
أصدرت وزارة العمل قرارًا بوقف  «
موظفي قسم التفتيش العمالي 
عن الدوام في مقر الوزارة بمدينة 

زايد، بعد أن رصدت الوزارة تأكيد 
إصابة اثنين من موظفي القسم 

بفايروس كورونا )كوفيد 19( 
المستجد.

ا  « أظهرت بيانات جمركية تراجًعا حادًّ
في واردات أجهزة النقال في السوق 

المحلية في الوقت الذي شهدت 
فيه مختلف القطاعات في السوق 

المحلية تراجعًا في االستهالك 
بسبب جائحة كورونا والتركيز على 

االحتياجات األساسية.

دعا المدير التنفيذي لبرنامج  «
األغذية العالمي، ديفيد بيزلي، 
مليارديرات العالم إلى مد يد 

العون لنحو 30 مليون إنسان 
عبر العالم مهددين بالموت 

جوعا في حال لم تصلهم 
مساعدات.

كشف ملتقى القاهرة السينمائي عن  «
القائمة النهائية لمشروعات األفالم 
المشاركة في نسخته السابعة، التي 

تقام ضمن فعاليات منصة “أيام 
القاهرة لصناعة السينما” بالدورة 42 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

نوفمبر المقبل، وتضم 15 مشروعًا.

تستأنف اليوم )السبت(  «
مسابقة كأس خليفة بن 

سلمان لكرة السلة بإقامة 
مباراتين على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم بعد فترة 
توقف امتدت ألكثر من 6 

أشهر.
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها 
تعتـــزم القيـــام بتفتيش منشـــآت إيرانية 
جديـــدة فـــي األيـــام المقبلـــة، وأوضحت 
الوكالـــة أنهـــا موجودة في إيـــران لضمان 

عدم حصولها على سالح نووي. 
البحريـــة  أعلنـــت  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
األميركيـــة أن حاملـــة طائـــرات تابعة لها 
وبـــوارج بحريـــة مرت عبـــر مضيق هرمز 
لتدخل الخليج أمـــس الجمعة فيما تهّدد 
واشـــنطن بإعادة فرض عقوبات “أممية” 
علـــى طهـــران دون دعـــم شـــركائها فـــي 
مجلس األمن. وذكر األسطول األميركي 
الخامس في بيان أّن مجموعة هجومية 
بقيـــادة حاملـــة الطائـــرات نيميتـــز، تضم 
موجهـــة  بصواريـــخ  مزوديـــن  ّطّراديـــن 
موجهـــة،  بصواريـــخ  مـــزودة  ومدمـــرة 
أبحرت فـــي الخليج للعمل والتدريب مع 
شـــركاء أميركييـــن ودعـــم التحالف الذي 

يقاتل تنظيم داعش.

“الذرية”: تفتيش مواقع إيرانية جديدة
حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج وسط تهديدات بعقوبات على طهران

حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز تعبر مضيق هرمز )أ ف ب(

عواصم ـ وكاالت

منـــح الرئيـــس األميركـــي دونالـــد 
أميـــر  الجمعـــة،  أمـــس  ترامـــب، 
الكويـــت الشـــيخ صبـــاح األحمـــد 
الجابر الصباح، وسام االستحقاق 

العسكري برتبة قائد أعلى. 
األميـــري  الديـــوان  وزيـــر  وذكـــر 
الكويتـــي علي جـــراح الصباح، أن 
منـــح الوســـام جـــرى في مراســـم 

المكتـــب  فـــي  أقيمـــت  خاصـــة 
البيضاوي في البيت األبيض.

مـــن جانبـــه، ذكـــر البيـــت األبيض، 
اســـتقبل  ترامـــب  أن  بيـــان،  فـــي 
ألميـــر  األكبـــر  النجـــل  الجمعـــة 
الكويـــت، الشـــيخ ناصـــر الصبـــاح 
األحمـــد الجابر، ممثـــال عن والده، 

لتسلمه الوسام.

ترامـب يمنـح أميــر الكويــت 
وسـاًمــا مـرمـوقــًا نــادًرا

الكويت ـ وكاالت

)12(
)12(

زينل لـ “^”: التسريحات محدودة و “العمل” مسيطرة

واشنطن تتهم “حزب اهلل” بتخزين متفجرات في أوروبا

قـــال النائب يوســـف زينـــل إن اللقاء الذي 
جمعـــه بوزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان نهاية األســـبوع الماضي، 
تنـــاول العديد من الملفات العمالية المهمة 

في الوقت الحالي.

مختلـــف  وفـــي  العامليـــن  لجميـــع  وأكـــد 
تعهـــدات  الخاصـــة،  العمـــل  قطاعـــات 
وتأكيـــدات وزيـــر العمـــل وعمـــل الـــوزارة 
الجـــاد والمتواصـــل؛ مـــن أجـــل الســـيطرة 
علـــى أعـــداد التســـريحات مـــن العمـــل في 
جائحـــة  انتشـــار  ونتائـــج  تأثيـــرات  ظـــل 
كورونـــا “كوفيـــد 19”، على أوضاع ســـوق 

العمـــل والمؤسســـات. وأكـــد النائـــب زينل 
فـــي تصريحـــات خاصـــة لــــ “البـــالد” علـــى 
هامـــش لقائه وزير العمـــل جميل حميدان 
أن الوزيـــر أكـــد مطمئنـــا أن األعـــداد التـــي 
هـــي أعداد محدودة جدا، مرجعا ذلك إلى 
اإلجـــراءات والخطوات االســـتباقية التي 

اتخذتها الحكومة.

اتهمت الخارجيـــة األميركية “حزب 
هللا” اللبناني بتخزين مواد متفجرة 
يمكن اســـتخدامها لتصنيـــع عبوات 
ناســـفة فـــي أوروبـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
مادة نترات األمونيوم التي تسببت 

بانفجار مرفأ بيروت. 
وصـــرح منســـق مكافحـــة اإلرهـــاب 
أثنـــاء  ســـيلز،  ناثـــان  الـــوزارة  فـــي 

اللجنـــة  افتراضـــي نظمتـــه  منتـــدى 
الخميـــس،  األميركيـــة  اليهوديـــة 
فـــي  نقلـــوا  هللا”  “حـــزب  وكالء  أن 
مـــن  شـــحنات  األخيـــرة  الســـنوات 
نتـــرات األمونيـــوم مـــن بلجيـــكا إلى 
فرنســـا واليونان وإيطاليا وإســـبانيا 
وسويســـرا، ومن المفتـــرض أن هذه 
المـــادة ال تـــزال مخزنـــة فـــي القـــارة 

العجوز.

الرئيس األميركي في لقاء مع أمير الكويت )أرشيفية(

قدح مقال الزميـــل الكاتب بصحيفة 
البالد أحمد عمران عن مخالفة عرض 
المواد الغذائية أمام واجهة البرادات 
الصغيرة فكرة إلنتاج )ريبورتاج( عن 
المشكلة وحجم انتشـــارها وبخاصة 
مـــع ارتفاع درجـــات الحـــرارة وتأثير 
لســـعات الشـــمس علـــى المعروضات 

الغذائية.

ورصدت عدسة “البالد” وجود ظاهرة 
اســـتهالكية  غذائيـــة  مـــواد  لعـــرض 
مثـــل  الصغيـــرة،  البـــرادات  بواجهـــة 
عبوات الميـــاه والعصائر والمأكوالت 
باالضافـــة  والخضـــراوات  والفواكـــه 
فـــي  بثالجـــات  الموجـــودة  للميـــاه 
ومعـــدات  المحـــالت  هـــذه  واجهـــة 

الطبخ أو أدوات النظافة.

عرض الماء والفواكه و “الشيبس” 
ا بواجهة البرادات خطر صحيًّ

أعلنـــت شـــركة طيـــران الخليـــج لـ 
“البـــالد” أنهـــا تســـتمر فـــي العمـــل 
عن كثب مع السلطات الحكومية 
شـــبكتها  وجهـــات  مختلـــف  فـــي 
الســـتئناف عملياتهـــا بمجرد فتح 
الوجهـــات  تلـــك  فـــي  المطـــارات 
واألمر مســـحوب على الجمهورية 
العراقيـــة؛ كونهـــا إحدى شـــركات 
التـــي واصلـــت  القليلـــة  الطيـــران 

عملياتها التجارية وفق قولها.
لــــ  الناقلـــة الوطنيـــة  ويأتـــي حديـــث 
“البـــالد” فـــي الوقـــت الـــذي تؤكد فيه 
فـــي  العراقيـــة  الجمهوريـــة  ســـفارة 
أي  إصـــدار  عـــن  توقفهـــا  البحريـــن 
تأشيرة لزيارة البالد امتثاال للقرارات 

الوزارية هناك.

“طيران الخليج” لـ “^”: 
مباحثات الستئناف 

الطيران للعراق

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( الفريـــق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
الحاليـــة  المرحلـــة  شـــعار  أّن  خليفـــة، 
“نلتـــزم _للبحريـــن” يمثـــل نـــداًء وطنيـــًا 
صادقـــًا للجميـــع بـــأن الواجـــب الوطنـــي 
علـــى  تحتـــم  المجتمعيـــة  والمســـؤولية 
الجميع االلتـــزام الكامل بكل اإلجراءات 
االحترازيـــة مـــن أجل رفـــد الجهود التي 

العالقـــة  ذات  الجهـــات  كل  بهـــا  تقـــوم 
بالتصدي لفيروس كورونا. وشدد الشيخ 
محمـــد بن عبدهللا آل خليفة على أهمية 
االلتـــزام الكامل باإلجـــراءات الضرورية 
التي أعلنتها اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الوزراء.
االختـــالط  تقليـــل  أهميـــة  إلـــى  ونـــوه 
للمساهمة بفعالية في التصدي للفيروس 

وخفض معدالت انتشاره.

دعوة الجميع إلى اإلسهام في خفض انتشار “كورونا”

)٠٢(

وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تلبية لدعوة 
تلقاها جاللة 
الملك من 

أمين عام األمم 
المتحدة..

الشيخ خالد 
بن عبد الله 
يشارك في 
“المناسبة 

رفيعة 
المستوى”

المنامة - بنا

ممثالً لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، شـــارك نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، بحضور وكيل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في 
“المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة”.
وقـــال الشـــيخ خالد بـــن عبـــد هللا: “إن المملكـــة وفي إطار 
إثبـــات جديتهـــا فـــي التعاطي األمثـــل مع أهـــداف التنمية 
المستدامة، وضعت اآلليات المؤسسية التي تكفل التنفيذ 

)02(السليم وفق المعايير األممية”.
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اليوم استنئاف كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة15 مشروعا في “القاهرة السينمائي”30 مليوًنا مهددون بالموت جوعاتراجع واردات “النقال”إصابتا “كورونا” لموظفين بـ “العمل”
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد19-( الفريق طبيب الشيخ 
محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، أّن 
“نلتـــزم  الحاليـــة  المرحلـــة  شـــعار 
وطنيـــًا  نـــداًء  يمثـــل  _للبحريـــن” 
الواجـــب  بـــأن  للجميـــع  صادقـــًا 
الوطني والمســـؤولية المجتمعية 
تحتم على الجميع االلتزام الكامل 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة 
مـــن أجل رفد الجهـــود التي تقوم 
بهـــا كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة 

بالتصدي لفيروس كورونا.
وشـــدد الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى أهميـــة االلتـــزام 
الضروريـــة  باإلجـــراءات  الكامـــل 
التـــي أعلنتهـــا اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
والتـــي أهابت بكل فـــرد من أفراد 
بالمســـؤولية  التحلـــي  المجتمـــع 
المجتمعيـــة تجـــاه وطنـــه وأهلـــه 
وأفـــراد المجتمع عبـــر الحث على 
تعزيـــز االلتزام بكافـــة اإلجراءات 
االحترازية لمدة أســـبوعين لغاية 

1 أكتوبر المقبل.
ونـــوه بأهميـــة تقليـــل االختـــالط 
للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي التصدي 
معـــدالت  وخفـــض  للفيـــروس 
انتشـــاره، وذلـــك من خـــالل الحد 
بعـــد  المجتمعـــي  التواصـــل  مـــن 
العـــودة مـــن مقرات العمـــل خارج 
المنـــزل  فـــي  الواحـــدة  األســـرة 
والمحيـــط االجتماعـــي وذلك في 
النطاق المعتاد والمحدود، مؤكدًا 
أّن الظـــروف الحاليـــة تحتم الحد 
من التواصل العائلي واالجتماعي 
مـــع ضـــرورة  األدنـــى  الحـــد  إلـــى 
االلتـــزام بلبـــس الكمامـــات خارج 
المنـــزل فـــي كل األوقـــات، وعدم 
الخروج إال للضرورات المعيشية، 
مع مراعاة تطبيق معايير التباعد 

االجتماعي.

وقال إّن التقدير الحقيقي لجهود 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر 
والمســـاندة هـــو االلتـــزام والتقيد 
الوقائيـــة  التدابيـــر  بكافـــة 
للحـــد  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
مـــن انتشـــار الفيـــروس، والســـعي 
للبناء على ما تحقَق ِنتاج الجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة لكافـــة أبنـــاء 
مراحـــل  مختلـــف  فـــي  البحريـــن 
التعامـــل مع الفيـــروس بما يحقق 
مصلحـــة الوطـــن ويحفـــظ صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن 
فـــي مملكة البحرين كونها أولوية 

قصوى.
وأشـــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة إلـــى أهميـــة العـــودة لمـــا 
تحقق مـــن إنجازات علـــى صعيد 
االنتشـــار،  معـــدالت  انخفـــاض 
وبات من غير المقبول االســـتمرار 
فـــي التهـــاون ألي ســـبب كان، ألن 
النتائـــج تنعكس علـــى كافة أفراد 
اســـتئناف  أن  مؤكـــدًا  المجتمـــع، 
مختلـــف  فـــي  الطبيعيـــة  الحيـــاة 
مناحيها يتطلب من الجميع إعالء 
المصلحـــة الوطنيـــة العليـــا وعدم 
التهـــاون فـــي تطبيـــق اإلجراءات 
والوقـــوف صفًا واحدًا في ســـبيل 
حمايـــة المجتمـــع مـــن التحديات 
الراهنـــة وبمـــا يصب فـــي تحقيق 

خير وصالح الجميع.

محمد بن عبداهلل يدعو الجميع إلى اإلسهام 
في تسطيح معدالت الفيروس
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ــام ــس ــي خـــطـــوة مــهــمــة إلرســـــاء ال ــخ ــاري ــت الـــقـــرار ال

تلبية لدعوة تلقاها جالة الملك من أمين األمم المتحدة.. خالد بن عبداهلل يشارك في “المناسبة رفيعة المستوى”

جاللة الملك يتلقى تهنئة من وزير “المواصالت”

جاللة الملك يتلقى تهنئة من رئيس “األمن االستراتيجي”

وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

تلقـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة برقية تهنئة من وزير المواصالت 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد بمناســـبة التوقيـــع على 
إعـــالن تأييد الســـالم بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
إســـرائيل. ورفـــع وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
فـــي برقيتـــه إلى جاللـــة الملـــك أبلغ التهانـــي بهذه 
المناســـبة، مشـــيدًا بالخطـــوة اإلســـتراتيجية التي 

بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  لنهـــج  تجســـيدا  تمثـــل 
صاحـــب الجاللـــة وتاريخهـــا العريق فـــي التعايش 
الســـلمي وثوابتها الراســـخة منذ األزل انطالقًا من 
إيمانهـــا أن هذه الخطوة التاريخيـــة أفضل الطرق 
للســـالم العـــادل والشـــامل لحفظ األمـــن ولتحقيق 
األمـــان لشـــعوب المنطقـــة، ســـائال هللا القديـــر أن 
يحفظ جاللته وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

تلقى ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة من رئيس جهاز األمن 
االســـتراتيجي الشـــيخ أحمـــد بـــن 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة، رفـــع فيهـــا 
إلى المقام الســـامي باســـمه ونيابة 
عـــن ضبـــاط وأفـــراد جهـــاز األمـــن 
التهانـــي  خالـــص  االســـتراتيجي 

بمناسبة التوقيع على إعالن تأييد 
الســـالم بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل.
األمـــن  جهـــاز  رئيـــس  وأشـــاد 
صاحـــب  بقـــرار  االســـتراتيجي 
جـــاء  الـــذي  التاريخـــي  الجاللـــة 
تجســـيدًا لحكمة جاللته في اتخاذ 
الخطوة المهمة في ســـبيل إرســـاء 

الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقة 
العربية والشرق األوسط.

وأكـــد الشـــيخ احمد بـــن عبدالعزيز 
آل خليفـــة والءه المطلـــق لجاللـــة 
فـــي اتخـــاذ هـــذه  المفـــدى  الملـــك 
الخطوة التاريخية، التي ستساهم 
في إشاعة السالم العادل والشامل 
المشـــروعة  الحقـــوق  ودعـــم 

وتعزيـــز  الفلســـطيني،  للشـــعب 
األمـــن واالســـتقرار لجميع شـــعوب 
نهـــج  علـــى  اســـتمرارًا  المنطقـــة، 
جاللتـــه األصيل، ســـائال المولى عز 
وجـــل أن يحفـــظ صاحـــب الجاللة 
وان يديـــم عليـــه موفـــور الصحـــة 
والســـعادة وطول العمر وأن يسدد 

على طريق الخير خطاه.

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  ممثـــالً 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، شـــارك 
الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، بحضـــور 
وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة، في 
“المناســـبة رفيعـــة المســـتوى عـــن أهداف 
مشـــاركة  وتأتـــي  المســـتدامة”.  التنميـــة 
مملكـــة البحرين في هذا االجتماع األممي 
رفيع المســـتوى الـــذي ُعقد أمـــس عن ُبعد 
بواســـطة تقنيـــة االتصـــال المرئـــي؛ تلبيـــًة 
لدعـــوة تلقاهـــا صاحـــب الجاللـــة العاهـــل، 
من األميـــن العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، تمهيدًا لالحتفال الذي ســـيقام 
والســـبعين  الخامســـة  بالذكـــرى  احتفـــاء 
لتأســـيس األمم المتحدة المقرر عقده في 
21 سبتمبر الجاري تحت شعار “المستقبل 
الـــذي نصبـــو إليه، واألمـــم المتحـــدة التي 
نحتاجهـــا: إعادة تأكيـــد التزامنا الجماعي 
المناســـبة،  وبهـــذه  األطـــراف”.  بتعدديـــة 
عـــن  بـــن عبـــد هللا  الشـــيخ خالـــد  أعـــرب 
للمقـــام  والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
الســـامي لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد، 
علـــى تكليفه تمثيـــل جاللته في االجتماع 
رفيع المســـتوى، األمر الذي يعكس اهتمام 
جاللتـــه بتعزيـــز موقـــع مملكـــة البحريـــن 
بوصفها عضوًا فاعالً في المجتمع الدولي 
من خالل الشـــراكة اإليجابية والبناءة مع 

األمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
وتابع: “تجســـد مشـــاركة مملكـــة البحرين 
فـــي االجتمـــاع األممـــي رفيـــع المســـتوى 
المســـاعي  لـــكل  المفـــدى  العاهـــل  دعـــم 
أهـــداف  تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  الدوليـــة 
التنميـــة المســـتدامة بمـــا يخـــدم البشـــرية 
جمعاء وتكريســـها واقعـــًا بأبعادها الثالثة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة فـــي 

مجتمعنـــا المحلي بما يعـــود بالنفع والخير 
علـــى المواطـــن البحرينـــي الـــذي يعتبـــره 
وغايتهـــا  التنميـــة  محـــور  هـــو  جاللتـــه 

األساسية”.
وأكـــد أنه انطالقًا مـــن التوجيهات الملكية 
رئيـــس   ، اهتمـــام  إطـــار  وفـــي  الســـامية، 
الـــوزراء  صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ومتابعـــة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، اتخـــذت مملكـــة البحريـــن العديد 
من الخطوات والمبادرات لتحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة عبـــر مواءمة الخطط 
والبرامـــج التنمويـــة مـــع أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، كما كانت البحرين من أوائل 
الدول التي نجحـــت في تحقيق األهداف 

اإلنمائية لأللفية في العام 2015.
إثبـــات  إطـــار  وفـــي  المملكـــة  “إن  وقـــال: 
جديتهـــا فـــي التعاطي األمثـــل مع أهداف 
اآلليـــات  وضعـــت  المســـتدامة،  التنميـــة 
المؤسســـية التـــي تكفـــل التنفيـــذ الســـليم 
بالحـــرص علـــى  المعاييـــر األمميـــة  وفـــق 
اعتبـــار تلـــك األهـــداف واحـــدة مـــن أهـــم 
األســـس التي تبنى عليها برامج الحكومة 
التي تعتبر بمثابة خطط وطنية متوسطة 

المـــدى لتنفيذ رؤية البحريـــن االقتصادية 
2030”. وأوضـــح أنـــه ومنـــذ تبنـــي مملكة 
المســـتدامة،  التنميـــة  ألهـــداف  البحريـــن 
صـــدر عـــن صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
 2015 لســـنة   )21( رقـــم  القـــرار  الـــوزراء 
بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، بهدف 
متابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015، 
وربطهـــا ببرامج وخطـــط التنمية بما يلبي 
اســـتدامة  رصـــد  فـــي  المملكـــة  تطلعـــات 
 ،2019 العـــام  وفـــي  التنمويـــة.  مســـيرتها 
كلـــف مجلس الوزراء الـــوزارات والجهات 
الحكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف 
وخطط وسياســـات في برنامج الحكومة 
الحالي )2019 – 2022( مع أهداف التنمية 
المســـتدامة. وعلـــى صعيـــد متصل، شـــدد 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة على 
أنه يقـــع على عاتق المجتمع الدولي اليوم 
وأكثر مـــن أي وقت مضى توحيد الجهود 
وتركيـــز الطاقات على الهـــدف الثالث من 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الـــذي ُيعنى 
بالصحـــة الجيـــدة والرفاهيـــة، مـــن أجـــل 
وضـــع رؤيـــة تســـاهم فـــي تخطـــي أزمـــة 
جائحـــة كورونا )كوفيد – 19( بكل تبعاتها 

على المستوى العالمي.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن وبفضـــل 
قيـــادة وتوجيهات جاللـــة الملك، واهتمام 

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ومتابعـــة 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، قـــد تمكنت من 
تقليـــل وطـــأة جائحة كورونـــا، والتخفيف 
من آثارهـــا صحيًا واجتماعيـــًا واقتصاديًا 
مـــن  المجتمعيـــة  الشـــرائح  كافـــة  علـــى 
تجربـــة  وهـــي  والمؤسســـات،  األفـــراد 
تســـتحق تســـليط الضوء عليها وتعميمها 
واالســـتفادة مـــن مختلـــف جوانبهـــا التـــي 
ســـاهمت في الحفاظ علـــى الصحة العامة 
المرحلـــة  أولويـــات  قمـــة  تتصـــدر  التـــي 
الحاليـــة، وتجنيـــب الجميـــع قـــدر اإلمكان 
مخاطر هذا المرض المستجد، على النحو 
الذي ســـاهم في تحقيق االستقرار للوضع 
النمـــو  تحقيـــق  ومواصلـــة  االقتصـــادي، 
لمستويات إيجابية، فضالً عن ضمان عدم 

تأثر الخطط التنموية.
وتهـــدف “المناســـبة رفيعـــة المســـتوى عن 
أهداف التنمية المستدامة” التي افتتحت 
أعمالها هذا اليوم بكلمة لألمين العام لألمم 
المتحدة، بمشاركة رؤساء الدول األعضاء 
فـــي األمـــم المتحـــدة وممثليهم ورؤســـاء 
الحكومـــات، إلى جانب قادة من مجموعة 
شـــركاء أهـــداف التنميـــة المســـتدامة من 
تحديـــد  إلـــى  والمختصيـــن،  المســـؤولين 
التغييـــرات الالزمة للتعافي بشـــكل أفضل 
أهـــداف  وتقديـــم  كورونـــا،  جائحـــة  مـــن 
التنمية المســـتدامة على مـــدار العقد. كما 
ســـتعمل هذه المناســـبة على تحديد رؤية 
عمـــل للعقد القادم، وتقديم لمحة ســـريعة 
عـــن التقـــدم المحرز فـــي تحقيـــق أهداف 
التنمية المســـتدامة، وتسليط الضوء على 
الخطـــط واإلجـــراءات لمعالجـــة فجـــوات 
التنفيذ الرئيســـية، وإظهـــار جوانب القوة 
والتأثيـــر واالبتـــكار فـــي أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.

المنامة - بنا
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الشيخ محمد بن عبدالله

“نلتزم_للبحرين” 
يعني عدم 

التهاون في 
تطبيق اإلجراءات

تلبية لدعوة تلقاها جاللة الملك من أمين عام األمم المتحدة... الشيخ خالد بن عبدالله يشارك في “المناسبة رفيعة المستوى”

جاللة الملك

ضباط وضباط صف وأفراد بـ “الداخلية” 
يتطوعون في التجارب السريرية “العمال البريطاني” يشيد بتوقيع البحرين إعالن السالم

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  عقـــد 
المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن 
عبـــر  اجتماعـــًا  خليفـــة  آل  محمـــد 
االتصـــال المرئـــي مـــع وزيـــر شـــؤون 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
العمـــوم  بمجلـــس  الظـــل  بحكومـــة 
Wayne Da- النائـــب  البريطانـــي 
vid، وبحضـــور وزيـــر الظـــل لشـــؤون 
Fa- النائـــب الســـالح والســـالم   نـــزع 
bian Hamilton، تم فيه اســـتعراض 
عـــدد مـــن القضايـــا و المواضيـــع على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقـــدم الســـفير فـــي االجتمـــاع عرضا 
عن آخر المستجدات المتعلقة بعملية 
الســـالم فـــي المنطقـــة والتـــي تمثلت 
في توقيـــع مملكة البحريـــن على كل 
من إعـــالن مبـــادئ إبراهيـــم، وإعالن 

إســـرائيل  دولـــة  مـــع  الســـالم  تأييـــد 
وأكـــد  2020م.  ســـبتمبر   15 بتاريـــخ 
الســـفير أن الخطـــوة التاريخيـــة مـــن 
مرحلـــة  ستدشـــن  البحريـــن  مملكـــة 
جديدة من االســـتقرار فـــي المنطقة، 
وبمـــا يضمـــن تعزيـــز الســـلم واألمـــن، 

ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها 
الموقـــف البحريني الثابت والراســـخ 

على الدوام.
وبنـــاء علـــى االجتمـــاع أصـــدر حزب 
العمال البريطاني مباشـــرة بيانا أشاد 
فيه بخطوة مملكة البحرين بالتوقيع 

علـــى إعـــالن تأييد الســـالم مـــع دولة 
إسرائيل عبر البيان الصادر على لسان 
وزير الظل لشـــؤون الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا بتاريخ 17 ســـبتمبر 
2020، إذ أكـــد في البيان أن “اإلعالن 
الموقع بين إسرائيل والبحرين يعتبر 
خطـــوة مهمة إلـــى األمام في ســـبيل 
تحقيق االســـتقرار والسالم الدائمين 
في الشرق األوسط”، مؤكدا كذلك أنه 
وبناء على هذه الخطوة نحو السالم 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحرين “فإن 
حـــزب العمـــال يؤمـــن إيمانـــًا راســـخا 
بأنـــه ينبغـــي اآلن الحث على بذل كل 
جهـــد ممكـــن الســـتئناف المفاوضات 
والفلســـطينيين،  اإلســـرائيليين  بيـــن 
حيـــث يجـــب أن يكـــون الهـــدف هـــو 
حـــل الدولتيـــن لتأميـــن ســـالم هادف 

وطويل األمد”.

جانب من االجتماع عبر االتصال المرئي

المنامة - وزارة الخارجية



قــدح مقــال الزميــل الكاتــب بصحيفة البالد أحمــد عمران عــن مخالفة عرض 
المــواد الغذائيــة أمــام واجهــة البــرادات الصغيــرة فكــرة إلنتــاج )ريبورتــاج( 
عــن المشــكلة وحجــم انتشــارها وبخاصة مــع ارتفاع درجات الحــرارة وتأثير 

لسعات الشمس على المعروضات الغذائية.

