الــوطــنــي  ــن حــيــث ســيــســتــمــر مــدرب
بمهمته  ــة  ــســل ال كــــرة  فـــي  الــخــبــيــر 
الشباب والناشئين  تدريب منتخبّي 
للمنتخب الكويتي بالمرحلة المقبلة.

الــذي  لــلــمــدرب رمــضــان  ولــم يتسَن 

تــم الــتــعــاقــد مــعــه فــي شــهــر أكتوبر 
بشكل  مهمته  يــبــاشــر  أن  الــمــاضــي 
رئيسي مع المنتخبين بسبب تأجيل 
المفترض  مــن  كــان  التي  البطوالت 
المشاركة بها بسبب فيروس كورونا 

الذي حّل منذ مطلع العام الجاري.
المدرب  أن  الكويتي  االتحاد  ويــرى 
فنية  رؤيــة  يمتلك  رمــضــان  سلمان 
للمراحل العمرية عطًفا على الخبرة 
التي يمتلكها وسيرته الذاتية البارزة 
تم  إثــره  الخليج، وعلى  في منطقة 
ويرتقي  ينهض  لــكــي  بـــه؛  التمسك 

باللعبة.

“سلة الكويت” تجدد عقد سلمان رمضان

اللجنة اإلعالمية

القتالية  الفنون  نجوم  أكبر  أحد  يخوض 
المقاتل  ــط  األوسـ الــشــرق  فــي  المختلطة 
البحريني حمزة الكوهجي “فخر المملكة” 
ثاثة  مــن  بــعــد سلسلة  الــتــالــيــة  مــعــركــتــه 
جيمس  آيــدان  نظيره  مواجها  انتصارات، 
مــن بطولة   42 ـــ  ال النسخة  فــي  ويــلــز  مــن 
سبتمبر   24 فـــي  وذلـــــك   BRAVE CF

الجاري. 
لحمزة  ُيتيح  قد  اللقاء  هذا  في  وانتصار 
فرصة الُمنافسة على حزام وزن الدين مع 
رمزا  ُيعتبر حمزة  لومان.  الُمقاتل ستفين 
اهتمام  مصدر  ُيمّثل  كما   ،BRAVE CF لـ 
بـــن حــمــد آل خيفة  الــشــيــخ خــالــد  ســمــو 
منذ  المختلطة.  القتالية  الفنون  برياضة 

تطور   ،KHK MMA منظمة  إلى  انضمامه 
الكوهجي ليصبح اسًما مألوًفا في منطقة 
 BRAVE CF مقاتلي  أشهر  كأحد  الخليج 

وأكثرهم تأّلقا. 
فقد  الــبــحــريــن،  لمملكة  حقيقي  كممثل 
الماضي  العام  المهم  فوز  الكوهجي  حقق 
BRAVE CF 29، وذلك وسط  في بطولة 
الساحة الممتلئة لمدينة خليفة الرياضية، 
حــيــن هــيــمــن عــلــى األرجــنــتــيــنــي نــاهــول 
غاندولفي وسجل انتصاًرا ساحًقا بالضربة 
القاضية الفّنية، مما دفعه إلى اعتاء قمة 
انتصارا  حقق  أن  سبق  الــديــك.  وزن  فئة 
على  مهمين  انتصارين  غاندولفي،  على 
أما  بيتبيتونج.  وكريسانتو  وانــغ  يايونغ 
للخطوة  مستعد  بأنه  حمزة  فيشعر  اآلن، 
المواجهة،  هذه  في  مسيرته.  في  التالية 

فــي جــيــمــس مهاجما  الــكــوهــجــي  ســيــرى 
خطيرا ونّدا متمّيزا. حقق المقاتل الويلزي 
الــشــاب صــعــودا سريعا مــن خــال بطولة 
مــعــارك  بــثــاث  فـــاز  حــيــث   ،BRAVE CF
على  انتصار مذهل  ذلك  بما في  متتالية، 
فرانس  الــســابــق  العالمي  اللقب  منافس 

مامبو. 
خسارته  بسبب  تعثر  الصعود  هــذا  ولكن 
كــّرس  جيمس  لكن  إلــس،  كاميرون  أمــام 
ليستطيع  للتدريب  عــام  مــن  أكثر  لنفسه 
أن يقّدم أداًء قويا، ويفوز بالمنازالت. لقد 
حيث  العالم،  أنظار  جيمس  تطور  جــذب 
فئة  في  البارزين  المنافسين  أحــد  أصبح 
منشغا  الكوهجي  وسيكون  الديك.  وزن 
إلى الحد األقصى عند عودته إلى البحرين 
التغّلب  من  تمّكن  فــإذا  سبتمبر،   24 يــوم 
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اللقب مسألة وقت ليس إاّل. 
من  ــنــزال  ال هــذا  فــي  الكوهجي  سيسعى 
الــمــصــارعــة،  فــي  مــن خلفّيته  االســتــفــادة 
أنه أظهر تحسنا كبيرا في مستواه  سّيما 
نــزال إلى آخــر، في السيطرة، وإنــزال  من 
الــذي  العمل  أن  فيه  الشــك  مما  الخصم. 
تّم إنجازه في منظمة KHK MMA تحت 
إشــراف بطل العالم إلــدار إلــداروف يؤتي 
ــراء إمــكــانــات  ــ ثــمــره، حــيــث ســاهــم فــي إث
المملكة”. في حين  بـ “فخر  الُملقب  الفتى 
بين  بأنه صــدام  القتال  يمكن وصــف  ــه  أّن
جيمس،  والمهاجم  الكوهجي  الــمــصــارع 
قّوة  بمناطق  يتمّتعان  الرجلين  كا  فــإن 
ــرى، حــيــث أظــهــر حــمــزة حـــركـــات يد  ــ أخـ

ولكمات ُمحّسنة في فوزه على غاندولفي، 
ــادر على  أنـــه قـ أيــًضــا  ــدان  ــ آي أثــبــت  بينما 
عمليات  وإيـــجـــاد  بــالــحــصــيــرة  الــتــمــســك 

إخضاع خطيرة حتى وهو في األسفل. 
ســيــنــظــر الــمــشــجــعــون فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم إلى هذه المباراة على أن الفائز فيها 
ستيفن  للبطل  الُمرّجح  المنافس  سيكون 
والخليج،  البحرين  مشجعو  أمــا  لــومــان. 
اختبار  ساحة  أنها  على  إليها  فسينظرون 

أخرى لحمزة الكوهجي.

حمزة الكوهجي

”BRAVE CF 42“ يحتاج لتحقيــق انتصار جديد في بطولــة

حمزة الكوهجي يقترب من المنافسة على اللقب

ترشــح معظــم اإلدارة الحاليــة مــع ترقــب وجــوه جديــدة

هل يشهد األهلي انتخابات ساخنة؟

ــادي األهـــلـــي يـــوم األربـــعـــاء 9  ــنـ فــتــح الـ
لرئاسة  الــتــرشــح  بـــاب  ــجــاري  ال سبتمبر 
للدورة  الــنــادي  إدارة  مجلس  وعضوية 
ــع  الــتــي تمتد ألرب ــقــادمــة  ال االنــتــخــابــيــة 

سنوات من 2020 حتى 2024.
ومع بدء عملية الترشح من المتوقع أن 
طفيفة  تغييرات  عن  االنتخابات  تسفر 
جديدة  وجوه  بدخول  “مفاجآت”  وربما 
ــن الــجــمــعــيــة  ــجــيــد مـ ــدد ال ــعـ ــل الـ فـــي ظـ
والــتــحــركــات  األهــلــي  لــلــنــادي  العمومية 
قبل  بها  القيام  المترشحون  اعتاد  التي 
االنــتــخــابــات لــلــحــصــول عــلــى األصــــوات 
وأكثرها  البحرين  أندية  أكبر  من  لواحد 

تاريخا وعراقة.
على مستوى الرئاسة يبدو المشهد أكثر 
وضــوحــا، حــيــث أعــلــن الــرئــيــس الحالي 
خالد كانو في تصريحه الخاص لـ “الباد 
سبورت” عدم رغبته بالترشح لكنه فتح 
الباب أمام االستمرار في حال عدم تقدم 

أي شخصية جديدة لخافته.
ــا عــلــى مــســتــوى عــضــويــة مجلس  ــ وأمـ
منافسة  االنتخابات  تشهد  ربما  اإلدارة 
ســاخــنــة بــيــن الــمــتــرشــحــيــن فــي ظــل ما 
ــة  ــ يــزخــر بــه الـــنـــادي مــن كـــفـــاءات إداري

بمختلف األلعاب الرياضية.
معظم  أن  إلــى  تشير  األولــيــة  التوقعات 
ربــمــا  الــحــالــي  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 

لمواصلة  مجددا  الترشح  على  يقدمون 
ــصــفــراء، وهـــم كل  الــعــمــل فــي الــقــلــعــة ال
مـــن مــحــمــد جــمــعــة بــشــيــر وعــبــدالــعــزيــز 
حمزة  ومحمد  زلــيــخ  ــادر  ونـ بوخمسين 
وســـيـــد جــــال حــســن ونـــــادر الــحــاجــي، 
وعــاء  طــه  فريد  موقف  يتأرجح  فيما 
عدمه،  مــن  الترشح  بين  مــا  الحلواجي 
فيما أكدت مصادر لـ “الباد سبورت” عدم 

عبدالرحمن  أحمد  الحالي  العضو  رغبة 
أمـــام وجــوه  الــمــجــال  للترشح؛ إلفــســاح 

جديدة لدخول مجلس اإلدارة.
لغاية  الترشح  ولحين موعد إغاق باب 
تبرز  أن  المؤمل  الجاري من  17 سبتمبر 
بعض الوجوه الجديدة أو بعض األسماء 
األخــــرى مــمــن دخــلــت عــضــويــة مجلس 
األجهزة  في  العمل  لها  سبق  أو  اإلدارة 
ــعــاب الــريــاضــيــة  اإلداريــــــة والــفــنــيــة لــأل

وبعض الاعبين القدامى السابقين.
وكان مجلس اإلدارة الحالي بقيادة خالد 
كــانــو قــد حــقــق الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات 
األربع  السنوات  والعربية خال  المحلية 
الماضية، وكان النادي حاضرا بقوة على 
األلــعــاب  معظم  فــي  المنافسة  خــارطــة 
العمومية  الجمعية  وتتطلع  الرياضية، 
أكبر؛  بــصــورة  الــقــدم  كــرة  لعبة  لتطوير 
تميز  أن  بعد  الــنــادي  واجــهــة  باعتبارها 

النادي في باقي األلعاب.

