
استطاعت وزارة األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني 

بالتعاون مع المجالس البلدية 
إنجاز أكثر من 423 طلبا ضمن 

مشروع تنمية المدن والقرى منذ 
بداية العام 2019 حتى منتصف 

العام 2020.

انخفضت أسعار النفط لليوم  «
الثاني أمس، إذ تسببت زيادة 
مفاجئة في مخزونات الخام 

األميركية في التأثير سلبا على 
المعنويات، التي تعاني بالفعل 

في ظل تآكل الطلب على الوقود 
مع استمرار جائحة كورونا.

قبيل مغادرته إلى والية ميشيغان،  «
أبلغ الرئيس األميركي دونالد ترامب 

الصحافيين في معرض تعليقه 
على معلومات وردت في مخطوطة 

كتاب للصحافي األميركي بوب 
وودوارد أن بالده تمتلك أنظمة 

أسلحة ال يدري بها أحد.

أثارت صورة تداولها رواد  «
مواقع التواصل االجتماعي 
ليافطة مدون عليها إعالن 

منزل الشاعر الكبير الراحل 
نزار قباني في دمشق للبيع 

جدال واسعا بين محبي الشاعر 
الكبير.

صعد الفريق األول بنادي القادسية السعودي  «
إلى مصاف دوري كأس األمير محمد بن 

سلمان للمحترفين بالموسم الرياضي المقبل 
2021/2020.وجاء ذلك بعدما تمكن الفريق الذي 

يلعب بصفوفه العبنا الدولي مهدي حميدان، 
من تحقيق الفوز في مباراته الخميس على 

متصدر الدوري فريق الباطن بنتيجة )1/3(.

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، اتصـــاالً هاتفيـــًا أمس من 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  بمشـــاركة 

إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وأكـــد جالـــة الملك فـــي االتصال 
ضرورة التوصل إلى ســـام عادل 
اســـتراتيجي،  كخيـــار  وشـــامل، 
وفقـــًا لحـــل الدولتيـــن، وقـــرارات 
الصلـــة،  ذات  الدوليـــة  الشـــرعية 
مشـــيدًا جالته بالـــدور المحوري 
الذي تضطلع به اإلدارة األميركية 
وجهودهـــا الدؤوبـــة لدفـــع عملية 
السام وإحال األمن واالستقرار 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

وتعزيز السلم الدولي.
الرئيـــس  وّجـــه  المكالمـــة،  وفـــي 
األميركي الدعوة لمملكة البحرين 
للمشـــاركة فـــي مراســـم التوقيـــع 
التـــي  الســـام  اتفاقيـــة  علـــى 
ســـتقام فـــي البيـــت األبيـــض بين 
دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة ودولة إســـرائيل في 15 

سبتمبر الجاري.
الهاتفيـــة  المكالمـــة  ضـــوء  وفـــي 

صدر البيان اآلتي:
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العالمية طريـقك الى
 للمزيــد مـن

 المعلومــــات
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خدمة تيسير  عمليات التصدير
شحن الصادرات والخدمات اللوجستية

تأمين ائتمان الصادرات
أبحاث سوق الصادرات 

مبادرة مبيعات التجزئة الدولية

 

استشارات الصادرات و التداول الدولي
دليل المصدرين
تمويل الصادرات

دعم التجارة ا�لكترونية
المناقصات الدولية

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

3999 1738 973+   المنتج البحريني للعالمية

تلقى ملك الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، اتصـــاالً 
هاتفيًا أمس من أخيه رئيس جمهورية 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر 
السيســـي، هنـــأ فيها الرئيس السيســـي 
جالـــة الملـــك بإعـــان إقامـــة عاقات 
دبلوماسية بين مملكة البحرين و دولة 
إســـرائيل. وأعـــرب الرئيـــس السيســـي 
فـــي االتصـــال عـــن تهنئتـــه بالخطـــوة 

مملكـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  التاريخيـــة 
البحريـــن والتـــي مـــن شـــأنها أن تدفـــع 
جهـــود عمليـــة الســـام، وتفتـــح آفـــاق 
االستقرار في منطقة الشرق األوسط.

الملـــك،  جالـــة  أعـــرب  جانبـــه  ومـــن 
عـــن خالـــص امتنـــان مملكـــة البحريـــن 
حكومـــة وشـــعبًا لهـــذه اللفتـــة الكريمة 
وللدعـــم المصـــري المتواصـــل لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار في منطقة الشـــرق 

األوسط.

العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رحبـــت 
المتحـــدة بقـــرار مملكـــة البحريـــن 
دولـــة  مـــع  العاقـــات  مباشـــرة 

إسرائيل.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
والتعـــاون الدولـــي اإلمارتيـــة فـــي 
بيان لها اليوم أوردته وكالة األنباء 
مملكـــة  بقـــرار  )وام(   اإلماراتيـــة 
البحريـــن و أعربـــت عـــن أملها في 

أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي 
والتعـــاون  الســـام  منـــاخ  علـــى 

إقليميا و دوليا.
وذكـــرت الـــوزارة أن قـــرار مملكـــة 
البحرين مباشرة العاقات مع دولة 
إســـرائيل يعد خطـــوة مهمة لتعزيز 
المنطقـــة  فـــي  االزدهـــار  و  األمـــن 
مؤكدة أن هذه الخطوة من شـــأنها 
توســـيع نطاق التعـــاون االقتصادي 
و الثقافي و العلمي والدبلوماسي.

المنامة - بنا

اتصال هاتفي بين جاللة الملك والرئيس األميركي بمشاركة رئيس وزراء إسرائيل

اتفــاق ســالم بيــن البحـريــن وإســرائيــل

حميدان والقادسية السعودي إلى دوري الكباربيع منزل نزار قبانيترامب: لدينا أسلحة ال يدري بها أحدالنفط يواصل االنخفاضإنجاز 423 طلًبا بـ “تنمية المدن”
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بعد 3 أيام من اليوم، ســـيكون كل العالم وعدساته 
مواكبين ألهم اتفاق سام سيوقع بالبيت األبيض 

تصنعه دول عمادها المبادئ والسيادة والكرامة.
الســـام  لتأييـــد  اإلســـرائيلي  البحرينـــي  االتفـــاق 
يرســـخ صورة المنامة كحاضنـــة للتعايش وأيقونة 
لـــه، وتأتي الخطـــوة ضمن الجهـــود المكثفة إلنهاء 
النزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي عبـــر إطار مواكب 
للتحديـــات ومعطيـــات العصـــر الراهـــن، إذ يقـــود 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك المفدى حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه العمل المشترك 
مـــن أجـــل إشـــاعة ثقافـــة الســـام ضـــد التعصـــب 

والحقد، ونثر التعايش ضد غلواء الكراهية.
المســـتقبل  نحـــو  الذهـــاب  البحريـــن  قـــررت  لقـــد 
بخيارها اإلستراتيجي بالتوقيع على اتفاق السام 
مـــع تـــل أبيـــب دون تفريـــط بالمبـــادئ أو مســـاس 
بالمواقف بل حظي االتفاق برعاية أميركية رفيعة 
المســـتوى مـــن أجـــل تثبيـــت الحقـــوق المشـــروعة 
للشـــعب الفلســـطيني. ولهذا فإن القـــرار البحريني 
رّجـــح المنطـــق وطوى صفحة الزمـــن لانتقال الى 
جبهة جديدة للدفاع عن حق الشـــعب الفلسطيني 
الشـــقيق، وهـــذه الجبهة تقوم علـــى الحوار وليس 
البندقية.هـــذه الخطـــوة الشـــجاعة هـــي مشـــروع 
مســـتحق لجائزة نوبل المقبلة للســـام، كي تتفرغ 
البلدان لمواصلة االزدهار والتقدم وتبادل المعرفة؛ 

ألن الجهل هو عدو اليوم.
مملكـــة البحريـــن دولـــة ذات ســـيادة وكل قراراتها 
تأتي في سياق ثوابتها الوطنية ومصلحتها العليا، 
وال يمكن بأي حال من األحوال أن تتنازل المملكة 
عـــن الثوابـــت والحقـــوق العربيـــة والتـــي تتصـــدر 
قمتهـــا القضية الفلســـطينية. وليراجـــع المزايدون 
مصفوفـــة المواقـــف البحرينية والدعـــم البحريني 
للشعب الفلسطيني، عبر إطاق مشروعات صحية 
وتعليميـــة فـــي قطاع غـــزة والقدس وبقيـــة المدن 
الفلســـطينية. اليـــوم مملكـــة البحريـــن وأشـــقاؤها 
وحلفاؤهـــا يتقدمـــون خطوات كبيـــرة في تحقيق 
السام للشعب الفلسطيني وفق المبادرة العربية.

اليوم تكتب البحرين التاريخ الجديد.

بلـد التعــايــش يفتـــح 
صفحة سالم جديدة

قـــام الرئيس األمريكـــي دونالد ترامب، وصاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفـــة ملك مملكـــة البحريـــن، ورئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو بإجـــراء مكالمـــة 
هاتفيـــة اليوم اتفقوا خالهـــا على إقامة عاقات 
دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

تعتبـــر هـــذه الخطـــوة تاريخيـــة تجـــاه تحقيـــق 
الســـام فـــي الشـــرق األوســـط، حيـــث ان الحوار 
والعاقـــات المباشـــرة بين المجتمعيـــن الفاعلين، 
واالقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على 
التحـــول اإليجابي الحالي في الشـــرق األوســـط، 
وأن يدعـــم االســـتقرار واألمـــن واالزدهـــار فـــي 

المنطقة.
تعبر الواليـــات المتحدة األمريكيـــة عن تقديرها 
لمملكة البحرين الســـتضافتها الورشة التاريخية 
“االزدهـــار من أجل الســـام” فـــي المنامة بتاريخ 
دعـــم  هدفهـــا  كان  والتـــي   ،2019 يونيـــو   25

الســـام والكرامـــة والفرص االقتصادية للشـــعب 
الفلسطيني. وســـوف تستمر جميع األطراف في 
جهودها بهذا االتجاه لتحقيق حل عادل وشامل 
ولتمكيـــن  الفلســـطيني،   - اإلســـرائيلي  للنـــزاع 
الشـــعب الفلســـطيني من إطاق جميع إمكانياته 
وعلى أكمل وجه. كما وتؤكد إســـرائيل على أنه، 
وكمـــا جـــاء فـــي رؤيـــة الســـام، ســـيتمكن جميع 
المســـلمين أن يأتوا بســـام للصاة في المســـجد 
األقصى، وســـوف تبقى جميع المواقع المقدســـة 
األخرى في القدس مفتوحة أمام جميع المصلين 

السلميين من مختلف األديان.
وعبـــر كل مـــن جالـــة الملـــك المفـــدى ورئيـــس 
للرئيـــس  تقديرهـــم  عـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
األمريكي اللتزامه بتحقيق الســـام في المنطقة، 
ولتركيزه علـــى التحديات المشـــتركة، وللمبادرة 
الواقعيـــة والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب 

شعوبهم.

وأشـــادت األطراف الثاثة بالـــدور القيادي لدولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة وولي عهدها الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان بتاريخ 13 أغســـطس 
2020 فـــي إعانهـــا إقامـــة عاقـــات دبلوماســـية 

كاملة مع إسرائيل.
مـــن جانبها قبلت مملكـــة البحرين دعوة الرئيس 
توقيـــع  مراســـم  لحضـــور  ترامـــب  األمريكـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بيـــن  االتفاقيـــة 
وإســـرائيل بتاريخ 15 سبتمبر الجاري في البيت 
األبيـــض، حيـــث ســـيقوم كل من رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو ووزيـــر الخارجية 
البحرينـــي عبداللطيـــف الزيانـــي بتوقيـــع إعان 

تأييد السام.
مـــن جانبه أعرب صاحب الجالـــة الملك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه عـــن أحـــر تعازيه ومواســـاته 
ضحايـــا  ذكـــرى  بمناســـبة  األمريكـــي  للرئيـــس 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

البيان المشترك

رئيس الوزراء اإلسرائيلي الرئيس األميركي جاللة الملك

“الشورى” و “النواب”: خطوة تاريخية تجاه تحقيق السالم
رحـــب مجلســـا الشـــورى والنـــواب بإقامـــة 
إســـرائيل  بيـــن  دبلوماســـية  عاقـــات 
ومملكـــة البحريـــن، فـــي خطـــوة تاريخيـــة 
ستســـهم في تعزيز االســـتقرار والسلم في 
المنطقـــة، والـــذي يأتـــي اســـتمرارا لجهـــود 
مملكـــة البحريـــن في ترســـيخ دعائم األمن 
واالســـتقرار والســـام فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.
وشـــدد مجلس الشـــورى ومجلـــس النواب 
على أهميـــة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع 

الفلســـطيني اإلســـرائيلي وتحقيق الســـام 
العـــادل والشـــامل، وفقـــًا لحـــل الدولتيـــن، 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبـــارك المجلســـان إعـــان اقامـــة العاقات 
بين مملكة البحرين و اسرائيل، مؤكدان أن 
الخطـــوة تصب في مصلحة امـــن المنطقة 
و اســـتقرارها و ازدهارهـــا، كمـــا وتأتي في 
ســـياق النهج البحريني االصيـــل والتاريخ 
العريق فـــي تعزيز االنفتـــاح والتعايش مع 
الجميـــع، والتماســـك المجتمعـــي فيهـــا بين 

مختلف االعراق و الديانات.

وأكـــدا دعمهمـــا للخطـــوة التاريخيـــة تجاه 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  الســـام  تحقيـــق 
واقامـــة الحـــوار والعاقات المباشـــرة بين 
واالقتصاديـــن  الفاعليـــن،  المجتمعيـــن 
المتقدميـــن الـــذي مـــن شـــأنه أن يبني على 
الشـــرق  فـــي  الحالـــي  اإليجابـــي  التحـــول 
االســـتقرار واألمـــن  األوســـط، وأن يدعـــم 

واالزدهار في المنطقة.
وأشـــاد بالـــدور القيـــادي لدولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وولـــي عهدهـــا الشـــيخ 
 13 بتاريـــخ  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد 

أغسطس 2020 في إعانها إقامة عاقات 
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وأعربا عن تأييدهما لقبول مملكة البحرين 
دعـــوة الرئيـــس األمريكي لحضور مراســـم 
توقيـــع االتفاقيـــة بيـــن اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة وإســـرائيل بتاريـــخ 15 ســـبتمبر 
الجـــاري فـــي البيـــت األبيض، وقيـــام وزير 
الخارجية البحريني بتوقيع إعان السام.
ودعا المجلســـان الحكومة الى التشاور مع 
الســـلطة التشريعية عند اتخاذ اي خطوات 

مقبلة في هذا السياق.

المنامة - بنا
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اســتعرض الفصــل الخامــس واألخير من كتــاب “المرأة البحرينيــة والتعليم” 
الــذي أصــدره المجلــس األعلى للمــرأة مؤخرا كيــف وصلت المــرأة البحرينية 
إلــى أوج ريادتهــا فــي مجــال التعليم فــي العهــد الزاهر لعاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأصبحــت نموذجــا يحتــذى بــه 

لتستفيد منه األجيال القادمة وتشهد عليه.

وجـــاء فـــي هـــذا الفصـــل أنه مـــع تولي 
صاحب الجاللـــة الملـــك مقاليد الحكم 
جاللتـــه  وطـــرح   ،1999 مـــارس  فـــي 
لمشـــروع إصالحي حداثي يستند إلى 
البحرينـــي،  اإلنســـان  وانفتـــاح  ثقافـــة 
ومعـــوالً علـــى قدرته فـــي إدارة شـــأنه 
المؤسســـات  دولـــة  أركان  وترســـيخ 
والقانون، فقد جاء ضمن أهم محاوره 
تطويـــر جـــودة التعليـــم فـــي توقيـــت، 
كانـــت فيه مســـيرة التعليـــم قد حققت 
أهدافهـــا الكميـــة، وأصبحـــت البحرين 

شبه خالية من األمية.
مظلـــة  امتـــدت  النهـــج،  هـــذا  ووفـــق 
المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك 
بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت 
للمـــرأة،  االجتماعيـــة  الحقـــوق  بهـــا 
وعلى رأســـها “حق التعليم” بسياسات 
انعكســـت على ترســـيخ تلـــك الحقوق 
الطبيعيـــة  النتيجـــة  لتكـــون  ميدانيـــا، 
أن تتحقـــق للمرأة مكاســـب فعلية في 
مراحـــل التعليـــم المختلفـــة، ومن بين 
أهمها، تصنيف مملكـــة البحرين ضمن 
الفئـــة األولى مـــن الـــدول التي حققت 
األمـــم  لبرنامـــج  األساســـية  األهـــداف 
للجميـــع  بالتعليـــم  الخـــاص  المتحـــدة 

وفقا لتقرير اليونسكو العام 2007.
تمتلـــك  البحريـــن  أخـــذت  وهكـــذا 
اإلســـتراتيجيات  مـــن  مجموعـــة 
وخطـــط العمـــل الكاملـــة التـــي جعلت 
بوصلـــة اإلصالح التعليمي تشـــمل كل 
عناصـــر العمليـــة التعليميـــة مـــن طلبة 
ومدرســـين ومبـــان تعليميـــة ومناهـــج 
ونظـــم، متوجهة إلى تحقيـــق الجودة 
الشاملة وإحداث تطوير نوعي، يؤدي 
فـــي إطار رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
الفـــرد  تنافســـية  تعزيـــز  إلـــى   ،2030

والمجتمع البحريني.
تعليـــم  اســـتدامة  مســـألة  وتشـــكل 
فـــي  ســـواء  رئيســـا  مرتكـــزا  المـــرأة، 
إستراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، 
األعلـــى  المجلـــس  يتبناهـــا  التـــي 
فـــي  أو   ،2005 العـــام  منـــذ  للمـــرأة 
وخطـــط  إســـتراتيجيات  مـــن  غيرهـــا 
الوطنيـــة  كاإلســـتراتيجية  العمـــل، 
واإلســـتراتيجية  بالتعليـــم،  للنهـــوض 
الوطنيـــة لرعايـــة الطفولـــة والنهـــوض 
الوطنيـــة  واإلســـتراتيجية  بهـــا، 
العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي،  للتعليـــم 
واإلســـتراتيجية الوطنية لرعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة.
الكتـــاب  مـــن  الفصـــل  هـــذا  وتنـــاول 
ومالمـــح  التعليـــم  إصـــالح  مبـــادرات 
المـــرأة  ودور  النوعـــي،  التطويـــر 
البحرينية فـــي تحقيق أهداف التنمية 

المســـتدامة، وعلـــوم المســـتقبل 
في إطار رؤية 2030.

التعليـــم  إصـــالح  مبـــادرات 
ومالمح التطوير النوعي

بدأت الرحلـــة بوضع التصورات 
الرؤيـــة  إليهـــا  تســـتند  التـــي 
الحداثيـــة لعاهل البالد لالرتقاء 
بالتعليـــم، وهو األمر الذي يمكن 
التعرف عليـــه من خالل تحليل 
خطابـــات وتصريحـــات جاللته 
حيـــث  الصلـــة،  ذات  هللا  أيـــده 
شـــغلت قضية التعليـــم نحو 28 

% منهـــا فـــي فترة العقديـــن الماضيين 
وأهميـــة  مكانـــة  يجســـد  بمـــا  تقريًبـــا، 
التعليم في فكره ووجدانه، وتوازى مع 
ذلك خلق البيئة التشـــريعية والقانونية 
التـــي تســـتوعب مـــا يطمح إليـــه لجهة 
خلـــق نمـــوذج تعليمـــي بحرينـــي يكون 

قدوة يحتذى به.
وكانـــت نقطـــة االنطالق ميثـــاق العمل 
الوطنـــي الـــذي كانت المـــرأة البحرينية 
واالســـتفتاء  صياغتـــه  فـــي  شـــريكة 
عليـــه، إضافـــة إلى الدســـتور الذي نص 
فـــي المـــادة )7( منـــه علـــى أن “الدولـــة 
تكفـــل الخدمـــات التعليميـــة والثقافية 
ـــا  إلزاميًّ التعليـــم  للمواطنيـــن، ويكـــون 
ـــا فـــي المراحـــل األولـــى التـــي  ومجانيًّ
يعينهـــا القانون وعلى النحو الذي يبين 

فيه”.
وبعد إرساء البنية التحتية التشريعية 
والمؤسســـاتية التـــي تؤكد مشـــروعية 
حـــق المرأة في التعليـــم، تواصل العمل 
مـــن  العديـــد  وتعديـــل  تدشـــين  علـــى 
بهـــذا  المنوطـــة  المحليـــة  التشـــريعات 
األمـــر، حيث تم إصدار القانون رقم )3( 
لســـنة )2005( بإنشـــاء مجلـــس للتعليم 
العالي يختص بالشـــؤون الجامعية من 
مختلف جوانبهـــا اإلداريـــة والتعليمية 
بذلـــك  ليمثـــل  والطالبيـــة،  والبحثيـــة 
المســـتندة  التشـــريعية  األدوات  أهـــم 
أمـــام  الفـــرص  تكافـــؤ  قاعـــدة  إلـــى 
المـــرأة والرجـــل فـــي الميـــدان التربوي 

والتعليمي.
وبـــدأت البحرين تجني أثـــر المبادرات 
مـــن  عـــدد  خـــالل  مـــن  اإلصالحيـــة 
التـــي  والنوعيـــة،  الكميـــة  المؤشـــرات 
التعليـــم  تعميـــم  فـــي  األداء  تقيـــس 
التعليـــم  فـــرص  وتعـــدد  األساســـي، 
ونســـبة  المعلميـــن،  أداء  وتطويـــر 
الطلبة إلى المعلميـــن، وكثافة الفصول 
الدراســـية، وهنا يمكـــن القول إن نتائج 
التحـــول  تؤكـــد  المؤشـــرات  قيـــاس 
الواضـــح في مســـيرة تعليـــم المرأة من 
خـــالل وجـــود فـــرص حقيقيـــة لتطوير 
مخرجات النظام التعليمي والتدريبي، 
والتدريـــب الفنـــي والمهنـــي، والتعليـــم 
العالي، إلى تدشـــين مبـــادرات التطوير 
النوعـــي لجميع المســـتويات التعليمية، 
بالتركيز على تحســـين نوعيـــة التعليم 
واالرتقـــاء بجودتـــه، بما يحقـــق انتقال 
المملكـــة إلى عصـــر المعرفـــة، بالتوازي 
مـــع إصـــالح ســـوق العمـــل، بمـــا يدمـــج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي المســـار العـــام 
للتنميـــة، ويجعل مـــن وظيفـــة التعليم 
ليس فقط لهدف إحداث األثر اإلنمائي، 
وإنما لتعزيز االنتماء الوطني كمحصلة 

نهائية.
ويمكـــن رصـــد العديـــد من المؤشـــرات 
الكميـــة ذات الصلـــة مـــن بينهـــا زيـــادة 

المخصصـــات الماليـــة للتعليـــم، وزيادة 
عـــدد المؤسســـات التعليمية، والتوســـع 
واالهتمـــام  العالـــي،  التعليـــم  فـــي 

بتكنولوجيـــا التعليم والبحـــث العلمي، 
وتطوير التعليم الفني والمهني.

كذلـــك بـــرزت العديـــد مـــن المبـــادرات 

النوعية في عهد جاللة الملك لالرتقاء 
بجـــودة ونوعية التعليم فـــي البحرين 
علـــى كل المســـتويات من بينها إنشـــاء 
وتنظيـــم هيئـــة ضمـــان جـــودة التعليم 
البحريـــن  كليـــة  وإنشـــاء  والتدريـــب، 
كليـــة  وتنظيـــم  وإنشـــاء  للمعلميـــن، 
الخطـــة  وتطبيـــق  للتقنيـــة،  البحريـــن 
اإلســـتراتيجية وخطة العمـــل الوطنية 
لنوعيـــة التعليم في الفترة من )-2010

جـــودة  رفـــع مســـتوى  بهـــدف  2014(؛ 
مـــدارس  فـــي  والتدريـــس  التعليـــم 
المملكـــة، وإتاحة فرصة التعلم للجميع 
وتشجيع االستثمار في قطاع التعليم، 
ورفع مســـتوى التعليم العالي والبحث 

العلمي.
وأهـــداف  البحرينيـــة  المـــرأة  تعليـــم 

التنمية المستدامة
تولـــي مملكـــة البحريـــن اهتماما خاصا 
بـــأن يكـــون للمـــرأة المتعلمـــة دور فـــي 
التنمية الحضرية التي تشـــكل التمثيل 
األكثـــر جـــالًء للترابـــط والتكامـــل بين 
األبعـــاد المختلفة للتنمية المســـتدامة، 
وبحســـب ما تنادي به الهيئات األممية 
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  فـــي  ممثلـــة 
المتحـــدة، بالتركيـــز علـــى دور المـــرأة 
فـــي القضايـــا الســـكانية واالجتماعية، 
ويعـــد تمكيـــن المـــرأة فـــي هذا الشـــأن 
محـــور رئيس لدور المـــرأة في التنمية 
المســـتدامة، ويعمـــل المجلـــس األعلى 
للمـــرأة مـــن خـــالل خططـــه التـــي تركز 
على إدمـــاج احتياجات المرأة وضمان 
التـــوازن بيـــن الجنســـين، بالتأكـــد مـــن 
خـــالل  ومـــن  واقعيـــا  ذلـــك  تطبيـــق 
قياســـات كميـــة ونوعيـــة يتـــم اإلعالن 
عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة 

لهذا الشأن.
نحـــو علوم المســـتقبل في إطـــار رؤية 

2030
تـــدرس  المســـتقبل  علـــوم  باتـــت  لقـــد 
فـــي العديـــد من دول العالـــم، خصوصا 
الـــدول الصناعيـــة، وتشـــمل، مجـــاالت 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
المتجـــددة،  والطاقـــة  والفضـــاء، 
وتكنولوجيـــا  الماليـــة،  والهندســـة 
الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا  المـــواد، 
والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء 
الوراثيـــة،  والهندســـة  االصطناعـــي، 
تربـــة،  دون  مـــن  الزراعـــة  وتقنيـــات 
وتقنيـــات الزراعـــة باســـتخدام الميـــاه 
المالحة، هـــذا باإلضافة إلى العديد من 
الدراســـات المســـتحدثة في المجاالت 
التقليدية كالهندســـة والطـــب والعلوم 
والرياضيـــات. وهي تخصصات متاحة 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والنســـاء  للرجـــال 
وانطالًقـــا من هذا الواقـــع، وباعتبار أن 
ازدهار أي دولة في المســـتقبل يتوقف 
علـــى إحـــداث تغيير جذري يســـتهدف 
تعزيـــز اإلنتاجيـــة واالبتـــكار واللذيـــن 
يعتمـــدان علـــى علوم المســـتقبل، عمل 
المجلس األعلى للمرأة على استحداث 
مبادرة نوعية مخصصة إلدماج 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال 
علـــوم المســـتقبل فـــي إطار من 
التوازن بين الجنسين، بالتعاون 
المعنيـــة،  القطاعـــات  كل  مـــع 
المبـــادرة تزامنـــا مـــع  وجـــاءت 
موضوع يـــوم المرأة البحرينية 
خصـــص  الـــذي   ،2019 للعـــام 
إللقـــاء الضوء علـــى دور المرأة 
البحرينيـــة فـــي مجـــال التعليم 

العالي وعلوم المستقبل.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى حفل تخريج طلبة كلية البحرين للمعلمين العام 2016

مشاركة المرأة البحرينية في لجنة إعداد الميثاق الوطنيأحد صفوف االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية
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جاللة الملك يرفع وثيقة ميثاق العمل الوطني بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المســتقبل علــوم  فــي  “البحرينيــة”  إلدمــاج  مخصصــة  نوعيــة  مبــادرة  اســتحداث 

“العهــد الزاهــر” شاهـد على ريادة المـرأة في التعليم

جاللة الملك في زيارة لمدرسة الهداية الخليفية بمناسبة تدشين مشروع مدارس المستقبل في يناير 2005



أبو الفتح لـ “^”: الروبيــان الُمصادر طعــاٌم لألسمــاك
حـــيـــان بــــــــــرأس  االســـــــــتـــــــــزراع  لــــمــــركــــز  ــل  ــ ــق ــ ــن ــ ت الــــكــــمــــيــــات  إن  قــــــــال 

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  كشـــف 
البحريـــة بـــوزارة شـــؤون البلديات 
نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
كميـــات  أن  “البـــاد”  لــــ  أبوالفتـــح 
الروبيـــان التي يتم صيدها بطريقة 
غيـــر قانونيـــة يتـــم مصادرتهـــا من 
قبل خفر السواحل وبعد المصادرة 
يتـــم تحويلها إلـــى مركز اســـتزراع 

وذلـــك  فـــي رأس حيـــان  األســـماك 
إلطعام األسماك بها.