ورصدت عدسة “البالد” وجود ظاهرة 
اســـتهالكية  غذائيـــة  مـــواد  لعـــرض 
مثـــل  الصغيـــرة،  البـــرادات  بواجهـــة 
عبـــوات المياه والعصائـــر والمأكوالت 
باالضافـــة  والخضـــراوات  والفواكـــه 
للمياه الموجودة بثالجات في واجهة 
الطبـــخ أو  المحـــالت ومعـــدات  هـــذه 

أدوات النظافة.
وخلـــص الزميـــل عمـــران فـــي مقالـــه 
المنشـــور الجمعة )11 ســـبتمبر 2020( 
إلى وجـــوب تكثيف حمالت التفتيش 

والرقابة واتخاذ اإلجراءات القانونية 
لمنع الممارســـات الخاطئـــة، كما يمكن 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  إشـــراك 
التبليغ عن هذه المخالفات عبر قنوات 
تواصـــل واضحة بهـــدف القضاء على 
هـــذه الظاهرة التـــي باتت تهدد صحة 

الناس . )وصلة المقال:
ht tps : / /a lb i l adpress .com/
n e w s / 2 0 2 0 / 4 3 5 0 / c o l -

.) umns/668387.html
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والفواكـه
و“الشيبـس” 
بواجهـة البـرادات 
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للمجلـــس  الختامـــي  التقريـــر  كشـــف 
البلدي للمنطقة الشمالية لدور االنعقاد 
الثانـــي للفصـــل التشـــريعي الخامـــس 
)سبتمبر -2019 يوليو 2020( أن الدور 
الماضي تمخض عن 197 قرارا و100 
اقتـــراح و116 تقريـــرا مســـاندا للجان 
العاملة و50 سؤاال تقدم بها األعضاء، 

فضال عن 168 لقاء واجتماعا.
وبحسب التقرير الذي حصلت “البالد” 
علـــى نســـخة منـــه، بلـــغ إجمالـــي عدد 
هـــذه  فـــي  واللقـــاءات  االجتماعـــات 
الفتـــرة 171 لقـــاء واجتماعـــا منها 18 
اجتماعا اعتياديا و50 اجتماعا للجنة 

الخدمـــات و23 اجتماعا للجنة المالية 
والقانونية و23 اجتماعا للجنة الفنية.

في 18 جلسة اعتيادية تمت الموافقة 
علـــى 12 قـــرارا منهـــا 5 قـــرارات تمت 
الموافقـــة المبدئيـــة عليهـــا، ومنها 14 
قـــرارا تـــم االعتـــراض عليـــه و20 ردا 
وبلغ عدد التوصيات المحالة للجهات 
المختصة 100 قرار وتوصية منها 34 
لم يبت فيهـــا، بينما أحيل 98 مقترحا 

للجهات المختصة.
110 توصيـــات وتصـــدرت توصيـــات 
لجنة الخدمـــات دور االنعقاد الماضي 
110 توصيـــات، تلتها اللجنـــة الفنية بـ 
44 توصية و23 توصية للجنة المالية 
والقانونيـــة فيمـــا كان نصيـــب لجنـــة 

تنميـــة المدن والقـــرى توصية واحدة 
فقط.

فـــإن  الختامـــي،  التقريـــر  وحســـب 
مجمـــوع المقترحـــات المرفوعـــة مـــن 
اللجـــان بلـــغ مجموعهـــا 100 مقتـــرح 
الخدمـــات  للجنـــة  مقترحـــا   81 منهـــا 
و10 مقترحات للجنة الفنية و9 لجنة 

المالية والقانونية.
وتضمـــن التقريـــر تصنيـــف القـــرارات 
والتوصيات حســـب دوائـــر المحافظة 
الشـــمالية، فكان نصيب األسد للدائرة 
التاســـعة بمجمـــوع 53 توصيـــة، تلتها 
23 توصيـــة و14  بــــ  الثالثـــة  الدائـــرة 
توصية للدائرة الســـابعة، و12 توصية 
لـــكل مـــن الدائـــرة الخامســـة والدائرة 

نصيـــب  توصيـــات  و10  العاشـــرة، 
الدائـــرة 12 و9 توصيـــات للدائرة 11، 
األولـــى  الدائـــرة  نصيـــب  كان  وفيمـــا 

كل  توصيـــات   6 والثامنـــة  والثانيـــة 
منهمـــا، و12 توصيـــة شـــملت جميـــع 
اللجان، وتوصية واحدة ألمانة السر.

46 بند ســـؤال، وذكـــر التقرير أن عدد 
األســـئلة المقدمـــة بلغ 46 بند ســـؤال، 
العضـــو  بـــه  تقـــدم  ســـؤاال   35 منهـــا 
البلدي ممثل الدائرة التاسعة عبدهللا 
القبيســـي، و4 أســـئلة للعضـــو البلـــدي 
زينـــة جاســـم ممثـــل الدائرة الســـابعة 
الثالثـــة  الدائـــرة  ممثـــل  أســـئلة  و3 
وســـؤال  الدوســـري  محمـــد  العضـــو 
واحـــد لكل مـــن البلدي شـــبر الوداعي 
وياسين زينل ورئيس المجلس أحمد 

الكوهجي.
وأوضـــح التقريـــر أنه تـــم اإلجابة عن 
35 ســـؤاال فيما بلغ عدد األســـئلة التي 
لم يتم الرد عليها 10 أسئلة بنسبة 78 

% من األسئلة تم الرد عليها.

20 مترا مربعا حد أدنى لمساحة غرف بيوت “اإلسكان”
المحـــرق  بلـــدي  رئيـــس مجلـــس  يعتـــزم 
غـــازي المرباطـــي تقديـــم مقتـــرح يقضي 
بإضافـــة تعريـــف للوحدة الســـكنية ضمن 
قرار االشـــتراطات التنظيمية التي تطبق 
على المشاريع اإلسكانية وقرار رقم 909 

لسنة 2015 بشأن نظام اإلسكان.
الغايـــة  إن  لـ”البـــالد”  المرباطـــي  وقـــال 
مـــن هـــذه اإلضافـــة تتمثـــل فـــي صياغـــة 
المنتفعيـــن  حـــل يســـتجيب لمالحظـــات 
مـــن الوحـــدات الســـكنية التابعـــة لـــوزارة 

اإلسكان، بشأن صغر مساحة مرافقها.
ولفت إلى أن عدم إضافة تعريف للوحدة 
عـــالوة  القراريـــن  هذيـــن  فـــي  الســـكنية 

علـــى كونه يعد قصـــورا تشـــريعيا، إال أن 
إضافتـــه يشـــكل أرضية صحيحـــة للبناء 
عليهـــا وحســـم الجدل الدائر بشـــأن قدرة 
الوحدات السكنية على تلبية احتياجات 

المنتفعين.
وقـــال إن التعريـــف المقتـــرح جـــاء ناظرا 
لجوهـــر الشـــكاوى الواردة بشـــأن تصميم 
الوحدات الســـكنية، ومالحظا للتحديات 
التـــي تواجـــه الـــوزارة في الوقت نفســـه، 
والتـــي تســـتهدف توفير أكبـــر قدر ممكن 
مـــن الوحدات الســـكنية، عبر رفـــع كفاءة 

استغالل األرض.
ـــن أن المقتـــرح ينـــص علـــى إضافـــة  وبيَّ
بـــاب  إلـــى  الســـكنية  للوحـــدة  تعريـــف 
الذكـــر  آنفـــي  القراريـــن  فـــي  التعريفـــات 

تتكـــون  الســـكنية  الوحـــدة  كالتالـــي: 
النـــوم، المجلـــس، الصـــاالت،  مـــن غـــرف 
الحمامـــات، المطبـــخ، موقف الســـيارات، 
المنـــزل  عاملـــة  غرفـــة  الغســـيل،  غرفـــة 
وغيرها، وال تقل مساحة غرف النوم عن 

20 مترا مربعا.
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  المرباطـــي  وعبـــر 
اإلســـكان  وزارة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
فـــي توفيـــر الســـكن الالئق لـــذوي الدخل 
المحـــدود مـــن المواطنين، الـــذي انعكس 
إيجابيًا على المنتفعين من تلك الوحدات 

السكنية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يأتـــي مـــن 
المزيـــد  توفيـــر  فـــي  المســـاهمة  منطلـــق 
للمواطنيـــن  واالســـتقرار  الراحـــة  مـــن 

المستحقين االنتفاع بالوحدات السكنية.
ولفـــت إلى أن التعديـــل المقترح وفر حال 
مناسبا للتعامل مع صغر مساحة األراضي 
الســـكنية، إذ ركـــز علـــى طبيعـــة المرافـــق 
التي ينبغي أن تتضمنها الوحدة السكنية، 
وتحديـــد حد أدنى لمســـاحة الغرف التي 
تمثل أبرز مالحظـــات المنتفعين، وهو ما 

يتطلب جهدا هندســـيا ال يؤثر كثيرا على 
مساحة الوحدات السكنية.

وقال إن السوق البحرينية شهدت العديد 

التـــي تتســـاوى  المشـــاريع الخاصـــة  مـــن 
أحجـــام وحداتهـــا مـــع مشـــاريع الـــوزارة، 
إال أنهـــا حظيـــت بإقبـــال متميـــز مـــن قبل 
المواطنيـــن، مما يؤكـــد الحاجة إلى بحث 
الوحـــدات  مســـاحات  اســـتغالل  حلـــول 
الســـكنية التابعـــة للـــوزارة بشـــكل أفضل، 
وتلبيتها احتياجات وتطلعات المواطنين.
إلـــى  اإلســـكان  وزارة  المرباطـــي  ودعـــا 
تعزيز استفادتها من الخبرات والمواهب 
البحرينيـــة عبـــر إطالقهـــا مســـابقة عامة 
إلنجاز أفضل مجموعة تصاميم هندسية 
للوحـــدات الســـكنية تشـــتمل علـــى كافـــة 
المرافـــق التـــي نـــص عليهـــا التعريف؛ من 
أجـــل تحقيـــق أعلى مســـتوى مـــن الرضا 

لدى المنتفعين من الخدمات اإلسكانية.

المرباطي لـ 
“الوزارة”: أطلقوا 

مسابقة عامة ألفضل 
مجموعة تصاميم

local@albiladpress.com
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“نويدرات الخيرية” تطلق مشروع توفير 62 “الب توب” لأليتام والمحتاجين
أعلنـــت جمعية النويـــدرات الخيرية عن 
إطالق  مشـــروع خيري لتوفير حاسوب 
“الب تـــوب” لـــكل طالب لأليتام واألســـر 
3 دنانيـــر  بــــ  المتعففـــة عبـــر المســـاهمة 
كقيمة الســـهم إلى 62 حاســـوبا محموال 

ألبناء المنطقة. 
وقـــال رئيس الجمعية عبدالنبي جاســـم 
انطالقـــا  جـــاءت  المبـــادرة  فكـــرة  إن 
مـــن الظـــروف التعليميـــة التـــي فرضتها 
بدورهـــا  التـــي   19 كوفيـــد  جائحـــة 
التعليـــم  تفعيـــل دور  فرضـــت ضـــرورة 
عن ُبعد لما قد يســـببه وجود الطلبة في 
المـــدراس خطـــرا عليهـــم لما يـــؤدي إلى 
التجمـــع والذي بدوره يودي إلى انتشـــار 
الجائحـــة، إذ هذا الوضع نتج عنه حاجة 
الطلبة أبناء العوائل المتعففة المدعومة 
أجهـــزة  إلـــى  وااليتـــام  الجمعيـــة  مـــن 

يستطيعون من خاللها ممارسة وتفعيل 
عمليـــة التعلم عن بعـــد، كما أنها انطلقت 
من إدراكنا الواقع االقتصادي لألسر في 

ظل الظروف االستثنائية.
وأردف أن أهـــداف المبـــادرة هـــو بيـــان 
أهميـــة التعلم والحصـــول على المعارف 
واالهتمـــام  الوعـــي  ونشـــر  المختلفـــة 
وأفـــراد  الطلبـــة  األبنـــاء  بيـــن  بالتعليـــم 
المجتمع، وتمكين األيتام وأبناء العوائل 
المتعففـــة مـــن الحصـــول علـــى األجهزة 

التي تمكنهم من التعلم عن بعد.
كمـــا لفـــت إلـــى خلـــق بيئـــة اجتماعيـــة 
يســـودها التكافـــل والتعـــاون والشـــعور 
الطلبـــة  دعـــم  خـــالل  مـــن  بالمســـؤولية 
المحتاجين للدعم، وتوفير فرصة ألهل 
القريـــة والمحســـنين وأصحـــاب األيادي 
البيضاء؛ للمشـــاركة في مشاريع العطاء 

ومساعدة المحتاجين.

وقـــال: “فـــي الواقـــع نحـــن نطمـــح إلـــى 
الحصـــول علـــى المبلـــغ الـــذي يمكننا من 
توفيـــر 62 حاســـوبا محمـــوال والـــذي قد 
يصـــل إلـــى 12 ألـــف دينـــار إذا افترضنـــا 
ـــن الطالـــب من  أن الحاســـوب الـــذي يمكِّ
استخدام كافة التطبيقات المطلوبة في 
عمليـــات التعليم عن بعد يتراوح ســـعره 
بين 150 دينارا إلى 200 دينار في الحد 
األدنى؛ لذلك لم نحدد المبلغ في اإلعالن 
الـــذي تـــم نشـــره للمشـــاركة فـــي الدعم، 
وحددنا قيمة الســـهم الواحد للمشـــاركة 
ب 3 دنانيـــر مـــن أجـــل إعطـــاء الفرصـــة 

ألكبر عدد ممكن من المشاركين.

ـــن أن المجتمع كريـــم وليس بغريب  وبيَّ
والعـــون  الدعـــم  تقديـــم  علـــى  عليـــه 
أن  نطمـــح  فإننـــا  الخيريـــة،  للمشـــاريع 
ينال هذا المشـــروع اهتمامـــا أكبر؛ نظرا 
ألهميتـــه كونـــه اســـتثمارا فـــي اإلنســـان 
من خالل رعاية الطلبة وتســـهيل عملية 
التعليـــم عـــن بعـــد وإعدادهـــم ليكونـــوا 

أدوات فاعلة في بناء المجتمع.
وذكـــر أن فريـــق العمـــل األساســـي لهـــذا 
المشـــروع يتكـــون مـــن رئيـــس وأعضاء 
اللجنـــة التعليميـــة فـــي الجمعيـــة، ولكن 
إدراكًا منا جمعيا بأهمية هذا المشـــروع، 
يشـــارك فيـــه كل العاملين فـــي الجمعية 
بجميـــع لجانهـــا واللجـــان النســـائية فيها 
أيضا وكـــوادر العمل الخيـــري من خارج 
الجمعيـــة، وقـــد يصل عددهـــم إلى أكثر 
مـــن 10 أفـــراد يعملون بشـــكل متواصل 
علـــى متابعـــة المشـــروع والعمـــل علـــى 

توفير الداعمين له خدمة ألبنائنا الطلبة.
معرفتنـــا  مـــن  انطالقـــا  أنـــه  وأردف 
للعوائـــل  االقتصاديـــة  بالحالـــة 
المتعففة التـــي تدعمها الجمعية ماديا 

ومعنويـــا، ومن معرفتنـــا أيضا بالوضع 
معرفتنـــا  ومـــن  لأليتـــام،  االقتصـــادي 
لضـــرورة حصـــول األبنـــاء الطلبة على 
األجهـــزة الالزمة لمواصلـــة التعلم عن 
بعـــد وعبر منصات التعلـــم اإللكترونية 
جـــاءت هـــذه المبـــادرة التي كما ســـبق 
وأوضحنا في األهداف لنضمن لهؤالء 
الطلبـــة ما يمكنهم من ممارســـة عملية 

التعلم عن بعد.
ـــن أنـــه يمكـــن التبـــرع عبر وســـائل  وبيَّ
المشـــروع، منهـــا  هـــذا  لدعـــم  عديـــدة 
التبرع بشكل مباشـــر من خالل توفير 
الحاســـوب  أجهـــزة  مـــن  معيـــن  عـــدد 
المحمولـــة لهـــذا المشـــروع، أو التبـــرع 
بمبلغ مالي معين على حساب الجمعية 
الخـــاص بهـــذا المشـــروع عـــن طريـــق 
موقـــع الجمعية اإللكترونـــي والبنفت، 

أو من خالل الحضور للجمعية.

3 دنانير قيمة 
سهم التبرع فقط

الدائــرة التاســعة تتصــدر بـــ 53 توصيــة  بالتقرير الختامــي لـ “الشــمالي” لــدور االنعقاد

197 قرارا و100 اقتراح و50 سؤاال  و168 لقاء واجتماعا

كشـــف أخصائـــي طـــب وجراحـــة العيون، 
اخصائـــي طب عيـــون االطفـــال والحول، 
الطبـــي، حســـين  الســـلمانية  فـــي مجمـــع 
الهرمـــي أن 60 % مـــن مرضـــى الســـكري 
من البحرينيين يصابون بأمراض شـــبكية 
العيـــن، وأن الســـكري هو الســـبب الرئيس 

بهذه االصابة.
معرضـــون  الســـكري  مرضـــى  أن  وأكـــد 
لالصابـــة بضعف النظر ومشـــاكل العيون، 
وأن مضاعفـــات الســـكري علـــى العين قد 
تؤدي الى نتائج خطيرة بعد أصابة العين 
بالعديد من االعتالالت في شـــبكية العين 

والتي قد تؤدي الى العمى.
وأوضح الهرمي أن أصابة العين وشبكية 
العين باالعتالل يكـــون أكثر تأثيرا عندما 
يكـــون معدل الســـكري غيـــر مضبوطا وال 
يهتـــم مريـــض الســـكري بضبطـــه لفترات 
طويلـــة، وتبـــدأ آثـــار الســـلبية على صحة 

العيـــن  صحـــة  علـــى  تدريجيـــا  بالظهـــور 
وشـــبكية العيـــن، وهم من أكثـــر األعضاء 

األكثر تأثرا بداء السكري.
جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة للهرمـــي تحت 
عنـــوان “الســـكري وأمراض العيـــون”، لدى 
اســـتضافته في برنامـــج جمعية الصداقة 
للمكفوفيـــن وتحـــت شـــعار “نوافـــذ أمـــل” 
وعبـــر تطبيـــق “زوم” أمس، التي شـــهدت 
حضـــوا واســـعا تجـــاوز 300 مشـــارك مـــن 
البحرين والســـعودية والكويت وســـلطنة 

عمان.
ودعا الهرمي، مرضى السكري الى ضرورة 
اتبـــاع تعليمـــات الطبيـــب بدقـــة بضبـــط 
معـــدل الســـكر فـــي الـــدم، الســـيطرة على 
مستوى ضغط الدم والدهون، والمواظبة 
على التماريـــن الرياضية وتنـــاول الطعام 
للعيـــن  الصحـــي، مـــع عمـــل الفحوصـــات 
بشـــكل دوري بمعـــدل مرتيـــن في الســـنة 
العيـــن  للتأكـــد مـــن ســـالمة  علـــى األقـــل 
وللوقايـــة مـــن اإلصابة بفقـــدان البصر مع 

طول اإلصابة بمرض السكري.
وعـــن تطور إصابة العيـــن، أوضح الهرمي 
كان  تنمـــو  جديـــدة  دمويـــة  أوعيـــة  أن 
األوعية المســـدودة، وتكون هذه األوعية 
الجديـــدة ضعيفة وســـهلة التمـــزق ولذلك 
يرشـــح الـــدم منها إلـــى الســـائل الزجاجي 
في العين، وهذا الدم يمنع وصول الضوء 

إلـــى الشـــبكية، مشـــيرا الـــى أن المريـــض 
قـــد يالحظ بقعًا طافيـــة أو منطقة عاتمة 
تشـــمل كل العيـــن، ويـــزول الـــدم لوحـــده 
فـــي بعـــض األحيان لكـــن قد يحتـــاج إلى 

الجراحة.
الدمويـــة  لألوعيـــة  يمكـــن  أنـــه  وبيـــن 
ندبـــة  تســـبب  أن  والضعيفـــة  المتورمـــة 
نســـيجية، وهذه الندبة تؤدي إلى تطبيق 
شـــد الشـــبكية وحدوث انفصال الشبكية. 
يؤدي انفصال الشبكية لحدوث العمى إذا 

لم يعالج بسرعة.
وأوضح أن اضطراب نســـبة الســـكر بالدم 

على مدى فتـــرات طويلة هي التي تؤدي 
الـــى إحداث تغيرات في تحدب العدســـة 
البلوريـــة للعيـــن، مـــا يـــؤدي إلـــى عيـــوب 
باإلبصـــار عـــادة مـــا تكـــون مؤقتـــة تزول 

بضبط نسبة السكر بالدم.
وأكـــد الهرمـــي ان وزارة الصحـــة وفـــرت 
فـــي عيادات أمـــراض العيون في عيادات 
طبيـــة  كفـــاءات  بالســـلمانية،  الفاتـــح 
بحرينيـــة متخصصـــة لمتابعة كل أمراض 

العيون.
وبين أن عددا من المختصين البحرينيين 
بأمـــراض العيـــون العامليـــن فـــي عيادات 

العيون بالســـلمانية يمتلكـــون تخصصات 
دقيقة جدا في أمراض العيون، ويحققون 
الحـــاالت  أصعـــب  بعـــالج  كامـــال  نجاحـــا 
بكفـــاءة ومهنيـــة عالية، ويســـاعدهم في 
الدويـــة  الـــوزارة  توفيـــر  عملهـــم  نجـــاح 
وعالجـــات العيون والتي تعد من االدوية 
المكلفـــة والغاليـــة جدا، خصوصـــا أحدث 
“االبـــر” لعـــالج أمـــراض العيـــون، التي قد 
يصل سعر االبرة الواحدة فيها الى 1000 
دينـــار في الخارج وغيرهـــا من العالجات 
والتـــي يتـــم تقديمهـــا لعـــالج المواطنيـــن 

مجانا.

الهرمي: 60 % من المرضى يصابون بأمراض شبكية العين

عـدم ضبـط مستويـات السكـر يـؤدي لفقــدان البصــر

غازي المرباطي

سيدعلي المحافظة

ليلى مال اهلل
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“إبرة” لعالج أمراض 

العيون سعرها  
1000 دينار بالخارج 

توفرها “الصحة” مجانا



طيران الخليج لـ “^”: مباحثات الستئناف الطيران للعراق

أعلنــت شــركة طيــران الخليــج لـــ “البــاد” أنهــا تســتمر فــي العمــل عــن كثــب مــع 
السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها الستئناف عملياتها بمجرد فتح 
المطــارات فــي تلك الوجهات واألمر مســحوب على الجمهوريــة العراقية؛ كونها 

إحدى شركات الطيران القليلة التي واصلت عملياتها التجارية وفق قولها.

وأفـــادت بأنها “تفتخر بشـــبكتها المرنة 
من خالل التكيف الفوري مع التعليمات 
الحكومية وتوجيهات هيئات شـــؤون 
الطيران المدني في وجهات شـــبكتها، 
واســـتجابتها للتغييـــرات والتحديثات 

المســـتمرة فيما يتعلـــق بالعمليات من 
وإلى كافة وجهات شبكتها.

لــــ  الوطنيـــة  الناقلـــة  ويأتـــي حديـــث 
“البـــالد” فـــي الوقـــت الذي تؤكـــد فيه 
فـــي  العراقيـــة  الجمهوريـــة  ســـفارة 

أي  إصـــدار  عـــن  توقفهـــا  البحريـــن 
تأشـــيرة لزيارة البالد امتثاال للقرارات 

الوزارية هناك.
وعلـــى صعيـــد متصـــل أعلن عـــدد من 
مكاتب السفر والسياحة في البحرين 
عن إمكان إصدارهم تأشـــيرات زيارة 
داخلـــي  طريـــق  عـــن  وذلـــك  للعـــراق 
عراقي مباشر وبســـعر يصل إلى 125 

دينارا عن التأشيرة الواحدة.
ســـفارة العراق في البحرين ســـارعت 
بطـــرح وجهـــة نظرها فـــي األمر وذلك 

بالبيـــان الـــذي حصلـــت “البـــالد” علـــى 
نســـخة منـــه والـــذي جـــاء فيـــه “تعلن 
ســـفارة جمهوريـــة العراق فـــي مملكة 
البحرين الشقيقة عن عدم عالقتها بما 
ينشره أي مكتب من مكاتب السياحة 
بخصـــوص الزيـــارة األربعينيـــة، وهي 
غير مسؤولة عن هكذا إعالنات وغير 
معنيـــة بها وترجو من مواطني مملكة 
البحريـــن الكـــرام اعتمـــاد األخبار بهذا 
أو  الســـفارة حصـــرا  مـــن  الخصـــوص 
االســـتعالم من القسم القنصلي بشكل 

مباشر”.
وأضـــاف البيـــان “أن الســـفارة ملتزمة 
للصحـــة  العليـــا  اللجنـــة  بتعليمـــات 
والســـالمة العامـــة الخاصـــة بفيروس 
كوفيد 19 والتي يترأسها دولة رئيس 
الكاظمـــي، وهـــي  الـــوزراء مصطفـــى 
اللجنـــة بخصـــوص  تنتظـــر تعليمـــات 
هـــذا األمـــر وفقـــا لتطـــورات الموقـــف 

الوبائي”.
مـــن  كبيـــرة  أرقامـــا  أن  إلـــى  يشـــار 
الـــزوار المواطنيـــن يقصـــد العراق في 

هـــذه الفتـــرة لزيـــارة اإلمام الحســـين 
األربعينيـــة وإحيـــاء الشـــعائر الدينية 

الخاصة.
ويذكـــر أن أرقـــام اإلصابـــة بالفيروس 
في العراق في ارتفاع مطرد وتسجل 
أرقامـــا قياســـية منذ أســـبوع، وهو ما 
دفـــع الســـلطات إلـــى التحذيـــر من أن 
النظـــام الصحـــي بالبـــالد قـــد ال يكون 
قـــادرا على التعامل مع العدد المتزايد 
من األشخاص الذين تستلزم حاالتهم 

دخول المستشفيات.

التسريحات محدودة و “العمل” مسيطرة
زينل لـ “^”: نريد معرفة نصيب البحريني من الوظائف المنشورة بالصحف

قــال النائــب يوســف زينــل إن اللقــاء الــذي جمعــه بوزيــر العمــل والتنمية 
االجتماعيــة جميــل حميــدان نهايــة األســبوع الماضي، تنــاول العديد من 

الملفات العمالية المهمة في الوقت الحالي.