نائب رئيس النادي السابق عضو الجمعية العمومية مؤنس المردي يدلي بصوته في أحد االنتخابات
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علي مجيد

حسن علي

المبارك يواصل سيطرته ويحقق لقب ثاني سباقات البطولة
ـــو” ـــد تورزم ـــن “غران ـــة البحري ـــة لبطول ـــة الثاني ـــات الجول ـــن منافس ضم

أحــكــم الــمــتــســابــق الــبــحــريــنــي إبــراهــيــم 
ــافــســات  ــارك ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــن ــ ــب ــمــ ــ ال
من  الــثــانــيــة  للنسخة  الــثــانــيــة  ــة  الــجــول
للرياضة  تورزمو  غراند  البحرين  بطولة 
الجمعة  يــوم  أقيمت  التي  اإللكترونية، 

الماضي.
ــن بــلــغ  ــ ــبـــاق فــــي زمـ ــهــــى الـــسـ ــ وأن
ــا  ــارًكـ تـ دقـــيـــقـــة   21.18.288
المركز الثاني ألقرب منافسيه 
لويس  البريطاني  المتسابق 
سميث، الذي أنهى السباق 
 21.20.976 بلغ  زمــن  فــي 
دقـــيـــقـــة، والـــمـــركـــز الــثــالــث 

أنهى  للمتسابق حسين علي حسن،الذي 
السباق في زمن بلغ 21.28.826 دقيقة.

المركز  صــاحــب  مسيث  لــويــس  وتمكن 
ــســبــاق مـــن تحقيق  ــثــانــي فـــي هـــذا ال ال
زمنها  بلغ  إذ  لــفــة،  أســـرع  صــاحــب  لقب 

1.37.317 دقيقة.
السباق على مضمار حلبة كيوتو  وأقيم 
 12 مــن  باليابان وتــكــون  بـــارك  درايــفــنــغ 
بين  مثيًرا  تنافًسا  السباق  وشهد  لفة، 
المتأهلين  عشرة  الخمسة  المتسابقين 

للنسخة الثانية.
وسيكون المتسابقون الخمسة عشر على 
من  الثالثة  الجولة  منافسات  مع  موعد 

الجمعة  يوم  ستقام  التي  البطولة،  عمر 
الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري.

الثانية  نسختها  فــي  البطولة  وتتكون 
مــن 5 جــــوالت أقــيــمــت األولــــى 21 من 
الثانية  الجولة  الماضي،  أغسطس  شهر 
 11 الثالثة  الجولة  الــجــاري،  سبتمبر   4
سبتمبر   18 ــرابــعــة  ال الــجــولــة  سبتمبر، 
والجولة الخامسة 25 من سبتمبر أيًضا، 
البحرين  حلبة  من  كل  البطولة  وترعى 
الــدولــيــة مــوطــن ريــاضــة الــســيــارات في 
 ”DHL”و  ”VP Fuel“ األوســــط،  الــشــرق 
السلكية  الــوطــنــيــة  االتـــصـــاالت  وشــركــة 

والاسلكية بتلكو.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

صاحب المركز األول إبراهيم المبارك

بطولة بيونس آيرس 
العالمية االفتراضية 
المفتوحة للبومسيه



أن  األردنيـــة  الغـــد  صحيفـــة  كشـــفت 
المـــدرب عثمـــان الحســـنات بـــات مـــن 
ضمـــن اهتمامات نادي المحرق ليتولى 
القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق  قيـــادة 

بالموسم الرياضي المقبل.
موقعهـــا  فـــي  الصحيفـــة  وبينـــت 
اإللكترونـــي مســـاء الثالثـــاء أن نـــادي 
المحـــرق قد رصد الكثير من المباريات 
لـــدى  الحســـنات  عليهـــا  أشـــرف  التـــي 
قيادتـــه تدريـــب فريق الحســـين إربد، 
عـــن  إيجابيـــة  بانطباعـــات  وخـــرج 

إمكاناته الفنية.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن أحد وكالء 
مـــع  الموضـــوع  فتـــح  قـــد  الالعبيـــن 
الحســـنات بشأن إشـــرافه على تدريب 
المحرق، إال أن المدرب فضّل الحديث 

في األمر عندما يتلقى عرًضا رسمًيا.

الحالـــي  المـــدرب  أن  رغـــم  وعلـــى 
البرازيلي باكيتا يمتلك موسًما إضافًيا 
بموجب عقده مع المحرق، وهو يســـير 
فـــي الطريـــق الصحيح حتـــى اآلن من 
حيـــث بلوغـــه المبـــاراة النهائيـــة لكأس 
جاللـــة الملك وأيضـــا لتصـــدره ترتيب 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز مع تبقي 
باإلضافـــة  النهايـــة  علـــى  جـــوالت   3

لوصولـــه لنهائـــي كأس االتحـــاد، إال أن 
مصيـــره باالســـتمرار مـــع الفريـــق مـــن 
عدمه قد يتوقف على ما سيحققه في 
ختـــام الموســـم وخصوًصا لمســـابقتّي 
الـــدوري وكأس الملـــك؛ كونهمـــا األكثر 
أهميـــة وتأثيـــًرا على الصعيـــد المحلي 
إذا مـــا ذكرنا أن كأس االتحاد ما هو إال 

تحصيل حاصل.

عثمان الحسنات

على ذمة صحيفة “الغد” األردنية.. والمدرب ينتظر العرض
عثمان الحسنات في مرصد نادي المحرق

اتحاد الجولف

ضمن سعي االتحاد البحريني للجولف 
فـــي تطوير كـــوادره اإلداريـــة والفنية 
نائـــب  العيـــد  خليفـــة  دعيـــج  شـــارك 
رئيس االتحاد البحريني للجولف في 
دورة التحكيـــم للمســـتوى الثانـــي في 
رياضة الجولف، والتي نظمها االتحاد 
وبنظـــام  بعـــد  عـــن  للجولـــف  العربـــي 
الـــزوم لالتحادات العربية وبمشـــاركة 
55 مشـــاركا مـــن مختلـــف االتحـــادات 
العربـــي  االتحـــاد  تحـــت  المنظويـــة 
للجولـــف وتأتي هذة المشـــاركة ضمن 
للجولـــف  البحرينـــي  خطـــط االتحـــاد 
إليجـــاد قاعدة مـــن الحكام يشـــرفون 
علـــى البطوالت التـــي ينظمها االتحاد 
البحريني للجولف وممكن االســـتعانة 
البطـــوالت  تحكيـــم  إدارة  فـــي  بهـــم 
الخليجيـــة والعربية واإلقليمية وذلك 
بعـــد اجتياز عـــدد مـــن اإلداريين لهذه 

الدورة ســـابقا، حيث شـــارك أمين سر 
االتحـــاد البحرينـــي للجولـــف عبدهللا 
سعيد الكعبي ومدير المنتخبات عادل 
المســـتوى  دورة  فـــي  الفيـــاض  علـــي 
الثاني لحـــكام رياضة الجولف، والتي 
تم تنظيمهـــا من قبل االتحاد الماليزي 
للجولف وتحت مظلة االتحاد العالمي 

للجولف - أغسطس 2019. 

أول  والفيـــاض  الكعبـــي  بـــأن  يذكـــر 
بحرينيين يجتازون المســـتوى الثاني 
لحكام الجولف على مستوى البحرين 
اســـتحقوا  وبهـــذا  العربـــي،  والخليـــج 
إجـــازة التحكيـــم بشـــكل رســـمي فـــي 
رياضـــة الجولف في مملكـــة البحرين 
والوطـــن  العربيـــة  الخليـــج  ودول 

العربي.

مشاركة نائب رئيس االتحاد دعيج العيد في الدورة عن بعد

ضمــن خطــط االتحــاد البحرينــي إليجــاد قاعدة مــن الحكام
خليفة يشارك بدورة المستوى الثاني لتحكيم “الجولف”
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هل يتوج المالكية بلقب دوري “الثانية”؟
ــة 20 ــول ــج ــع فـــي ال ــدي ــب ــام ال ــ ــا أم ــوي ــرب مـــوعـــدا ق ــض ــبــحــريــن ي ال

تقــام اليوم )الخميس( منافســات الجولة 20 )المؤجلــة( لدوري الدرجة الثانية لكرة 
القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30 مساًء. ويلعب سترة مع المالكية على استاد 

األهلي، فيما يلعب البحرين مع البديع على ملعب مدينة حمد.

