
قالت النائب كلثم الحايكي إنها  «
سترفع االقتراحات التي تضمنها 

االجتماع مع إدارة نادي باربار 
كمشاريع للجهات المعنية 

لتخصيص الميزانية الالزمة ضمن 
ميزانية الدولة للعام 2012 - 2022 

بحسب اإلمكانات.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا  «
خالل تعامالت أمس الخميس، 

مع عدم اليقين السياسي 
واالقتصادي. ويأتي ارتفاع أسعار 

المعدن األصفر بعد الخسائر 
القوية أمس األول وسط قوة 

الدوالر األميركي.

أعلنت أسرة الصادق المهدي،  «
زعيم حزب األمة السوداني 

ورئيس وزراء آخر حكومة 
منتخبة قبل انقالب عمر 

البشير في العام 1989، أن 
نتيجة فحصه لكوفيد19- 

إيجابية.

قال المعلق والمدرب الصوتي  «
محمد الموالي لـ “مسافات 

البالد” إن أكبر معوقات التعليق 
الصوتي هي الناتجة من الذين 

هم في مساحته، وأعني البعض 
منهم طبًعا.

يسدل الستار مساء اليوم  «
)الجمعة( على منافسات بطولة 

كأس االتحاد البحريني لكرة 
القدم، بإقامة المباراة النهائية 
بين ناديي المحرق والبسيتين 
عند 6 مساًء، على استاد مدينة 

خليفة الرياضية.

المرأة البحرينية عملت في “الخارجية” منذ 48 عاًما
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تحديد 1 ديسمبر موعًدا لالحتفال بالمرأة البحرينية الدبلوماسية )أرشيفية(

الرفاع -  المجلس األعلى للمرأة

تحتفـــل مملكـــة البحرين فـــي األول من ديســـمبر من كل عام 
بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية مجيدة أطلقتها قرينة 
عاهـــل البالد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة فـــي العام 
2008، بشعارها الرئيســـي “قرأت، تعلمت، شاركت” لالحتفاء 
بالشـــراكة الوطنية للمـــرأة البحرينية في بناء الوطن. ويعمل 
المجلس عبر هذه المناسبة على إبراز المسيرة الحافلة للمرأة 
البحرينيـــة في المجال الدبلوماســـي، التي عملـــت في وزارة 

الخارجية في العام 1972 ألول مرة.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أكد وزير النفط، الشـــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن ملتقى 
وجائزة التميز القيادي للمرأة الســـادس في قطاع النفط والغاز 
)ليـــواس 2020( شـــكل فرصـــة ســـانحة لبحث ودراســـة أوضاع 
قطـــاع النفـــط والغـــاز ومســـتقبل هـــذا القطـــاع في ظـــل ما يمر 
بـــه العالـــم مـــن أوضـــاع صعبة جـــراء جائحـــة فيـــروس كورونا 

المستجد.

“ليــواس 2020” فــرصــــــــة 
لدراسـة أوضـاع النفـط والغـاز

أبــي زيد: العمــل بجهد لــردع الســلوك اإليرانــي المخرب

أميركا تندد بمحاولة الحوثي استهداف السعودية

واشنطن، الرياض- وكاالت

األميركـــي،  الخارجيـــة  أدان وزيـــر 
مايـــك بومبيـــو، أمـــس، محـــاوالت 
االنقالبيـــة  الحوثييـــن  ميليشـــيات 

في اليمن استهداف السعودية.
وقـــال في تغريدة عبـــر “تويتر”، إن 
هجمـــات الميليشـــيا المدعومة من 
إيـــران تهدد أمـــن المنطقة، وعليهم 

وقفهـــا فـــورا. كما شـــدد المســـؤول 
الحوثييـــن  علـــى  أن  األميركـــي 
وقـــف تعاملهـــم مـــع إيـــران، مؤكدا 
أن هجماتهـــم تهـــدد أمـــن المدنيين 

األبرياء وحياة األميركيين أيضا.
وأتى تصريـــح بومبيو، بعـــد تأكيد 
الســـفير األميركـــي في الســـعودية، 

جـــون أبـــي زيد، على أهميـــة تعزيز 
السالم في منطقة الشرق األوسط، 
الســـلوك  لـــردع  بجهـــد  والعمـــل 
اإليرانـــي المخـــرب فـــي المنطقـــة، 
مؤكدا أن تدخالت إيران في اليمن 
إيجـــاد مســـار  مـــن صعوبـــة  تزيـــد 

للسالم والحل.

السفير جون أبي زيد وزير الخارجية األميركي

28 طبيًبا يتدربون في “الصحة” دون مكافآت
الدمستاني لـ “^”: نظراؤهم يتقاضون 650 دينارا شهرًيا

أكـــد النائـــب أحمـــد الدمســـتاني أن وزارة الصحـــة أبرمت 
عقودا مع 28 طبيًبا من خريجي جامعات الخارج للتدريب 
في مرافق وزارة الصحة وذلك الستكمال عملية التدريب 

التي تؤهلهم من استيفاء متطلبات التأهيل العلمي.
ونـــوه إلـــى أن العقود التـــي وقعها أطبـــاء خريجو الخارج 
نصـــت بـــأن ال يتقاضى هؤالء أية أمـــوال أو مكافآت على 
خدمتهـــم أســـوة بنظرائهـــم خريجـــي الجامعـــات الطبيـــة 
في البحريـــن الذين يتقاضون نظيـــر تدريبهم 650 دينارا 

شهرًيا.
وانتقد الدمســـتاني عملية التمايز بين األطباء المواطنين 
من الخريجين في الخارج بالخريجين من الداخل، مشيًرا 
إلـــى أنهـــم جميًعـــا ســـيقومون بـــذات العمليـــات والمهـــات 
ويعملـــون لفتـــرات طويلـــة اســـبوعًيا تصل إلى 50 ســـاعة 

عمل.

تقـــدم نـــواب أخيـــرا باقتـــراح برغبـــة 
الفرجـــان  وتأهيـــل  إعمـــار  لتســـريع 

المحرقية.
والنواب هم: إبراهيـــم النفيعي، خالد 
بوعنـــق، حمد الكوهجـــي، عمار قمبر، 

محمد بوحمود.

وأشارت المذكرة اإليضاحية للمقترح 
إلـــى أن الفرجـــان والمناطـــق القديمة 
فـــي مدينـــة المحرق تعبر عـــن الهوية 
البحرينية األصلية وتعد شاهدا على 
أصالـــة الشـــعب وتراثـــه الحـــي الـــذي 
ينبـــض بالحيـــاة رغـــم مـــا أصابـــه من 
اإلهمـــال، إذ أدى أهمال هذه المناطق 

إلى هجرها.

تسريـع إعمـار فرجـان المحـرق

اموازنة لنادي باربار المحرق والبسيتين في سيناريو ثالث متكررالموالي: التعليق الصوتي يعاني الفوضىإصابة الصادق المهدي بـ “كوفيد- 19”الذهب يرتفع عالميًّ

0507101512

الرئيس الفرنسي يزور موقع الحادث 

باريس، الرياض - وكاالت

قتل ثالثـــة أشـــخاص أحدهم على 
األقل نحرا وأصيب آخرون بجروح 
صبـــاح أمـــس فـــي هجوم بســـكين 
اعتقلت الشـــرطة منفذه في مدينة 
نيس جنوب شـــرق فرنسا، بحسب 
مـــا أعلنت الشـــرطة الفرنســـية في 

أحدث حصيلة. وأوضح مصدر في 
الشـــرطة أن شخصين رجل وامرأة 
قتـــال فـــي كنيســـة نوتـــردام بينمـــا 
توفـــي ثالـــث بعـــد إصابتـــه بجروح 
خطيـــرة فـــي حانـــة قريبـــة كان قد 

لجأ إليها.

حادث طعن يوقع 3 قتلى في فرنسا

ذكرت عضو المكتـــب التنفيذي التابع 
للجمعيـــة الخليجيـــة لإلعاقـــة نائـــب 
رئيـــس جمعيـــة الصداقـــة للمكفوفين 
البحرينية شـــريفة المالكي لــــ “البالد” 
ذوي  مـــن  األشـــخاص  مجمـــوع  أن 
اإلعاقـــة فـــي البحريـــن يبلـــغ 10766 
اإلعاقـــة  ذوي  عـــدد  ويبلـــغ  شـــخصا، 
البصريـــة 1209 مـــن الجنســـين، بينما 
الذهنيـــة  اإلعاقـــة  ذوي  عـــدد  يبلـــغ 
والنفســـية 4284 شخصا، وعدد ذوي 
اإلعاقـــة الحركية إلى 3412 شـــخصا 
وعـــدد ذوي اإلعاقـــة الســـمعية 1861 
شخصا، مبينة أن هذه األعداد تشمل 
الذكـــور واإلنـــاث ومـــن كل الشـــرائح 
العـــام  إحصـــاءات  حســـب  العمريـــة 

.2019

10766 مجموع 
ذوي اإلعاقة 

بالبحرين

16 صفحة - 210 فلوس

خطأ طبي يتسبب بوفاة جنين وتشوه جسم األم

نقص المختصين يقنن عمل األشعة في السلمانية

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيـــس نيابة الوزارات والجهات 
فـــي  بالتحقيـــق  المتخصصـــه  العامـــة 
العـــام  المحامـــي  الطبيـــة  المســـؤولية 
المستشار حســـين البوعلي بأن النيابة 
العامـــة باشـــرت التحقيـــق في شـــكوى 
أدى  طبـــي  لخطـــأ  بتعرضهـــا  ســـيدة 

لفقـــدان جنينهـــا وتشـــوه مواضـــع مـــن 
جسمها.

وباشـــرت النيابـــة التحقيق باســـتدعاء 
الشـــاكية وزوجهـــا وســـماع اقوالهمـــا، 
وأمـــرت بالتحفـــظ على الملـــف الطبي، 
الطبيبـــة  علـــى  الشـــاكية  وعرضـــت 

الشـــرعية لفحصهـــا لتحديد مـــا بها من 
إصابـــات وســـببها وعالقة ذلـــك بوفاة 
اللجنـــة  أيضـــًا  ندبـــت  كمـــا  الجنيـــن، 
الطبيـــة  األخطـــاء  بتقريـــر  المختصـــة 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــه 

والخدمات الصحية.

الســـلمانية  قـــال مصـــدر طبـــي بمجمـــع 
الطبـــي لصحيفـــة “البـــالد” إن مـــن بيـــن 
األقســـام التي تشهد ضغطا من المرضى 
هو قســـم األشـــعة )الرنين المغناطيسي( 
مـــن  للعديـــد  عملـــه  يحتـــاج  والـــذي 

المتطلبات.
الســـلمانية  إدارة  أن  المصـــدر  وأوضـــح 

وضعت العديـــد من الخطط التي يجري 
العمل عليها حاليا لتقليل قوائم االنتظار 
الطويلـــة، ولتلبيـــة أكبـــر عـــدد ممكن من 
المرضى المحتاجين لألشعة، ومن بينها 
عمل القســـم حاليا طوال أيام األســـبوع 
)7 أيام( لتلبية المواعيد، وسيتم اإلعالن 
عـــن الحلول الســـريعة قريبـــا وقد يكون 

من ضمنهـــا فتح عيادات األشـــعة للعمل 
مساء، وغيرها من الحلول.

الرنيـــن  ألشـــعة  أجهـــزة   3 وتتوافـــر 
وهـــو  الســـلمانية،  فـــي  المغناطيســـي 
المستشـــفى الوحيـــد الـــذي يقـــدم هـــذه 
األشـــعة للمواطنين بالمجان مع العلم أن 

هذه األشعة باهظة الثمن.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-1  1442 1313 ربيع األول
Oct 2020 3030 أكتوبر

Year: 13السنة
No:4399العدد
FRIالجمعة

الرياض - مباشر
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إيجابيــة  نتائــج  حقــق  العربــي  البرلمانــي  العمــل 

إشادة بجهود جاللة الملك بدعم العمل المشترك

أشاد البرلمان العربي  بدعم عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة للعمل 

العربي المشترك.
العربـــي  البرلمـــان  افتتـــاح  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
أولى جلســـاته لـــدور االنعقـــاد األول من الفصل 
الخميـــس  أمـــس  وذلـــك  الثالـــث،  التشـــريعي 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي 
النائـــب ممـــدوح الصالـــح أن جلســـات البرلمـــان 
العربي شـــهدت إشـــادة برلمانية واســـعة بجهود 
جاللـــة الملـــك المفـــدى، مشـــيرا إلـــى أن العمـــل 
البرلمانـــي العربـــي المشـــترك حقـــق فـــي الفترة 
الماضية العديد من النتائج اإليجابية والمثمرة 
في سبيل تعزيز التشريعات العربية التي تسهم 

في تقوية الروابط العربية المشتركة.
وأشار الصالح إلى أنَّ استمرار التواصل والعمل 
البرلماني العربي المشترك يعكس الحرص على 
تنفيـــذ توجيهـــات عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبما يصب في 
مصلحـــة الوطـــن والمواطنين، مؤكـــدا مواصلة 
الجهود في بناء عالقات برلمانية عربية أخوية 

قائمة على أسس متينة.
وشـــارك النائب الصالح في الجلسة االفتتاحية 
األولـــى للبرلمان العربي مـــن دور االنعقاد األول 
من الفصل التشـــريعي الثالث والتي عقدت في 

الفترة 29-27 أكتوبر الجاري في القاهرة.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقى وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي، األميـــن العـــام لمجلـــس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
نايـــف الحجـــرف، وذلـــك بمناســـبة 

زيارته مملكة البحرين.

وأهدى الوزير األمين العام مجسم 
مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة الـــذي 
أصدرتـــه الـــوزارة احتفـــاء بمـــرور 
مئة عام على بدء التعليم النظامي 

الحكومي في العام 1919.

الحجرف يتسلم مجسًما لـ “الهداية الخليفية”

توظيف اإلمكانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية
تركمانستان ــع  م ــادي  ــص ــت واالق الــســيــاســي  ــاح  ــفــت االن دعـــم  ــل:  ــن زي

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل حـــرص 
تكريـــس  علـــى  النـــواب  مجلـــس 
الجهود وتوظيف اإلمكانات لتفعيل 
دعمـــا  البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية 
للخطط الوطنية في مجال االنفتاح 
االقتصادي، وتعزيز فرص االستثمار، 
مساندة لمســـيرة التطوير واإلصالح 
والنهضـــة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
ونوهت باالهتمـــام البالغ الذي يوليه 
علـــى  العمـــل  فـــي  النـــواب  مجلـــس 
تنميـــة وتعزيـــز العالقـــات البرلمانية 
الصداقـــة  جســـور  ومـــد  الخارجيـــة 
العالـــم؛  برلمانـــات  مـــع  والتعـــاون 
إلبراز المنجـــزات الوطنيـــة الزاخرة، 

التجـــارب  أفضـــل  مـــن  واالســـتفادة 
الدولية، بما يصب في تحقيق الخير 

للوطن والمواطنين.
جـــاء ذلك خالل لقـــاء “ُعقد عن ُبعد” 
بين رئيســـة مجلس النواب، ورئيسة 
بجمهوريـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــة 

ماميدوفـــا،  غولشـــات  تركمانســـتان 
تعزيـــز  ســـبل  اللقـــاء  تنـــاول  حيـــث 

التعاون. 
وأكـــدت زينل أهمية تواصل الجهود 
البرلمانيـــة الثنائية، ودعم المســـاعي 
لتحقيق التفعيل المنشـــود لمذكرات 

التفاهم التي وقعتها مملكة البحرين 
فـــي  تركمانســـتان  جمهوريـــة  مـــع 
والثقافيـــة  السياســـية  المجـــاالت 
بمـــا  واالســـتثمارية،  واالقتصاديـــة 

يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت ماميدوفـــا بما 
تشـــهده العالقـــات الثنائية من تطور 
وتقـــدم كبيريـــن، من شـــأنه أن يفتح 
التعـــاون  لتطويـــر  واســـعا  المجـــال 
األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  المتبـــادل 
الســـيما فـــي المجاليـــن االقتصـــادي 
واالســـتثماري، معربـــة عن إشـــادتها 
فـــي  والمطـــرد  الســـريع  بالتقـــدم 
المســـيرة التنموية لمملكـــة البحرين، 
ومـــا يشـــكله ذلـــك من تعزيـــز لفرص 
العمـــل المشـــترك بيـــن البلديـــن فـــي 

المستقبل.