وأكد لجميع العاملين وفي مختلف 
قطاعـــات العمل الخاصـــة، تعهدات 
وعمـــل  العمـــل  وزيـــر  وتأكيـــدات 
الوزارة الجاد والمتواصل؛ من أجل 
الســـيطرة علـــى أعداد التســـريحات 
من العمـــل في ظل تأثيرات ونتائج 
“كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  انتشـــار 
العمـــل  ســـوق  أوضـــاع  علـــى   ،”19

والمؤسسات.
وأكـــد النائـــب زينل فـــي تصريحات 
خاصـــة لـ “البالد” علـــى هامش لقائه 
أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر 

الوزير أكـــد مطمئنا أن األعداد التي 
هـــي أعـــداد محـــدودة جـــدا، مرجعا 
ذلـــك إلـــى اإلجـــراءات والخطـــوات 
االســـتباقية التي اتخذتها الحكومة 
الرشـــيدة، والتي كان مـــن بين ذلك 
دعـــم أجـــور البحرينييـــن العامليـــن 
في القطاع الخاص كليا في مرحلة 
أولـــى وجزئيـــا بمقـــدار 50 % مـــن 
األجـــر فـــي مرحلة ثانيـــة، باإلضافة 
الى العديد من الخطوات التكافلية 
التـــي تصب فـــي مصلحـــة العاملين 
بأفضـــل  الجائحـــة  آثـــار  ومعالجـــة 

الحلول المطلوبـــة والتي تصب في 
مصلحـــة المواطـــن البحريني تحت 

أي مظلة عمل يوجد فيها.
واســـتدرك زينل: بدا الوزير مطمئنا 
المقبلـــة، ومؤكـــدا  المرحلـــة  حيـــال 
معهـــا  للتعامـــل  الـــوزارة  جاهزيـــة 
ومواجهـــة تحدياتهـــا، مضيفـــا، أنـــه 
تم التطـــرق أيضا خـــالل اللقاء إلى 
الســـتقدام  الجديـــدة  اآلليـــة  ملـــف 
العمالـــة الوافـــدة ومـــا تنتجـــه مـــن 
شواغر، متضمنا ذلك تأكيد ضرورة 
كشـــف نتائـــج التوظيـــف واإلعـــالن 
عنها بشـــكل دوري، مع االتفاق على 
حاجـــة تقييـــم اآلليـــة لفتـــرة زمنية 
مناســـبة، وهـــي التـــي أتمـــت شـــهرا 

واحدا فقط منذ التدشين.
ودعـــا النائـــب زينـــل، هيئـــة تنظيـــم 

نتائـــج  نشـــر  إلـــى  العمـــل  ســـوق 
فـــي  يوميـــا  الشـــاغرة  الوظائـــف 
تأتـــي  والتـــي  المحليـــة،  الصحـــف 
ضمـــن اآلليـــة الجديـــدة الســـتقدام 
العمالـــة الوافدة، موضحـــا أنه وبعد 
مضي شهر على تدشين اآللية، فإن 
الســـؤال الذي يتردد ويراود القطاع 
الواسع من البحرينيين يتركز حاليا 
على نصيب أبناء البلد من الشواغر 
التـــي تمأل يوميا صفحـــة كاملة في 

صحفنا المحلية.
وأشـــار زينـــل، وتفعيـــال للشـــفافية، 
ومـــن أجـــل التقييـــم الســـليم لعمـــل 
اســـتفادة  حجـــم  وقيـــاس  اآلليـــة 
المواطـــن منها، نشـــدد على ضرورة 
نشـــر الهيئـــة النتائج بصفـــة دورية، 
متاحـــة  الشـــواغر  أن  خصوصـــا 

للمواطن والوافد المقيم في البلد.
ونوه زينل بأن خطوة نشر الشواغر 
تستحق اإلشادة من الجميع بوصفها 
المعنييـــن  لجميـــع  تتيـــح  مبـــادرة 
التعـــرف على حقيقة أوضاع ســـوق 
وخلـــق  إنتـــاج  مؤشـــر  عبـــر  العمـــل 
الوظائـــف، وهـــو أمـــر بالـــغ األهميـــة 
لشـــريحة الباحثين عـــن عمل ولكل 
جهـــة معنيـــة باالتجاهـــات الجديدة 
لســـوق العمل ووظائفه، وما يرتبط 
بذلـــك من حاجة لمواءمة متطلبات 
هذا الســـوق مـــع مخرجـــات التعليم 

في البلد.

وأوضـــح أن ملـــف العاطليـــن أخـــذ 
حيـــزه هـــو اآلخـــر مـــن اللقـــاء ومن 
الحـــوار األخـــوي الـــذي جمعـــه مـــع 
ذلـــك  وبشـــأن  حميـــدان،  الوزيـــر 
الجديـــدة  اآلليـــات  مناقشـــة  تمـــت 
مـــع  التوظيـــف،  وتيـــرة  وتســـريع 
اإلشـــادة بجهـــود وزارة العمـــل فـــي 
هذا الصـــدد والتأكيد علـــى الحاجة 
لتوليد مبادرات ومشاريع مستمرة، 
والداخليـــن  الخريجيـــن  تســـتوعب 
إلى ســـوق العمل، إلـــى جانب وضع 
إستراتيجية متكاملة للتوظيف في 

السنوات المقبلة.
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علوي الموسوي

أصدرت وزارة العمل قراًرا بوقف موظفي قســم 
التفتيــش العمالــي عــن الــدوام فــي مقر الــوزارة 
بمدينة زايد، وذلك بعد أن رصدت الوزارة تأكيد 
بفايــروس  القســم  موظفــي  مــن  اثنيــن  إصابــة 

كورونا )كوفيد 19( المستجد.

ويأتي قـــرار الوزارة بوقف الـــدوام للموظفين بعد 
أســـبوعين مـــن إصـــدار قـــرار عودتهـــم علـــى رأس 
العمـــل انتظامًيا؛ بســـبب التالشـــي النســـبي وقتها 
ألرقام اإلصابة بالفايروس، قبل أن تعاود االرتفاع 

حالًيا.
وتنامـــى لعلـــم “البالد” أن الـــوزارة قامت باتخاذ ما 
يلـــزم بتعقيـــم أماكـــن وجـــود المصابيـــن وتعاملت 
باألمـــر باحترافية كبيرة، وأبلغـــت الجهات الطبية 
المعنيـــة بوجود إصابات لتتخذ ما يلزم، كما قامت 
اإلدارة العليـــا للـــوزارة بمتابعـــة الموضـــوع حرًصا 

على عدم انتشار أو تجدد اإلصابة بالفايروس.

رصد إصابتين بـ “كورونا” 
لموظفين بـ “العمل”

“العربية المفتوحة” تعلن استيفاء متطلبات المراجعة المؤسسية
اســتيفاءها  البحريــن  بمملكــة  المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  أعلنــت 
لمتطلبــات المراجعــة المؤسســية التي عقدت في الفترة من 13 إلى 16 
يناير 2020، بناًء على التقرير الصادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب 
)BQA( بمملكــة البحريــن واعتماده من المجلِس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريــب برئاســة نائب رئيس مجلــس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة في 

جلسته المنعقدة األربعاء.

وأكـــد التقرير أن الجامعـــة العربية 
متطلبـــات  اســـتوفت  المفتوحـــة 
ضمان الجـــودة والمنصوص عليها 
فـــي اإلطـــار المؤسســـي لمراجعـــة 
الجـــودة في الـــدورة الثانية والذي 
تم إقراره من قبل مجلس الوزراء 
مـــن خـــالل القـــرار رقـــم 38 للعـــام 

.2015
وأوضـــح مديـــر الجامعـــة العربيـــة 

المفتوحة بمملكة البحرين غرم هللا 
الغامـــدي أن الجامعة تســـعى دائما 
إلـــى تطبيـــق أعلـــى معاييـــر جودة 
التعليـــم والتعّلـــم وتحقيق الجودة 
والتخصصـــات  للبرامـــج  الشـــاملة 
التي تقدمها الجامعة لتتماشى مع 
مســـيرة التعليم العالـــي في مملكة 
لرؤيـــة  تنفيـــذا  وذلـــك  البحريـــن 
االرتقـــاء  فـــي  الحكيمـــة  القيـــادة 

بمســـتقبل التعليم في المملكة، بما 
يخـــدم عجلـــة االقتصـــاد والتنمية 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  ويتوافـــق 

االقتصادية 2030 م.
العربيـــة  الجامعـــة  مديـــر  وأشـــار 
يعكـــس  اإلنجـــاز  أن  المفتوحـــة 
ضمـــان  بأســـس  الجامعـــة  التـــزام 
الجـــودة المعتمدة محليـــا من قبل 
وهيئـــة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
ضمـــان جـــودة التعليـــم والتدريب، 

وعالمًيا من خـــالل التعاون العلمي 
مع الجامعـــة البريطانية المفتوحة 
والمعتمدة مـــن قبل التعليم العالي 
إلـــى  منوهـــا  المتحـــدة.  بالمملكـــة 
استعداد الجامعة لزيارة المراجعة 
تقنيـــة  لبرنامـــج  البرامجيـــة 
والمزمـــع  والحوســـبة  المعلومـــات 
عقدها من قبل هيئة جودة التعليم 
والتدريـــب في الفترة مـــن 11 إلى 

14 أكتوبر 2020.
العربيـــة  الجامعـــة  مديـــر  وأعـــرب 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  المفتوحـــة 
للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريـــب، وهيئـــة ضمـــان جودة 
التعليم والتدريب، ووزارة التربية 
والتعليـــم واألمانـــة العامة لمجلس 
جهودهـــم  علـــى  العالـــي  التعليـــم 
الحثيثة لتطوير مؤسسات التعليم 

العالي بمملكة البحرين والرقي بها 
لمنافســـة مؤسسات التعليم العالي 
إقليمًيـــا ودوليا. والشـــكر موصول 
إلـــى أعضـــاء الهيئتيـــن األكاديمية 
لجهودهـــم  بالجامعـــة  واإلداريـــة 
متطلبـــات  الســـتيفاء  المضنيـــة 
المراجعة المؤسســـية وسعيهم لما 

فيه رفعة الجامعة وتقدمها.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنَّ المعايير 
والمؤشـــرات التـــي تتبناهـــا الهيئة 
لتقييـــم جـــودة مؤسســـات التعليم 
العالـــي فـــي مملكـــة البحريـــن هي 
ا،  معاييـــر عالمية ومعترف بها دوليًّ
ومـــن ضمن المؤشـــرات الرئيســـية 
“المقايســـة  الهيئـــة  تبنتهـــا  التـــي 
أداة  تعـــد  والتـــي  المرجعيـــة”، 

ا”. أساسية “معترف بها دوليًّ

المنامة - الجامعة العربية المفتوحة

الغامدي: اإلنجاز 
يعكس التزام الجامعة 
بأسس ضمان الجودة 

ا المعتمدة محلّيً

ــذر ــح ت ــارة  ــ ــف ــ ــس ــ وال ديــــــنــــــارا...   125 إلـــــى  وصـــلـــت  ــرة  ــيـ ــأشـ ــتـ الـ ــار  ــ ــع ــ أس

مواكبة خطط الدولة في تسريع التوجه نحو االقتصاد الرقمي والمعرفة
الماليـــة” “التكنولوجيـــا  فـــي  “التـــوازن”  تقريـــر  يصـــدران  ”خليـــج”  و  للمـــرأة”  “األعلـــى 

أصــدر المجلــس األعلــى للمــرأة بالشــراكة مــع خليــج البحريــن للتكنولوجيــا 
الماليــة “تقريــر التــوازن بين الجنســين فــي التكنولوجيــا المالية-فنتك” بناء 
على دراسة مسحية نفذت عن واقع مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا 
المالية بهدف قياس مدى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع بحسب 

تجارب العامات والعاملين في القطاع.

وتـــم دعـــم تحليل نتائج المســـح عبر 
االستناد إلى قواعد البيانات الرسمية 
والتقارير المحلية والدولية المنشورة 
عن المبـــادرات التي تركز على تعزيز 
مشـــاركة المـــرأة االقتصاديـــة ضمـــن 

القطاعات الحيوية والواعدة. 
وشارك في المســـح )1,024( مشاركة 
ومشـــارًكا مـــن العامليـــن والعامـــالت 
في مجال الخدمـــات المالية، ومجال 
ومجـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
عـــن  باإلجابـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
عـــدد من األســـئلة في ســـياق التعليم 

والتوظيـــف والمجتمع، وبمـــا يتواءم 
مـــع الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المرأة 

البحرينية.
وبمناســـبة إصدار تقرير “التوازن بين 
الجنســـين فـــي التكنولوجيـــا المالية-
فنتـــك”، عقـــد المجلس األعلـــى للمرأة 
للتكنولوجيـــا  البحريـــن  خليـــج  مـــع 
الماليـــة ندوة عن بعد، بمشـــاركة عدة 
جهـــات مـــن بينهـــا مصـــرف البحريـــن 
المركزي ومجلس التنمية االقتصادية 

وجمعية مصارف البحرين.
وأشـــارت مديـــرة إدارة التـــوازن بين 

األعلـــى  المجلـــس  فـــي  الجنســـين 
للمـــرأة رانيـــا الجرف فـــي حديث لها 
فـــي النـــدوة إلى توجـــه المجلس إلى 
مواكبـــة خطـــط الدولـــة فـــي تســـريع 
الرقمـــي  االقتصـــاد  نحـــو  التوجـــه 
واقتصاد المعرفة من خالل تشـــجيع 
المزيـــد مـــن الفتيـــات والنســـاء علـــى 
العلـــوم  مجـــاالت  فـــي  االنخـــراط 
الحديثـــة ومواكبـــة تطـــورات الثورة 

الصناعية الرابعة، الفتة إلى مساهمة 
التقريـــر فـــي دعـــم وتلبيـــة متطلبات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مبـــادرة 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي مجـــال 

علوم المستقبل.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
الماليـــة”  للتكنولوجيـــا  لـ”البحريـــن 
خالـــد دانـــش التـــزام خليـــج البحرين 
مـــع  بالعمـــل  الماليـــة  للتكنولوجيـــا 

المجلـــس األعلى للمـــرأة بدعم تكافؤ 
الفـــرص لتعزيز االقتصـــاد البحريني، 
معتبرا أن التوازن بين الجنســـين في 
القوى العاملة أمر بالغ األهمية لتعزيز 
النمو المستدام في االقتصاد وكذلك 
دعـــم الصناعات الناشـــئة مثل النظام 
البيئـــي المزدهـــر للتكنولوجيا المالية 
فـــي البحرين.  ويضع التقرير نتائجه 
وتوصياتـــه أمام أصحـــاب القرار في 
المؤسســـات الماليـــة من أجـــل تعزيز 
فـــرص حضـــور المـــرأة بمؤسســـاتهم 
من أجل تطـــور وترفع كفاءة صناعة 
إضافـــة  القائمـــة،  الماليـــة  الخدمـــات 
إلـــى تشـــجع الطالبـــات علـــى دراســـة 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
والرياضيـــات كبوابة رئيســـة لدخول 

صناعة )الفنتك(.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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الرياض - االقتصادية

تســير احتمــاالت االنتعــاش االقتصــادي فــي الهنــد مــن ســيئ إلــى 
أسوأ، بعد أن برزت البالد كبؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في 
العالــم، بتســجيل أكثــر مــن 5 ماليين حالــة إصابة، طبقا لمــا ذكرته 

وكالة “بلومبرج” لألنباء أمس الجمعة.

كان خبـــراء االقتصـــاد ومؤسســـات 
عالميـــة مثـــل بنك التنمية اآلســـيوي 
قـــد قلصـــت مؤخـــرا توقعـــات النمو 
للهنـــد من تراجع تاريخي بالفعل، مع 

انتشار الفيروس.
مجموعـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
إلـــى انكمـــاش  “جولدمـــان ســـاكس” 
بنســـبة 14.8 % فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالـــي لهـــذا العـــام حتـــى مارس 
التنميـــة  بنـــك  2021، بينمـــا يتوقـــع 

  .%  9 بنســـبة  انكماشـــا  اآلســـيوي 
والفشـــل في الســـيطرة علـــى الوباء 
سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري 
واالســـتهالك - وهما حجرا األســـاس 
لالقتصاد الذي ينتعش ببطء بعد أن 
بـــدأت الهند تخفيـــف واحد من أكثر 
اإلغالقات صرامة فـــي العالم والتي 

بدأت أواخر مارس الماضي.
وتجـــاوزت حاالت اإلصابـــة المحلية 

بالفيروس 5 ماليين هذا األسبوع.

اقتصاد الهند يتجه إلى األسوأ

اســتيراد 431 ألــف جهــاز فــي 2020 بـــ 48 مليــون دينار

تراجع واردات الهاتف النقال 30 % خالل العام

ا في واردات أجهزة النقال في الســوق المحلية في الوقت الذي شــهدت فيه مختلف القطاعات في الســوق المحلية  أظهرت بيانات جمركية تراجًعا حادًّ
ا خالل  تراجعــًا فــي االســتهالك بســبب جائحــة كورونــا والتركيز على االحتياجات األساســية. كمــا أن ورادات أجهزة الهاتف النقال ســجلت تراجًعا ســنويًّ

العامين الماضيين.

 وبحســـب بيانـــات جمركيـــة جمعتها 
“البالد” فقد اســـتوردت البحرين منذ 
بدايـــة العام وحتى نهاية أغســـطس 
أي قبـــل نحـــو أســـبوعين، نحـــو 431 
ألف جهاز هاتف للشبكات الالسلكية 
مقارنـــة مع 612 ألف جهـــاز في ذات 

الفترة من العام السابق.
كما انخفضت قيمة الهواتف المتنقلة 
التـــي تم اســـتيرادها خـــالل الثمانية 
أشـــهر الماضيـــة بنحـــو 14 %، حيث 
 47.6 الـــواردات نحـــو  بلغـــت قيمـــة 
دوالر(  مليـــون   126( دينـــار  مليـــون 
مقارنـــة مع 55 مليون دينار في ذات 

الفترة من العام السابق.
وفيتنـــام  الصيـــن  مـــن  كل  وتعتبـــر 
والهنـــد الـــدول الرئيســـية التي تورد 
99 % مـــن أجهزة الهاتف النقال إلى 

البحرين. 
ويظهر تأثيـــر الجائحة على واردات 
النقال حيث انخفضت الواردات من 
الصيـــن وهـــي أكبـــر مصـــدر للهواتف 
المتنقلة للبحرين في فبراير ومارس 
قبـــل ان تعاود االرتفـــاع قليالً، حيث 
الـــواردات  ذروة  ينايـــر  شـــهر  شـــكل 
بنحـــو 68 ألـــف جهـــاز، إذ تعد الصين 
ا للصادرات خصوًصا  مصدًرا أساســـيًّ
من قبل مصنعين عالميين مثل “أبل” 
و”هواوي” إلى جانب شركات أخرى.
أجهـــزة  معظـــم  الصيـــن  وصـــّدرت 

الهاتـــف النقال بنحـــو 325 ألف جهاز 
خـــالل الفترة بعدها فيتنام بنحو 62 
ألـــف جهاز ثـــم الهنـــد بنحـــو 40 ألف 

جهاز.
وتشكل الصادرات الصينية نحو 75 
% مـــن إجمالي الصادرات ثم فيتنام 

بنحو 15 % ثم الهند بنسبة 9 %.
تراجعـــت  النقـــال  واردات  وكانـــت 
فـــي العـــام 2019 لتقـــل عـــدد القطع 

المســـتوردة مســـجلة أقل من مليون 
جهـــاز وذلك بنحـــو 900 هاتف نقال، 
تفـــوق  الـــواردات  كان  حيـــن  فـــي 
المليون جهاز بقليـــل في 2018، في 
أرقام قد تشـــكل مؤشـــر علـــى تغيير 
العادات االســـتهالكية في هذا النوع 
وميـــل النـــاس لالحتفـــاظ باألجهـــزة 

لوقت أطول.
شـــركات  حصـــص  ارتفعـــت  وقـــد 

صينيـــة في الســـوق المحلية بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي الســـنوات األخيرة مع 
دخول عـــدد من الشـــركات الجديدة 
“شـــاومي”  مثـــل  المحليـــة  للســـوق 
و”اوبـــو” وغيرها من الشـــركات التي 
عـــززت حضـــور العالمـــات الصينيـــة 
وجـــود  مـــع  المحليـــة  الســـوق  فـــي 
وكالء لهـــذه العالمات من الشـــركات 

البحرينية المعروفة.

دبي - سي ان بي سي عربية

 الليرة التركية تالمس
ا منخفًضا جديًدا مستوى قياسيًّ

ــى أدنـــى  ــ ــتــركــيــة إل تــراجــعــت الــلــيــرة ال
ــالق مقابل  ــ مــســتــوى جــديــد عــلــى اإلطـ
على  المستثمرين  تركيز  وسط  الــدوالر، 
احتماالت خطوات تشديد من قبل البنك 
السياسات  لجنة  اجتماع  قبل  المركزي 
والمست  المقبل.  الخميس  يوم  النقدية 
 ،7.5660 عند  لها  مستوى  أدنــى  الليرة 
دون مستويات اغالق يوم الخميس عند 
7.5595. وخسرت الليرة أكثر من 21 % 

من قيمتها مقابل الدوالر هذا العام.

علي الفردان

توزيع ورادات الهاتف النقال إلى مملكة البحرين منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس الماضي

الحصة السوقية عدد االجهزة القيمة بالدينار الدولة المصدرة 

%75 325,105 37,163,659الصين 
%15 62,595 6,904,558فيتنام
%9 40,959 3,024,595الهند

المنامة - بورصة البحرين

بلغـــت كمية األســـهم ووحـــدات الصناديق 
فـــي  المتداولـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
األســـبوع  خـــالل  البحريــــن”  “بورصـــة 
المنصرم 32 مليوًنا و113 ألًفا و100 سهم 
ووحـــدة بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 4 ماليين 
ـــا، نفذهـــا  و132 ألًفـــا و326 دينـــاًرا بحرينيًّ
الوســـطاء لصالح الــــمستثمرين من خالل 

457 صفقة.

حركة تداول األسهم 

تداول الــــمستثمرون خالل هذا األســـبوع 
أسهم 22 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 13 
شـــركة، في حين انــــخفضت أســـعار أسهم 
4 شـــركات، واحتفظـــت باقـــي الشـــركات 

بأسعار أقفالـها السابق. 

عنـــد  العـــام  البحريـــن  مؤشـــر  وأغلـــق 
نقطـــة   45.54 قـــدره  بارتفـــاع   1,435.25

.% 3.28 وبنسبة 

مساهمة القطاعات في القيمة 
اإلجمالية

واستحوذ على المركز األول في تعامالت 
هذا األسبوع قطاع االستثمار، حيث بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولة مليوًنـــا و432 ألًفا 
ا أو ما نســـبته 34.66  و211 ديناًرا بحرينيًّ
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 21 مليوًنا و535 ألًفا و758 

سهًما، تـم تنفيذها من خالل 116 صفقة.
 أمـــا المرتبة الثانيـــة فقد كانت من نصيب 
بلغـــت  حيـــث  التجاريـــة،  البنـــوك  قطـــاع 
قيمة أســـهمه المتداولة مليوًنـــا و145 ألًفا 

ـــا بنســـبة 27.73 %  و929 دينـــاًرا بحرينيًّ
مـــن إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة في 
البورصـــة وبكمية قدرهـــا 6 ماليين و644 
ألًفـــا و765 ســـهًما، تـــم تنفيذهـــا من خالل 

154 صفقة.
 وحقـــق مؤشـــر قطـــاع البنـــوك التجاريـــة 
مكاســـب قدرهـــا 151.29 نقطـــة وبنســـبة 
4.64 %، كذلـــك قطـــاع الخدمـــات بنســـبة 

 .% 2.5

أداء الشركات المسجلة في البورصة

أما على مســـتوى الشـــركات، فقـــد جاءت 
مجموعة جي اف اتش المالية في المركز 
األول مـــن حيـــث القيمـــة، إذ بلغـــت قيمـــة 
دينـــار  و800  ألًفـــا  و315  مليوًنـــا  أســـهمه 
قيمـــة  مـــن   % 31.84 وبنســـبة  بحرينـــي 

 21 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 
مليوًنـــا و8 آالف و571 ســـهًما، تم تنفيذها 

من خالل 76 صفقة.
وجـــاء فـــي المركـــز الثانـــي البنـــك األهلي 
و696  ألًفـــا   832 قدرهـــا  بقيمـــة  المتحـــد 
ـــا وبنســـبة 20.15 % مـــن  دينـــاًرا بحرينيًّ
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 
تـــم  ســـهًما،  و295  ألًفـــا  و924  مليونـــان 

تنفيذها من خالل 67 صفقة.

السندات والصكوك والصناديق 
العقاريـة 

وتداول المســـتثمرون خالل هذا األسبوع 
االســـتثمارية  الصناديـــق  وحـــدات  علـــى 
العقاريـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة البحرين 
ا  بقيمة قدرها 4 آالف و150 ديناًرا بحرينيًّ

أي ما نسبته 0.10 % من القيمة اإلجمالية 
هـــذا  خـــالل  المتداولـــة  الماليـــة  لـــأوراق 
األســـبوع، في حين بلغـــت الكمية 50 ألًفا، 

تم تنفيذها من خالل صفقتين.

المتوسط اليومي 

وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول خـــالل 
األســـبوع مـــن خالل 5 أيام عمـــل، نجد أن 

المتوسط اليومي لقيمة األسهم ووحدات 
الصناديق االستثمارية العقارية المتداولة 
ـــا فـــي  بلـــغ 826 ألًفـــا و465 دينـــاًرا بحرينيًّ
حين كان المتوسط اليومي لكمية األسهم 
ووحدات الصناديق االستثمارية العقارية 
المتداولة 6 ماليين و422 ألًفا و620 سهًما 
ووحدة أما متوســـط عدد الصفقات خالل 

هذا األسبوع فبلغ 91 صفقة.

شــركــات  4 والــمــنــخــفــضــة  ــة  ــرك ش  13 ــم  ــه أس ارتـــفـــاع 

أسهم البنوك تدفع بورصة البحرين الرتفاع أسبوعي

“الصغيرة” تناقش ريادة األعمال من منظور التنمية المستدامة
مجلـــس  ورئيـــس  العـــام  المديـــر  دعـــا 
اإلدارة مركـــز الخنجي للحلول المتقدمة 
 والخدمـــات اإلداريـــة والتربويـــة، زكريـــا 
خنجـــي، إلـــى تضميـــن “ريـــادة األعمال” 
ضمن مناهج التعليم األساســـي وخاصة 
 في المرحلة الثانوية، مشـــيرا إلى أهمية 
تغييـــر فكـــر الشـــباب من مراحـــل مبكرة 
وغـــرس بـــذور االبتـــكار  واالعتمـــاد على 
الـــذات مبكرا في مجال العمل. جاء ذلك 
في ورشـــة عمل نظمتها جمعية البحرين 
 لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
يـــوم الثالثاء عبر تطبيـــق “زووم”، وذلك 
تحت  عنوان “ريـــادة األعمال من منظور 
أعضـــاء  بحضـــور  المســـتدامة”  التنميـــة 

وعضوات الجمعية. 
أن  الســـلوم  الجمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح    
الجمعية توالي نشـــاطها من خالل ورش 

العمـــل المتنوعـــة  لمســـاعدة أعضائها من 
المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  رواد 
مواجهـــة  علـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
 الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق 
حاليـــا في ظل جائحة كورونا، وما تبعها 
من إجراءات  احترازيـــة اتخذتها أجهزة 

الدولة في مواجهة األزمة. 
مـــن جانبه، قال خنجي خالل المحاضرة 
إنها تهدف في المقام األول إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى  منظومـــة ريـــادة األعمـــال 
بمنهجيـــة علميـــة، بهـــدف وضعهـــا ضمن 
   خطـــط التعليم العـــام والتدريـــب للدولة 
 ومنظومـــة التنميـــة المســـتدامة للبـــالد.  
واشـــتملت المحاضرة على 3 محاور هي 
التعريف بأساسيات  ريادة األعمال، لماذا 
التوجـــه  نحـــو ريـــادة األعمـــال؟، وريادة 

األعمال والتنمية المستدامة. 
وحـــول دور الحكومـــة والقطـــاع العـــام، 

قـــال خنجـــي إنه يتركـــز في عـــدة نقاط 
هـــي “وضع رعاية  األعمال ضمن الخطط 
للدولـــة،  المســـتقبلية  واالســـتراتيجيات 
تغييـــر المناهج وفتح مســـاقات تعليمية 
تخـــدم  منظومة ريادة األعمـــال، تدريب 
فـــي  والراغبيـــن  العمـــل  عـــن  العاطليـــن 
العمـــل،  تســـهيل  ســـوق  فـــي  االنخـــراط 
اســـتيراد المـــواد الخام، تســـهيل تصدير 
المنتجـــات الناتجـــة عن منظومـــة ريادة 
األعمـــال، إلغـــاء  الضرائب على األقل في 

الســـنوات الخمس األولى، منح القروض 
الميسرة، إنشاء حضانات لرواد  األعمال، 
عمل حوافز ومسابقات لريادة األعمال”. 