ويشـــير ترتيب الدوري حالًيا في القســـم 
الثالـــث الـــذي يضـــم 5 أندية إلـــى تصدر 
البحريـــن  نقطـــة،   41 برصيـــد  المالكيـــة 
وصيًفـــا برصيـــد 35 نقطـــة، البديـــع 31، 
مدينـــة عيســـى 29، وســـترة فـــي المركز 
الخامـــس برصيـــد 27 نقطـــة وســـيخضع 

للراحة اإلجبارية خالل هذه الجولة.
وستكون الفرصة متاحة للمالكية لحسم 
اللقب شـــريطة فـــوزه على ســـترة وتعثر 
أمـــام  الخســـارة  أو  بالتعـــادل  البحريـــن 
البديـــع، أو تعـــادل المالكيـــة مـــع ســـترة 
وتعثـــر البحريـــن بالخســـارة. وفـــي حال 

فـــوز المالكيـــة على ســـترة فـــإن المالكية 
سيســـجل نفســـه كأول الصاعديـــن إلـــى 
الـــدوري الممتاز. ويقود ســـترة والمالكية 
مدربـــان وطنيان: عالء حبيـــل مع األول 
وأحمـــد يعقـــوب مـــع الثانـــي. والمالكيـــة 
فوت على نفسه العديد من الفرص سواء 
لحسم الصعود أو اللقب، وسيكون اليوم 
أمام فرصـــة جديدة قد تعلن عن فرحته 

المزدوجة بالصعود وحسم اللقب.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، ســـتكون اإلثارة 
والنديـــة عنواًنـــا بـــارًزا للمواجهـــة التـــي 
تجمـــع طرفيـــن يتنافســـان علـــى بطاقـــة 

الصعـــود أيًضـــا، إذ إن فـــوز البديـــع اليوم 
يعني دخوله رســـمًيا في سباق التنافس 
علـــى بطاقـــة مباشـــرة؛ كونـــه ســـيقلص 
الفـــارق مـــع البحريـــن إلى نقطـــة واحدة 

مـــع وجـــود لقـــاء إضافـــي للبديـــع. يقود 
عدنـــان  وطنيـــان:  مدربـــان  الفريقيـــن 
إبراهيـــم مع البحرين وهشـــام الماحوزي 

مع البديع.

فريق المالكية

اتحاد اليد

أكـــد أمين الســـر العـــام باالتحاد 
البحريني لكرة اليد خالد الناجم 
تحديـــد موعـــد انعقـــاد الجمعية 
العموميـــة العادية، إذ تم اعتماد 
يوم الســـبت الموافق 10 أكتوبر 
المقبـــل موعـــدا لعقـــد االجتماع 
التقريـــر  الـــذي يشـــهد مناقشـــة 
األدبي والتقرير المالي وانتخاب 
مجلس اإلدارة الجديدة للدورة 
االنتخابيـــة القادمة والتي تمتد 

حتى سنة 2024.
وأشـــار أمين الســـر إلـــى أن باب 
تمـــام  فـــي  ســـيفتح  الترشـــيح 
الساعة الســـابعة من مساء يوم 
الخميـــس الموافـــق 10 الجاري، 
حيث تـــم توجيـــه الدعـــوة إلى 
األندية األعضاء مع المستندات 
المطلوبـــة، والتـــي تمثلـــت فـــي 
نمـــاذج  الترشـــيح،  اســـتمارة 

المرشحين ألنديتهم،  لخطابات 
لعضويـــة  الترشـــح  شـــروط 
واســـتمارة  اإلدارة  مجلـــس 
االجتمـــاع،  لحضـــور  التخويـــل 
الترشـــح  بـــاب  غلـــق  أن  مبينـــا 
في الســـاعة الســـابعة من مساء 
يوم األحد الموافق 20 ســـبتمبر 

.2020

10 أكتوبر انتخابات اتحاد اليد

خالد الناجم

تعـــادل فريقـــا المنامة والبســـيتين ســـلبا 
بـــال أهـــداف، فـــي المبـــاراة التـــي جمعت 
مدينـــة  اســـتاد  علـــى  أمـــس،  الطرفيـــن، 
خليفة الرياضية، ضمن ختام منافســـات 
الجولـــة 15 لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم.
وعجـــز الفريقـــان عـــن التهديـــف طـــوال 
بالتعـــادل  المبـــاراة  لتنتهـــي  الشـــوطين؛ 

ويتقاسم الطرفان نقاط المواجهة.
وعقد البســـيتين موقفه بالنســـبة للهبوط 
إلى دوري الدرجة الثانية، إذ بات معرًضا 
بنسبة كبيرة للهبوط، فيما أضاف المنامة 

نقطة لرصيده في وسط الترتيب.

الشوط األول

لم يحفل الشوط األول بكثير من الفرص 
الحقيقيـــة علـــى مرمـــى الحارســـين رضا 
بهرام مع المنامة وأحمد عبدالرســـول مع 

البسيتين.
وحـــاول العـــب البســـيتين محمـــد خالـــد 
التســـجيل مـــن خـــارج المنطقـــة، وســـدد 
كـــرة بيمينه غيـــر مجراها دفـــاع المنامة 
وجـــاورت القائم األيمـــن لمرمى الحارس 

بهرام وصوالً للدقيقة )7(.
وتوغل العب المنامة عيسى جهاد يميًنا 
وسدد كرة أرضية مرت بعيدة عن مرمى 

البسيتين في الدقيقة )17(.
وسدد العب البسيتين صالح عبدالحميد 
كـــرة ثابتة قوية جـــاورت القائم األيســـر 
دون أن تجـــد موقًعـــا فـــي الشـــباك عنـــد 

الدقيقة )27(.
وانفـــرد العـــب البســـيتين محمـــد خالـــد 
الحـــارس رضـــا  المنامـــة، إال أن  بمرمـــى 
بهرام أنقذ الموقف ببراعة وحمى مرماه 

من هدف محقق في الدقيقة )39(.

الشوط الثاني

كاد البديل المنامي مهدي عبداللطيف أن 
يســـجل هدف السبق لفريقه بعد أن سدد 
كرة من داخل المنطقة ارتدت من القائم 

األيمن في الدقيقة )62(.
وســـدد العب البســـيتين تيمبو كرة قوية 
تألق في إبعادها الحارس رضا بهرام قبل 
أن تصطدم بالعارضة عند الدقيقة )69(.

ولعـــب العـــب البســـيتين عبـــدهللا دعيج 
كرة رأســـية قوية أبعدهـــا الحارس مانًعا 
هدًفـــا محقًقـــا لـ “الســـفينة الزرقـــاء” عند 

الدقيقة )74(.
قاســـم،  عبـــدهللا  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونه سيد جالل محفوظ وعلي سعد، 

والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

15 الـــــــــجـــــــــولـــــــــة  خـــــــــتـــــــــام  فـــــــــــي 
المنامة والبسيتين يتعادالن بال أهداف

أحمد مهدي l تصوير: خليل إبراهيم

جدول الترتيب

1. المحرق 34 نقطة

2. الحد 32 نقطة

3. الرفاع 31 نقطة

4. النجمة 25 نقطة

5. الرفاع الشرقي 21 نقطة

6. المنامة 20 نقطة

7. األهلي 15 نقطة

8. الشباب 11 نقطة

9. الحالة 10 نقاط

10. البسيتين 10 نقاط

واصل المدرب خالد الحربان تألقه الفني 
فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكرة 
القـــدم، إذ قـــاد فريقـــه النجمـــة لتحقيـــق 
الفوز على نظيره األهلي بهدفين دون رد 
في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء 
علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمد آل 

خليفة بعراد في ختام الجولة 15.
وأحـــرز هدفـــّي النجمـــة الالعـــب إبراهيم 
حبيب عبر ركلة الجزاء في الدقيقة )25( 
والبديـــل عبدالرحمن يوســـف في الوقت 
بـــدل الضائع من الشـــوط الثانـــي، وبذلك 
كســـب النجمة “ديربـــي العاصمة” وأصبح 
رصيـــده )25 نقطة( فيما بقّي األهلي على 
رصيده )14 نقطة( وبات وضعه صعًبا مع 

اقترابه من فرق المؤخرة.