بعـــد  أبوالفتـــح  تأكيـــدات  وتأتـــي 
أن تزايـــدت فـــي الفتـــرات األخيرة 
عمليات ضبط صيد الروبيان بطرق 
ممنوعـــة أو بفتـــرة الحظـــر، وبذلك 
الروبيـــان  مصـــادرة  عمليـــات  تتـــم 
مـــن قبل خفر الســـواحل التي تقوم 
بالتنســـيق مع وزارة البلديات حول 

مسألة التصرف فيها.
إلـــى أن فتـــرة حظـــر صيـــد  يشـــار 
الروبيان تستغرق 6 أشهر، تبدأ من 

1 فبراير ولغاية 31 يوليو.
وعلـــى هـــذا الصعيـــد، أعلنـــت خفر 
الســـواحل قبل يوميـــن أن دوريات 
فـــي  مســـتمرة  الســـواحل  خفـــر 
التصـــدي  إلـــى  الراميـــة  جهودهـــا 
بالصيـــد  المتعلقـــة  للمخالفـــات 

واألدوات المستخدمة فيه؛ حفاظا 
البحريـــة،  والثـــروة  البيئـــة  علـــى 
مشيًرا إلى أن هذه الجهود أسفرت 
عن رصـــد مركز العمليـــات البحرية 
لعـــدد مـــن القـــوارب أثناء ممارســـة 
الصيد بواسطة شباط الجر القاعي 
الممنـــوع اســـتخدامها فـــي عـــرض 
متابعتهـــا وتوجيـــه  تـــم  إذ  البحـــر، 
التابعـــة  البـــري  اإلســـناد  دوريـــات 

لخفر الســـواحل إلى منطقة اإلنزال 
على ســـاحل ســـترة، والتي تمكنت 
والقبـــض  مركبـــات   3 ضبـــط  مـــن 
علـــى 4 أشـــخاص بحوزتهـــم 1880 

كيلوجراًما من الروبيان.
وأشـــار نائب خفر السواحل إلى انه 
تم اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 
الازمة تمهيـــًدا إلحالة القضية إلى 

 نبيل أبوالفتحالنيابة العامة.
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سياسة دولية للشفافية والمساءلة... وضمان الصحة بحقبة ما بعد “كوفيد 19”
نيابة عن صاحب السمو رئيس الوزراء... وزيرة الصحة تشارك في االجتماع الرفيع لـ “مجلس التيسير”

بنـــاًء على دعـــوة موجهة لرئيـــس الوزراء 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة مـــن المديـــر العـــام 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، أنـــاب ســـموه 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح لحضـــور 
االجتماع األول الرفيع المســـتوى لمجلس 
مكافحـــة  أدوات  إتاحـــة  مبـــادرة  تيســـير 
كوفيـــد 19، والـــذي عقد افتراضًيا مســـاء 
الخميس عن “مبادرة تســـريع إدارة إتاحة 
أدوات مكافحـــة كوفيـــد 19”، بحضور كل 
مـــن األمين العام لألمم المتحدة ورئيســـة 
جنـــوب  ورئيـــس  األوروبيـــة،  المفوضيـــة 
إفريقيا، ورئيـــس وزراء النرويج، ورئيس 
روانـــدا، والمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية.
ونقلـــت وزيـــرة الصحة، تحيـــات ومباركة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء؛ 
بمناســـبة إطـــاق مجلـــس التيســـير الـــذي 
يعكـــس التعـــاون العالمـــي غيـــر المســـبوق 
بيـــن األمم، وأمنيات ســـموه للمجلس بكل 
التوفيـــق والنجاح في مهمات المقبلة؛ من 

أجل القضاء على هذه الجائحة.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بالمبـــادرة التي 
تدعو لالتفـــاف العالمي تحت هدف نبيل 
موحد من أجل دعم اإلنسانية، مؤكدة أن 
تلك المبادرة تعـــد دليا واضحا على دعم 
منظمـــة الصحـــة العالمية الجهـــود الدولية 
والعالمية المبذولـــة، وتأكيًدا على دعوتها 
لتسريع إنتاج لقاحات كوفيد 19، ووسائل 
تشـــخيصها ونشـــرها على نحو منصف بما 
يعـــزز من تذليل العقبات التي تواجه دول 

العالم جميًعا للتصدي للجائحة.
وأكـــدت الصالـــح فـــي كلمتهـــا باالجتمـــاع 
الرفيـــع المســـتوى علـــى اهتمـــام حكومـــة 
إطـــار  فـــي  الصحـــي،  بالقطـــاع  البحريـــن 
إســـتراتيجية الحكومة الرامية إلى تنمية 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة وفق أحدث 
األســـاليب العالمية، بما يعـــزز من إمكانات 
توفيـــر  مجـــال  فـــي  الحكومـــة  وقـــدرات 
رعايـــة صحية وطبيـــة متميزة للمواطنين 
والمقيميـــن، وأشـــارت إلـــى دعـــم البحرين 

لمبادرة “تســـريع اإلتاحة” بمـــا يعود بالنفع 
على البشرية أكملها.

إلـــى ذلـــك تحدثـــت الوزيـــرة بإيجـــاز فـــي 
مداخلتهـــا عـــن الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق 
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
للتصـــدي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
للفيروس، والتي كانت مرتكًزا للنجاح في 
مواجهة فيروس كورونا )كوفيد19-( فكل 
ما تم تحقيقه بروح الفريق الواحد أســـهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي حفـــظ صحـــة وســـامة 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. 
واســـتعرضت مجمل اإلجراءات المتخذة 

من أجل منع تفشـــي الفيـــروس، وجاهزية 
حـــاالت  مـــع  للتعامـــل  الصحـــي  القطـــاع 
الطوارئ بشكل احترازي، ونجاح البحرين 
في جميع المراحل الماضية والتي شملت 
توفيـــر جميـــع األدوات الازمة، وتســـهيل 
أفضـــل  وتوفيـــر  الســـريرية،  التجـــارب 
الخيارات التشخيصية والعاجية الممكنة 
وتوافرهـــا وفًقا ألحدث األدلة العلمية؛ من 
أجل الحفـــاظ على الخدمات الصحية، مع 
االهتمام بمجال الدراســـات البحوث حول 
وسائل التشخيص والعاجات واللقاحات.
تأييـــد  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وكشـــفت 
منتهـــزة  التيســـير”  “بمجلـــس  االعتـــراف 
دعـــم  أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد  الفرصـــة 

التوزيـــع  وضمـــان  والبحـــوث  الدراســـات 
العـــادل والمنصـــف عبـــر البلـــدان وداخلها 
مـــن قبـــل أصحـــاب المصلحـــة والمانحين 
الدولييـــن؛ لضمـــان المســـاواة فـــي تلقـــي 
الخيارات التشـــخيصية والعاجية وتلك 
علـــى  والحصـــول  بالتمنيـــع،  المتعلقـــة 
إمـــدادات ومنتجـــات موثوقـــة ومناســـبة 
وبأســـعار معقولـــة، مـــع تســـهيل عمليـــات 
التعبئـــة والتجـــارة عبـــر الحـــدود بحيـــث 
يكـــون لـــدى الـــدول خطة واضحـــة للتنبؤ 
والتوزيـــع ليتم تضمينها فـــي الميزانيات، 
وأن تكون هناك سياســـة دولية للشفافية 
دمـــج  خالهـــا  مـــن  يتـــم  والمســـاءلة 
وأولويـــات  والسياســـات،  األخاقيـــات، 
الكميـــات  توافـــر  يضمـــن  بمـــا  البرامـــج 
المطلوبـــة للفئات المســـتهدفة في الوقت 

المناسب.
وعرض االجتماع األول الرفيع المســـتوى 
أجنـــدة  علـــى  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
االجتمـــاع والمتمثلـــة فـــي مهمـــة مجلس 
يتـــم  ســـوف  التـــي  والخطـــط  التيســـير 
انتهاجها، إلى جانب آلية عمله واالستثمار 
في التأييد؛ من أجل تيسير مبادرة إتاحة 

أدوات مكافحة كوفيد 19.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع االفتراضـــي، أكد 
العالميـــة  الوحـــدة  أهميـــة  المشـــاركون 
واســـتمرار الجهـــود لمكافحـــة الفيـــروس 
والتعامـــل مع كل المســـتجدات بما يضمن 
صحـــة ســـامة اإلنســـان، والتمتـــع بأعلى 
مستويات الصحة، خصوصا حقبة ما بعد 
كوفيد 19، مثمنين جميع الجهود الجبارة 
التـــي يقوم بها منتســـبو القطـــاع الصحي 
فـــي دول العالـــم ومســـاهمتهم الملموســـة 
فـــي الحد من انتشـــار الفيـــروس من أجل 

اإلنسانية.
مـــن  كل  االفتراضـــي  االجتمـــاع  حضـــر 
الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة مريـــم 
الهاجـــري، واستشـــاري مكافحـــة العـــدوى 
جميلة الســـلمان، واستشارية صحة عامة 
ورئيســـة مجموعة التمنيع بإدارة الصحة 

العامة جليلة السيد.

وزيرة الصحة تشارك في االجتماع االفتراضي

جانب من االجتماع عن بعد

 المنامة - بنا

الفاضل بعد جرعة اللقاح: ابني الطبيب شجعني واأللم “مقدور عليه”
فـــي  للتطـــوع  العامـــة  الشـــخصيات  تدفـــق  بـــدأ 
التجـــارب الســـريرية للقـــاح كورونـــا تحت شـــعار 

“التطوع من أجل اإلنسانية”.
ومن الشـــخصيات التي شاركت يوم أمس رئيسة 
لجنة الخدمات بمجلس الشـــورى جهـــاد الفاضل. 
وأجـــرت “الباد” حـــواًرا معها عـــن تجربة التطوع 

وتلقي جرعة اللقاح.

أبرز المتطوعين

ومن أبرز األســـماء المتطوعة لتلقي جرعة اللقاح 
باأليـــام الماضيـــة قائـــد مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعي الفريق طبيب الشـــيخ سلمان بن عطية 
هللا آل خليفـــة، وقائـــد الخدمات الطبيـــة الملكية 
اللواء بروفيســـور الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
وأســـرته، والوكيـــل المســـاعد للرعايـــة والتأهيـــل 
االجتماعـــي بوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
الشـــيخة عائشـــة بنـــت علـــي آل خليفـــة، ووكيـــل 
لاقتصـــاد  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 
الوطنـــي حمد المالكي، والرئيـــس التنفيذي لهيئة 

تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وغيرهم.

ابني شجعني

وقالت الفاضل لـ “الباد”: إنها عبأت طلب التطوع 
بقناعة تامة بأمان هذا اللقاح، واستجابة لنصائح 

ذوي الشأن بالمجال الصحي، الذين حثوا الجميع 
للتطوع بالتجارب السريرية.

يعمـــل  الـــذي  الطبيـــب،  ابنهـــا  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بالصفوف األمامية مع الجيش األبيض، قد سبقها 
بالتطـــوع بالتجـــارب، وشـــجعها ذلك بشـــكل أكبر 

لتنخرط بهذه التجربة.
وعبـــرت عن ســـرورها بحجـــم إقبـــال المتطوعين 
بالتجـــارب الســـريرية للقـــاح، وهـــذا يعكـــس نبـــل 

مســـاندة  فـــي  ودورهـــا  البحرينيـــة  الشـــخصية 
علـــى  القضـــاء  فـــي  للمســـاهمة  الدولـــة  جهـــود 
كورونا، مســـجلة فخرها أن تكـــون من بين قائمة 

المتطوعين بالتجارب.
وعـــن تأثيـــر اللقـــاح علـــى الصحة، لفتـــت الفاضل 
إلى أنها شـــعرت بتعب بســـيط وألم “مقدور عليه” 
بموقـــع وخزة اإلبـــرة، وذلك من األمـــور المعروفة 
عنـــد تلقـــي التطعيمـــات، مبينة أنها لم تشـــعر بأي 

آثار جانبية.
وقالت “إنها ســـتخضع للجرعـــة الثانية من اللقاح 

بعد 21 يوما من األولى”.

شكًرا لفريق كورونا

وقالت الفاضل “إنها شعرت بسعادة غامرة بعد أن 
ســـاهمت في تشجيع عدد من المواطنين للتطوع 
بالتجـــارب، وأال مبـــرر للتخـــوف أو التـــردد، وأن 
غاية الجميع الحد من انتشـــار كورونا وبلوغ عدد 

)صفر( من الحاالت”.
وشكرت الفاضل فريق العمل بمركز الفحص بمركز 
أرض المعـــارض، الذين يـــؤدون مهام جليلة فضا 
عن حرص فريق عمل وزارة الصحة للتواصل مع 

المتطوعيـــن واالطمئنـــان على صحتهـــم ومتابعة 
الحاالت يوميا بعد تلقي جرعة اللقاح.

وذكرت أن الصحة تمثل تاجا لألصحاء، وكشـــف 
فيروس كورونـــا ضرورة تحصيـــن المناعة بكافة 

السبل
ولفتت إلـــى أن فريق البحرين بقيـــادة ولي العهد 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
يبـــذل جهـــودا جبارة في ســـبيل تســـطيح مؤشـــر 
اإلصابـــات، وأن هـــذه الجهـــود يجـــب أن يؤازرها 
والتباعـــد  التعليمـــات  االلتـــزام  عبـــر  المجتمـــع 
االجتماعـــي خصوًصـــا في الفتـــرة األخيـــرة التي 

شهدت ارتفاعا بعدد الحاالت.

تدفق الشخصيات العامة 
ع المتطوعين  ُيشّجِ

للتجارب السريرية

شعرت بتعب بسيط وألم 
بموقع وخزة اإلبرة مثل 

بقية التطعيمات 

إقبال المتطوعين بالتجارب 
السريرية للقاح يعكس نبل 

الشخصية البحرينية 

اتصاالت يومية 
للمتطوعين لالطمئنان 

على صحتهم

العالم يتجه ألبحاث الطب
وجائزة األمير خليفة بن سلمان في المقدمة

Û  تأتــي جائزة “خليفة بن ســلمان آل خليفــة للطبيب البحريني” في وقت غاية
فــي األهميــة، فالعالــم اليوم، بمراكــزه العلميــة والطبية ومؤسســات األبحاث 
والدراســات، تتجــه نحــو أبحــاث الطــب ودراســاته وتجاربه في ظــل جائحة 
كورونــا كوفيــد 19، فالتحــدي األكبر فــي كل الدنيا يتمحور علــى دور العلوم 
الطبية وجهودها في مكافحة هذا الوباء وغيرها من األمراض واألوبئة؛ لهذا 
تضــاف هذه المبادرة ذات األســاس المحلي والمــدى العالم لمبادرات صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر 
حفظــه هللا ورعــاه؛ ذلــك ألن أثــر األبحــاث الطبيــة ال يقتصــر علــى حدودهــا 
الجغرافية، بل يشــمل كل اإلنســانية في كل مكان في العالم، أي أن ذلك كله 

ينطلق من الضمير اإلنساني لتحقيق سعادة البشرية.
Û  ولــو عدنــا إلــى مــا أعلنتــه أمانــة الجائــزة حــول تقديــم 83 طبيًبــا وطبيبــة

بحرينييــن ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط في الفئــة األولى التي حملت اســم 
“جائــزة االبتــكار واإلبــداع فــي البحــث العاجــي والســريري الطبي”، وشــارك 
فيهــا 50 مرشــًحا من األطباء والطبيبات، والفئــة الثانية وهي “جائزة الوفاء 
والعطــاء الممتــد” والتــي تقدم لها 33 طبيًبــا وطبيبة، وهذا يعني أن 83 بحًثا 
مــن مختلــف التخصصــات الطبيــة تتنافــس علــى خدمــة البشــرية والضميــر 
اإلنســاني الــذي يعتبــر “خليفة بن ســلمان” رائــده، وبهذا، لن يكــون مداد هذه 
الجائزة التي حدد لها يوم 4 نوفمبر المقبل 2020 إلعان النتائج واالحتفال، 
بــل المــداد األكبــر هــو أن هــذه األبحــاث المشــاركة ســتحظى باهتمام ســموه 
وبتقدير جهود األطباء والطبيبات الذين بادروا بالمشــاركة، ولكن ماذا يعني 

هذا االهتمام من جانب أطبائنا وطبيباتنا؟
Û  ،الوجــه المشــرف الــذي يعنيه هــذا االهتمام هو أن لدينا شــريحة من األطباء

سواء في الرعاية الصحية األولية أو الثانوية أو في التخصصات الجراحية 
والعلميــة واألكاديميــة، وجــدت فرصة ثمينــة لتقديم نتائج بحثهــا وتجاربها 
ودراساتها، بل وما يفرحنا كبحرينيين، أن فكرة الجائزة أشاعت السرور في 
قلــوب األطبــاء، الســيما الشــباب ممــن يطمحون لنشــر أبحاثهــم، وبعون هللا، 
ســيكون األثر األبلغ هو تحفيز المزيد من األطباء للبحث والدراســة وإجراء 
االســتطاعات التي تســاندهم في االستعداد للمشــاركة في السنوات المقبلة 

من الجائزة.
Û  أزكى آيات الشــكر والتقدير واإلجال والعرفان لســيدي ســمو رئيس الوزراء

على هذه النافذة التي فتحت لقطاع من أهم القطاعات العلمية ومن أرســخ 
أســس التنمية للدول، وكم نحن فخورون بهذا العدد من األطباء والطبيبات 
الذيــن قدمــوا أبحاثهــم ونتمنى لهــم التوفيق والنجاح، وكلنا في شــوق ألول 
أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام كيــوم لاحتفــاء بالطبيــب البحرينــي 
وتخصيــص جائــزة باســم ســمو رئيس الــوزراء لتكريــم األطبــاء البحرينيين 

المتميزين في مجاالت البحث العاجي والطبي.

عادل المرزوق

علوي الموسوي

زينب العكري

الفاضل تعبئ االستمارة قبل تلقي جرعة اللقاح
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مدينة عيسى - وزارة العمل

بحـــث الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمـــل 
بـــوزارة العمل والتنمية االجتماعية، أحمد 
الحايكـــي، مـــع مديـــرة المـــوارد البشـــرية 
بشـــركة إيكيـــا البحريـــن، هنـــادي العالـــي، 
التعـــاون لتنفيـــذ مبـــادرة الشـــركة “لجعـــل 
البحريني الخيار األول لصاحب العمل في 
التوظيـــف”، بتدريب 50 مواطنا باحثا عن 
عمـــل من المســـجلين لـــدى الـــوزارة، لفترة 

تستمر 6 أشهر على رأس العمل.
إكســـاب  التدريـــب  برنامـــج  ويتضمـــن 
وخدمـــات  التســـويق  مهـــارات  المتـــدرب 

وتصميـــم  التمويـــن،  وخدمـــات  الزبائـــن، 
الجرافيـــك، وتصميـــم الديكـــور الداخلـــي، 

وغيرها من التخصصات المهنية.
وقـــال الحايكـــي إن المبادرة تتماشـــى مع 

جهـــود وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
لتأهيـــل البحريني وتدريبـــه ليكون الخيار 
العمـــل،  أصحـــاب  لـــدى  واألفضـــل  األول 
مؤكـــدا الحـــرص علـــى دعـــم كل فكـــرة أو 
فرصة تســـاهم في تأهيل وإدماج العنصر 
البشـــري الوطنـــي في الوظائـــف المرغوبة 

التي توفرها منشآت القطاع الخاص.
بدورها، أشـــارت العالي أن الشركة وظفت 
منذ بدء أعمالها في المملكة 350 بحرينيا 
بشـــكل مباشـــر، وهو ما يمثل نسبة 67 % 

من إجمالي عدد موظفي الشركة.

 %  67 الــبــحــرنــة  ونــســبــة  بــحــريــنــيــا..   350 ــفـــت  وظـ الـــشـــركـــة 
“إيكيــــا” تـدرب 50 بحرينيـــــا علــى رأس العمــل

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــد 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة أن مواقـــف مملكـــة 
البحريـــن بقيـــادة عاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ثابتة وراسخة على صعيد دعم القضية 
الفلســـطينية والمحافظـــة علـــى حقوق 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
واشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
إقامـــة  علـــى  االتفـــاق  أن  إلـــى  خليفـــة 
عاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل يعد خطـــوة تاريخية 
تجاه إحال الســـام في منطقة الشرق 
األوســـط، وهـــي خطـــوة مهمـــة تســـهم 

إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
واكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
خليفـــة أن المواقـــف الراســـخة لمملكـــة 
البحريـــن تضـــع دومـــا قضية فلســـطين 

في مقدمـــة اولوياتها من خال التأكيد 
علـــى تمكيـــن الشـــعب الفلســـطيني من 
نيل حقوقه المشـــروعة،مبينًا أن حرص 
القيـــادة الرشـــيدة على تحقيق الســـام 
العـــادل والشـــامل فـــي المنطقة يجســـد 
اســـهامات البحريـــن الحيوية في نشـــر 
ثقافـــة الســـام والتعايش الســـلمي في 

العالم.

سلمان بن ابراهيم: البحرين بقيادة جاللة الملك حريصة على تحقيق السالم

 المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
خارجيـــة  وزارة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي، 
فـــي  االتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
مدينة برلين، أمس، مع وزير خارجية 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة هايكـــو 
ماس، بحضور ســـفير مملكة البحرين 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  جمهوريـــة  لـــدى 

عبدهللا عبداللطيف.
وجـــرى فـــي االجتمـــاع، تأكيـــد عمـــق 
بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة  عاقـــات 

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا 
االتحادية والتي تشـــهد تطوًرا ونمًوا 
في شـــتى المجـــاالت وســـبل تعزيزها 
واالرتقـــاء بهـــا إلى مســـتويات أرحب 
علـــى  والمنفعـــة  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا 
البلدين والشـــعبين الصديقين، كما تم 
تبـــادل وجهـــات النظـــر إزاء عـــدد من 
الموضوعـــات والقضايا ذات االهتمام 
المشـــترك علـــى الســـاحتين اإلقليمية 

والدولية.

تأكيد عالقات الصداقة مع ألمانيا

إنجـــــاز 423 طلًبـــــا بـ “تنميـــة المـــــدن والقــــــرى”
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  اســتطاعت 
بالتعــاون مــع المجالــس البلديــة إنجــاز أكثر مــن 423 طلبا ضمن مشــروع 

تنمية المدن والقرى منذ بداية العام 2019 وحتى منتصف العام 2020.

وتأتـــي الطلبات عبر ترميم وصيانة 
67 منـــزالً فـــي العـــام 2019 ضمـــن 
والقـــرى  المـــدن  تنميـــة  مشـــروع 
المعتمـــدة  والمعاييـــر  لآلليـــة  وفقـــًا 
بالدليـــل  عليهـــا  والمنصـــوص 
وحســـب  للمشـــروع  اإلرشـــادي 
األولويات التـــي يتم رفعها من قبل 
المجالـــس البلدية، وامانه العاصمة. 
إذ تـــم االنتهاء مـــن صيانة 78 منزالً 

خال العام الجاري.
ويجـــري العمـــل حاليـــا علـــى ترميم 
وصيانـــة 44 منزالً ضمن المشـــروع. 
أما بالنسبة لمشروع عوازل األمطار 

والذي يندرج ضمن مشـــروع تنمية 
المـــدن والقـــرى فقد تم إنجـــاز 145 
طلبـــًا   132 و   2019 بالعـــام  طلبـــًا 
بالنصـــف األول من العام 2020 بكل 

محافظات المملكة.
ويســـتفيد مـــن المشـــروع جميع من 
تنطبـــق عليهم الشـــروط والمعايير، 
حيـــث إن هنـــاك معاييـــر لقبول تلك 
الطلبـــات وأهّمهـــا أن يكـــون مالـــكًا 
وســـاكنًا للعقـــار لمـــدة ال تقل عن 10 
ســـنوات مع مطابقة عنوان الســـكن 
بالبطاقـــة الذكية مع عنـــوان العقار، 
فضـــاً عـــن موافقـــة جميـــع مالكـــي 

العقـــار حـــال كان العقـــار لورثـــة أو 
لشراكة بالُملكية.

يذكـــر أن تكلفـــة الصيانـــة والترميم 
لتلـــك الطلـــب الُمصّنفـــة تحـــت هذه 
الخدمـــة تبلـــغ 10,000 دينـــار كحـــد 
أقصـــى مشـــتملة على بدل الســـكن، 
وترميـــم  صيانـــة  تشـــمل  حيـــث 
بكافـــة  المنـــزل  مرافـــق  مختلـــف 
مستلزماتها بحسب جدول األعمال 
والمجالـــس  البلديـــة  مـــن  المعتمـــد 

البلديـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الميزانية 
المذكـــورة ســـلفًا. علمـــًا بأنـــه ُيمكـــن 
حاجـــة  بحســـب  مرافـــق  إضافـــة 
األســـرة وبمســـاحة بنـــاء ال تتجاوز 
عـــن 60 مترا مربعا. كمـــا أن طلبات 
تركيب عوازل األمطار تندرج تحت 

ذات المشروع.
وأعربت الوكيل المساعد للخدمات 
البلديات المشتركة شوقية حميدان 

باهتمـــام  يحظـــى  المشـــروع  أن 
أولويـــات  ضمـــن  يأتـــي  إذ  كبيـــر 
التنميـــة الحضريـــة المســـتدامة في 
حيـــث  الحكومـــة،  عمـــل  برنامـــج 
تحـــرص الوزارة على تســـخير كافة 
لتنفيـــذه  والمـــوارد  اإلمكانيـــات 
بالصـــورة المنشـــودة. ويتـــم طـــرح 
مناقصـــات  ضمـــن  الطلبـــات  تلـــك 
بعـــد اســـتيفائها لمعاييـــر المشـــروع 
واستكمال متطلبات إدراجها ضمن 

البرنامج.
  وأكـــدت أنه تم رفع ســـقف إجمالي 
لحـــاالت  للمســـتفيدين  الدخـــل 
الحريـــق )حـــاالت طارئـــة( إلى 800 
دينار ِعوضًا عن 600 دينار بالسابق 
بالتوافق مع مجلس أمانة العاصمة 

والمجالس البلدية.

   وأردفت “يتم اإلشـــراف على تنفيذ 
المنازل مـــن خال فريق متخصص 
الجـــودة  لضمـــان  المهندســـين  مـــن 
وســـرعة االنجاز وتلبية احتياجات 
رضـــا  أن  حيـــث  المواطنيـــن، 
المواطنيـــن على الخدمـــة وجودتها 
يعتبر االســـاس في تقييـــم الخدمة 
“. فـــي حين يتـــم رفـــع الطلبات من 
المجالـــس البلديـــة ومجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة عبـــر النظـــام اإللكترونـــي 
للمشـــروع وفقـــًا لألولويـــات المقرة 
المراجعـــة  مـــن قبلهـــم، كمـــا وتتـــم 
والتدقيـــق علـــى هـــذه الطلبـــات من 
قبـــل المعنييـــن فـــي إدارة التنميـــة 
الحضريـــة، وقبوله حـــال التأكد من 
استيفاءه لكافة متطلبات المشروع 

ومن ثم طرحه في مناقصة. 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الدراسة بالمدارس الخاصة.. كمامات وتباعد بالطاوالت
بدأت المدارس الخاصة العام الدراسي 
الجديـــد 2020 - 2021 فـــي األســـبوع 
االحتـــرازات  توفيـــر  مـــع  الماضـــي 
والتدابيـــر الازمـــة لفيـــروس كورونا، 
فيمـــا بـــدأ بعضهـــا اآلخر الدراســـة عن 
ُبعد، والقسم اآلخر أجل العام الدراسي 

بالتزامن مع المدارس الحكومية.
البحريـــن،  بيـــان  مدرســـة  وعـــادت 

ومدرســـة  البريطانيـــة،  والمدرســـة 
حـــوار  ومدرســـة  الدوليـــة،   ”AMA“
الدوليـــة للعـــام الدراســـي الجديـــد في 
مواعيدهـــا مـــع أخـــذ التدابيـــر الازمة 

للحماية ولضمان سامة الطاب.
ومن المـــدارس التي أجلت الدراســـة: 
الخاصـــة  المعالـــي  بوابـــة  مدرســـة 

ومدارس اإليمان.

زينب العكري

إعالن تأييد السالم يحقق أهداف المبادرة العربية
وزيـــر الخارجيـــة: تكثيـــف الجهـــود للوصـــول إلـــى حـــل عـــادل للنـــزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي

أكـــد وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني 
أهميـــة الخطـــوة التاريخيـــة التي قـــام بها 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة؛ لتحقيق السام في 
الشرق األوســـط بجهود بارزة من الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب للتوصـــل إلـــى 

إعان تأييد سام مع إسرائيل.
وقـــال فـــي تصريـــح صحافـــي إن مملكـــة 
تكثيـــف  أهميـــة  علـــى  تشـــدد  البحريـــن 
الجهـــود ومضاعفتهـــا للوصـــول إلـــى حـــٍل 

عادل، واعتبار الســـام خيارًا استراتيجيًا 
اإلســـرائيلي  الفلســـطيني  النـــزاع  إلنهـــاء 
لقـــرارات  وفقـــًا  وشـــامل  عـــادل  بشـــكل 
الشرعية الدولية ومبادرة السام العربية، 
وبمـــا يضمـــن حقوق الشـــعب الفلســـطيني 
الشـــقيق؛ واصفـــًا الخطـــوة بأنهـــا واقعيـــة 
االســـتراتيجية،  التحديـــات  لمواجهـــة 
وحمايـــة المصالـــح الوطنيـــة، وأضـــاف أن 
مملكـــة البحريـــن تؤكد حســـن الجـــوار مع 

جميع دول الجوار، ودول المنطقة.
واعتبر أن إعان تأييد الســـام بين مملكة 

البحريـــن ودولة إســـرائيل يحقـــق أهداف 
مبـــادرة الســـام العربيـــة، وسيســـاهم في 
تعزيـــز األمن واالســـتقرار في المنطقة، بما 
يضمـــن نيل الشـــعب الفلســـطيني لحقوقه 
المشـــروعة ويحقق الســـام الدائم؛ مؤكدًا 
أهميـــة اتفـــاق الســـام المقـــرر إبرامه بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
ودولـــة إســـرائيل، والذي ســـاهم في وقف 
واتخـــاذ  الفلســـطينية،  األراضـــي  ضـــم 
خطـــوات تعزز فرص التوصل إلى الســـام 

في الشرق األوسط.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
بالنتائج المثمرة التي حققتها جلســـات 
الحـــوار الليبـــي بيـــن وفـــدي المجلـــس 
األعلـــى للدولـــة وبرلمان طبـــرق، والتي 
اســـتضافتها المملكة المغربية الشـــقيقة 
فـــي مدينـــة بوزنيقـــة خـــال األســـبوع، 
ومـــا توصلـــت إليـــه مـــن اتفـــاق شـــامل 
الشـــفافة  واآلليـــات  المعاييـــر  عـــن 
والموضوعية لتولي المناصب السيادية 

في الدولة الليبية بهدف توحيدها.
أشـــادت الوزارة في بيان أمس بالجهود 

الدءوبة للمملكة المغربية في استضافة 
هذه الجلســـات، ودورها اإلســـتراتيجي 
فـــي إعـــادة إطـــاق الحـــوار السياســـي 
بيـــن أطـــراف الصـــراع الدائر فـــي ليبيا 
ومســـاندة شـــعبها الشـــقيق على تجاوز 
ضـــرورة  علـــى  مشـــددة  األزمـــة،  هـــذه 
التـــزام كل األطـــراف بتفعيـــل االتفـــاق، 
والتوصل إلى تســـوية سياســـية شاملة 
تضمن وحدة وســـامة األراضي الليبية 
وتلبي تطلعات الشعب الليبي في األمن 

والسام واالستقرار.

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلة الجنائية بأن شـــرطة 
المباحـــث الجنائيـــة بالتعاون مـــع هيئة 
تنظيم ســـوق العمل، باشرت إجراءاتها 
حيـــال مؤسســـة تقـــوم بتوريـــد العمالة 
للمنـــازل  الســـاعات  بنظـــام  المنزليـــة 

دون ترخيـــص، حيـــث تـــم ضبـــط عـــدد 
مـــن العامـــات المخالفـــات يعملـــن لدى 

المؤسسة.
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلـــى أنه تم 
اتخاذ كل اإلجراءات القانونية الازمة.