وحـــول دور القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم 
مفهـــوم ريـــادة األعمـــال قـــال إنـــه يتركز 

فـــي عـــدة نقـــاط منها:دعم  مالـــي ومنح 
حاضنـــات  إنشـــاء  الميســـرة،  القـــروض 
أعمـــال، إنشـــاء مراكـــز بحثيـــة لدراســـة 
أوضاع الســـوق  وعمل دراســـات جدوى، 
احتضـــان الشـــباب واإلبـــداع واالبتـــكار، 

منـــح دراســـية لدراســـة ريـــادة األعمـــال، 
 المســـاهمة في تعليم وتدريب الشـــباب، 

حوافر ومسابقات. 
أما عن دور القطاع األهلي، فأكد خنجي 
أنـــه يتركز في تغيير الثقافة المجتمعية، 
 بحيث ال يســـتحقر رائد األعمال البسيط 
المتواضـــع، ويســـاهم فـــي التعامـــل مـــع 
هذه الفئة وشـــراء  منتجاتهم مهما كانت 
بسيطة .  وعن دور الفرد، قال إنه يتمحور 
في عدة أساســـيات أبرزها “تغيير ثقافة 
الفـــرد” بحيـــث تصبـــح  ريـــادة األعمـــال 
موضـــوع مهـــم بالنســـبة لـــه، الرغبـــة في 
التوجـــه لريـــادة االعمـــال، الجدية وعدم 
التسويف،  الرغبة في التدريب والتعليم، 
االعتمـــاد على التخطيـــط وليس الخيال 
والبحث عـــن الربح الســـريع،  البحث عن 
األفـــكار المبتكرة وعدم الركـــون لأفكار 

المبتذلة. 

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

استعراض أدوار 
الحكومة واألفراد 

والقطاعين الخاص 
واألهلي

المشاركون في المحاضرة االفتراضية
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“في بيتنا سي السيد”
مـــن قـــرأوا ثالثية نجيب محفوظ ال شـــك أنهم تعرفـــوا عن قرب 
علـــى بطـــل الرواية أحمـــد عبدالجواد أو “ســـي الســـيد”، ورغم أن 
نجيب محفوظ يؤكد أّن شخصية “سي السيد” من نسج الخيال، 
لكـــن كثيرين يجزمون بأّنها شـــخصية واقعيـــة تعيش في غالبية 
األســـر وتمارس تســـلطها وجبروتها على المرأة/الزوجة، وكما في 
الرواية “أمينة” الزوجة المطيعة المنفذة لطلبات سي السيد دون 

إبداء أي شكل من االعتراض أو حتى التبرم.
الـــذي هـــو مؤكـــد بنســـبة كبيرة جـــدا أّن ما تقـــوم بـــه الزوجة من 
مهمات بيتية يمثل النسبة األكبر، بيد أّن التساؤل هنا ما هو دور 
الرجل؟ نســـتطيع القـــول إن دوره يمثل غيابا شـــبه كامل، وحتى 

أثناء تواجده فإّنه الحاضر الغائب، أي ال يمارس أي دور يذكر.
لنتخيـــل لـــو أّن أحد هـــؤالء الذين تتطابق شـــخصياتهم مع ســـي 
الســـيد مـــارس ما تقـــوم به المـــرأة من مهمـــات تنفذها بـــكل رضا 
وصبر، ولو ليوم واحد فقط، هل بوسعه النهوض بكل هذه األعباء 
دون ضجـــر؟ اإلجابة القاطعة بالنفـــي. المفارقة أّن كل الجهد من 
ربة البيت كالغســـيل والطهي وتربية األطفال وغيرها لألســـف ال 
يقابل من الزوج ســـي الســـيد بما يجب من كلمات شـــكر وامتنان 
كمـــا يفترض تخفف عنها ما تكابده مـــن عناء، وهذا بالطبع يمثل 
جحـــودا ونكرانا للجميل، نســـتثني قلة تتســـم معاملتهـــم بالطابع 

اإلنساني والحضاري.
أتذكر بين القصص النادرة التي تفيض إنسانية وعرفانا بالجميل  «

كما يرويها االبن أن والده عاد من عمله بعد يوم شاق ووضعت 
الزوجة أمامه الطعام، وكان بينه خبزا محمصا لكن الخبز كان 

محروقا تماما، فأخذ الزوج قطعة الخبز وابتسم لوالدتي وسألني 
كيف كان يومي في المدرسة، ال أتذكر بماذا أجبته لكنني أتذكر أنني 
رأيته يدهن قطعة الخبز بالزبدة والمربى ويأكلها كلها، بعد الغداء 
سمعت أمي تعتذر ألبي عن حرقها الخبز بيد أنني لن أنسى رد أبي 

عندما قال: “أنا أحب أحيانا أكل الخبز محمصا زيادة عن اللزوم”، 
وبعدها سألت أبي إن كان فعال يحب الخبز محترقا؟ قال لي: “يا 

بني إن أمك اليوم كان لديها عمل شاق وقد أصابها التعب واإلرهاق، 
وقطعة الخبز المحمصة لن تضر حتى الموت”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

قناة “البحرين لّول” شكرا
خالل فترة وجيزة من بدء بث قناة “البحرين لّول” استطاعت هذه القناة الفتية 
أن تجذب أعدادا من المشـــاهدين من داخل وخارج المملكة، خصوصا في هذه 
الفتـــرة “والنـــاس محكوره في بيوتها”، وذلك لما تعرضـــه من باقات متنوعة من 

موروثاتنا الشعبية الجميلة والمسلسالت القديمة وغيرها.
فـــي اآلن نفســـه نأمـــل من اإلخـــوة القائميـــن عليها أن يبـــادروا بإجـــراء حوارات 
ومقابـــالت حديثـــة مع كبـــار المواطنين رجاال ونســـاء، للحديث معهم في شـــتى 
مناحـــي الحياة في البحرين والتجارب الصعبة التي خاضوها من خالل األعمال 
التي مارسوها وأنجزوا من خاللها وبرزت أسماؤهم، ومن المهم جدا التركيز على 

الوجوه الجديدة التي لم يسبق لها الظهور قبال في وسائل اإلعالم المختلفة.
فـــي الجانـــب اآلخـــر هنـــاك الكثيـــر من محبـــي الفـــن األصيـــل يطالبـــون اإلخوة 

المسؤولين في وزارة شؤون اإلعالم بتقوية بث إذاعة البحرين الطربية. 

الصورة الثانية

“مـــن جـــم ليلة وعيت على خوش حلم ويعتبر أحســـن من مليـــون حلم مر علي 
طـــول حياتي، وأنـــا الحين طفت منتصف العقد الســـابع من العمـــر”... خالصته، 
تـــم تقنين رواتـــب وامتيازات النـــواب وأعضاء المجالس البلديـــة، حيث أصبح 

راتـــب النائـــب الشـــهري 500 دينـــار وعـــالوة المواصـــالت 50 دينـــارا، وتم وقف 
عالوة المكاتب وســـحب الســـيارات الفخمة... أما العضوالبلدي فقد بات يستلم 
مرتبا شـــهريا قدره 300 دينار وعالوة مواصالت 40 دينارا. أجزم بأنه في حال 
تحقق هذا الحلم الكبير ســـيصبح ويمســـي 90 بالمئة من الشـــعب البحريني في 
قمة الفرح “وبّيبب من يوفه” في الشـــوارع والدواعيس وفوق ســـطوح البيوت، 
وبـــدوري ســـوف “أتســـّلف واذبـــح جـــم راس” من األغنـــام ألوزعها على بســـطاء 

الديرة في القرى والمدن.

الصورة الثالثة

تقول بلدية المحرق إنها توقفت عن خدمة توصيل أكياس القمامة إلى المنازل 
عن طريق الطلب، وذلك تماشـــيا مع الظروف الصحية، في حين خدمة اســـتالم 
األكيـــاس مســـتمرة عن طريـــق الحضور إلى مقـــر البلدية، وبعد االستفســـار من 
عـــدد من المواطنيـــن وجدنا أن الواقع يقول غير ذلك، حيـــث أجمعوا على أنهم 
لـــم يســـمعوا بأن هناك خدمة للتوصيل للمنازل، وأنـــه كان البد من الدخول على 
موقـــع البلديـــة اإللكترونـــي وتســـجيل الطلب، ويلـــزم الحضور الشـــخصي لمقر 

البلدية لالستالم، هذا للعلم فقط. وعساكم عالقوة.

كما ذكرت ســـابًقا، أنا أتجنب إقحام نفســـي في السياســـة ومـــا أدراك ما 
السياســـة، ومـــن يود أن يخـــوض أو يغوص في هذا البحـــر، عليه تحمل 

تبعاته.
لقد تابع العالم الحدث األهم وهو حفل توقيع اتفاقية الســـالم بين دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ودولة إســـرائيل من جهـــة، ومملكة البحرين 
ودولة إسرائيل من جهة أخرى، والحقيقة أنني الحظت وتابعت وجهات 
النظـــر، ولكن ما هـــو أهم هو احترامنا القرار السياســـي والســـيادي الذي 
اتخذتـــه الدولـــة بقيادة جاللة الملـــك حفظه هللا ورعاه، والذي بال شـــك 
موضـــع تقدير، فالعالم يمر بمســـتجدات ومنعطفات خطيرة في كل يوم 
و”هللا يكـــون في عـــون قيادتنا”، إذ كما ترون أن األوضاع غير مســـتقرة 
في دول كثيرة ومن حق أية دولة أن ترى أين تكمن مصلحتها ومصلحة 
أمتها، وال يستطيع أحد أن ينكر موقف المملكة المؤيد والمناصر للقضية 
الفلسطينية، والكل يعلم كم عملت وضحت من أجلها ومن أجل شعبها. 
عـــن عبـــدهللا بن عمـــر رضي هللا عنهما عـــن النبي صلى هللا عليه وســـلم 
ـــِذي َعَلى  ِتـــِه، َفاأْلَِميـــُر الَّ قـــال: )َأاَل ُكلُُّكـــْم َراٍع، َوُكلُُّكـــْم َمْســـؤوٌل َعـــْن َرِعيَّ
ِتِه(... فمســـؤولية األمير التي ذكرها  ـــاِس َراٍع، َوُهَو َمْســـؤوٌل َعـــْن َرِعيَّ النَّ
ـــاِس َراٍع،  النبـــي صلى هللا عليه وســـلم فـــي قوله )َفاأْلَِميـــُر الَِّذي َعَلى النَّ

ِتِه( أن يكون األمير أو الحاكم أو اإلمام مســـؤوال  َوُهَو َمْســـؤوٌل َعـــْن َرِعيَّ
عـــن مـــن هم تحت واليتـــه، ويتحقق ذلك بإقامة العـــدل فيهم والحرص 
علـــى مصالحهـــم... ونحن نؤكد هنـــا بأن جاللة الملـــك حفظه هللا ورعاه 
هـــو أشـــد حرصا على مصلحتنا أكثر من أي شـــخص آخـــر، وثقتنا كبيرة 
بـــأن هذه الخطوة الجريئة ســـتجني ثمارها البحرين من الناحية األمنية 
واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية والسياحية واالستثمارية وغيرها.

إن الرؤيـــة الثاقبـــة لجاللته ســـتظل خالدة فـــي ذاكرة األجيـــال القادمة، 
حيث عقــــد جاللته العزم على المضي قدًما في طريق المساهمة الفعالة 
فـــي حل هذا الصراع الطويـــل والمعقد بما يضمن الحفاظ على المصالح 
العليا للمملكة، حامالً جاللته رســـالة ســـامية تقوم على االنفتاح على كل 
دول العالـــم وبنـــاء عالقـــات متوازنة لتحقيق األمن والســـالم وترســـيخ 
قيم التسامح واالستقرار والتنمية ومكافحة الكراهية والتمييز وإغالق 
األبـــواب أمـــام الجماعـــات المتطرفة اإلرهابيـــة الكارهة للســــالم واألمن 

لوطننا الغالي.
سائلين الله عز وجل أن يحفظ جاللة الملك ويوفقه ويرعاه ويسدد على  «

طريق الخير خطاه لمواصلة قيادة مســـيرتنا المباركة لتحقيق المزيد من 
النجاحات واإلنجازات لكل ما فيه خير وتقدم وأمن الوطن والمواطنين.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

كلكم راع

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يعكـــف البعـــض طـــوال حياتهـــم المهنيـــة علـــى توفير المـــال قدر 
المستطاع حتى بلوغهم سن التقاعد، خصوصا إن كانوا موظفين 
أو عمـــاالً ذوي مســـتوى اقتصـــادي عادي، ومع الوصـــول إلى هذه 

المرحلة قد يتمكنون من توفير مبلغ ال بأس به.
وتختلـــف أوجـــه اســـتثمار هـــذا المبلـــغ من شـــخص إلـــى آخر بعد 
التوفيـــر، فـــي مقابـــل أنـــاس يعجـــزون تمامـــًا عـــن االدخـــار، وهم 
الغالبيـــة العظمى، معتبرينـــه عملية صعبة، ال يفهمـــون مفاتيحها، 
أو يصعب عليهم العمل بقواعدها حتى يتمكنوا من بلوغ الهدف، 
خصوصًا في ظل االرتفاع المســـتمر في األسعار، وتصعب الحياة 

من الناحية المادية يومًا بعد يوم.
كمـــا يلتبس على كثيرين الفرق بين االعتدال والقتر، واألخير هو 

التقليل في النفقة، ويجانب عدم اإلسراف، وكال اإلسراف والقتر 
مذمومـــان، والشـــاهد في األمر أن عدم اإلســـراف، واالعتدال في 
اإلنفـــاق، يختلـــف اختالفًا جذريًا عـــن القتر؛ فالقتـــر هو التضييق 
والتقليـــل في النفقة على النفس واألهل، وهو عمل ذميم ال تفقه 
عيبه الغالبية، أما ترشـــيد اإلنفـــاق فهو عمل حميد بالطبع، نقيض 

للبخل والقتر.
ومن أبرز ما تشترطه الفتاة في فارس أحالمها، هو أال يتصف  «

بالبخل؛ إذ يرتبط اسم الرجل أكثر بصفة البخل، ألنه المسؤول 
عن تمويل األسرة، وحتى الفتاة العاملة والمقتدرة، ال ترغب في أن 
ترتبط ببخيل، ويشوب هذه المصطلحات والصفات عدم الوضوح؛ 

فإن القتر قد يصعب التمييز بينه وبين االعتدال، ويؤول ذلك أحيانًا 
بالقاتر إلى التفاخر، باعتقاده أنه على صواب، جاهاًل صفته الذميمة.

د. علي الصايغ

كالهما مذمومان

هل من استثناء؟
قـــررت الجهـــات المعنية منذ الثالثاء الماضي فتـــح المنافذ لعبور 
الفئات المستثناة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة وذلك مراعاًة للظروف االستثنائية والحاالت اإلنسانية، 
وضمـــت الفئـــات المســـتثناة الموظفيـــن الحكومييـــن، والمكلفين 
المنظمـــات  فـــي  بمهمـــات رســـمية، والدبلوماســـيين، والعامليـــن 
اإلقليميـــة والدوليـــة وعائالتهـــم ومرافقيهـــم، ورجـــال األعمـــال 
والمرضى الذين يســـتلزم عالجهـــم بالخارج، والطلبة، ومن لديهم 
حاالت إنســـانية، والمشـــاركين في الفعاليات الرياضية والرسمية 
واإلقليميـــة، مع ضـــرورة إبراز مـــا يثبت عـــدم إصابتهم بفيروس 

كورونا المستجد.
وأوضـــح الجانب البحريني أن النتيجة ســـتكون ســـارية المفعول 
لــــ 72 ســـاعة، ويبدو هذا األمر مقبوالً وضروريـــًا ألولئك القادمين 
بزيـــارة قصيـــرة ال تتجاوز ثالثـــة أيام أو لفترة طويلة ال تســـتلزم 
حاجتهم للفحص في فترة زمنية قريبة، لكن يصبح األمر بحاجة 
إلعـــادة نظر واســـتثناء للموظفين من الجانبيـــن الذين يضطرون 
لالنتقـــال بشـــكل يومـــي بين البلدين، مـــا يجعل هذا القـــرار ُمكلفًا 
بالنســـبة لهم، حيث ســـيكلفهم عبور الجســـر لمدة شـــهر ما يقارب 
ســـتمئة دينار بحريني لعشرة فحوصات قيمة كل منها 60 دينارا، 
كمـــا أن توقيعهـــم على تعهد بتحمـــل تكلفة العالج ُيعـــد عبئا آخر 
وشـــبحا سيالحقهم باســـتمرار بســـبب االحتمالية العالية لإلصابة 
بالفيروس بسبب طبيعته وسرعة انتشاره، مع األخذ في االعتبار 
أن ســـفر هذه الفئات لضرورة ال يمكن التنازل عنها، خصوصا في 
ظل عدم وجود شـــواغر وظيفية مناســـبة للجميع ما يهدد الكثير 

من األسر بفقد مصدر دخل الُمعيل.
إنني على ثقة بأن الجهات المعنية بقيادة سمو ولي العهد األمين  «

لن تألوا جهداً لتسهيل األمر وتخفيف وطأته على المواطنين 
والمقيمين في البلدين.

مريم أبودريس

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  ٕادارة السجــــل التجــاري

) 130567-CR2020( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :سلمى عبدالجليل احمد شهاب

 االسم التجاري الحالي :قصر باركود للتجارة
 االســـــم التجـــاري الجديد : باركود للتجارة

قيد رقم: 106218-2

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة جوعان اون الين فود ديليفري ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 111141

بناء على قرار الشركاء في شركة - جوعان اون الين فود ديليفري ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم - 111141 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و 

تعيين / THYTHOTTAM ASHIRALICHERIYA مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) 
لعــام 2001، و عمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي 
جميــع دأينــي الشــركة ٕالــى تقديــم مطالباتهم ٕاليــه، مدعومة بالمســتندات 
الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعالن، و ذلــك على العنوان 

THYTHOTTAM ASHIRALICHERIYA :التالي: عنوان المصفي
support@dtconsultancy.net    -    36155121 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه 
قــد تقــدم ٕاليهــا يــس يــت ٕاس )كارجــو ترانســف ري سيســتمز( 
طالبيــن   105572 القيــد  بموجــب  والمســجلة  ذ.م.م  البحريــن 
ٕاشهار انتهاء اعمال تصفية ال رشكة تصفية اختيارية وشطبها 
مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا الحــكام قانــون ال رشــكات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

37355023

تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحالت
برمجةHD + تركيب

Najla Hasan Satellit
& CCTV Camera
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Vacancies Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

ISHRAQAT ALMUSTAGBAL SALON has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33122272  or
  ALIMALI111@HOTMAIL.COM

White hair gents barber has a vacancy for the occupation of
  BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 36660029  or  
JAFFAR10622@HOTMAIL.COM

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

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

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

Carrara Construction has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 17600456  or
  CARRAR.CONS@GMAIL.COM

MARKVOY SERVICE PROVIDERS has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 34339370  or 
 ADILLINE971@YAHOO.COM

B.M. HAJEN CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of 
 SECRETARY , 

suitably qualified applicants can contact 33610210  or
  HAJEN.CONST@GMAIL.COM

ABUSAMI WHEELS AUTO SPARE PARTS W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39244054  or 
 RANAAL08@HOTMAIL.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

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35609260  or 
 SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

BAJWA  General Trading has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33400788  or
 BAJWA.CONTRACTING.BAHRAIN@GMAIL.COM

SPRINT WORLD LOGISTICS S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 MARKETING EXECUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 13105899  or  
ASIMMIFTIKHAR@GMAIL.COM

Benan Foodstuff Company W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 13112388  or  
mtahirnawaz786@gmail.com

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  
POLISHER(METAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17403403  or 
 Shahzad@asfbahrain.com

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

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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or 
 INFOO@pro-touch-s.com

CUP COFFEE GOLD W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CASHIER , 

suitably qualified applicants can contact 37167977  or 
 ALALAMASPOINT@GMAIL.COM

GHULAM MUSTAFA COMPUTER CONSULTANCY S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36758776  or 
 GHULAM135287@GMAIL.COM

INFO CITY TECHNOLOGIES S.P.C Owned by SAKKARIYA CHADACHIKKUNNUMA has a 
vacancy for the occupation of  COMPUTER PROGRAMMER ,

 suitably qualified applicants can contact 17382020  or 
 INFOCITY.BH@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

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17551111  or
  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

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

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

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

ISA KHALIFA SAAD ALI KHALIFA / BYADH 11039 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 38881845  or
  ZALLAQIDCOCLS@GMAIL.COM

KFC KENTUCKY has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (OPERATIONS) ,

 suitably qualified applicants can contact 17262998  or  
ssaleh@americana-food.com

HALF MOON BEACH CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39857850  or
  YUMYUMMARKET.BH@GMAIL.COM

Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 77996666  or
  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

ALBUHAIR OIL MARKETING CORPORATION EST has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) , 

suitably qualified applicants can contact 39669330  or
  buhair.37755@gmail.com

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17786828  or  
YASMEEN@ALTAWFEEK.NET

SAJID ALI SCULPTORS S.P.C has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34246721  or 
 GUJJARSAJID031@GMAIL.COM

Alkanafany alasley has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17000585  or 
 ASHIF.MNG@GMAIL.COM

M K M H CARGO HANDLING Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35100286  or 
 CITYCANYON7@GMAIL.COM

CLEVERSO CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17681317  or
  cleverso.bh@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

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

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

Belmark contracting w.l.l. has a vacancy for the occupation of
  CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17008945  or  
SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM

SAHARA EMERATES TRADING CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 13673733  or 
 PLANETINTERBH@GMAIL.COM

BUDGET PROPERTIES S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUN has a 
vacancy for the occupation of  BUILDING DECORATOR , 

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

DAR AL AROOB BAKERY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37226930  or  
abumussa99@gmail.com

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 BLACKSMITH ,

 suitably qualified applicants can contact 36636624  or 
 AALABBASI@TAMCON.BH

NOMAC AL DUR POWER & WATER SERVICES WLL has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL , 
suitably qualified applicants can contact 36065170  or

  STEFAN.VERLEE@NOMAC.COM

Techno Systems W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17736135  or
  renjithchandra@gmail.com

BASATIN ALJENAN FOODSTUFF has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37777090  or
  ABBASMOHDMEER@GMAIL.COM

Al enma house for security services W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) , 

suitably qualified applicants can contact 39680000  or
  admin@enmabh.com

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38797858  or  
MONTANATRAVELS@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

 SERVICE STATION CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 38363232  or 
 ANABISALEM@HOTMAIL.COM

FARHAN CARGO EXPRESS CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35613910  or 
 FARHANCARGO4@GMAIL.COM

T AND A MARKETING S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33878746  or
  BROTHERSGROUP.BH@GMAIL.COM

Anwar cargo handling co S.P.C Owned by Anowar mohammad mostafa has a vacancy for the 
occupation of  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 35356790  or
  ANWARCERGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM

KUWAIT GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36636161  or 
 MUAATHALAIDY@GMAIL.COM

YONES MOHAMED SALEH ABDULRAHMAN JANAHI has a vacancy for the occupation of  
WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 39655113  or
  alebdaa.966@gmail.com

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

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

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

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

PALM COAST CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17312007  or  
aamirbh@gmail.com

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of
  QUALITY STANDARDS SPECIALIST , 

suitably qualified applicants can contact 17501000  or
  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM

ARAB BANKING CORPORATION B S C has a vacancy for the occupation of  
SYSTEMS ADMINISTRATION , 

suitably qualified applicants can contact 17543000  or 
 Jobs@bank-abc.com

BRITISH FOR FOOD STUFF has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33345415  or 
 M123AFTAB@HOTMAIL.COM

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17464729  or

  hussain.mansoor@engie.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of 
 TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 17620672  or 
 sayedshubbar@skaldurazi.com

MAQ Marine Services has a vacancy for the occupation of  
FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 36266658  or  
MAQMARINE@GMAIL.COM

GOOD YEAR DISTRIBUTION CO.WLL has a vacancy for the occupation of  
OFFICE BOY / FARRASH ,

 suitably qualified applicants can contact 17223639  or 
 GOODYEARDIST@GMAIL.COM

ARABIAN STAR BROASTED has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 39655383  or 
 ABOOTY@HOTMAIL.COM

DUAA AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39459931  or 
 ALIALJOORI@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

Zoom Restaurant s. p. c has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17745060  or
  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

New Afridi Transportation Establishment has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33312408  or 
 afridi.transport96@gmail.com

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35609260  or  
SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

SAMRA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33523132  or 
 Gujjarg1614@yahoo.com

Green line garag has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39289343  or
  RASHIDAHMED3314@GMAIL.COM

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34494419  or 
 TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 35609260  or
  SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

NOMAC AL DUR POWER & WATER SERVICES WLL has a vacancy for the occupation of  
SENIOR ELECTRICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 36065170  or
  STEFAN.VERLEE@NOMAC.COM

TEA world cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 39919980  or 
 MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM

Golden Key Marketing & Promotion Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35948612  or  
QASIM.ALI951@GMAIL.COM

Promag Technical Services W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17713866  or 
 febin@promagbahrain.com

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

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

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of  
NURSE(GENERAL) ,

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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or 
 INFOO@pro-touch-s.com

FAJR AL BARKAH AUTO SPARE PARTS W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MARKETING SPECIALIST ,

 suitably qualified applicants can contact 32329351  or  
FABPARTSBH@GMAIL.COM

Egyptians Mayor Supermarket has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17342685  or 
 OMDACOMPANYBH@GMAIL.COM

DOLBIT INTERNATIONAL S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 32009064  or  
INFO@DOLBITINTERNATIONAL.COM

SAFA GHULOOM REDHA GHULOOM has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 38828022  or 
 SAFAGHULOOMBH@GMAIL.COM

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  
QUALITY INSPECTOR , 

suitably qualified applicants can contact 17551111  or 
 VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

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

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

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

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 NURSE(GENERAL) , 

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

Almuntazah stationery has a vacancy for the occupation of  
PERSONNEL OFFICER , 

suitably qualified applicants can contact 17346000  or 
 hr@ALMEER.COM.BH

ALSABAH A/C WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17786599  or
  alabah.aiconditioning@gmail.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of
  LIGHT VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17620672  or
  sayedshubbar@skaldurazi.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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

AUTHENTIC JEANS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17291474  or 
 ranyeh10@gmail.com

Ibn Badooda Mechanical Workshop SPC Owned by Mr Abdul Salam Moha has a vacancy for 
the occupation of  MECHANICAL HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 34010755  or  
SULTANSALAM2000@YAHOO.COM

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17720009  or  
INFOO@pro-touch-s.com

ALMINA GENTS SALON has a vacancy for the occupation of  
BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 17262450  or 
 ALAYYAH62@YAHOO.COM

BUKHALID LAUNDRY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(LAUNDRY) , 

suitably qualified applicants can contact 33330363  or  
MAHMOODESA151@YAHOO.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17701900  or  
hrd@arcal.biz

Estanom Trading S.P.C Owned by Nawal Estanom has a vacancy for the occupation 
of  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can
 contact 33009797

KHAIR DIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

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

Mawazin Business Solutions has a vacancy for the occupation of  
ENGINEER(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY) ,

 suitably qualified applicants can contact 17641565  or
  ALIALAALI.HASSAN@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can
 contact 39876057

HANOVER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33994476  or 
 KHALID111@GMAIL.COM

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 35609260  or 
 SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

LAHORE PALACE MANAGEMENT CONSULTANCY CO Bahraini partnership com has 
a vacancy for the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38702609  or 
 AZHARKHAN7301@GMAIL.COM

Rapid Source Contracting W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 FOREMAN , 

suitably qualified applicants can contact 35112264  or
  mehrajmistry@hotmail.com

Patisserie la Vanille boutique has a vacancy for the occupation of  
CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 39666633  or 
 LAVANILLEBH@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 39864593  or
  vssuresh72@gmail.com

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

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

MOHAMMAD ASGHAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39860568  or  
TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

TUV SUD Middle East Training Center - Branch of Foreign Company has a vacancy 
for the occupation of  INSPECTOR , 

suitably qualified applicants can contact 32337330  or 
 SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM

Darzi Design Abayat has a vacancy for the occupation of 
 TAILOR ,

 suitably qualified applicants can contact 39580494  or 
 H.ALALWANIOO@HOTMAIL.COM

AESSEAL Saudi Arabia Company Limited Foreign Branch Company has a vacancy 
for the occupation of  MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17532259  or 
 RWAITES@AESSEAL.CO.ZA

HAMAD ISA KHAMIS ALROMAIHI ( ENAD ALKHALEEJ /10485 ) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17840252  or  
SHREEFA.ALROMIHI@GMAIL.COM

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17551111  or 
 VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  STEEL 
FABRICATOR , 

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

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

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

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
BLACKSMITH ,

 suitably qualified applicants can contact 36636624  or
  AALABBASI@TAMCON.BH

OMEGA PAINTS AND CHEMICAL INDUSTRIES has a vacancy for the occupation of  
MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17730015  or 
 hamedalshawi2@gmail.com

ALSABAH ELECTRICAL SERVICES has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17786599  or
  ALSABAH1@BATELCO.COM.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 36636624  or
  AALABBASI@TAMCON.BH

Jeezan gate Sale/Trade of information, and communications equipm has a vacancy 
for the occupation of  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 37220124  or 
 SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants can contact 17832030  or
  hamida.alhubail@havelockone.com.biz

Ibn Badooda Mechanical Workshop SPC Owned by Mr Abdul Salam Moha has a 
vacancy for the occupation of  MECHANICAL FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 34010755  or 

 SULTANSALAM2000@YAHOO.COM

SOFI CARG S.P.C has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33701470  or
  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

BLACK HORES SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER-HAIRDRESSER , 

suitably qualified applicants can contact 17320959  or  
ALAYAM11237@GMAIL.COM
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تحصـــل حكمنـــا الدولـــي لكـــرة القدم 
نواف شكر هللا على بعض االنتقادات 
علـــى خلفيـــة إدارتـــه لمبـــاراة الهالل 
السعودي وباختكور األوزبكي ضمن 
أبطـــال  بـــدوري  الثانيـــة  المجموعـــة 
آســـيا والتي أقيمت في الدوحة يوم 

الخميس الماضي.
وأكدت العديد من اآلراء الشـــخصية 
وتحليالت الصحف أن الحكم الدولي 
نواف شـــكر هللا لم يوفق في تعامله 
مـــع الحـــاالت العنيفـــة التي شـــهدتها 
الفريـــق  العبـــي  ِقبـــل  مـــن  المبـــاراة 

األوزبكي اتجاه العبي الهالل. 
صحيفة الجزيرة الســـعودية أشارت 
في عددها إلـــى أن الحكم البحريني 
نـــواف شـــكر هللا تســـاهل كثيـــًرا مـــع 
خشـــونة وعنف األوزبكيين التي كاد 

يذهب ضحيتها سالم الدوسري على 
وجه التحديد.