مجريات المباراة

حقـــق فريق النجمـــة أفضلية نســـبية عن 
نظيـــره األهلي فـــي مجمل المبـــاراة، عبر 
االســـتحواذ علـــى الكرة وحســـن التنظيم 
بأرضيـــة الميـــدان ومحاوالتـــه فـــي شـــن 
الهجمـــات علـــى مرمى الحـــارس محمود 
العجيمـــي. وفي المقابل األهلي، لم يظهر 
بالصـــورة المنتظرة وغـــاب عنه التجانس 

في األداء وابتعاد الخطوط فيما بينها.
مضـــت الدقائـــق الخمـــس عشـــرة األولى 
بشـــكل اعتيـــادي بينهمـــا، إلى أن شـــهدت 
المبـــاراة أول فرصـــة حقيقيـــة مـــن أقدام 
النجمـــاوي هشـــام منصـــور، الـــذي تلقـــى 
كـــرة من زميله علي مدن إال أن تســـديده 
الدقيقـــة  وفـــي   .)18( المرمـــى  اعتلـــت 
)25( مـــرر علـــي منيـــر كـــرة ذهبيـــة لعلـــي 
مـــدن الـــذي توغـــل بالمنطقـــة وُعرقل من 
الحارس العجيمي ليحتسب الحكم ركلة 
جـــزاء انبرى لها إبراهيم حبيب وســـددها 

بحرفنة في الشباك معلًنا الهدف األول.
ســـعى النجمـــة إلـــى تعزيـــز هدفـــه إال أن 
األخيـــرة،  اللمســـة  فقـــدت  محاوالتـــه 
فـــي  شـــيًئا  يحقًقـــا  أن  حـــاول  واألهلـــي 
الشوط إال أنه أخفق في ذلك أيًضا. وفي 
الوقـــت بـــدل الضائـــع كاد علـــي مـــدن أن 
يضيـــف الهدف الثاني لوال اصطدام كرته 

بالدفاع.
وفـــي الشـــوط الثاني، هبـــط األداء الفني 
العام بصورة كبيرة بسبب تعب الالعبين 
وحـــرارة الجو الذي وضح عليهم بشـــكل 
ملحـــوظ رغـــم التغييـــرات التـــي أجراهـــا 

مدربا الفريقان للتنشـــيط. الشـــوط برمته 
لـــم يشـــهد إال فرصتيـــن خطيرتين، األول 
كانـــت للنجمـــة إثـــر تســـديدة قويـــة مـــن 
العجيمـــي  لهـــا  إبراهيـــم حبيـــب تصـــدى 
ببراعة )51(، والكرة األخرى كانت لألهلي، 
وتعتبر هي الفرصة األولى له في المباراة 
عبـــر رأســـية آرنســـت التي مـــرت بجانب 
القائم األيســـر للحـــارس عبـــدهللا الكعبي 
)90(. وفـــي الوقت بـــدل الضائع ومن كرة 
مرتدة ســـجل البديل عبدالرحمن يوسف 

هدف النجمة الثاني لينتهي اللقاء.

كسب “ديربي العاصمة” بهدفي إبراهيم حبيب وعبدالرحمن يوسف
“نجمة الحربان” تواصل التألق بدوري ناصر بن حمد

علي مجيد l تصوير: رسول الحجيري



أعلنت النجمة اللبنانية إليسا طرح نسخة جديدة من ألبومها 
الجديــد “صاحبــة رأي” لكنها بعــدد محــدود، وتحتوي على 
أفضل أغنياتها في مسيرتها الفنية إضافة إلى أغاني األلبوم.
وكتبت عبر حســابها بموقع “تويتر”: “ســعيدة إلعالن طرح 

نســخة محدودة مــن ألبوم صاحبــة رأى قريبــا.. تضم غالفا 
جديــدا وكل أغانــي األلبــوم، إضافة إلــى األغانــي المفضلة التي 

أصدرتها خالل مسيرة 20 عاما.. من متحمس لذلك؟”.
وأكدت إليسا قرار تركها شركة “روتانا” وإنتاج أعمالها بنفسها.

شــارك النجم حســن الرداد جمهــوره بمجموعة صور 
من كواليس تصوير أحد المشاهد في البحر بفيلمه 
“توأم روحــي” مع النجمة أمينة خليل، عبر حســابه 
بموقع “انستغرام”، معلقا “التصوير في آخر يناير”.

وحقق الفيلم 5 ماليين و98 ألف جنيه منذ طرحه في 
السينما. 

والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداثه في إطار رومانسي، إذ تتزايد 
إيراداته يومًيا في دور العرض.

تخطــت أغنيــة “بالبنط العريــض” التي طرحهــا النجم 
اإلماراتي حســين الجســمي منذ 3 أســابيع حاجز الـ 73 
مليون مشــاهدة على موقع يوتيــوب، وهي من ألحانه 
وكلمــات أيمــن بهجت قمــر وتوزيع تومــا، وأصبحت 

األغنيــة تريند لــدى الجمهور ضمن أغانيهــم المفضلة 
خالل هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل االجتماعي.

وحازت أغنية “بالبنط العريض” للنجم حسين الجسمي على إعجاب الجميع، 
خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خالل مقاطع الفيديو التي انتشرت لهم.

بالبنط العريضتوأم روحيصاحبة رأي
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أعلنــت وزارة الســياحة فــي الســعودية أنهــا ســتقوم بترميــم منزل 
ضابــط المخابــرات البريطانــي تومــاس إدوارد لورانــس، المعروف 
باســم “لورانــس العــرب” فــي ينبــع، ليتم اســتعادة المنطقــة كنقطة 

جذب سياحي، وفًقا لتقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

ــوات  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن دعـــــ
فإن  الموقع،  لحماية  المؤرخين 
ــان يــتــألــف من  ــزل الــــذي كــ ــمــن ال
خــراب.  إلــى  تحول  قــد  طابقين 
“إن  القدامى  ينبع  ويقول سكان 
ــًدا لـــم يــســكــنــه مــنــذ مــغــادرة  ــ أحـ
الضيف البريطاني الشهير”، وفق 

)العربية.نت(.
من جانبه، أكد رئيس بلدية ينبع 
أحمد المحتوت أنه بحلول نهاية 
المنزل  قــد يكون  الــجــاري  الــعــام 
السياح، كجزء  جاهًزا الستقبال 

لجذب  للمملكة  أوســع  من حملة 
الـــزوار األجــانــب، على  مزيد من 
بسبب  السفر؛  قــيــود  مــن  الــرغــم 

فيروس كورونا.
من  للتو  انتهينا  “لــقــد  ــاف  وأضــ
الــمــرحــلــة األولــــى مــن الــتــرمــيــم، 
ويــســتــمــد الـــمـــنـــزل قــيــمــتــه من 
ــن الــســيــاح  تـــاريـــخـــه، وكــثــيــر مـ
ــوف  ــوقــ ــ األجـــــانـــــب يــــــــــوّدون ال
فـــي مــنــزل ضــابــط الــمــخــابــرات 

البريطاني”.

ترميم منزل “لورانس العرب” في السعودية

أكدت الممثلة 
البريطانية 

مايسي ويليامز 
أنها ال تهتم بعدد 

األعمال التي 
تمثلها، لكنها 
تبحث عن 

دور صادق 
يالئم حياتها، 

ويضيف 
لرصيدها 

الفني وتشعر 
معه أنها قدمت 

شيًئا يستحق 
المشاهدة.

طموحي افتتاح مدرسة خاصة لتعليم هذا الفن

الشايجي: من أشد التحديات توفير مستلزمات المكياج السينمائي

للمكيــاج دور مهــم وحيــوي فــي التعبير عن الشــخصية أو إظهــار االختالفات التي تطــرأ عليها في مختلف 
األعمال الفنية، والمشــاهد للمســات الماكيرة البحرينية ســارة الشــايجي تتملكه الدهشــة لسيطرة الجانب 
التشــكيلي فــي وجوه الشــخصيات، ومقدرتهــا الفائقة في التعامل مع الخامات ومــا يريد توصيله المخرج 

للمشاهد. “البالد” التقت بالماكيرة سارة الشايجي وكان معها هذا الحوار:
 بم تتميز لمسات سارة الشايجي؟ «

موهبتي  أستخدم  إنني  إذ  عصرية،  بكونها  تتميز 
الخيال  ألفـــالم  وحــبــي  الــرســم  مــن  اكتسبتها  الــتــي 

وتطبيقها على المكياج.
 ما الصعوبات التي يواجهها الماكير في ساحتنا  «

الفنية؟

المكياج  فريق  تكوين  أولــهــا  عــدة،  صعوبات  هناك 
السينمائي، إذ إن االختيار يجب أن يتم بعناية من 
ويتم  الموهبة  ووجــود  للتعلم  التلميذ  تقبل  حيث 
تكمن  الثانية  والصعوبة  الخبرة.  الكتساب  تدريبهم 
في إخبارنا عن العمل في نفس اليوم أو قبل العمل 
مع  ومناقشة  تخطيط  إلى  يحتاج  والمكياج  بيوم، 
فــريــق الــعــمــل، وفـــي بــعــض األحــيــان نــحــتــاج لوقت 
العمل  وقــت  اختيار  ثالثا  المكياج.  معدات  لتوفير 
دون مراعاة لحرارة الجو الذي يؤثر بشكل كبير على 

المكياج. 
 حدثينا عن الجائزة األولى في مسابقة أضحى  «

البيادر؟

في  لي  مشاركة  أول  أنها  خصوصا  بالفوز  سعيدة 
مسابقة بهذا المستوى، وهذا أول فوز لي، 
إذ قدمت شيئا مميزا وفريدا من نوعه 
تقليدي  وهو  التحكيم،  لجنة  أعجب 

لشخصية الفنان عبدالعزيز المسلم. 
  ما تعريف الجمال برأيك؟ «

ــال الـــــروح  ــمــ الـــجـــمـــال هــــو جــ
ــك عــلــى  ــ ــذلـ ــ واألخـــــــــــالق، وكـ
لديها  ــكــون  ي أن  ــمــاكــيــرة  ال
حس فني في إبراز مواقع 
الزبون،  وجه  في  الجمال 
فكل إنسان يتميز بمالمح 
ميزها  وجــمــيــلــة  مــمــيــزة 
نبرز  هللا تعالى، فإما أن 
الجميلة  الــمــالمــح  هــذه 
أو أن نطمسها إذا كانت 

دور  يأتي  وهنا  خاطئا،  المكياج  اختيار  أو  الطريقة 
الماكيرة السينمائية في حال أرادت اللعب على أوتار 

العمر والتجميل والتشويه بحسب دور الممثل. 
 هل تأخذين برأي المخرج في رسم الشخصيات؟ «

من الضروري جدا األخذ برأي المخرج والكاتب في 
رسم مالمح الشخصية، إذ إننا نعقد اجتماعا مسبقا 
يحدد كل منا رؤيته الشخصية حتى ترتسم الصورة 