ترحيب بنتائج جلسات الحوار الليبي بالمغرب

ضبط مؤسسة تورد العمالة المنزلية دون ترخيص

ا على  العمل حالّيً
ترميم وصيانة 

44 منزاًل ضمن 
المشروع

عبداللطيف الزياني

 تأييد السالم بين البحرين وإسرائيل خطوة متقدمة
وزيـــر “اإلعـــام”: موقـــف المنامـــة ثابـــت ودائـــم تجـــاه حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق

قال وزير شـــؤون اإلعام علي الرميحي 
بيـــن مملكـــة  الســـام  تأييـــد  إعـــان  إن 
البحرين ودولة إسرائيل خطوة تاريخية 
ومهمـــة تجاه إحال الســـام في منطقة 
الشـــرق األوســـط، وهي خطـــوة واقعية 
تســـاعد علـــى إنهـــاء النزاع الفلســـطيني 

اإلسرائيلي وفقًا للمبادرة العربية.
مملكـــة  موقـــف  علـــى  الوزيـــر  وشـــدد 
البحريـــن الثابـــت والدائـــم تجـــاه حقوق 
الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي 

فـــي صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله 
على كامل حقوقه المشروعة. 

وقال: “الســـوابق التاريخيـــة كافة تؤكد 
أن جميـــع مبـــادرات المملكـــة وقراراتها، 
كانـــت دائمًا تصب في مصلحة الشـــعب 
الفلسطيني، وحماية مقدراته، وال يمكن 
ألحـــد المزايـــدة علـــى المملكـــة فـــي هذا 
الشـــأن”. مبينًا أن إقامـــة توقيع البحرين 
إلعان تأييد الســـام مع إســـرائيل تمثل 
إحـــدى الجهـــود الدوليـــة للمملكـــة لنشـــر 
ثقافـــة الســـام والتعايـــش الســـلمي في 

العالم.
وبّين أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس 
األميركي للمشـــاركة في مراسم التوقيع 
على اتفاقية الســـام بين دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة ودولـــة إســـرائيل في 
15 ســـبتمبر الجاري فـــي البيت األبيض، 
ووافقـــت البحريـــن علـــى المشـــاركة، إذ 
ســـيمثلها وزيـــر الخارجيـــة للتوقيع على 
إعان تأييد الســـام الذي سيســـاهم في 
إقامـــة عاقـــات دبلوماســـية كاملـــة بين 

إسرائيل ومملكة البحرين.

المنامة - بنا

علي الرميحي

الشيخ سلمان بن إبراهيم
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راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

طالـــب ســـكان مجمـــع 605 بمنطقة 
العامـــة  اإلدارة  مركوبـــان  ســـترة 
للمـــرور وأمانـــة العاصمـــة باتخاذ ما 
يلـــزم للتعامـــل مـــع شـــكوى األهالي 
بشأن اإلغالق اليومي والمتكرر ليال 
ونهارا من شـــاحنات كبيـــرة لطريق 

رقم 575 لسترة مركوبان.
وذكر الســـكان لـ “البالد”: نحن سكنة 
منطقة ســـترة مركوبان مجمع 605 
طريـــق 575 ونظـــرا لتكـــرار إغـــالق 

الطريـــق المذكور من قبل شـــاحنات 
كبيرة في أوقات مستمرة من الليل 
والنهار مما يسبب إشكاالت لألهالي 
فـــي الوصول لمنازلهم وما قد ينتج 
عن ذلك بشأن تعرض أرواح سائقي 

السيارات للخطر.
وختموا رسالتهم: نرجو من الجهات 
الرســـمية المختصـــة ســـرعة اتخـــاذ 
والقانونيـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

المتبعة إليقاف هذه المخالفات.

شاحنات مزعجة تغلق شارعا بمركوبان وتهدد األرواح

استقدام “الخدم” يحتاج شهرين وزيادة 120 دينارا
الطبية النتائج  صدور  لحين  فندقية  وغرفة  دولة  ألي  استثناءات  ال   :”^“ لـ  المحاري 

أعلـــن رئيس جمعيـــة البحريـــن لمكاتب 
استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري 
لـ “البالد” أن اســـتئناف اســـتقدام العمالة 
التـــي  الـــدول  جميـــع  يشـــمل  المنزليـــة 
تتعامل معها المكاتب ولن تســـتثنى أي 
دولة، مشيًرا إلى أن عمليات االستقدام 
تحتـــاج نحـــو شـــهر ونصـــف الشـــهر إلى 
شهرين من تقديم الطلب لحين وصول 

العامل.
وأكـــد أن عمليات االســـتقدام لم تتغير، 
ولكن تم ستتم إضافة رسوم بنحو 120 
دينارا على القيمة اإلجمالية لالستقدام، 
موضًحا أن هذه القيمة هي للفحوصات 
الطبيـــة اإللزاميـــة لفيـــروس كورونا في 

بلد العامل والبحرين.
ونوه المحاري إلى أن المكاتب الرسمية 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  اجتماعـــات  أجـــرت 

ســـوق العمل؛ للوقوف علـــى اإلجراءات 
التنظيميـــة الجديدة الســـتقدام العمالة، 
ومـــن جملـــة االتفاقـــات أن يتـــم حجـــز 
فنـــدق للعمالـــة وذلـــك مـــن بعـــد إجـــراء 
مسحة فحص كورونا في المطار لحين 

إعالن نتيجة الفحص للعمالة.
اســـتقدام  أســـعار  تتغيـــر  “لـــن  وقـــال: 
الخـــدم وســـتظل كما كانت في الســـابق 
وسيضاف عليها نحو 120 دينارا كقيمة 
إجماليـــة للفحوصـــات الالزمـــة للكشـــف 
عن فيروس كورونا، وأن أســـعار الخدم 
علـــى ســـبيل المثال ســـتكون بيـــن 600 
و1700 دينـــار، وتختلـــف مـــن دولة إلى 

دولة، وأن أعالهم اإلندونيسية”.
وطمأن المحاري المتعاملين مع مكاتب 
الخـــدم بالقـــول: “إن الحكومـــة حريصة 
العمالـــة  ســـالمة  علـــى  الحـــرص  كل 
والمواطنيـــن ولذلـــك وضعـــت شـــروطا 

صارمـــة؛ من أجل معرفـــة مدى اإلصابة 
مـــن عدمهـــا ألي عمالـــة أجنبيـــة تأتـــي 
للبـــالد”، مؤكًدا أن الفحوصات ســـتجري 
للعمالة في بلدهم وكذلك فور وصولهم 

للبحرين.
وعلى صعيد متصل، أكدت هيئة تنظيم 
سوق العمل أنها تنسق حالًيا مع مكاتب 
المعتمـــدة  المنزليـــة  العمالـــة  توظيـــف 
لـــدى الهيئـــة؛ من أجـــل ضمـــان الحفاظ 
علـــى صحـــة األســـر البحرينيـــة واألســـر 
المقيمة فـــي المملكة التي تســـتفيد من 
العمالة المنزلية وعدم تعرضهم إلى أية 
مخاطر صحية أو نقل للعدوى إليها من 
خالل اتخاذ إجراءات احتياطية دقيقة 

بالتعاون مع مكاتب التوظيف.
وأكـــدت الهيئـــة أن هذه الفتـــرة تتطلب 
وعًيـــا والتزاًما عاليين مـــن قبل الجميع 
كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 

محـــذرة مـــن التعامـــل مـــع مكاتـــب غير 
مرخصـــة أو االســـتعانة بعمالـــة منزليـــة 
بنظام الساعات من مكاتب غير معتمدة، 
انعكاســـات  لـــه  ذلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرًة 
سلبية، سواء على أمن األسرة أو صحة 

وسالمة األفراد والمجتمع.
وشـــددت علـــى أهميـــة االطـــالع علـــى 
قائمـــة مكاتب توظيـــف العمالة المنزلية 
ووكاالت التوريـــد المعتمـــدة مـــن قبـــل 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل والتـــي يتم 
أســـبوعية  بصـــورة  وتحديثهـــا  نشـــرها 
www.lmra. على موقعهـــا اإللكترونـــي
bh ، منوهة إلى أن التعامل مع المكاتب 
المعتمدة يمكن المســـتفيدين من ضمان 
أيـــة  إلـــى  تعرضهـــم  وعـــدم  حقوقهـــم 
مخالفـــات ألنظمة االســـتقدام ومطابقة 
الشـــروط، داعيـــًة الجميع إلـــى االطالع 
على القائمة قبل التعامل مع أي مكتب.

20 ألف دينار تسوية إلعادة الكهرباء لـ “عين عذاري”
طالــب منســق عــام إدارة متنــزه عيــن عــذاري هيئــة الكهربــاء والمــاء بفتــح التيار 
الكهربائــي وتأجيــل دفــع المســتحقات المتراكمــة علــى المتنزه التــي بلغت 34 ألف 

دينار.

وقـــال لـ “البالد” إن الهيئـــة قطعت التيار 
عـــن المنتزه يـــوم األربعـــاء الماضي بعد 
األشـــهر   3 لــــ  الكهربـــاء  فاتـــورة  تراكـــم 
الماضية مطالبا بتأجيل تسديد الفواتير 
التـــي تســـببت بها فترة اإلغالق؛ بســـبب 

جائحة كورونا.
وقال إنه تلقى اتصاال شخصيا من وزير 
شـــؤون الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك، 
مطمئنـــا بإعـــادة فتـــح التيـــار الكهربائي 
وتســـهيل إجـــراءات دفع المســـتحقات، 
إال أنه فوجئ الخميس الماضي باتصال 
مـــن الهيئـــة لدفـــع 20 ألف دينـــار مقدما 
للتســـوية. وذكـــر أن البلديـــة أجلت دفع 

مســـتحقاتها التـــي تبلـــغ 70 ألـــف دينـــار 
تقريبا.

وتابـــع أن المتنـــزه ال يـــزال مغلقـــا أمـــام 
زواره مـــا عـــدا الصالـــة الرياضيـــة، وأن 
الوضـــع العـــام للمتنـــزه فـــي تدهـــور بعد 
أن توقفـــت جميـــع األنشـــطة منذ مارس 
الماضـــي علـــى الرغـــم مـــن فتـــح بعـــض 
ومشـــاريع  متنزهـــات  أمـــام  األنشـــطة 
ترفيهيـــة أخـــرى وال تزال جميـــع مرافق 

المتنزه مغلقة.
وأكـــد أن المتنـــزه رغـــم الخســـائر قبـــل 
فتـــرة الجائحة كان ملتزمـــا بدفع جميع 
الفواتير والرســـوم البلدية التي تتجاوز 

40 ألـــف دينـــار شـــهريا دون أي تأخيـــر، 
وعـــدم  الفتـــرة  هـــذه  بمراعـــاة  مطالبـــا 
التســـبب بإغـــالق أكبر مشـــروع ترفيهي 

في البحرين.
وشـــدد المنسق على أن اإلدارة استمرت 
بدفـــع رواتـــب الموظفيـــن رغـــم الدعـــم 
لمـــدة  إال  يســـتمر  لـــم  الـــذي  الحكومـــي 
3 أشـــهر فقـــط، فكانـــت تدفـــع الرواتـــب 
الشـــهرية ألكثـــر من 45 موظفـــا بحرينيا 
و20 أجنبيـــا، فضال عـــن العمال التابعين 

للشـــركات التشـــغيلية حرصـــا على عدم 
قطع أرزاق هذه األسر.

وأشـــار في حديثه إلى أن صاالت متنزه 
عيـــن عـــذاري فتحـــت أبوابهـــا مســـاندة 
إلجراءات الحكومة فـــي فترة الجائحة 
مقـــرا  فكانـــت  األجانـــب،  العمـــال  أمـــام 

لإلقامـــة لفتـــرة، فضـــال عـــن اســـتقبالها 
لموظفي وعمال المستشـــفى العســـكري 
دعمـــا للفتـــرة الحرجـــة التـــي يمـــر فيهـــا 

الجميع.
وتابـــع أن إغـــالق مجمـــع ترفيهـــي بهـــذا 
داعمـــا  كونـــه  خســـارة؛  يعتبـــر  الحجـــم 

الدخـــول  فـــكان  يـــزال،  للمواطنيـــن وال 
مجانـــا للجميـــع على خـــالف المجمعات 
الترفيهيـــة األخـــرى، وكذلـــك دعـــم فئـــة 
واأليتـــام  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
الفعاليـــات  جميـــع  ودعـــم  وتكفلهـــم 

الوطنية والمحلية.

إدارة المتنزه 
تطالب بتأجيل 

التسديد بسبب 
تداعيات “كورونا”

علوي الموسوي

الثقافة األمنيـة
جريمة السرقة باإلكراه

Û  تعد السرقة من الجرائم التي تقع على المال ويعرفها قانون العقوبات البحريني
في المادة رقم 373 بأنها اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه، 
ولقــد عالــج القانون جريمة الســرقة بطريق اإلكراه فــي المادة رقم 376، والتي 
جعلت من اإلكراه ظرًفا مشــدًدا في جريمة الســرقة غلظت بمقتضاها العقوبة، 
حيث نص المشــرع في المادة رقم 376 من قانون العقوبات “يعاقب بالســجن 
علــى الســرقة إذا وقعــت بطريقــة اإلكراه أو التهديد باســتعمال الســالح ســواء 
أكان الغرض منه الحصول على المســروق أم االحتفاظ به أم الفرار به، وتكون 
العقوبــة الســجن المؤبد أو المؤقت إذا نشــأ عن اإلكراه جــروح، وتكون العقوبة 

اإلعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى اإلكراه إلى موت شخص”.
Û  ولــم يحدد المشــرع صور اإلكراه الواقع علــى المجني عليه وإن كان يحمل في

معناه على أنه اإلكراه المادي، ويســتفاد هذا من ســياق النص الذي أتى بصوره 
مــن اإلكــراه تكمــن في التهديد باســتعمال ســالح وهو مــا يعنى بالمفهــوم العام 
لإلكراه المادي استخدام وسائل مادية لحمل المجني عليه كرًها على االنصياع 
للجانــي والحصــول منــه على الشــيء المراد ســرقته، كما حّدد المشــرع الغرض 

من اإلكراه في الحصول على الشيء المسروق أو االحتفاظ به أو الفرار به.
Û  والعتبــار اإلكــراه عنصــًرا مــن عناصر جريمة الســرقة باإلكراه يجــب أن يتوافر

فيه الشروط اآلتية:
Û  .أن يكون اإلكراه موجًها إلى شخص المجني عليه -
Û .ا - أن يكون اإلكراه الواقع على شخص المجني عليه ماديًّ
Û .أن يكون اإلكراه سابًقا لعملية السرقة أو أثناءها -
Û  أن يكــون اإلكــراه بغــرض الحصــول على الشــيء المــراد ســرقته أو االحتفاظ -

به أو الفرار به.
Û  :أركان جريمة السرقة باإلكراه
Û  أوال: الركن المادي: ويتمثل الركن المادي في ســلوك الجاني باســتخدام وسائل

مادية في إتمام عملية الســرقة مثل اســتخدام الســالح أو التهديد باســتخدام 
السالح ضد المجني عليه أو تقييد حركته أو ضربه أو استخدام وسائل مادية 

أخرى تجعله يفقد مقاومته للجاني وينصاع إلرادته.
Û  ويتصور في هذه الجريمة أن تتم بطريق االشتراك كصورة من صور المساهمة

الجنائية.
Û  :ثانيا: الركن المعنوي
Û  ويتمثــل الركــن المعنوي لجريمة الســرقة بطريق اإلكــراه أن يكون الجاني على

علم بماهية الجريمة، وأنه يقوم باختالس مال منقول مملوك للغير مستخدًما 
وســائل وأدوات إلكــراه المجنــي عليــه لتحقيــق مــراده، وأن تتجــه إرادتــه إلــى 
أو  المســروق  الشــيء  علــى  الحصــول  وهــي  الجريمــة  مــن  النتيجــة  إحــداث 

االحتفاظ به أو الفرار به.
Û  وتجدر اإلشارة إلى أن جريمة السرقة بطريق اإلكراه تخضع في ركنها المعنوي

إلى ضرورة توافر قصد جنائي خاص، وهو نية التملك.
Û  :العقوبة
Û  :نصت المادة رقم 376 من قانون العقوبات على 3 معايير للعقوبة، وهي
Û .تكون العقوبة بالسجن إذا لم يترتب على اإلكراه جروح أو وفاه -
Û .تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن اإلكراه جروح -
Û .تكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى اإلكراه إلى موت شخص -

بيع بناية يملكها نائب سابق بـ 3 ماليين دينار لسداد مديونياته
عــمــولــتــه ــرف  ــصـ بـ اإلســــــــراع   ”^“ عـــبـــر  يـــطـــالـــب  الـــــــدالل 

بيعت بناية بشــارع البديع يملكها نائب ســابق بمزاد علني بقيمة تصل إلى 3 ماليين دينار، ولكن ما أثار الغبار عن هذا الموضوع أن الدالل لم يحصل على 
أتعابه حتى اليوم.

وســبب البيع تورط النائب الســابق، حســب مســتندات حصلت عليها “البالد”، بمديونيات ضخمة لمصلحة مؤسســات مصرفية وتجارية وأشخاص، فقررت 
المحكمة بيع إحدى بناياته بمزاد علني من أجل تسديد ديونه.

وفـــي تفاصيـــل القصـــة فـــإن المثمن 
والخبير العقاري المسؤول عن عملية 
البيـــع بتكليـــف قضائـــي لـــم يحصـــل 
على عمولته التـــي تصل إلى 55440 

ديناًرا. 
وقال لصحيفة البالد بأن مستحقاته 
مودعـــة بخزانـــة المحكمة منـــذ العام 
2014 ولكـــن تأخر صرفها دون إبداء 

أسباب مقنعة.
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  وناشـــد 
إلصـــدار توجيهاتـــه الالزمة لتســـريع 

حصوله على مستحقاته.
وطالـــب إدارة التنفيذ بـــوزارة العدل 
بصـــرف المبالـــغ المالية وفـــق ما ورد 

باألحكام القضائية.
 

ملخص القضايا

وتتلخـــص مطالبـــة المثمـــن والخبير 
العقـــاري بامتنـــاع إدارة التنفيـــذ عـــن 
صرف أتعاب الداللة عن بيع عقارات، 
إذ انتدبتـــه محكمـــة التنفيـــذ الرابعـــة 
دالال وســـيطا لبيع عقار بمـــزاد علني، 
وبعـــد بيعـــه العقـــار تخلف الذي رســـا 
عليه العقار ســـداد األتعاب ولكن قرر 
قاضـــي التنفيـــذ تحميـــل الـــذي رســـا 
عليـــه العقار ســـداد األتعـــاب وقدرها 

قرابة 35 ألف دينار.
أعيـــدت  العقـــار  ذات  بـــأن  وبيـــن 
المزايدة عليه، وتولى وســـاطة بيعه، 
وقرر قاضي التنفيذ أيضا تحميل من 
رســـا عليه العقار سداد أتعاب الداللة 

وقدرها 30410 دنانير.
ولفت إلـــى أن المتزايدين لم يرتضيا 
بقرار محكمة التنفيذ لسداد األتعاب، 

ولكـــن قضـــاء االســـتئناف أيـــد قـــرار 
محكمة التنفيذ بصرف المبلغ.

وأشـــار إلى إيـــداع المبلغ فـــي خزينة 
المحكمة ولكن إدارة التنفيذ امتنعت 

عن صرفه.
العـــدل  وزيـــر  خاطـــب  بأنـــه  وقـــال 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف بشأن 

هذا الموضوع.
التمييـــز  محكمـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
أصـــدرت قرارها في شـــق مســـتعجل 
برفض طلب وقـــف التنفيذ بما يعني 
اســـتمرار تنفيذ الحكم بصرف أتعابه 

بحسب قرار محكمة التنفيذ.

وأشـــار إلى أن رفض تنفيـــذ األحكام 
جنائيـــة  جريمـــة  يعتبـــر  القضائيـــة 

يعاقب عليها القانون.

ال موانع

وبيـــن المثمـــن والخبير العقـــاري بأن 
العقـــار بيع بالمـــرة الثالثة بمبلغ يصل 
إلـــى 3 مالييـــن دينـــار، ومشـــيرا إلـــى 
أنـــه كســـب أحكامـــا قضائيـــة بإلـــزام 
مـــن تراجـــع عـــن اتمـــام البيـــع بعملية 
الداللـــة،  أتعـــاب  بســـداد  المزايـــدة 
ومعتبـــرة هذه األتعاب نظير ما يقوم 

به الـــدالل من جهد، وقالت إنه يلتزم 
ر. به المزايد المقصِّ

وأشـــار إلـــى أن مـــن بين المراســـالت 
التـــي يحتفـــظ بهـــا التي تثبـــت حقه 
خطـــاب مـــن باحـــث قانونـــي بمكتب 
إلـــى  موجهـــة  التنفيـــذ  إدارة  مديـــر 
رئيس إعداد وضبط الميزانية بشـــأن 

صرف المبالغ لصالح الدالل.
وتضمنـــت الرســـالة إفادة بشـــأن عما 
مـــن  قانونيـــة  موانـــع  أي  توجـــد  اذا 
لصالـــح  المتوفـــرة  المبالـــغ  صـــرف 
المنفـــذ ضده )الدالل(، وجاء الرد بأنه 
وبعـــد االطـــالع على الملـــف والبحث 
والتدقيـــق فـــي نظـــام إدارة التنفيـــذ 
تبين عدم وجـــود أي مانع من صرف 

المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.
باســـتكمال  الرســـالة  وأوصـــت 
اإلجـــراءات اإلداريـــة المتبعة لصرف 

المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.
ويعود تاريخ الرسالة إلى 28 سبتمبر 

.2016

% 1 

وقـــال المثمـــن والخبير العقـــاري بأن 
موضـــوع مطالباته الماليـــة المختلفة 
نظـــره 23 قاضيا من مختلف الهيئات 
إلـــى  جميعهـــا  وخلصـــت  القضائيـــة، 
تأييـــد موقفه بالحصـــول على المبالغ 

المودعة لدى إدارة التنفيذ.
وبيـــن أن مـــن حقـــه تقاضـــي عمولـــة 
بنســـبة 1 % مـــن قيمـــة بيـــع العقـــار 
ووفـــق القانـــون القديـــم للداللـــة ألن 
أحـــكام  تحـــت  تمـــت  البيـــع  عمليـــة 

القانون السابق.

رسالة من الباحث القانوني بمكتب مدير ادارة التنفيذ

ليلى مال اهلل
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لندن - رويترز

ارتفــع اليــورو قليــا أمــس، إذ أشــار متعاملــون إلــى النهــج الهــادئ 
إزاء صعــود  األوروبــي  المركــزي  البنــك  فــي  السياســات  لصانعــي 
اليــورو فــي اآلونة األخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل 
توقعــات رســمية بــأن انكمــاش االقتصــاد حاليــا ســيكون أقــل مــن 

المتوقع.

وبعـــد مؤتمر صحفي يـــوم الخميس 
قالـــت فيـــه رئيســـة البنـــك المركـــزي 
إن  الجـــارد  كريســـتين  األوروبـــي 
البنـــك ال يســـتهدف ســـعر الصـــرف، 
قالت مصادر إن صانعي السياســـات 
اتفقوا علـــى مراقبة ارتفـــاع اليورو، 
معتبرين أنه يتماشـــى بصفقة عامة 

مع العوامل األساسية لالقتصاد.
العملـــة  أداء  يتتبـــع  وأظهـــر مؤشـــر 
األميركية مقابل ســـلة من 6 عمالت 
رئيســـية أن الـــدوالر يتأهـــب لثانـــي 
وارتفـــع  المكاســـب.  مـــن  أســـبوع 
الـــدوالر أثناء ليل الجمعة إذ تســـبب 
اضطراب أســـواق األسهم األميركية 
في تمســـك المســـتثمرين بالمالذات 
اآلمنـــة. وارتفـــع اليـــورو فـــي أحدث 
تعامالت 0.2 % إلى 1.1841 دوالر، 

بيـــد أنه بلغ 1.1917 دوالر في اليوم 
فـــي  أعلـــى مســـتوى  الســـابق وهـــو 
ثمانية أيام. واســـتقر مؤشـــر الدوالر 
عند 93.22، بينمـــا علق الدوالر أمام 

العملة اليابانية عند 106.19.
وارتفعت الكرونة النرويجية 0.8 % 
إلى 9.0215 مقابل الدوالر األميركي 
اإلحصـــاءات  مكتـــب  ذكـــر  أن  بعـــد 
النرويجي أنـــه يتوقع حاليا انكماش 
االقتصـــاد 3.2 % في العـــام الحالي 
بمـــا يقـــل عـــن هبـــوط 3.9 % توقعه 

في يونيو.
ومقابل اليورو، ارتفعت الكرونة 0.4 
% إلى 10.6795، على الرغم من أن 
تلك التحركات لم تكن كافية لتبديد 
أثـــر انخفاضـــات على خلفيـــة تراجع 

أسعار النفط في الجلسة السابقة.

ارتفاع اليورو مع تهدئة “المركزي األوروبي” للمخاوف

دبي - العربية.نت طوكيو - بنا

تجري صناديق ثروة ســـيادية في الشـــرق األوســـط، 
بينهـــا جهـــاز أبوظبـــي لالســـتثمار )ADIA( وصنـــدوق 
االستثمارات العامة السعودي )PIF( محادثات لشراء 
حصص في ذراع التجزئة للملياردير الهندي موكيش 
صحيفـــة  بحســـب  إندســـتريز،  ريالينـــس  أمبانـــي 

فاينانشيال تايمز.
مناقشات جهاز أبوظبي لالستثمار تستهدف استثمار 
نحـــو 750 مليـــون دوالر عند تقييم بحوالي 57 مليار 
دوالر، فـــي حيـــن قـــد يضـــخ صنـــدوق االســـتثمارات 
العامـــة 1.5 مليـــار دوالر ، وفقـــا لمصـــدر مطلـــع علـــى 
األمـــر. وقـــد تحصـــل شـــركة مبادلـــة لالســـتثمار فـــي 

أبوظبي على حصة أيًضا، وفقا للصحيفة.
وصنـــدوق  لالســـتثمار  أبوظبـــي  جهـــاز  وامتنـــع 
االستثمارات العامة عن التعليق بينما رفضت مبادلة 
الفـــور  علـــى   Reliance Industries تســـتجب  ولـــم 

لطلبات التعليق.
وتأتي المناقشـــات في وقت قالت فيه ريالينس، إن 
شـــركة األسهم الخاصة األميركية سيلفر ليك بارتنرز 

ستســـتثمر 1.02 دوالر مليـــار فـــي أنشـــطة التجزئـــة 
التابعة لها.

تعمـــل ريالينس بقـــوة على بناء وجودهـــا في مجال 
االســـتحواذ،  عمليـــات  خـــالل  مـــن  بالتجزئـــة  البيـــع 
واالنتقـــال إلـــى ما هو أبعـــد من أعمال النفـــط والغاز.
وتقـــول الشـــركة إنها تهـــدف إلى جذب المســـتثمرين 

في ريالينس للتجزئة خالل األرباع القليلة القادمة.
وجمعت المجموعة ما يزيد قليالً عن 20 مليار دوالر 
مـــن مســـتثمرين عالميين، بما في ذلك فيســـبوك، عن 

طريق بيع حصص في جيو بالتفورمز.

انخفضت أســـعار النفط لليوم الثاني 
أمس، إذ تســـببت زيـــادة مفاجئة في 
فـــي  األميركيـــة  الخـــام  مخزونـــات 
التأثير ســـلبا علـــى المعنويـــات، التي 
تعانـــي بالفعـــل في ظل تـــآكل الطلب 
علـــى الوقـــود مـــع اســـتمرار جائحـــة 

كورونا.
وتراجـــع خـــام برنـــت 15 ســـنتا أو ما 
دوالر   39.91 إلـــى   %  0.4 يعـــادل 
للبرميل، بعد أن هبط نحو 2 % أمس 
األول )الخميـــس(، بينمـــا نـــزل الخـــام 
األميركي 7 ســـنتات أو ما يعادل 0.2 
% إلى 37.23 دوالر للبرميل، بعد أن 

انخفض 2 % في الجلسة السابقة.
منخفضـــان  القياســـيان  والخامـــان 
مـــا يزيـــد عـــن 6 % لـــكل منهمـــا هـــذا 
األســـبوع ويتجهـــان صوب تســـجيل 
خسائر لألســـبوع الثاني، إذ تضاءلت 

اآلمال في تعاف منتظم للطلب على 
الوقود في ظل مؤشرات على موجة 

ثانية لتفشي فيروس كورونا.
ارتفعـــت  المتحـــدة،  الواليـــات  وفـــي 
المخزونـــات األســـبوع الماضـــي على 
عكـــس التوقعات، إذ عـــادت مصافي 
التكريـــر ببـــطء إلـــى العمليـــات بعـــد 

إغالق مواقع اإلنتاج بسبب عواصف 
في خليج المكســـيك ومنطقة أوســـع 

نطاقا.
فـــي  الخـــام  مخزونـــات  وارتفعـــت 
الواليـــات المتحـــدة مليونـــي برميـــل 
مقارنة مـــع توقعـــات بانخفاضها 1.3 

مليون برميل.

الشركة الهندية جمعت 20 مليار دوالر من مستثمرين عالميين للبرميـــل دوالر   39.91 إلـــى  برنـــت  خـــام  تراجـــع 
صناديق خليجية تعتزم إبرام صفقة مع “ريالينس”  النفط يواصل االنخفاض في ظل ارتفاع المخزونات وضعف الطلب

سيرفيســـز” انجينيرنـــج  “فينكـــس  شـــركة  بهـــا  فـــازت 

الستثمار أراضي نادي الرفاع

أرســـى مجلس المناقصـــات والمزايـــدات لوزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة مزايدة الســـتثمار 

أراضـــي نـــادي الرفـــاع الرياضـــي بنحـــو 4.7 
مليـــون دينـــار، فـــازت بهـــا شـــركة “فينكس 

انجينيرنج سيرفيسز”.
انطالًقـــا  فإنـــه  المزايـــدة،  وصـــف  ووفـــق 
مـــن رؤيـــة البحريـــن 2030 ودعًمـــا لمبـــدأ 
الـــوزارة  تنتهجـــه  الـــذي  الفـــرص  تكافـــؤ 

بالتعاون والتنســـيق مع مجلس المناقصات 
مـــوارد  إيجـــاد  فـــي  ورغبـــًة  والمزايـــدات، 

المتزايـــدة  احتياجاتهـــا  تلبـــي  لألنديـــة  ماليـــة 
للقيـــام بأنشـــطتها علـــى الوجـــه األكمـــل، وذلك عن 

طريق فتـــح المجال للمســـتثمرين من القطـــاع الخاص؛ 
للمســـاهمة في المشاريع اإلنمائية العامة، فإن الوزارة ترغب في 

دعوة المســـتثمرين إلى تقديم عروضهم الســـتثمار أراضي نادي الرفاع 
الرياضي.