رٔييسة مجلس النواب في لقاء مع رئيسة الجمعية الوطنية بتركمانستان 

القضيبية - مجلس النواب

التضامن مع السعودية ضد اإلرهاب الحوثي
الدولية ــراف  ــ واألع للقوانين  صـــارخ  انتهاك  الــشــورى”:  “خــارجــيــة 

والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  اســـتنكرت 
واألمن الوطني بمجلس الشـــورى برئاسة يوسف 
الغتم اســـتمرار الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومة 
مـــن إيران ارتكاب األعمال اإلرهابية على المملكة 

العربية السعودية.
وأشـــادت اللجنـــة بكفـــاءة قـــوات تحالـــف دعـــم 
الشـــرعية في اليمن وتصديها لصاروخ باليســـتي 
باتجـــاه مدينـــة نجـــران، و 6 طائرات بـــدون طيار 
)مفخخـــة( علـــى األراضـــي الســـعودية مســـتهدفة 
بذلك أمن واســـتقرار اراضيها وسالمة المواطنين 

والمقيمين.
وأكـــدت اللجنـــة موقـــف مملكـــة البحريـــن الثابت 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تجـــاه 
والوقوف معها صًفا واحًدا ضد كل ما يهدد أمنها 
واســـتقرارها وســـالمة أراضيها، وما يشـــكله ذلك 
مـــن انتهـــاك صـــارخ للقوانيـــن واألعـــراف الدولية 

ويشكل تهديًدا ألمن واستقرار المنطقة.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
المالـــي  البحريـــن  بمرفـــأ  بمكتبـــه 
عبدالكريـــم  والناشـــر  الباحـــث 
إســـماعيل، الـــذي أهداه نســـخة من 
كتابـــه الـــذي قـــام بإصـــداره مؤخرا 
 – “آل خليفـــة وآل ســـعود  بعنـــوان 

الزيارات المتبادلة”.
وأشاد ميرزا بالجهود المتميزة التي 
يقـــوم بهـــا الباحـــث إســـماعيل فـــي 
إصـــدار المؤلفـــات والكتـــب القّيمة، 
خصوصـــا هذا الكتاب الذي قام فيه 
بعـــرض تاريـــخ العالقـــات األصيلـــة 
التي تربط مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، ومـــا 

تحمله من أواصـــر األخوة والمصير 
المشـــترك، والمســـتمدة من عالقات 
القيادتين الرشـــيدتين عبر المراحل 

التاريخيـــة الممتـــدة، والتـــي تعتبـــر 
نموذجـــا يحتـــذى بـــه فـــي العالقات 

والتعاون بين الدول.
وقـــال ميرزا إن اإلصـــدار هو بمثابة 
معلومـــات أرشـــيفية مهمـــة، وإثراء 
ومرجعـــا  البحرينيـــة،  للمكتبـــة 
دوام  للباحـــث  متمنيـــا  للباحثيـــن، 
فـــي مشـــاريعه  والســـداد  التوفيـــق 

البحثية القادمة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب إســـماعيل عـــن 
شكره وتقديره لرئيس هيئة الطاقة 
المســـتدامة علـــى اهتمامـــه ودعمه 
والمؤرخيـــن  للكّتـــاب  وتشـــجيعه 
البحرينييـــن؛ األمـــر الذي من شـــأنه 

تحفيزهم لبذل المزيد من العطاء.

ميــرزا: جهــود مميــزة للباحــث عبدالكريــم إســماعيل

العالقات مع السعودية نموذج يحتذى

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك ســـفير مملكة البحريـــن لدى 
جمهوريـــة ألمانيا االتحادية عبدهللا 
عبداللطيف، في المنتدى االقتصادي 
العربي األلماني الـ 23، والذي نظمته 
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة العربية 
األلمانيـــة، وافتتحـــه وزيـــر الماليـــة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية محمد 
الجدعان ووزيـــر االقتصاد والطاقة 
بجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة بيتر 

التماير.
واســـتعرض الســـفير خـــالل الحلقة 
للســـفراء  المخصصـــة  النقاشـــية 
الجهـــود واإلنجـــازات التـــي قامـــت 
بهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مكافحة 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( 
بتوجيهات من عاهل البالد صاحب 

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعـــم الحكومـــة برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، والجهـــود الوطنيـــة لفريـــق 
البحريـــن برئاســـة ولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
كمـــا تطـــرق إلـــى الفـــرص التجارية 
واالســـتثمارية المتاحـــة بين مملكة 
ألمانيـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 

االتحادية.

عبداللطيف يســتعرض جهود البحرين فــي مكافحة الجائحة

فرص استثمارية مع ألمانيا

جاللة الملك

عبدالعزيز العجمانعبدالرحمن جمشيرفيصل النعيمييوسف الغتم

نانسي خضوري حمد النعيمي علي العرادي

المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل  خفـــر  قائـــد  اســـتقبل 
اللواء ركن بحري عالء ســـيادي، 
لألمـــن  التعـــاون  وكالـــة  مديـــر 
هايـــدي  األميركيـــة  الدفاعـــي 

غرانت والوفد المرافق لها.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب قائد 
خفـــر الســـواحل بغرانـــت، مؤكدًا 
أهمية تبـــادل مثل هذه الزيارات 

التعـــاون  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا 
األمـــن  مجـــال  فـــي  والتنســـيق 

والسالمة البحرية.
وتـــم خالل اللقاء، بحث عدد من 
بالتعاون  المتعلقـــة  الموضوعات 
الثنائـــي فـــي مجـــاالت التدريب 
وبنـــاء القدرات والســـبل الكفيلة 

بدعمها.

التنسيق مع أميركا في األمن البحري

المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين حادث الطعن اإلرهابي الذي 
وقـــع في مدينـــة نيـــس بالجمهورية 
مقتـــل  عـــن  أســـفر  ممـــا  الفرنســـية، 
وإصابة عدد من األشـــخاص، معربة 

عن بالـــغ التعازي والمواســـاة ألهالي 
وذوي الضحايـــا ولحكومـــة وشـــعب 
وتمنياتهـــا  الفرنســـية،  الجمهوريـــة 
بالشـــفاء العاجـــل للمصابيـــن، جـــراء 

هذا العمل اإلرهابي اآلثم.

“الخارجية”: “حادث نيس” يتنافى مع اإلنسانية



مـــن  األول  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تحتفـــل 
ديســـمبر من كل عام بيـــوم المرأة البحرينية 
كمناســـبة وطنيـــة مجيـــدة أطلقتهـــا قرينـــة 
عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة في العام 2008، بشعارها 
الرئيـــس “قرأت، تعلمت، شـــاركت” لالحتفاء 
بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء 

الوطن.
ومـــا زالت هذه المناســـبة في تطور مســـتمر 
بعد مـــرور 12 عاما على إطالقهـــا؛ بل تزداد 
وهًجـــا وألًقا وأهميًة عاًمـــا بعد عام في ظل 
دخـــول المـــرأة البحرينيـــة مجـــاالت حيوية 
نها عن كفاءة  جديدة بجرأة وشجاعة، وتمكُّ
وجـــدارة مـــن إثبات ذاتهـــا وخدمة أســـرتها 
ووطنهـــا والدفـــع ُقدمـــا بمســـيرة االزدهـــار 
والتنميـــة الوطنيـــة إلى جـــوار أخيها الرجل 
فـــي مجتمـــع بحرينـــي متحضـــر تتعـــزز فيه 
معاير التنافســـية واالستدامة والتوزان بين 

الجنسين.
وفـــي هـــذا العـــام يحتفـــي المجلـــس األعلى 
للمـــرأة بالمـــرأة البحرينية في مجـــال العمل 
الدبلوماســـي، وذلـــك بهدف تســـليط الضوء 
علـــى إنجـــازات المـــرأة فـــي هـــذا المجـــال، 
وقـــد جـــاء ذلك متزامنـــا مع احتفـــاء مملكة 
البحريـــن ببدء العمـــل الدبلوماســـي المنظم 
قبل 51 عاًما وتخصيص يوم للدبلوماســـية 
وجهـــود  لمنجزاتهـــا  تقديـــرًا  البحرينيـــة 

منتسبيها.

قصص النجاح

ويعمـــل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة عبـــر هذه 
المناســـبة على إبراز المسيرة الحافلة للمرأة 
البحرينيـــة في المجال الدبلوماســـي، حيث 
عملـــت في وزارة الخارجية في العام 1972 
ألول مرة، وجرى تعيين أول سفيرة للمملكة 
 ،1999 العـــام  الفرنســـية  الجمهوريـــة  لـــدى 
وتعييـــن أول وكيلـــة وزارة فـــي الخارجيـــة 
على مستوى الوطن العربي في العام 2017. 
كما يعمل المجلس على إبراز قصص النجاح 
التـــي حققتها المرأة في هـــذا المجال وبيان 
الفرص والتحديات الســـتدامة تقدم المرأة، 
إضافة إلى التعرف على أفضل الممارســـات 
الدوليـــة لتعزيـــز التوازن بين الجنســـين في 

مجال العمل الدبلوماسي.
هـــذا وبعـــد مـــرور 12 عامـــا علـــى المبـــادرة 
مـــن قرينـــة عاهـــل البالد مـــن تكريـــس نهج 
جديد يحتذى بـــه على صعيد توجيه جميع 
الطاقـــات الوطنيـــة المعنيـــة فـــي مجـــاالت 
المـــرأة  حضـــور  مـــدى  الستكشـــاف  العمـــل 
فيـــه، وإشـــباعه دراســـة وبحًثا عبر سلســـلة 
والمنتديـــات  والمؤتمـــرات  اللقـــاءات  مـــن 
العلميـــة ومجموعات التركيـــز وورش العمل 
والمعـــارض التي تقام علـــى مدار عام كامل، 
ثـــم التعـــاون الفاعـــل مـــع الجهـــات المعنيـــة 
على تنفيذ المخرجـــات والتوصيات، ويأتي 
االحتفـــاء بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي كل عـــام 
اســـتحقاقًا وتقديـــرًا لعطـــاء المـــرأة المتميز 
ودورهـــا المتفانـــي فـــي مختلـــف القطاعات 
والمجـــاالت، والتـــي تحققت عبر التشـــجيع 
والدعم واالهتمـــام وخلق الفرص الحقيقية 
لمشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء وتنمية 

المملكة وبناء البحرين الحديثة.

التعليم والصحة

ونظـــرا لما لمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية 
مـــن أهميـــة كبرى، فقـــد تفضل عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة برعاية االحتفـــال األول بيوم المرأة 
البحرينيـــة فـــي عـــام 2008، حيـــث تفضـــل 
جاللتـــه بزيـــارة إلـــى مقـــر المجلـــس األعلى 
للمرأة في السادس عشر من ديسمبر، وألقى 
جاللته كلمة ســـامية بمناسبة العيد الوطني 
ويـــوم للمـــرأة البحرينيـــة وتفضـــل جاللتـــه 
بمنـــح قرينـــة عاهـــل البالد رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وسام الشيخ 
عيســـى من الدرجة الممتازة كمـــا أنعم على 
عـــدد مـــن الشـــخصيات الوطنيـــة بأوســـمة 
ملكية تقديرًا من جاللته لجهودهن في بناء 
نهضـــة البحريـــن الحديثـــة وتعزيـــز مكانتها 
فـــي كافـــة المجـــاالت، كمـــا تفضلت ســـموها 
بزيارة تاريخية لمدرســـة المنامة االبتدائية 
ثانويـــة  مدرســـة  أول  باعتبارهـــا  للبنـــات، 
للبنـــات فـــي البحريـــن تأكيـــدًا واهتمامًا من 
ســـموها بضرورة المحافظة علـــى المدارس 
الحكومية القديمة وترميمها وجعلها صرحا 
من الصـــروح الشـــامخة للتعليم فـــي مملكة 
البحرين، وكان شعار هذا اليوم “80 عاما من 
التعليم النظامي واإلنجاز”، حيث تم اختيار 
التعليم شعار هذا العام وذلك بمناسبة ذكرى 
مـــرور 80 عاما على دخول التعليم النظامي 

للمرأة في البحرين.
وفي العام 2009 جرى االحتفاء بالمرأة في 
القطاع الصحي، تحت شـــعار “المرأة واألمن 
وطبيبـــة..”،  ممرضـــة..  قابلـــة..  الصحـــي.. 
وبهـــذه المناســـبة تفضلـــت صاحبـــة الســـمو 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  الملكـــي 
برعايـــة الحفل الـــذي أقيم في كليـــة العلوم 
الصحيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي وإلقاء 
كلمـــة أكـــدت فيهـــا ســـموها علـــى الصـــورة 
المتحضـــرة للمـــرأة البحرينية وهي تشـــارك 
وتجتهـــد وتعمل على بنـــاء وتطوير وحفظ 
أمـــن مجتمعهـــا الصحي الـــذي حرصت على 
أن تتواجـــد فـــي كافة مجاالته وتســـتجيب 
الحتياجاته في تدرج متزن والفت وبقناعة 
تامـــة مـــن أجـــل التغييـــر والتجديـــد لبنـــاء 
الوطن، كما تم خالله تكريم أوائل العامالت 
فـــي المجـــال الصحي فـــي مملكـــة البحرين 
وتنفيذ معرض للصور الســـتعراض مســـيرة 
وتطـــور نهضـــة المرأة البحرينيـــة في مجال 

الطب والصحة منذ القدم.

 العمل التطوعي

تـــم   ،2010 البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  وفـــى 
اختيـــار موضوع العمل التطوعي للمرأة في 
البحريـــن لهـــذا اليـــوم تحـــت عنـــوان “المرأة 
البحرينيـــة والعمل التطوعـــي.. 55 عامًا من 
المشـــاركة والعطاء”، وذلك تقديرًا لمســـيرة 
حافلـــة بالعطاء للنســـاء البحرينيات األوائل 
اللواتـــي بدأن مســـيرة العمـــل التطوعي مما 
كان له تأثيره على مســـار العمل الوطني في 
مملكـــة البحرين، وتم خـــالل االحتفال بهذا 
اليـــوم تكريـــم الجمعيـــات النســـائية الرائدة 
في المجال وإطالق مبادرتين هامتين هما: 
ســـجل العمل التطوعي، وجائزة المغفور لها 
الشـــيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل 

الشبابي التطوعي.

العطاء االقتصادي

التمكيـــن  اختيـــار  تـــم   ،2011 العـــام  فـــي 
االقتصـــادي للمـــرأة موضوعـــًا ليـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة، وأقيمت الفعاليات تحت عنوان 
“المـــرأة البحرينية في التنمية االقتصادية.. 
شـــراكة وعطـــاء” حيـــث تفضلـــت صاحبـــة 

السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
برعاية االحتفال بهذه المناسبة ومرور عشر 
سنوات على إنشاء المجلس. وقد تم خالل 
االحتفال بتكريم المؤسســـات التي ساهمت 
في دعـــم برامج ومشـــاريع المجلس األعلى 
للمرأة خالل عشـــر ســـنوات، وإطالق امتياز 
وافتتـــاح  الشـــابة،  العمـــل  لرائـــدة  الشـــرف 
معـــرض رائـــدات األعمال الشـــابات )جاليري 
متكامـــل  اقتصـــادي  منتـــدى  وعقـــد   ،)45
مجـــال  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  بخصـــوص 

االقتصاد واألعمال.

إنجازات رياضية

وفـــي يـــوم المـــرأة البحرينيـــة 2012، أقيـــم 
االحتفـــال الخامـــس بيوم المـــرأة البحرينية 
إرادة..  والرياضـــة:  “المـــرأة  شـــعار  تحـــت 
انجـــاز.. تطلعات” وجاء هذا االحتفال تحت 
رعايـــة كريمـــة مـــن صاحبـــة الســـمو الملكي 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لالحتفال 
بإنجـــازات المـــرأة فـــي المجـــال الرياضـــي، 
وأقيمت بهذه المناســـبة عدد مـــن الفعاليات 
الهامة أبرزها دورة المرأة البحرينية لأللعاب 
الرياضية في عشر رياضات مختلفة إضافة 
طاولـــة  وحـــوارات  نقاشـــية  حلقـــات  إلـــى 
مســـتديرة وبطولـــة لأللعـــاب الشـــعبية، كمـــا 
تـــم تكريم الفـــرق الفائزة فـــي دورة األلعاب 
الرياضية وبطولة األلعاب الشعبية ورؤساء 
التـــي شـــاركت فـــي  الرياضيـــة  االتحـــادات 

الدورة.

نشاط إعالمي

أمـــا عن يـــوم المرأة البحرينيـــة للعام 2013، 
فقد وقع االختيار على أن يكون عمل المرأة 
البحرينيـــة فـــي المجال اإلعالمـــي موضوع 
البحرينيـــة تحـــت  المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــال 
عنـــوان “ المـــرأة واإلعـــالم” وذلـــك لالحتفاء 
بإنجـــازات المرأة في مجال اإلعالم وتوثيق 
مســـيرتها فـــي هـــذا المجـــال، وُأطلـــق ضمن 
هذا االطار مســـابقة الرالـــي اإلعالمي بهدف 
المســـاهمة فـــي تنشـــيط االنتـــاج االعالمـــي 
بشـــكل  المـــرأة  لقضايـــا  والمحـــرك  المؤثـــر 
عـــام من خـــالل إثـــراء المجـــاالت اإلعالمية 
المختلفـــة لتكـــون محـــركًا ودافعـــًا لالرتقاء 

قضايـــا  تتنـــاول  التـــي  اإلعالميـــة  بالمـــادة 
وحقوق المـــرأة في كافـــة المجاالت وصوال 
فـــي مجـــال  الـــى إحـــداث تطـــور ملمـــوس 
اإلعالم الموجـــه للمـــرأة وللمجتمع بمختلف 
فئاتـــه، كما جـــرى تنظيـــم الملتقى الشـــبابي 
“المـــرأة واإلعـــالم االجتماعـــي “. بمشـــاركة 
حوالي 200 شاب وشابه إلكسابهم المهارات 
الالزمة وملتقى إعالمي حول صورة المرأة 
فـــي اإلعالم العربـــي بهدف تبـــادل الخبرات 
بيـــن العامالت في المجـــال من دول مجلس 

التعاون الخليجي.

المجال العسكري

وفي العام 2014 جرى االحتفاء بالمرأة في 
المجال العســـكري تحت عاهل البالد وجرى 
االحتفال بكلية عيســـى العســـكرية الملكية، 
وجاء االحتفاء بإنجازات المرأة في المجال 
العســـكري لما حققته المـــرأة البحرينية على 
مدى 40 عامًا من انجاز في السلك العسكري 
والمتنوعـــة،  الخدميـــة  بمختلـــف قطاعاتـــه 
فـــي  وقدرتهـــا  لكفاءتهـــا  حتميـــة  كنتيجـــة 
الوقـــوف بجانب الرجـــل لحماية هذا الوطن 
حيـــث  مكتســـباته،  وحمايـــة  عنـــه  والـــذود 
استطاعت المرأة أن تضع بصمتها الواضحة 
فـــي كافـــة مياديـــن العمـــل العســـكري، وأن 
تحظـــى بكامـــل حقوقهـــا لتصـــل بذلـــك إلى 
مناصـــب قياديـــة وإداريـــة ورتبـــًا عســـكرية 
لتتـــوج  واســـتحقاق  جـــدارة  عـــن  عاليـــة 
مســـيرتها فـــي ركـــِب الســـلك العســـكري إلى 
جانـــب الرجـــل في حمل الســـالح ورفع لواء 
النهضة الشـــاملِة بالمملكـــة، كما جرى تنظيم 
ملتقـــى خليجـــي للمرأة العســـكرية ومعرض 

“المرأة العسكرية بصمات وإنجازات”.