فيما غـــرد اإلعالمـــي الكويتي مبارك 

التواصـــل  موقـــع  فـــي  الدوســـري 
شـــكر  “نـــواف  “تويتـــر”  االجتماعـــي 
هللا حكـــم مبـــاراة الهـــالل وباختكور 
يشـــوف كل “هالطق” ويتفرج. العب 
باختكـــور فعل بـ ســـالم الدوســـري ما 
فعلـــه رامـــوس بمحمد صـــالح.! لكن 

عّدت على خير لله الحمد.

فيمـــا موقع “ســـبورت 360” أشـــار لما 
قدمه العب الهالل ســـالم الدوســـري 
خـــالل المبـــاراة، وتطـــرق للمخالفات 
التي تعـــرض الالعب واكتفى الحكم 
البحريني نواف شكر هللا باالبتسامة 
فـــي وجهـــه في كل مـــرة يقـــوم فيها 
العـــب مـــن باختكـــور بتدخـــل قـــوي 

عليه”.

 شكر اهلل لم يوفق في بعض القرارات

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

شـــارك رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
النائـــب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
فـــي االجتمـــاع العـــادي لمجلـــس )الفيفـــا(، 
الـــذي عقـــد مســـاء الخميـــس عبـــر تقنيـــة 
االتصـــال المرئـــي برئاســـة رئيـــس االتحاد 
الدولي جيانـــي انفانتينو وحضور أعضاء 
المجلـــس.  وتـــم أثنـــاء االجتماع مناقشـــة 
عدد مـــن القضايا المتعلقـــة بالتدابير التي 
تســـاعد منظومة كرة القـــدم العالمية على 
لفيـــروس  العالمـــي  الوضـــع  مـــع  التكيـــف 
كورونـــا، إذ تمت المصادقـــة على القرارات 
التـــي اتخذهـــا مكتـــب مجلـــس الفيفا في 
اجتماعـــه اجتمـــاع األخير يـــوم 25 يونيو 

الماضي. 
اللوائـــح  اعتمـــاد  االجتمـــاع  أثنـــاء  وتـــم 
التـــي تحكم خطـــة إغاثـــة الفيفـــا للتعامل 
مـــع جائحـــة كورونـــا، التي تحدد شـــروط 

الحصول على الدعم المالي ذي الصلة من 
الفيفا، الذي يبلغ مجموعه 1.5 مليار دوالر 

لالتحادات الوطنية والقارية.
 ووافق مجلس الفيفا أثناء االجتماع على 
لوائح كأس العالم لكرة القدم الشـــاطئية - 
روســـيا 2021، واللوائح المحدثة الخاصة 
بتنظيـــم قطـــاع التحكيـــم فـــي االتحادات 
األعضـــاء. وتحـــدث رئيس الفيفـــا جياني 
القمـــم  عـــن  االجتمـــاع  أثنـــاء  إنفانتينـــو 
االفتراضية مع رؤساء االتحادات األعضاء 
التـــي عقدت فـــي يوليو وأغســـطس، التي 
تضمنـــت القمـــم تبـــادالت حـــول تداعيات 
كـــرة  علـــى  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
القدم وكيفية االســـتجابة للتحديات التي 
تواجههـــا، إضافة إلى مناقشـــات مفتوحة 
حـــول مجموعـــة من الموضوعـــات بما في 
ذلك مسابقات الشـــباب، والجدول الزمني 
للمباريـــات الدوليـــة، وتطويـــر كـــرة القـــدم 

النســـائية. وتـــم أثنـــاء االجتماع مناقشـــة 
الترتيبات الخاصة بعقـــد كونغرس الفيفا، 
الـــذي عقـــد مســـاء الجمعـــة بنظـــام تقنيـــة 
االتصـــال المرئـــي، الـــذي كان مـــن المقـــرر 
أصـــالً عقـــده فـــي العاصمـــة اإلثيوبية في 
يونيو الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب 

جائحة فيروس كورونا.

اعتماد لوائح توزيــع الدعم المالي على االتحادات األعضاء
سلمان بن إبراهيم يشارك في اجتماع مجلس “الفيفا”

أكـــد رئيـــس نـــادي ســـماهيج محمـــد 
علـــي  يدعـــم  ناديـــه  أن  إبراهيـــم 
عيســـى إســـحاقي للترشـــح لرئاســـة 
االتحـــاد البحريني لكرة اليد بالدورة 

االنتخابية المقبلة 2024/2020.
وقـــال إبراهيم فـــي تصريح لـ “البالد 
ســـبورت” إن نـــادي ســـماهيج يقـــف 
بجانب علي إســـحاقي ويدعمه بكل 
قوة بإعادة الترشـــح لرئاسة االتحاد 
مـــا  وفـــق  وذلـــك  المقبلـــة،  للـــدورة 
يتمتـــع به من خبرة واســـعة وكفاءة 
في قيـــادة االتحـــاد، والتـــي أنتجت 
عـــن تطور كبيـــر في مســـتوى العمل 

واألداء في منظومته.
مضيًفـــا أن االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
قـــد  إســـحاقي  علـــي  برئاســـة  اليـــد 
شـــهد نقلة نوعية علـــى صعيد اللعبة 

واالســـتراتيجية  الخطـــط  بســـبب 
التـــي ينتهجهـــا وأثمـــرت علـــى مدى 
السنوات الماضية برقي المستويات 
الملموســـة  والنتائـــج  الفنيـــة 
بمختلـــف  واألنديـــة  للمنتخبـــات 
كانـــت  والتـــي  الرياضيـــة  المحافـــل 
كفيلة بتحقيـــق البطوالت الخارجية 

على جميع األصعدة.
وأكـــد إبراهيم فـــي ختـــام تصريحه 
أن إدارة نادي ســـماهيج ستقدم كل 
الدعم والمســـاندة لالتحاد البحريني 
فـــي  لجانـــه  ومختلـــف  اليـــد  لكـــرة 
مرحلته المقبلة من أجل رقي ورفعة 

كرة اليد البحرينية.

أكد أن كرة اليد البحرينية شــهدت نقلة نوعية برئاســته
رئيس سماهيج يدعم علي إسحاقي باالنتخابات
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أعــرب 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل خليفــة، عن ســعادته باحتضان 
 ”BRAVE“ التــي تنظمهــا منظمة ،“ KOMBAT KINGDOM“ مملكــة البحريــن فعاليــة
بالتعاون مع االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF، التي تشــهد إقامة 

3 نسخ من بطولة “BRAVE”، هي: بريف 41، وبريف 42 وبريف 43. 

وقال سموه “سعداء بتنظيم هذه الفعالية 
والتـــي تشـــهد عـــودة البطـــوالت العالمية 
على أرض مملكة البحرين في ظل جائحة 
19، والمتمثلـــة ببطولـــة  كورونـــا كوفيـــد 
بريف التـــي باتت بطولة رائدة عالميا في 

رياضة فنون القتال المختلطة”. 

  العيد الرابع للبطولة 

 وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “إن بطولة بريـــف تعود من جديد 
إلـــى مســـقط رأســـها وتحديـــدا في شـــهر 
ســـبتمبر من هذا العام، الـــذي نحتفل فيه 
جميعـــا بالعيـــد الرابـــع علـــى انطالقة هذه 
البطولـــة فـــي العـــام 2016، والتي حققت 

خاللهـــا العديـــد مـــن النجاحـــات وصلـــت 
إلى إقامة نســـخها الماضية في 20 دولة، 
الســـياحية  للعالقـــات  تعزيزهـــا  وكذلـــك 
واالقتصاديـــة بين مملكـــة البحرين وتلك 
البطولـــة،  لمنافســـات  الحاضنـــة  الـــدول 
والتـــي شـــكلت أطـــر جديدة مـــن التعاون 
الذي يســـهم في تعزيـــز المكانة المرموقة 
التي تحتلها البحرين على خارطة العالم”. 

  تنفيذا لتوجيهات العاهل 

 وأشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة إلى أن الجهود التي يبذلها ســـموه 
البـــالد  لتوجيهـــات عاهـــل  تنفيـــذا  تأتـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة؛ للنهـــوض بالرياضة في مملكة 
البحريـــن، مـــع اســـتمرار العمـــل على دعم 
مكانتهـــا علـــى مســـتوى خارطـــة الرياضة 
الدوليـــة، مـــن خـــالل اســـتضافة وتنظيم 
األحـــداث الرياضيـــة على أرضهـــا، لتعزيز 
موقعها كوجهة مثالية لمختلف البطوالت 

القارية والعالمية. 

  نثمن متابعة ودعم ناصر بن حمد 

 وثمن ســـموه متابعة ودعـــم ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
مستشـــار االمن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، لأللعاب القتالية 
الســـيما رياضة فنـــون القتـــال المختلطة، 
والتي اســـتطاعت أن تحرز نتائج مشرفة 
تضاف لإلنجـــازات التي حققتهـــا األلعاب 

الرياضية لسجل الرياضة البحرينية. 

  جزء رئيس من رؤيتنا 

 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 

آل خليفـــة أن بطولـــة بريف جـــزء رئيس 
مـــن الرؤيـــة التي رســـمها ســـموه لرياضة 
فنـــون القتـــال المختلطـــة البحرينية منذ 
إلـــى  الوصـــول  أجـــل  مـــن   2015 العـــام 
العالمية، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن البطولة 
اســـتطاعت أن تؤكد للعالم التطور الكبير 
الذي تشـــهده هذه الرياضة في البحرين، 
البحرينيـــة   ”MMA“ موضحـــا ســـموه أن 
اســـتطاعت أن تحقـــق نجاحـــات واســـعة 
هـــذه  عـــرش  علـــى  تتربـــع  ألن  امتـــدت 
الرياضة على مســـتوى الهـــواة بالتصنيف 
المعتمـــد لالتحـــاد الدولـــي لفنـــون القتال 

 .”IMMAF“ المختلطة

  جهود مميزة 

 وأشـــاد ســـموه بالجهـــود المميـــزة التـــي 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  يبذلهـــا 
ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  برئاســـة  القتاليـــة 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، من أجـــل مواصلة 
األلعـــاب  وارتقـــاء  تطويـــر  علـــى  العمـــل 
القتاليـــة المنضوية تحـــت مظلة المجلس 

بمـــا فيها رياضة فنون القتـــال المختلطة، 
الـــذي انعكس إيجابا علـــى ما حققته تلك 
األلعـــاب مـــن نتائـــج متميـــزة منذ إشـــهار 
المجلـــس، الـــذي يعكس بصـــورة واضحة 
تنفيـــذ اآلليـــات المرســـومة علـــى الشـــكل 
الـــذي يحقق لهـــذه الرياضـــات المزيد من 

النجاحات. 

 تعاون كبير 

 وقـــال ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة “نقدر التعاون الكبير بين منظمة 
بريف واالتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلطة لإلعداد والتحضير المثاليين 
 KOMBAT KINGDOM“ إلقامة فعالية
“، التي تشـــهد إقامـــة 3 بطوالت لبريف، 
إذ يشـــكل هـــذا التعـــاون فرصـــة إلبـــراز 
هـــذه الفعاليـــة، بالصـــورة التـــي تحقـــق 
نجـــاح جديد للبطولة”، مشـــيدا ســـموه 
بالتنظيم المميز الذي حظيت به بطولة 
بريـــف 41، مهنئـــا ســـموه الفائزيـــن في 
هذه النســـخة ومتمنيا حظا أوفر للبقية 

في النسخ القادمة. 

  انطالق الفعالية بالنسخة 41 

 KOMBAT KINGDOM“ انطلقت فعالية
“ على أرض مملكة البحرين عبر النســـخة 
 ،”BRAVE“ لبطولـــة  واألربعيـــن  الواحـــد 
وأقيمـــت بـ 7 نزاالت شـــارك فيها 14 العبا 
يمثلـــون 10 دول، هـــي: مملكـــة البحرين، 
داغســـتان،  أذربيجـــان،  مصـــر،  لبنـــان، 
الفلبين، روسيا، انجلترا، إيرلندا الشمالية 

والبرازيل. 

 ”BRAVE“ اليعقوب وأول فوز في  

 وشهدت المنافسات أول مشاركة لالعب 
البحريني المحترف عبدهللا اليعقوب في 
بطوالت بريف، بعد أن قدم نفســـه بشكل 
مميـــز مـــع فريـــق KHK MMA والمنتخب 
الوطنـــي لفنون القتـــال المختلطة للهواة. 
وواجـــه العبنـــا عبدهللا اليعقـــوب الالعب 
حيـــث  عرفانـــوف،  أوميـــد  الداغســـتاني 
انتهـــى النزال بفـــوز اليعقوب بقـــرار لجنة 

الحكام. 

الفعاليــة لهــذه  لإلعــداد   ”BRAVE“ و   ”BMMAF“ بيــن  كبيــر  تعــاون  ســموه: 

خالد بن حمد: سعداء بعودة البطوالت العالمية على أرض المملكة

علي مجيد

سبورت
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علي إسحاقيسلمان بن إبراهيم  محمد إبراهيم

قصاصة من تغريدة الكويتي مبارك الدوسري

قصاصة من موقع سبورت 360

قصاصة من صحيفة الجزيرة السعودية في تويتر

الحكم نواف شكر الله

قصاصة صحيفة الجزيرة السعودية



المـــدرب  مـــع  االتحـــاد  نـــادي  تعاقـــد 
الوطني الشاب سيد مجيد الموسوي 
المســـاعد  المـــدرب  منصـــب  ليشـــغل 
للفريـــق األول لكرة اليـــد في المرحلة 

المقبلة.
وســـتكون مهمـــة التدريـــب هـــذه هي 
األولـــى للموســـوي علـــى صعيـــد فئـــة 
الرجـــال، وســـيكون مســـاعًدا للمدرب 
الـــذي  محمـــد  عبدالرحمـــن  الوطنـــي 
تعاقـــد مـــع االتحـــاد في وقت ســـابق 
لإلشراف على الفريق األول لكرة اليد 
لمـــدة موســـمين باإلضافـــة لتكملة ما 
تبقى من منافسات للموسم الرياضي 

الجاري.

وســـيبدأ فريـــق االتحـــاد تحضيراتـــه 
الســـبت  اليـــوم  والفنيـــة  البدنيـــة 
الســـتئناف الـــدور السداســـي والمقرر 
إقامتـــه فـــي النصف الثاني من شـــهر 

نوفمبـــر المقبـــل، وقد تـــم االتفاق مع 
مـــدرب اللياقـــة البدنية أحمد الشـــيخ 
ليتولى مهمة تقوية الجوانب البدنية 

قبل االنخراط في األمور الفنية.
وتبقـــت لفريـــق 4 مباريـــات في الدور 
باربـــار،  )النجمـــة،  وهـــي  السداســـي 
األهلي والشباب( بعدما خسر مباراته 

األولى أمام االتفاق.
وفي ســـياق آخر، أقامـــت إدارة نادي 
للمـــدرب  تكريمًيـــا  حفـــًا  االتحـــاد 
السابق يسري جواد، الذي قدم عطاًء 
وجهـــوًدا جبـــارة ومميـــزة مـــع نـــادي 
الماضيـــة،  الســـنوات  طيلـــة  االتحـــاد 
بمختلف الفئات العمرية التي أشـــرف 

على تدريبها وآخرها الفريق األول.

إدارة النادي تكرم يســري جواد لمــا قدمه مع “االتي”
الموسوي مدرًبا مساعًدا ليد االتحاد

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم جـــدول مواعيد مـــا تبقى 
مـــن مباريـــات لـــدوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز باإلضافة للكشـــف 
عـــن موعـــد نهائـــي كأس جالـــة 

الملك المفدى.
ن االتحاد البحريني أن نهائي  وبيَّ
يجمـــع  الـــذي  الكـــؤوس”  “أغلـــى 
فريَقـــي المحـــرق والحد ســـيقام 
يـــوم اإلثنين الموافـــق 12 أكتوبر 
المقبـــل بعدمـــا كان مقـــرر له يوم 

األحد 20 سبتمبر الجاري.
أما على صعيد مســـابقة الدوري، 
فقد تقرر اســـتئناف المنافســـات 

عبر لقاء مؤجل لحســـاب الجولة 
16 يجمـــع فريَقي الحـــد والحالة 
وذلـــك يوم الثاثـــاء الموافق 29 
ســـبتمبر الجاري، على أن تنطلق 
مباريات الجولة 17 قبل األخيرة 
يـــوم الجمعـــة الموافـــق 2 أكتوبر 

بلقـــاء األهلـــي والرفاع الشـــرقي 
ثـــم الشـــباب والبســـيتين. وفـــي 
اليـــوم التالـــي يلعـــب الرفـــاع مع 
النجمـــة، الحـــد والمنامـــة، الحالة 

والمحرق.
الـــدوري  منافســـات  وتختتـــم 

بالجولة األخيرة والتي ستنطلق 
يـــوم الثاثاء الموافـــق 6 أكتوبر، 
وســـيلعب األهلـــي مـــع الشـــباب، 
الرفـــاع الشـــرقي والرفـــاع، الحد 
والبســـيتين، الحالـــة مـــع النجمة 

وأخيًرا المنامة والمحرق.
الفـــرق حالًيـــا  ويتصـــدر ترتيـــب 
فريق الرفـــاع برصيـــد 34 نقطة، 
ويليه المحرق بنفس الرصيد، ثم 
الحد 32 نقطة، النجمة 28 نقطة، 
الرفاع الشرقي 21 نقطة، المنامة 
20 نقطـــة، األهلـــي والشـــباب 14 
نقطـــة لـــكل منهما، البســـيتين 13 

نقطة وأخيرا الحالة 10 نقاط.

نهائــي كأس جاللــة الملــك لكــرة القــدم 12 أكتوبــر المقبل
29 سبتمبر استئناف دوري ناصر بن حمد

تستأنف اليوم )السبت( مسابقة كأس خليفة بن سلمان 
لكرة السلة بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم بعد فترة توقف امتدت ألكثر من 6 أشهر.
وســـيلتقي في المبـــاراة األولى فريق المحـــرق بنظيره 

مدينة عيســـى لحســـاب الـــدور التمهيدي عند الســـاعة 
5.30 مســـًاء، وتعقبهـــا المبـــاراة المرتقبـــة التـــي تجمـــع 
فريقـــّي الحالـــة والنويـــدرات فـــي تمـــام الســـاعة 7.45 

لحساب الدور ربع النهائي.
ففـــي المباراة األولـــى تبدوا الكفة تصـــب لصالح فريق 
المحـــرق في تحقيق الفـــوز وبلوغ مرحلة المربع، عطًفا 
علـــى الفروقات الكبيرة في النواحي البشـــرية والفنية. 
المحرق الذي خرج من مســـابقة الدوري، سيرمي بثقله 
فـــي هـــذه المســـابقة التـــي تعتبـــر لـــه الفرصـــة األخيرة 
بالموســـم الجاري إلثبات نفســـه، وستكون مباراة اليوم 
هي األولـــى. وفي المقابل، يدرك مدينة عيســـىى تماًما 

صعوبـــة مهمتـــه اليوم في تحقيق الفـــوز إال أن ذلك لن 
يمنعـــه من الســـعي لتقديم نفســـه بالصـــورة التي تليق 

بحجم اإلمكانات التي يمتلكها.
وفـــي المبـــاراة الثانية، مـــن المؤكد أن يحتـــدم الصراع 
بين فريقي الحالـــة والنويدرات من أخل خطف بطاقة 
المربـــع الذي يتيـــح له فرصة المنافســـة للتأهل للمباراة 

النهائية.
النويـــدرات تمكـــن من تخطي عقبـــة النجمة في مباراة 
مثيـــرة بالدور التمهيدي، فيمـــا فريق الحالة عبّر نظيره 
ســـترة بفـــارق مريح. لقاء اليوم قد تكـــون له متغيرات 
كثيـــرة علـــى الصعيـــد الفنـــي فـــي ظـــل فتـــرة التوقـــف 

الطويلـــة التـــي خضـــع لهـــا الفريقـــان لوبـــاء كورونا، إال 
أنـــه متوقـــع أن يحظـــى اللقـــاء بالمتعة والنديـــة بينهما 
بســـبب تقارب المســـتوى الفني وتكافؤ العناصر بينهما 

باإلضافة لهدف تحقيق الفوز.
“أغلـــى  اليـــوم، ســـتتوقف منافســـات  وبعـــد مباريـــات 
الكؤوس” الســـتئناف سلسلة المباريات النهائية لبطولة 
دوري زيـــن والتـــي ســـتجمع فريقـــي األهلـــي والمنامة، 
على أن تعود عجلة بطولة الكأس للدوران يوم الجمعة 
الموافـــق 2 أكتوبـــر المقبـــل بمباراتيـــن، األولـــى تجمـــع 
األهلي والبحرين لحســـاب الربع النهائي، واألخرى بين 

المنامة والرفاع للدور التمهيدي.

ــة عيسى ــن يــلــتــقــي مــدي والــمــحــرق  بــالــنــويــدرات  ــة يــصــطــدم  ــال ــح ال

استئناف بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة اليوم
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نادي الحد يعتذر لالتحاد البحريني لكرة القدم
األول الــفــريــق  ــد مــســؤولــي  ــ أح ــن  ريــاضــيــة مـ ــر  ــي غ تــصــرفــات 

قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الحـــد 
الرياضي أحمد المســـلم اعتذاره الشـــديد 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  إلـــى 
القـــدم الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
وجميـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد، 
عـــن مـــا بدر مـــن تصرفـــات غيـــر رياضية 
مـــن أحـــد مســـؤولي الفريـــق األول لكـــرة 
كثـــرة  عـــن  والناتجـــة  بالنـــادي،  القـــدم 
التفكيـــر والقلـــق والضغط النفســـي الذي 
أصـــاب أفـــراد الجهازين الفنـــي واإلداري 
للفريـــق بعد اكتشـــاف إصابـــة زوجة أحد 
العبـــي الفريق بفايـــروس كورونـــا، أثناء 
المابســـات التي حدثت في مباراة نادي 
الحد ونادي الحالـــة يوم اإلثنين الموافق 
مباريـــات  ضمـــن   ،2020 ســـبتمبر   14
الجولة السادســـة عشـــر لـــدوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز لكـــرة القدم. وفـــي الوقت 

الذي يســـتنكر فيـــه نادي الحـــد الرياضي 
هـــذه التصرفـــات الدخيلـــة علـــى ماعبنا 
الرياضيـــة ويرفضها بشـــكل قاطـــع، فإنه 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  ويشـــيد  يؤكـــد 
والـــدور البارز الـــذي يلعبه مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم في تطوير 
منظومة الكـــرة البحرينيـــة واالرتقاء بها 
إلـــى مصاف الـــدول المتقدمة، منوًها إلى 

العاقـــات األخويـــة الوطيـــدة التي تربط 
نادي الحد باالتحاد البحريني لكرة القدم 

على مدى تاريخ النادي.
وأشـــاد المســـلم بالرعايـــة الشـــاملة للكرة 
البحرينيـــة، والجهـــود الميمونـــة من قبل 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة وأخيـــه النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفة، فـــي ظل االهتمام الكبير الذي 
يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من 
دعم خاص ورعاية كريمة من قبل جالة 

الملك.

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي:

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

قـــدم رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
الشـــيخ  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، خالص 
التهانـــي إلـــى ممثـــل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، بمناســـبة حصـــول الفرس 
الســـارية علـــى المركـــز األول فـــي 

سباق جريت يارموث البريطاني.
خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأكـــد 
الفـــرس  حصـــول  أن  خليفـــة  آل 
“الســـارية” على المركز األول يؤكد 
المكانة المتميزة لرياضة الفروسية 
المشـــاركات  فـــي  البحرينيـــة 
الخارجيـــة كافـــة، مشـــيًرا إلـــى أنه 
استكمال لسلســـلة اإلنجازات التي 
تحققهـــا رياضة الخيـــل البحرينية 

بقيادة سموه.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم عن 
تفاؤلـــه فـــي قيـــادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، رياضة 
الفروســـية البحرينيـــة إلى تحقيق 
المتميـــزة،  النتائـــج  مـــن  المزيـــد 
ومواصلـــة تحقيق المراكـــز األولى 
فـــي  عالًيـــا  البحريـــن  اســـم  ورفـــع 

السباقات العالمية.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ بفوز “السارية”

قـــاد نجَمـــا منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليد 
فريقهمـــا  عيـــد  وعلـــي  الصيـــاد  حســـين 
الوحـــدة ومضر الســـعوديين إلـــى نهائي 
كأس األميـــر ســـلطان بن فهد لكـــرة اليد 
للموســـم الرياضي الجاري والذي سيقام 

يوم الجمعة المقبل.
وجاء ذلك بعدما كسب الوحدة مجموع 
المباراتيـــن أمـــام النـــور فـــي الـــدور قبل 
الذهـــاب  مرحلـــة  فـــي  فـــاز  إذ  النهائـــي، 
بفـــارق 5 أهـــداف )24/  29(، وتعـــادل في 
مباراة اإلياب التي أقيمت أمس الجمعة 
)28/  28(. وقدم الصياد كعادته مســـتوى 
راقيـــا فـــي الجوانب الهجوميـــة بصناعة 
الكـــرات الحاســـمة وتســـجيل األهـــداف 
التـــي رجحـــت كفـــة الوحـــدة باإلضافـــة 
لقوتـــه وصابتـــه فـــي الشـــأن الدفاعـــي 

بجانب زمائه.
وفـــي الجهـــة األخرى، خـــرج فريق مضر 
الخليـــج  نظيـــره  مـــع  التعـــادل  بنتيجـــة 
)29/  29( في مبـــاراة اإلياب التي أقيمت 
أمـــس أيضا، ليتأهل مضر الذي اســـتعان 
بخدمـــات نجم منتخبنـــا اآلخر علي عيد 
ليمثـــل صفوفـــه، إلـــى المبـــاراة النهائيـــة 
كانـــت  الذهـــاب  نتيجـــة  أن  وخصوًصـــا 
لصالحه بفارق هدف )24/  25(. وبحســـب 

مصـــادر “الباد ســـبورت” قـــدم علي عيد 
الـــذي وصـــل المملكة العربية الســـعودية 
يـــوم الخميـــس ولعـــّب مباراتـــه األولـــى 

الجمعـــة، مســـتوى كبيرا للغايـــة بأرضية 
الميدان وساهم في مساعدة زمائه في 
الجوانـــب الهجوميـــة والدفاعيـــة وأيًضا 

تسجيل األهداف في تحقيق االنتصار.
ودون شـــك، ســـتكون المبـــاراة الختامية 
بيـــن  المســـابقة مرتقبـــة ومثيـــرة  لهـــذه 

فريَقـــي مضـــر والوحـــدة؛ بســـبب ســـعي 
األخير للحفاظ على لقب ومحاولة مضر 

في تحقيق اللقب.