الـــوزارة طرحـــت المناقصـــة فـــي شـــهر  وكانـــت 
أبريـــل الماضي المزايدة وتقدمت إليها شـــركة 

“فينكس انجينيرنج سيرفيسز”.
وأرســـى مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
مناقصـــة أخـــرى للـــوزارة لصيانـــة المحطة 
الفرعيـــة لتوزيع الكهرباء باســـتاد البحرين 
الوطني بنحو 123.2 ألف دينار على شركة 

جلوبال ألنظمة الطاقة.
ووفـــق وصف المناقصة، فـــإن الوزارة تتطلع 
إلى تطوير 3 محطات فرعية لتوزيع الكهرباء 
في االســـتاد الوطني عن طريق صيانتها الدائمة 
لتجنب أي مشكالت والتمديدات المطلوبة للمحطة 

الجديدة، والمدة المستغرقة العقد نحو 5 أشهر.
وأرســـى المجلـــس فـــي يونيـــو الماضـــي 3 مناقصـــات ومزايدات 
لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجموع ترسيات بلغ نحو 4.85 مليون 

دينار.

لندن - بنا

األسهم األوروبية تتراجع

ــم  ــ ــه ــرات األســ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــــت مـ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــامـــات  ــعـ ــتـ األوروبـــــــيـــــــة خــــــال الـ
الصباحية أمس بعد صدور بيانات 
جديدة  تــطــورات  ومــع  اقتصادية 
من  بريطانيا  خــروج  عملية  بشأن 
ــاد األوروبــــــــي “بــريــكــســت”.  ــحــ ــ االت
وانــخــفــض مــؤشــر “ســتــوكــس يــورو 
نــقــطــة،   366 ــــى  إل  %  0.21  ”600
وخسر “كاك” الفرنسي 0.26 % إلى 
“داكــس”  تراجع  فيما  نقاط،   5009
األلماني بنحو 0.45 % إلى 13149 

نقطة.

“العشرين”: تطوير تدابير فعالة لتخفيف تبعات “كورونا” على أسواق العمل
أكــد وزراء العمــل والتوظيــف فــي مجموعة العشــرين في ختام اجتماعهــم االفتراضي 
علــى مواصلــة العمــل معا؛ لتعزيز تركيــز عملية التعافي االقتصادي بعــد جائحة كورونا 
على الوظائف، وذلك انطاقا من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها؛ 
مــن أجــل تخفيــف تبعــات الجائحــة علــى أســواق العمــل والمجتمعــات، مبينيــن أنهم لن 
يدخروا جهدا لضمان جهود التعافي االقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية 

عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد.

الختامـــي لالجتمـــاع علـــى  البيـــان  وشـــدد 
أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية 
والمقاربـــات التـــي تركـــز على اإلنســـان من 
خالل االستفادة من المناهج السلوكية في 

عملية صنع سياسات العمل.
اجتماعهـــم  خـــالل  الـــوزراء  وناقـــش 
التـــي  األخيـــرة  المســـتجدات  االفتراضـــي 
شـــهدها االقتصاد العالمي وأســـواق العمل، 
اإلنســـان”  “تمكيـــن  نحـــو  العمـــل  وتعزيـــز 
و”اغتنـــام فـــرص القرن الحادي والعشـــرين 

للجميع”، مبينين أن جائحة كورونا فرضت 
هـــذا العـــام تحديـــات عالمية غير مســـبوقة 
وخلفت الكثيـــر من األضرار البشـــرية، وأن 
مكافحـــة هـــذه الجائحـــة والتغلـــب عليهـــا 
يظـــل على رأس األولويات، مدركين أهمية 
للجميـــع  كريمـــة  وظائـــف  وحفـــظ  توفيـــر 
والسيما للنساء والشباب في أسواق العمل 
المحليـــة والعالميـــة، داعمين نظـــم الحماية 
والقابلـــة  والقويـــة  الشـــاملة  االجتماعيـــة 

للتكيف.

وأوضـــح البيان الختامي أن جائحة كورونا 
أوجـــدت آثـــارا كبيـــرة علـــى أســـواق العمل 
الوطنية والعالمية، حيث انخفضت ساعات 
العمـــل بنحو 14 % خالل الربع الثاني للعام 
2020، وهـــو ما يعادل خســـارة 400 مليون 
وظيفة بدوام كامل، واألشـــخاص العاملين 

فـــي االقتصاد غير الرســـمي الذيـــن يمثلون 
1.6 مليـــار عامـــل، والفئـــات ذات التمثيـــل 
المنخفـــض مثـــل الشـــباب والنســـاء وذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، هم من بيـــن أولئك 
الذيـــن تأثـــروا أكثـــر مـــن غيرهم في ســـوق 
العمـــل، مؤكدين أن مخرجات ســـوق العمل 

على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية 
إذا لـــم تكن هنـــاك خطط تعـــاٍف فعالة على 

المستويات الوطنية والدولية.
وبينـــوا أهميـــة تعزيـــز اتســـاق السياســـات 
مـــن خـــالل العمـــل مـــع الـــوزراء اآلخريـــن 
ومجموعات التواصـــل والمنظمات الدولية 
ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة كورونا 
علـــى أســـواق العمـــل الوطنيـــة والعالميـــة، 
خصوصـــا بين السياســـات التي تعـــزز النمو 
الشـــامل، التوظيف والحمايـــة االجتماعية، 
داعيـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنمية إلـــى إجراء 
المزيـــد من التحليـــالت لقياس أثر الجائحة 
على أســـواق العمل الدولية ومساعدة دول 
العشـــرين علـــى تطويـــر حلـــول  مجموعـــة 
تعافي للتصدي لآلثار التي خلفتها الجائحة 
على أســـواق العمل الوطنية والعالمية على 

المدى الطويل والمتوسط.

الرياض - بنا

عواصم - رويترز

نزلـــت أســـعار الذهب أمـــس إذ انتعش 
الدوالر األميركي، لكن المعدن النفيس 
في طريقه لتحقيق مكســـب أسبوعي 
تعافـــي  حيـــال  مخـــاوف  مـــن  بدعـــم 
االقتصـــاد العالمي من تراجع ناجم عن 

فيروس كورونا.
وتراجع الذهب في المعامالت الفورية 
0.8 % إلـــى 1938.53 دوالر لألوقيـــة 
)األونصة(، بعد أن بلغ أفضل مستوياته 
منذ الثاني من ســـبتمبر عند 1965.94 
دوالر يـــوم الخميـــس. والذهب مرتفع 

0.3 % منذ بداية األسبوع الجاري.
وتراجعـــت العقـــود األميركيـــة اآلجلـــة 

للذهب 0.9 % إلى 1945.50 دوالر.
وقالـــت المحللـــة لـــدى ديلـــي فيكـــس 
التي تغطي تداوالت العمالت والســـلع 

األوليـــة والمؤشـــرات، مارجريت يانج 
“انتعاش مؤشـــر الدوالر األميركي دفع 
أسعار الذهب لالنخفاض عقب اللهجة 
المحايـــدة للبنـــك المركـــزي األوروبـــي 
أمـــس األول. تظـــل التوقعـــات للذهب 
الطويـــل  إلـــى  المتوســـط  األمـــد  فـــي 

إيجابية”.
وانتعش مؤشر الدوالر من تراجع كبير 

مقابـــل اليـــورو فـــي الجلســـة الســـابقة 
ويمضـــي علـــى مســـار تســـجيل أفضل 
مايـــو.  منتصـــف  منـــذ  أســـبوعي  أداء 
ويزيـــد ارتفـــاع الـــدوالر تكلفـــة الذهب 

لحائزي العمالت األخرى.
البطالـــة  إعانـــة  طلبـــات  وحومـــت 
األســـبوعية في الواليات المتحدة عند 
مســـتويات مرتفعة األســـبوع الماضي 

ممـــا يشـــير إلـــى تباطـــؤ تعافي ســـوق 
العمـــل ويلقي بظـــالل من الشـــك على 

اآلمال في انتعاش اقتصادي سريع.
 %  28 الذهـــب  أســـعار  وارتفعـــت 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري إذ ضخـــت 
حكومـــات وبنـــوك مركزيـــة تحفيـــزات 
ضخمـــة فـــي االقتصـــاد وأبقت أســـعار 
الفائدة منخفضـــة لتخفيف التداعيات 

االقتصادية لفيروس كورونا.
وبالنســـبة للمعـــادن النفيســـة األخـــرى، 
تراجعـــت الفضـــة 1.3 % إلـــى 26.58 
دوالر لألوقيـــة وفقد البالديوم 0.7 % 

إلى 2277.97 دوالر.
وهبـــط البالتيـــن 0.4 % إلـــى 922.29 
دوالر لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل 
أداء أســـبوعي منـــذ األســـبوع المنتهي 
في السابع من أغسطس بارتفاع 3 %.

ــدوالر ــ ال ارتـــفـــاع  ــوط  ــغ بــظــل ض ــوع  ــب أس ــن ذروة  ــزل ع ــن ي ــب  ــذه ال
%  0.3 ــع  ــــ ــــ ــفـ ارتـ ــر  ــــ ــــ ــفـ األصـ الـــمـــعـــــــــــدن 

أمل الحامد

4.7
مليون دينار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مبادرة جميلة تحسب ألمانة العاصمة
سعدت كغيري من الزمالء في الوسط الصحافي بالمبادرة التي أقدمت 
عليهـــا أمانـــة العاصمـــة، وذلك بإطالق اســـم عراب الصحافـــة البحرينية 
ورائدها المخضرم في العصر الحديث األستاذ المرحوم محمود المردي 
على أحد شـــوارع العاصمـــة، والذي يحمل رقم 35، تكريمـــا لهذه القامة 
الصحافيـــة التـــي لـــن تتكرر فـــي تاريخ الصحافـــة البحرينيـــة، لهذا فهو 
يســـتحق هذه المبـــادرة التي تليق بمكانته وتاريخـــه الصحافي الطويل 

رحمة هللا عليه.
مـــن هنا أدعو كل أعضاء مجالـــس البلديات في المحافظات ألن يتركوا 
عنهم “ســـالفة المرتفعات اللي أترسو الديره منها، وقعدو وخلو عافيتنه 
وســـياييرنه أتخشـــخش مـــن كثرتهـــا.. ونـــص نســـوان الديـــره أطرحـــو” 
والســـبب ســـوء المرتفعات “اللي ما تنجاف ال صبغ وال عالمات وخاصة 
فاليـــل”، وأن يحـــذوا حـــذو أمانة العاصمة ويســـاهموا في اســـتبدال كل 
أسماء الشوارع التي تحمل أرقاما ال تعني لنا كمواطنين شيئا “ال رمزية 
وال مزيه”، وذلك في كل أصقاع شوارع وطرقات المملكة بأسماء وطنية 
مؤثرة قامت بدور كبير في نهضة وتقدم ونمو واستقرار وأمن الوطن، 

سواء كانوا مفكرين وعلماء وقادة فكر وتربويين ومشايخ دين أو أدباء 
وأطبـــاء وكتابا صحافيين وقادة عســـكريين وأمنيين وشـــهداء الوطن 
وشـــعراء واقتصادييـــن... والقائمة تطول ككبـــار نواخذة البحر وآخرين 
مـــن الغاصـــة المشـــهورين الذيـــن خاطـــروا بأرواحهـــم وســـط “الهيرات” 
العميقـــة التي عادة ما تعيش فيهـــا أخطر أنواع “اليرايير” القاتلة، وذلك 
مـــن أجـــل لقمة العيـــش، وفوق هذا من أجل رفع اســـم البحريـــن عالميا، 
وحافظوا على سمعتها في توفير أجود أنواع اللؤلؤ في العالم، وأولئك 
كبار “النهامه” وأشهر المزارعين الذين عمروا األراضي الزراعية القاحلة 
بتعبهـــم وجهدهم وعرقهـــم وغيرهم الكثير من األســـماء المحفورة في 
الذاكـــرة الوطنيـــة، تكريمـــا وعرفانـــا وتخليدا لمســـيرتهم المشـــرفة وما 

قاموا به من أجل األرض البحرينية وشعبها.
أملنا كبير بأن تتكاتف كل الجهود وفي مقدمتها وزارة األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني للعمل على تغيير كل أسماء الشوارع 
والطرقات الرقمية واستبدالها باألسماء التي ذكرناها سواء كانوا أحياء أو 

أولئك الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى. وعساكم عالقوة.

سلط المؤتمر الصحافي األخير للفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا المســـتجد كوفيد ١٩ الضوء على تزايـــد أعداد المصابين 
بالفيـــروس، حيـــث بلـــغ عـــدد المصابين في أســـبوع واحـــد 3977 

مصابا وهو عدد مخيف ويجبرنا على أن نتوقف عنده قليالً.
إن التجمعـــات بـــكل أشـــكالها تســـببت بزيـــادة أعـــداد اإلصابـــات، 
وتهـــاون النـــاس في تطبيـــق االحتـــرازات الالزمة ضاعـــف أعداد 
المصابيـــن بالفيروس والمخالطين لهم، وجعلنـــا نتراجع خطوات 
عديدة للوراء في خطة العودة التدريجية للحياة االعتيادية التي 
بـــدأت باالنفتـــاح الجزئي لبعض األنشـــطة كالمطاعم والشـــواطئ 
وبرك الســـباحة والنـــوادي الصحية بداية ســـبتمبر الجاري، والتي 
كان مقـــررًا أن تعقبهـــا العـــودة للمدارس وفتح الحدود والســـماح 

بالسفر أواخر سبتمبر.
يبدو أن هذه الخطة تراجعت مع االرتفاع الهائل في األعداد، وأن 
قدرنـــا هـــو قضاء وقت أطول مع هذا الفيروس الذي ينتشـــر بين 
الناس بال اعتبارات، فالكبار والصغار عرضة له، النســـاء والرجال، 

المرضـــى واألصحـــاء، ويمكن أن يكون فّتـــاكًا في بعض الحاالت، 
إن تهاوننا لن ينتج عنه شـــيء ســـوى اســـتمرار معاناتنا، فقدرات 
الطاقـــم الطبي لن تصمد لوقت طويل إذا ما اســـتمر الوضع فترة 
أطـــول، فهـــؤالء ُحرمـــوا مـــن عائالتهـــم وحياتهـــم الطبيعيـــة كي 
يســـهروا على راحة الناس وصحتهم، فهل يعني ذلك اســـتنزافهم 
بتجاهـــل توجيهـــات الفريـــق الوطني للتصدي للفيـــروس وإهمال 
تطبيق االحترازات ووقف كل أشكال التجمعات واالختالط لمنع 

الفيروس من التفشي أكثر. 
نحتاج أن نكون جميعًا على قدر من المسؤولية فالفريق الوطني 
والكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة والمتطوعون يســـتحقون العودة 
لمنازلهم بعد أشهر طويلة من التضحية ألجلنا، فلنترك التجمعات 
لبعـــض الوقـــت ونمتثـــل لقراراتهـــم، هـــذا ليـــس الوقت المناســـب 
أليـــة احتفـــاءات، فلنؤجل كل ذلـــك لوقته المناســـب، ولنثبت أننا 
علـــى قدر مـــن الوعي والمســـؤولية، ولنكن لهـــؤالء المضحين من 

الشاكرين ال الجاحدين.

ضــريبــة التهـــاون

مريم أبوادريس

dr.ali.saegh 
@gmail.com

سيشيد كثيرون بقرار اللجنة التنسيقية الخاص بإعادة فتح باب 
استقدام العمالة المنزلية؛ إذ جاء القرار بناًء على الحاجة الماسة 
إليه، فكلنا يعلم أن إيقاف اســـتقدام عامالت المنازل تسبب بشح 
كبيـــر فـــي هذا القطاع، إذ توقف تمامًا، وتضـــرر الكثيرون، وباتت 

المكاتب الخاصة باستقدام هذه العمالة من غير عمل.
تطـــور الحياة، وتحول المرأة من كونها غالبًا ربة منزل، إلى امرأة 
عاملـــة، وازدياد أعداد النســـوة العامالت فـــي مختلف القطاعات، 
إضافـــة إلى ما تفرضه الظروف الراهنة مـــن أفضلية المكوث في 
المنـــزل وبقاء األبناء داخل بيوتهم لفترات طويلة، زاد من عبء 
األعمـــال المنزليـــة االعتياديـــة على األمهات، وغـــدت الحاجة إلى 
العمالة المنزلية أكثر من ضرورية سواء كانت هذه االستعانة عن 

طريق التوظيف الفردي أو التعاقد مع شركات التنظيفات.
وفي ظل فتح األجواء في الفترة الراهنة للسفر من وإلى مملكة 
البحريـــن، ونحـــن نشـــهد تطـــورات متالحقـــة، جـــاء القـــرار ليحل 
المشـــكلة، خصوصا أن تحويل العامالت من كفيل إلى آخر مقابل 
مبلـــغ مـــادي - وهـــو ما كان رائجًا ســـابقًا - أصبح منـــذ زمن قريب 

ممنوعًا، وغير مسموح به، وفقًا لإلعالن الرسمي.
هـــذا الرجـــوع التدريجي للحيـــاة الطبيعية، يتطلب مـــن المجتمع 
وعيًا أكبر حتى ال نعود إلى المربع األول - ال ســـمح هللا -، وحتى 
نتجـــاوز المحنة جميعًا، ويعود الوضـــع إلى نصابه الطبيعي بعون 

هللا.

د. علي الصايغ

عــامـــالت المنـــازل

روشتة ماكرون
كان اندالع انتفاضة تشـــرين اللبنانية تعبيرًا عن انفجار شـــعبي لتدهور 
األحـــوال المعيشـــية لمعظم اللبنانييـــن، ورغم ما رافقها مـــن ثغرات في 
ســـوء التنظيم وبعض أعمال الفوضى إال أنها أربكت الحكومة الســـابقة 
وطبقتهـــا السياســـية وأجبرتهـــا علـــى االســـتقالة وعـــّرت بقـــوة انتهازية 
بعض األحزاب التي اتهمت أميركا وسفارتها بأنها تقف وراءها كذريعة 
لخذالنهـــا وتخريبها؛ وكان إليـــران دور في ذلك من خالل أداتها الممثلة 
فـــي “حـــزب هللا”، وألن االنتفاضـــة أضحـــت رقمـــًا صعبـــًا علـــى الســـاحة 
السياســـية ال يمكن تجـــاوزه خاطبها في يناير رئيس الحكومة الســـابق 
حســـان ديـــاب مقـــرًا بمشـــروعيتها: “كان الصـــوت مدويـــًا ضـــد الفســـاد 
وهادرًا على المفســـدين، وفي تلك اللحظة اســـتعاد اللبنانيون المبادرة؛ 
بـــل اســـتعادوا موقعهم كمصدر للســـلطات”، ومـــع أن الطبقة السياســـية 
حينذاك تنفســـت الصعداء بفضل كورونا، لكن االنفجار االجتماعي ظل 
تحـــت الرماد وعبر عن نفســـه بتملمـــالت واحتجاجـــات متواصلة حتى 
فـــي ظل قيود احتـــرازات كورونا، فاضطـــر الرجل لالســـتقالة على وقع 
انفجـــار المرفأ بمـــوازاة االنفجـــار االجتماعي المكتوم مؤقتًا والوشـــيك 

على االنفجار مجددًا. 
هنـــا هبـــط الرئيـــس الفرنســـي ماكـــرون علـــى بيـــروت لمواســـاة المدينة 
المنكوبـــة والبلـــد؛ وتلمس إنقاذ ما يمكن إنقـــاذه من األزمة التي تتخبط 
فيها الطبقة السياســـية ذات النفوذ في تشكيل الحكومات المتعاقبة ما 
اضطـــر دياب لالســـتقالة وقيـــام الطبقة ذاتها بتكليـــف مصطفى األديب 
بتشكيل حكومة جديدة. أما في زيارته األخيرة مطلع الشهر والمصادفة 
مرور قرن على انتداب بلده المستعِمر على لبنان، فقد جاءها وهي في 
فراغ دســـتوري وكأنه “ممثل االنتداب” حامالً روشـــتة إصالحات زمنية 
عاجلة معروضة على طبقة التشـــكيالت: أســـبوعان لتشـــكيل الحكومة، 

أسبوعان لبرنامجها اإلصالحي، بعد أسبوعين يعقد مؤتمر المانحين.
المصيبة في روشتة كهذه ال تكمن في هذه الشروط االبتزازية ببرنامج  «

زمني ذي بضعة أسابيع لحل أزمة شديدة التعقيد بكل أبعادها السياسية 
واالقتصادية واإلقليمية والدولية، واألهم عميقة الجذور اجتماعيا؛ بل 

وبإغفال هذا الجانب والذي عبرت عنه قوى التغيير وانتفاضة تشرين التي 
اعترف دياب بمشروعيتها.

رضي السّماك

كورونا... والعام الدراسي الجديد
مـــع حلـــول العـــام الدراســـي الجديـــد نجـــد أن إيجـــاد التـــوازن بيـــن التعلم 
والســـالمة أصبـــح أمرا صعبا وســـط هـــذه الجائحة، لكن يجـــب أن تتصدر 

سالمة الطالب والمعلمين األولويات.
اإلصابات بفيروس كورونا بين األطفال في الواليات المتحدة زادت بنسبة 
40 % فـــي 49 واليـــة خـــالل األســـبوعين األخيرين وفًقا لتقريـــر صادر عن 
األكاديميـــة األميركيـــة لطـــب األطفال وجمعية مستشـــفى األطفـــال، األمر 
الـــذي أثار القلـــق بين العديد من اآلباء الذين أعلنـــت والياتهم بداية فعلية 

للعام الدراسي 2021-2020م.
وتشـــير األرقام الجديـــدة للوفيات واإلصابات بفيـــروس كورونا في بعض 
الـــدول كإيران مثـــالً إلى تصاعد تفشـــي الفيروس تزامنًا مـــع افتتاح مبّكر 
للعام الدراسي ما أثار انتقادات واسعة هناك بين أوساط برلمانية وشعبية، 
ال تزال مســـتمرة. وال شـــك أن للتعليم عن بعد مســـاوئ، منها ما ذكره معهد 
األمم المتحدة لإلحصاء واالتحاد الدولي لالتصاالت بأن 40 % من الطالب 

الذين أغلقت مدارسهم ليست لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.
بعـــض الـــدول تترك القـــرار للواليـــات والمقاطعات في قرار فتـــح المدارس 
مـــن عدمهـــا، فعلى ســـبيل المثال، في نيويـــورك )أكبر منطقة مدرســـية في 
الواليـــات المتحدة( لن يعاد فتح المدارس إال في المناطق التي ثبتت فيها 
معـــدالت منخفضـــة لإلصابـــة )أقل مـــن 5 % على مدى أســـبوعين(، وبعض 
شـــركات االتصال فـــي بعض الدول وافقت على توزيـــع بطاقات SIM على 
الطـــالب ذوي الدخـــل المنخفـــض كي يتمكنوا مـــن الوصول إلـــى اإلنترنت 

مجانًا.
لألسف ال تزال توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن وباء فيروس 
كورونـــا العالمـــي ربما يمتد لفترة ليســـت قليلة، الســـؤال هـــل أعدت وزارة 

التربية والتعليم خططا للتعامل مع المستجدات؟

ختامًا نتمنى أن يكون عامنا عاما حافال بالرخاء واإلنجاز وأن يبعد عنا وعن  «
أبنائنا كل شر ومكروه... تحياتنا ومباركتنا لكل التالميذ والطالب والمدرسين 
والقائمين على التعليم، سائلين الله أن يجعله عام نجاح وتفوق، ونشد على 

أيدي معلمينا ومربينا الذين ضربوا مثال عظيما في عطائهم وتضحياتهم 
وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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عرض وطلب

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

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD

المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building
مكاتب لإليجار

Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license N
o. 3 

Property M
anager's license N

o. 23

إعالن تصفية مؤسسة صيدلة العلوي
سجل تجاري رقم )72406(

 بناًء على قرار المحكمة المدنية السابعة في الدعوى اإلفالس - التصفية 
رقــم )02/2019/13963/9( الصــادر بتاريــخ 13/07/2020م والــذي قضــى 
بمنطوقة حل وتصفية المؤسسة المدعية, وتعيين أمين التصفية السيد/ 
فكــري محمــد عطيــة أبوشــرخ مصفيــًا قضائيــًا للمؤسســة, وعليــه يرجــوا 
المصفي القضائي من الدائنين وممن يهمهم األمر أن يقدموا إليه مطالبهم 
معززة بالمســتندات الثبوثية خالل خمســة عشــر يوم من تاريخ نشــر هذا 

األعالن وذلك على العنوان التالي:
أمين التصفية/ فكري محمد أبو شرخ

هاتف: 36794222
trustee.expert@qvisionst.com

ٕاعالن بحل وتصفية
شركة بلوربيوم كونسولتانسي ش.ش.و لمالكها ميروس ماثيو سجل تجاري رقم 

)118381-1(

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة بلوربيــوم كونسولتانســي ش.ش.و لمالكها 
ميــروس ماثيــو، المســجلة علــى قيــد رقــم (1-118381)، بتصفية الشــركة 
اختياريــا و تعييــن الســيد / ميــروس ماثيــو مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن 
المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع 
دأينــي الشــركة ٕالى تقديــم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ميروس ماثيو

Merosmatt@gmail.com     \     )973 +(   32233675 

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة سعدي للتسويق والترويج ش.ش.و لمالكتها بشرى سعدي سجل تجاري 

رقم 112428

بناء على قرار المالك لشركة سعدي للتسويق والترويج ش.ش.و لمالكتها 
بشــرى ســعدي و المســجلة علــى قيــد رقــم 112428 ، بتصفيــة الشــركة 
اختياريــا و تعييــن الســيدة / بشــرى ســعدي مصفيا للشــركة. ب بهذا يعلن 
المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع 
دأينــي الشــركة ٕالى تقديــم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة،  

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: بشرى سعدي   35399076)+ 973( 

EM.LAWFIRM@gmail.com

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة بيان مارت لالستشارات اإلدارية ذ.م.م سجل تجاري رقم 133673

بناء على قرار الشــركاء في شــركة شــركة بيان مارت لالستشارات اإلدارية ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 133673 ، بتصفية الشركة اختيارN و تعيين السيدة 

/ JULIE BUENVENIDA BANSALE مصفيا للشركة.
Uذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر cلمرســوم بقانــون رقــم (21) لعــام 2001، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
ٕالى تقديم مطالباmم ٕاليه، مدعومة cلمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من qريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي: 
 JULIE BUENVENIDA BANSALE

)973 +(39960975  
oliverlea.100@gmail.com

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

37355023
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Vacancies Available

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

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

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 MANAGER

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

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

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

ISABILA restaurant for biryani has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (RESTURANTS)

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

AL KAWTHAR MEDICAL CENTER has a vacancy for the occupation of  
PHARMACIST

 , suitably qualified applicants can contact 33800907  or
  ALKAWTHARCLINIC@GMAIL.COM

SAFEWAY GATE FOOD INDUSTRIES CO. LTD. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL ,

 suitably qualified applicants can contact 17003828  or  
SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM

Sea horse marine services has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17213431  or 
 INFO@SEAHORSEBH.COM

IMPACT GRAND CONSULTING W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17813156  or 
 IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM

Savvy construction has a vacancy for the occupation of
 SUPERVISOR FOR SERVICES , 

suitably qualified applicants can contact 33383331  or 
 KALMOHANDIS@GMAIL.COM

FABULOUS JEWELLERY CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
 OFFICE ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 39080249  or 
goldcity147@gmail.com

C.P.S arabia Lifiting CO. S.P.C To the owner of
 YASSIN ABDULGADE has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN , suitably qualified applicants can contact 39608841  or  
YASSIN@CPSARABIA.COM.SA

Nadeen decor has a vacancy for the occupation of  
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 66364474  or  
NADEEN001@GMAIL.COM

Eagle for Safe and Security  S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17270140  or  
alialtmimi@yahoo.com

World Care industries co w.l.l has a vacancy for the occupation of 
 PRODUCTION MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17111008  or 
 JAMEEL.O@HOTMAIL.COM

AMINA AHMED MUBARAK ALAMIRI has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 64004569  or 
 AMINAAHMED6400@GMAIL.COM

MOHAMMED ALI JASSIM has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17223698  or 
 ANDY_PANAHI@LIVE.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 WELDER , 

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

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

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

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER ,

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

TILKE AND PARTNERS W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17540028  o
  PARVEEN.SYED@TILKEANDPARTNERS.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of  
INVENTORY SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17262262  or 
 HR.S@EKKANOO.COM.BH

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17830909  or
  info@esmaelylenzohm.com

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17700165  or  
ALITURK@TURK.BH

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

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 33972312  or
  gssbh.wll@gmail.com

SAMARKAND STAR TO ORGANIZE PARTIES has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17643629  or
  GRILLROOM2@GMAIL.COM

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  TYRES REPAIRMAN , 

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

FOUR STAR GENTS SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39456873  or 
 may371@yahoo.com

A A Q Construction has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17740444  or
  ALBARAKACLEARING@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

ISMCO COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17820974  or
  ISMCOBH@GMAIL.COM

SABT SERVICES Est has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 13691113  or 
 YASEENSABT@HOTMAIL.COM

Mexico cleaning and maintenance services has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39773788  or
 mexicocleaning@gmail.com

HOME CENTRE B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 STOCK-TAKING CLERK

 , suitably qualified applicants can contact 17116223  or
  khadija.jamsheer@arg.com.bh

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

BAHRAIN SURFACE COATING COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 17458999  or 
 TOMINNA@BATELCO.COM.BH

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

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

USMANS TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER

 , suitably qualified applicants can contact 33704554  or 
 USMANS_DC@YAHOO.COM

Universe One Cleaning Contracting Co W l l has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17280049  or  
TAHIRHAMEED57@GMAIL.COM

German Medical Centre w.l.l has a vacancy for the occupation of  
DOCTOR(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39619002  or 
 fatima@germanmedicalcenter.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

MAGIC SCISSOR SALOON has a vacancy for the occupation of 
 HAIR DRESSER , 

suitably qualified applicants can contact 39597310  or 
 MOAYED101@HOTMAIL.COM

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 RECEPTIONIST , 

suitably qualified applicants can contact 16666661  or
  ajit@sevensholding.com

GULF EARTH WORK MAINTENANCE SERVICES S.P.C Owned by YOUNIS MASIH has a vacancy 
for the occupation of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33897306  or  
IYMSPC2013@GMAIL.COM

Pets Cabana WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38497897  or  
CONTACT@PETSCABANA.COM

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

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

AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company has a vacancy for the 
occupation of  MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 33445784  or  
NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM

Tajo Consultancy services S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 35586138  or 
 TAJOBEN60@GMAIL.COM

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

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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 FOREMAN , 

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

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

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

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 77132211  or 
 cfmbah@gmail.com

JALIL MEDICAL FACTORIES COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17731316  or 
 TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM

KANOO VEHICLE LEASING (TOYOTA Rent-A-Car & Leasing) B.S.C. Closed has a vacancy for 
the occupation of  CO-ORDINATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17262262  or
  HR.S@EKKANOO.COM.BH

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(CONTINOUS CASTING MACHINE) , 

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

ALKARAWAN RESTAURANT has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32228678  or 
 ALI.TAWFEEQ161@GMAIL.COM

ADEL ALI MOHAMED CONSTRUCYION OF BUILDINGS has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36638917  or
  ZXCV10155@GMAIL.COM

Aldoseri International Cleaning Company W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33657919  or
  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM

BU RADI CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17241049  or 
 SALMAN@GCCBAH.COM

ALSHAM AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of  
MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 36455606  or 
 alshamcarservices@hotmail.com

ZAYANI MOTORS CO has a vacancy for the occupation of 
 ADVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17531177  or
  hrghareeb@gmail.com

Koura Grills has a vacancy for the occupation of 
 BAKER(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 34457323  or  
SAMICAP8@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

SEOUL CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33448181  or
  DANOTY20001@HOTMAIL.COM

LAYALY ALAFRAH COFEE SHOOP has a vacancy for the occupation of 
 BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17211566  or 
 LARI1674@YAHOO.COM

AIN AL BAHRAIN SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39664685  or 
 BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

CIGALAH  GULF MEDICAL has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17232170  or 
 HANY@BATELCO.COM.BH

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

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

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

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

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD has a vacancy for the 
occupation of  

NURSE(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 17879688  or
  fadi@constructionlab.com

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

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

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36646766  or 
 DAIREX1@HOTMAIL.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

SNC-LAVALIN MAJOR PROJECTS INC - Branch Of a Foreign Company has a vacancy for the 
occupation of  CONSULTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 39888265  or 
 mustafa.hago@snclavalin.com

Seed Training Center has a vacancy for the occupation of 
COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) ,
suitably qualified applicants can contact 17369322  or  

ALIALDERAZI@FUNDAMENTSPC.COM

Davies & mills co. .wl.l has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39725445  or
  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM

German Medical Centre w.l.l has a vacancy for the occupation of  
DOCTOR(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39619002  or
  fatima@germanmedicalcenter.com

Broad creativit Construction has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39055654  or
  S.MAHMOODASAAD@GMAIL.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. has a vacancy for the occupation 
of  CABLE JOINTER , 

suitably qualified applicants can contact 37767097  or 
 RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

Ice Quick Cono Factory Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 36994577  or 
 ABDEL.BADEA@YAHOO.COM

WESTLINE ADVERTISING S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 GRAPHIC DESIGNER , 

suitably qualified applicants can contact 39849288  or 
 WESTLINE.BH@GMAIL.COM

NAFIZ Real estate Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 66463875  or 
 RAKIBAMIN2DAY@GMAIL.COM

ALI ABDULLA MOHAMED BIN RAJAB has a vacancy for the occupation of  
WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17297222  or  
aliabdullabinrajab@gmail.com

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

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

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

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

Nadeen School W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  TEACHER ,

 suitably qualified applicants can contact 17728886  or
  INFO@NADEENSCHOOL.COM

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST has a vacancy for the occupation of
  SALES ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17814666  or 
 Masooma.alaraibi@continental-grp.com

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C has a vacancy for the occupation of  
SPECIALIST ,

 suitably qualified applicants can contact 17837307  or 
 ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17698500  or 
 ALKOMED@BATELCO.COM.BH

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or 
 adeel.hameed@al-aali.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

HUSSAIN JUMA MARHOON AHMED has a vacancy for the occupation of 
 FISHERMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 39689977  or
  hjuma1971@gmail.com

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

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

BIZTECH COMPUTER has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17763694  or 
 JAMILA.ALOTAIBI@GMAIL.COM

Alyanah Beauty Salon has a vacancy for the occupation of 
 BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 13629421  or
  BASIMHFAZ@GMAIL.COM

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) ,

 suitably qualified applicants can contact 13105035  or
  younis-dms@hotmail.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  GRADER OPERATOR & DRIVER ,

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

AL HARMAIN CAFTERYA has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17732276  or 
redahmattar@gmail.com

WAAD CAFITARYA has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

suitably qualified applicants can contact 39857572  or 
 HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

AL MISHRAA CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of
  DIESEL MECHANIC ,

 suitably qualified applicants can contact 17601070  or 
 BAGDADA_DOC@GMAIL.COM

ALTHURAYA AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC ,

 suitably qualified applicants can contact 39618617  or
  z.tolefat@gmail.com

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

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER

 , suitably qualified applicants can contact 17700211  or 
 AHMED@DREAMGROUP.BH

Le flower and chocolate has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 , suitably qualified applicants can contact 33000767  or 
 LEFLOWERBH@GMAIL.COM

M G Jewellery Co Wll has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN

 , suitably qualified applicants can contact 17714916  or
  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM

Burj mohammed contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 33276690  or 
 LUCKY12511@GMAIL.COM

Al Faw Laundry has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 33838710  or
  K.ALGANIM@HOTMAIL.COM

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR (SITE) , 

suitably qualified applicants can contact 39000116  or  
MOSAWI67@HOTMAIL.COM

Mr. sparkle cleaning has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33331155  or
  JSHAIBANI@GMAIL.COM

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 77155151  or  
POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

SNC-LAVALIN MAJOR PROJECTS INC - Branch Of a Foreign Company has a 
vacancy for the occupation of  CONSULTANT , 

suitably qualified applicants can contact 39888265  or 
 mustafa.hago@snclavalin.co

TANWEER CARGO CO SPC OWNED BY TANVEER AHMED has a vacancy for the 
occupation of  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33592875  or  
TANVEERK101@GMAIL.COM

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

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

ABU USMAN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33447741  or 
 MIRZANAZIR397@GMAIL.COM

KHULOOD MOHAMED SAEED MOHAMED has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 36777984  or  
KHULOODMOHAMEDSAEEDMOHAMED@YAHOO.COM

NAFIZ Real estate Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 66463875  or 
 RAKIBAMIN2DAY@GMAIL.COM

ABDULRAHMAN JASSIM ABDULRAHMAN ALMUTAWA has a vacancy for the occupation of 
 CONCIERGE IN APPARTMENT ,

 suitably qualified applicants can contact 17224142  or 
 AJMUTAWA@GMAIL.COM

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

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

Digital Planet Dream Computers W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32203936  or 
 INFO2HELLOWORLD@GMAIL.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17262262  or 
 HR.S@EKKANOO.COM.BH

Airmech Company W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WELDER , 

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

MOHAMED ALI AKBAR JAWAD MOHAMED has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17256445  or 
 THEKIDSCLINIC83@GMAIL.COM

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

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

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 77305030  or 
 INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG

DHL INTERNATIONAL B.S.C. has a vacancy for the occupation of 
 DIR, HUMAN RESOURCES , 

suitably qualified applicants can contact 17328393  or 
 ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM

RACHID  YOUSIF GARAG has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39348340  or  
MAMDOOH65@HOTMAIL.COM

OLD SCRAP has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39179077  or  
ADRAJ1@GMAIL.COM

Al Dana Capital Facilities Services has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17229100  or 
 HASS303@HOTMAIL.COM

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
QUALITY INSPECTOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17731475  or 
 Nasreen@rafco.co

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  HEAVY DRIVER ,

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

INTERMID CONSULTANCY has a vacancy for the occupation of 
 GRAPHIC DESIGNER , 

suitably qualified applicants can contact 39444439  or
  ABDULLA@ALHAMID.NET

YAROB COLDSTORES has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33212309  or 
 Abdulla.al-hajri@ccp.bh

MOHAMMAD AHMED ABBAS has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33556626  or 
 MOHD18279@GMAIL.COM
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ســيعود البطــل الســابق في الوزن الخفيف لــوكاس مينيرو إلى مملكة البحرين؛ للمشــاركة 
فــي بطولــة ”BRAVE CF” 41، وهــي أول بطولــة مــن سلســلة من 3 بطوالت تحت ُمســمى 
”Kombat Kingdom”. وســيخوض خــال هــذه البطولــة نــزاال ضــد لــوان ميــا، الــذي كان 
صديقه قبل أن يتحول لعدو لذود له في الحدث الرئيس الُمشــترك، وهو يأمل باالنتصار؛ 

حتى يستطيع العودة لألمجاد السابقة. 

نجمها  سطع  التي  األسماء  أهم  أحد  ولوكاس 
 BRAVE“ بطولة  مع  وهو  البرازيل،  سماء  في 
العالم  بــطــل  وأصــبــح   .2017 ــعــام  ال مــنــذ   ”CF
من  سلسلة  خــضــم  فــي  اآلن  ولــكــنــه  للمنظمة 

الهزائم. 
 وألجل الخروج منها، فقد غير البيئة الخاصة 
لوتا،  دا  كابيتال  لفريق  المالك  اآلن  وهــو  بــه، 
الذي يأمل أن يساعده في بحثه عن االنطالق 
للقب.  تــقــوده  انــتــصــارات جــديــدة  فــي سلسلة 
وضد سانتياغو، سيحصل لوكاس على فرصة 
للحصول  المنافسين  ضمن  يكون  ألن  ذهبية 

على فرصة الُمنافسة على اللقب في المنظمة. 

ماكوفسكي يخطو نحو الذهب 

هو  ماكوفسكي  زاك  ماكو  زاك  الُمقاتل  ُيعتبر 
الذبابة  وزن  دورة  في  خبرة  األكثر  المتسابق 
التي ستقام في بطولة “BRAVE CF”. وسيحل 
هذا المقاتل بمملكة البحرين للمرة األولى بحثا 
 .”BRAVE CF“ عن الجائزة األكبر، وهو حزام
األميركي عبدالحسين  المقاتل  وسيواجه هذا 
ــى مــن الــبــطــولــة ويــأمــل أن  ــ فــي الــجــولــة األول
أصغر  منافس  أمــام  الفرق  هي  تجربته  تكون 

بكثير عمرا منه، الذي هو معروف بكونه بطال 
جميع  فــي  ماكوفسكي  قــاتــل  لــلــهــواة.  عالميا 
أنحاء العالم لصالح العديد من البطوالت، وفاز 
البحرين  لكنه سيبدأ في  األلقاب،  بالعديد من 
الطريق نحو أفضل جائزة في حياته المهنية. 
في 24 سبتمبر، ستتاح الفرصة لزاك إلثبات أنه 
الفوز  يعني  ولن  الدولي،  المسرح  إلى  ينتمي 

في  مــكــان  على  الــحــصــول  عبدالحسين  على 
بل  فحسب،  البطولة  لهذه  النهائي  قبل  الــدور 
يعني أيًضا طلقة تحذير لجميع المشاركين بها. 

أليسكيروف يقترب من “الوزن الوسط”

الُمقاتلين  أبــرز  أحد  اليسكيروف  أكــرم  ُيعتبر 

آل  بــن حمد  خالد  الشيخ  مــشــروع سمو  فــي 
خليفة فــي داغــســتــان، وســيــكــون قــريــًبــا مع 
موعد للحصول على فرصة العودة للمنافسة 
مع  سيلتقي  إذ   ،”BRAVE CF“ بطولة  فــي 
مواطنه دينيس تيوليولين في النسخة الـ41 
في  والتي ستقام   ،”BRAVE CF“ بطولة  من 
آخر  فــوز  الــبــحــريــن.  مملكة  فــي  سبتمبر   17
المنافسين  قائمة  صـــدارة  إلــى  سيدفعه  لــه 
للفائز في الحدث الرئيس، بين البطل دانيال 

غاوتشو والمتحدي محمد فخر الدين. 
 BRAVE“ مالك الرقم القياسي لمعظم أقسام
بأنه بطل  إكــرام  المتوسط، يشعر  للوزن   ”CF
غير متوج، لكن الحزام الالمع سيحدث فرًقا 
الذي كان مصدر  العالمي،  لبطل سامبو  كبيًرا 
برنامج  خــالل  من  الوطن  في  للشباب  إلهام 
لــديــه شخصية  داغــســتــان، وأصــبــحــت   KHK
ــاب في  ــشــب ال الــمــقــاتــلــيــن  لــلــعــديــد مـــن  األب 

المنطقة. 

اللجنة اإلعالمية

بطل “BRAVE CF” السابق يتطلع للعودة إلى البحرين

لوكاس مينيرو زاك ماكو زاك ماكوفسكي أكرم اليسكيروف

أعلن الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم 
جمهورية  ستستضيفها  التي  اليد  لكرة 
13 حتى  الفترة من  العربية خالل  مصر 
مباريات  مــواعــيــد  عــن   2021 يناير   31
الدور األول. وسيستهل منتخبنا الوطني 
الدنمارك  بلقاء  المونديال  في  مــشــواره 
 15 الموافق  الجمعة  يوم  اللقب”  “حامل 
من يناير، ثم يلتقي المنتخب األرجنتيني 
ذاته،  الشهر  من   17 الموافق  األحــد  يوم 
مجموعته  مــبــاريــات  يــخــتــتــم  أن  عــلــى 
وستحتضن  الكونغو.  منتخب  بمواجهة 
الدولي  القاهرة  باستاد  المغطاة  الصالة 
والتي  الوطني،  منتخبنا  مباريات  جميع 
لمباريات  مسرًحا  األخـــرى  هــي  ستكون 

المنتخب المصري “صاحب الضيافة”.
ــة، ســيــتــأهــل  ــولـ ــبـــطـ وبـــحـــســـب نـــظـــام الـ
ــى للدور  أصــحــاب الــمــراكــز الــثــالثــة األولـ

الرئيسي الذي سيشهد 24 منتخًبا سيتم 
ــواقــع 4  تــوزيــعــهــم إلـــى 4 مــجــمــوعــات، ب
يتأهل منها  منتخبات في كل مجموعة، 
للدور  والــثــانــي  األول  المركزين  صاحبا 
إخراج  بنظام  سيكون  الــذي  النهائي  ربع 
ــًرا  الــمــغــلــوب ثــم الــنــصــف الــنــهــائــي وأخــي
التي  الثمانية  المنتخبات  أمــا  النهائي. 
فإنها  الرئيسي  للدور  التأهل  تستطع  لم 
االتــحــاد  رئــيــس  كـــأس  مسابقة  ستلعب 

الدولي.

ومن المنتظر أن يعلن االتحاد البحريني 
ــفــتــرة الــمــقــبــلــة عن  لــكــرة الــيــد خــــالل ال
الــذي  ــرجــال  ال لمنتخب  األولـــى  القائمة 
وذلــك  روث،  األلماني  الــمــدرب  سيقوده 
والفني  البدني  والتحضير  االعــداد  لبدء 
سيتخلله  ــذي  وال المونديال،  لمنافسات 
ــــوض غــمــار  ــامــــة مـــعـــســـكـــًرا قــبــيــل خـ إقــ
بطولة  في  سيشارك  ذلك  وقبل  البطولة 
خاللها  من  سيالعب  بمصر  وديــة  دولية 

“الفراعنة”.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

من المنتظر اإلعــان عن قائمة المنتخــب لمونديال مصر
“أحمر اليد” يستهل مشواره بـ “حامل اللقب”

القادسية  بــنــادي  األول  الفريق  صعد 
إلـــى مــصــاف دوري كــأس  الــســعــودي 
للمحترفين  سلمان  بن  محمد  األمير 
 -  2020 المقبل  الــريــاضــي  بــالــمــوســم 

.2021 
الذي  الفريق  تمكن  بعدما  ذلك  وجــاء 
مهدي  الــدولــي  العبنا  بصفوفه  يلعب 
حميدان، من تحقيق الفوز في مباراته 
الدوري  متصدر  على  الخميس  مساء 
ليحصد   ،)3 /1( بنتيجة  الباطن  فريق 
نقطة(   69( بــرصــيــد  ــثــالــث  ال ــمــركــز  ال
الــمــركــزيــن األول  ويـــرافـــق صــاحــبــّي 
والــثــانــي الــبــاطــن والــعــيــن إلـــى دوري 
المسابقة  نظام  عليه  ينص  كما  الكبار 
بتأهل أصحاب المراكز الثالثة األولى.

للمسيرة  مكماًل  الصعود  هــذا  ويعتبر 
الذي  حميدان  مهدي  للدولي  الذهبية 

منافسات  مــن  بـــدءًا  األضـــواء  خطف 
منتخبنا  ــرزه  أحـ الـــذي  الخليج  كــأس 
ــعــام الــمــاضــي،  ــر ال الــوطــنــي فــي أواخــ
وهو اآلن يضيف إنجاًزا آخر بصعوده 
األمير  كــأس  دوري  إلــى  القادسية  مع 
بعدما  للمحترفين  سلمان  بــن  محمد 

انضم إليه مطلع العام الجاري، وساهم 
ــتــي تــواجــد  ــاريــات ال ــمــب مـــن خـــالل ال
بــهــا مـــن مــســاعــدة زمـــالئـــه بــالــخــروج 
بالنتيجة اإليجابية عبر األهداف التي 
جهة  من  وصناعتها  جهة  من  سجلها 

أخرى.

لقطة لالعب مهدي حميدان

إنجــاز آخر ُيحســب لاعــب بعــد التتويج بــكأس الخليج
حميدان والقادسية السعودي إلى دوري الكبار
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــرب  ــ أعــ
القدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 
ــيــفــة آل  ــن خــل ــ ــلـــي ب الـــشـــيـــخ عـ
خليفة عن خالص التهاني لسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
)الين أوف  الفرس  بمناسبة فوز 
في  األول  بــالــمــركــز  ديــبــارتــشــر( 
البريطاني،  “دونــكــاســتــر”  ســبــاق 
دينيريز  كــويــن  المهر  وحــصــول 
على المركز األول في سباق بري 
الذي  لونج  باريس  بطولة  ضمن 

أقيم في فرنسا.
بـــن خليفة  الــشــيــخ عــلــي  وأكــــد 
يعدان  اإلنجازين  أن  خليفة  آل 
ثمرة من ثمار رعاية عاهل البالد 
ــمــلــك حمد  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
لرياضة  خليفة  آل  عيسى  بــن 
بجهود  أيضا  مشيدا  الفروسية، 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
خليفة في وضع البرامج الكفيلة 
الخيل  سباقات  وارتقاء  بتطور 
ووصــولــهــا ألعــلــى الــمــراتــب في 

مختلف المحافل.

ــازات  ــ ــجــ ــ ــ اإلن أن  إلــــــى  ولــــفــــت 
على  البحرين  لمملكة  المتوالية 
يعزز  الفروسية  ريــاضــة  صعيد 
مكانة المملكة في هذه الرياضة، 
الـــفـــروســـيـــة  أن  ــى  ــ ــ إل ــًرا  ــيــ مــــشــ
الــبــحــريــنــيــة حــقــقــت نــجــاحــات 
واهــتــمــام  دعـــم  بفضل  مختلفة 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 

خليفة.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ بإنجاز الفروسية
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الفوز في سباَقي دونكاستر البريطاني وباريس لونج الفرنسي

خالد بن حمد يهنئ ناصر بن حمد

هنــأ النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، مستشــار األمن الوطني رئيــس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز المهر ”الين أوف ديبارتشر” بالمركز األول في سباق 

دونكاستر البريطاني وفوز الفرس ”كوين دينيريز” بالمركز األول في سباق بري بطولة باريس لونج الفرنسي.

وأكد سموه أن هاذين االنتصارين 
يــجــســدان مــا تحظى بــه ريــاضــة 
دعــم  مــن  البحرينية  الــفــروســيــة 
واهــتــمــام مــن لــدن ســيــدي الــوالــد 
ــبـــالد صـــاحـــب الــجــاللــة  عـــاهـــل الـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
هذه  خالله  من  استطاعت  الــذي 
رفيعة  مكانة  تتبوأ  أن  الرياضة 

على المستوى العالمي .
وأضــــاف ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن 

المهر  فـــوز  أن  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
“الين أوف ديبارتشر” في السباق 
“كوين  الــفــرس  وفــوز  البريطاني 
الفرنسي،  السباق  فــي  دينيريز” 
ــجــازان جــديــدان يــضــافــان إلى  إن
حققتها  التي  اإلنــجــازات  سلسلة 
ريـــاضـــة الــفــروســيــة الــبــحــريــنــيــة، 
والــــتــــي عـــــــززت مــــن الـــحـــضـــور 
المضامير  فــي  الكبير  البحريني 

الدولية .

برعاية ودعم سمو  وأشاد سموه 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
ــفــروســيــة، مـــن خــالل  ــريــاضــة ال ل
الــجــهــود الــمــتــمــيــزة الــتــي بــذلــهــا 
سموه والذي انعكس على تحقيق 
في  المشرفة  النتائج  من  العديد 
مختلف السباقات العالمية، والتي 
مكانة  دعــم  فــي  الفضل  لها  كــان 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى خــارطــة 
سموه  متطلعا  العالمية،  الرياضة 

البحرينية  الفروسية  تحقق  أن 
ــاحــــات فــي  ــــجــ ــن ــ ــن ال ــ ــد مـ ــ ــزي ــمــ ــ ال

المشاركات القادمة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اعتبــر األميــن العــام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة اإلنجــازات األخيــرة للفروســية 
البحرينيــة انعكاســا حقيقيــا للرعاية الكريمة التــي يوليها عاهل 
البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، للحركة 

الرياضية عموما ورياضة الفروسية خصوصا. 

ــمـــان بــن  ــلـ ــيـــخ سـ وأشــــــــاد الـــشـ
بحصول  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
ــويـــن ديــنــيــريــز على  الــمــهــر كـ
الــمــركــز األول فــي ســبــاق بــري 
ضــمــن بــطــولــة بـــاريـــس لــونــج، 
ويأتي  فرنسا  فــي  أقــيــم  الـــذي 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن فــوز 
ديبارتشر  أوف  اليـــن  ــفــرس  ال
سباق  فــي  األول  الــمــركــز  على 

دونكاستر البريطاني.
 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 

اإلنــجــازات  هــذه  أن  آل خليفة 
لممثل  الثاقبة  الــرؤى  عن  تعبر 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
الشيخ  سمو  الشباب  وشـــؤون 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  نـــاصـــر 
تهيئة  عــلــى  ســـمـــوه  وحـــــرص 
الـــظـــروف الــمــثــالــيــة لــالرتــقــاء 
ــفــروســيــة وإتــاحــة  ــريــاضــة ال ب
لتمثيل  الفرسان  أمــام  الفرصة 
في  مشرفة  بــصــورة  البحرين 
الــمــحــافــل الــدولــيــة،مــنــوهــا في 

ومتابعة  باهتمام  ــار  اإلطـ هــذا 
المجلس  لرئيس  األول  النائب 
ــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة  األعـــلـــى ل
ــيـــة  ــبـ ــمـ ــنـــة األولـ ــلـــجـ ــس الـ ــيــ ــ رئ
خالد  الشيخ  سمو  البحرينية 

بن حمد آل خليفة. 
وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة أن االنتصارات تمثل 
اإلنــجــازات  لسلسلة  اســتــمــرارا 
الــمــتــتــالــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الفروسية  رياضة  ساحة  على 
الدولية بمختلف أشكالها، األمر 
الذي يسهم في ترسيخ مكانة 
الدولية  الساحة  على  البحرين 
بن  ناصر  الشيخ  لسمو  متمنيا 
الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد 
دوام  خليفة  آل  بن حمد  خالد 
قيادة  فــي  والــســداد  التوفيق 
الــبــحــريــنــيــة نحو  الــفــروســيــة 
المشرفة  المزيد من اإلنجازات 
ــي مــخــتــلــف االســتــحــقــاقــات  فـ

العالمية.

ديبارتشــر  أوف  اليــن  والفــرس  دينيريــز  كويــن  المهــر  بإنجــاز  أشــاد 
سلمان بن إبراهيم: تجسد الرعاية الملكية للفروسية البحرينية

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

الشيخ علي بن خليفة 

علي مجيدعلي مجيد



وكاالت

وكاالت

أمس  إسباني،  صحافي  تقرير  أكد 
ــديــن  إي الــبــلــجــيــكــي  أن  ــجــمــعــة،  ال
ــال مــدريــد، يثير  ــازارد، نــجــم ريـ ــ هـ
سانتياجو  مــلــعــب  فــي  ــمــخــاوف  ال

برنابيو.
ووفًقا لصحيفة “ماركا”، فإن هازارد 
التوقعات  مستوى  عن  بعيًدا  كــان 
الــمــيــرنــجــي؛  مـــع  عــامــه األول  فـــي 
بسبب مشكالت في اللياقة البدنية.
ــى أن هــــــازارد ذهــب  ــ وأشــــــارت إل
أخيًرا إلى منتخب بلجيكا، لكنه لم 
يشارك في أي مباراة بدوري األمم 
ــة، ألن الـــمـــدرب روبــرتــو  ــيــ ــ األوروب
مارتينيز ظن أن الالعب ليس الئًقا 
يكفي  بما  الــبــدنــي  المستوى  على 

للعب في المباريات.
ريــــال  مـــســـؤولـــي  أن  وأوضــــحــــت 
يمكن  هــازارد  أن  يعتقدون  مدريد 
انتظروه  الــذي  الــالعــب  يصبح  أن 
في البرنابيو، لكن األحداث األخيرة 

أثـــارت بعض  الــدولــي  التوقف  فــي 
المخاوف بشأن لياقته البدنية.

بقاء  اإلسباني يفضل  النادي  وكان 
من  بـــداًل  فالديبيباس  فــي  هـــازارد 
الذهاب إلى منتخب بلجيكا، لكنهم 
يــفــهــمــون أيـــًضـــا مـــا يــعــنــيــه تمثيل 

صاحب  لالعب  الوطني  المنتخب 
الـ 29 عاًما.

ــازارد ســيــركــز على  ــ وذكــــرت أن هـ
البدنية  لياقته  كامل  إلى  الوصول 
من  أسابيع   3 أو  أسبوعين  خــالل 

اآلن، لبدء الموسم بشكل جيد.

الجمعة،  أمــس  صحافي،  تقرير  أكــد 
ــد كــومــان مــدرب  ــال أن الــهــولــنــدي رون
برشلونة، قرر تغيير الخطة إلى -4-2
يتمكن  حــتــى   ،3-1
العودة  من  الفريق 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
ــرة  الـــــبـــــطـــــوالت مــ

أخرى.
وعاش برشلونة 
مــــــــوســــــــًمــــــــا 
كــارثــًيــا، بعد 
خسر  أن 
كــــــــــــل 

البطوالت المحلية والقارية، باإلضافة 
لتلقيه خسارة مذلة أمام بايرن ميونخ 
في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-8.

ووفًقا لصحيفة “سبورت”، فإن كومان 
بعد   ،4-2-3-1 عــلــى  االعــتــمــاد  ــرر  قـ
الفريق  لــدى  الضعف  مواطن  تحليل 

الكتالوني خالل الموسم الماضي.
عن  سيتخلى  برشلونة  إلى  وأشــارت 
في  ثمارها  تؤتي  بــدأت  التي   4-3-3
عندما   ،2004 شتاء  منذ  نو  الكامب 

وصل إدجار ديفيدز إلى البارسا.
وأوضحت أن برشلونة يحتاج إليجاد 
ــتــــوازن عــلــى الــمــســتــوى الــدفــاعــي  ــ ال
لذا  الهجومية،  الشراسة  فقدان  دون 
محور  العــبــي  على  الــفــريــق  سيعتمد 
أمام الدفاع، لمنح حرية أكبر لرباعي 

المقدمة.
وقالت إن كومان يعتقد أن برشلونة 
وفًقا  جــذابــة  كــرة  تقديم  على  قـــادر 
ــهــذه الــخــطــة، عــبــر لــيــونــيــل ميسي  ل

وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي.
ــوســط  ــط ال ــائــي خـ ــن ــافــــت أن ث وأضــ
أداء  بالصرامة في  يمتازوا  أن  يجب 
وظائفهما بالملعب، مع تقديم مستوى 
من  مــســاعــدة  تلقى  مــع  مميز،  بــدنــي 
الضغط  سيبدأ  الــذي  الهجوم  رباعي 

المتقدم على المنافس.
وذكرت أن كومان يريد تكوين فريق 
للمنافس  يــســمــح  وال  بـــدنـــًيـــا،  ــوي  قــ
يتكرر  ال  حتى  اللعب،  أثناء  بالراحة 
بــايــرن ميونخ خالل  أمـــام  مــا حــدث 

الموسم الماضي.

هازارد يثير مخاوف ريال مدريد

لماذا قرر كومان تغيير خطة برشلونة؟

وكاالت

وكاالت

مهاجم  ــي  ــدول ال البلجيكي  هــاجــم 
أمس  لوكاكو،  روميلو  ميالن،  إنتر 
على   ”2021 “فــيــفــا  لعبة  الــجــمــعــة، 
شبكات التواصل االجتماعي، متهما 
إياها بوضع تقييمات سيئة لالعبين 
هــذا  مــن  الــالعــبــون  حــتــى يشتكي 
األمر وبذلك تزداد الدعاية للمنتج.

ــو عـــلـــى حــســابــه  ــاكــ ــ ــوك ــ وكــــتــــب ل
بـــ”تــويــتــر”: “لــنــكــن صــرحــاء، تعبث 
فيفا بتقييم الالعبين حتى نشتكي 
ــذا األمــــر وبـــذلـــك تــزيــد من  مـــن هــ
الهراء.  هــذا  مع  لست  أنــا  الدعاية. 

أعلم ما سأفعله”.
وصّنفت لعبة “فيفا 2021” المهاجم 
البلجيكي )27 عاما( الذي أحرز 33 
هدفا في الموسم الماضي رقم )66( 
على  الالعبين  أفــضــل  ترتيب  فــي 

مستوى العالم.
 وحصل الهداف التاريخي لمنتخب 
نقطة   88 على  الحمر”  “الشياطين 

من أصل 100 في تصنيف الالعبين 
ماركينيوس  مــن  كــل  مــع  متساويا 
وسيرجي  جيرمان(  ســان  )بــاريــس 
مــيــونــخ( وتياجو  )بــايــرن  جــنــابــري 
ــرن مــيــونــخ( وكـــاي  ــايـ ــارا )بـ ــت ــكــان أل
ألبرتو  ولويس  )تشيلسي(  هافرتز 

روميرو )روما(.

وانــتــقــد لــوكــاكــو الــلــعــبــة فــي وقــت 
)إنـــســـتـــجـــرام( بسبب  ســابــق عــلــى 
التقييم الذي حصل عليه في جانب 

السرعة.
ــيــراتــزوري “81  ــن وكــتــب مــهــاجــم ال
في السرعة؟ هل رأيتم هدفي في 

شباك شاختار؟ ما هذا الهراء؟”.