قائدات مصرفيات

في العـــام 2015 جرى تخصيص يوم المرأة 
البحرينيـــة لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي القطـــاع 
المالي والمصرفي، حيث أقيم االحتفال في 
مقر بورصـــة البحرين تحـــت رعاية صاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينة العاهـــل، حيث قامت 
ســـموها بتكريم األوائل من النســـاء اللواتي 
عملـــن فـــي مؤسســـاتهن مـــن ذوات الخدمة 
الطويلـــة، إضافـــة إلـــى النســـاء الحاصـــالت 

على المناصب العليا في المؤسسات المالية 
بجولـــة  ســـموها  قامـــت  كمـــا  والمصرفيـــة، 
فـــي معـــرض الصـــور التاريخيـــة للمـــرأة في 
القطاع المالـــي والمصرفي، وما وصلت إليه 
مـــن مناصـــب قياديـــة تمثلـــت فـــي وصولها 
وشـــركات  البنـــوك  إدارة  مجالـــس  لرئاســـة 
االســـتثمار المالي، وجـــاء االحتفـــاء بالمرأة 
في القطـــاع المالـــي والمصرفي تماشـــيًا مع 
المـــرأة  التـــي حققتهـــا  االنجـــازات العريقـــة 
فـــي هـــذا القطـــاع، وقدرتهـــا علـــى اإلســـهام 
بفاعليـــة فـــي تكريـــس دور البحريـــن كمركز 
مالي إقليمي وعالمي رائد، مشـــيدة ســـموها 
بالكـــوادر المؤهلة والطاقـــات المتجددة في 
شـــتى مجـــاالت وأوجـــه العمـــل المصرفـــي، 
وهو ما تثبته وتؤكده إســـهامات وإنجازات 
المـــرأة البحرينيـــة في هـــذا المجـــال، حيث 
جـــرى تنظيـــم مؤتمـــر المـــرأة فـــي القطـــاع 
المالـــي والمصرفي وتنظيم زيارات لطالبات 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة لتوعيتهن 
حول “الثقافة المالية وسوق األوراق المالية 

وطرق إدارة المال والمحافظة عليه”.

تشريعات قانونية

وفـــي العـــام 2016 أعلنـــت صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة عن 
تخصيـــص مناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينية 
القانونـــي  المجـــال  فـــي  بالمـــرأة  لالحتفـــاء 
والعدلـــي، حيث جرى االحتفـــال بهذا اليوم 
فـــي مقـــر المحكمـــة الدســـتورية، وقـــد تـــم 
للمـــرأة  الثالـــث  الوطنـــي  المؤتمـــر  تنظيـــم 
مســـيرة  والقانـــون:  “المـــرأة  البحرينيـــة 
وتدشـــين  وتطلعـــات”،  وإنجاز...تحديـــات 
بوابـــة المرأة في المجـــال العدلي والقانوني 
للقضـــاء، وصفحـــة  األعلـــى  المجلـــس  فـــي 
متخصصة بتشريعات المرأة بهيئة التشريع 

والرأي القانوني.

كفاءة هندسية

وفـــي العـــام 2017 جرى تخصيص مناســـبة 
يـــوم المرأة لالحتفاء بالمـــرأة البحرينية في 
المجـــال الهندســـي، وذلـــك نظرًا لمـــا قدمته 
المـــرأة البحرينيـــة مـــن عطـــاءات مهمة في 
هـــذا المجـــال علـــى مـــدى قرابـــة األربعيـــن 

عامـــًا الماضية والتي بدأت في الســـبعينات، 
وبالتحديـــد في مجال الهندســـة الكيميائية 
والهندســـة   ،1977 عـــام  فـــي  والمدنيـــة 
المعماريـــة عـــام 1978، والهندســـة الزراعية 

والكهربائية عام 1979.
مـــا  المهندســـة  بالمـــرأة  االحتفـــاء  وواكـــب 
حققتـــه المـــرأة مـــن إنجـــازات واســـعة فـــي 
اســـتطاعت  حيـــث  الهندســـي،  القطـــاع 
مواكبـــة التخصصـــات الهندســـية الجديـــدة 
مثل هندســـة الكمبيوتر وهندســـة الطيران، 
وأثبتـــت حضـــورًا كبيـــرًا فيها، واســـتطاعت 
إثبات كفاءتها وجدارتها في تلك المجاالت 
رغـــم صعوبتها، لتصل نســـبة الخريجات من 
هـــذا التخصـــص مـــا يقـــارب 43 % ولتبلـــغ 
نســـبة مشاركتها كمهندســـة في سوق العمل 
ما يبلغ 25 % في القطاع العام و21 % في 
القطـــاع الخـــاص، وذلـــك وفقـــا إلحصائيات 

العام 2017.

مساهمات بلدية

 وفـــي مطلـــع العـــام 2018 أعلنـــت صاحبـــة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  الملكـــي  الســـمو 
للمـــرأة عن تخصيص يوم المـــرأة البحرينية 
هـــذا العـــام لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي المجـــال 
التشـــريعي والعمـــل البلـــدي، التـــي تشـــكلت 
أول  ضمـــن  األولـــى  مشـــاركتها  مالمـــح 
فـــي  البحريـــن  شـــهدتها  بلديـــة  انتخابـــات 

منتصف العشرينيات من القرن الماضي.
وقد واكـــب موضوع المرأة هـــذا اإلنجازات 
البحرينيـــة  المـــرأة  التـــي حققتهـــا  الكبيـــرة 
من خـــالل حضورهـــا الفاعل فـــي المجالس 
التشـــريعية والبلديـــة، وقدرتهـــا علـــى رفـــع 
مســـاهمتها في الشـــأن العام ودخول مجال 
المـــرأة  ومســـاهمات  السياســـي،  العمـــل 
البحرينيـــة النوعية لدى إعداد ميثاق العمل 
الوطنـــي ودورهـــا المشـــهود ضمـــن الجهـــود 
الوطنيـــة التـــي كلفت بمتابعـــة تفعيل بنوده 
األنشـــطة  مـــن  تنفيـــذ مجموعـــة  تـــم  وقـــد 
والفعاليات من ابرزها المؤتمر الدولي حول 
“دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق 
العدالـــة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات 
مســـتقبلية، وإطـــالق برنامـــج االستشـــارات 
والنشـــاط  البحرينيـــة  للمـــرأة  االنتخابيـــة 
التفاعلـــي “صـــوت شـــباب 2030” لتكريـــس 

الوعي بالعملية االنتخابية.

 علوم المستقبل

فـــي العـــام 2019، خصص المجلـــس األعلى 
البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  مناســـبة  للمـــرأة 
لالحتفـــاء بالمرأة في مجـــال التعليم العالي 
وعلوم المستقبل، وذلك تزامنًا مع مرور مئة 
عام على بدء التعليم النظامي في البحرين، 
وجرى خالل هذه المناســـبة تســـليط الضوء 
مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  حققتـــه  مـــا  علـــى 
إنجـــازات كبيـــرة في هـــذا المجـــال النوعي، 
حيـــث تقلـــدت مناصـــب قياديـــة رفيعة من 
بينهـــا رئيســـة جامعة وعميـــدة، كما حصلت 
فـــي مجـــال  علـــى درجـــات علميـــة رفيعـــة 
األكاديمـــي  والبحـــث  الجامعـــي،  التدريـــس 

وعضوية الهيئات والمراكز الدولية.
كمـــا جـــرى خـــالل هـــذه المناســـبة االحتفاء 
بعطـــاء المـــرأة فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي 
وعلوم المســـتقبل وتوثيق الجهود الوطنية 
التـــي ســـاهمت فـــي دعـــم مشـــاركة المـــرأة 
فـــي هذا المجـــال والفـــرص المتاحة لتحفيز 
مشـــاركتها  الســـتدامة  المـــرأة  واســـتقطاب 
فـــي قطـــاع التعليـــم العالـــي، وإبـــراز أهميـــة 
التعليم الفني والمهني للطالبات لتحضريهن 
بالمهـــارات الفنيـــة الحتياجات ســـوق العمل 
الحالية والمســـتقبلية، واســـتثمار الدراسات 
والبحـــوث األكاديميـــة فـــي مجـــال المـــرأة، 
المـــرأة  وتنافســـية  مشـــاركة  واقـــع  وبيـــان 
العالـــي  التعليـــم  مجـــاالت  فـــي  البحرينيـــة 
وعلوم المســـتقبل حيث تم إطالق المبادرة 
الوطنيـــة للتـــوازن بين الجنســـين في علوم 
نســـائي  هاكثـــون  أول  وتنظيـــم  المســـتقبل 

بمملكة البحرين بعنوان “تحدي وابتكار”.
هذا ويمثل االحتفال بيوم المرأة البحرينية 
مـــع نهايـــة كل عـــام انطالقـــة جديـــدة أمـــام 
الجهـــود  لتعزيـــز  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الرامية لتكريس حضـــور المرأة في المجال 
المحـــدد، ومواصلـــة التعـــاون مـــع الشـــركاء 
من أجـــل ضمان التنفيـــذ األمثل للمخرجات 
وتحقيـــق الغايـــات المنشـــودة، كمـــا يواصل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة البنـــاء علـــى هـــذه 
التجربة الغنية وتطويرها عامًا بعد عام، لما 
لها من أهمية تتعـــدى تكريم المرأة في يوم 
األول مـــن ديســـمبر إلى برنامـــج عمل منظم 
دائم طيلـــة أيام العام لتعزيـــز حضورها في 
قطـــاع من القطاعات، ومراكمة مكتســـباتها، 
االزدهـــار  مســـيرة  فـــي  مســـاهمتها  ورفـــع 

والتنمية الوطنية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المـرأة البحرينيـة عملت في “الخارجيـة” منـذ 48 عاًما
بـــبـــاريـــس بـــحـــريـــنـــيـــة  ــرة  ــيـ ــفـ سـ أول  تـــعـــيـــيـــن  ــى  ــلـ عـ ــن  ــديـ ــقـ عـ مـــــــرور 

تعيين أول وكيلة في “الخارجية” على 
مستوى الوطن العربي في 2017

ا مع دخول  المناسبة تزداد وهًجا سنوّيً
المرأة مجاالت جديدة بجرأة وشجاعة
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تطهير المنازل في عالي وتوزيع 10 آالف كمامة
ــار الـــفـــيـــروس ــ ــش ــ ــت ــ ــن ان ــ ــلـــحـــد مـ ــة لـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــو لــــالــــتــــزام بـ ــ ــدع ــ الـــعـــصـــفـــور ي

أشـــاد محافظ الشمالية علي العصفور 
بالجهـــود التـــي يبذلها فريـــق البحرين 
الوطنـــي بقيـــادة ولـــي العهـــد األميـــن 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة وجهود الحملـــة الوطنية “فينا 
خير” التـــي أطلقها ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي مكافحة تفشـــي جائحـــة كورونا 
االلتـــزام  أهميـــة  مبينـــًا   ،19 كوفيـــد 
بمســـئولية في الحد والســـيطرة على 

تفشي الفيروس.
جـــاء ذلـــك خـــالل متابعـــة المحافـــظ 
حملـــة التطهيـــر لعدد مـــن المنازل في 

منطقة عالي برعاية مستشفى رويال 
البحريـــن، وبمشـــاركة اإلدارة العامـــة 
شـــرطة  ومديريـــة  المدنـــي  للدفـــاع 
المحافظة الشمالية وجمعية أصدقاء 
الصحة، مـــن أجل اعتماد عالي مدينة 
الصحـــة  منظمـــة  قبـــل  مـــن  صحيـــة 

العالمية.
وفـــي ســـياق آخـــر قامـــت المحافظـــة 
بالتعاون مع شـــرطة خدمـــة المجتمع 
بمديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
بتوزيـــع  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 
مـــن  اســـتالمها  تـــم  كمامـــة  آالف   10
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

في عدد من مناطق المحافظة.
وشـــملت حملـــة تطهيـــر المنـــازل فـــي 
عالـــي توزيـــع أدوات ومـــواد التطهير 

مستشـــفى  مـــن  مقدمـــة  والوقايـــة، 
رويـــال البحرين، وكمامـــات من إنتاج 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
وحملة فينا خيـــر، باإلضافة إلى دليل 
إرشـــادي يتضمن الخطوات المعتمدة 
مـــن قبـــل وزارة الصحة فـــي التطهير 

المنزلي.

هـــذه  مثـــل  أهميـــة  المحافـــظ  وأكـــد 
تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  التـــي  الحمـــالت 
الوعي بأهمية االســـتمرار في عمليات 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  التطهيـــر، 
الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
وارتـــداء الكمامـــات للحد من تفشـــي 
رعايـــة مستشـــفى  شـــاكرًا  الجائحـــة، 
رويـــال البحرين لحملة تطهير المنازل 

في عالـــي، ودعـــم المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية، وتعـــاون اإلدارة 
ومديريـــة  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 

شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية ووزارة 
الصحـــة وجمعيـــة أصدقـــاء الصحـــة 
وجمعيـــة عالي الخيريـــة االجتماعية، 

في إنجـــاح مثل هـــذه الفعاليات التي 
مبـــادئ  وتؤكـــد  التكاتـــف،  تعكـــس 

الشراكة المجتمعية.
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“ابتدائية المتنبي”: تباعد ومعقمات وطابور داخل الصف
الجزئيـــة للعـــودة  المصـــورة  تغطيتهـــا  فـــي  تســـتمر   ”^“

بصـــورة  الطلبـــة  عـــودة  إطـــار  فـــي 
جزئيـــة إلـــى المـــدارس الحكوميـــة، 
استقبلت مدرسة المتنبي االبتدائية 
انتظمـــوا  الذيـــن  طالبهـــا  للبنيـــن 
بسالسة وسرعة، بفضل اإلجراءات 
االحترازية الشاملة، واالستعدادات 
التـــي عملـــت عليهـــا وزارة التربيـــة 
مـــدى شـــهور منـــذ  والتعليـــم علـــى 

انتهاء العام الدراسي الماضي.
وتغطـــي تدابيـــر الصحة والســـالمة 
الوقائيـــة اليـــوم الدراســـي بأكملـــه، 
بـــدءا بفحص درجـــات الحرارة قبل 
دخـــول المدرســـة، وضمـــان التباعد 
االجتماعـــي وخاصة فـــي الصفوف 
انصـــراف  إلـــى  وصـــوال  الدراســـية، 
الطلبة على دفعـــات تفصلها فترات 
زمنيـــة؛ لمنـــع التزاحـــم واالختـــالط 

قدر المستطاع.
مدرســـة  مديـــرة  “البـــالد”  التقـــت 
التـــي  هجـــرس،  صبـــاح  المتنبـــي 
أشـــارت إلـــى أن المـــدارس ســـعيدة 
باســـتقبال طالبهـــا مرة أخـــرى، بعد 
الـــذي  النظاميـــة  الدراســـة  تعليـــق 
اســـتمر شـــهورا عديدة جراء تفشي 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيرًة إلـــى أنه 
تـــم تهيئـــة هذه العـــودة بإجـــراءات 

احترازية صارمـــة؛ لتوفير أكبر قدر 
الصحيـــة  والســـالمة  الوقايـــة  مـــن 

للطلبة.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم 
قد قامت بجهد بالغ على الصعيدين 

الصحـــي والتعليمـــي، وخاصـــة مـــن 
خـــالل التدريـــب والتوعيـــة، حيـــث 
لإلدارييـــن  عمـــل  ورش  أقامـــت 
بالمـــدارس؛ مـــن أجل رفع مســـتوى 
الوعي الصحي، واالستعداد التخاذ 

إجـــراءات وقائيـــة واحترازية أثناء 
علـــى  والعمـــل  المدرســـي،  اليـــوم 
تحقيـــق بيئـــة صحيـــة آمنـــة للطلبة 
وكذلـــك  بالمدرســـة،  والعامليـــن 
تقديم التوجيهات ونشـــر اإلعالنات 
األدوات  وتوفيـــر  التوعويـــة 
والتركيـــز  الصحيـــة  والمســـتلزمات 
علـــى عمليـــة التباعـــد خـــالل غـــرف 

التعلم أو في أروقة المدرسة.
وأضافت هجرس: كما تلقت الهيئة 
عمـــل  ورش  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
تضمنت توجيهات بشـــأن استخدام 
برامـــج وتطبيقـــات تعليميـــة تعتمد 
على تقنية التمكين الرقمي، وورش 
أخرى؛ لتمكين مديري المدارس من 
اســـتحداث نظم تعليمية إلكترونية 
تســـهم فـــي تمكينهـــم مـــن متابعـــة 
العملية التعليمية بنجاح، مع تمكين 
اإلشـــراف اإلداري واالجتماعـــي من 
متابعـــة عمليـــة التعلـــم االفتراضي؛ 
األمـــر الـــذي كان لـــه األثـــر البالغ في 
تســـهيل متابعـــة الشـــأن األكاديمـــي 
ممـــن  الطلبـــة  لجميـــع  والصحـــي 
ينخرطون فـــي الصفوف الفعلية أو 
االفتراضيـــة، متمنيـــن للجميع عاما 

دراسيا موفقا.