النهائية للمالمح المراد تنفيذها على الممثل.
  يقال إن مجالكم مكلف للغاية من حيث توفير  «

المواد ومواكبة الموضة.. هل هذا صحيح؟ 

نــعــم، مــن أشـــد الــتــحــديــات هــي تــوفــيــر مستلزمات 
ارتفاع  منها:  مختلفة،  ألسباب  السينمائي  المكياج 
وبالمقابل  البحرين،  فــي  توافرها  وعــدم  التكاليف 
فالميزانية  لألعمال،  المرصودة  الميزانية  محدودية 

بالكاد تغطي تكاليف المكياج السينمائي.
 إلى أين تريد الشايجي أن تصل؟ «

مع  العمل  طريق  عن  العالمية  إلــى  للوصول  أطمح 
الخاصة  شركتي  وافتتاح  عالمي،  احترافي  فريق 
خاصة  مدرسة  وافتتاح  السينمائي،  المكياج  لبيع 

لتعليم هذا النوع من الفن في البحرين.
ما المقصود بمكياج المؤثرات الخاصة والخدع؟ وما  «

أنواعها؟

هناك 3 أنواع للمكياج، األول هو مكياج الشخصيات، 
الذي يتم خالله تغيير مالمح الشخص ليبدو الممثل 
البشرة، وهذا  لون  وتغيير  أصلعا  أو جعله  أكبر سنا 
والثاني  التاريخية،  للشخصيات  يستخدم  الــنــوع 
التجميلي  الــمــكــيــاج  أو  الــشــائــع  بــالــمــكــيــاج  يــســمــى 
أمــام  عيوبها  وإخــفــاء  ــوجــوه  ال بتصفية  ــخــاص  وال
الخاصة  المؤثرات  مكياج  فهو  الثالث  أما  الكاميرا. 
ميكانيكية  وأجـــزاء  أقنعة  اســتــخــدام  خــاللــه  ويــتــم 
لمحاولة  شمعية  ومــواد  الزائف  والــدم  وبالستيكية 
خلق وجوه غير إنسانية أو تحويل ممثل لمسخ أو 

كائن فضائي.
هل مكياج المؤثرات الخاصة يتطلب نوعية معينة  «

وخاصة من المكياج؟

والدم  والبالستيكية  الميكانيكية  المواد  مثل  نعم، 
الزائف والمواد الشمعية وغيرها من المواد.

أنت بارع في االتصاالت وقد تحتاج إلى تغيير 
نهجك.

اليوم مناسب بل مثالي للصداقة وقضاء وقت 
مليء باألنشطة. 

سوف تشعر أنك أخف وزنا بكثير بفضل 
الرياضة.

تضطر إلى اتخاذ إجراءات لتدريب عقلك على 
االسترخاء. 

يجتمع الشركاء المحتملون على المدى الطويل 
في لقاء.

انشغالك بالمشكالت ينسيك كثيرا من مشاغل 
العمل.

حاول أن تفصل بين الحياة العاطفية والحياة 
المهنية.

سوء الفهم يؤدي إلى تدمير كثير من العالقات.

ربما تستعين بممارسة بعد األنشطة مثل 
السباحة. 

لديك جدول يومي مزدحم وهو ما يجعلك مهمال 
للغذاء.

ال تشعر بقيمة عائلتك والتواصل معها بشكل 
مستمر. 

عليك أن تعلم بأن االبتسامة والتعامل بالحكمة 
سر النجاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

رائد الصحافة البحرينية الحديثة محمود المردي في برنامج “ساعة مع الذكريات”
بقيادة  لــوول”  “البحرين  قناة  تواصل 
عــرض  فــي  الــمــقــهــوي  عيسى  رئيسها 
وتقديم أجمل وأندر البرامج المختلفة 
وقـــد  األذواق،  جــمــيــع  ــبــي  ــل ت الـــتـــي 
ــرغــم من  ــال ــقــنــاة ب اســتــطــاعــت هـــذه ال
عمرها القصير أن تسحب البساط من 
ميزانيات  وذات  كبرى  قــنــوات  تحت 
في  كبيرة  بصورة  وانتشرت  ضخمة، 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــدول 
الــعــربــي، خصوصا  والــعــالــم  الــخــلــيــج 
ــحــســابــات الـــتـــي تــهــتــم بــعــرض  فـــي ال
ــاالنــســتــغــرام. الــيــوم  الــكــالســيــكــيــات ب
الــخــمــيــس ســيــكــون حــافــال بــالــبــرامــج 
ــبــدأ بــأهــم بــرنــامــج، وهــو  الــمــنــوعــة، ون
العام  إنتاج  من  الذكريات”  مع  “ساعة 
الــبــلــك،  وتــقــديــم حــلــي  ــداد  ــ إعـ  1976

وسيكون ضيف الحلقة رائد الصحافة 
محمود  األســتــاذ  الحديثة  البحرينية 
سنتعرف  الـــذي  هللا(  )رحــمــه  الـــمـــردي 
وكفاحه  حياته  تفاصيل  على  خاللها 
في طريق الصحافة، ومواضيع أخرى، 
وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، 
وسيعاد يوم الجمعة الخامسة صباحا 
ــدة ظــهــرا.كــمــا ســيــتــم عــرض  ــواحــ ــ وال
العمالية”  “وادي  األطــفــال  مسرحية 

ــد وأحــمــد  ــ ــة إبـــراهـــيـــم راشـ مـــن  بــطــول
الــصــايــغ وجــمــعــان الــرويــعــي وعــبــدهللا 
منصور،  وحسن  مجلي  وأحمد  سويد 
وألحان  عامر  أشرف  األغاني  وكلمات 
جاسم الحربان، والمسرحية من تأليف 
وإخــراج حمزة محمد. وستعرض في 
تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، 
واإلعادة يوم الجمعة التاسعة والنصف 

صباحا.

ــد الــجــمــعــة 11 ســبــتــمــبــر،  ــوم غـ ــ ــا ي أمــ
 “ فسيكون األطــفــال عــلــى مــوعــد مــع 
الساعة  عــالــمــيــة..االخــتــطــاف”  قصص 
الساعة  الجمعة  ويــعــاد  مــســاًء،   5:30
وفــي  صــبــاًحــا.  و9:30  صــبــاًحــا   1:30
ستعرض  مــســاء   6:30 الــســاعــة  تــمــام 
الــمــســرحــيــة الــمــحــلــيــة “الــســيــد ديــنــار” 
مــن إعـــداد يــوســف الــنــجــدي، وإخـــراج 

إبراهيم بحر، وبطولة

ســعــد الــبــوعــيــنــيــن وإبـــراهـــيـــم الــغــانــم 
الحمر، ويحيى  وفــؤاد  وفوزية جاسم 

عبدالرسول.
كما سيتم عرض أولى حلقات البرنامج 
الكوميدي “أبيض وأسود” إنتاج 1995 
من تأليف أمين صالح، وإخراج أحمد 
يعقوب المقلة، وتقديم زينب العسكري 
وعبدهللا ملك، وتمثيل سعد البوعينين 
ــم ســلــطــان  ــ ــال ومــــاجــــدة ســـلـــطـــان وســ

ومــصــطــفــى رشــيــد ويــوســف بــوهــلــول 
وجمعان الرويعي وأحمد مبارك وعلي 
الصفار  ومحمد   - هللا  رحمه   - الغرير 
وفضيلة المبشر وسمية الخنة وشيماء 
سبت وحسين الرفاعي وخالد الرويعي 
وحسن منصور وياسر القرمزي وسعاد 
ــســاعــة  ــام ال ــمـ ــي تـ عـــيـــســـى. وذلــــــك فــ
التاسعة والنصف مساء، ويعاد السبت 

5:30 صباحا و1:30 ظهرا.

10 سبتمبر

 1923
ــرة تنضم  ــحـ الـ ــنـــدا  أيـــرلـ دولـــــة 
ــة  دول بــوصــفــهــا  األمــــم؛  لعصبة 
ــعــد قـــــرار الــمــمــلــكــة  مــســتــقــلــة ب
الشطر  منح  المتحدة 
ــي مــن  ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
أيرلندا  جــزيــرة 
استقاللها تحت 
اســـــــــــم دولـــــــــة 

أيرلندا الحرة.

 1937
انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر األبيض المتوسط أثناء الحرب اإلسبانية.

 1940
الطائرات األلمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة.

 1952
ترشيح محمد حسونة ألمانة جامعة الدول العربية خلًفا لعبد الرحمن عزام. 

 1844
توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.

1526
الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى بودابست عاصمة المجر.
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شاهدت لكم: جديد أفالم الكوميديا والرومانسية في “نتفلكس”

عــادت منصــة نتفلكــس أخيــرا بعديد من األفــام الجديــدة والمسلســات المثيرة في 
أجزائها الجديدة، ووســط ذلك قدمت مجموعة رائعة من األفام ”القديمة“ الناجحة 
من هوليوود للمشاهدين، أفام كبيرة حققت النجاحات وقت عرضها في السينما ولنا 
معهــا ذكريــات كثيرة. ولنســاعدك في البقاء في البيــت اخترنا لكم هذه الباقة المميزة 

والتي شاهدناها لكم مؤخرا:

Bowfinger

مـــن أفضـــل أفـــام الكوميديـــا هذا الشـــهر 
للمشـــاهدة فيلم النجم الرائع إيدي ميرفي 

بعنـــوان  والـــذي  كارل  وســـتيف 
إنتـــاج  مـــن   Bowfinger
إنتـــاج  ومـــن   1999 العـــام 

بيكتشـــرس  يونيفرســـال 
مـــع  باالشـــتراك 

النجمـــة الجميلة 
هيذر جراهام.