الصياد وعيد إلى نهائي كأس اليد السعودي

لقطة لالعب حسين الصياد في مباراة النورلقطة لالعب علي عيد في مباراة الخليج

قادا فريقهما 
الوحدة ومضر 

للمنافسة على 
اللقب

علي مجيد

أحمد المسلم

سيد مجيد الموسوي

علي بن خليفة

علي مجيد

علي مجيدعلي مجيد



international@albiladpress.com 12
السبت 19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 - العدد 4358

حاملــة طائــرات أميركيــة تدخــل الخليج وســط تهديــدات بعقوبات علــى طهران

“الذرية“: تفتيش مواقع إيرانية جديدة

أعلنت الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، 
أنهـــا تعتـــزم القيـــام بتفتيـــش منشـــآت 
إيرانيـــة جديـــدة فـــي األيـــام المقبلـــة، 
وأوضحـــت الوكالـــة أنهـــا موجودة في 
إيران لضمان عدم حصولها على سالح 

نووي. 
البحريـــة  أعلنـــت  ذلـــك،  فـــي غضـــون 
األميركيـــة أن حاملـــة طائـــرات تابعـــة 
لهـــا وبـــوارج بحرية مرت عبـــر مضيق 
هرمـــز لتدخـــل الخليـــج أمـــس الجمعة 
فيمـــا تهـــّدد واشـــنطن بإعـــادة فـــرض 
عقوبـــات “أمميـــة” علـــى طهـــران دون 

دعم شركائها في مجلس األمن.
وذكـــر األســـطول األميركـــي الخامـــس 
في بيان أّن مجموعة هجومية بقيادة 
حاملة الطائرات نيميتز، تضم ّطّرادين 
مزوديـــن بصواريـــخ موجهـــة ومدمرة 
مـــزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في 
الخليـــج للعمـــل والتدريب مع شـــركاء 
أميركيين ودعـــم التحالف الذي يقاتل 

تنظيم داعش.
الهجوميـــة  المجموعـــة  قائـــد  قـــال 
األدميـــرال جيم كيرك “تعمل مجموعة 
نيميتـــز ســـترايك في منطقـــة عمليات 
األســـطول الخامـــس منـــذ يوليو، وهي 

في ذروة االستعداد”.
جـــاءت هـــذه الخطـــوة بعد أيـــام فقط 
مـــن تعهـــد وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
علـــى  حظـــر  بفـــرض  بومبيـــو  مايـــك 
األســـلحة وعقوبات دوليـــة أخرى ضد 
إيـــران تقـــول الواليـــات المتحـــدة إنها 

سُتستأنف اليوم السبت.
تمنـــع  بـــأن  الثالثـــاء  بومبيـــو  وتعهـــد 
واشـــنطن إيـــران مـــن شـــراء معـــدات 
حتـــى  وروســـية،  صينيـــة  عســـكرية 
مـــع اختـــالف الحلفـــاء األوروبيين مع 

موقف واشنطن.
وقـــال بومبيـــو “ســـنتصّرف علـــى هـــذا 
النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات 
صينيـــة ومنظومـــات دفاعيـــة جويـــة 
روســـية وبعـــد ذلك بيع أســـلحة لحزب 

هللا”.
واألربعـــاء، قال إن الواليـــات المتحدة 
المتحـــدة  األمـــم  عقوبـــات  ســـتطبق 
مـــن  إيـــران اعتبـــاًرا  المســـتأنفة علـــى 
األســـبوع المقبل، بموجـــب بند “العودة 
إلـــى الوضع الســـابق” المنصـــوص عليه 

في االتفاق النووي.
األمـــن  مجلـــس  أعضـــاء  ســـائر  لكـــّن 
الدولـــي يخالفـــون الواليـــات المّتحدة 
فـــي موقفهـــا هـــذا، إذ إّنهـــم يعتبـــرون 
أّن واشـــنطن فقـــدت حّقها فـــي تفعيل 
هذه اآللية حين انســـحبت من االتفاق 

النووي في 2018.
وأضـــاف بومبيـــو “ســـنبذل كّل مـــا هو 
ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات 

واحترامها”.
ترســـل واشـــنطن بانتظـــام مجموعات 
حامـــالت طائرات إلـــى الخليج إلجراء 
الواليـــات  عمليـــات  ودعـــم  تدريبـــات 
المتحدة والتحالـــف المناهض لتنظيم 
داعش في ســـوريا والعراق. لكن إدارة 
ترامب سعت إلى تصعيد الضغط على 

طهران.

وفًقـــا للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، 
كّثفـــت إيـــران من أنشـــطتها في مجال 
التطوير النووي منذ انسحاب الواليات 
المتحـــدة من جانـــب واحد من االتفاق 

النووي في 2018.
وتقـــول واشـــنطن إنه رغم انســـحابها ، 
فإن لها الحق في إجبار األمم المتحدة 
على إعادة فرض العقوبات على إيران 

بسبب خرق طهران المزعوم لالتفاق.
مـــن جانب آخر، أعلنت الوكالة الدولية 
القيـــام  تعتـــزم  أنهـــا  الذريـــة،  للطاقـــة 
بتفتيش منشآت إيرانية جديدة خالل 

األيام المقبلة.
الذريـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وأوضحـــت 
أنهـــا تتواجـــد في إيـــران لضمـــان عدم 

حصولها على سالح نووي.
كانـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
أكـــدت االثنيـــن الماضـــي أنها مـــا زالت 
غيـــر  واألنشـــطة  المـــواد  فـــي  تحقـــق 
المعلنة إليران. وقال أمين عام الوكالة، 
رفائيـــل غروســـي، فـــي بدايـــة اجتماع 
مجلـــس المحافظي في فيينا: “الوكالة 
مـــا زالـــت تحقق في المواد واألنشـــطة 

النووية غير المعلنة في إيران”.
كمـــا أكد أن عمـــل الوكالـــة للتحقق من 
التـــي  النوويـــة  المـــواد  عـــدم تحويـــل 
اتفـــاق  إيـــران بموجـــب  أعلنـــت عنهـــا 

الضمانات الخاص بها، متواصل.
إلـــى ذلك، قال: “ما زلنـــا نحلل العينات 
أحـــد  مـــن  مفتشـــونا  أخذهـــا  التـــي 
إيـــران  مـــع  اتفقنـــا  اللذيـــن  الموقعيـــن 
قبـــل أســـابيع علـــى زيارتهمـــا. وأضاف 
أن “الوصـــول للموقـــع الثانـــي المحـــدد 
ســـيحدث فـــي وقـــت الحـــق مـــن هـــذا 

الشهر”.
بدايـــة  فـــي  أعلنـــت  الوكالـــة  أن  يذكـــر 
مـــن  اإليرانـــي  المخـــزون  أن  ســـبتمبر 
اليورانيـــوم المخّصـــب يتجـــاوز حاليـــا 
عليـــه  المنصـــوص  الحـــد  مـــّرات  عشـــر 
فـــي اتفـــاق 2015 النووي الـــذي أبرمته 
الجمهورية اإلسالمية مع القوى الكبرى.

أتى ذلك، بعدما أعلنت إيران والوكالة 
في بيان الشـــهر الماضـــي التوصل إلى 
اتفاق يقضي بالسماح لمفتشي الوكالة 
نووييـــن  موقعيـــن  بدخـــول  األمميـــة 

مشبوهين.

عواصم ـ وكاالت

الكويت ـ وكاالت

منح الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، 
أمـــس الجمعـــة ، أميـــر الكويـــت الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، وســـام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى. 

وذكـــر وزيـــر الديـــوان األميـــري الكويتي 
علـــي جـــراح الصبـــاح، أن منـــح الوســـام 
جـــرى فـــي مراســـم خاصـــة أقيمـــت في 

المكتب البيضاوي في البيت األبيض.
من جانبه، ذكر البيت األبيض، في بيان، 
أن ترامب اســـتقبل الجمعة النجل األكبر 
ألميـــر الكويـــت، الشـــيخ ناصـــر الصبـــاح 
األحمد الجابر، ممثال عن والده، لتســـلمه 

الوسام.
وقـــال البيت األبيـــض إن “أمير الكويت، 
زعيـــم فـــي الشـــرق األوســـط علـــى مدار 

صديقـــا  حقـــا  كان  الســـنين،  عشـــرات 
وشريكا ثابتا للواليات المتحدة”، مشددا 
علـــى أنه قدم دعمـــه للجانـــب األميركي 
أثنـــاء تنفيـــذه عمليـــات “حريـــة العراق” 
لهزيمـــة  والحملـــة  الدائمـــة”  و”الحريـــة 
تنظيـــم “داعـــش”. وأثنـــى بيـــان المكتب 
البيضـــاوي على وســـاطات أمير الكويت 
لحـــل نزاعات الشـــرق األوســـط “في ظل 
أصعب الظروف”. ولفـــت البيت األبيض 
العســـكري  االســـتحقاق  وســـام  أن  إلـــى 
برتبة قائد أعلى هو وســـام مرموق نادرا 
ما يتم منحه، وال يجري ذلك إال من قبل 
الرئيـــس األميركـــي، كما أنـــه يمنح عادة 
لرؤســـاء الـــدول أو رؤســـاء الحكومات، 

وتم منحه آخر مرة العام 1991.

ترامب يمنح أمير الكويت وساًما مرموًقا نادًرا

جنيف ـ أ ف ب

قالت المفوضة العليا لحقوق اإلنســـان في األمم المتحدة 
أمس إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي 
تســـيطر عليهـــا تركيـــا يحتمل أنهـــا ارتكبـــت جرائم حرب 

وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.
وقالـــت ميشـــيل باشـــليه إن الوضع في تلـــك المناطق من 

سوريا قاتم، مع تفشي العنف واإلجرام. 
وقـــال مكتـــب حقـــوق اإلنســـان التابع لألمـــم المتحدة في 
بيـــان إنـــه الحـــظ “فـــي األشـــهر األخيـــرة نمًطـــا مقلًقـــا من 
القتـــل  االنتهـــاكات الجســـيمة”، إذ وثـــق تزايـــد عمليـــات 
والخطف ونقل الناس بصـــورة مخالفة للقانون ومصادرة 

األراضي والممتلكات واإلخالء القسري. 
وقـــال مكتـــب باشـــليه إن مـــن بيـــن الضحايـــا أشـــخاص 
ُينظـــر إليهم علـــى أنهم متحالفون مع أحـــزاب معارضة أو 

ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وقالـــت المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان إن هـــذه 
الفصائل اســـتولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها 

دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
عالوة على ذلك، أدى تزايد االقتتال الداخلي بين مختلف 

الفصائل المســـلحة الموالية لتركيا بشـــأن تقاســـم السلطة 
إلـــى وقوع إصابات في صفـــوف المدنيين وإلحاق أضرار 

بالبنية التحتية المدنية. 
وقال مكتب باشـــليه إنه وثـــق اختطاف واختفاء مدنيين 
بينهم نســـاء وأطفال. وأضاف أنـــه تحقق منذ بداية العام 
وحتى االثنين الماضي من مقتل ما ال يقل عن 116 مدنيا 
نتيجة عبـــوات ناســـفة ومتفجرات من مخلفـــات الحرب، 

فيما أصيب 463 مدنيا آخرين.

انتهاكات للقانون الدولي في مناطق سيطرة تركيا في شمال سوريا
األمم المتحدة: أنقرة ارتكبت “جرائم حرب” محتملة

واشنطن ـ أسوشيتد برس

اتهمت الخارجيـــة األميركية “حزب هللا” اللبناني بتخزين 
مـــواد متفجرة يمكن اســـتخدامها لتصنيع عبوات ناســـفة 
فـــي أوروبـــا، بمـــا فـــي ذلك مـــادة نتـــرات األمونيـــوم التي 

تسببت بانفجار مرفأ بيروت. 
وصرح منســـق مكافحة اإلرهاب في الوزارة ناثان ســـيلز، 
أثنـــاء منتدى افتراضي نظمته اللجنة اليهودية األميركية 
يـــوم الخميـــس، أن وكالء “حزب هللا” نقلوا في الســـنوات 
األخيرة شـــحنات مـــن نتـــرات األمونيوم مـــن بلجيكا إلى 
فرنســـا واليونـــان وإيطاليـــا وإســـبانيا وسويســـرا، ومـــن 
المفترض أن هذه المادة ال تزال مخزنة في القارة العجوز.

وحمـــل المســـؤول األميركـــي “حـــزب هللا”، دون تقديم أي 
أدلة تثبت صحة هذا االتهام، المســـؤولة عن نقل شحنات 
مـــن نتـــرات األمونيـــوم إلـــى مختلـــف أنحـــاء أوروبـــا منذ 
العام 2012، داخل علب اإلســـعافات األولية التي تتضمن 

كمادات باردة تحتوي على هذه المادة.
وأشـــار سيلز إلى أن الواليات المتحدة تشتبه في أن هذه 
المـــادة ال تـــزال مخزنـــة فـــي دول أوروبيـــة مثـــل اليونان 

وإيطاليا وإسبانيا.

وأعرب الدبلوماســـي األميركي عـــن قناعته أن “حزب هللا 
يخزن هذه المادة في أوروبا بهدف تنفيذ هجمات كبيرة، 

عندما سيرى هو وأصحابه في طهران ذلك ضروريا”.
وحـــث ســـيلز الـــدول األوروبيـــة علـــى إدراج “حـــزب هللا” 
بالكامـــل على قائمة اإلرهاب، مشـــددا على أن هذا الحزب 
يمثـــل “منظمـــة إرهابيـــة موحـــدة ال يمكـــن التفريـــق بيـــن 

ذراعيها العسكري والسياسي”.

بهدف تنفيذ هجمات كبيرة في القارة العجوز وفق أوامر طهران
واشنطن تتهم “حزب اهلل” بتخزين متفجرات في أوروبا

نيويورك ـ وكاالت

لبرنامـــج  التنفيـــذي  المديـــر  دعـــا 
األغذيـــة العالمـــي، ديفيـــد بيزلـــي، 
مليارديـــرات العالـــم إلـــى مـــد يـــد 
العون لنحو 30 مليون إنســـان عبر 
العالم مهدديـــن بالموت جوعا في 

حال لم تصلهم مساعدات. 
 4.9 إلـــى  “نحتـــاج  بيزلـــي:  وقـــال 
مليـــار دوالر لعام واحد إلطعام 30 
مليونـــا ســـيموتون ما لـــم يحصلوا 
على مســـاعدة من برنامج األغذية 
العالمـــي”، وذلـــك بســـبب الحروب 
والنزاعـــات والتحوالت المناخية، 

تداعيـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
وباء كورونا. 

وأضـــاف بيزلـــي في 
كلمة ألقاها بمجلس 
الدولـــي،  األمـــن 

 270 نحـــو  يوجـــد 
عبـــر  إنســـان  مليـــون 

العالم يعانون بشكل حاد من سوء 
التغذيـــة، واصفـــا وضعهـــم بأنهـــم 
“علـــى شـــفا المجاعـــة”، معبـــرا عن 
أمله في التمكن من مساعدة 138 

مليونا منهم خالل العام الجاري.
فـــي اليمن، الذي يعاني من كوارث 
5 ســـنوات من الحـــرب المفروضة 
على شـــعبه، لـــم يعد ثلث الســـكان 
قادرين علـــى الحصول على غذاء 

كاف.
األغذيـــة  برنامـــج  مديـــر  وأشـــار 
 2000 نحـــو  بوجـــود  العالمـــي 
تبلـــغ  العالـــم،  فـــي  مليارديـــر 
الصافيـــة  ثرواتهـــم  قيمـــة 
دوالر،  تريليونـــات   8
فضـــال عن كـــون عدد 
منهم جمع مليارات 
خـــالل  الـــدوالرات 

انتشار وباء كورونا.

30 مليون إنسان مهددون بالموت جوعا
بنغازي ـ وكاالت

أعلـــن قائـــد “الجيـــش الوطنـــي الليبـــي” 
خليفـــة حفتـــر أمـــس الجمعـــة عـــن قرار 
اســـتئناف إنتـــاج وتصديـــر النفـــط “ في 
الوضـــع  تفاقـــم  اســـتمرار  لمنـــع  البـــالد 

االقتصادي في البالد. 
وشـــدد حفتـــر في بيـــان مصـــور، على أن 
معانـــاة المواطـــن الليبـــي تفاقمـــت إلـــى 
مســـتوى غيـــر مســـبوق جـــراء “الصـــراع 
المنفرد المجنون على حســـاب الســـلطة”، 
محمال “زمرة مـــن الطامحين المتطلعين 
إلـــى الســـلطة بـــأي ثمـــن وإن كان علـــى 
حساب حاضر ومستقبل الشعب بأكمله” 

المسؤولية عن إهمال المبادرات 
المطروحـــة بهدف تســـوية 

النـــزاع وتخفيف معاناة 
المواطنين.

وذكـــر حفتـــر أن قيـــادة 
مـــا  ظـــل  “فـــي  قواتـــه 

يعانيـــه المواطن من تدني 

فـــي المســـتوى المعيشـــي واالقتصـــادي 
على وجه الخصـــوص تغض الطرف عن 

كل االعتبارات السياسية والعسكرية”.
وتابـــع “تقـــرر اســـتئناف إنتـــاج وتصدير 
والتدابيـــر  الشـــروط  كامـــل  مـــع  النفـــط 
اإلجرائيـــة الالزمـــة التي تضمـــن توزيعا 
عـــادال لعائداتهـــا الماليـــة لعـــدم توظيفها 
لعمليـــات  التعـــرض  أو  اإلرهـــاب  لدعـــم 
لمواصلـــة  كضمانـــات  والنهـــب  الســـطو 

عمليات اإلنتاج والتصدير”.
وشـــدد حفتـــر علـــى أن قيـــادة “الجيـــش 
الوطنـــي” اتخـــذت هـــذا القـــرار “نيابة 
عن مفوضيها واســـتجابة للدوافع 
الوطنية ولحاجـــات المواطنين 
“حريصون  الملحة”، مضيفـــا 
أن نؤدي ذلك إلى تحسين 
المعيشـــي  المســـتوى 

للمواطنين”.

حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

تركيا تستدعي 
السفير اليوناني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
استدعت  بـــاده  إن  الجمعة،  أمــس  أوغــلــو، 
السفير اليوناني لديها، على خلفية استخدام 
الرئيس  مهينا” ضد  “عنوانا  يونانية  صحيفة 
التركي رجب طيب أردوغــان.  ونقلت وكالة 
“إن  قوله  أوغلو  تــشــاووش  عن  “األنــاضــول” 
الخارجية التركية استدعت سفير أثينا على 
خلفية مانشيت “دنيء” ضد الرئيس أردوغان 
ورد في صحيفة يونانية”. وتصاعدت أخيًرا 
أرسلت  بعدما  وأثينا  أنقرة  بين  النزاع  حدة 
تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، 
في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا 
حربية  سفن  لمساعدة  المنطقة  إلــى  بحرية 

يونانية في المياه المتنازع عليها.

ناثان سيلز

ميشيل باشليه في المقر األوروبي لألمم المتحدة في جنيف )أ ف ب(

موسكو ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
اســـتعداد  عـــن  الفـــروف  ســـيرغي 
قطـــر  بيـــن  للتوســـط  موســـكو 
األزمـــة  تســـوية  بغيـــة  وجيرانهـــا؛ 
الدبلوماســـية الخليجية المســـتمرة 

منذ العام 2017. 
وقـــال الفروف في حـــوار مع وكالة 
“نوفوستي” أمس الجمعة، ردا على 
سؤال عن وساطة روسية محتملة 
بيـــن قطر مـــن جانب، والســـعودية 
واإلمـــارات والبحريـــن ومصـــر، من 
مســـتعدون  “نحـــن  آخـــر  جانـــب 

لتقديم جهود الوساطة في 
أي نـــزاع إذا طلبت ذلك 

منـــا جميـــع األطراف 
فيـــه،  المنخرطـــة 
لكننـــا لـــم نتلـــق مثل 

بعـــد  الطلبـــات  هـــذه 
)فـــي ما يتعلـــق باألزمة 

الخليجية(”.
وأكد وزيـــر الخارجية الروســـي أن 
موســـكو تحتفـــظ بعالقـــات جيـــدة 
مـــع جميـــع دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، دون اســـتثناء، مشـــيرا 
إلـــى أن روســـيا علـــى دراية بشـــأن 
مســـاعي اإلدارة األميركية الرامية 
أطـــراف  بيـــن  مصالحـــة  لتطبيـــق 

النزاع الخليجي.
وتابـــع “نتمنـــى النجـــاح إلـــى جميع 
توحيـــد  إلـــى  الراميـــة  المســـاعي 
التفرقـــة  إلـــى  وليـــس  الـــدول 
ورســـم خطوط فاصلـــة بينها. 
سيســـعدنا أن نســـاعد علـــى 
الهـــدف  هـــذا  تحقيـــق 
ذلـــك،  منـــا  ُطلـــب  إذا 
عنـــد وجـــود اهتمام 
لـــدى جميـــع الـــدول 

المنخرطة”.

الفروف: مستعدون للتوسط في األزمة الخليجية

أنقرة ـ وكاالت

حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز تعبر مضيق هرمز )أ ف ب(

الرئيس األميركي في لقاء مع أمير الكويت )أرشيفية(



أطلقـــت كارفـــور، التي تديرها “ماجد الفطيـــم” في البحرين، 
خدمـــة “اســـتلمها بنفســـك”، التـــي توفـــر للعمـــاء المزيد من 
المرونـــة والراحة عند طلب البقالـــة عبر اإلنترنت، من خال 
إتاحة اســـتام العماء لطلباتهم بأنفســـهم من موقع كارفور 
فـــي “مجمـــع البحريـــن”، مـــن مواقـــف الســـيارات، وحســـب 

المواعيد التي تناسبهم.  
وتأتي خدمة “اســـتلمها بنفسك” من كارفور استجابة للطلب 
المتزايد على التسوق عبر اإلنترنت في ظل تداعيات انتشار 
جائحـــة “كوفيـــد - 19”، ما يتيـــح للعماء اختيـــار المنتجات 
التي يحتاجونها عبر اإلنترنت وإتمام طلباتهم عبر استامها 
بأنفسهم من متجر كارفور في “مجمع البحرين”، في الموعد 
األنســـب لهـــم. وســـتتم تعبئـــة وتغليـــف المنتجـــات بعنايـــة 
وحفظهـــا فـــي بـــرادات عنـــد الضـــرورة، لحين اســـتامها من 
النقاط المخصصة، مع الحفاظ على أعلى إجراءات النظافة 

والتعقيم الصارمة خال كافة مراحل إجراء الطلبات. 
وقـــال مديـــر كارفور البحريـــن لدى “ماجد الفطيـــم للتجزئة” 
جيروم عقل “في هذه األوقات العصيبة، يبحث العماء عن 

طرق جديدة وخيارات إضافية تحقق المزيد من الراحة في 
تجربة التسوق الخاصة بهم، ومن موقعنا في مقدمة قطاع 
التجزئة على مستوى المنطقة، بادرنا باالستجابة لتطلعاتهم 
من خال إطاق خدمة “اســـتلمها بنفسك” الجديدة، لتوفير 
تجربة تســـوق واستام آمنة وســـريعة ووفق المواعيد التي 
تناســـبهم”. وأضاف عقل “نلتزم في “ماجد الفطيم للتجزئة” 
وكارفـــور بتزويـــد عمائنـــا والمجتمعـــات التـــي نعمـــل فيهـــا 
بأحـــدث الخدمـــات واالبتـــكارات الجديـــدة للتســـوق، والتي 

تتكيف مع ظروفهم المتغيرة”. 

ســـيارة  عـــن  النقـــاب  فيـــراري  كشـــفت 
التـــي   ”Portofino M“ إم  بورتوفينـــو 
تجّســـد أحدث تطويرات ســـيارة فيراري 
بورتوفينـــو مـــن فئـــة “جـــي تي ســـبايدر” 
والتي تتســـع ألكثر مـــن راكبين. وأقيمت 
فعاليـــة العـــرض األول للســـيارة الجديدة 
بالكامـــل عبـــر اإلنترنـــت في خطـــوة غير 
الحصـــان  تاريـــخ عامـــة  فـــي  مســـبوقة 
عامـــا.    70 عـــن  يزيـــد  الـــذي  الجامـــح 
الجديـــدة  الســـيارة  لعـــرض  واســـتعدادا 
تلقـــى العمـــاء مجموعـــة مـــن النشـــرات 
اإلخباريـــة خـــال األســـابيع التي ســـبقت 
الوصـــول  مـــن  بعدهـــا  تمكنـــوا  العـــرض، 
علـــى  تحتـــوي  إلكترونيـــة  منصـــة  إلـــى 
فيديوهـــات حصرية تبّيـــن المفهوم الذي 
تقوم عليه الســـيارة الجديدة، والمحتوى 
الخاص بإعادة تصميمها ومزاياها الفنية 

الرئيســـة. وتعد بورتوفينو إم أول سيارة 
اإلغـــاق  أعقـــاب  فـــي  فيـــراري  تقدمهـــا 
المؤقت للشركة؛ بسبب تداعيات جائحة 
كوفيد19-، لتمّثل بحد ذاتها رحلة إلعادة 
اكتشاف سيارات العامة، ونقطة انطاق 
جديـــدة لعامـــة الحصـــان الجامـــح نحـــو 
االبتـــكار مـــع الحفاظ على تراثهـــا العريق 

وشـــغفها وسعيها المســـتمر لبلوغ الكمال. 
وتجســـد ســـيارة “بورتوفينـــو إم” جميـــع 
هـــذه القيم الرفيعة، حيث يشـــير الحرف 
والـــذي   Modificata مصطلـــح  إلـــى   M
تستخدمه فيراري لإلشارة إلى السيارات 
التـــي خضعت لعمليـــة تطوير أفضت إلى 

إحداث نقلة نوعية في أدائها.