صدور أول كتاب بحريني بأميركا للتعامل مع تحديات كورونا

المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  اإلعـــالن  تـــم 
األميركية عن صدور أول كتاب بحريني 
ضمن المشـــروع العالمي القتصاد اإللهام 
باللغـــة اإلنكليزيـــة، ويضـــم العديـــد مـــن 
األفـــكار الجديـــدة للوصـــول إلـــى فـــرص 
جديـــدة للتعامل مـــع التحديـــات المقبلة 
وغيـــر المســـبوقة لجائحـــة كورونا، ونال 
إشـــادات مـــن مؤسســـات متخصصة في 
العالـــم. فقد تمكـــن باحثـــان وأكاديميان 
بحرينيـــان همـــا الدكتـــورة دينـــا أحمـــد، 
ومحمد جاســـم بو حجي “من لفت أنظار 
العالم في إعـــداد أول كتاب علمي حول 
“كوفيـــد 19”، تحت عنـــوان “الحلول غير 
 ”19 كوفيـــد  جائحـــة  فـــي  المستكشـــفة 
وتمـــت طباعته فـــي الواليـــات المتحدة 
األمريكية بمشـــاركة فريق بحث عالمي ، 

ليكـــون أول كتاب محمكـــم عن الجائحة 
في المكتبة البحرينية والعالمية.

لــــ  أكـــدا  للكتـــاب  والمحـــرران  المعـــدان 
“البـــالد”: أن الغرض من هـــذا الكتاب هو 
تقديـــم حلـــول عمليـــة غـــي مستكشـــفة 
للعالـــم ، ويظهـــر كيـــف يتعامـــل “اقتصاد 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  مـــع  اإللهـــام” 
فـــي  وتواجـــدت  ظهـــرت  التحديـــات 
المجتمعات بسبب “كوفيد 19”، ويستغل 
الفرص أثناء وبعد الجائحة المدمرة ، ثم 
يقدم الحلول التي تســـاعد على استثمار 

الفرص من أجل عالم أفضل.
وأشـــار الباحثـــان فـــي اقتصـــاد اإللهـــام 
إلـــى ان الكتاب يدمج األطـــر للتحديات 
االجتماعيـــة  المشـــكالت  و  البشـــرية 
حدثـــت  التـــي  المعقـــدة  واالقتصاديـــة 

نتيجـــة لألزمة الجائحة بهدف تحســـين 
قـــدرة العالـــم علـــى االســـتجابة ألزمـــات 
الطـــوارئ الدولية والوطنيـــة أو التعامل 
معها عند تكرار تفشـــيها، وإعـــداد العالم 
أكثـــر لســـيناريوهات مســـتقبلية مماثلة، 
مـــن  العديـــد  لديـــه  العالـــم  أن   ، مبينـــان 
الفـــرص الســـتثمارها مـــن هـــذه الجائحة 

العالميـــة، وأنه يمكن تســـريع تنفيذ هذه 
التداعيـــات  مـــن  المزيـــد  لمنـــع  الفـــرص 

السلبية .
ويضيفـــان بـــأن  الكتاب يطـــرح “الحلول 
غيـــر المستكشـــفة” حول طرفـــي الحياة 
وطلـــب الـــرزق، حيـــث يوضـــح الكتـــاب 
كيف يمكننا المساعدة في إنقاذ األرواح 

وفي نفس الوقت تحسين الطريقة التي 
نســـتجيب بها لتفشي المرض بشكل عام 
تتجـــاوز  المستكشـــفة  غيـــر  فالحلـــول   ،
إيجـــاد العالجـــات واللقاحـــات المناســـبة 

مـــع دخولنا العصر الجديـــد ونحتاج إلى 
استكشـــاف المزيـــد مـــن أنـــواع وأنمـــاط 
األنظمة والعمليات القادمة التي ستكون 

ضرورية للمرحلة المقبلة.

دينا أحمد

للمناهـــج  المســـاعد  الوكيـــل  كشـــفت 
التربيـــة  بـــوزارة  التربـــوي  واإلشـــراف 
والتعليـــم أحـــالم العامـــر أنـــه تـــم نشـــر 
األول  الدراســـي  الفصـــل  دليـــل دروس 
على موقـــع الـــوزارة اإللكتروني، والذي 
يتضمـــن جميـــع الـــدروس المطلوبة في 
التعليـــم األساســـي، والتعليـــم الثانـــوي 
العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم 
الدينـــي، وفي كل مادة ومقرر دراســـي، 

عدد الدروس )3042( درسًا.
وأوضحـــت العامر أنه نشـــر هـــذا الدليل 
يتزامـــن مـــع رفـــع الـــدروس علـــى )14( 
قنـــاة يوتيوب تـــم تخصيصها لكل صف 
دراسي، ولطلبة التعليم الفني والمهني، 
وطلبـــة التربيـــة الخاصة، حيـــث ُرفعت 
دروس األســـبوع األول حســـب الخطـــة 
الدراســـية المعتمـــدة، وســـترفع دروس 
البوابـــة  فـــي  تباعـــًا  القادمـــة  األســـابيع 

التعليمية. واستمرارًا للتعاون مع وزارة 
هيئـــة شـــؤون اإلعـــالم، أشـــارت الوكيل 
التلفزيونـــي  البـــث  أن  الـــى  المســـاعد 
للـــدروس المتلفـــزة ينطلـــق فـــي الفترة 
الســـاعة  مـــن  تبـــدأ  والتـــي  الصباحيـــة 
التاسعة صباحًا، ثم ستكون اإلعادة في 
الفترة المسائية التي ستبدأ في الساعة 
دروس  بـــث  وســـيتم  مســـاء،  الثالثـــة 
التعليـــم األساســـي والتعليـــم الثانـــوي، 
مع إيـــالء دروس الحلقة األولى أولوية 
البث، وستبدأ الفترة المخصصة لها في 
الســـاعة العاشرة صباحًا، ثم اإلعادة في 

الساعة الرابعة مساء.
وأنهـــت العامر بالقـــول إن وزارة التربية 
والتعليـــم تعمـــل على خلق فـــرص تعلم 
متنوعـــة، الســـتدامته بصـــورة متزامنة 
التعليـــم  وغيـــر متزامنـــة، لكفالـــة حـــق 

األصيل ألبنائنا وبناتنا الطلبة.

العامر: بث الدروس المتلفزة صباحا وتعاد مساء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فازت مدرســـة عـــراد االبتدائية للبنات 
علـــى  المتميـــزة  المدرســـة  بجائـــزة 
البحريـــن  مملكـــة  مـــدارس  مســـتوى 
الحكوميـــة والخاصـــة المشـــاركة فـــي 
العربـــي  القـــراءة  تحـــدي  تصفيـــات 
فـــي دورتـــه الخامســـة، بعـــد أن تألقت 
المدرسة بإدارتها ومعلماتها وطالباتها 
فـــي خضـــم منافســـات هذه المســـابقة 

المهمة.
ووســـط فرحـــة غامرة باإلنجـــاز، قالت 
مديرة المدرســـة هنادي المقهوي التي 

مســـكت زمام قيادة اإلبداع المدرسي 
في هـــذه الـــدورة مـــن المســـابقة: كان 
لتميـــز جهـــود المدرســـة أثـــر كبيـــر في 
مســـتوى  علـــى  األول  بالمركـــز  الفـــوز 
مـــدارس المملكة الحكومية والخاصة، 
فقـــد عملـــت المدرســـة بـــروح الفريـــق 
الواحـــد، بهمة عاليـــة وطموح ال حدود 
لـــه، إضافـــًة لقـــراءة الواقـــع، وتذليـــل 
الدقيـــق،  والتخطيـــط  التحديـــات، 
والمتابعة المســـتمرة، إلـــى جانب تميز 

المدرسة بأفكار إبداعية.

“عراد للبنات” أفضل مدرسة في تحدي القراءة

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

 بدور المالكي

محمد بوحجي



بمعيـــة  الحايكـــي  كلثـــم  النائـــب  التقـــت 
النائـــب محمود البحرانـــي رئيس وأعضاء 
مجلـــس ادارة نادي باربار مســـاء االربعاء 
لاطـــاع على أبرز الصعوبات والتحديات 
التـــي تواجه النادي فـــي المرحلة الماضية 

ومرحلة وباء كورونا.
واســـتمعت الحايكـــي والبحرانـــي لشـــرح 
مفصـــل من رئيس واعضـــاء مجلس ادارة 
نـــادي باربـــار حـــول غيـــاب الدعـــم المالـــي 
بتخصيـــص  المتمثـــل  او  المباشـــر  ســـواء 
مشـــاريع اســـتثمارية يعـــود ريعهـــا للنادي 
اضافة لعزوف الشركات والمؤسسات عن 
تقديم الرعاية للفرق واالنشطة المختلفة، 

النموذجيـــة  التجهيـــزات  لغيـــاب  اضافـــة 
والتي يحتاجها النادي.

عـــن  الحايكـــي  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
اســـتعدادها التـــام لبذل كل المســـاعي في 

ســـبيل تذليـــل كل العقبـــات التـــي تواجـــه 
النـــادي لمـــا له مـــن دور واســـهام بـــارز في 
رفعـــة الرياضـــة وتمثيـــل مملكـــة البحرين 
وهـــو  المختلفـــه  الدوليـــة  المحافـــل  فـــي 

الجهـــات  ويحمـــل  لاعتـــزاز  يدعـــو  أمـــر 
المعنيـــه مســـؤولية توفيـــر الدعـــم الـــازم 
لهذا النـــادي العريق. بـــدوره أكد البحراني 
اهميـــة دعم الرياضة وتوفير االحتياجات 

االساســـية لألنديـــة خصوصـــا تلـــك التـــي 
المنتخبـــات  وترفـــد  االنجـــازات  تحقـــق 
مـــا  بتقديـــم  واعـــدا  بالاعبيـــن  الوطنيـــة 
يمكن من تعاون من خال لجنة الشـــؤون 

الماليـــة واالقتصادية فـــي مجلس النواب 
ومحاولـــة رصـــد الميزانيـــات الازمه التي 
يحتاجهـــا النادي ضمن مشـــروع الميزانية 
القادمـــة للدوله وذلـــك بالتعاون مع النائب 
الحايكي. واختتمت الحايكي انها سترفع 
االجتمـــاع  تضمنهـــا  التـــي  االقتراحـــات 
مـــع ادارة نـــادي باربـــار كمشـــاريع للجهات 
الميزانيـــة  لتخصيـــص  وذلـــك  المعنيـــة 
الازمـــة ضمن ميزانيـــة الدولة لعام ٢٠١٢ 
المتاحـــة  اإلمكانيـــات  بحســـب   ٢٠٢٢  -
وترتيـــب االولويـــات لهذه المشـــاريع وأنها 
ماضيـــة في تحصيل ما أمكن من خدمات 
ومرافـــق خدمة ألبناء الدائـــرة االولى في 

المحافظة الشمالية.

تقدم نواب أخيرا باقتراح برغبة لتسريع 
إعمار وتأهيل الفرجان المحرقية.

والنـــواب هـــم: إبراهيـــم النفيعـــي، خالد 
بوعنـــق، حمـــد الكوهجـــي، عمـــار قمبـــر، 
المذكـــرة  وأشـــارت  بوحمـــود.  محمـــد 
اإليضاحيـــة للمقتـــرح إلـــى أن الفرجـــان 
والمناطـــق القديمة فـــي مدينة المحرق 
تعبـــر عـــن الهويـــة البحرينيـــة األصليـــة 
وتعد شاهدا على أصالة الشعب وتراثه 
الحـــي الـــذي ينبـــض بالحيـــاة رغـــم مـــا 
أصابـــه من اإلهمـــال، إذ أدى إهمال هذه 

المناطق إلى هجرهـــا؛ األمر الذي جعلها 
ســـكنا للعمالة األجنبية التـــي أغلبها من 
العزاب.  وقالـــوا إن العائات البحرينية 
التي بقيت في هذه المناطق تعاني من 
مشـــكات ســـكن العـــزاب، وإنهـــا تعاني 
عـــدم توافر الخدمـــات المختلفة، ومنها 
البلديـــة والصحية وغيرها. وختموا في 
الدعوة إلى “اإلســـراع فـــي إعادة تأهيل 
هـــذه الفرجـــان، حيـــث ســـوف يســـاهم 
ذلك فـــي وقف األضـــرار التـــي يتحملها 
المواطنـــون جراء تركهم هـــذه األحياء 
ويعجل في عودتهـــم إليها، ويعيد إليها 

طابعها وسماتها البحرينية األصلية”.

تسريــع إعمـــار فرجـــان المحـــرق
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10766 مجمـوع ذوي اإلعاقـة بالبحريـن
“المكفوفيـــن”: تداعيـــات “كورونـــا” لـــم توقـــف عمـــل الجمعيـــات

التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  ذكـــرت 
التابـــع للجمعيـــة الخليجية لإلعاقة 
الصداقـــة  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
شـــريفة  البحرينيـــة  للمكفوفيـــن 
مجمـــوع  أن  “البـــاد”  لــــ  المالكـــي 
األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة فـــي 
البحرين يبلغ 10766 شـــخصا، يبلغ 
عـــدد ذوي اإلعاقـــة البصرية 1209 
عـــدد  يبلـــغ  بينمـــا  الجنســـين،  مـــن 
والنفســـية  الذهنيـــة  اإلعاقـــة  ذوي 
4284 شـــخصا، وعدد ذوي اإلعاقة 

الحركية إلى 3412 شـــخصا وذوي 
اإلعاقـــة الســـمعية 1861 شـــخصا، 
تشـــمل  األعـــداد  هـــذه  أن  مبينـــة 
الذكـــور واإلناث ومن كل الشـــرائح 
العمريـــة حســـب إحصـــاءات العام 

.2019
وأكـــدت المالكـــي أن جمعيات ذوي 
الهمـــم تعـــد مـــن أكثـــر الجمعيـــات 
نشـــاطا وحراكا مجتمعيا، موضحة 
كورونـــا”  جائحـــة  “أزمـــة  أن 
ومضاعفاتهـــا لم توقـــف الجمعيات 
واألنشـــطة  والبرامـــج  العمـــل  عـــن 

الموجهـــة ألعضـــاء الجمعيـــات، بل 
إن برامجهـــا تتواصـــل فـــي “عالـــم 

اقتراضي” ناجح ومثمر.
جاء ذلك فـــي تصريحات صحفية 
على هامش اختتام الملتقى األول 
الـــذي نظمتـــه المؤسســـة الوطنيـــة 
أمـــس  يـــوم  المعوقيـــن  لخدمـــات 
ملهمـــة”،  “بصائـــر  عنـــوان  تحـــت 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  وذلـــك 
للعصا البيضاء، بمشـــاركة واســـعة 
مـــن مختصين من داخـــل البحرين 
وخارجها، واســـتمر ليومين ونقلت 

زووم،  تطبيـــق  عبـــر  فعالياتـــه 
وبرعاية رئيس المؤسســـة الشـــيخ 

دعيج خليفة آل خليفة.
المنظمـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
للملتقـــى اإلعامي محمـــد الحمري 
علميـــة  أوراق  الملتقـــى  “تضمـــن 
بحرينيـــة وخليجيـــة ودولية مهمة 
في مجال التمكين الرقمي والعوق 
البصري، والتجارب في اســـتخدام 
العصـــا البيضـــاء، وتـــم كذلك طرح 
نماذج وتجارب مـــن إبداعات ذوي 

اإلعاقة البصرية”.

بلديون لـ “األشغال”: تعامـوا مع بالغـات األمطــار بأولويـة
اجتمـــع فريـــق طـــوارئ األمطـــار في 
البلديـــات  وزارة األشـــغال وشـــؤون 
الـــذي يضـــم  والتخطيـــط العمرانـــي 
وكيل الوزارة لشؤون األشغال أحمد 
الـــوزارة لشـــؤون  الخيـــاط، ووكيـــل 
البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد آل 
خليفـــة والمديرين العامين للبلديات 
الثـــاث وأمانة العاصمـــة إلى جانب 
عـــدد مـــن المهندســـين مـــع رؤســـاء 
المجالـــس البلديـــة وأمانـــة العاصمة 
ورؤســـاء اللجـــان الفنيـــة بالمجالس 
البلديـــة عن طريق االتصـــال المرئي 
Microsoft Teams؛  برنامـــج  عبـــر 
وذلك لمناقشـــة اســـتعدادات الوزارة 

لموسم أمطار الخير.
المجالـــس  وأعضـــاء  رؤســـاء  وأكـــد 
البلدية خال اللقاء ضرورة التعامل 

مع الحـــاالت الطارئـــة بأولوية خال 
الفريـــق  بـــروح  والعمـــل  الموســـم، 
الواحـــد وتقديـــم الدعـــم الـــازم ألي 
فريـــق مـــن الفـــرق التي تحتـــاج إلى 
دعـــم ومســـاندة حســـب األولويـــات 

والحاجة الميدانية.
كمـــا تم خـــال االجتماع اســـتعراض 
اســـتعدادات الوزارة وآليات التعاون 
ومهمة كل فريق حســـب خطة عمل 

الوزارة.
وقـــد أوضـــح فريق طـــوارئ األمطار 
خـــال اللقاء أن خطة العمل تنقســـم 
إلى قسمين، القسم األول من الخطة 
يتعلـــق باألشـــغال ومهمته الشـــوارع 
الرئيســـة والعامـــة، والقســـم الثانـــي 
متعلـــق بالبلديات ومهمته الشـــوارع 
الداخلية واألحياء الداخلية، كما تم 

تقســـيم المناطـــق إلى أربعة حســـب 
النطـــاق الجغرافـــي لـــكل بلديـــة من 

البلديات وأمانة العاصمة.
ويشـــار إلـــى أنـــه تـــم تشـــكيل فـــرق 
الطـــوارئ في كل محافظة لمباشـــرة 
العمـــل، وتـــم تحديـــد مواقـــع تجمـــع 
ميـــاه األمطار، كما تم البدء بتنظيف 
القنـــوات المفتوحـــة لتصريـــف مياه 

األمطار.
كمـــا تـــم التأكد من ســـامة شـــبكات 

علـــى  والعمـــل  الصحـــي،  الصـــرف 
تحديـــث وتحليـــل قاعـــدة البيانـــات 
التـــي تـــم جمعهـــا خـــال الســـنوات 
فـــي  األولويـــات  لوضـــع  الماضيـــة؛ 
عمليـــة شـــفط الميـــاه بالـــذات عنـــد 
المـــدارس والمستشـــفيات والبيـــوت 
التـــي غمرتهـــا ميـــاه األمطـــار خـــال 

السنوات الماضية؛ نتيجة النخفاض 
مستوى األرض في تلك البيوت”.