كان من الالفت إضافة شعار “حياة السود مهمة” على قمصان 
الالعبين في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” 
الــصــيــف، تضامنا مــع احــتــجــاجــات مناهضة  بــدايــة مــوســم  مــع 

للعنصرية في جميع أنحاء العالم.
الالعبين  السود مهمة” لن يظهر على قمصان  لكن شعار “حياة 
في الدوري اإلنجليزي مع استئناف المنافسات بعد أيام قليلة، 

إذ سيتم استبداله بشعار “ال للعنصرية”.
ــدت رابــطــة الــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، أن  وأكــ
الالعبين والحكام سيرتدون قمصانا تحمل شعار “ال للعنصرية” 
في الموسم الجديد 2020 - 2021 بأكمله بدال من شعار “حياة 

السود مهمة”.
اإلنجليزي  للدوري  التنفيذي  الرئيس  ماسترز،  ريتشارد  وقــال 
الممتاز إن “األندية والالعبين وحكام المباريات أظهروا التزاما 

طويل األمد بالتصدي للتمييز”.
وأضاف: “الالعبون كان لهم صوت قوي في هذا األمر، وهو ما 
رأيناه في الموسم الماضي. لقد واصلنا التحدث واالستماع إلى 

بدعمهم واالستمرار في  القضية، وسنقوم  الالعبين حول هذه 
التأكيد على موقف الدوري الممتاز ضد العنصرية”.

على  مقبول  غير  مــكــان  أي  وفــي  شكل  بــأي  “التمييز  وتــابــع: 
التسامح  بعدم  موقفنا  يجعل  للعنصرية  مجال  وال  اإلطـــالق، 
المهمة  القضية  هــذه  بشأن  األيـــدي  مكتوفي  نقف  لــن  مطلقا. 
لمعالجة جميع  أنديتنا والعبينا وشركائنا  العمل مع  وسنواصل 

السلوكيات المتحيزة”.

لوكاكو يصب غضبه على “فيفا 2021”

“البريميرليغ” يستبدل شعار “حياة السود مهمة”

وكاالت

وكاالت

“فيفا”  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
االتحاد  طــوره  جــديــد،  تطبيق  اعتماد 
المحترفين،  القدم  كرة  لالعبي  الدولي 

بهدف مكافحة التالعب بالنتائج.
إن  بيزنيس”  غايمينغ  “آي  موقع  وقــال 
لإلبالغ  الجديد جرى تطويره  التطبيق 
عن التالعب في نتائج المباريات بشكل 
في  محتمل”  “فــســاد  لــمــواجــهــة  ســـري، 

عالم كرة القدم.
لالعبين  التطبيق  هــذا  منح  وسيجري 
العالم،  دول  مختلف  فــي  المحترفين 
تالعب  أي  عــن  ســـري”  “بشكل  لــإلبــالغ 

حصل في إحدى المباريات.
للفيفا  التابع  الــنــزاهــة  قسم  وسيحقق 

عبر  المقدمة  الــســريــة  المعلومات  فــي 
 Red“ اســم  لــه  اختير  الـــذي  التطبيق، 

.”Button
وذكــــر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــالعــبــي كــرة 
القدم المحترفين، في بيان، أن الهدف 
سيساعد  ســريــة  بطريقة  ــــالغ  “اإلب مــن 
القلقين  الــقــدم  كــرة  العبي  حماية  فــي 
المهنية  حياتهم  على  الــعــواقــب  بشأن 

وسالمتهم الشخصية”.
وقال أوليفر جابيرغ، مسؤول في قسم 
“حماية  المنشطات  ومكافحة  النزاهة 
الــقــدم وضــمــان أن يتمكن  نــزاهــة كــرة 
جميع الالعبين من اللعب في بيئة آمنة 

هي أولوية قصوى بالنسبة لنا”.

هكذا سيحارب “الفيفا” التالعب بالنتائج

إيفر  األرجــنــتــيــنــي،  الــوســط  العـــب  ودع 
بانيجا، إشبيلية، الجمعة، بالدموع، واصًفا 
األهم في حياته، خالل  الفريق  بأنه  إياه 
حدث تم تنظيمه عن بعد من قبل النادي 
ــالعــب مــعــه عــلــى مــــدار 5  ــارك ال ــــذي شــ ال

مواسم.
“تطور  إشبيلية  داخـــل  أنــه  بانيجا  وأكـــد 
كــالعــب وبـــاألخـــص كــشــخــص”، وأن كل 
بقميص  خاضها  التي   238 الـــ  من  مباراة 
كان  ألنه  العناء”،  “تستحق  كانت  الفريق 

يدافع عن أهم فريق في حياته.
بطوالت   3 إشبيلية،  مــع  بانيجا  وحــقــق 
للدوري األوروبي )2015 و2016 و2020( 
 -  2014 للفريق في موسم  انضمامه  منذ 

.2015
تواجده  فترة  أنه طوال  الالعب  وأضاف 
ــــع،  ــعــامــل بــشــكــل رائ ــــادي، كــــان ُي ــن ــ فـــي ال
والــجــمــاهــيــر دائــمــا مــا أظــهــرت لــه الحب 

واالحترام.
“أشــكــر مونشي ورئيس  الــالعــب  وصــرح 

النادي على ضمي لصفوف الفريق. أشعر 
بــشــكــل جيد  تــعــامــل مــعــي  أن إشــبــيــلــيــة 

للغاية. أرى أنني أعطيت له كل ما لدي”.
وأتم “لقد سنحت فرصة جيدة للغاية لي 
الرحيل. هذا  اتخذت قرار  ولعائلتي ولذا 

الكثير من الحب ويعلمك  النادي يعطيك 
انضم  بانيجا  أن  يذكر  القيم”.  من  الكثير 
يمتد حتى  بعقد  السعودي  الشباب  لنادي 
منذ  معه  االتــفــاق  أنهى  قد  وكــان   ،2023

يناير الماضي.

بانيجا يذرف الدموع في توديع إشبيلية
وكاالت

كــشــف تــقــريــر إعــالمــي إســبــانــي، 
بشأن  جديد  تطور  عــن  الجمعة، 
مــســتــقــبــل إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي، 
مــهــاجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 

السابق.
ــد رحـــــل هـــذا  ــي قــ ــانـ ــافـ وكــــــان كـ
الصيف، عن حديقة األمراء عقب 
ــتــهــاء مــــدة عـــقـــده، مــمــا يعني  ان
المجاني  االنــتــقــال  امــتــالكــه حــق 

ألي فريق.
“الشيرنجيتو”،  لبرنامج  ــا  ووفــًق
فإن كافاني يمثل أولوية ألتلتيكو 
الصيفي  الــمــيــركــاتــو  فــي  مــدريــد 
الــروخــي بالنكوس  لكن  الــجــاري، 
الالعبين  بــعــض  يــبــيــع  أن  يــجــب 

أواًل.
 وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، 
أن األرجنتيني دييجو سيميوني، 
مــدريــد،  ألتلتيكو  الــفــنــي  الــمــديــر 
يرغب في االستغناء عن خدمات 
المهاجم اإلسباني دييجو كوستا.

كافاني وحسابات أتلتيكو
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هازارد

بانيجا

بطولة  منافسات  الجمعة  يــوم  استئأنفت 
األمير فيصل بن فهد ألندية الدوري الممتاز 
ــجــاري عبر  ال الــريــاضــي  للموسم  الــيــد  لــكــرة 

الجولة السادسة.
بــالــدوري  المحترفين  العبينا  صعيد  وعلى 
الوطني  منتخبنا  قــائــد  اقــتــرب  الــســعــودي، 
من  ــوحــدة  ال فريقه  بمعية  الــصــيــاد  حسين 
فهد  بــن  فيصل  األمــيــر  بطولة  لقب  تحقيق 
النور  نظيره  على  الفوز  نتيجة  حقق  بعدما 
الشوط  انتهى  بعدما   )24/25( هــدف  بفارق 
في   ،)14/16( أيــضــا  ــوحــدة  ال بــتــقــدم  األول 
امتد  الطرفين  بين  وممتعة  مثيرة  مــبــاراة 

السجال فيها حتى الثواني األخيرة. ويعتبر 
 6 أصل  من  للوحدة  السادس  هو  الفوز  هذا 
الفرق  ترتيب  بصدارة  لينفرد  لعبها  مباريات 

أقرب  نقاط عن   5 بفارق  )16 نقطة(  برصيد 
)11 نقطة( الذي فاز  منافسيه فريق الخليج 
على مضر. وفي مباراة أخرى، كسب الدولي 

الصفا  فريقه  مباراة  السالطنة  جاسم  اآلخر 
مواجهة األهلي بفارق ثالثة أهداف وبنتيجة 
األولــى  الحصة  الصفا  انهى  بعدما   )23/26(

 6( رصيده  أصبح  وبذلك   ،)10/13( متقدًما 
مجموعة  وضــمــن  الــرابــعــة.  بالمرتبة  نــقــاط( 
الثاني  حتى  الــســادس  مــن  الــمــراكــز  تحديد 

ــي أحــمــد المقابي  ــدول عــشــر، خــســر العــبــنــا ال
فريقه  بقميص  األولــــى  الــرســمــيــة  مــبــاراتــه 
الترجي أمام العدالة بفارق هدفين )25/27(.

“صياد الوحدة” يقترب من لقب الدوري السعودي
ــاز ــت ــم ــم ــد ألنــــديــــة ال ــهـ ــات األمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـ ــسـ ــافـ ــنـ ــاف مـ ــنـ ــئـ ــتـ اسـ

كومان

علي مجيد

جاسم السالطنة لقطة لالعب أحمد المقابي حسين الصياد في مباراة النور

لوكاكو
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اســتراتيجية بناء ودفاع متكاملة بموجب اتفاقية الـ 25 عاًما

الصين تحول إيران لقاعدة تجسس ومراقبة

أكد الصحافي البريطاني المتخصص في مجال االقتصاد والمال سايمون واتكينز، الذي كان أول من كشف تفاصيل االتفاقية اإليرانية الصينية 
الممتدة على 25 عاًما، في مقال جديد له، أن الصين تعتزم إنشاء مركز تجسس ومراقبة في إيران.

 وقـــال واتكينـــز، فـــي مقال نشـــره في 
المرحلـــة  “إن  برايـــس”،  “أويـــل  موقـــع 
التالية من الصفقة بين البلدين ستركز 
لقـــدرات  النطـــاق  واســـع  نشـــر  علـــى 
التجســـس والحـــرب اإللكترونية التي 
تمتلكهـــا الصين، خصوصـــا في محيط 
ميناء تشـــابهار المطل على بحر عمان، 
جنوب شرق إيران”، مضيًفا أن منطقة 
هـــذه ســـتمتد علـــى  الصينيـــة  النفـــوذ 

حوالي 5000 كيلومتر.
رفيعـــة  مصـــادر  أن  واتكينـــز  وأكـــد 
مقّربـــة من الحكومة اإليرانية كشـــفت 
لموقـــع “أويـــل برايـــس” أن المشـــروع 
يشـــمل إنشـــاء نظـــام مراقبـــة جماعي 
لســـكان إيران يشبه إجراءات المراقبة 

المعتمدة في الصين.

“حجر أساس” في “الحزام والطريق”

ورأى أن هـــذا يتطابـــق مـــع رؤية بكين 
االســـتراتيجية إليران كـ “دولة عميلة” 
تعمـــل بكامل طاقتها مـــع الصين لفترة 
الــــ 25 عاًما المقبلـــة لتتحول إلى حجر 
أســـاس مهم من الناحيتين الجغرافية 
والجيوسياســـية وال يمكن االســـتغناء 
عنـــه، وذلك فـــي إطار مشـــروع “حزام 
واحـــد، طريـــق واحـــد” الـــذي تعتمـــده 
الصين. ومن المقرر أن يبدأ العمل على 
أنظمـــة المراقبـــة والتحكـــم الجماعيـــة 
لســـكان إيـــران اعتبـــاًرا مـــن األســـبوع 
الثانـــي من نوفمبـــر، بعـــد التوصل إلى 
االتفاق النهائي بشـــأن تسلسل األعمال 
فـــي األســـبوع الثالـــث مـــن أكتوبر في 
اجتمـــاع بين كبار شـــخصيات الحرس 
الثوري وأجهـــزة المخابـــرات اإليرانية 

ونظرائهم الصينيين، بحسب التقرير.
وافـــق  اإليرانيـــة،  للمصـــادر  ووفقـــا 
المرشـــد اإليراني علي خامنئي بالفعل 
يوليـــو  فـــي  العامـــة  الخطـــط  علـــى 
الماضي، التـــي تتضمن وضع ما يقرب 

من 10 ماليين كاميرا مراقبة في أكثر 
بالســـكان،  اكتظاًظـــا  إيرانيـــة  مـــدن   7
إضافة إلى 5 ماليين كاميرا أخرى في 
21 مدينة أخرى. وكان وزير الخارجية 
اإليرانـــي محمد جـــواد ظريف ونظيره 
العـــام  اتفقـــا  قـــد  لـــي،  الصينـــي وانـــغ 
الماضي، على مسودة اتفاقية التعاون 

االستراتيجي.

مصانع إيرانية 100 % في الصين

وتعتـــزم بكين بنـــاء مصانع وشـــركات 
اآلالت  باســـتخدام  إيـــران  فـــي 
والتكنولوجيـــا وخطـــوط اإلنتاج التي 
يديرهـــا الصينيون، حســـب ما وضحه 
أحـــد المصادر اإليرانية، قائاًل إن “األمر 
ســـيبدو تماًما كما لو تـــم انتقاء مصنع 
من وســـط الصين بيد عمالقـــة، ثم تم 
وضعه في إيران. مثل شركة آبل التي 
تعمل في الصين أو الشركات الصينية 
التي تعمل في دول إفريقية مختلفة”.
وكان نائـــب الرئيس اإليراني إســـحاق 
قـــدم مشـــروع هـــذه  قـــد  جهانجيـــري 
الشـــراكة مع بكين إلى المرشـــد األعلى 
اإليراني علي خامنئي في أواخر العام 
الماضـــي، ثـــم أعلـــن أن إيـــران وقعـــت 
عقًدا مع الصين لتنفيذ مشروع لكهربة 

خط الســـكة الحديد الرئيس الذي يبلغ 
طولـــه 900 كيلومتـــر، ويربط العاصمة 
طهـــران بمدينة مشـــهد شـــمال شـــرقي 
البـــالد. وأضاف أن هنـــاك أيًضا خطًطا 
إلنشـــاء خط قطـــار فائق الســـرعة بين 
طهـــران وقم وأصفهان ولتوســـيع هذه 
الشـــبكة حتى الشـــمال الغربـــي إليران 

عبر تبريز.

وجود عسكري متزايد
المراقبـــة  شـــبكة  مـــع  وبالتـــوازي 
انتهـــاء  الصيـــن  تترقـــب  والمصانـــع، 
حظر األســـلحة الدولي المفروض على 
إيـــران فـــي 18 أكتوبـــر المقبـــل، لبـــدء 
االســـتعدادات لوجود عسكري متزايد 
فـــي إيـــران كجـــزء مـــن “اســـتراتيجية 
الدفـــاع المتكاملة بين الصين وإيران”، 

وهو أحد بنود اتفاقية الـ 25 عاًما.
ووفًقـــا لــــ “أويـــل برايس”، فمـــن المقرر 
أن يتـــم نشـــر معدات وعســـكريين من 
الصين وروســـيا في إيـــران اعتباًرا من 
األســـبوع الثانـــي مـــن نوفمبـــر المقبل. 
وستنتشـــر هـــذه القـــوات في منشـــآت 
النفـــط والغـــاز التـــي ال تزال الشـــركات 
الصينيـــة والروســـية تعمـــل فيهـــا على 
الرغـــم مـــن العقوبـــات األميركيـــة على 
تســـتضيف  إيـــران  أن  يذكـــر  إيـــران. 

والمعـــدات  التقنيـــات  مـــن  مجموعـــة 
واألنظمـــة القادمـــة مـــن كل من الصين 
لجمـــع  تقنيـــات  ومنهـــا  وروســـيا، 

المعلومات االستخبارية والدفاعية.
اإليرانيـــة، ستشـــمل  للمصـــادر  ووفًقـــا 
معدات الحزمة العســـكرية التي سيتم 
نشـــرها في إيران، نظام الدفاع الجوي 
الروســـي S-400 المضـــاد للصواريـــخ، 
وأنظمـــة Krasukha-2 و4 التي أثبتت 
نجاحها في ســـوريا، بحســـب مـــا كتبه 

واتكينز.

50 ألف جندي صيني
وأشـــار إلـــى أن هـــذه العملية ســـتبدأ بـ 
دة  “مرافـــق ثنائيـــة االســـتخدام” مشـــيَّ
لهذا الغرض بجـــوار المطارات الحالية 
فـــي همـــدان وبنـــدر عبـــاس وشـــابهار 
وعبادان. في الوقت نفســـه، ســـتتمكن 
الســـفن العســـكرية الصينية والروسية 
مزدوجـــة  مرافـــق  اســـتخدام  مـــن 
االســـتخدام تـــم إنشـــاؤها حديًثـــا في 
الموانئ اإليرانية الرئيسة في تشابهار 
التـــي  عبـــاس،  وبنـــدر  بوشـــهر  وبنـــدر 

شيدتها الشركات الصينية.
وأكـــد أن هنـــاك حوالـــي 5000 عنصـــر 
فـــي  اآلن  األرض  علـــى  صينـــي  أمـــن 
الصينيـــة،  المشـــاريع  لحمايـــة  إيـــران 
والعديد منهم ســـيكونون طيارين في 
القـــوات الجوية وضباط ســـفن حربية 
خاصـــة  قـــوات  وضبـــاط  وغواصـــات 
وضباط استخبارات، إضافة إلى أفراد 
من الجيش. وســـتتم زيـــادة هذا العدد 
إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 50 ألـــف عســـكري 
جديـــد مـــن الصينييـــن والـــروس فـــي 
غضـــون الـ 14 شـــهًرا المقبلة، وســـيركز 
حوالـــي نصـــف هذا العدد علـــى تطوير 
وحماية أصول النفـــط والغاز الصينية 
في إيران، والنصف اآلخر ســـُيخصص 
للقوات الجوية، بحسب ما نقل الموقع 

عن أحد المصادر اإليرانية.

دبي ـ العربية.نت

 

نيويورك ـ األمم المتحدة

ــدم  ــدة هــ ــحــ ــتــ ــمــ ــ وثــــقــــت األمــــــــم ال
يــمــلــكــه  ــنــى  مــب  389 مــــصــــادرة  أو 
الغربية  الــضــفــة  فــي  فلسطينيون 
العام  وأغسطس  مارس  بين شهري 
شهريا،  مبنى   65 بمعدل  أي   ،2020
وهو أعلى معدل لعمليات الهدم في 

أربع سنوات. 
ولفت مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية “أوتشا” في بيان 
صـــدر عــنــه أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن 
الفلسطينيين  مــنــازل  هــدم  سياسة 
تستمر رغم أن السلطات اإلسرائيلية 
ــى من  ــ ــمــراحــل األولـ ــارت فـــي ال ــ أشـ

جائحة كـوفيد19- إلى تقييدها.
الهدم  سياسة  فــإن  البيان،  وحسب 

فلسطينيا   442 بــتــشــريــد  تسببت 
الــمــذكــورة، وفــي شهر  خــالل الفترة 
أغــســطــس وحــــده، تــم تــشــريــد 205 
ــفـــوق من  ــاص، وهــــو عــــدد يـ ــخــ أشــ

تشردوا في شهر يناير 2017.
الممتلكات  فـــإن  ــا”،  ــــشــ “أوت ووفـــقـــا 
المياه  منشآت  تشمل  المستهدفة 
ــرف  ــصــ ــ والـــنـــظـــافـــة الـــصـــحـــيـــة وال
الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، 
ــقــويــض إمــكــان  ــي ت مــمــا تــســبــب فـ
عيشهم  سبل  إلى  الكثيرين  وصول 
وألقى  الــخــدمــات.  على  وحصولهم 
على  ثقيلة  بــظــالل  المباني  تدمير 
اإلطــالق،  على  ضعفا  األكثر  الفئات 

وعطل عمليات الطوارئ.

إسرائيل هدمت 389 مبنى للفلسطينيين في أشهر

بكين ـ أ ف ب

أعلنــت الصيــن، أمس الجمعــة، فرض قيود على الدبلوماســيين األميركيين 
المعتمديــن لديهــا فــي البــاد، بمــا في ذلك فــي هونغ كونــغ باســم “المعاملة 
بالمثل”، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الواليات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

القيود،  هذه  طبيعة  بكين  توضح  ولم 
لكن واشنطن فرضت أخيرا على الهيئة 
مثل  قـــيـــودا،  الصينية  الــدبــلــومــاســيــة 
طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء 
الصين،  واتهمت  محليين.  مسؤولين 
بممارسة  المتحدة  الواليات  الخميس، 
ــتــمــيــيــز  ــيـــاســـي وال “االضــــطــــهــــاد الـــسـ
بحقها  تحتفظ  إنها  وقالت  العنصري”، 
أنها  أعلنت واشنطن  أن  بعد  الــرد،  في 
طالب   1000 من  أكثر  تأشيرات  ألغت 

وباحث صيني متعللة بمخاطر أمنية.
وزارة  بـــاســـم  ــمــتــحــدث  ال وقـــــال 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان 

في إفادة صحافية، إن 
الـــخـــطـــوة األمــيــركــيــة 

“خرق  هي  األربعاء  أمس  أعلنت  التي 
ــان”. فـــي ســيــاق آخـــر،  ــســ ــ لــحــقــوق اإلن
بأنها  المتحدة  الــواليــات  بكين  اتهمت 
لــلــســالم فــي بحر  “أكــبــر خــطــر”  تشكل 
المتنازع  الشاسعة  المنطقة  الــصــيــن، 
بالقسم  بــكــيــن  تــطــالــب  والــتــي  عليها 
خالف  مــوضــوع  وتشكل  منها  األكــبــر 
متزايد مع واشنطن. وتطالب الحكومة 
كما  تــاريــخــيــة”  “العــتــبــارات  الصينية، 
تقريبًا في  الصغيرة  الجزر  بكل  تقول، 
هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول 
والفلبين  وفيتنام  كماليزيا  أخــرى 
ــارض  ــعـ ــاي وتـــــايـــــوان. وتـ ــ ــرونـ ــ وبـ
الصين  مطالب  المتحدة  الواليات 

وتعتبرها مفرطة.

الصين تفرض قيوًدا على الدبلوماسيين األميركيين

بغداد ـ وكاالت

أعلن الجيش العراقي، أمس الجمعة، عن 
اعتقـــال عدد مـــن اإلرهابيين في عمليات 
لقـــوات األمن فـــي مدينة كركوك شـــمالي 
لمالحقـــة  حملـــة  ضمـــن  وذلـــك  العـــراق، 

الجماعات المتشددة.
وقـــال الناطق باســـم القائد العـــام للقوات 
المســـلحة اللـــواء يحيـــى رســـول، إنه “تم 
القبـــض علـــى 10 إرهابييـــن مـــن بينهم 6 
قـــادة، بعمليات نوعيـــة في كركوك”، وفق 

ما ذكرت وكالة األنباء العراقية.
ونقلـــت الوكالـــة عن بيـــان لمكتـــب القائد 
“لليـــوم  قولـــه:  المســـلحة  للقـــوات  العـــام 
الخامس علـــى التوالـــي، يواصل األبطال 
فـــي جهـــاز مكافحـــة اإلرهـــاب عملياتهـــم 
النوعيـــة، حيث تمكنوا مـــن إلقاء القبض 
داعـــش  عصابـــات  عناصـــر  أحـــد  علـــى 
اإلرهابيـــة فـــي قضـــاء الحويجـــة جنوب 

غربي محافظة كركوك”.
وأضـــاف البيان: “بعد أن تـــم القبض على 
هذا اإلرهابي وصل عدد العناصر اإلرهابية 

التـــي ألقـــي القبـــض عليهـــم 10 عناصـــر، 
مـــن بيـــن هؤالء جميعـــا 6 قيـــادات كانت 
ناشـــطة في عصابـــات داعـــش اإلرهابية، 
إضافـــة إلـــى قتـــل إرهابيين اثنيـــن”. من 
جانب آخر، ســـقطت أربع قذائف مدفعية 
أطلقتها تركيا، على قرية أورمان بناحية 
كاني ماســـي التابعة لقضاء العمادية في 
محافظـــة دهـــوك، حيـــث وقعـــت اثنتـــان 
منها قرب عـــدة منازل. يأتي هذا القصف 
بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء 

العراقـــي، مصطفـــى الكاظمي إلـــى إقليم 
كوردســـتان والتـــي شـــملت قضـــاء زاخو 
فـــي دهـــوك أيضـــا، كمـــا بحث مـــع رئيس 
حكومة اإلقليم، مسرور بارزاني السيادة 

العراقية.
وحـــول حجـــم أضـــرار القصـــف، أوضـــح 
سربســـت صبري أن القصف لم يسفر عن 
خسائر في األرواح، لكنه أثار هلع األهالي 
وخاصـــة بالنســـبة لألهالـــي القريبيـــن من 

موقع القصف.

قصف مدفعي تركي على دهوك تزامنا مع زيارة الكاظمي
اعتقال 10 إرهابيين بعمليات نوعية في كركوك

دبي ـ العربية نت

كشفت مصادر محلية في 5 مديريات 
بالحديـــدة، غربـــي اليمـــن، عـــن مقتـــل 
143 عنصرا مـــن أصل 2200 “مهمش” 
جندتهـــم ميليشـــيات الحوثي وزجت 
بهـــم إلى جبهات القتال خالل األشـــهر 

الثالثة الماضية.
وأوضحـــت المصـــادر أن الميليشـــيات 
الحوثيـــة تمكنـــت مـــن تجنيـــد 2200 
فـــرد مـــن بينهـــم 400 طفل حـــدث من 
“المهمشين” أو ممن أطلق عليهم زعيم 
الميليشـــيا عبدالملك الحوثـــي “أحفاد 

بالل” في محافظة الحديدة وحدها.
اإلخبـــاري  “نيوزيمـــن”  موقـــع  ونقـــل 
أن  المصـــادر،  تلـــك  عـــن  المحلـــي، 
إلـــى  المجنديـــن  أرســـلوا  الحوثييـــن 
معســـكرات تدريـــب ســـرية بمديريات 
“بـــرع وباجل واللحية” شـــرق وجنوب 
شـــرق الحديـــدة، ومـــن ثم دفعـــوا بهم 
إلـــى جبهـــات القتال التـــي صّعدت من 
وتيرتها خالل شهري يوليو وأغسطس 

ومطلع سبتمبر الجاري.
كمـــا جمع إفادات مـــن مجندين فارين 
نجوا بأنفســـهم من محـــارق الحوثيين 
فـــي الحديـــدة، ومازالت الميليشـــيات 
تالحقهـــم وأخـــذت أفراًدا من أســـرهم 

كرهائن.
وقـــال )ع، س، ح( “19عامـــا” ويقطـــن 
فـــي حـــي الزهـــور بمدينـــة الحديـــدة: 
“تـــم تجنيدنـــا مـــن قبل من يســـمونهم 

بمشـــرفي التثقيف القرآني في الحي، 
بعـــد إبالغنـــا بـــأن عبدالملـــك الحوثـــي 
وجه بدمجنا في المجتمع، وأنه يجب 

االهتمام بنا”.
مـــن  تمكـــن  الـــذي  الضحيـــة  وأضـــاف 
النجاة من بين ضحايا تجنيد الحوثي: 
“تلقى بعضنا تدريبـــات على الهجمات 
البحرية، كما تدربنا على زراعة األلغام 

والعبوات الناسفة”.

مالحقــة المجندين الفارين وأْخذ أفراد من أســرهم رهائن
الحديدة.. مقتل 143 مهمًشا جندهم الحوثي

ميشيغان ـ تاس

قبيل مغادرته إلى والية ميشيغان، أبلغ الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الصحافيين أن باده تمتلك أنظمة أسلحة ال يدري بها أحد.  

وأعلـــن ترامـــب عـــن ذلك فـــي معرض 
فـــي  وردت  معلومـــات  علـــى  تعليقـــه 
مخطوطـــة كتاب للصحافي األميركي 
بـــوب وودوارد، نقل فيـــه عن الرئيس 
األميركي أن الواليات المتحدة طورت 
نظامـــا جديـــدا لألســـلحة النوويـــة، ال 

تمتلكه ال روسيا وال الصين.
تصريحـــه  فـــي  ترامـــب  وقـــال 
للصحافييـــن “لدينا أســـلحة رائعة. ال، 
أنـــا ال أتحـــدث عن )معلومات( ســـرية، 
أنـــا أتحدث عمـــا صنعنـــاه. نحن نصنع 

أســـلحة رائعة. قواتنا المســـلحة 
أقوى مـــن أي وقت مضى. لقد 

أنفقنـــا علـــى قواتنـــا علـــى 
الثالث  الســـنوات  مدى 

والنصف الســـابقة 2.5 تريليون دوالر. 
اآلن توجـــد لدينا صواريخ جديدة .... 
آمـــل أال نضطـــر أبدا إلى اســـتخدامها، 
لكن )أسلحتنا( النووية اآلن في أفضل 
حاالتهـــا منـــذ عقـــود”. وتابـــع الرئيس 
الواليـــات  بـــأن  متباهيـــا  األميركـــي 
المتحـــدة لديها: “بعـــض األنظمة التي 
ال يعـــرف عنهـــا أحد. بصراحـــة، برأيي 
ســـيكون من األفضـــل إذا اســـتمر هذا 

الحال. لدينا بعض األنظمة المذهلة”.
وتابـــع ترامب منتقدا وســـائل اإلعالم 
بقوله “يقولون: ربما هو يكشف عن 
معلومات ســـرية. ال داعـــي للقلق 
بشـــأن هذا األمـــر. هؤالء 

الناس مرضى”.

ترامب يعلن: لدينا أسلحة ال يدري بها أحد
واشنطن ـ أ ف ب

دعــا وزيــر الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو، تركيا إلى ســحب قواتها من 
منطقــة شــرق المتوســط، وأعلــن أنــه ســيزور قبــرص اليــوم الســبت ســعيا 

للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد هناك. 

قبرص  في  محادثات  بومبيو  ويجري 
بعد زيارة للدوحة، حيث سيشارك في 
إطالق المحادثات التي طال انتظارها 
ــانـــيـــة وحـــركـــة  بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة األفـــغـ
الخميس  بــومــبــيــو  وأفـــــاد  ــان”.  ــبـ ــالـ “طـ
استكماال  تــأتــي  لــقــبــرص  زيـــارتـــه  ــأن  بـ
األميركي  الرئيس  أجــراهــا  التــصــاالت 
ــع نــظــيــره الــتــركــي  ــرامـــب مـ دونـــالـــد تـ
الوزراء  إردوغــان ورئيس  رجب طيب 

اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
طائرته  من  للصحافيين  بومبيو  وقال 

ــه “يــجــب حــل )الـــنـــزاع( بطريقة  إن
دبلوماسية وسلمية”.