ــت ــرن ــت ــر اإلن ــب ــات ع ــب ــل ــط ــي ال ــة فـ ــرونـ ــر مـ ــي ــوف ت لــلــشــركــة الــمــؤقــت  ــاق  ــ ــ اإلغ ــب  ــق ع ــارة  ــيـ سـ أول 
“كارفور” تطلق خدمة “استلمها بنفسك” “فيراري” تكشف النقاب عن “بورتوفينو إم”

“بتلكــو” تختتــم معسـكــرهــا التــدريبــي الرقمـــي
معســـكرها  انتهـــاء  عـــن  بتلكـــو  أعلنـــت 
الرقمـــي  الســـنوي  الصيفـــي  التدريبـــي 
العلـــوم  مجـــاالت  فـــي  للشـــباب 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات 
والقيـــادة )STEM(، والـــذي انعقـــد علـــى 
مدى شـــهر واختتم بإقامة مســـابقة قام 
مـــن خالهـــا الطلبـــة المشـــاركون بعرض 
ابتكاراتهم على لجنة تحكيم مكونة من 
خبـــراء مختصيـــن. أقيم معســـكر بتلكو 
التدريبـــي الرقمـــي بالتعـــاون مـــع مركـــز 
برينك وشـــركة “كليفر باي”، وهو يهدف 
المعرفـــة  ولديـــه  قيـــادي  جيـــل  إلعـــداد 
والمهارات الازمـــة للتفوق واإلبداع في 
مجال ريـــادة األعمال في الفترة الحالية 

والمقبلة.
واستضاف المعســـكر عددا من األنشطة 
العلـــوم  المرتبطـــة بمجـــاالت  التدريبيـــة 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات 

والقيـــادة، وأتاحـــت للطلبـــة المشـــاركين 
فرصـــة تعلـــم جوانب مختلفـــة لألعمال، 
وتنميـــة  النفـــس  فـــي  الثقـــة  كتحفيـــز 
الجماعـــي  والعمـــل  القياديـــة  المهـــارات 
وتطوير عقلية اغتنـــام الفرص. وُعقدت 
أيًضا جلســـات تدريبية أخـــرى، كان منها 
جلســـة لتوليد األفكار بين الطلبة إلنشاء 
منتجـــات مبتكـــرة وقّيمـــة وقـــادرة على 
رفـــع اإليـــرادات وخفـــض التكاليف، وقد 
شـــارك الطلبة بعدها في جلســـة إلنشـــاء 
نمـــاذج ألنشـــطة تجارية مـــن اختيارهم، 

مـــع تحديـــد مصـــادر اإليـــرادات وتمييـــز 
أصحاب المصلحة الرئيســـيين. وُأقيمت 
كذلك جلســـة الســـتعراض األفكار، وهي 
تهدف لتطوير مهارات العرض والتقديم 
معرفـــة  مـــن  وتمكينهـــم  الطلبـــة  لـــدى 
أساســـيات العـــرض ومـــا يجـــب إدراجـــه 
بالعـــروض التقديميـــة. وانعقـــد بعد ذلك 
جلسة عرض النماذج األولية، التي تمكن 

الطلبـــة عبرهـــا مـــن اســـتعراض النمـــاذج 
بتطبيـــق  متمثلـــًة  لمنتجاتهـــم  األوليـــة 
لموقـــع  واجهـــة  أو  الذكيـــة  للهواتـــف 
إلكترونـــي، وذلـــك باســـتخدام المهارات 
واألفـــكار الـــذي اكتســـبوها مـــن البرامج 

واألنشطة المقدمة لهم في المعسكر.
فـــي  المشـــاركين  الطلبـــة  تقســـيم  وتـــم 
المعسكر إلى مجموعتين موزعتين على 

فتـــرة صباحيـــة ومســـائية، وقد تضمنت 
الذيـــن  الطلبـــة  الصباحيـــة  المجموعـــة 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 15 و18 عاًمـــا، 
بينما اشـــتملت المجموعة المسائية على 

الطلبة ممن هم بين 19 و22 عاًما. 
ونجح 36 طالًبـــا ضمن 8 فرق بالوصول 
إلى مرحلة العرض التقديمي بالمســـابقة 
التـــي انعقـــدت عـــن ُبعد، حيث تنافســـوا 

فيما بينهم لتقديـــم أفضل فكرة مبتكرة 
بالجائـــزة  والفـــوز  التحكيـــم  للجنـــة 
مـــن  التحكيـــم  لجنـــة  الكبـــرى. وتألفـــت 
2 مـــن منتســـبي  5 أعضـــاء، كان منهـــم 
شـــركة بتلكـــو، وهمـــا خالد عزمـــي مدير 
عمليات تقنية المعلومات وريان شـــريف 
قطـــاع   - الرقميـــة  االســـتثمارات  مديـــر 

المستهلكين.

إقامة مسابقة 
لعرض ابتكارات 

المشاركين
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فـــاز بيير غاســـلي، ســـائق فريق “ألفا 
تاوري هوندا”، في 6 ســـبتمبر 2020 
بســـباق إيطاليا في بطولة الفورموال 
 RA620H واحد بســـيارة مع محـــرك
مـــن هونـــدا. هـــذا الفـــوز هـــو األول 
لـــه فـــي ســـباقات الفورمـــوال واحـــد، 
والثاني علـــى اإلطـــاق للفريق، بعد 
أن فـــاز ألول مـــرة ســـنة 2008 علـــى 
نفســـها، وكان يحمـــل  حلبـــة مونـــزا 
اسم “تورو روسو”. وهو كذلك الفوز 
األول لهوندا مع هذا الفريق والسابع 

والسبعين في الفورموال واحد.
هـــذا الفـــوز هـــو أيضـــا مهـــم للغايـــة؛ 

ألنهـــا المرة األولـــى التي يذهب فيها 
إلـــى فريق خـــارج ما يعتبـــر “الثاثة 
األوائـــل” منذ بدايـــة الحقبة الهجينة 
للفورموال 1 في العام 2014. وتشير 
إحصائيـــة أخـــرى مثيـــرة لاهتمـــام 
أنه بفضل االنتصـــارات األربعة التي 
حققتهـــا هونـــدا علـــى مـــدار العامين 
الماضييـــن مع فريق أســـتون مارتن 
ريد بول رايســـينغ، أصبحـــت هوندا 
أيضـــا الشـــركة المصنعـــة للمحركات 
فريقيـــن  قـــادت  التـــي  الوحيـــدة 
مختلفيـــن للفوز في حقبـــة وحدات 

الطاقة الهجينة.

غاسلي يفوز بسباق إيطاليا للفورموال 1

ــة منهم ــب ــري ق ــون  ــك ــت ول عــمــائــهــا  لــطــلــبــات  تــلــبــيــة 

“هافال” تستعرض أحدث طرازاتها بـ “الرملي”

للســـيارات  التســـهيات  تشـــارك 
الوكيل والموزع الحصري لعامة 
فـــي  الرائـــدة  التجاريـــة  هافـــال 
البحرين بعرض أحـــدث طرازاتها 
من ســـيارة Haval H2 في مجمع 
تلبيـــة  وذلـــك  التجـــاري  الرملـــي 
لطلبـــات عمائها ولتكـــون بالقرب 

منهم بشكل دائم. 
مديـــر  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
المبيعـــات، حســـين الوداعـــي “إن 
تواجدنـــا هنـــا يأتـــي انطاقـــا من 
حـــرص الشـــركة علـــى عـــرض كل 
الكريـــم  الجمهـــور  أمـــام  جديـــد 
ونحن اليـــوم بصدد تقديم أفضل 
علـــى  الكـــرام  لزبائننـــا  العـــروض 
اإلطاق، حيـــث نتيح لهم امتاك 
ســـيارة Haval H2 المميـــزة وذلك 
ابتداًء من 5,990 دينار، وأقساط 
ميســـرة بالتعـــاون مـــع العديد من 
الجهات التمويلية في البحرين”. 

“اســـتطاعت  الوداعـــي  وأضـــاف 
عامتنـــا التجاريـــة تحقيـــق نمـــو 
بشـــكل  البحريـــن  فـــي  وانتشـــار 

كبيـــر وذلـــك نظـــرا للثقـــة الكبيرة 
الشـــركة  عمـــاء  يوليهـــا  التـــي 
ولمســـتوى الرضـــا الناجميـــن عـــن 
الخدمـــات المميـــزة التـــي تقدمها 
الشـــركة لعمائهـــا ســـواء مـــا قبل 
البيـــع وأثناء البيـــع وبعد البيع من 
خـــال تقديـــم النصح والمشـــورة 
والمنتـــج األفضل للزبائـــن الكرام، 
ثـــم متابعتهـــم وخدمتهـــم بتوفير 
أيـــدي  علـــى  الصيانـــة  خدمـــات 

مهندســـين وفنيين مهـــرة ومراكز 
مـــع  ومتكاملـــة،  شـــاملة  صيانـــة 
األصليـــة  الغيـــار  قطـــع  تأميـــن 
وبأسعار مناسبة وبعمر افتراضي 
طويـــل مقارنة بغيرهـــا”. واختتم 
الوداعي حديثه بدعوته للجمهور 
الكريم لزيارة المنصة المخصصة 
“لولـــو  مـــن  بالقـــرب  لهافـــال 
هايبرماركـــت” خـــال ثاثـــة أيام 
من الخميس الموافق 17 سبتمبر 

وحتـــى الســـبت 19 ســـبتمبر فـــي 
الفترتيـــن الصباحيـــة من الســـاعة 
10 صباحا حتـــى 1 ظهرا والفترة 
المســـائية مـــن الســـاعة 4 عصـــرا 
حتـــى 10 مســـاء، بينمـــا ســـيكون 
يـــوم الجمعـــة فقـــط فـــي الفتـــرة 
المســـائية؛ للتعرف عن قرب على 
أحـــدث طرازاتنا مـــع فرصة للفوز 
النقديـــة  الجوائـــز  مـــن  بالعديـــد 

القيمة.
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حسين الوداعي

ود داغستاني

صدر عن رئيس جامعة الخليج العربي، خالد العوهلي، قرارا 
يقضي بتعيين ود حسين داغستاني رئيسًة لقسم صعوبات 
التعلـــم واإلعاقات النمائية بكلية الدراســـات العليا. وأعربت 
داغســـتاني عـــن بالغ شـــكرها لرئيس جامعـــة الخليج العربي 
علـــى تقديـــره ودعمـــه المســـتمرين ألعضاء هيئـــة التدريس 
بالجامعـــة، وتوفير بيئة أكاديمية حاضنة ومشـــجعة للبحث 
العلمـــي، وقالت “نهدف في جامعة الخليج العربي ألن نكون 
مركـــزا أكاديميـــا وبحثيـــا متميـــزا علـــى المســـتوى اإلقليمي 

خصوصا، والمستوى الدولي عموما”.
يشـــار إلى أن ود داغســـتاني حاصلة على شـــهادة الدكتوراه 
في التربية من جامعة غاسكو بتخصص دقيق في )التوحد 
والعدالـــة االجتماعيـــة( 2017، وعلى درجة الماجســـتير في 

)اإلعاقـــة الذهنيـــة والتوحـــد( مـــن جامعـــة الخليـــج العربـــي 
2011، وقد بدأت داغستاني مسيرتها األكاديمية بالتدريس 
فـــي العديد مـــن الكليات والمعاهد، إذ قامـــت بتدريس اللغة 
اإلنجليزيـــة فـــي كلية الطب بجامعة أم القـــرى وكلية خدمة 
المجتمـــع، وبرنامـــج الموهوبين في أرامكو الســـعودية، ولها 
العديد من المشاركات في الدورات المتخصصة في المجال 
التربـــوي ومجـــال التوحد ومجال القيـــادة اإلدارية كبرنامج 
بالمملكـــة  أكســـفورد  جامعـــة  فـــي  اإلســـتراتيجية  القيـــادة 
المتحـــدة. وشـــاركت فـــي العديد مـــن المؤتمـــرات والندوات 
 ICFE المحليـــة والدولية كالمؤتمر الدولي لمســـتقبل التعليم
في لندن2019-، ولها العديد من البحوث في مجال التوحد 

والعدالة االجتماعية.

ــوراه فـــي الــتــربــيــة مـــن “غــاســكــو” ــ ــت ــ ــدك ــ حــاصــلــة عــلــى ال
داغستاني رئيسًة لـ “صعوبات التعلم” بجامعة الخليج



Osama.almajed@albiladpress.com14

اختتمـــت مكتبـــة األطفـــال بمركـــز عيســـى الثقافي سلســـلة 
برنامجها الصيفي بتنظيم نشـــاط تفاعلي )عن ُبعد( لألطفال 
بعنوان “كاألصابع في اليد”، قدمتها الكاتبة نهى كرمستجي، 

للفئة العمرية )7 - 12( عاما.
وقدمـــت الكاتبـــة قصة تفاعليـــة عن تنوع األصابـــع في اليد 
وإعطـــاء نموذج واقعي لترســـيخ قيم اجتماعية وإنســـانية 
أهمهـــا “االتحاد” بنظرة عالمية، وبأســـلوب قصصي مشـــوق، 
وذلـــك بتســـلط الضوء علـــى األســـرة باعتبارها أســـاس هذه 

المنظومة، كما تم التطرق خالل القصة التي تم تقديمها إلى 
مفهـــوم الجمـــال في التنـــوع والتعددية وأن جميـــع العناصر 
فـــي الكـــون واألرض بمـــا فيهم التنـــوع اإلنســـاني مرتبطون 
ومكملـــون لبعضهـــم البعـــض، وإن أهميـــة كل فـــرد وقوتـــه 

وتطوره وسالمه تكمن في اتحاد الجميع.
ويأتـــي البرنامج ضمن سلســـلة البرامج التـــي تقيمها مكتبة 
الطفـــل فـــي الفتـــرة الصيفيـــة، عبـــر تقديـــم ورش وأنشـــطة 
تفاعلية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية التي تستهدفها.

ــد” ــيـ ــي الـ ــ ــع ف ــ ــاب ــ ــاألص ــ بــقــصــة تــفــاعــلــيــة “ك
مكتبة األطفال تختتم برامجها الصيفية
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صـــدرت حديًثا عـــن دار التكوين 
في دمشـــق الترجمة العربية من 
كتاب “قلـــق التأثـــر... نظرية في 
الِشـــعر” للناقـــد األميركي هارولد 
ويقـــع   ،)2019  -  1930( بلـــوم 
فـــي 207 صفحـــات مـــن القطـــع 
المتوســـط، ومن ترجمة وتقديم 

السوري عابد إسماعيل.
ويقـــدم هـــذا الكتـــاب نظرية في 
لمســـألة  توصيفـــه  عبـــر  الشـــعر 
لحكايـــة  أو  الشـــعري،  التأثـــر 
المتداخلـــة  الشـــعرية  العالقـــات 
بين الشـــعراء، أحـــد أهداف هذه 
النظريـــة تصحيحي، وهو إزاحة 

الغشاوة عن التأويالت المكرسة 
فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة مســـاهمة 
آخـــر.  كاتـــب  بتشـــكيل  كاتـــب 
والهـــدف اآلخر تصحيحي أيًضا، 
وهـــو محاولـــة التنظير لشـــعرية 
قادرة على إنتاج نقد عملي أكثر 

دقة.
التاريخ الشعري، من منظور هذا 
الكتـــاب، غير منفصل عـــن التأثر 
عرفنـــا  إذا  خصوصـــا  الشـــعري، 
أن الشـــعراء األقويـــاء يصنعـــون 
هـــذا التاريـــخ عبـــر تكّتمهم على 
بعضهم بعًضا، وذلك ســـعًيا منهم 

لتهيئة فضاء شعري ألنفسهم.

ترجمة عربية لـ “نظرية في الشعر”

العربيـــة  الطبعـــة  حديًثـــا  صـــدر 
لكتـــاب “هوامـــش ســـيرة” للكاتـــب 
لويـــس  خورخـــي  األرجنتينـــي 
بورخيـــس، عن منشـــورات الجمل، 
وترجمـــة الشـــاعر العراقـــي ســـنان 
أنطـــون، كتـــب “بورخيس” ســـيرته 
الذاتية فـــي نيويـــورك العام 1970 
وبلغـــات  متفرقـــة،  أجـــزاء  علـــى 
مختلفـــة، منها ما نشـــر بالفرنســـية 

في باريس العام 1987.

وممـــا جـــاء في ســـيرته عـــن والده 
يقـــول “بورخيـــس” أبـــي، خورخي 
جييرمـــو بورخيـــس كان محامًيـــا، 
فـــي  وكان  فوضوًيـــا،  فيلســـوًفا 
الوقـــت نفســـه يـــدرس مـــادة علـــم 
النفس فـــي معهد المعلميـــن للغات 
يعطـــى دروســـه  الحديثـــة، حيـــث 
إلـــى  مســـتنًدا  االنجليزيـــة  باللغـــة 
مؤلف وليم جيمـــس المختصر في 

علم النفس.

قابـــوس  الســـلطان  مركـــز  أعلـــن 
العالي للثقافة والعلوم عبر حســـابه 
الرســـمي عن تعليق الدورة التاسعة 
لجائـــزة الســـلطان قابـــوس للثقافة 
إشـــعار  حتـــى  واآلداب  والفنـــون 
آخر، وجاء فـــي التغريدة بأنه نظًرا 
الســـتمرار الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا 
الســـلطنة ودول العالم أجمع نتيجة 
انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد 
)كوفيد 19( فقد تقّرر تعليق الدورة 

الحالية للجائزة حتى إشعار آخر.
الـــدورة  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
التاســـعة لجائزة الســـلطان قابوس 
للثقافة والفنون واآلداب مخصصة 
للعمانيين فقط، حيث تم تخصيص 
مجال )تحقيق التراث العماني( في 
فـــرع الثقافـــة، بينما تـــم تخصيص 
فـــي  المســـرحية(  )الفـــرق  مجـــال 
فـــرع الفنون، وتم فـــي فرع اآلداب 

تخصيص مجال المقالة.

هوامش سيرة خورخي تعليق الدورة التاسعة لجائزة السلطان

ــداع ــ اإلب عملية  هــو  الــطــفــولــة  مــنــذ  أدركـــتـــه  مــا  أّول 

بهاء: أبرز معارضي “عشتار جسد الغواية” )1 - 2( 

كاتبته قائال: بهاء يا صديقي “أعد لكتاب جديد ضمن مشروعي المجنون/  محاورة فنانين عرب، 
زي ما أنت عارف... إلخ ســأكون ســعيدا لو تتكرم وتكون معي، األســئلة ستصلك عبر اإليميل أو 
أية وسيلة تراها مناسبة. رد قائال يا عباس مازلت في بالي دائما وبفتكر حكاياتك عن الفن بعد 

منتصف الليل في الفندق، يسعدني أن أكون معك.

التقيتـــه في العقبة ضمن مشـــاركتنا في ســـمبوزيوم 
2017. اســـتوقفني شـــغله  العـــام  للفنـــون فـــي  آيلـــة 
المغايـــر والمميز والمختلف، يرســـم فـــي منطقة ربما 
تكون وعرة في بلداننا العربية، إنها السريالية، أليس 
مســـتغربا أن يذهب شـــاب موهـــوب إلى الســـريالية، 
ويبحث فيها ويترك كل المدارس واألســـاليب الفنية 

المنتشرة والمتعارف عليها.
ما الذي استقاه بهاء من عمله بوزارة الثقافة؟ «

للعمل بـــإدارة موقع ثقافي، وهو “قصر ثقافة اإلبداع 
الفني” جانبان أحدهما إيجابي واآلخر ســـلبي، إالّ أنه 
في المجمل عمل أقدره وأرى ضرورة المشـــاركة فيه 
بصـــورة إيجابية قـــدر اســـتطاعتي. أما عـــن الجانب 
اإليجابـــي، فهـــو المشـــاركة فـــي المشـــهد الثقافي من 
منظـــور يختلـــف عـــن المبدع ونطلـــق عليـــه بالعامية 
“مـــن داخـــل المطبـــخ”، حيـــث أرى ضـــرورة اإلســـهام 
فـــي عمليـــة التطويـــر الثقافـــي والفكـــري والوقـــوف 
علـــى أهـــم المثبطـــات التي تعيـــق العمليـــة اإلبداعية 
بتشـــعبها والتفاعل الجماهيري معها والمســـاهمة في 
معالجة ذلك إلى جانب باقي محاور العمل التنظيمي 

واإلداري المكمل لذلك. 
أما عن الجانب الســـلبي، فهو أن جزءا من هذا الدور 
يأتـــي علـــى حســـاب الوقـــت المخصـــص لممارســـتي 
الفنيـــة فـــي مجال التصويـــر، إالّ أنني أســـتطيع حتى 

اآلن الموازنة بين الجانبين.
ماذا عن العمل بمجال الترميم والبحث العلمي لدى  «

مؤسسة أغاخان الثقافية ومركز البحوث األمريكي 
ARCE؟

ســـواء  العلمـــي  والبحـــث  الترميـــم  بمجـــال  العمـــل 
لـــدى مؤسســـة األغاخـــان الثقافية أو مركـــز البحوث 
األميركـــي ARCE أو غيرها من مراكز البحث العلمي 
يعـــد تحديا آخر لعبـــت الصدفة دورا رئيســـا فيه في 
التحاقي بقســـم الدراســـات العليا بكلية اآلثار؛ إلتمام 
درجة الماجســـتير في ترميم اللوحـــات الزيتية، فقد 
اســـتغرق األمر سنوات عدة من الدراسة والبحث في 
تأثيـــر التلف الميكروبيولوجي على اللوحات وكيفية 
معالجتـــه، إالّ أنهـــا كانت ضروريـــة؛ للتعرف عن قرب 

وبشـــكل علمي علـــى تكنولوجيا الخامـــات والتصوير 
باختالف أنواعه وفلسفته لدى الحضارات المختلفة. 
وبالطبع اســـتفدت كثيرا ســـيما في توظيف ذلك في 
العملية اإلبداعية من خالل استخدام طرق ووسائط 
مختلفـــة للتصويـــر إلـــى جانـــب الشـــق الممتـــع فـــي 
الترميم، وهو التعامل عن قرب مع التراث اإلنســـاني 
ومالمسة القطع الفنية والعيش معها واإلقامة لوقت 

ليس قصيرا بالمواقع األثرية. 
هذه المعايشـــة تختلف كثيرا عن الزيارات السياحية 
العابرة بالنســـبة لألشـــخاص محبي التراث اإلنساني، 
إذ تنشـــأ عالقـــة مـــن نـــوع آخر مـــع هـــذا العالـــم، لعل 
أبرزها في مسيرتي الفنية هو معرضي “عشتار جسد 
الغوايـــة وجســـر األســـطورة” فـــي العـــام 2015 وجاء 
بعـــد مخالطة إيزيس لـ 3 أعوام، قمت خاللها بترميم 
معدلهـــا باألقصـــر، حيث وقعت فـــي غرامها ورصدت 
الحديـــث معهـــا كثيـــرا، ورحـــت أقـــرأ عنهـــا بالطبـــع، 
وصـــورت أي رســـمت خـــالل المعرض إيزيـــس أخرى 
تخصني وتلخص األســـطورة القائلة بأن إيزيس هي 
عشتار..هي أفروديت.. هي الفكرة المجردة واألولى 

لإلله المؤنث، فقد أحببت تلك المغامرة كثيرا. 
منذ معرضك األول العام 1995 وحتى اآلن ماذا  «

تغير بالنسبة لك؟

بالطبـــع تغيرت أشـــياء كثيرة في األســـلوب وطريقة 
المعالجة والنظرة العامة لألشياء. يمكن القول مجازا 

إنه أحد أوجه النضج الفني التي يمر بها الفنان خالل 
مســـيرته اإلبداعيـــة، إال أننـــي أريـــد بعـــدا مـــازال هو 
المســـيطر والذي أجد نفســـي منتميا إليه وهو الرؤية 
الميتافيزيقيـــة فـــي التصويـــر، فقد اســـتمر معي منذ 
بدايتي بممارســـة التصوير مرورا بدايتي األكاديمية 
وحتـــى اآلن لـــم أســـتطع الوقوف على ســـبب واضح 
لتبنـــي هـــذا المنظـــور، بـــل أراه جزءا منـــي وأظن أنه 

سيستمر معي في المستقبل.
كيف دخلت عالم الفن وهل هو هروب من الواقع؟ «

دخلت عالم الفن في ســـن مبكرة جدا، وكان الســـبب 
وراء ذلـــك هـــو كون أبـــي وأمـــي فنانين تشـــكيليين، 
وأرى أننـــي كنـــت محظوظـــا جـــدا بذلك لعـــل أول ما 
أدركتـــه منـــذ الطفولـــة هـــو عمليـــة اإلبـــداع وحضور 
المعـــارض الفنية لم أكـــن أدرك تماما وقتها ما تنطوي 
عليـــه تلـــك الممارســـات الفنيـــة إال أننـــي أحببت ذلك 
كثيـــرا وســـاعدني أيضـــا القـــراءة فـــي الفـــن بفضـــل 

المكتبة الخاصة بوالدي، مازلت أذكر إلى اآلن.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509

أجرى الحوار: الفنان عباس يوسف

صــدر حديثــا كتــاب “لــون الغد... رؤية المثقــف العربي لما بعد كورونــا” للكاتب الكويتي طالب الرفاعي عن دار نشــر 
“ذات السالسل” في الكويت.

وفـــي الكتاب يرصـــد طالب الرفاعي حركـــة الفكر العربي، 
وذلـــك عبـــر الوقـــوف علـــى رؤية وتوقـــع ثمانيـــة وثمانين 
مفكرا ومبدعا ومثقفا، ينتمون لتســـعة عشـــر قطرا عربيا، 

عما سيكون عليه العالم بعد جائحة كورونا
وقدم للكتاب، الروائي والكاتب أمين معلوف 

قائـــال “مـــن يقـــرأ التوّقعـــات والتأّمالت 
األســـتاذ  ونّســـقها  جمعهـــا  التـــي 

طالـــب الرفاعـــي فـــي )لون 
أمامه  تّتضـــح  الغد(، 

صـــورة عالمنـــا كما 
ظهـــر فجـــأة تحت 
الجائحـــة.  مجهـــر 

عالـــم لـــم يعـــد يثـــق 
بالعقائـــد  وال  بالوعـــود 
وال بالقـــادة، عالـــم قوّيه 
هزيل، وعظيمـــه ضئيل، 

وثوابتـــه زائفة. عالم عليـــل تائه، يبحث عن بداية جديدة 
تغّيـــر المســـار، وُتصلح ما أفســـده الماضـــي، وُتعيد 
كافة العّدادات اللعينة إلى الصفر. ألْيس أملنا 
جميعـــا أن تكون وقفـــة كورونا مقّدمة 
النطـــالق عالمنا، أخيرا، نحو غٍد 

مختلف؟”
الكتـــاب، عبـــر  وجـــاء 
أربعة أقسام وخاتمة، 
يقف طالـــب الرفاعي 
مـــا  ليـــرى  بعـــد،  علـــى 
حـــل بالعالـــم، وكيـــف ينظـــر 
ويقـــرأ القاص والروائي والشـــاعر 
العربـــي، لحظـــة  والناشـــر والمثقـــف 
كونيـــة تحفـــر مســـارها، لتخـــّط تاريخا 
جديدا للبشرية، وتأتي بجديدها المعتاد، 

والذي سيشكل مستقبل البشرية.

ــي ــ ــاع ــ ــرف ــ ــب ال ــ ــالـ ــ أحـــــــــدث إصــــــــــــــدارات طـ
“لون الغد.. رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا”

الكتـــب  معـــرض  افتتـــاح  تقـــرر 
النـــادرة في باريس بعد أشـــهر من 
اإللغـــاء والتأجيـــالت، والـــذى يعد 
مـــن أهم األحـــداث بالنســـبة لهواة 
الجمـــع وتجـــارة الكتـــب على حد 

سواء
الصبـــر  بفـــارغ  الجميـــع  وينتظـــر 
الثانيـــة والثالثيـــن مـــن  النســـخة 
معـــرض باريـــس للكتاب النـــادرة، 
الـــذى كان مـــن المقـــرر مبدئيا في 

أبريـــل،   26 إلـــى   24 مـــن  الفتـــرة 
وسيكون الحدث األول في تجارة 
الكتب النـــادرة منذ انعقاد معرض 
نيويـــورك للكتاب في بداية شـــهر 
مارس، وقام 95 ٪ من العارضين 
الذين ســـجلوا فـــي أبريل بتجديد 
عقودهم بما في ذلك عدد كبير من 
بائعي الكتب األوروبيين، ليصبح 
العدد اإلجمالي 160 عارًضا خالل 

هذه األوقات الصعبة.

معرض باريس للكتب النادرة

بهاء عامر
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 أعلنت النجمة جينيفر لوبيز، عن موعد إطالق فيلمها الكوميدي  «
.”Marry Me“ الرومانسي الجديد 

ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع انستغرام مقطعا تشويقيا 
يظهر فيه النجمان المشاركان أوين ويلسون ومالوما، معلنة عن 

إطالق الفيلم في يوم الحب في فبراير 2021.