كما تم اســـتعراض الخطة الميدانية 
للتعامل مـــع تجمعات ميـــاه األمطار 
حســـب األولويـــة والمناطـــق األكثـــر 
مداخـــل  تأميـــن  خصوصـــا  تضـــررا 
المستشـــفيات والمـــدارس واألماكن 

العامة والحيوية، والتأكد من سامة 
شـــبكة الصـــرف الصحي وانســـيابية 
الحركة المرورية على شـــبكة الطرق 
الرئيســـة وعـــدم تضـــرر المواطنيـــن 
في األحياء الســـكنية، باإلضافة الى 
إلـــى اســـتمرارية  توجيـــه المعنييـــن 
العمل في تنظيـــف فتحات تصريف 
مياه األمطار بواسطة الضغط العالي 
وتنظيف الممـــرات والقنوات المائية 
المفتوحـــة وجـــداول تصريف المياه 
وتفريغ خزانات تجميع مياه األمطار 
وصيانة محطـــات الضخ، إلى جانب 
لتلقـــي  الســـاخنة  الخطـــوط  تفعيـــل 
الباغات على تجمعات مياه األمطار 
فـــي المحافظـــات األربـــع والشـــوارع 
العامـــة والعمـــل علـــى مدار الســـاعة 
لتلقـــي الباغـــات وإيصالهـــا للجهات 

المعنية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

انخفاض مستوى 
األرض وراء انغمار 

البنية التحتية 
بالمياه

متى تتوقف تدخالت البلديين؟
Û  خــرج علينا مجلس بلــدي المحرق أخيًرا، بمطالبة أحد أعضائه الكرام، بإلغاء

التعليــم النظامــي عن بكرة أبيــه، واعتماد نظام التعليم عــن بعد كخيار أمثل 
وأفضل.

Û  وبــّرر صاحــب المقتــرح منافعــه، بأنــه ســيقلل مــن الحاجــة لمعظــم المبانــي
التعليميــة، والتــي يمكــن تحويلهــا لماعــب ونــواد رياضيــة، ومراكز شــبابية، 

ودور رعاية والدين، أو كدور لإليواء في حالة الكوارث، وغير ذلك.
Û  ،هكــذا بــكل بســاطة، يخــرج أحدهــم علــى غفلة، ويدعو لشــطب جهــود دولة

حرصــت منــذ عقــود طويلــة، من العمل والجهــد المضني، ألن تكــون البحرين 
الدوليــة  الجامعــات  واســتقطاب  والثقافــة،  والمعرفــة  العلــم  لنهــل  واحــة 

والمعاهد، وإيجاد االختاف والتميز لدى أبناء البلد.
Û  وكنت قد تتبعت الخبر المذكور أعاه، في شبكات التواصل االجتماعي ألقرأ

ردود المتابعيــن، فــكان الوضــع مؤســًفا بحــق، فلمــاذا يزج األخ الكريم نفســه 
بوضع كهذا؟

Û  وكمــا كنــا نكتــب مــراًرا، ونشــجب، وننتقد، تدخــات بعض النــواب في عمل 
نظرائهم البلديين، وتهميشهم إياهم، بمحاوالت سحب بساط ملف الخدمات 
منهــم، للتقــرب مــن الناخبيــن، وتســجيل حضــور ملفــت فــي المجلــس، وفي 
مســيرة األربع ســنوات، فإننا نطالب -بالمقابل- األخوة البلديين بالتوقف عن 

زج أنفسهم فيما ال يعنيهم، وبالتركيز على مهام عملهم.
Û  هذه التداخات هي التي تنّفر الناس، وهي التي توقد الخصومة بين النواب

والبلدييــن، فالظــروف الراهنــة - وأقولها صراحة - لــم تعد تتحمل المزيد من 
“بكــج” المراهنــات علــى مــا يثير اهتمام النــاس، متى ما كان ذلــك خارًجا عن 

االختصاص أواًل، ومتى ما كان صعب التحقيق على أرض الواقع ثانًيا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

فتح مكتب خدمات المراجعين بسيف عراد مطلع 2021
قمبـــر لــــ “^”: إرســـال “SMS “ عـــن اســـتهالك المشـــتركين بصفـــة دوريـــة

أعلـــن عضـــو مجلـــس النـــواب ممثـــل 
الدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة المحـــرق 
النائـــب عمـــار قمبر أن هيئـــة الكهرباء 
والمـــاء ســـتفتح مكتًبـــا لهـــا لمراجعـــة 
الخدمـــات فـــي مجمع ســـيف المحرق 
بعـــراد مع مطلـــع العام المقبـــل؛ وذلك 
ليتســـنى للمراجعيـــن متابعـــة مختلف 

الخدمات مع الهيئة.
وذكر قمبر بعد اســـتقبال وزير شؤون 
الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك 
لـــه بمكتبـــه أن تمـــت مناقشـــة العديد 
الزيـــادة  بمســـألة  بـــدأت  األمـــور  مـــن 
الملحوظـــة لفواتيـــر المشـــتركين مـــن 
المواطنين، مشيًرا إلى أن السبب كان 
بقاء المواطنين في مساكنهم لفترات 

طويلة بسبب جائحة كورونا.
وبيـــن أنه تقـــدم بمقتـــرح للوزيـــر بأن 
تقـــوم الهيئـــة بإرســـال رســـالة نصيـــة 
اســـتهاك  تفاصيـــل  عـــن   )SMS(
الســـيما  للكهربـــاء  المشـــتركين 
علـــى  يحصلـــون  الذيـــن  المواطنيـــن 

الدعم، موضًحا أنه سيتمكن المواطن 
مـــن معرفـــة اســـتهاكه وكـــم تبقى له 
من الوحـــدات المدعومـــة وبذلك يتم 
الوحـــدات  فـــي  االســـتهاك  مراجعـــة 

السكنية.
وأفـــاد بأنه تم مراجعـــة قضايا الطاقة 
وأين وصلت الجهود المبذولة لترجمة 
الطاقة الشمسية التي تتمتع البحرين 
بموفـــور هائـــل منهـــا وعـــدة مواضيـــع 

أخرى.
وقد اســـتعرض الوزيـــر المبارك خطط 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  ومشـــاريع 

المســـتقبلية، إضافـــة الى اســـتعراضه 
ألهم المنجـــزات التي تحققت مؤخرا 
فـــي الهيئـــة وعوائـــد هـــذه المنجزات 
فـــي تقديم خدمـــات الكهربـــاء والماء 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

البحرين.
تعزيـــز  ســـبل  إلـــى  اللقـــاء  وتطـــّرق 
التعاون المشـــترك بيـــن هيئة الكهرباء 
والمـــاء ومجلـــس النـــواب مـــن خـــال 
تهـــدف  التـــي  الهيئـــة  خطـــط  دعـــم 
وتطويـــر  لتحســـين  مســـتمر  بشـــكل 
خدماتهـــا، مشـــيدا ســـعادته بالجهـــود 

المخلصـــة التـــي يقوم بهـــا النواب في 
طـــرح ومناقشـــة القضايـــا التي تمس 
مصلحة المواطن وبالتعاون المشترك 
والســـلطة  التنفيذيـــة  الســـلطة  بيـــن 
تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  التشـــريعية 
المواطنين، واالرتقاء بجودة وكفاءة 
الخدمـــات المقدمة، وذلك انطاقًا من 
توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة بتوثيق 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  وتوطيـــد 

التشريعية والتنفيذية.
فـــي الســـياق ذاتـــه، اســـتعرض قمبـــر 
احتياجـــات منطقتـــه مـــن الخدمـــات، 
واهتمامهـــم  بجهودهـــم  مشـــيدا 
المواطـــن  تهـــم  التـــي  بالمواضيـــع 
وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات 

لكافة المواطنين والمقيمين.
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  أعـــرب  فيمـــا 
التـــي تبذلها الهيئة من أجـــل االرتقاء 
مؤكـــدا  والمـــاء،  الكهربـــاء  بخدمتـــي 
أهمية التعاون المستمر؛ لتقديم أفضل 
الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيمين في 

مملكة البحرين.

خالل االستقبال

النائبان كلثم الحايكي ومحمود البحراني في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باربار

علوي الموسوي

بدور المالكي

ــة ألنـــشـــطـــتـــه الـــريـــاضـــيـــة ــ ــاي ــ ــرع ــ ــات لـــتـــقـــديـــم ال ــ ــرك ــ ــش ــ عـــــــزوف مــــن ال

وعـــود نيابيـــة برصــــد موازنــــة لنـــادي بـــاربـــار

محرر الشؤون المحلية



يعانـــي طفـــل عمـــره 15 عامـــا مـــن مشـــكلة بالقلـــب 
وبحاجـــة ضروريـــة إلى أشـــعة الرنيـــن المغناطيس 

)MRI( في مجمع السلمانية الطبي.
وقال ولي أمر الطفل إن موعد ابنه مسجل بعد عام 

ونصف العام.
وأضاف “لـــم تفلح كل المحـــاوالت لتقديم الموعد”، 
مشـــيرا إلـــى أن الطبيب االستشـــاري طلـــب التقاط 
األشـــعة، وبعـــد انتظار لمدة عـــام كامل، تـــم تأجيله 
لمـــدة 6 أشـــهر أخـــرى، وأصبـــح عليه االنتظار ســـنة 

ونصـــف الســـنة حتى يجري البنه هذه األشـــعة التي 
هو بحاجة ماسة إليها بسبب مرضه.

تصريح النائب

واستغرب النائب محمد بو حمود عبر “البالد” انتظار 
المواطن سنوات للحصول على موعد ألشعة الرنين 

المغناطيسي.
وقال إن قوائم االنتظار تبدو رهيبة األعداد، وهو ما 
دعاه للتقدم مع مجموعة من النواب بمقترح برغبة 

بصفة االســـتعجال بجلســـة مجلس النواب الماضية 
بشأن جدولة مواعيد التصوير بالرنين المغناطيسي 
في مستشـــفى الســـلمانية الطبي وتوزيـــع المواعيد 

على باقي المستشفيات الحكومية.
وذكـــر بوحمـــود أن الحكومـــة أنفقـــت أمـــواال كبيرة 
لشـــراء أجهـــزة باهظة الثمـــن؛ لتقديـــم رعاية طبية 
ذات جـــودة، متســـائال “لمـــاذا ال يحـــول المريض من 
مجمـــع الســـلمانية للمستشـــفيات الحكومية األخرى 

إلجراء هذا الفحص؟”.

طفل يعاني من القلب وموعد أشعته بعد عام ونصف 

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
المتخصصـــه  العامـــة  والجهـــات 
بالتحقيـــق فـــي المســـئوليه الطبيـــة 
المحامـــي العام المستشـــار حســـين 
البوعلـــي بأن النيابة العامة باشـــرت 
ســـيدة  شـــكوى  فـــي  التحقيـــق 
بتعرضهـــا لخطـــأ طبـــي أدى لفقدان 
جنينها وتشوه مواضع من جسمها.

وقـــد أوضحـــت فـــي شـــكواها بأنها 
كانت حامل بالشهر الثامن )األسبوع 
33(، وتوجهـــت إلـــى المركز الصحي 
كونها كانت تعاني من آالم وأعراض 
مختلفـــة بجســـدها، فتـــم تحويلهـــا 
لقســـم طوارئ الحوامل، وهنالك لم 
يتـــم فحصهـــا أو تشـــخيص حالتهـــا 

وإنمـــا اكتفـــى بوضع ســـائل وريدي 
مغذ لها، وفي المســـاء كشفت عليها 
طبيبـــة وأخبرتها بأنهـــا ال تعاني من 
شيء إال من مجرد إرهاق وصرفت 
لهـــا عقاقيـــر، غيـــر أنها ظلـــت تعاني 

من آالم شديدة وقيء كما أن كتفها 
االيســـر قد تعرض لالنتفـــاخ إلى أن 
أصبـــح بحجـــم غير طبيعـــي وتبين 
إصابتهـــا بنوع من اإللتهـــاب بكتفها 
ونتـــج عـــن ذلـــك اصابتهـــا بتســـمم 

بالـــدم وتوفـــي الجنيـــن فـــي بطنها، 
وقد أجريت لها عدة عمليات لعالج 
االلتهـــاب وإخـــراج الجنيـــن بعملية 
قيصرية، وقد تشوه جسمها نتيجة 

ذلك.
التحقيـــق  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 
بإستدعاء الشاكية وزوجها وسماع 
اقوالهمـــا، وأمـــرت بالتحفـــظ علـــى 
الملـــف الطبـــي، وعرضـــت الشـــاكية 
لفحصهـــا  الشـــرعية  الطبيبـــة  علـــى 
لتحديد ما بها من إصابات وســـببها 
وعالقـــة ذلـــك بوفـــاة الجنيـــن، كمـــا 
ندبت أيضًا اللجنة المختصة بتقرير 
األخطـــاء الطبيـــة بالهيئـــه الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

أكـــد النائـــب هشـــام العشـــيري الحاجـــة 
الملحـــة إليجـــاد خطـــة عمـــل مشـــتركة 
بين السلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
ووضـــع آليـــات جادة وواقعيـــة من أجل 
واإلداريـــة  الماليـــة  المشـــاكل  معالجـــة 
التـــي يرصدها في كل عام تقرير ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، ووضـــع حد 

لكافة أشكال الهدر للمال العام.
المتكـــررة  المخالفـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
التـــي يرصدهـــا تقريـــر ديـــوان الرقابـــة 
المالية واإلدارية من الوزرات والهيئات 
والمؤسســـات والشركات التابعة للدولة، 
الكبيـــرة،  الطموحـــات  مـــع  تتناســـب  ال 
والخطوات المتســـارعة للبحرين بقيادة 
جاللة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعاه، 
نحـــو الوصـــول إلـــى أرقـــى مســـتويات 

التنمية والتطوير.
وذكـــر أن الجهود االحترافية والمتميزة 
التـــي تقدمها الكـــوادر الوطنية المؤهلة 
فـــي ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 

برئاســـة معالي الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، وما يقومون به من دور في 
مجال تعزيز الشفافية والرقابة المهنية، 
لـــن يأخذ حقـــه وفاعليتـــه إال من خالل 
اتخاذ خطوات حقيقية، والوقوف على 
كافة المخالفات الصغيرة منها والكبيرة 
تتـــرك  منهجيـــة  ووضـــع  ومعالجتهـــا، 
أثرها علـــى الواقـــع اإلداري والمالي في 

المؤسسات الرسمية.

العشيري: لوضع حد للمخالفات المالية واإلدارية
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نقص المختصين يقنن عمل األشعة في السلمانية
ــة ــاع يــســتــغــرق س الــــواحــــد  ــص  ــحـ ــفـ والـ ــزة  ــ ــه ــ أج ــر 3  ــ ــواف ــ ت

قـــال مصـــدر طبـــي بمجمـــع الســـلمانية 
بيـــن  البـــالد إن مـــن  الطبـــي لصحيفـــة 
األقسام التي تشهد ضغطا من المرضى 
هو قسم األشـــعة )الرنين المغناطيسي( 
مـــن  للعديـــد  عملـــه  يحتـــاج  والـــذي 

المتطلبات.
وأوضـــح المصـــدر أن إدارة الســـلمانية 
التـــي  الخطـــط  مـــن  العديـــد  وضعـــت 
يجري العمـــل عليها حاليا لتقليل قوائم 
االنتظـــار الطويلـــة، ولتلبيـــة أكبـــر عدد 
ممكن من المرضى المحتاجين لألشعة، 
ومـــن بينهـــا عمـــل القســـم حاليـــا طوال 
أيام األســـبوع )7 أيام( لتلبية المواعيد، 
وســـيتم اإلعـــالن عن الحلول الســـريعة 
قريبـــا وقـــد يكـــون مـــن ضمنهـــا فتـــح 
عيادات األشـــعة للعمل مســـاء، وغيرها 

من الحلول.

التقاعد المبكر

وبدورهـــا، قالت استشـــارية أشـــعة مخ 
وحبـــل شـــوكي، رئيســـة قســـم األشـــعة 
ونائب رئيس األطباء السابق في مجمع 
السلمانية سابقا، استشارية األشعة في 
مستشفى رويال البحرين حاليا سوزان 
عبـــاس إنـــه تتوافـــر 3 أجهـــزة ألشـــعة 
الســـلمانية،  الرنيـــن المغناطيســـي فـــي 
وهـــو المستشـــفى الوحيـــد الـــذي يقدم 
هـــذه األشـــعة للمواطنيـــن بالمجـــان مع 

العلم أن هذه األشعة باهظة الثمن.
المحوليـــن  المرضـــى  أن  وأوضحـــت 
يتـــم  مـــن  هـــم  الفحـــص  هـــذا  إلجـــراء 

تحويلهـــم مـــن األطبـــاء االستشـــاريين 
يقـــرر  الـــذي  التخصـــص  ومـــن  فقـــط، 
ضـــرورة حاجـــة المريض لهذه األشـــعة، 

وال يستطيع األطباء غير المتخصصين 
طلـــب هـــذه األشـــعة؛ لضمـــان حصـــول 

المريض على الخدمة المطلوبة.