سأعمل  “لذلك  وأضــاف 
ــذا األمــــر في  عــلــى هــ
مــحــاولــة لــلــتــأكــد من 

بــه من  المرتبطة  أفــهــم األخــطــار  أنــنــي 
بومبيو  وأشــار  القبارصة”.  نظر  وجهة 
الــســعــي لخفض  ألــمــانــيــا فــي  إلـــى دور 
التوتر. كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في 
النزاع البحري، إذ دعمت بشدة اليونان 
وقبرص. وقال بومبيو “نأمل بأن يكون 
أن يتم  هناك حوار حقيقي ونأمل في 
ــعــتــاد الــعــســكــري لــيــكــون من  ســحــب ال
الممكن عقد هذه المحادثات”. ونشرت 
تركيا التي تبحث عن احتياطات الغاز 
اليونان،  بها  تطالب  مياه  في  والنفط 
األطلسي،  العضو في حلف شمال 
سفينة استكشافية الشهر الماضي 
مــدعــومــة بــفــرقــاطــات عــســكــريــة. 
وردت اليونان بإجراء تدريبات 

عسكرية بحرية.

بومبيو يدعو تركيا لسحب قواتها من شرق المتوسط

دمشق تعلن التصدي 
لهجوم إسرائيلي على حلب

ــــســــوري، أمــس  ــنــظــام ال قــــال تــلــفــزيــون ال
السورية  الجوية  الدفاعات  “إن  الجمعة، 
لــهــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى مدينة  تــصــدت 
الجيش  أن  التلفزيون الحقا  وذكر  حلب”. 
اإلسرائيلية  الصواريخ  من  عــددا  أسقط 
قبل أن تصل ألهدافها في أحدث هجوم 

تقول سوريا إن إسرائيل شنته.
ــاع إســرائــيــلــيــون قد  ــان مــســؤولــو دفــ وكــ
إسرائيل  أن  األخيرة،  األشهر  في  أعلنوا 
سوريا،  في  إيــران  على  حملتها  ستصعد 
بمساعدة  وجـــودهـــا  طــهــران  وســعــت  إذ 

جماعات تقاتل بالوكالة.

عناصر من القوات العراقية أثناء عملية أمنية ضد عناصر داعش عناصر من ميليشيات الحوثي

دمشق ـ وكاالت



بـــدأت “بوينـــج” اختبار نمـــوذج أولي 
جديـــد ألداة التعقيـــم باألشـــعة فـــوق 
تطويرهـــا  جـــرى  التـــي  البنفســـجية، 
بالتعـــاون مـــع عمالئهـــا مـــن شـــركات 
الطيـــران؛ بهدف ضمـــان تعقيم كافة 
األســـطح في قمـــرة قيـــادة الطائرات 

والمقصورة.
األولـــي  النمـــوذج  تطويـــر  ويأتـــي 
ليؤكـــد قـــدرة “بوينـــج” علـــى ضمـــان 
تعقيم كافة المســـاحات في الطائرة، 
بمـــا فيهـــا المراحيـــض، حيـــث يمكـــن 
تمرير األشـــعة فوق البنفسجية التي 
تصدرهـــا األداة علـــى بعـــد بوصـــات 
من كافة األســـطح الداخلية للطائرة، 
مـــا يكفـــل تطهيـــر كافـــة المســـاحات 
واألســـطح التـــي يصل إليهـــا الضوء. 
وســـوف تظهر االختبارات المستمرة 
فعاليـــة وســـالمة هـــذه األداة بشـــكل 
كامـــل، للمســـتخدمين وللمـــواد علـــى 

الســـواء. وقد ثبـــت أّن األشـــعة فوق 
البنفســـجية فعالـــة في القضـــاء على 
الجراثيـــم، بينمـــا تســـتمر االختبارات 

الخاصة بفيروس كوفيد - 19.
ويتمّيـــز جهـــاز التعقيـــم الجديد الذي 
تطـــوره “بوينـــج” بإمكان حملـــه باليد 
والوصـــول إلـــى المســـاحات الضيقة. 

كمـــا يمكن لمســـتخدم واحد تشـــغيله 
لتعقيـــم مقصورة الطائرة بكاملها في 
أقـــل مـــن 15 دقيقـــة. وتخضـــع أداة 
التعقيـــم باألشـــعة فـــوق البنفســـجية 
لالختبـــار من جانب عدد من شـــركاء 
“بوينج”، بمن فيهـــم االتحاد للطيران 

في دولة اإلمارات.

أعلنــــت سامســـونغ الخليج لإللكترونيات، عن إطالق خدمة 
الطلـــب المســـبق علـــى أحـــدث ابتكاراتهـــا في فئـــة الهواتف 
القابلـــة للطـــي Galaxy Z Fold2 5G  فـــي البحريـــن، حيـــث 
يمكـــن للمســـتهلكين التقـــدم بطلـــب مســـبق للحصـــول علـــى 
الهاتـــف الجديـــد ابتـــداء مـــن 8 ســـبتمبر وحتى 21 ســـبتمبر 
2020، فـــي متاجـــر سامســـونغ الرئيســـية ومتاجـــر التجزئة 

والمواقع اإللكترونية المعتمدة. 
وســـيحصل المســـتخدمون الذين ســـيتقدمون بطلب مسبق 
للحصـــول على هاتف 5G  Galaxy Z Fold2 على ســـماعات 
Galaxy Buds Live الالســـلكية الجديـــدة التـــي تم إطالقها 
مؤخرا، باإلضافة إلى اشـــتراك فـــي خدمة الرعاية المتكاملة 
Samsung Care  لمدة عام بهدف تعزيز تجربة استخدامهم 
ألجهـــزة Galaxy وتوفيـــر المزيـــد من خدمـــات الحماية في 

حالة تعرض الجهاز ألضرار عرضية. 
وقـــال رئيس قســـم الهواتـــف النقالة في سامســـونغ الخليج 
القليلـــة  األســـابيع  “أظهـــرت  البـــورا  عثمـــان  لإللكترونيـــات، 
الماضيـــة، مســـتوى عال مـــن الترقب والحمـــاس لدى محبي 
أجهزة Galaxy والذين انتظروا بفارغ الصبر إطالق وتوفير 
 Galaxy Z Fold2 أحـــدث أجهزتنـــا الرائدة. ويدشـــن هاتـــف

5G فصـــل جديد في فئة األجهزة القابلة للطي، مع إضافات 
وابتكارات استثنائية ومزايا متطورة على نحو يتماشى مع 

احتياجات وتوقعات المستخدمين. 
وبالنظـــر إلـــى مســـتوى الترقـــب لهـــذا الجهـــاز، فإننـــا نتوقـــع 
أن نشـــهد ارتفاعـــا عاليـــا فـــي الطلـــب عليه عنـــد طرحه في 
األســـواق. ويسرنا اإلعالن عن إطالق خدمة الطلب المسبق؛ 
لضمان حصول المستخدمين عليه قبل توفره على مستوى 

الدولة”.

ــح كـــافـــة  ــ ــطـ ــ ــان تـــعـــقـــيـــم األسـ ــ ــم ــ ــدف ض ــ ــه ــ ب علـــى هاتـــف “Galaxy Z Fold2 5G” فـــي البحريـــن
بوينغ تختبر تعقيم الطائرات باألشعة فوق البنفسجية “سامسونغ” تطلق خدمة الطلب المسبق

“الزياني للسيارات” تطلق “اشتر اآلن وادفع 2021”
تستمر عروض الصيف الرائعة من شركة 
الحصـــري  المـــوزع  للســـيارات،  الزيانـــي 
لســـيارات إم جي في البحرين، وذلك مع 
اإلعالن مؤخًرا عن إطالق عرض “اشـــتر 
اآلن، وادفـــع فـــي 2021” الحصـــري على 
موديـــالت مختـــارة من ســـيارات إم جي 

حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ويأتي العرض ضمن المســـاعي المبذولة 
لتعزيـــز حملـــة إم جـــي المبتكـــرة “عالـــم 
التـــزام  ولتجســـد  عـــادي”،  غيـــر  جديـــد 
شـــركة الزياني للسيارات الراسخ بتقديم 
عروض حصرية ومجزية بشكل مستمر؛ 
وذلـــك بهـــدف تلبية التطلعـــات المتنوعة 

لعمالئها من مختلف الفئات العمرية. 
هـــذا ليـــس كل شـــيء، فالعـــرض يمنـــح 
العمـــالء أيًضـــا أقســـاًطا شـــهرية خاصـــة 

علـــى جميـــع طـــرازات إم جـــي الجديـــدة 
المختـــارة، وذلـــك باإلضافـــة إلـــى ضمان 
المصنـــع لمـــدة ســـتة أعـــوام أو لمســـافة 
200.000 كلم، أيهما يـأتي أواًل، في شتى 

أنحاء منطقة الشرق األوسط. 
يشمل ذلك تشـــكيلة السيارات الرياضية 
متعـــددة االســـتخدامات )SUV( الرائـــدة 
مـــن إم جـــي، ومنهـــا الســـيارة الرياضيـــة 
ا إم  متعددة االســـتخدامات الجديدة كليًّ
ا(، والســـيارة  جـــي HS )153 د.ب/شـــهريًّ
الرياضية متعددة االستخدامات العائلية 

كبيـــرة الحجـــم والمبتكـــرة ذات الســـبعة 
ا(/  مقاعـــد إم جي RX8 )180 د.ب/شـــهريًّ
RX5: وهـــي الســـيارة  وســـيارة إم جـــي 

الرياضية متعددة االســـتخدامات األكثر 
)119 د.ب/ فئتهـــا  فـــي  تنوًعـــا وعمليـــة 

ا(.  شهريًّ

ومن ضمـــن العرض الحصري من شـــركة 
الزياني للسيارات أيًضا سيارتي السيدان 
المتميزتين من إم جي بأســـعاٍر تنافســـية 
للغاية، وهي ســـيارة الســـيدان المتطورة 
ا(،  والعصريـــة إم جـــي 5 )78 د.ب/شـــهريًّ
والســـيارة السلســـة ذات التصميم األنيق 
ومحـــرك تيربو بحجـــم 1.5 لتر إم جي 6 

ا(.  )126 د.ب/شهريًّ
عـــالوة على ذلـــك، أعلنت شـــركة الزياني 
للســـيارات في وقت سابق من هذا العام 
أن جميـــع ســـيارات إم جـــي متاحـــة عبر 
www.mg-bahrain.( الموقع اإللكتروني
com(، ممـــا يمنح العمـــالء فرصة اختيار 
خصائص ســـيارات إم جي التي يرغبون 
في شرائها بكبسة زر بسيطة، ومن خالل 

طرق دفع إلكترونية مرنة وآمنة.

العرض يستمر حتى 
نهاية سبتمبر الجاري
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شـــركة  البحريـــن،  زيـــن  ســـتوفر 
مملكـــة  فـــي  الرائـــدة  االتصـــاالت 
مـــن  عمالئهـــا  لجميـــع  البحريـــن، 
خدمـــة  الســـودانيين  المواطنيـــن 
االتصـــال الدولـــي إلـــى الســـودان 
لمـــدة 30 دقيقـــة مجانـــا صالحـــة 
لمـــدة 7 أيـــام. تأتي هـــذه المبادرة 
إيمانـــا  البحريـــن  زيـــن  قبـــل  مـــن 
المواطنيـــن  دعـــم  فـــي  بدورهـــا 

الســـودانيين وعائالتهم وأحبائهم 
الذين يعانون حاليا جراء السيول 
األم.  وطنهـــم  فـــي  والفيضانـــات 
يســـري هـــذا العـــرض علـــى جميع 
الذيـــن  الســـودانيين  المواطنيـــن 
لديهـــم خط مســـبق الدفع أو آجل 
الدفـــع مـــع زيـــن. ويمكـــن للعمالء 
التحقق مـــن تفاصيل هذا العرض 
عن طريق االتصال على )#205*(.

“زين البحرين” تدعم عمالءها السودانيين

ــة مـــــن الـــــذهـــــب الــــزهــــري ــ ــل ــ ــام ــ ــة ك ــ ــل ــ فـــــي ح

“أوفرسيز سيلف-وايندينغ” ساعة رياضية

أنيقـــة المظهر وروحها رياضية. إنها 
ســـاعة أوڤرســـيز ســـيلف-وايندينغ، 
رمز الهروب واالستكشاف، التي تم 
الكشـــف عنها في معرض ساعات & 
عجائب 2020 في شـــانغهاي والتي 
تجمـــع للمـــرة األولـــى بيـــن قامتهـــا 
النحيفة المنحوتـــة بالذهب الزهري 
مـــن جهة ومينـــاء أوڤرســـيز األزرق 

من جهة أخرى. 
إن مجموعة أوڤرســـيز التي يســـهل 
التعرف عليها علـــى الفور من خالل 
إطارهـــا السداســـي الذي يســـتحضر 
شـــعار الدار المالطي ، تواصل اليوم 
مهمتها في استكشاف آفاق جمالية 
أوڤرســـيز  نمـــوذج  بعـــد  جديـــدة. 
بيربتشـــويل كالنـــدر ألترا-ثيـــن مـــن 
الذهب الوردي والميناء األزرق التي 
تـــم إطالقهـــا فـــي معـــرض ســـاعات 
اليـــوم  ُتترجـــم   ،2020 عجائـــب   &
المجموعة األكثـــر رياضية من الدار 
فـــي نســـخة ذاتيـــة التعبئـــة ثالثيـــة 
العقـــارب تتميـــز بقيمتهـــا وتطورها 
في آن. تكمن ميزاتها األكثر جاذبية 
في موضـــوع الذهب الذي يمتد من 
العلبـــة إلـــى الســـوار، ويتـــم تعزيزها 
بشـــكل أنيق بلون أوڤرســـيز األزرق 

األيقوني. 

أسلوب رفيع ووظيفي

تبـــدأ الرحلـــة المرئية علـــى الميناء، 
الـــذي يبرز لونـــه األزرق القوي طابع 
الســـاعة الرياضي. يكشـــف ســـطحه 
النقي عن عالم من التفاصيل، يحوم 
بين تأثيرات الضوء النابضة بالحياة 
واللمعـــان. يضفي المركـــز المصقول 
ممتًعـــا  تبايًنـــا  المصقـــول  بالســـاتان 
مـــع الحافة الدائرية المكســـوة 
والدائـــرة  بالســـاتان 

الدقيقة المخملية.
 تتخلل هذه التركيبة 
ــة الــمــطــلــيــة  ــافـ ــفـ ــشـ الـ
األزرق  بــــالــــورنــــيــــش 
ذهبية  ساعات  بعالمات 
وعقارب مغلفة بمواد إنارة 
ــتــاريــخ الـــذي يظهر  بــيــضــاء. ال
يكمل   3 ـــ  ال الساعة  عند  بسرية 
الــــصــــورة. يــضــفــي هــــذا الــنــمــط 
مثالًيا  تطابًقا  والوظيفي  األنيق 
العلبة  مـــن  الـــزهـــري  الـــذهـــب  مـــع 
مقاس 41 ملم ، حيث يتدفق إلى 

سوار يضم وصالت ذهبية مماثلة 
مستوحاة من الشعار المالطي.

أحزمة/سوار قابلة للتبديل

ألن الحيـــاة النشـــيطة تنطـــوي على 
مفاجـــآت ال تعد وال تحصى، تتكيف 
ساعة أوڤرسيز سيلف-وايندينغ مع 
كل موقف من خالل تبني شخصية 
علـــى  اعتمـــاًدا  المتنوعـــة.  األناقـــة 
المناســـبة، يمكنها بســـهولة استبدال 
الذهبـــي بحـــزام مطاطـــي  ســـوارها 
أزرق أو حـــزام مـــن جلـــد التمســـاح 
بفضل نظـــام قابليـــة التبديل المميز 
لمجموعة أوڤرســـيز. وبالتالي يمكن 
تزويد طرازات أوڤرسيز دويل تايم 
وكرونوغراف الذهب الزهري بسوار 
ذهبـــي جديد يتـــم تقديمـــه في هذا 
الطـــراز ويتوفر في بوتيكات ونقاط 

بيع ڤاشرون كونستنتان. 

دقة حركة ذاتية التعبئة

ســـيلف- أوڤرســـيز  ســـاعة  تعتمـــد 
وايندينـــغ علـــى كاليبـــر 5100 مـــن 

تصنيـــع الـــدار واحتياطـــي الطاقـــة 
المريـــح لمـــدة 60 ســـاعة التابع له. 
باإلضافـــة إلى دقتهـــا وموثوقيتها، 
فهـــي مزينـــة بزخـــارف راقيـــة تـــم 
العلبـــة  خـــالل  مـــن  عنهـــا  الكشـــف 
الخلفيـــة المصنوعة من كريســـتال 
الميـــزان  يتأرجـــح  الســـافير. 
التأرجحـــي مـــن الذهـــب عيـــار 22 
قيراطـــا والمزين بزهرة الريح على 
اللـــوح القاعـــدي المزيـــن بزخـــارف 
شـــعار كـــوت دو جنيـــف، هـــي رمـــز 
للقـــوة، وكأنها دعـــوة لالنطالق في 

مغامرة.

ملخص

ألول مرة، تحتضن ســـاعة أوڤرسيز 
سيلف-وايندينغ مقاس 41 ملم علبة 
وســـوار مـــن الذهـــب الزهـــري مقابل 
ميناء بلون أوڤرســـيز األزرق. مزيج 
أنيق ُيضاف إليه ثالثة أحزمة/سوار 
قابلـــة للتبديـــل )ذهـــب زهـــري، جلد 

تمساح أزرق، مطاط أزرق(.
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 19 الســـبت  يـــوم  القاهـــرة  تشـــهد 
الـــدورة  الجـــاري افتتـــاح  ســـبتمبر 
الثالثـــة لمهرجـــان الشـــباب العربي 
للفن التشكيلي، الذي ينظمه أتيليه 

العرب للثقافة والفنون “ضي”.
يشـــارك فـــي المهرجـــان 200 فنان 
وفنانـــة من مختلـــف أرجاء الوطن 
والنحـــت  التصويـــر  فـــي  العربـــي، 
والتصويـــر  والجرافيـــك  والرســـم 
الفوتوغرافـــي، اختيـــروا مـــن بيـــن 
600 فنـــان تقدمـــوا للمشـــاركة في 

المهرجان.
تشـــكلت لجنـــة الفـــرز مـــن الفنانين 
الكبار أحمد نبيل ســـليمان والفنان 
الدهـــام  ســـمير  الكبيـــر  الســـعودي 

ومحمـــد إســـحق وحســـن كامـــل ومرفـــت الشـــاذلي ومحمد عمر 
طوسون ومحمد نبوي.

ومـــن المنتظـــر أن يتـــم تحكيـــم األعمـــال قبـــل افتتـــاح المعرض 
مباشـــرة بواســـطة لجنة تحكيم المهرجان برئاســـة الفنان الكبير 

مصطفى الفقـــي وعضوية الفنانين 
الكبيريـــن اللبناني عمران القيســـي 
حمـــاس  عبـــدهللا  والســـعودي 
والفنانيـــن أحمد رجـــب صقر وأمل 
نصر ومصطفى عيسى، فيما يرأس 
المهرجـــان الفنان الكبير أحمد نوار، 
الكومـــي  طـــارق  الفنـــان  ويتولـــى 

القومسير العام للمهرجان.
هشـــام  التشـــكيلي  الناقـــد  وقـــال 
قنديل “وصلنـــا إلى المحطة الثالثة 
فـــي قطـــار مهرجـــان ضي للشـــباب 
العربـــي، ونحـــن أكثـــر وثوقـــا فـــي 
قدرات الشباب من جهة، ومقومات 

اإلبداع من كل الجهات.
األول  المهرجـــان  “منـــذ  وأضـــاف 
نؤمن بأن كل إنسان فنان بطبعه، وفي إمكانه إنتاج روائع فنية 
إذا مـــا وجد الفرصة، وترك حـــرا طليقا بعيدا عن كل التعقيدات، 
وحصدنـــا ما اعتبرناه واعتبره النقـــاد حينها فضل إثبات تلقائية 

الفن”.

200 فنــان وفنانــة مــن مختلــف أرجــاء الوطــن العربي

افتتاح “الشباب العربي للفن التشكيلي” بالقاهرة

السبت 12 سبتمبر 2020 - 24 محرم 1442 - العدد 4351

صـــدر عـــن أكاديمية الشـــعر في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبي، العدد 164 من مجلة شـــاعر المليون، الذي ســـلط الضوء 
على حضور القصيدة النبطية في المشـــهد األدبي العربي، وأدوات انتشـــارها، 

وقصائد نبطية وفصيحة لعدد من كما ضم عددا من المقاالت المتنوعة، 
نجوم برنامجي شاعر المليون وأمير 

الشعراء.
إلـــى  العـــدد  افتتاحيـــة  وأشـــارت 
يحدثـــه  الـــذي  الشـــعري  الحـــراك 
برنامـــج شـــاعر المليون بعـــد نهاية 
كل موسم من مواسمه، والذي من 
خاللـــه َعَبـــرت القصيـــدة النبطية 
إلى خـــارج حدود منطقة الخليج 
العقـــود  خـــالل  لتصـــل  العربـــي، 
القليلـــة الماضيـــة، إلـــى مختلف 
منهـــا  القريبـــة  العربيـــة  الـــدول 
والبعيـــدة وجعلهـــا تطـــّل علـــى 
مساحة كبيرة من حولها، بعدما 
اســـتطاعت هـــذه القصيدة أن 
تحتـــل مكانتها التي تســـتحق 
شـــكلت  إذ  فـــي مجتمعاتهـــا، 
فـــي وقت من األوقات ذاكرة 
المجتمعـــات، ورصيـــد  تلـــك 
األدب  وصـــوت  البالغـــة، 

الشعبي فيها.

العدد 164 من مجلة شاعر المليون

مشـــروع ترميـــم وحفـــظ بيـــت يكن 
في مصر هو أحد المشاريع الواعدة 
التـــي تـــم اختيارهـــا مؤخـــرا ضمـــن 
قائمـــة المشـــاريع المرشـــحة لجائزة 
للممارســـات  الشـــارقة  ايكـــروم- 
الجيـــدة فـــي حفظ وحمايـــة التراث 
الثقافـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة في 
دورتها الحالية للعـــام 2019-2020، 
وتعتبـــر هـــذه الجائـــزة التـــي أطلقها 
تحـــت  الشـــارقة،  إيكـــروم-  مكتـــب 
رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو 
المجلـــس األعلـــى، حاكـــم الشـــارقة، 
من أهم الجوائز التي تعنى بالتراث 

الثقافي في المنطقة العربية. 
مكتـــب  التـــزام  الجائـــزة  تعكـــس 
حمايـــة  بدعـــم  إيكروم-الشـــارقة 
وغيـــر  المنقـــول  الثقافـــي  التـــراث 
العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  المنقـــول 

فـــي  الجيـــدة  الممارســـات  وتعزيـــز 
مجال حفظ وإدارة التراث الثقافي، 
وتســـهيل التبـــادل الدولـــي للمعرفة 
والخبرة فـــي هذا المجـــال وإدارته، 
وتعزيـــز الوعي العام وتقدير التراث 
لمشـــروع  وباإلضافـــة  الثقافـــي. 
فـــي  يكـــن  بيـــت  وحفـــظ  ترميـــم 
مصـــر، تضمنـــت القائمـــة المختصرة 

للمشاريع المرشـــحة للجائزة خمسة 
عشـــر مشـــروعا عربيـــا متميـــزا مـــن 
ســـورية  األردن،  فلســـطين،  مصـــر، 

والسودان.
يقـــع بيـــت يكـــن فـــي قلـــب القاهرة 
التاريخية في منطقة الدرب األحمر، 
التاريخيـــة  بمواقعهـــا  المشـــهورة 

والتراثية المتميزة.

مــن خرابــة ومرعى لألغنــام إلــى متحف فنــي ومعماري

مشروع ترميم وحفظ “بيت يكن” في مصر

مواقـــع  رواد  تداولهـــا  صـــورة  أثـــارت 
التواصـــل االجتماعـــي ليافطـــة مـــدون 
الكبيـــر  الشـــاعر  منـــزل  إعـــالن  عليهـــا 
الراحـــل نـــزار قبانـــي فـــي دمشـــق للبيع 
جدال واســـعا بين محبي الشاعر الكبير، 
حيث تســـبب في غضب كبير بين رواد 
السوشـــيال ميديـــا؛ كونـــه يســـاهم في 
ن على  اندثـــار مقتنيـــات “قبانـــي”.  ودوِّ
تلك اليافطة المتداولة جملة جاء فيها: 

“بيت الشـــاعر نزار قبانـــي للبيع”، حيث 
يقع منزل الشـــاعر نـــزار قباني في حي 
مئذنـــة الشـــحم بوســـط مدينة دمشـــق 
القديمـــة، وهـــو علـــى مقربة من ســـوق 
البزورية الشـــهير ومنطقـــة باب صغير، 
وفقـــا لمجلة فوشـــيا. وتناقـــل متابعون 
برفقـــة  قبانـــي،  نـــزار  لمنـــزل  صـــورا 
“اليافطـــة” المـــدون عليهـــا إعـــالن بيـــع 

منزله، وسط إشادة بمدخله وغرفه.

منـــذ بداية انتشـــار جائحة كورونا 
حتى وقتنا هذا، لم يتوقف صناع 
عـــن  واإلبـــداع،  والتأليـــف  النشـــر 
إنتـــاج المزيد مـــن الكتب لألطفال 
عبر منصـــات المواقع اإللكترونية، 
كيفيـــة  الكتـــب  جميـــع  وتتنـــاول 
التعامل مع الوباء؛ لذا نشـــرت كل 
من شيري لوتيرو والرسامة توري 
شوين مؤخًرا كتابهما األول: لماذا 

ال يمكننـــي اللعـــب مـــع أصدقائي؟ 
والمتوفر على اإلنترنت.

لـــم  “بصراحـــة  لوتيـــرو:  وقالـــت 
أكتبـــه ألجني المال وأصبح مؤلًفة 
شهيرة، لقد كتبته لمساعدة أطفال 
العالم على مواجهة الوباء، ويدور 
الكتاب حـــول صبي صغير تغيرت 
حياته مع جائحة فيروس كورونا، 

وهو غير متأكد حقا مما يحدث.

تصدر قريبا الطبعة العربية لرواية “مشــاهد من شــينجيانغ” لوانج منج، 
ترجمة وتقديم “ميرا أحمد” عن دار نشر البوصلة في اإلمارات، وحصلت 
الرواية “على جائزة ماو دون األدبية في العام 2015، وهي أعلى جائزة 

تمنح في األدب الصيني. 

وتعـــد الروايـــة ملحمـــة تاريخيـــة 
لحيـــاة الويجورييـــن فـــي منطقة 
أوضـــاع  ظـــل  فـــي  “شـــينجيانغ” 
سياســـية غير مســـتقرة، فتعرض 
الشـــعبية  الكومونـــات  لحيـــاة 
وتطبيق االشتراكية، والصراعات 
الطبقيـــة الدائرة فـــي المجتمعات 

الريفية.
ووصف الكاتب “وانج منج” الحياة  «

الريفية في منطقة “شينجيانغ” 
من خالل تجربة حياتية طويلة 

عاشها بنفسه، وتعد “مشاهد من 
شينجيانغ” رواية ذات قيمة أدبية 

عالية؛ ألنها مازالت قادرة على 
جذب المزيد من القراء لسنوات 

عديدة.

بيـــع منـــزل نـــزار قبــانــي

ترجمة “مشاهد من شينجيانغ”كتاب جديد لألطفال عن كورونا

الــبــقــاء” ــة “فـــــــردوس  ــوع ــم ــج أعـــمـــال مـــن م بــــ 3 

عباس يوسف في “برلين آرت فير”

دائما تأخـــذ أعمال الفنان التشـــكيلي 
الدراســـات  طابـــع  يوســـف  عبـــاس 
الفنيـــة الجادة، وهـــو يعنى في بحثه 
باللون وتنوعاته المتأججة الصارخة 
وهي ســـمة من سمات الفن الحديث، 
وكأحد أهـــم الفنانين على المســـتوى 

المحلي والعربي. 
يشـــارك عباس يوسف بـ 3 أعمال من 
مجموعـــة “فردوس البقاء” في برلين 
آرت فيـــر فـــي الفترة مـــن 10 إلى 13 
مـــن شـــهر ســـبتمبر 2020 الجاري عن 
Galeie Keinervon- “طريق جاليري 

wiese”، في معـــرض جماعي يتكون 
Ely-“ 24 فنانا دوليا تحت عنوان  من

sium”، أي الجنة.  
“البـــالد”  لــــ  تحـــدث  يوســـف  عبـــاس 
عـــن أعمـــال “فـــردوس البقـــاء” قائال: 
فـــي هذا الوقـــت الصعـــب والمخيف، 
وقـــت جائحـــة كورونا ومـــا قبل ذلك 
بســـنوات وما ســـيأتي من زمن أيضا، 
مرســـم رباب هـــو المكان األكثـــر أمنا 
وسالما، هو الحضن األم 
الـــذي يرعانـــي ويغذيني 
بحليـــب طاقتـــه، يغذيني 
بلـــون مائه الـــذي ال يعرفه 

إالّ عباس يوسف.
أراه ال يعنـــي يراه اآلخرون 
اكتظاظـــه  حجمـــه،  أبـــدا. 
بطاولتـــه  الرســـم،  بلـــوازم 
البيضاء المســـيطرة على 85 
% مـــن مســـاحته وجدرانـــه 
األصدقـــاء  بكتابـــة  المزينـــة 
لمناســـبة زياراتهـــم إليـــه، أراه 
حلـــت  كلمـــا  ويتوســـع  يكبـــر 

ضائقة.
فـــي  وأكـــون  روحـــي  أســـلمه 
الحنـــان  فيهبنـــي  متناولـــه، 
بهـــدوء  والســـكينة  والجمـــال 

بهدوء.
ويقـــول كل المشـــاريع منـــك لـــك، 

المؤجلة، ما ســـيرد مستقبال، ما أنجز، 
وما هو قيد التنفيذ اآلن.

الفـــردوس الســـماوي: مســـكن األبرار 
والقديسين والصالحين بعد الموت.