15

tariq_albahhar

تعرضت المغنية السورية أصالة نصري لهجوم واسع بعدما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبومها الخليجي 
الجديد “ال تستسلم” وذلك بعد تأجيله يوًما واحًدا من جانب الشركة بسبب الملحن ياسر بوعلي. وصعد هاشتاغ “أصالة 
اخرسي” في صدارة الهاشتاغات عبر موقع تويتر في السعودية، ورأى المتابعون الذين هاجموا األغنية بأن كلماتها تعد 
استنقاًصا للمرأة في وصفها إياها بالضعف في كلماتها وتحديدا في المقطع الذي يقول: “رفقًا بمن عنهن قيل.. استوصوا 

خيرا بالنساء.. فقد خلقن بضعفهن.. وزادهن هللا حياء”.

وغـــرد حســـاب باســـم بوجـــي يقـــول: “النســـاء خلقـــوا 
بضعفهـــن إذا أنـــِت ضعيفـــة مـــو كل النســـاء ضعيفات 
نفســـك! هذي إهانة للكل النساء اللي أحبهم ما اسمح 

لك تهينينهم أصالة_اخرسي”.
وممـــا جـــاء فـــي التغريـــدات أيضـــا: “أصالـــة اخرســـي 
مـــن اللي يقول عنا ضعيفات وقســـم باللـــه ال اصيده”، 
وأصالـــة اخرســـي اذا تبغـــون شـــخص يوصـــف المرأة 

ويتكلم بلسانها جيبو الكوين إليسا”.
عبـــر  األلبـــوم  مـــن  المقاطـــع  بعـــض  الفنانـــة  ونشـــرت 
“إنســـتغرام” وعلقـــت: “ألبوم ال تستســـلم متـــاح اآلن”، 

وذلك عبر تطبيق “ديزر”.
وتراهـــن أصالـــة علـــى ألبومهـــا الخليجـــي “ال تســـتلم” 
وتأمـــل أن يكـــون تعويًضـــا عـــن إخفاقهـــا فـــي األلبوم 
الخليجـــي الذي طرحته قبل 4 ســـنوات وتحديًدا في 
أكتوبـــر العـــام 2016، بعنـــوان “اعلق الدنيـــا” والذي لم 

يحقق النجاح المتوقع وقتها.
ويأتي األمل ألصالة بأن يكون ألبومها الخليجي القادم 
تعويًضـــا لجمهورها؛ كونها تحظـــى بقاعدة جماهيرية 
كبيـــرة في الســـعودية بحفالتها الغنائيـــة التي أحيتها 
فـــي المملكـــة، حيث أصبحت األولـــى عربيا من ناحية 
الحضور، وهو األمر الذي تسعى له بأن يحظى ألبومها 
باألفضليـــة خصوصـــا وأنهـــا وضعت ثقتهـــا التامة في 
الملحن ســـهم الذي قام باإلشراف التام عليه. وبالرغم 
من ذلك الهجوم، يبدو أن هذا العمل ســـيكون مختلفا 
عن باقي أعمال أصالة نصري، وله مكانة مميزة عندها 
وقـــد أثـــر كثيرا عليهـــا، فقد كتبت مؤخـــرا على إحدى 
منشوراتها على “إنستغرام”: “وكأّنني ألول مرة أسافر، 
عيـــدًا مع مؤونة حب مهيـــأة ألن تبقى غضة نضرة ما 
حييت....شـــعراء كبـــار وملحنـــون عظمـــاء وموزعون 

موسيقيون نسجوه على أجنحة العبقرية”.

“أصالة اخرسي”.. هجوم على الفنانة بعد طرحها “ال تستسلم“

15 مشروعا تشارك في الدورة السابعة لملتقى القاهرة السينمائي
يسري نصر اهلل ينافس بـ “أسطورة زينب ونوح”.. وكوثر بن هنية بـ “بنات ألفة”

كشــف ملتقى القاهرة الســينمائي عن القائمة النهائية لمشــروعات األفالم 
المشــاركة فــي نســخته الســابعة، التــي تقــام ضمــن فعاليــات منصــة “أيــام 
القاهرة لصناعة الســينما” بالدورة 42 لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 

)نوفمبر( المقبل.

تنوعـــت  مشـــروًعا،   15 القائمـــة،  تضـــم 
بيـــن الروائـــي والوثائقـــي، فـــي مرحلتي 
التطويـــر وما بعد اإلنتـــاج، وقع االختيار 
عليها من أصل 105 مشـــروعات تقدمت 
إلـــى “الملتقـــى” هـــذا العام مـــن 12 دولة 
عربيـــة، وتـــم فحصهـــا بعناية مـــن لجنة 
متخصصـــة تضم عددا مـــن الخبراء في 

صناعة السينما.
في مرحلة التطويـــر، وقع االختيار على 
مشـــاركة 7 أفـــالم روائيـــة، مـــن بينهـــا 4 
مصريـــة، هـــي “أســـطورة زينـــب ونـــوح” 
إخـــراج يســـري نصـــر هللا، و”فطـــار وغدا 
وعشـــا” إخـــراج محمـــد ســـمير، و”ســـنو 
 I can”وايت” إخراج تغريد أبو الحسن، و
hear your Voice Still” إخـــراج ســـامح 
عالء، باإلضافة إلى “مرور” إخراج عمرو 
 Scheherazade”و ســـوريا،  مـــن  علـــي، 
Goes Silent” إخـــراج أميـــرة ديـــاب من 
)فلســـطين، األردن(، و”Fog” إخراج ُربى 

عطية، من )العراق، لبنان(.
بينما فـــي مرحلة ما بعد اإلنتاج يشـــارك 
فـــي “الملتقـــى” فيلـــم روائـــي واحـــد هو 

“الزقاق” إخراج باسل غندور، من 
)األردن ومصر والسعودية(.
مشـــروعات  قائمـــة  أمـــا   
األفالم الوثائقية، فيشارك 
 4 فـــي مرحلـــة التطويـــر، 
أفـــالم هـــي، “بنـــات ألفة” 
إخـــراج كوثر بـــن هنية، 
مـــن )تونـــس وفرنســـا(، 
عنـــا”  و”إحكلهـــم 
إخـــراج رانـــد بيروتـــي، 
ألمانيـــا(،  )األردن،  مـــن 
وداد  إخـــراج  و”قيصـــر” 
)األردن،  مـــن  شـــفاقوج، 
 Flying Like”و أمريـــكا(، 

مـــن  ليوبـــي،  المهـــدي  إخـــراج   ”a Bird
)المغرب وفرنسا(.

 بينما يشـــارك في مرحلة ما بعد اإلنتاج 
ثالثـــة أفـــالم وثائقيـــة، هـــي “قبـــل آخـــر 
صـــورة”، إخـــراج آيـــة هللا يوســـف مـــن 
)مصـــر(، و”جمال العـــراق الخفي” إخراج 
سهيم عمر، من )العراق، بلجيكا، فرنسا(، 
و”عـــارض األفالم األخير” إخراج أليكس 

بكري من )فلسطين، ألمانيا(.
الســـينمائي  القاهـــرة  مهرجـــان  رئيـــس 
محمـــد حفظي يقـــول: “كان هناك إصرار 
هذا العام بأن يواصـــل )الملتقى( النجاح 
الذي حققه في دوراته الماضية، بتوفير 
العـــرب  للســـينمائيين  الدعـــم  ســـبل  كل 

الضـــوء  علـــى مشـــروعاتهم وتســـليط 

لحالـــة  االستســـالم  دون  المتميـــزة، 
الركـــود التـــي فرضهـــا فيـــروس كورونـــا 
على صناعة الســـينما بالعالـــم، ولكن في 
الوقت نفسه نتعهد في مهرجان القاهرة 
بتوفير مناخ آمن خالل إقامة الفعاليات، 
واإلجـــراءات  المعاييـــر  بكافـــة  يلتـــزم 
التـــي وضعتهـــا منظمة الصحـــة العالمية 
والحكومـــة المصرية؛ حفاظا على صحة 

وسالمة الجمهور والسينمائيين”.
يؤكـــد “حفظي”، أن هناك أكثر من ســـبب 
للســـعادة والفخـــر بملتقـــى القاهـــرة هذا 
العـــام، أولها أن الفيلم الوثائقي “عاش يا 
كابتـــن” للمخرجـــة مي زايد، الـــذي يمثل 
الســـينما المصريـــة فـــي الـــدورة الحالية 
والـــدورة  العريـــق،  تورنتـــو  لمهرجـــان 
قـــد  كان  القاهـــرة،  لمهرجـــان  المقبلـــة 
شـــارك كمشـــروع في النســـخة الخامسة 
للملتقـــى، وهو اليوم مصنـــف كأحد أهم 
األفـــالم العربية فـــي 2020. أما الســـبب 
الثانـــي للتفـــاؤل، فهـــو مرتبـــط باإلقبـــال 
الكبير على التقديـــم لملتقى القاهرة من 
12 دولـــة عربيـــة، والـــذي كان الفتـــا فيه 
بقـــوة مشـــاركة مخرجيـــن مخضرميـــن 
لهم تاريخ كبير في صناعة الســـينما إلى 
جانب آخرين يقدمون تجاربهم الروائية 
األولـــى، كمـــا كان الفتـــا أيضا المشـــاركة 
القويـــة مـــن المخرجات النســـاء بنســـبة 
تقتـــرب مـــن 50 %، وهـــو مؤشـــر مهـــم 
جـــدا علـــى أن الملتقـــى اكتســـب ســـمعة 
جيـــدة، وله تأثيـــر إيجابي ودور 

أساس في حركة صناعة السينما بالعالم 
العربي.

من جانبها تقـــول ميريام دغيدي مديرة 
بالمســـؤولية كان  الشـــعور  إن  الملتقـــى، 
لملتقـــى  التحضيـــر  أثنـــاء  جـــدا  كبيـــرا 
القاهـــرة هذا العـــام، ليس فقـــط للحفاظ 
علـــى النجاح الـــذي تحقق فـــي الدورات 
رغبـــة  لوجـــود  أيضـــا  وإنمـــا  الماضيـــة، 
حقيقة في مساعدة صناعة السينما في 
الخـــروج مـــن األزمـــة التي فرضهـــا وباء 
كورونـــا، وكانت المفاجئة أن اإلحســـاس 
متوفـــر  الصناعـــة  تجـــاه  بالمســـؤولية 
أيضـــا وبقـــوة لـــدى المجتمع الســـينمائي 
العربي، الذي رفض االستسالم للظروف 
االســـتثنائية واختـــار أن يتحدى بعزيمة 
وإصرار لتســـتمر الصناعة، وهذا انعكس 
بوضوح على حجم طلبات التقديم التي 
لـــم تنخفض عن النســـبة التي اســـتقبلها 

الملتقى العام الماضي.
تضيف “دغيدي”: “نفخر هذا العام بنجاح 
الملتقـــى في جذب قصـــص متنوعة من 
أنحـــاء العالم العربـــي، يقدمها مخرجون 
ينتمـــون إلى أجيال ومدارس ســـينمائية 
مختلفـــة، وهـــي المعادلـــة التـــي نســـعى 
لتحقيقها منذ البداية، فكما يسعدنا جدا 
مشـــاركة مخرج كبير بحجم يسري نصر 
هللا، ومخرجـــة متحققـــة مثـــل كوثـــر بن 
هنية، نســـعد أيضا بمشـــاركة المخرجين 
والمخرجـــات الذيـــن يقدمـــون تجاربهم 
األولى، ومن بينهم األردني باسل غندور 

األول  الروائـــي  مشـــروعه  يقـــدم  الـــذي 
كمخرج بعد وصوله كمنتج بفيلم “ذيب” 

إلى الترشيحات النهائية لألوسكار”.
الـــذي  النجـــاح  أن  “دغيـــدي”  وأكـــدت 
يتحقـــق ال يمكـــن اختصـــاره فـــي تقديم 
الجوائز التي وصلـــت قيمتها بالفعل في 
النســـخة الماضيـــة إلـــى 200 ألـــف دوالر 
وهو الرقـــم األضخم في تاريخ الملتقى، 
ولكن أيضا بتوفيـــر فرص إلقامة تعاون 
دولـــي وشـــراكات مـــع ســـينمائيين مـــن 
أنحـــاء العالـــم العربـــي، وهـــو ما يســـاعد 
المشـــروعات المختـــارة للخـــروج للنـــور، 
وحجـــز مكانهـــا فـــي مهرجانـــات العالـــم 

الدولية بعد أن يتم إنجازها.
يذكـــر أن أيـــام القاهرة لصناعة الســـينما 
منصـــة، تقام بشـــراكة مع مركز الســـينما 
العربيـــة، وتوفـــر فضـــاًء مهًمـــا إلجـــراء 
واالجتماعـــات  والتواصـــل  النقاشـــات 
خـــالل  ومـــن  والمحاضـــرات،  والـــورش 
يفســـح  الســـينمائي،  القاهـــرة  ملتقـــى 
المجـــال إلقامـــة تعـــاون بيـــن المواهـــب 

العربيـــة والمحليـــة، وأهـــم الشـــخصيات 
الدولية فـــي عالم صناعة األفالم؛ بهدف 

دعم السينما العربية.
وقد شـــهدت النســـخة الماضية من “أيام 
القاهـــرة” وجـــود أكثر من 550 اســـما من 
ـــاع الســـينما الدوليين، شـــاركوا  أهـــم ُصنَّ
فـــي أكثر من 25 فعاليـــة مختلفة تتنوع 
والحـــوارات  النقاشـــية  الحلقـــات  بيـــن 
الثنائيـــة والمحاضـــرات و3 ورش عمـــل، 
لتطويـــر   Screen Buzz مـــع  بالتعـــاون 
Eave On De� والســـيناريو التلفزيونـــي 
mand لتطوير الســـيناريو الســـينمائي و
Film Independent لإلنتـــاج اإلبداعـــي، 
Middle East Me�  باإلضافـــة إلـــى قمـــة
dia Initiative؛ مـــن أجـــل فعاليـــات تركز 
على العمـــل التلفزيوني، وتتضمن فرصا 
التنفيذييـــن  المديريـــن  بيـــن  للتواصـــل 
والمنتجيـــن  واألميركييـــن،  العـــرب 
والمؤلفيـــن، إضافة إلى فـــرص للمميزين 
مـــن حضـــور مؤتمـــرات  منهـــم تمكنهـــم 

وعرض مشروعاتهم.

خاص

القائمة النهائية لمشروعات األفالم المشاركة

من الدورة السابقة
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تعرف على صحتك من خالل شخصيتك
هل أنت متفائل أو منفتح أو انطوائي أو ساخر؟ أظهر بحث 
جديــد تأثيــر الشــخصية على الصحــة العامة للشــخص. على 
ســبيل المثال، يتمتع األشخاص الودودون باستجابة مناعية 
أقوى، ما يســمح للجســم بالتعافي من اإلصابة بشــكل أســرع 
ومحاربــة العدوى. كما أن األشــخاص الذيــن يتمتعون بمزاج 
ســعيد يمكنهــم تجنــب النوبــات القلبيــة. ووجــد باحثــون من 
جامعــة تينيســي أثنــاء دراســة تــم نشــر نتائجها فــي المجلة 
األوروبيــة لتمريــض القلــب واألوعيــة الدمويــة أن الشــخص 
أكثــر  الصبــور،  وغيــر  االنفعــال  وســريع  والســاخر  الســاخط 

عرضة للوفاة إذا أصيب بنوبة قلبية ثانية.

يتمتع المنفتحون بمناعة أقوى

وفًقــا لدراســة أجرتهــا جامعــة نوتنغهــام العــام 2015، يميــل 
األشــخاص الــودودون إلــى اإلصابــة بمســتويات أعلــى مــن 
االلتهــاب، مــا يعنــي اســتجابة مناعيــة أقــوى تســمح للجســم 
أســرع.  بشــكل  العــدوى  ومحاربــة  اإلصابــة  مــن  بالتعافــي 
وأظهــرت االختبــارات أن الجينــات المســؤولة عــن االلتهــاب 
أكثر نشاًطا بنسبة 17 % لدى األشخاص الذين تم تحديدهم 
علــى أنهــم منفتحــون مــن خالل دراســات الشــخصية مقارنة 

باألشخاص االنطوائيين.

يتمتع المتفائلون بصحة أفضل 

أجريــت دراســة فــي العــام 2014 علــى مرضــى فــي منتصف 
العمر خضعوا لعملية فتح مجرى جانبي للشريان التاجي، إذ 
اتضح أن األشــخاص المتفائلين في الحياة كانوا أقل عرضة 
مرتيــن ألن ينتهــي بهــم األمــر فــي المستشــفى مــرة أخــرى، 

إضافة إلى أنهم شعروا بألم أقل أثناء الجراحة.

االنطوائيون أكثر عرضة للخرف

2014، فــإن األشــخاص  العــام  وفًقــا لدراســة ســويدية 
الذيــن ال يثقــون فــي اآلخرين هــم أكثر عرضــة لإلصابة 
بالخرف بـ 3 مرات من األشخاص األقل تشاؤًما، حسب 

صحيفة “التلغراف”.

وزوجتــه  مصــري  مواطــن  لقــي 
وابنتهمــا وابنهمــا مصرعهــم، فيما 
حــادث  فــي  طفلتهمــا،  أصيبــت 
تصــادم علــى طريــق الزقازيــق – 

ههيا بمحافظة الشرقية. 
وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا، 
يفيــد بوقــوع حــادث تصــادم بين 
ســيارات عدة أثناء زفة عروسين 
علــى طــرق الزقازيــق - ههيــا، مــا 
أسفر عن مصرع مواطن وزوجته 
وابنتهما وابنهما، وإصابة طفلتهما 

عمرها 3 سنوات بكسور.
مستشــفى  إلــى  الطفلــة  وُنقلــت 
األحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي 
العــالج الالزم، فيمــا ُنقلت الجثث 
تحــت  المستشــفى  إلــى مشــرحة 

تصرف النيابة العامة.
وُحرر محضر بالواقعة، وُأخطرت 

النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع 4 أفراد من 
أسرة أثناء زفة 

عروسين
ينصح األطباء بتناول ما ال يقل عن 500 
ملغ من فيتامين “ســي” يومًيا، إذ يساعد 
الكوليســترول  مســتوى  خفــض  علــى 
“الضــار” والدهــون الثالثية فــي الدم، كما 
يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلب 
واألوعيــة الدمويــة. ووفقــا للخبراء، فإن 
المصدر المثالي لفيتامين “ســي” هو ثمار 
نبتة ورد أيار، والتي يمكن تحضير الشاي 
منها، حيث يســاعد هذا النوع من الشــاي 

علــى تقوية جهاز المناعة وإثراء الجســم 
بالعناصــر المفيــدة. وأضــاف الخبــراء أن 
ثمار ورد أيار غنية بالفالفونويد، إذ تعمل 
هــذه المــواد علــى خفض ضغــط الدم عن 
طريــق تحســين تدفــق الــدم إلــى القلــب. 
نســبة  يخفــض  أيــار  ورد  شــاي  أن  كمــا 
الســكر في الــدم وكذلك يمنع نمو الخاليا 
الدهنيــة في الكبــد، وبالتالي منع اإلصابة 

بمرض السكري، وفق موقع “وان”.

اشــتكى الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بســبب  أصدقائــه؛  جميــع  فقــد  أنــه  مــن 
انتخابــه ألعلــى منصــب في البــالد، وحل 

مكانهم أعضاء الكونغرس. 
وقــال ترامــب فــي اجتمــاع مــع الناخبين 
فــي واليــة ويسكونســن “لقــد فقــدت كل 
كان  المنصــب.  هــذا  بســبب  أصدقائــي 
لــدي أصدقــاء )يقولون( مرحبــا دون، هيا 
نمضي لتناول العشاء، )فأرد( حسنا، نعم، 
ريتشــارد، ســأذهب... مرحبا دون، هيا بنا 

نمضــي إلــى مــكان مــا. حســنا الري، أراك 
كانــت  بنيويــورك...  المطعــم  فــي  الحقــا 
لدينا أحاديث رائعة، كنا نشعر باالرتياح”.
ومضى ترامب كاشــفا عمــا يعانيه “فجأة 
أصبحت رئيســا للواليات المتحدة، واآلن 
الرئيــس،  ســيدي  قائليــن:  بــي  يتصلــون 
يومــا؟  نتقابــل  أن  تــودون  هــل  ســيدي، 
وأنــا أقول “اســترح. نادني باســم دونالد، 
أنــت تعرفني منذ 30 عاما. )فيرد(: شــكرا 

جزيال لك سيدي الرئيس”.

العلماء يكشفون نوع الشاي الذي يطيل العمر

ترامب: المنصب أفقدني جميع أصدقائي

فرقة الرقص الشعبي خالل بروفة قبل المهرجان 
الخريفي لدى الهندوسيين “نافاراتري” في أحمد آباد، 

الهند )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التماثيــل  إســقاط  مــن  موجــة  بعــد 
أوروبــا  فــي  التاريخيــة  للشــخصيات 
هــذه  وصلــت  المتحــدة،  والواليــات 
الظاهــرة إلــى كولومبيا، إذ أثار إســقاط 
تمثال ألحد قادة الغزو اإلســباني جدال 
في المجتمع.  وحذا أبناء شعب ميساك 
فــي كولومبيــا حــذو نشــطاء  األصلــي 
الواليــات  فــي  المهمــة”  الســود  “حيــاة 
األســبوع  هــذا  وأســقطوا  المتحــدة، 
تمثاال للغازي اإلســباني سيباستيان دي 
بياللكاســار مــن القــرن الســادس عشــر، 
في مدينة بوبايان جنوب غربي البالد.
وأصبــح ذلك أول حــادث من نوعه في 
كولومبيــا، إذ أقــدم أبناء أحد الشــعوب 
لغــاز  تمثــال  إســقاط  علــى  األصليــة 

إسباني.
األصليــة  الشــعوب  أبنــاء  ووصــف 
التواصــل  مواقــع  علــى  ومؤيدوهــم 
“عمــل  بـــ  العمليــة  هــذه  االجتماعــي 

المقاومة األصلية” و “عمل تحرير”.

األميركيــة،  التجــارة  وزارة  أعلنــت 
أمــس الجمعــة، أنها ســتحظر المعامالت 
تطبيقــات  مــع  األميركيــة  التجاريــة 
التواصــل االجتماعــي المملوكــة للصيــن 
“وي تشات” و”تيك توك” ابتداء من يوم 
غــد األحــد. وبموجب الحظــر األميركي، 
رئيســيين  متجريــن  علــى  ســيتعين 
الهاتــف المحمــول تديرهمــا  لتطبيقــات 
أبــل وغوغل، إزالة التطبيقات، كما يمنع 
أيضــا علــى الشــركات األميركيــة تقديم 
خدمات من خالل” ويتشــات”، كتحويل 
المتحــدة،  الواليــات  داخــل  األمــوال 
نيــوز  “ســكاي  مراســلة  ذكــرت  حســبما 

عربية” في واشنطن.
ويأتــي هــذا اإلعــالن فــي الوقــت الــذي 
الرئيــس  فيــه  يعلــن  أن  المتوقــع  مــن 
دونالــد ترامــب، الجمعــة، مــا إذا كانــت 
علــى صفقــة  ال  أم  ســتوافق  الحكومــة 
لشــركة “أوراكل” لالستحواذ على حصة 
فــي “تيــك تــوك”، وتصبــح شــريكا تقنيا 

للشركة في الواليات المتحدة.

عدوى إسقاط التماثيل 
تصل إلى كولومبيا

واشنطن تحظر “تيك 
توك” و ”وي تشات”

جردت إليزابيــث الثانية، ملكة بريطانيا، 
المنتــج الســينمائي األميركــي الســجين، 
هارفــي وينشــتاين، رســميا مــن أوســمته 
الفخريــة بعــد إدانته باالعتداء الجنســي 
واغتصــاب  ســابق  إنتــاج  مســاعد  علــى 
توجيهــات  الملكــة  وأصــدرت  ممثلــة.  
بإلغــاء “وســام القائــد الفخــري” المعطــى 
ينايــر   29 بتاريــخ  وينشــتاين،  لهارفــي 

2004، وفقا إلعالن رسمي في لندن.

وكانــت إدانــة قطــب الســينما األميركيــة 
بتهمــة االغتصاب أثــارت دعوات جديدة 
خطــوة  وهــي  أوســمته  مــن  لتجريــده 
البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  يدعمهــا 
محكمــة  وكانــت  جونســون.  بوريــس 
المنتــج  بســجن  قضــت  أميركيــة 
 23 وينشــتاين،  هارفــي  الســينمائي، 
عامــا، بعــد إدانته باالغتصــاب واالعتداء 

الجنسي.

ملكة بريطانيا تجرد هارفي وينشتاين من أوسمته

أمل كلوني تستقيل من منصب مبعوث بريطانيا لحرية اإلعالم بسبب 
خطط الحكومة “المؤسفة” لخرق اتفاق بريسكت. وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد منحت وينشتاين، 67 عاما، ثاني أرفع وسام في المملكة؛ تقديرا 

لمساهمته البارزة في صناعة السينما البريطانية.

حظي رجل سبعيني بموجة تعاطف 
التواصــل  وســائل  علــى  واســعة 
االجتماعــي، وانهالت عليه الرســائل 
من أشــخاص يطلبون صداقته، بعد 
انتشــرت صــورة الفتــة وضعهــا  أن 
علــى نافــذة منزلــه، أعــرب فيهــا عن 
شــعوره بالوحــدة بعد وفــاة زوجته، 
وعن حاجته للتعرف على أصدقاء.

وعّلق تونــي وليامز )75 عاما( لوحة 
على نافذة منزله في بريطانيا، كتب 
عليهــا: “لقــد خســرت جــو. زوجتــي 
العزيــزة وتــوأم روحــي. ليــس لــدي 
أصدقــاء أو عائلــة.. ال يوجــد أحــد 

ألتحدث معه”.
وأضــاف: “أجــد الصمــت المتواصــل 

ال  عــذاب  ســاعة   24 مــدار  علــى 
يمكــن تحملــه.. أال يمكــن ألحــد أن 
يساعدني؟”. وخسر ويليامز زوجته 
فــي مايــو الماضــي، بعــد صــراع مــع 
ســرطان البنكرياس، وال يوجد لديه 

أي أبناء أو أصدقاء.
وبعــد وفــاة زوجتــه، حــاول ويليامز 
التعــرف علــى أصدقــاء مــن خــالل 
فــي صحيفــة محليــة،  إعــالن  نشــر 
ثــم  لــم يتلــق أي اتصــاالت،  أنــه  إال 
صغيــرة  بطاقــات  يطبــع  أن  حــاول 
وتوزيعهــا  العمــل  ببطاقــات  أشــبه 
على أشــخاص في السوبرماركت أو 
في منطقته، لتفشــل هــذه المحاولة 

أيضا.

بالفتة فطرت القلوب.. عجوز يبحث عن أصدقاء

العاصمــة  عمــدة  أعلــن 
البريطانية لندن صديق خان، 
إلغــاء احتفــاالت رأس الســنة 
2021؛  الجديــدة  الميالديــة 

بسبب جائحة كورونا. 
ويأتي هذا القرار بعد ساعات 
الصحــة  وزيــر  كشــف  مــن 
عــن  كــوك،  مــات  البريطانــي 

ارتفاع وتيرة انتشار وباء كورونا المستجد في البالد، وتضاعف عدد المصابين 
بالفيروس الذين يدخلون المستشــفيات للعالج كل أســبوع. وأمام ارتفاع عدد 
اإلصابات الجديدة بالفيروس، اقترح خبراء بريطانيون على حكومتهم العودة 
إلى اإلغالق العام ألسبوعين في الشهر المقبل، إال أن الحكومة ردت على لسان 
وزيــر الصحــة أمــس الجمعة أن هــذا التدبير غير وارد في الظــرف الحالي، ولن 

يتم اللجوء إليه إال كمالذ أخير.

عمدة لندن يلغي احتفاالت رأس السنة الفجر:  
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