وأشـــارت أن دوام الســـلمانية وأقسامها 
مرتبط بالدوام الرســـمي لغاية الســـاعة 
الثانيـــة، إال أنـــه تـــم كذلـــك توفيـــر هذه 
الخدمة الطبية ضمن الساعات المطولة 
بعـــد الدوام الرســـمي وكذلك في أجازة 
نهاية األسبوع حســـب اإلمكان؛ بغرض 

تقليل مدة انتظار المرضى.
تحتـــاج  األشـــعة  أجـــراء  أن  ونوهـــت 
لوجـــود فني متخصـــص ومؤهل للقيام 
بهـــا ولذلـــك، فقد تم تقنيـــن أجراء هذه 
األشـــعة، وتم اعتماد طلب األشـــعة من 

الطبيب االستشاري وضمن تخصصه.
وأردفـــت: لعـــل التقاعد المبكـــر للعديد 
مـــن الكـــوادر المتخصصـــة بالســـلمانية 
هـــو ما حرم المجمع من بعض الخبرات 
مـــن  العديـــد  فـــي  واالختصاصـــات 

األقسام.
الرنيـــن  فحـــص  أن  وأوضحـــت 
تصويـــري  فحـــص  هـــو  المغناطيـــس 
المغناطيســـي  المجـــال  يســـتخدم 
وموجـــات الراديـــو المحوســـبة؛ لخلـــق 
واألنســـجة  لألعضـــاء  مفصلـــة  صـــور 
والهيـــاكل الداخليـــة الخاصة بالجســـم، 
وبالتالـــي يســـاعد الطبيب علـــى إجراء 
التشـــخيص بصـــورة أفضـــل وتحديـــد 
وقـــد  المناســـب،  والعـــالج  المشـــكلة 
 30 مـــن  الواحـــد  الفحـــص  يســـتغرق 
إلـــى 40 دقيقـــة، وقـــد تصل إلى ســـاعة 
مـــع تهيئـــة المريـــض للفحـــص، وقد تم 
تخصيـــص يوميـــن باألســـبوع لفحـــص 
األطفـــال، وبعض األطفـــال بحاجة إلى 
تخديـــر في بعـــض الفحوصات، وهو ما 

يجعل هذا الفحص طويال.

القاهرة - بنا

أشـــاد عدد مـــن أعضاء البرلمـــان العربي 
فـــي تصريحات لهم بالمســـيرة التنموية 
البـــالد  ملـــك  يقودهـــا  التـــي  الشـــاملة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
ومكانـــة  دور  رســـخ  الـــذي  خليفـــة  آل 
مملكـــة البحرين على المســـتوى العربي 
ورســـم خارطـــة  والدولـــي،  واإلقليمـــي 
الطريق ألهداف تنموية شـــاملة حققت 
لمملكـــة  والنهضـــة  والتقـــدم  االزدهـــار 
البحريـــن فـــي كافـــة المجـــاالت وعمـــق 
الديمقراطية وحقق المساواة بين أبناء 
الشـــعب البحريني، في الجلســـة العامة 
للبرلمـــان العربـــي التـــي عقدت برئاســـة 
رئيـــس البرلمـــان العربـــي النائـــب عـــادل 
العســـومي أمـــس، بمقـــر األمانـــة العامة 

لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وثمن كل من النائب عالء عابد والنائب 
ابو صالح شـــلبي والنائـــب ظافر العاني 

والنائبـــة شـــذى النقبـــي والنائـــب اللواء 
ســـعد الجمال في تصريحـــات لهم على 
هامش بدء اعمال الجلســـة االفتتاحية 
للبرلمـــان العربي اليوم الجهـــود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن في ظل 
القيـــادة الحكيمة لحضـــرة جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة دعمًا لقضايا 

األمة العربية والعمل العربي المشترك.
وأكدوا أن االهتمام الكبير الذي يحظى 
بـــه البرلمان العربي مـــن حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك يعكـــس الـــدور الفاعـــل 
للبرلمـــان العربـــي فـــي تعزيـــز التعـــاون 
العربيـــة  البرلمانـــات  بيـــن  والتنســـيق 
العربيـــة،  األمـــة  قضايـــا  عـــن  والدفـــاع 
لهـــذا  والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  معربيـــن 
االهتمام الذي ســـيكون له أكبر األثر في 
االرتقـــاء بعمـــل البرلمـــان العربـــي خالل 

الفترة المقبلة.

أعضاء في البرلمان العربي ُيشيدون 
بالتطور اإلصالحي في البحرين

هـــل تؤيـــد أن تبيـــع المـــرأة الســـمك؟.. 
يناقـــش فيديـــو “البـــالد” الجديـــد هـــذا 
الموضـــوع مـــن خـــالل حجـــز الناشـــطة 
بالمجال الفني واإلعالني لمياء جاســـم 
ركنا للبيع بسوق سترة لألسماك وتوليها 

مهمة بيع مختلف األصناف البحرية.
شاهد الفيديو لتتعرف على نقاش جرى 

مع زبون بالسوق وتعقيب لمياء عليه.
وكان فيديو قد انتشـــر بالفترة الماضية 
للمياء تروج ألســـماك من كشـــك بموقع 

قريب من شارع البديع.
بمنصـــات  جدليـــة  نقاشـــات  وثـــارت 
التواصل االجتماعي بشأن هذا الفيديو 

بين مؤيد ومعارض.
وإثر ذلك نشـــرت الصحيفة قبل أسبوع 
فيديو تضمن جولة للمياء بأرجاء سوق 
https://www.albi� )شـــاهد:  ســـترة. 

ladpress.com/news/2020/4392/
bahrain/676143.html (، وتأتي حلقة 
الجـــزء  لتكمـــل حكايـــة  متممـــة  اليـــوم 
األول. يشـــار إلى أن صحيفـــة البالد قد 
أطلقت هويتها اللفظية إلنتاجها المرئي 

بوسم #البالد_بمختلف_األبعاد .

فيديو “الجزافة” لمياء يثير ردات فعل واسعة
خطأ طبي يتسبب بوفاة جنين وتشوه جسم األم

ــرا” ــه ــن” ن ــ ــب تـــقـــريـــرا م ــل ــط ــتــحــقــيــق وت ــر ال ــاش ــب ــة ت ــاب ــي ــن ال
المنامة - النيابة العامة

محرر الشؤون المحلية

أكد النائب أحمد الدمســـتاني أن وزارة 
الصحة أبرمت عقودا مع 28 طبيًبا من 
خريجي جامعات الخارج للتدريب في 
مرافق وزارة الصحة وذلك الســـتكمال 
مـــن  تؤهلهـــم  التـــي  التدريـــب  عمليـــة 

استيفاء متطلبات التأهيل العلمي.
ونـــوه إلى أن العقود التي وقعها أطباء 
خريجو الخارج نصـــت بأن ال يتقاضى 
هـــؤالء أيـــة أمـــوال أو مكافـــآت علـــى 
خريجـــي  بنظرائهـــم  أســـوة  خدمتهـــم 
الجامعـــات الطبية فـــي البحرين الذين 
يتقاضـــون نظيـــر تدريبهـــم 650 دينارا 

شهرًيا.
وانتقد الدمســـتاني عمليـــة التمايز بين 
األطبـــاء المواطنين من الخريجين في 

الخارج بالخريجين من الداخل، مشيًرا 
بـــذات  ســـيقومون  جميًعـــا  أنهـــم  إلـــى 
العمليـــات والمهـــات ويعملـــون لفترات 
طويلـــة اســـبوعًيا تصل إلى 50 ســـاعة 

عمل.
وأفـــاد إلـــى أن العقـــود تضمنـــت أيًضـــا 
شـــرًطا بعـــدم توظيـــف المتدربيـــن في 
الوزارة وأن الموافقــــــة على تدريبهـــــم 
والخاصـــــــة  العامــــــــة  المرافـــق  فـــي 
للوزارة ســـيكون مســـاعدة مـــن الوزارة 
للظـــروف  نظـــًرا  الخريجيـــن  لهـــؤالء 
الطارئـــة الناتجـــة عن فيـــروس كورونا 

)كوفيد� 19(.
وقـــال: “إن هـــؤالء الخريجيـــن الذيـــن 
ســـمحت لهـــم الـــوزارة بإتمـــام عمليـــة 
التدريب في البحرين مشـــكورة، قاموا 

بالتطوع مـــع فريق البحريـــن لمواجهة 
جائحـــة كورونـــا، وقـــد بذلـــوا قصـــارى 
جهدهـــم فـــي ســـبيل خدمـــة البحريـــن 
بالـــوزارة تقديـــم  ومواطنيهـــا، فحـــري 
مكافـــآت لهـــؤالء شـــهرًيا نظيـــر عملهم 
التدريبـــي الذي سيســـاهم في عمليات 

عالج وتطبيب المواطنين”.
وتابع: “إن عدد الخريجين من األطباء 
هؤالء بسيط ويمكن للوزارة تخصيص 
ميزانيـــة بســـيطة لدعمهـــم ومكافأتهم 
علـــى ما يقومـــون به من أعمـــال طوال 
فتـــرة تدريبهـــم، خصوًصـــا أن فتـــرات 
تدريبهم متفرقة، حيث يحتاج البعض 
منهم 4 أشهر للتدريب وآخرين 6 أشهر 

والقليل منهم يحتاج فترة سنة”.
وقعـــه  الـــذي  التدريـــب  عقـــد  وجـــاء 

األطباء الذين تخرجـــوا من الجامعات 
فـــي  المعتمـــدة  المتخصصـــة  الطبيـــة 

الخارج كالتالي:

في إطار ما تقدمه الوزارة من خدمات 
ونظـــًرا للظـــروف الطارئـــة الناتجة عن 
ومـــن  )كوفيـــد19(  كورونـــا  فيـــروس 

منطلق تقديم العون للطلبة الدارســـين 
بكليات الطب بجامعات خارج المملكة 
الستكمال عملية التدريب التي تؤهلهم 
من استيفاء متطلبات التأهيل العلمي.
فقد وافقت اللجنة العليا بوزارة الصحة 
باجتماعهـــا 143/17/2020 بتاريـــخ 20 
مايـــو علـــى قبول طلبـــة ســـنة االمتياز 
الدارســـين فـــي الخارج فـــي فترة أزمة 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا كوفيـــد 19 دون 
تقاضـــي هـــؤالء المتدربيـــن أيـــة مبالغ 
نظيـــر ذلك لعـــدم توافـــر ميزانيـــة لهذا 
الغرض، مع عدم ترتيب أية مســـؤولية 
أو  المتدربيـــن  هـــؤالء  تجـــاه  للـــوزارة 
اعتبـــار ذلـــك وعـــد بالتوظيـــف نتيجـــة 

القيام بتدريبهم بمرافق الوزارة.

الدمســتاني ينتقــد الــوزارة بعــدم المســاواة وينــادي بتخصيــص ميزانيــة بوجــه عاجــل

28 طبيبــًا يتدربــــون في “الصحــة” دون مكــافــآت

أحمد الدمستاني

علوي الموسوي

بدور المالكي

سوزان عباس

صورة من اإلنترنت لنموذج جهاز الرنين المغناطيسي

محمد بوحمود

محرر الشؤون المحلية

هشام العشيري
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تحديــث محــرك الحجوزات عبــر الموقــع والهواتــف الذكية

“طيران الخليج” تطرح مفهوًما جديًدا ألسعارها

رســـمًيا  الخليـــج  طيـــران  طرحـــت 
تذاكـــر  لتســـعير  الجديـــد  مفهومهـــا 
ســـفرها لجعلها أكثر سهولة ووضوًحا 
لمســـافريها فيما يتعلـــق بما هو مدرج 
فـــي كل فئة ســـعرية. وتأتي األســـعار 
الجديـــدة مدرجة في ثالثـــة خيارات 
للدرجـــة الســـياحية وخياريـــن لدرجة 
الصقر الذهبي؛ حيث يمكن للمسافرين 
اآلن اختيار الســـعر األنســـب لهم بناًء 

على احتياجـــات الســـفر الخاصة بهم 
والخدمات المطلوبة طوال رحلتهم.

و  “الخفيفـــة”  األســـعار  خيـــارات  مـــع 
فـــي  المقدمـــة  “المرنـــة”  و  “الذكيـــة” 
الدرجة الســـياحية وخيـــاري “الذكية” 
و”المرنـــة” المتوفريـــن لدرجـــة الصقر 
المســـافرين  لجميـــع  يمكـــن  الذهبـــي؛ 
حيـــث  يناســـبهم،  ســـعر  أي  اختيـــار 
األســـعار  فئـــات  مـــن  فئـــة  كل  تأتـــي 

الجديدة مع حزمة من المزايا تشـــمل 
األمتعـــة، والمرونة في تغيير أو إلغاء 
برنامـــج  أميـــال  وكســـب  الرحـــالت، 
الوالء )فالكون فالير(، واألفضلية في 
اختيار المقاعد، وأولوية الصعود إلى 
الطائـــرة، والدخـــول إلى قاعـــة الصقر 

الذهبي.
وجددت الناقلة الوطنية أيًضا محرك 
حجـــز التذاكر عبر موقعها اإللكتروني 

وتطبيـــق الهواتف الذكية الســـتيعاب 
هـــذه التغييرات في األســـعار، وإلبراز 
مظهر أحـــدث يتالءم مع عملية حجز 
التجربـــة  ســـتكون  للعمـــالء.  أســـرع 
الجديدة أكثر سهولة مع خطوات أقل 
مـــن حيث اختيار الرحـــالت والمقاعد 
إلـــى إكمال الشـــراء، وســـيتم تعزيزها 
بأدوات سهلة االستخدام مثل خرائط 

المقاعد.

المحرق - طيران الخليج

لندن - رويال داتش شل

489 مليون دوالر أرباح 
“شل” بالربع الثالث

أعلنت مجموعة “رويال داتش شل” 
العمالقة أمس تحقيق أرباح صافية 
في الربع الثالث من العام بلغت 489 
انتعاشة  يحقق  مــا  دوالر،  مــلــيــون 
تــكــبــدت  بـــعـــد أن  ــشــركــة  ــل ل كـــبـــيـــرة 
فيروس  عــن  ناجمة  كبيرة  خــســارة 

كورونا في األشهر الثالثة السابقة.
وتعززت أرباح المجموعة البريطانية 
الضرائب  احتساب  بعد  الهولندية 
ــى سبتمبر  إل يوليو  مــن  الــفــتــرة  فــي 

نتيجة الستقرار أسعار النفط.

الرياض - مباشر

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

ذكـــرت وزارة الحج والعمرة الســـعودية، أن المرحلـــة الثالثة من 
عـــودة العمـــرة التدريجيـــة تفتح البـــاب للمعتمرين مـــن الخارج، 

وترفع الطاقة التشغيلية االحترازية بنسبة 100 %.
ونوهت وزارة الحج في تغريدات على الحساب الرسمي إلمارة 
مكـــة علـــى موقـــع “تويتـــر”، األربعـــاء، أن المرحلـــة الثالثـــة تصل 
طاقتها التشـــغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، 60 ألف مصل، 

و19.500 زائر.
وأكـــدت الوزارة، أن الفئة العمرية المســـموح لهـــا بالقدوم للعمرة 

من الخارج من 18 إلى 50 عاًما.
 PCR ( وألمحت، إلى فرض وزارة الصحة تقديم شـــهادة فحص
( بنتيجـــة ســـلبية تثبت خلـــو القادمين من فيـــروس كورونا يتم 
إصدارهـــا مـــن مختبر موثـــوق من دولـــة المعتمـــر ال يتجاوز 72 
ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وأشـــارت إلى أنه يتـــم الموافقة علـــى 10 آالف معتمر في اليوم 
الواحـــد، وتكـــون عـــدد المجموعـــات 500 مجموعـــة فـــي اليوم، 
بواقع 20 معتمًرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة 

في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.
وأفادت وزارة الحج والعمرة، بأن باقة معتمري الخارج تشمل:

• تنظيم وجدولة رحالت الطيران من خارج السعودية «

• خدمة االستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة  «

الشركات المعتمدة.

• خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن. «

• النقل للحرمين باستخدام المركبات المهيئة. «

• خدمة اإلسكان في دور اإليواء. «

• خدمة العمرة اآلمنة. «

ومـــن المقرر، أن تبدأ المرحلـــة الثالثة في 15 ربيع األول الجاري 
الموافـــق األحد المقبل مطلـــع نوفمبر 2020، وستســـمح بالعمرة 
والزيارة والصلوات من داخل الســـعودية ومن خارجها تدريجيا 
وبنســـبة 100 % مـــن الطاقـــة التشـــغيلية الممكنـــة بعـــد تطبيـــق 

اإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت الصحية والتنظيمية.