اتخذت الزاهي من األلوان بابا ألدخل 
منه وأخلق منها فردوسا من األعمال 
الفنيـــة مؤسســـة على قـــوة حضورها 
وداللـــة معانيها في ثقافـــة مجتمعنا، 
حيـــث الشـــمس ال تغـــادر المنطقة إالّ 
قليـــال، رغـــم هـــذا الظل األســـود الذي 
ســـببته جائحـــة كورونـــا، هـــذه ألواننا 
التـــي أول مـــا فتحنـــا أعيننا لمســـناها 
لمس القلـــب، نحيا بهـــا وتعيش فينا، 
ســـر وهجنـــا وفرحنـــا وأناقـــة قلوبنـــا 

وبياضها.
وبنيـــت  عنصـــرا  عناصرهـــا  كونـــت 
ركائزها بصمت فرح وجعلت سياجها 
مـــن ألـــوان الســـماء والســـالم واألمن 

والطهارة والصفاء واإلثارة والشـــغف 
واألنوثـــة  الملتهبـــة  والعواطـــف 
والبهجـــة  صداقـــات  والـــدفء.. 
والغمـــوض  واألناقـــة  والســـعادة 
والحـــزن. األبيض واألحمـــر واألصفر 

والبرتقالي واألسود. 
كحالـــة  أســـطوري،  كمـــكان  الجنـــة: 
معانـــاة  مـــع  تباينـــا  تشـــكل  مثاليـــة، 
الحاضـــر، ويتـــم تقديمهـــا علـــى أنهـــا 
مـــن  العديـــد  فـــي  يوتوبيـــا  إســـقاطا 
الثقافـــات واألديان على شـــكل خيال 
وأمل. لذلك، فإن التوق إليها هو حالة 
إنســـانية عميقة في هـــذا المعرض، ال 
ينبغـــي فهـــم حقـــول الجنة علـــى أنها 
يمكـــن  الواقـــع،  مـــن  للهـــروب  مـــكان 
العثور عليها، جميلة وغامضة، خالية 
بالفكاهـــة، فـــي  العنـــف ومليئـــة  مـــن 
منتصـــف حياتنا اليوميـــة، هنا واآلن، 

يمكـــن أن تمثل الجنـــة أيضا لحظات 
الحياة المكثفة، اإلثارة بالوجود، تلك 
اللحظة من الســـعادة، الهدف من هذا 
المعـــرض الموجز هو إعـــادة توعيتنا 

بإمكان حدوث لحظات من اإلنجاز.
كما تشير اللجنة المنظمة إلى ظاهرة 
الترابـــط بين جميع الناس على الرغم 
مـــن االختالفـــات الثقافيـــة الظاهرة، 
لدينـــا جميعا جـــذور مشـــتركة، ويتم 
تاريخنـــا  فـــي  أيضـــا  عنهـــا  التعبيـــر 
الثقافـــي، والذي غالبا مـــا يكون أقدم 
من تاريخ األديان الخاصة بالشـــعوب 

المختلفة.
هـــم:  المعـــرض  قيمـــي  أن  يذكـــر 
ريتـــس  راشـــيل  كالينـــر،  كونســـتانز 
ســـتافورد  فرانســـيس  فولـــوك، 

وستيفان فون ويسيس.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509
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حال الترك تصدم الجمهور بتغيير جذري في شكلها
صدمـــت الفنانة حـــا التـــرك متابعيها 
وجمهورهـــا أخيـــرا بلوك جديـــد ولون 
شـــعر فاتـــح بإطالتهـــا األخيـــرة مـــن 
خال حســـابها الرســـمي “انســـتغرام”، 
إذ شـــاركت التـــرك جمهورهـــا إطالـــة 
جديـــدة بشـــعر فاتـــح أشـــقر متـــدرج 
اللـــون أضفـــى علـــى إطالتهـــا المزيـــد 
من التألق وعبـــر الجمهور عن إعجابه 
بإطالـــة الترك، بينما اختار قســـم آخر 
اللـــون الطبيعي البني للترك بحجة أن 
اللـــون الحالـــي يظهر التـــرك كبيرة في 
الســـن، وهي بعمر الـ 18 ســـنة. وتغزل 
الجمهـــور بإطالة حـــا وتركوا العديد 
من التعليقات اإليجابية على الصورة 

التي تضمنت إطالتها الجديدة.
وشهدت مامح الترك، تغيرات كثيرة 
منـــذ بـــدأت مشـــوارها الفني في ســـن 
“اراب  برنامـــج  خـــال  مـــن  الســـابعة 
غـــوت تالنـــت” حتـــى احتفالهـــا بعيـــد 
ميادها الثامن عشر منذ بضعة أشهر، 
األغنيـــات  مـــن  مجموعـــة  قدمـــت  إذ 
المصـــورة على طريقـــة الفيديو كليب 

بشـــكل متتابع، لتصبـــح بمثابة توثيق 
تلفزيونـــي لتحولهـــا من ســـن الطفولة 
إلـــى المراهقـــة إلـــى أن أتمـــت أخيـــًرا 
عامهـــا الــــ 18، لكن إطاالتهـــا األخيرة 
كاشـــفة  ومابـــس  جـــريء  بمكيـــاج 
عرضتها النتقادات حادة من متابعيها 
الذيـــن طالبوهـــا بعـــدم التســـرع فـــي 

مغادرة سن الطفولة والبراءة.
وأشـــعلت النجمة البحرينية الصاعدة 

حالـــة مـــن الجـــدل؛ بســـبب ظهورهـــا 
في مجموعة من الصور بشـــكل شـــبه 
مختلـــف، إذ بـــرزت عظـــام وجنتيهـــا، 
فظـــن البعض أنها قـــد خضعت لعملية 
تجميـــل، وهـــو مـــا نفتـــه حـــا بشـــدة، 
مؤكـــدة أنها تجرب فقط بعض الحيل 

بالمكياج.
“ممنـــوع  أغنيـــة  صاحبـــة  وتعرضـــت 
بســـبب  ؛  حـــادة  النتقـــادات  اللمـــس” 

ظهورها بفستان اعتبره البعض جريئا 
وكاشـــفا، وأثيرت التعليقات الســـلبية 
ضدها بعد ظهورها وهي توزع حلوى 
بمناســـبة “قرقيعان”، إذ اتهمها البعض 
بعـــدم االلتـــزام بالحجر المنزلـــي، لكن 
جمهورها دافع عنها، مؤكدا أنها كانت 
ترتدي كمامة وقفازات وقائية، وكانت 

تلتزم بقاعدة التباعد االجتماعي.
وتعاني عاقة النجمة البحرينية وأمها 
منـــى الســـابر حاليا من الفتـــور، وذلك 
بعـــد أن انتهت فتـــرة حضانة األخيرة 
لها بحكم المحكمة بعد أن أتمت ســـن 
الــــ 18 عامـــا، وانتقلت مجـــددا للعيش 
التـــرك وزوجتـــه  مـــع والدهـــا محمـــد 
دنيـــا بطمـــة، مـــا جعـــل والدتها تنشـــر 
مجموعـــة مـــن مقاطـــع الفيديـــو التي 
تهاجـــم فيها زوجها الســـابق، حتى إن 
البعض ألمـــح إلى أن االبنة بصدد رفع 
دعوى قضائيـــة ضد والدتهـــا؛ لتمنعها 
مـــن الحديث في األمـــور العائلية عبر 

السوشيال ميديا.

تعمل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على توسيع امبراطوريتها،  «
وتعرف كيف تجعل حياتها المهنية أكثر نجاحا، ولذلك قّدمت عالمة 

تجارية جديدة، كما تستعد إلطالق مجموعة من األدوات المنزلية، التي 
 سيتم بيعها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة.

وكانت كيم عادت الى العمل، بعد تمضيتها عطلة برفقة زوجها النجم 
كاني ويست وأوالدهما األربعة نورث وسانت وشيكاغو وبسالم، حيث 

قضت وقتا سعيدا برفقة العائلة، واستمتعوا جميعا على الشاطئ 
في ماليبو.
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عمار الموسوي: بمساندة عائلتي حققت هدفي وأطمح لالنتشار في المنطقة
شــاب بحرينــي وخريــج جامعــي مــع مرتبــة الشــرف في العــام 2010، أصر على تقديم مشــروع مبتكــر وفريد من نوعه، مــن خالل دمج تجارب أوروبية وشــرق 
أوســطيه فــي مطعــم للبطاطــس، واختار هذا المشــروع بعــد قراءة الوضع العام في الســوق البحرينية ومدى اســتقطاب مختلف الفئــات العمرية إلى االطباق 
المبتكرة والجديدة عند شريحة كبيرة من الشباب اليوم في المملكة، وأيضا عند مختلف األطياف العمرية ناهيك عن تفرد المشروع بطريقة التكتيك الخاصة 
بالطهــي علــى مســتوى مملكــة البحريــن خصوصا، وبالندرة على مســتوى الخليج عموما، خصوصا وأنه شــارك في مختلف المهرجانات والمناســبات على جميع 

األصعدة بسبب عدم احتكاره على استهداف فئة معينة.. عن مشروع مطعمه الشبابي كان لنا هذا الحوار الشائق مع صاحبه عمار الموسوي:

في البداية، كيف مولت مشروعك هذا؟ «

هـــذا الســـؤال محـــوري لمـــا له مـــن نقلـــه نوعية 
فـــي إثبات نجاح الشـــباب البحرينـــي في إنجاز 
مشاريع على المستوى الصغير ابتداء، وال يخفى 
عليكـــم أنـــه عند االنتهاء من دراســـة المشـــروع 
ووضع آليات التنفيذ، لم أكن أملك الحد األدنى 
من أساســـيات المشـــروع، لكن الشـــغف وإثبات 
قـــدرة الشـــباب الطمـــوح جعلتنـــي أبحـــث عـــن 
مورد القتراض المال كـــي أبدأ بالخطوة األولى 
إلنجاز المشـــروع قبل أن يتـــم الدعم عن طريق 
مؤسســـة تمكين، وتعتبر هذه الخطوة مخاطرة 
فـــي الدخول إلى مشـــروع تجـــاري بكلفة عالية 
بالنسبة إلى حجم المشروع، إال أن التوكل على 
هللا واألخـــذ باألمور والتفـــاؤل كانت كفيلة في 
اإلصرار على المواصلة وإنجاز المشـــروع بتميز 

بشهادة الكثيرين. 

هل دخل معك شركاء لهذا المشروع؟  «

ال أملـــك شـــريكا ماديـــا فـــي المشـــروع، ولكـــن 
أملـــك أكبـــر من ذلـــك، وهـــو الشـــريك المعنوي 
وعلى رأســـهم زوجتـــي المخلصـــة، واثنان من 
إخوتي كان لهـــم الحضور الملموس في نجاح 
المشـــروع، وأيضا بســـبب ولعـــي بالطبخ أثناء 
الدراســـة بالخارج كان عامـــا مهما في تكوين 

المهارة.
ما المعوقات أو الصعوبات التي واجهتها  «

في بداية المشروع؟ 

بالنســـبة للمعوقـــات والصعوبـــات فـــي بدايـــة 
بعـــض  فـــي  تتمحـــور  كانـــت  ربمـــا  المشـــروع 
اإلجراءات الرســـمية وبعض االشـــتراطات، إال 
أنها كانت تصب في مصلحة المشـــروع، أيضا 
غيـــاب عامل الخبرة في تجهيز مشـــروع يجد 
صعوبة في التنفيذ بســـبب بعض آليات العمل 

باإلضافـــة إلى ُبعـــد المعدات المســـتخدمة في 
المشـــروع وطريقـــة تصميم وهندســـة وتنفيذ 
المشـــروع من الصفر، علما بـــأن بعض األجهزة 
مســـتوردة من أوروبا، فكان هذا األمر يحوطه 
بعض التعقيدات، وهنا تجدر اإلشـــارة بالشكر 
المنفـــذة  البحرينيـــة  الشـــركات  بعـــض  إلـــى 

والقائمة على المشروع.
ما أهدافكم المستقبلية؟ «

هنـــاك أهداف مســـتقبلية متعـــددة، من ضمنها 
إنشـــاء شـــبكة مطاعـــم منتشـــرة فـــي أرجـــاء 
المملكة خصوصا، ودول الخليج عموما، أيضا 
التوســـعة في فروع رئيســـة تكـــون آلية العمل 

فيها تخدم أكبر شريحة ممكنة.

لقاء طالب اإلعالم: محمد حميدان

جامعة البحرين

“الهانم أعصابها تعبانة خذها إلى العزبة”.. من هو صاحب أشهر جملة في األفالم؟
“إحنــا عملنــا اللــي علينــا والباقي علــى ربنا”.. كانت هذه أشــهر جملــة يقولها طبيب، 
ربمــا ال تحــدث فــي الواقع، لكنها تحولت إلى عبارة لصيقــة باألطباء، بعد أن اعتاد 

الفنان الراحل عبدالعظيم كامل إطالقها في كل فيلم يجسد فيه دور الطبيب.

ولـــد عبدالعظيم كامل فـــي العام 1918، 
عندما كانت الحرب العالمية األولى تضع 
نهايتهـــا، وال توجـــد فـــي قاعـــدة بيانـــات 
الســـينما المصرية معلومات حقيقية عن 
الرجل باســـتثناء ســـجل باألعمـــال التي 

شارك فيها.
138 عمـــا فنيا شـــارك فيهـــا عبدالعظيم 
كامـــل، وتقريبا لم يظهر فـــي واحد منها 
من دون البدلة والكرافتة. هو رجل دائما 
بكامـــل أناقتـــه، منذ ظهـــوره األول العام 
1941 حتى وفاته في 6 سبتمبر 2008.

مظهره األرســـتقراطي ومخـــارج ألفاظه 

الرنـــان،  الصافـــي  وصوتـــه  الواضحـــة 
كانـــت أســـبابا للجـــوء المخرجيـــن إليـــه 
عندمـــا يحتاجـــون ممثـــا لـــدور الطبيب 
أو المحامي أو ضابط الشـــرطة أو وكيل 
النيابـــة أو الصحفـــي أو المحامي. دقائق 
قليلة، كان يظهر فيها عبدالعظيم كامل، 
تـــراه عـــادة خارجا مـــن غرفـــة العمليات، 
المريـــض،  البطـــل  أهـــل  نحـــوه  يجـــري 
فيقول لهـــم عبارته الخالـــدة: إحنا عملنا 
اللـــي علينا والباقي على ربنا. ويبلغ عدد 
األفـــام التي أدى فيها دور الطبيب نحو 

40 عما فنيا.

ومـــن عباراتـــه الخالـــدة أيضا “المـــدام – 
الهانـــم- أعصابهـــا تعبانـــة شـــوية، يقولها 
عندمـــا يزور البطلـــة المريضة في منزلها 
حامـــا حقيبته العجيبة الصغيرة التي ال 
تتســـع لشيء. وغالبا كانت الهانم تذهب 

إلى العزبة استجابة لنصيحة الطبيب.
لـــم يكـــن عبدالعظيـــم كامـــل قـــد خطـــط 
لحياتـــه أن تســـير نحـــو الســـينما، فقـــد 
بـــدأ عمله فـــي وظيفة حكوميـــة، إلى أن 
اكتشفه الريجيسير األشهر قاسم وجدي 

وســـاعده للحصـــول على دور فـــي فيلم 
انتصار الشـــباب، العام 1941 مع أسمهان 
وفريد األطرش بحسب موقع مصراوي.

الطفوليـــة  وجهـــه  وتعبيـــرات  مامحـــه 
رغـــم صلعته الامعـــة، جعلته أيضا هدفا 

للمخرجيـــن الباحثيـــن عـــن وكيـــل نيابة 
هـــادئ أو ضابـــط طيـــب أو حتـــى أب ال 

ينفعل وال يغضب وال يفرح وال يحزن.
فيهـــا  شـــارك  التـــي  األفـــام  أبـــرز  مـــن 
عبدالعظيـــم كامـــل: الحمـــوات الفاتنات، 
جعلونـــي  ياســـين،  إســـماعيل  عفريتـــة 
إســـماعيل  الحلـــوة،  أيامنـــا  مجرمـــا، 
ياسين في األســـطول، إسماعيل ياسين 
بوليـــس حربـــي، ســـر طاقيـــة اإلخفـــاء، 
بيـــن األطال، الرجل الثانـــي، نهر الحب، 
البنات والصيف، يوم من عمري، الشموع 
السوداء، المجانين في نعيم. وكان فيلم 
أمـــواج بـــا شـــاطئ، الـــذي أنتـــج العـــام 
1976، آخـــر ما قدمـــه عبدالعظيم كامل. 
وظل مختفيا تماما لمدة 32 ســـنة حتى 

وفاته في 2008.
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أعداد الحيوانات تقلصت بنسبة الثلثين
إجــراءات  اتخاذ  إلى  البرية  للحياة  العالمي  الصندوق  دعا 
من  الحيوانات  إلنقاذ  البشرية؛  الحياة  نمط  وتغيير  عاجلة، 

االنقراض بعد فقدان نحو ثلثي عددها في 50 سنة.
ووفقا لصحيفة “فينونسيال تايمز”، فإن الصندوق أشار إلى 
كبير  بشكل  تقلصت  والطيور  الحيوانات  أنــواع  جميع  أن 
إلى  مشيرا  البشرية،  الحياة  وأنماط  الجائر  الصيد  بسبب 
البحرية  والحيوانات  والطيور  الثدية  الحيوانات  أعداد  أن 
والبرمائية والزواحف تقلصت بمعدل 68 % في الفترة بين 
من  أكثر  تعاني  الالتينية  أمريكا  وأن  1970 و2016،  عامي 
إلى  بتراجع تلك األعداد بنسبة وصلت  المناطق  غيرها من 
المشكلة  هذه  “إن  الصندوق:  وقال  الفترة.  تلك  في   % 94
تنبهنا إلى حقيقة وهي أنه ال يزال لدينا الفرصة لوقف هذا 
التآكل في الحياة البرية، أو حتى إعادة إحيائها إذا ما اتخذنا 
إجراءات عاجلة وغير مسبوقة في الطبيعة، وقمنا بإجراء 

تغيير جوهري في طريقة إنتاجنا واستهالكنا للغذاء”.
ولفت التقرير إلى أن أعداد السالحف الخضراء على سبيل 
حين  فــي  المناطق،  بعض  فــي   %  98 بنسبة  هــوت  المثال 
وأن  النسبة،  بنفس  إفريقيا  وســط  في  الفيلة  عــدد  تراجع 
أكثر من 75 % من المناطق غير المغطاة بالثلج على الكرة 
أساليب  بسبب  سلبية  جــذريــة  تغييرات  شهدت  األرضــيــة 

النشاط البشري.
وقال الصحفي ديفيد أتينبورو في مقال ُنشر جنًبا إلى جنب 
مع التقرير: “قد يكون األنثروبوسين هو اللحظة التي نحقق 

فيها توازًنا مع بقية العالم الطبيعي ونصبح رعاة لكوكبنا”.
وأضاف: “سيتطلب القيام بذلك تحوالت منهجية في كيفية 
الطاقة، وإدارة محيطاتنا واستخدام  الغذاء، وتوليد  إنتاج 
في  تغييرا  األمـــر  سيتطلب  شـــيء،  كــل  قبل  لكن  الــمــواد”، 
شيء  أنها  على  الطبيعة  إلــى  النظر  مــن  تغيير  المنظور... 
اختياري أو “من الجيد امتالكه” إلى أكبر حليف واحد لدينا 

في إعادة التوازن إلى عالمنا”.

ابتكر علماء روس طالء مميزا لألقمار 
أعين  عــن  خــفــيــة  يجعلها  الــصــنــاعــيــة 
ــادت مجلة  ــ الـــمـــضـــادة. أفـ الـــــــرادارات 
المبتكر  الــطــالء  أن  الــفــضــاء”  “أبــحــاث 
يجعل األقمار الصناعية خفية. وذكرت 
الــمــخــتــرعــيــن اصــطــلــحــوا  الــمــجــلــة أن 
لموجات  الماصة  الــمــادة  تسمية  على 
الرادار بـ “في تي إم في1-إس”، وتعزز 
التخفي عــن أعين  قــدرة  الــمــادة  هــذه 
مخترعو  وكشف  المضادة.  الـــرادارات 
الـــمـــادة فــي مــؤســســة “راديــوســتــريــم” 
المصنعة لوسائط التستر على السالح 
الماصة  الــمــواد  أن  العسكري  والــعــتــاد 
ــرادار تستخدم  ــ الــراديــو والـ لــمــوجــات 
لــمــكــافــحــة االســـتـــخـــبـــارات األجــنــبــيــة 
وأنــظــمــة الــتــحــكــم فــي أســلــحــة الــدقــة 
على  بثه  تــم  بيان  فــي  وجــاء  العالية. 
ــكــتــرونــي  ــم” اإلل ــريـ ــتـ ــوسـ مـــوقـــع “راديـ
عليها  التستر  يتم  الــتــي  اآللــيــات  “إن 
من  تختفي  مصنوعاتنا  بــاســتــخــدام 

شاشات الردار”.

علماء روس يخترعون 
“طالء اإلخفاء”

البوليسي  الكلب  ميركوري”،  “ذئب  تمكن 
ــن مـــديـــنـــة بــطــرســبــورغ  ــرم، مــ ــخـــضـ ــمـ الـ
ارتــكــاب  يــحــول دون  ــروســيــة، مــن أن  ال
كانت على وشك  بشعة  اغتصاب  جريمة 
مدينة  أبلغت سيدة من سكان  الحدوث. 
لومونوسوف بالقرب من بطرسبورغ، عن 
فقدان ابنتها البالغة من العمر 15 عاما، التي 
لمعلومات  وفقا  تعد،  ولــم  البيت  غــادرت 
بطرسبورغ.  لشرطة  الصحفي  المكتب 
وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة بصحبة 

كلبهم البوليسي المدّرب “ذئب ميركوري” 
اشتّم  حيث  المفقودة،  الفتاة  منزل  إلــى 
قيادة  من  وتمكن  رائحة مالبسها،  الكلب 
رجـــال الــشــرطــة إلـــى مــنــزل مــهــجــور يقع 
في أحد الشوارع المهجورة على أطراف 
مدينة لومونوسوف. وذكر تقرير المكتب 
الصحفي أن الكلب نجح في تحديد بوابة 
دخلت منها الفتاة بمنتهى الدقة، ليكتشف 
ــاد يغتصب  كـ أن شــقــيــا  الــشــرطــة  ــال  رجــ

الفتاة، فألقوا القبض عليه.

يحاول الخبراء في حديقة حيوان بالواليات المتحدة حل لغز علمي فريد من نوعه، 
يتمثل في معرفة كيف وضعت أنثى ثعبان، تبلغ من العمر 62 عاما، 7 بيضات، وذلك 
رغم عدم اقترابها من أي ذكر، لمدة عقدين على األقل. وكشفت صحيفة “سانت لويس 
في  تعيش  التي   ،”Python“ الكرة  ثعبان  أنثى  بيضات  من   3 أن  ديسباتش”  بوست 
حديقة حيوان سانت لويس، نقلت إلى حاضنة، بينما استخدمت اثنتان ألخذ عينات 
يوليو   23 في  بيضها  األنثى  ووضعت  المتبقيتان.  البيضتان  فسدت  فيما  وراثــيــة، 
الماضي، علما بأنه يجب أن يفقس في غضون شهر تقريًبا. وقال مارك وانر، مدير علم 
الزواحف بحديقة الحيوان في والية ميسوري، إنه من غير المعتاد، إن لم يكن نادًرا، 

أن تتكاثر ثعابين الكرة من دون اتصال جنسي.

كلب بوليسي ينقذ فتاة من االغتصاب

أنثى ثعبان تضع 7 بيضات “من دون ذكر”

من عمليات إطفاء الحريق في غابات شيفر ليك، 
في كاليفورنيا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــيــا إدغـــــار لــونــغــو،  انــضــم رئــيــس زامــب
السمكة  على  ــحــداد  ال فــي  شعبه  إلــى 
طالب  اعتقد  التي  النافقة،  “مافيشي” 
إحدى الجامعات أنها كانت تجلب لهم 

الحظ السعيد في االختبارات. 
ــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــ ــب لـــونـــغـــو فـ ــ ــت ــ وك
وتقدمها  األمــة  عظمة  “إن  “فيسبوك”: 
األخالقي يمكن الحكم عليه من خالل 
حيواناتها”،  بها  تعامل  التي  الطريقة 
المناهض  الهندي  للزعيم  مقولة  وهي 

لالستعمار المهاتما غاندي.
وأضاف: “أنا سعيد ألنك تلقيت وداعا 
مدى  وعلى  جميعا”.  سنفتقدك  الئــقــا، 
بين  اعتقاد  ســاد  الماضيين،  العقدين 
أكبر  ثــانــي  كوبربيلت،  جامعة  طــالب 
جامعة بالبالد، بأن السمكة تجلب لهم 

الحظ السعيد في االمتحانات.
ــارة  ــ ــطـــالب عــلــى زي واعـــتـــاد بــعــض الـ
االمتحانات،  قبيل  وتحيتها  السمكة 
معتقدين أنها تجلب لهم الحظ السعيد، 

بينما رأى آخرون أنها تخفف التوتر.

دعا اآلالف من مستخدمي اإلنترنت، 
االجتماعي،  الــتــواصــل  شبكات  عبر 
إلــــى مــقــاطــعــة شـــركـــة “نــتــفــلــيــكــس” 
الفرنسي  الفيلم  إلدراجــهــا  للفيديو، 

“مينيون” على منصتها.
الــفــيــلــم  ــذا  ــغــــردون أن هــ واعـــتـــبـــر مــ
الجنسي”  “الــطــابــع  يضفي  الـــروائـــي 
أدوار  يؤدين  اللواتي  الطفالت  على 
“تويتر”  على  وُنِشرت  فيه.   البطولة 
أكثر من 200 ألف تغريدة تحت وسم 
#كانسلنتفليكس )إلغاء نتفليكس(، ما 
جعله في صدارة وسوم الشبكة على 

مستوى العالم لبعض الوقت.
في  “نتفليكس”  باسم  ناطقة  وقالت 
ــــرس أن  ــة فـــرانـــس ب ــوكــال تــصــريــح ل
“مينيون” فيلم اجتماعي “ضد إضفاء 

طابع جنسي على األطفال”.
وشرحت أن الفيلم “يتناول الضغوط 
التي يشّكلها المجتمع ككّل وشبكات 
الفتيات  على  االجتماعي  التواصل 

الصغيرات”.

رئيس زامبيا ينعى 
“سمكة الحظ”

“حرب تغريدات” 
تستهدف نتفليكس

ُعــثــر قــبــالــة الــســواحــل الــنــرويــجــيــة على 
أغرقت  التي  النازية  “كارلزرويه”  سفينة 
حــطــامــهــا  اكـــُتـــِشـــف  حــيــث   ،1940 ســنــة 
مصادفة على عمق 500 متر تقريبا خالل 

معاينة سلك كهربائي بحري.
أولـــي بيتر هــوبــرســتــاد، أحــد كبار  ــال  وقـ
المهندسين في شركة “ستاتنت” المشّغلة 
لوكالة  تصريحات  في  الكهربائي،  للسلك 
فــرانــس بــرس: “فــي بعض األحــيــان نعثر 
على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوما على 

حــطــام بــهــذه األهــمــيــة”. وكــانــت السفينة 
مترا   174 طولها  البالغ  األلمانية  الحربية 
النرويج  قد أرسلت في إطار عملية غزو 

خالل الحرب العالمية الثانية.
أبريل  التاسع من  الجنود في  إنزال  وبعد 
القوات  قبل  من  لهجوم  تعّرضت   1940
غــّواصــة  تهاجمها  أن  قــبــل  الــنــرويــجــيــة  
ــيــد، فــقــّررت  بــريــطــانــيــة نــســفــتــهــا بــطــورب
الـــقـــوات األلــمــانــيــة إغــراقــهــا قــبــالــة مرفأ 

كريستيانساند في جنوب النرويج.

العثور على سفينة نازية بعد 80 عاما من إغراقها

تلميذة كمبودية تمشي عبر إطار التعقيم قبل دخولها المدرسة في مدينة 
بنوم بنه، كمبوديا )أ ف ب( وأّكد المتحف البحري في النرويج أن الحطام هو لسفينة “كارلزرويه” التي لم يعثر عليها 

منذ إغراقها قبل 80 سنة.

نجحــت مصممــة أزياء هولندية بتطوير مالبــس تتمكن من قراءة 
األفــكار الداخليــة والتعبيــر عنهــا، لتتحــرك أجــزاء مــن الفســتان 
أنــوك  المصممــة،  وأطلقــت  النفســية.  الحالــة  بحســب  وتضــيء 
ويبرخــت، علــى تصميمها اســم “فســتان بانجولين”، نســبة لحيوان 

آكل النمل الحرشفي.

ثالثي  الفستان  هــذا  ويتميز 
بأكثر من  بأنه مغطى  األبعاد 
ألف جهاز استشعار لتخطيط 
كهربية الدماغ، والتي تتصل 
تتلقى  وعندما  مرتديه،  بمخ 
معلومات،  االستشعار  أجهزة 
الفستان  مــن  أجـــزاء  تتحرك 
وتـــــضـــــيء، اعــــتــــمــــادا عــلــى 
مستوى نشاط دماغ صاحبه.
ــشــخــص يشعر  ال كــــان  فـــــإذا 
الفستان  فـــإن  بــاالســتــرخــاء، 
البنفسجي  ــلــون  بــال يــضــيء 
مــتــوتــرا  ــان  كـ وإذا  ــمــهــدئ،  ال
بالخفقان  األضـــواء  فستبدأ 
ــلـــى كــتــفــي  ــة” عـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ و”األجـ
الفستان بالرفرفة، بحسب ما 

نقل موقع CNET األميركي.
مشهورة  المصممة  بأن  يذكر 
ــمــتــمــيــزة، حيث  ال بــأعــمــالــهــا 

“فستان  السابق  في  صممت 
ــوت”، والــــــــذي ضــم  ــبـ ــكـ ــنـ ــعـ الـ
متحركة  ميكانيكية  أطــرافــا 
تحاكي أرجل العناكب، وَتِخُز 
المساحة  يقتحم  شخص  أي 

الشخصية لمرتدي الفستان.

فستان ذكي يقرأ األفكار ويعبر عنها

ــال فـــي  ــ ــفـ ــ ــر طـ ــ ــمـ ــ ــل نـ ــ ــتـ ــ قـ
الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره في 
من  بالقرب  كابسي  قرية 
مــديــنــة نــاجــبــور الــهــنــديــة 
أثناء  ماهاراشترا،  بوالية 
قــيــامــه بــنــزهــة صــبــاحــيــة 
في الغابات. ووفقا لموقع 
ــور تــــــــوداي”، وقــع  ــبـ ــاغـ “نـ
الـــحـــادث عــنــد الــســاعــة 5 
المحلي  بالتوقيت  صباًحا 

يوم األربعاء 9 سبتمبر، عندما قرر سانسكار ساتيش بيرل، البالغ من العمر 
عشر سنوات، القيام بنزهة على األقدام في األدغال، حيث باغته نمر ضخم 
وجره إلى الغابة.  ومن جانبهم، نظم والدا الصبي مع قرويين آخرين عملية 

بحث وبعد أيام عثروا على جثة الطفل الممزقة في الغابة.

نمر يمزق طفال أثناء قيامه بنزهة
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