الفيلم  يتحدث 
مخـــرج  عـــن 
بعـــد  مغمـــور 

فشـــله فـــي تقديـــم العديـــد مـــن األســـماء 
فيلـــم  تقديـــم  فـــي  يخطـــط  فيلمـــه،  فـــي 
ســـينمائي مـــع نجـــم كبيـــر مـــن دون علمه 
فـــي أحـــداث مضحكـــة جـــدا، حيـــث يقدم 
النجـــم الكوميدي إيـــدي ميرفي 
شـــخصيتين فـــي هـــذا الفيلـــم 
المستوحاة من حادثة حقيقية 
حصلت العام ١٩٢٧، عندما 
قام مخرج روســـي 
الممثلـــة  بتصويـــر 
“مـــاري بيكفـــورد” 
إجازتهـــا  أثنـــاء 
ودون أن تدري، 
الفيلـــم  وعـــرض 

الحقـــًا في روســـيا علـــى أنه مـــن بطولتها، 
وكانـــت يومهـــا إحـــدى نجمـــات هوليوود، 
فيلـــم ممتاز للمشـــاهدة بعيدا عن األكشـــن 

والرعب وللضحك فقط.

Message In A Bottle

هـــذا الفيلـــم أيضـــا من إنتـــاج العـــام 1999 
للنجـــم الكبيـــر كيفـــن كوســـتنير والنجمـــة 
روبـــن رايـــت بين والتـــي تقدم فـــي الفيلم 
دور صحافيـــة فـــي يـــوم من األيـــام، وهي 
تجـــري بالقـــرب مـــن البحـــر فـــي الصبـــاح 
الباكر تعثر على زجاجة داخلها رســـالة من 
شـــخص كتبها إلى زوجته المتوفاة يعتذر 
منها عن األشـــياء التي لم يستطع تقديمها 
لها أثناء وجودها معه، وهذا الشـــخص هو 
نجمنـــا كيفـــن كوســـتنير الـــذي يقـــدم فيلم 
الدرامـــا والرومانســـية بنجـــاح كبيـــر، تصر 
الصحافية علـــى تعقب كاتبها، وتجده بعد 
معاناة البحث عنه مع زمياتها بالصحيفة، 
وتجـــده رجل يعيـــش حزن فـــراق حبيبته 

وزوجتـــه التـــي رحلـــت عـــن الدنيـــا باكـــرا، 
علـــى  والعيـــش  االنغـــاق  يقـــرر  حيـــث 
الذكريـــات، ومـــع وصلهـــا إلى مكان ســـكنه 
تحـــاول أن تغير هذا المفهوم عنده، بمنحه 

الحب والسام للمواصلة.
فيلـــم رومانســـي مؤثـــر جـــدا لعشـــاق هذه 
األنـــواع من القصـــص واألفـــام، خصوصا 
وأن المخـــرج يقـــدم لنـــا صور جميلـــة فيه 
مع الموسيقى التصويرية المذهلة، ويقدم 
رســـائل عديدة أهمها أن الرجل يبحث في 
المرأة عن السام وحب الروح من دون أي 
رتـــوش أو مكياج، حب صادق ال يتأثر بأي 

عامل.

قدمت النجمة باريس هيلتون ادعاءات مختلفة عن حياتها  «
 ،”This Is Paris“ الشخصية، عبر فيلمها الوثائقي الجديد بعنوان

الذي سيبث عبر “يوتيوب”. وبعد أن كشفت عن تعرضها للعنف في 
مدرستها الداخلية في والية يوتا، تحّدثت هيلتون عن عالقاتها السيئة 

والمتعددة التي تضررت منها في الماضي، إذ أكدت أنها تحّملت أشياء 
ال يستطيع أحد تحملها.
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طارق البحار

مســـاء الســـادس مـــن ســـبتمبر يشـــبه 
مـــع  وتفاعلكـــم  اســـتقبالكم  لطـــف 
الـــدورة السادســـة من مهرجـــان أفام 
الســـعودية، الـــذي اســـتمر معكـــم فـــي 
بث مباشـــر مســـتمر فـــي تجربـــة غير 
نظمتـــه  الـــذي  المهرجـــان  مســـبوقة. 
جمعيـــة الثقافـــة والفنون فـــي الدمام 
بالشـــراكة مـــع مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي “إثـــراء” وبدعم من 

هيئة األفام التابعة لوزارة الثقافة.
مديـــر  الختـــام  كلمـــة  فـــي  وتحـــدث 
المهرجـــان قائا “أهنـــئ صناع األفام 
الســـعوديين علـــى مشـــاركتهم القيمة 
باعتبارنـــا فزنـــا  لهـــم جميعـــا  وأبـــارك 
ونخلتنـــا  جائزتنـــا  فهـــم  بأفامهـــم، 
الذهبيـــة”، متمنيـــا زوال هـــذه األزمـــة 
العابـــرة، التـــي أدخلتنـــا فـــي مغامـــرة 
مغايـــرة في تنفيـــذ المهرجان، مغامرة 
ثرية ســـنحمل منها الكثير إلى دوراتنا 
المقبلـــة”، مضيفـــا “يحـــق لنـــا تقديـــم 
الملـــك  مركـــز  إلـــى  والتقديـــر  الثنـــاء 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( 
للمهرجـــان  األصيلـــة  شـــراكته  علـــى 
منـــذ بداياته، كما أشـــكر هيئة األفام 
بـــوزارة الثقافـــة التـــي قدمـــت دعمها 
العميـــق والـــذي ينير المســـتقبل، ومنا 
المهرجـــان نظـــل ممتنيـــن  فـــي إدارة 
إلى جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام، 
حاضنـــة المبدعين، نعد بأننا ســـنحمل 
مـــع الحب أجمل ما فـــي تجربتنا هذه 
وننسجها في برامجنا المقبلة”. وختم 
كلمته قائًا “أفامنـــا أحامنا.. نعدكم 

بدورة سابعة قريبة وثرية”. 

جوائز المهرجان

قدم حفـــل الختام الفنـــان عبدالمجيد 
الكنانـــي، وشـــارك فـــي إعـــان جوائـــز 
التحكيـــم،  لجـــان  المهرجـــان أعضـــاء 
ومديـــر جمعيـــة الثقافـــة والفنون في 
الدمام يوسف الحربي ومدير السينما 
والمســـرح فـــي إثـــراء ماجـــد ســـمان، 

ومدير المهرجان أحمد الما، إذ قدموا 
جوائـــز الجمهـــور التـــي تـــم التصويت 

عليها من خال موقع المهرجان. 

مسابقة السيناريو غير المنفذ 

- النخلة الذهبية ألفضل سيناريو طويل 
أول، الكاتـــب محمـــد الشـــاهين عـــن نص 

سيناريست.
- النخلة الذهبية ألفضل سيناريو طويل 
ثان، الكاتب مهنـــاء المهنا عن نص عيال 

قرية.
- النخلة الذهبية ألفضل ســـيناريو قصير 
أول، الكاتـــب نايـــف العصيمـــي عـــن نص 

صراخ.
- النخلة الذهبية ألفضل ســـيناريو قصير 

ثان، عقيل الخميس عن نص القنبار.

مسابقة أفالم الطلبة 

أول  فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -
“عودة” للمخرج أنس الحميد.

- النخلـــة الذهبية ألفضـــل فيلم ثان “من 
رجب” للمخرجة نورا الفريخ.

- جائزة الجمهور مســـابقة أفـــام الطلبة 
فيلم الدائرة الحمراء.

مسابقة األفالم الوثائقية

أول  فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -
“القرية “للمخرج محمد الحمادي. 

- النخلة الذهبيـــة ألفضل فيلم ثان فيلم 
“حواس” للمخرج خالد زيدان.

األفـــام  لمســـابقة  الجمهـــور  جائـــزة   -

الوثائقية لفيلم طال في داكار.

مسابقة األفالم الروائية 

أول  فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -
حسام السيد عن فيلم “ومتى أنام”.

- النخلـــة الذهبيـــة ألفضل فيلم ثان ضي 
الراشد عن فيلم لومييغ.

األفـــام  لمســـابقة  الجمهـــور  جائـــزة   -
الروائية فيلم “حجب”. 