”PCR” شــهادة  واشــتراط  الثالثــة...  المرحلــة  ضمــن 
السعودية تعلن الفئة العمرية لمعتمري الخارج

أبوظبي - االتحاد للطيران

الناقـــل  للطيـــران،  االتحـــاد  أعلنـــت 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  الوطنـــي 
المتحـــدة، عـــن إطـــالق أول صكـــوك 
مرتبـــط  تمويـــل  وأول  تحـــول 
باالســـتدامة في قطاع الطيران على 
مســـتوى العالـــم، وذلـــك ضمـــن إطار 
عمـــل لتمويـــل التحـــول. وتأتي هذه 
أول  إصـــدار  أعقـــاب  فـــي  الخطـــوة 
تمويـــل فـــي قطـــاع الطيـــران يرتبط 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  بأهـــداف 

المستدامة.
وســـوف تســـهم الصفقـــة التـــي تبلـــغ 
قيمتهـــا 600 مليـــون دوالر فـــي دعم 
مســـيرة االتحاد للطيـــران في قطاع 
الطيران المســـتدام عبر ربط شروط 
الصكـــوك بأهـــداف خفـــض الكربـــون 
للطيـــران  االتحـــاد  حددتهـــا  التـــي 
والتـــي تتمثـــل فـــي االلتـــزام بخفض 
االنبعاثـــات الكربونيـــة الصافيـــة إلى 

الصفـــر بحلول العـــام 2050، وخفض 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن   %  50
الصافية بحلول العام 2035 وخفض 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن   %  20
الناجمة عن أســـطول الركاب التابعة 

للشركة بحلول العام 2025.
للشـــؤون  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

المالية في المجموعـــة آدم بوقديدة 
“تمثل االســـتدامة واتخـــاذ إجراءات 
التحديـــات  أهـــم  مناخيـــة مســـؤولة 
التي تواجه قطـــاع الطيران. وتلتزم 
االتحاد للطيران بالنمو المستدام في 
قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية 

أبوظبي”.

بقيمــة 600 مليون دوالر وتخفــض االنبعاثات الكربونية
“االتحاد” تصدر صكوكا مرتبطة باالستدامة

ا مع عدم اليقين االقتصادي والسياسي الذهب يرتفع عالميًّ
ــوات ــن س  10 ــذ  ــن م مــــرة  ألول  ــيــعــه  تــب الـــمـــركـــزيـــة  الـــبـــنـــوك 

ارتفعــت أســعار الذهــب عالميــًا خــالل تعامــالت أمــس الخميــس، مــع عــدم اليقيــن 
السياســي واالقتصادي. ويأتي ارتفاع أســعار المعدن األصفر بعد الخســائر القوية 

أمس األول وسط قوة الدوالر األميركي. 

 ويراقب المستثمرون تطورات إصابات 
كورونـــا عالميـــًا مـــع اتجـــاه العديـــد مـــن 
الـــدول األوروبية إلى تشـــديد إجراءات 
اإلغـــالق ويأتـــي ذلك تزامنًا مـــع اقتراب 
األســـبوع  فـــي  األميركيـــة  االنتخابـــات 
المقبـــل. ومن المقرر الكشـــف عن بيانات 
اقتصادية بشأن الناتج المحلي اإلجمالي 
للواليات المتحدة وطلبات إعانة البطالة 
فـــي وقت الحق. وبحلول الســـاعة 8:05 
صباحـــًا بتوقيـــت جرينتش، ارتفع ســـعر 
العقـــود اآلجلـــة للذهب تســـليم ديســـمبر 

دوالر   1886.20 إلـــى    %  0.2 بنســـبة 
لألوقية.كما صعد ســـعر التسليم الفوري 
للمعـــدن األصفر بنســـبة 0.2 % مســـجالً 

1881.02 دوالر لألوقية.
مؤشـــر  اســـتقر  الفتـــرة،  نفـــس  وخـــالل 
الدوالر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة 

أمام 6 عمالت رئيسية عند 93.40.
مبيعـــات  زادت  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
البنـــوك المركزيـــة عـــن مشـــترياتها مـــن 
الذهـــب ألول مرة منذ 2010، في الوقت 
الـــذي تحاول فيه بعض الـــدول المنتجة 

للذهب االستفادة من ارتفاع أسعاره إلى 
مســـتويات قياســـية الحتـــواء تداعيات 
جائحـــة فيروس كورونا المســـتجد على 
بيانـــات مجلـــس  االقتصـــاد.  وبحســـب 
الذهـــب العالمـــي زادت مبيعـــات البنـــوك 
المركزيـــة مـــن الذهـــب عـــن مشـــترياتها 
بمقـــدار 12.1 طـــن خـــالل الربـــع الثالـــث 
زادت  حيـــن  فـــي  الحالـــي،  العـــام  مـــن 
المشـــتريات عن المبيعات خـــالل الفترة 
نفســـها من العام الماضـــي بمقدار 141.9 
طـــن. وقد انخفض الطلـــب العالمي على 
الذهب بنســـبة %19 على أساس سنوي 
ليبلـــغ 892 طًنا فـــي الربع الثالث من هذا 
العـــام، حيـــث اســـتمر المســـتهلكون فـــي 
الشـــعور بتأثير جائحـــة فيروس كورونا. 
وكان هذا الطلب أقل إجمالي ربع سنوي 

منـــذ الربـــع الثالث مـــن العـــام 2009، كما 
ســـجل الطلـــب منذ بدايـــة العـــام وحتى 
تاريخـــه 2,972.1 طًنا، وهـــو ما يعد أقل 
بنســـبة 10 % مقارنًة بالفترة نفســـها من 
عـــام 2019، وفقًا ألحـــدث تقرير أصدره 
مجلـــس الذهـــب العالمـــي عـــن اتجاهات 

الطلب على الذهب.
وفـــي حين انخفض إجمالي الطلب على 
الذهـــب، شـــهد الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
نمـــوًا كبيـــرًا فـــي الطلب على االســـتثمار 
الـــذي ارتفـــع بنســـبة 21 % على أســـاس 
سنوي. حيث اشـــترى المستثمرون على 
مســـتوى العالم 222.1 طنًا من الســـبائك 
والعمـــالت الذهبية و272.5 طنًا إضافية 
من خالل صناديق االســـتثمار المتداولة 
بدايـــة  ومنـــذ  بالذهـــب.  المدعومـــة 

العـــام وحتـــى تاريخـــه، زادت صناديـــق 
االســـتثمار المتداولة المدعومة بالذهب 
من حيازتها بمعدل قياسي بلغ 1,003.3 
أطنان. من جانبها أشارت وكالة بلومبرج 
لألنبـــاء إلى أن مبيعـــات البنوك المركزية 
للذهـــب قادهـــا بنكا أوزباكســـتان وتركيا 
مبيعـــات  زادت  حيـــن  فـــي  المركزيـــان 
بنـــك روســـيا المركـــزي مـــن الذهـــب عن 

المشتريات ألول مرة منذ 13 عاما.
 مـــن ناحيتـــه توقـــع بنك ســـيتي جروب 
األميركـــي عـــودة طلب البنـــوك المركزية 
علـــى الذهـــب إلـــى التعافـــي فـــي العـــام 
المقبـــل بعـــد تباطـــؤ الطلب خـــالل العام 
الحالـــي، في أعقـــاب وصول الطلب على 
المعدن األصفر إلى مســـتويات قياســـية 

في عامي 2018 و2019.

لندن - وكاالت

البحرين تفوز بجائزتين في تميز المرأة القيادية
ــاع ــط ــق ال ــل  ــب ــق ــت ــس وم ــاز  ــ ــغ ــ وال الـــنـــفـــط  ــاع  ــ ــ أوضـ ــة  ــ ــدراس ــ ل ــة  ــرصـ فـ  ”2020 ــواس  ــ ــي ــ “ل

اختتــم أمــس ملتقــى وجائــزة التميــز القيادي للمرأة الســادس في قطاع النفط والغــاز )ليواس 2020( بمشــاركة أكثر من 1100 
مشــارك مــن األكاديمييــن والمتخصصيــن والمســئولين والفنييــن مــن 57 دولــة مــن مختلــف دول العالــم مثــل المملكــة العربيــة 
السعودية، دولة االمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، الواليات المتحدة، تركيا والهند والمملكة المتحدة وماليزيا وغيرها 
من دول العالم، الذي سلط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة القيادية في قطاع النفط والغاز وإتاحة الفرص 
المتساوية بين الجنسين في مجال الترقي والتطور المهني بالعمل، واالستفادة من خبرات المرأة والكفاءات النسائية في كل 

ما يرتقي بقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين والمنطقة. 

 وقـــد أكد  وزير النفط، الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة،  أن مـــا وصلـــت إليـــه 
المـــرأة في مملكـــة البحرين من مســـتوى 
متقدم يأتي ترجمة للرعاية والتوجيهات 
الســـامية مـــن لـــدن قرينـــة عاهـــل البالد، 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة، صاحبة 
الســـمو األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، والتي هيأت الُســـبل أمـــام المرأة 
البحرينيـــة لتؤكـــد جدارتهـــا بتقلـــد أرفـــع 
المناصـــب فـــي مختلـــف القطاعـــات ومن 
بينهـــا النفط والغـــاز، مضيفا أن ما حققته 
المـــرأة البحرينية في قطاع النفط والغاز 
يشكل قصة نجاح تجسد ما تتميز به من 
روح المثابـــرة وصفات الكفاءة واالبداع، 
وهـــو مـــا أهّلهـــا ألن تكـــون شـــريكا فاعال 
ومؤثرًا فيما وصل إليه القطاع من تطور 

ونماء. 

مشاركات مثمرة وبناءة 
في قطاع الطاقة 

أعمـــال  شـــهدته  بمـــا  الوزيـــر  وأشـــاد 
الملتقـــى مـــن مشـــاركات مثمـــرة وبنـــاءة 
فـــي الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بالمـــرأة 
القياديـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة والجهـــود 
المبذولة مـــن اللجنة المنظمة لتحقيق ما 
يســـعى له الملتقى مـــن تطلعات واهداف 
لتعزيز قدرات المـــرأة القيادية، مثمنا بما 
وصلـــت اليه المرأة البحرينية من قدرات 
عاليـــة فـــي القيـــادة واإلدارة والتخطيط 

االستراتيجي. 
وأشـــار وزير النفط إلى أن الملتقى شكل 

فرصـــة ســـانحة لبحـــث ودراســـة أوضاع 
هـــذا  ومســـتقبل  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع 
القطـــاع فـــي ظـــل مـــا يمر بـــه العالـــم من 
أوضـــاع صعبـــة جـــراء جائحـــة فيـــروس 

كورونا المستجد. 
وأعـــرب  الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة عن 
خالص شـــكره وتقديره لرئيـــس الملتقى،  

ريـــم الغانـــم  واآلنســـة عز المناعـــي نائب 
الرئيـــس وجميـــع القائميـــن علـــى تنظيـــم 
الملتقى والمشـــاركين فيـــه على ما بذلوه 
مـــن جهـــود حثيثـــة النجـــاح الملتقى في 
تحقيق أهدافه، مشيدا بمستوى التعاون 
والغـــاز  النفـــط  مؤسســـات  بيـــن  القائـــم 
يشـــهد  والـــذي  والخليجيـــة  البحرينيـــة 
تطورا مســـتمرا يدعـــم التعاون الخليجي 
المشـــترك. كما ثمن الوزير عاليا ما قدمته 
المنظمـــات والشـــركات النفطيـــة من دعم 
ومســـاندة الـــذي كان لـــه الـــدور اإليجابي 

في إنجـــاح الملتقي، حيـــث كان الملتقى 
فرصة جيـــدة لتبادل التجارب والخبرات 
فـــي كل مـــا ينهض بقطـــاع النفـــط والغاز 
فـــي المنطقـــة.  كما تقـــدم الوزيـــر بأجمل 
الفائـــزات  لجميـــع  والتبريـــكات  التهانـــي 
بجائـــزة التميـــز القيادي للمـــرأة من خالل 
مجـــاالت  فـــي  المتميـــزة  مســـاهماتهن 
والبحـــث  والموهبـــة  واالبتـــكار  القيـــادة 
والتوعيـــة مؤكـــدا أن الفائـــزات يشـــكلن 
نمـــاذج فخـــر وتقديـــر للمـــرأة البحرينيـــة 
والخليجيـــة العاملـــة فـــي قطـــاع النفـــط 

والغـــاز ومـــا قدمتـــه مـــن عطـــاءات ذات 
مردود إيجابي في نهضة القطاع. 

7 فئات من التميز األكاديمي

وقـــد شـــهد الملتقـــى اإلعالن عن أســـماء 
الفائزات في 7 فئات من التميز األكاديمي 
إلـــى الفئـــات الفنية، حيث فازت ابتســـام 
محمـــد بجائزة اإلنجاز االكاديمي للطالب 
الجامعي من جامعة البحرين والدكتورة 
سوزانا نونيس بجائزة اإلنجاز االكاديمي 
لألســـتاذ الجامعـــي والباحث مـــن جامعة 
الملك عبـــدهللا للعلـــوم والتقنية وفاطمة 
حســـين بجائزة النجم الصاعد من شركة 
نفط البحرين )بابكو( واليزابيث كروفورد 
بجائزة الريادة بالتميز من شـــركة أرامكو 
شـــيخ  ســـلوى  والدكتـــورة  الســـعودية 
بجائـــزة ســـيدة اإلنجـــاز من مركـــز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي ولورينت تانتورير 
بجائـــزة الموظف المثالي مـــن الذكور من 
شـــركة BASF حيـــث نـــال مركـــز جونـــز 
هوبكنـــز أرامكو الطبي على جائزة التميز 

المؤسسي.

المستوى المتقدم 
لـ” البحرينية” ترجمة 

للرعاية السامية 
لقرينة العاهل 
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

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

 AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Java motors co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17596626  or  JAVAMOTORSBH@YAHOO.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

ALSAEGH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441020  or  ALSAEGH@LIVE.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER(SHIP PIPES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Golden Krystal Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17366811  or  BADERB77@HOTMAIL.COM 

Hasiba COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39043725  or  MARIAM1952M@GMAIL.COM 

SELECT CAPITAL ECONOMIC RESERCH SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER(ECONOMIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  landroverbh@gmail.com 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GOLDEN FRESH SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

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

Misbar Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33007733  or  SQWEEZY.M@GMAIL.COM 

AL GHIAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33440114  or  ALGHAEEM@GMAIL.COM 

BINT JUBAIL UPHOLSTERY & SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

AYAAN GATE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

TELL SMART Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36266626  or  TARIQ770097@GMAIL.COM 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

WADIE GUL EMTY BAGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13636695  or  SAJID_TAJJ@YAHOO.COM 

AL-RASHEED COMPANY FOR ALUMINIUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469624  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

JOHNNY ROCKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17711772  or  ty@KHARAFIGLOBAL.COM 

AWTAD COLDSTOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Choices home furnituer 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 63333316  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

TAIBAT AL BAHRAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39669971  or  ALSULAIBIKH@LIVE.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

HANSIA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  hansiaconstruction@gmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALWASMI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36396202  or  alwasmi.decor@gmail.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ARAB UNITED TRADING & MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36686449  or  arabunited03@Gmail.com 

Yang Su Ting Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39559809  or  314768808@QQ.COM 

JABEL ALI General Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

Dar Al Zafaran Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  AKRAMJABRI87@GMAIL.COM 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.ABDU@GMAIL.COM 

The Promo Point Marketing and Advertising S.P.C Owned by Yasir A 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66608111  or  YASIR.07BH@GMAIL.COM 

TVS MARINE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

FARESHTA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM 

NAS Trust Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35182254  or  mail@nastrust.com 

NAS Trust Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35182254  or  mail@nastrust.com 

Simsim World Nursery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33072232  or  SAMAR.ALKHAJA93@GMAIL.COM 

PRIME Technicians for Machinery & Equipment Installation  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34424947  or  PRIMETECHNICIANS2018@GMAIL.COM 

DECCAN BIRYANI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17232445  or  DECCANBIRYANI@GMAIL.COM 

Alalwan clothes manufacture W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37214170  or  kkllsss.93@GMAIL.CIM 

United Hands Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17180458  or  INFO@NAMAA-GROUP.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

CREATIVE STYLE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

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

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SKY LIMIT TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39033939  or  MESSI@SKYLIMITTRANSPORT.COM 

SKYVIEW CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224586  or  skyviewcontract@gmail.com 

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  ceo@381agroup.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

CALI CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33050131  or  HA-HASHIM@HOTMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

NICE SEE CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

Jump Start Consultancy S.P.C owned by MOHAMED ASIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33709120  or  asif@profvat.com 

Karach darbar restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Juice for you s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

AMTOD PUBLIC RELATIONS CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34517752  or  NIYASCFC@GMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

Silver for Car Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35303090  or  AHMED1994616@GMAIL.COM 

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

MEHWISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHCONT@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

SAMRIYAH COFFEE SHOP - Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

Curry Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33869719  or  CURRYCAFE2020@GMAIL.COM 

Beans Drop S.P.C Owned by MOHAMMED A.JALIL ALSARI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17211162  or  MALSARI85@GMAIL.COM 

Al Wasan Electronics Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34062121  or  ALWASAN786@GMAIL.COM 

MARBRISTA ARTS AND INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 33030777  or  INFO@MARBRISTA.COM 

NOJIBUL PUBLIC RELATIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33704961  or  BUSINESSDAY982@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39909933  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

MOHAMMED RASHID ABDULQADER ALROWAIE’AAD ALTAIR’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456786  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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 

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 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66652522  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR (ZEYAD / 9290)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675135  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

MAKI MAHDI MAKI SARHAN / FRSANI 6143 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

INTERCOL CONTRACTING COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY ENGINEERING ASST. TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

INTERCOL CONTRACTING COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

ALHAJ HASSAN CRANE DIVISION 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

EVERGROW INTERNATIONAL COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17212105  or  BHATIA.EVERGROW@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

QURBAN TEXTILES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17261001  or  IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALZAHRAWI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551191  or  A.ALTAWEEL@HOTMAIL.COM 

BALLY B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 37700702 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENT MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL ALUMINIUM CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700606  or  hrd@arcal.biz 

ALAJOOZ CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714135  or  hani92_@hotmail.com 

TOURISM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17676097  or  ALRAYESPROPERTIES@HOTMAIL.COM 

Sami Abdulla Ameen .AMEENCO 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