وشـــارك أعضاء لجان التحكيم تجربتهم 
فـــي تقييـــم األعمـــال، وكان أول إعـــان 
للفائزين هو في فئة مســـابقة الســـيناريو 
غيـــر المنفـــذ، التي يـــرأس لجنتهـــا كاتب 
المجفـــل،  مفـــرج  والقـــاص  الســـيناريو 
ويشـــاركه أعضـــاء فـــي اللجنـــة الكاتـــب 
والناقد عبدهللا السفر والكاتب والروائي 

وحيد الطويلة.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الســـيناريو غيـــر المنفـــذ مفـــرج المجفـــل 
إن هنالـــك نصوصـــا وجـــد أعضـــاء لجنة 
إلـــى  إليهـــا  اإلشـــارة  ضـــرورة  التحكيـــم 

جانب األسماء الفائزة. 
“القنبـــار”  ســـيناريو  المجفـــل  ووصـــف 
والفائـــز  خميـــس  عقيـــل  للسيناريســـت 
بالمركز الثاني في مسار نصوص األفام 
القصيرة بأنه نص غاص كاتبه في البحر 
ولم يكتف بالوقوف على الشاطئ وأدار 
الزمـــن بتمكـــن وبراعـــة كما لو أنـــه يقدم 

لعبة خفة تنتهي إلى دهشة.
وبمســـابقة أفام الطلبة، ترأست الكاتبة 
والمخرجة السينمائية هناء العمير لجنة 
تحكيمهـــا، وشـــارك فيها كل من الشـــاعر 
واإلعامي اإلماراتي عادل خزام وعالمة 

اآلثار السويسرية فرانسين فيرت. 
وأوضح عضو لجنة التحكيم عادل خزام 
أنـــه فـــي لجنـــة تحكيـــم الطلبـــة واجهت 
مســـتوى  لعلـــو  نظـــًرا  صعوبـــة؛  اللجنـــة 
المشاركات، إذ كان هنالك تنافس شديد، 
ويقـــول “اخترنـــا أن ننـــوه بفيلـــم ثالـــث، 
وكنـــا نتمنى لـــو كان هنالـــك ثاثة جوائز 

ليستحقها”.
الوثائقيـــة،  األفـــام  لمســـابقة  وبالنســـبة 
قـــال رئيـــس اللجنـــة المخـــرج والمصـــور 

الســـينمائي الفرنســـي فيليب كوردي إنه 
يشـــكر أعضاء اللجنـــة لتعاونهم وعملهم 
الدؤوب في األســـبوع الماضي. وأوضح 
أنـــه تـــم رؤيـــة أفـــام رائعـــة مـــن الجيل 
الجديد من صناع األفام رجااًل ونســـاء. 
ويشاركه في التحكيم المخرج والمؤلف 
والمخـــرج  والصحافـــي  الســـمين  علـــي 

العراقي عرفان رشيد.
وفـــي تعليقه، تحدث رشـــيد عن الحنين 
ومشـــاعر الحـــب، وخـــص فيلـــم “زاجـــل” 
فـــي كلمتـــه؛ ألنه اســـتطاع الخـــروج عن 
المواضيـــع التقليديـــة وتســـليط الضـــوء 
علـــى شـــخصية غيـــر معروفة لـــدى كثير 

منا.
فيلمـــان  هنـــاك  اللجنـــة:  رئيـــس  وقـــال 
والحساســـية  الجـــودة  فـــي  متســـاويان 
ويدفعان الســـينمائيين الســـتيعاب حياة 
كل يـــوم فـــي الســـعودية وهمـــا “زاجـــل” 
“نوســـتالجيا”  وفيلـــم  الشـــاهين  لمحمـــد 

لسعيد وحسن الجيراني.
أما جائـــزة النخلة الذهبيـــة ألفضل فيلم 
“حـــواس”  فيلـــم  نصيـــب  مـــن  فكانـــت 

لمخرجـــه خالـــد زيـــدان. ويقـــول رئيـــس 
اللجنـــة: هـــذا فيلـــم يجـــب علـــى الجميع 
مشـــاهدته؛ ألنـــه يرينـــا أنـــه مـــازال هناك 
أشـــخاص  مـــن  متبقييـــن  وحـــب  أمـــل 
ذوي احتياجـــات خاصـــة، البعـــض منهـــم 
الـــكام،  حتـــى  أو  الحركـــة  يســـتطيع  ال 
واللجنة أقرت بحساسية العمل وعنوانه 

وأن الجميع يجب أن يهتم بذلك.
وعن جائزة النخلة الذهبية ألفضل فيلم 
أول التـــي ذهبـــت لفيلم “القريـــة” لمحمد 
الحمادي، يرى عرفان رشـــيد أن المخرج 
ســـجلت عدســـته بأمانـــة ودون تصنع ما 
حـــدث ويحـــدث أمامها، وتحـــاول تصور 
المنطـــوق إلى صورة تختزل زمًنا طويلة 

في حياة أناس في مكان ما من الباد.
وفـــي جوائـــز مســـابقة األفـــام الروائية، 
إبراهيـــم  الفنـــان  لجنتهـــا  تـــرأس  التـــي 
الحســـاوي وبعضوية المخرجـــة اللبنانية 
كوليت نوفل ومنســـق األفام الدنماركي 
راســـموس بريندســـترب، بارك الحساوي 
فـــوز الجميـــع ســـواء الذيـــن فـــازوا فـــي 
المسابقات جميعها، ونوه بأفام أعجبت 
لجنـــة التحكيم وهـــي “تذكرنـــي” لمحمد 
حمـــاد، الـــذي وجـــده الحســـاوي مدهًشـــا 
على مســـتوى الســـرد البصري، و “عشـــت 
مرة” لمروة المقيط، الذي عده فيًما رائًعا 

على مستوى السرد.
أمـــا أفام الرســـوم المتحركة فقد نوهت 
لجنـــة التحكيـــم بفيلمي “لومييـــغ” لضي 

الراشد و “خيط معقود لمروى سقطي”.

مدير السينما والمسرح ماجد سمان مقدم الحفل عبدالمجيد الكناني

مدير المهرجان أحمد المال

مدير جمعية الثقافة والمسرح يوسف الحربي

اختتام الدورة 6 من مهرجان أفالم السعودية بـ 13 جائزة
ــة ــري ــة وث ــب ــري ــة ق ــع ــاب ــم بـــــدورة س ــدك ــع ــا: أفــامــنــا أحـــامـــنـــا... ن ــمـ أحـــمـــد الـ
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ما الطريقة الصحيحة للعطس أثناء الجائحة؟
ينتقل فيــروس كورونا المســتجد بشــكل أساســي مــن 
خالل العطس أو السعال، حيث تصدر جزيئات رذاذية 
عن الشــخص الذي عطس أو سعل، وتنتشر في الهواء 

لعدة ساعات.
ولهــذا الســبب، ينصــح الخبــراء النــاس بالتزام التباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامة واالبتعاد قدر اإلمكان عن 

األماكن المغلقة.
وفيما يخص العطس، فقد أصدر علماء الصحة مجموعة 
الــرذاذ  الحتــواء  التي يمكن اتباعهــا  التوجيهــات  مــن 
 .”19 ”كوفيــد  انتشــار  مــن  الحــد  وبالتالــي  المنتشــر، 
وذكــر المصــدر أن تغطيــة العطــس بمرفقينــا هــي فــي 
الواقع ظاهرة جديدة نســبيا، انتشــرت بشــكل أكبر بعد 

ظهور متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد )سارس(.
وقال خبراء إن هذه المناورة قد تكون مفيدة إلى حد 
مــا في احتواء الرذاذ الصادر عن األنف والحلق، لكنهم 

قدموا حال أكثر فعالية بحسب سكاي نيوز.
وأوضحــت األســتاذة المســاعدة فــي علــم األوبئــة فــي 
كليــة الصحــة العامــة بجامعــة بوســطن إليانــور موراي 
“إنها ليست إجابة بسيطة بنعم أو ال.. الهدف هو إبقاء 

الجزيئات الخاصة بك بعيدة عن اآلخرين”.

وتابعــت “بمــا أن ارتداء الكمامــات صار إلزاميا في جل 
دول العالم، فإننا ننصح بالعطس في الكمامة”.

رطبــة  ســيجعلها  الكمامــة  فــي  “العطــس  أن  وذكــرت 
احتياطــي  بحمل قنــاع  نوصــي  لذلــك  فعاليــة،  وأقــل 
معــك عندما تكــون في األماكن العامة.. وبالتالي، حين 
تعطــس، يمكنك وضــع الكمامة المتســخة في حقيبتك 

واستبدالها بأخرى نظيفة”.

باتــت نهاية برنامــج تلفزيون الواقع 
 keeping up with the األميركــي 
كيــم  أدخــل  الــذي   kardashians
كارداشــيان وعائلتهــا عالــم الشــهرة 
ســينتهي فــي 2021 بعدمــا اســتمر 

عرضه على مدى 14 عاما.
وقالت عائلة كارداشيان إن البرنامج 
ســيبث موســمه األخيــر مطلــع العام 
المقبل. وســاعد هــذا البرنامــج كيــم 
وأخواتهــا كايلــي وكينــدال وكلــوي 
وكورتنــي علــى شــق طريقهــن فــي 

عالم الموضة والتجميل.
مثقلــة  “بقلــوب  العائلــة:  وكتبــت 
بالحزن نودع البرنامج بعد 14 عاما 
الحلقــات...  ومئــات  موســما  و20 
الرحلــة  هــذه  إنهــاء  كعائلــة  قررنــا 
أي  العائلــة  تذكــر  ولــم  المميــزة”. 
“إي”  شــبكة  لكــن  لقرارهــا،  ســبب 
قالــت فــي بيــان إنهــا تحتــرم قــرار 
“العائلــة بمواصلــة حياتهــا مــن دون 

كاميراتنا”.

كارداشيان تنهي 
برنامجها

أكــد عديــد مــن العلمــاء أن تغيــر المنــاخ يفاقــم التهديــدات التــي تحيــق بصغــار 
الســالحف البحريــة، وهــي تشــق طريقهــا إلى خــارج الجحور في الرمــال وتحاول 
الوصــول إلــى البحــر بعــد خروجهــا مــن البيــض علــى جزيرة قبــرص. ومنــذ عقود، 
تواجــه الســالحف البحريــة المعرضة لخطــر االنقراض التهديــدات للبقاء على قيد 

الحياة، ومنها تطوير السواحل لجذب السياحة وكذلك شباك الصيادين.
وتقول منظمة ميداسيت المعنية بحماية السالحف البحرية في البحر المتوسط: 
إن تغّيــر المنــاخ يتســبب فــي ارتفــاع مســتويات البحــر وهبــوب عواصــف عاتيــة 
بوتيــرة أكبــر ممــا يعــرض مناطــق تكاثرهــا للخطر. ويوجــد في قبــرص نوعان من 

السالحف المهددة باالنقراض، وهما الخضراء وكاريتا كاريتا.

أعلــن مطعــم للوجبــات الســريعة فــي إنجلتــرا بتقديمــه تحديا لمــن يســتطيع تناول 
سندويتش عمالق من البرجر يصل وزنه إلى 11 كيلوغراما، ويحتوي على أكثر من 

30 ألف سعرة حرارية.
ويحتــوي الســندويتش الضخــم علــى 56 قطعــة من لحــم البرغــر، أو مــا يبلــغ وزنــه 
نحــو 11 كيلوغرامــا مــن لحــم البقر، و20 شــريحة من الجبن، فضالً عــن الخضروات 
والخبز الخاص. في تصريحات صحافية، يقول كايل بارلو صاحب مطعم الوجبات 
الســريعة، بمدينة وركينغتون في شــمال غرب إنجلترا إن مجرد تناول كمية الجبن 
التي يحتويها السندويتش فقط، والتي تعادل 2000 سعرة حرارية، سيكون تحديا 

بحد ذاته لمن يحاول الفوز بالسندويتش مجانا.

تغير المناخ يفاقم معاناة السالحف البحرية بقبرص

مطعم يتحدى زبائنه بشطيرة برجر عمالقة

تخطى كليب الفنانة رحمة رياض )وعد مني( الـ 150 مليون 
مشاهدة؛ ليحقق إنجازا باعتباره أكثر كليب مشاهدة على 
قناة يوتيوب خاصة بفنانة في الخليج العربي، وحصدت 

الفنانة أكثر من مليون مشترك حتى اآلن.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المحلــي  الذهــب  صياغــة  لفــن  تكريمــا 
إيطاليــا  فــي  ولــدت  للقطــاع،  وإنعاشــا 
واحــدة مــن أرقــى أنــواع البيتــزا حــول 
Figaz�  العالم، وهي “فيجاتسا الكشيري
الكافيــار  مــن  المصنوعــة   ”za Luxury
والذهب القابل لألكل، بسعر 2000 يورو. 
ولــدت فكــرة صناعــة “البيتــزا الذهبيــة” 
علــى يــد دينــو فورليــن صاحــب مطعــم 
شــاب ومالــك بيتــزا فورليــن فــي مدينــة 
كاســوال بإقليــم فينيتــو بشــمالي البــالد، 
لالحتفــال بتفــوق صائغ الذهــب المحلي 
معــرض  فعاليــات  انطــالق  بمناســبة 
Voice 2020 )المعــرض الدولــي للذهــب 
والمجوهرات والفضيات والساعات( في 
مدينــة فيتشــنزا. يصنــع فورليــن القرص 
الذهبــي مقــاس 30 ســم “بيتــزا الفخامة” 
بعد تخمير العجينة لمدة 144 ساعة، من 
نوعين من الكافيار أو اللؤلؤ األسود، هما 
بيلوجــا رويــال وكافيــار أالســكا، وجبــن 
الذهــب  مــن  ملليجرامــا  و260  البوراتــا 

الصالح لألكل، من األوراق والبودرة.

بإرســال  جوجــل  شــركة  بــدأت 
لبعــض   11 أندرويــد  إصــدار 
تقتصــر  ولــن  الذكيــة  الهواتــف 
بــل ســتنضم  فقــط،  بكســل  علــى 
لهــا شــركات أخــرى مثــل ون بلس 

وشاومي وأوبو وغيرها.
يقــدم تحديــث أندرويد الرئيســي 
الجديد العديد من المزايا الكبيرة، 
تدور أغلبها حول تحســين إجراء 
المحادثات والدردشــات، االتصال 
مع األجهــزة األخرى، الخصوصية 

وغيرها.
كان  التــي  المزايــا  أبــرز  ومــن 
مــن  بهــا  ينــادون  المســتخدمين 
زمــن والتي ســبقتها آبــل فيها هي 
ميزة تســجيل الشاشــة مع صوت 
مــن المايكروفون أو صوت اللعبة 
هــذه  تدعــم  وكذلــك  كليهمــا.  أو 
اإلصدارة أزرار التحكم بالوسائط 
المتعــددة فــي قائمــة اإلعــدادات 

السريعة، وأصبحت تبدو أنظف.

أغلى بيتزا في إيطاليا 
بـ 2000 يورو

“جوجل” تطلق 
تحديث “أندرويد 11”

تخطط الصين لبناء “مدينة ذكية” مقاومة لفيروس كورونا الذي قتل ما يقرب من 900 
ألــف شــخص حتــى اآلن فــي جميع أنحــاء العالم. وســتقام المدينــة الحديثــة بالقرب من 

بكين؛ حتى تتمكن من مكافحة تفشي األمراض الفتاكة في المستقبل.
وصمم المهندســون المعماريون مجمعات ســكنية تســمح للســكان بالعيش بأســلوب أنيق 
أثناء اإلغالق، في كل شــقة شــرفة كبيرة للســماح بالوصول إلى الخارج، ومناطق العمل 

المشتركة الضخمة للسماح بالتباعد االجتماعي، حسب صحيفة ذا صن البريطانية.
وبينما ُيسمح بالسيارات في مناطق معينة، إال أن العديد من الشوارع ستكون مخصصة 
للمشاة وراكبي الدراجات فقط. وستكون وسائل النقل العام وسيارات األجرة الكهربائية 
تحــت الطلــب؛ لتقليل اعتماد الســكان على المركبات الشــخصية. وسيرســل “تطبيق حي 

إلى السكان تنبيهات عن اإلغالق والمعلومات الصحية األخرى.
وستســاعد حدائــق الخضــروات والطاقــة الشمســية العائــالت علــى البقــاء مكتفيــة ذاتيا 
عنــد انقطاع اإلمدادات الغذائية، وســتكون هناك شــرفات “صديقــة للطائرات دون طيار” 

للسماح بتسلم المواد الحيوية أثناء الحجر الصحي.

مدينة صينية جديدة فاخرة مضادة لكورونا

مخرج المسلسل اإلسباني “La casa de papel” يعلن أن الموسم المقبل 
آخر موسم له، وأعلن أن النهاية ستكون أكثر نهاية صادمة وحزينة في 

تاريخ المسلسالت اإلسبانية.

حــددت “آبــل” الخامــس عشــر مــن ســبتمبر الجــاري موعــدا لـــ ”حــدث” توقــع 
خبراء أن يشــهد اإلطالق المنتظر لهاتف “آي فون 12”، أول جهاز للمجموعة 
األمريكية يعمل بتقنية الجيل الخامس. وجاء في إعالن نشــرته المجموعة 
األمريكية عبر موقعها اإللكتروني “ ولم تكشــف الشــركة العمالقة في مجال 
المعلوماتية، عمال بإستراتيجيتها التسويقية المعتادة القائمة على التشويق، 
أي معلومات إضافية، لكنها درجت منذ سنوات على كشف نماذجها الجديدة 
مــن هواتــف “آي فــون” فــي الخريــف.  وقــال دان آيفــز من شــركة “ويدبوش” 
الطلــب  يســتبقون  اآلســيويين  آبــل ومزوديهــا  أن  “نــرى  الماليــة  للخدمــات 
المتزايــد علــى الطــراز ذي الشاشــة األكبر بطــول 6,7 إنش )17 ســنتيمترا(، ما 
يدفعنــا إلــى توقــع إطالق العقد لجهاز آي فــون 12”. وتعّول “آبل” على عنصر 
جــذب يتمثــل في قدرة األجهــزة الجديدة على اإلفادة مــن الموجات الفائقة 
السريعة للجيل الخامس، التي ال تزال في مرحلة االنتشار العالمي مع تقدم 
كبيــر فــي بعــض البلدان ككوريــا الجنوبية والصيــن. وقد أصدرت الشــركتان 
الجنوبيــة  الكوريــة  أي  العالــم،  فــي  الذكيــة  الهواتــف  لســوق  المتصدرتــان 
“سامسونغ” والصينية “هواوي”، طرازات عدة عاملة بتقنية الجيل الخامس.

“آبل” ستطلق أول جهاز يعمل بتقنية الجيل الخامس

أعلنت “مايكروســوفت” أنها تتحضر لطرح 
بوكــس  “إكــس  الفيديــو  أللعــاب  جهازهــا 
اس”، وهــو نســخة مصغرة مــن مجموعتها 
وكتبــت  األلعــاب.  لمنصــات  الجديــدة 
عبــر  تغريــدة  فــي  العمالقــة  المجموعــة 
تويتر بعد تســريب معلومات بشأن المنتج 
الجديد “إكس بوكس ســيريز أس” مع أداء 
مــن الجيــل األحــدث في أصغــر جهاز إكس 
بوكس”. ويطرح الجهاز الجديد رسميا في 
العاشر من نوفبمر، وهو مصمم أللعاب على 

شــكل برمجيــات وخدمــات عبر اإلنترنت بــدل تخزينها على الجهاز، بحســب فيديو 
ترويجي للعالمة التجارية. ويبدو أن الخريف سيشهد نشاطا كبيرا في قسم ألعاب 
الفيديو في “مايكروسوفت”، خصوصا مع إطالق خدمة ألعاب عبر أنظمة الحوسبة 

السحابية وإطالق “إكس بوكس سيريز إكس” أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

“إكس بوكس أس” في نوفمبر المقبل الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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3:04 
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7:17 
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