MAKKAH DELIVDRY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17632211  or  rythm.jehad@hotmail.com 

NEW LIFE LINE HALL 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39434444  or  alashraf46@gmail.com 

NOOH GENTLMENS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458577  or  A.ALWATANI@ALWATANILAWYERS.COM 

ALDANA KINDERGARTEN 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770180  or  ALDANASCHOOL@HOTMAIL.COM 

Alrodhan commercial 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830808  or  ali@alrodhanfactory.com 

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

City Bowl Interior Decoration Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

HASSAN ALI DARRAJ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

METALS INTERNATIONAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17730222  or  metals@batelco.com.bh 

ABBAS JAAFAR AHMED ALMAARAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889669  or  aalmaaraj@gmail.com 

ALMANAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

MARSH (BAHRAIN) COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39620181  or  ABED.QASSAS@MARSH.COM 

SAB homes Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SITE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600905  or  ALI@SABTECHNOLOGY.NET 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

DELMON CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  kmkbn@gmail.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

GREEN CLOVE RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

HANAN ALI ABDULLA ZAMEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255190  or  QASSIM.ZAMIL@HOTMAIL.COM 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

FALCON TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WHOLESALE TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17737077  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

RAGAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39797667  or  TAISSER77@GMAIL.COM 

ALASSAYEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696465  or  NASER.ALTHAWADI43@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER(SHIP PIPES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

44 TRADING AND ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34144992  or  44TRACONT@GMAIL.COM 

44 TRADING AND ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34144992  or  44TRACONT@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

SALAH AHMED ALMIDFAA BUREAU OF ATTORNEYS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17532352  or  SALMEDFA@BATELCO.COM.BH 

Palestine Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  EHSANHUBAIL@HOTMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

HAWAI WELDING SMITHERY & WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39274827  or  AHMED2004BH@HOTMAIL.COM 

Abu Sara Alsamahiji Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17263331  or  F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

SIT ALSHAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  info@sitalsham.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

COOK BOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39411185  or  A7MED.JANAHI@HOTMAIL.COM 

AL FARDH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38044106  or  alfardhtrading@gmail.com 

KASRAWAN SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  KASRAWAN@HOTMAIL.COM 

B  a  h  a auto for sale cars 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36775533  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

Ain qassari pottry ware 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17401705  or  allwyn.bennew@gmail.com 

STYLISTA GENTS SALON S.P.C OWNED BY AMANI A.ALI HASAN ALMAHAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470757  or  info@awtadi.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

SHOW BOX Satellite 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

KENZ FOR KURTAINS ANDUPHOLSTERV W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678286  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

NASS Dredging Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

CENTRAL MARKET RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262162  or  JAMALA2@SOLVERPLUS.COM  
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تأهــب أمنــي عــاٍل واالتحــاد األوروبي ينــدد بهجــوم نيس

حادث طعن يوقع 3 قتلى جنوب شرق فرنسا

قتـــل ثالثـــة أشـــخاص أحدهـــم علـــى األقـــل نحرا 
وأصيـــب آخـــرون بجـــروح صباح أمـــس الخميس 
في هجـــوم بســـكين اعتقلت الشـــرطة منفذه في 
مدينـــة نيـــس جنـــوب شـــرق فرنســـا، بحســـب مـــا 
أعلنـــت الشـــرطة الفرنســـية فـــي أحـــدث حصيلة. 
وأوضـــح مصدر في الشـــرطة أن شـــخصين رجل 
وامرأة قتال في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث 
بعد إصابته بجـــروح خطيرة في حانة قريبة كان 

قد لجأ إليها.
اإلرهـــاب  مكافحـــة  نيابـــة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 

الفرنسية فتح تحقيق في الهجوم “اإلرهابي”.
إلـــى ذلـــك، أعلـــن رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي جان 
كاســـتيكس أمـــس رفع درجة التأهـــب األمني في 
المبانـــي ووســـائل النقـــل واألماكـــن العامـــة، فـــي 
أعقـــاب الهجـــوم بســـكين في كنيســـة فـــي نيس.
وأعلـــن التأهب بدرجة “طوارئ لمواجهة اعتداء”، 
وهـــي درجـــة التأهـــب القصـــوى فـــي إطـــار خطة 
“فيجيبيـــرات” التـــي تنـــص على تدابيـــر لمكافحة 
إذا  أو  اعتـــداء  وقـــوع  فـــور  وتفـــرض  اإلرهـــاب، 
تحركـــت مجموعـــة إرهابيـــة معروفـــة لـــم يحـــدد 
مكانهـــا، لفترة زمنية محددة إلـــى أن تتم معالجة 

األزمة.
ودان كاســـتكس اعتداء “وحشـــيا” قتل فيه ثالثة 
أشـــخاص “بالســـالح األبيض في ظروف فظيعة”، 
مؤكـــدا أن “رد الحكومة ســـيكون حازما وفوريا”. 
وأكد رئيس الحكومة أن “الهجوم الوحشي أحزن 
البـــالد بأســـرها”، معتبرا أنـــه “أصاب المســـيحيين 

الكاثوليك في الصميم”. 
وتوجه الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون إلى 

مكان االعتداء.
وقد ندد االتحاد األوروبي ومؤتمر أساقفة فرنسا 
أمـــس بالهجـــوم. ووصـــف مؤتمر أســـاقفة فرنســـا 
الهجـــوم بأنه عمـــل “ال يوصف”، وأعـــرب عن أمله 

في “أال يصبح المسيحيون هدفا للقتل”.
وقـــال األب هـــوغ دي ووليمـــون المتحدث باســـم 
المركـــز “تأثرنا.. تأثرنا للغايـــة وصدمنا بهذا النوع 
مـــن األعمال التـــي ال توصف”. وأضـــاف أن “هناك 
حاجـــة ملحـــة لمكافحـــة هـــذه اآلفـــة التـــي هـــي 
اإلرهاب، بالضرورة الملحة نفســـها لبناء أخوة في 

بلدنا بطريقة ملموسة”.
كما دعا رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي 

األوروبييـــن إلى “االتحاد ضـــد العنف وضد الذين 
يســـعون إلـــى التحريـــض ونشـــر الكراهيـــة” بعـــد 
الهجوم بالســـكين الذي سقط فيه ثالثة قتلى في 

كنيسة في نيس )جنوب شرق فرنسا(. 
وقـــال ساســـولي فـــي تغريدة علـــى تويتر “أشـــعر 
بصدمـــة وحـــزن عميقيـــن ألخبـــار هجـــوم نيـــس 

المروع. نشعر بهذا األلم كلنا في أوروبا”.
مـــن جانبهـــا أكـــدت المستشـــارة األلمانيـــة أنغيـــال 
ميـــركل وقـــوف ألمانيـــا إلـــى جانـــب فرنســـا بعـــد 
الهجـــوم “الوحشـــي”. وقالـــت في تغريدة نشـــرها 
المتحدث باســـمها شتيفان زايبرت “أشعر بصدمة 
كبيرة إزاء عمليات القتل الوحشـــية في الكنيســـة 
فـــي نيس. أفكاري مـــع أقارب القتلـــى والجرحى. 

ألمانيا تقف مع فرنسا في هذا الوقت الصعب”.
كمـــا دان رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
“الهجـــوم الشـــائن” مؤكـــدا أنه “لن يزعـــزع الجبهة 
الموحـــدة للدفـــاع عـــن قيـــم الحريـــة والســـالم”. 
وأضاف في تغريـــدة “قناعاتنا أقوى من التعصب 

والكراهية واإلرهاب”.
وكان مصـــدر قريـــب مـــن التحقيـــق أكـــد أن منفذ 

الهجوم هتف “هللا أكبر” خالل تنفيذه االعتداء.
وأضـــاف المصـــدر أن المهاجـــم الـــذي أصيـــب في 
إطالق نار خالل اعتقاله، قال إن اســـمه “ابراهيم” 

وعمره “25 عاما”.

إلى ذلـــك، أعلنت الســـلطات المحليـــة إقفال كافة 
دور العبـــادة والكنائـــس فـــي مدينـــة نيـــس وكان 

ومحيطهما، فارضة طوقا أمنيا مشددا.

إصابة حارس بالقنصلية الفرنسية في جدة 

من جهـــة أخرى، اعتدى شـــخص أمـــس الخميس 
بســـكين على حارس أمن في القنصلية الفرنســـية 
في جدة في وقت تشهد دول ذات غالبية مسلمة 
تحـــركات احتجاجية غاضبة ضد فرنســـا بســـبب 

نشر رسوم تسيء للنبي محمد )ص(.
وأكـــدت الســـفارة الفرنســـية في الريـــاض حصول 
االعتـــداء على القنصلية، مشـــيرة إلى أن “حارس 
األمـــن نقل إلى المستشـــفى حيث وضعه الصحي 

ال يدعو للقلق”.
وأوردت وكالة األنباء الســـعودية نقال عن شـــرطة 
منطقـــة مكـــة المكرمـــة أن “القـــوة الخاصـــة لألمن 
الدبلوماسي تمكنت -بفضل هللا- من القبض على 
مواطـــن بالعقـــد الرابع من العمر بعـــد اعتدائه بآلة 
حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة 

نتج عنها تعرضه إلصابات طفيفة”.
وبحسب البيان، “تّم نقل المصاب إلى المستشفى 
لتلقي العالج الالزم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ 

اإلجراءات النظامية بحقه”.
ولم تعلن السلطات عن جنسية حارس األمن.

باريس، الرياض - وكاالت

الرئيس الفرنسي يزور موقع الحادث 

الخرطوم - أف ب

أعلنـــت أســـرة الصـــادق المهدي، 
الســـوداني  األمـــة  حـــزب  زعيـــم 
حكومـــة  آخـــر  وزراء  ورئيـــس 
منتخبة قبل انقالب عمر البشـــير 
نتيجـــة  أن   ،1989 العـــام  فـــي 
إيجابيـــة.  لكوفيـــد19-  فحصـــه 
وقالـــت األســـرة فـــي بيـــان أمس 
“أجـــري لـــه مســـاء أمـــس فحص 
اتضـــح  ولألســـف  كوفيـــد19- 
أن النتيجـــة إيجابيـــة”. وأكـــدت 
األسرة أن المهدي البالغ من العمر 
86 عامـــا يتلقى العـــالج، دون أن 
تقدم أي إيضاحات حول وضعه 
الصحي الراهن، وأشارت إلى أّنه 

“شعر باألعياء”.

الماضـــي، ســـجل  مـــارس  ومنـــذ 
السودان 13,765 إصابة بالوباء، 
من بينهـــا 837 وفاة. وفي يوليو 
الماضـــي، أنهـــى الســـودان حـــال 
اإلغالق التي امتدت لنحو أربعة 

اشهر.
وأزاح البشـــير، الصـــادق المهدي 
عســـكري  بانقـــالب  الحكـــم  عـــن 
العـــام  اإلســـالميين  بمســـاندة 
معارضـــا  المهـــدي  وظـــل   .1989
للنظـــام حتـــى اإلطاحـــة بـــه فـــي 
أبريـــل 2019 بواســـطة الجيـــش 
عقـــب أشـــهر مـــن االحتجاجـــات 
الشـــعبية. ويعّد حزب األمة أكبر 

األحزاب السودانية.

إصابة الصادق المهدي بكوفيد- 19

تونس- العربية.نت

تتراكم االنتقـــادات الموجهة إلى الئحة 
فـــي  الليبـــي  الحـــوار  فـــي  المشـــاركين 
تونـــس في التاســـع مـــن الشـــهر المقبل، 
وسط تململ من هيمنة “إخوانية”، دفع 
بعدد من الشـــخصيات إلى االنســـحاب، 
كمـــا حـــرك صـــوت المشـــايخ واألعيان، 
ودفع مؤسســـات المجمتـــع المدني في 
الجنوب اللييي إلى االنضمام إلى قافلة 
أمـــس،  بيـــان صـــدر  المنتقديـــن. ففـــي 
وجهت مجموعة ما يعرف بـ”مؤسسات 
المجمتـــع المدنـــي في الجنـــوب اللييي” 
انتقادا للمشـــاركين في الحـــوار المقبل، 
مبديـــن قلقهم من “إجراءات وأســـلوب 
البعثـــة األممية “. واتهموهـــا بالتغاضي 
عن إشـــراك ناشطين ومؤسسات مدنية 

فاعليـــة فـــي البـــالد، واالكتفـــاء بحصر 
المشاركة بنفس األسماء. إلى ذلك، رأوا 
أن البعثـــة األممية “تتحدث عن مراحل 
بنفـــس  قادمـــة  واجتماعـــات  انتقاليـــة 
الشـــخصيات المكـــررة والمجربـــة وكأن 

البالد خلت من غيرهم”.
أتى ذلك، بعد أن وجه أعضاء المجلس 
األعلـــى لمشـــايخ وأعيـــان ليبيـــا، بدوره 
المبعوثـــة  إلـــى  رســـالة  األول  أمـــس 
وليامـــز،  ســـتيفاني  باإلنابـــة،  األمميـــة 
محددين عدة شـــروط أو مطالب، على 
رأسها اختيار مرشـــح لرئاسة الحكومة 
الجديـــدة مـــن القائمـــة المكونـــة من 14 
مرشـــًحا، التـــي أقرهـــا مجلـــس النـــواب 

بالتصويت سنة 2015.

امتعاض من هيمنة “إخوانية” بالحوار الليبي

بيروت - الحدث.نت

يبـــدو أن حـــزب هللا الـــذي وافـــق علـــى 
ترســـيم الحـــدود بيـــن لبنان وإســـرائيل، 
تتســـرب  أن  ويخشـــى  الصـــور،  يهـــاب 
لقطـــات من اللقاء الذي جمع مســـؤولين 
الجولـــة  فـــي  وإســـرائيليين  لبنانييـــن 
الثانيـــة، التـــي عقـــدت أمـــس األول  في 
أن تكســـر  مـــن  لربمـــا خوفـــا  الناقـــورة، 
صـــورة “ممانعتـــه” التي لطالمـــا روج لها 
بيـــن أنصـــاره. فعلـــى الرغـــم مـــن أنه لم 
يســـمح للصحافيين بتصوير الجلســـات 
أو االقتـــراب من موقـــع االجتماع إال أن 
مراســـلة التلفزيـــون الرســـمي أكدت أنها 
الجيـــش  مـــن  بالتصويـــر  اإلذن  أخـــذت 
اللبنانـــي. لكـــن األمر لم يعجـــب على ما 
يبـــدو عناصـــر مـــن “حـــزب هللا” بلبـــاس 
عـــدة  تكســـير  إلـــى  فعمـــدوا  مدنـــي، 

التصوير.
وكتبـــت المراســـلة، نيلـــة شـــهوان، على 

حسابها على فيسيبوك شارحة ما حدث. 
وقالت: “أقدم ثالثة شبان من المدنيين 
علـــى طردنـــا مـــن المنطقة وعرفـــوا عن 
أنفســـهم أنهـــم مـــن حـــزب معيـــن وعند 
فـــي  بالمعنييـــن  االتصـــال  محاولتـــي 
علـــى  أقـــدم  بأنـــي  اتهمونـــي  محطتـــي 
تصوريهـــم فأخذوا الهاتف، وعمدوا إلى 
تكسير ورمي عدة التصوير، وأمهلونا 3 

دقائق للرحيل وإال...”.
وفـــي حيـــن لـــم تذكـــر المراســـل تبعيـــة 
هـــؤالء، أكـــد مراســـل صحيفـــة “النهـــار” 
أن الشـــبان عرفـــوا عـــن أنفســـهم بأنهـــم 
جميـــع  مـــن  وطلبـــوا  هللا،  حـــزب  مـــن 
الصحافييـــن الذيـــن تواجـــدوا علـــى تلة 
مشـــرفة على موقع التفـــاوض المغادرة 

فورا”.

اللتقاطهــم صورا مــع إســرائيليين أثناء ترســيم الحدود
حزب اهلل يعتدي على صحافيين لبنانيين

واشنطن، الرياض- وكاالت

مايـــك  األميركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  أدان 
ميليشـــيات  محـــاوالت  أمـــس،  بومبيـــو، 
الحوثييـــن االنقالبيـــة في اليمن اســـتهداف 
الســـعودية. وقـــال فـــي تغريدة عبـــر تويتر، 
إن هجمـــات الميليشـــيا المدعومة من إيران 
تهـــدد أمـــن المنطقـــة، وعليهم وقفهـــا فورا. 
علـــى  أن  األميركـــي  المســـؤول  شـــدد  كمـــا 
الحوثييـــن وقف تعاملهم مـــع إيران، مؤكدا 
أن هجماتهـــم تهـــدد أمن المدنييـــن األبرياء 
وحيـــاة األميركييـــن أيضـــا. وأتـــى تصريـــح 
بومبيـــو، بعـــد تأكيـــد الســـفير األميركي في 
السعودية، جون أبي زيد، على أهمية تعزيز 
الســـالم في منطقة الشرق األوسط، والعمل 
بجهـــد لردع الســـلوك اإليرانـــي المخرب في 
المنطقـــة، مؤكـــدا أن تدخـــالت إيـــران فـــي 
اليمن تزيد من صعوبة إيجاد مســـار للسالم 
والحـــل. كمـــا شـــدد خـــالل لقـــاء افتراضـــي 
األربعـــاء، مع عدد من وســـائل اإلعالم، على 

العالقات التاريخية بين أميركا والسعودية 
في السنوات الـ 75 الماضية.

وتحـــدث عـــن جهـــود المملكـــة فـــي إطـــالق 
سراح مواطنين أميركيين كانوا رهائن لدى 
ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن بالده تعمل 
إلى جانب السعودية والمبعوث األممي إلى 
اليمـــن، مارتـــن غريفثـــس؛ مـــن أجـــل إعادة 
الســـالم إلى اليمن، مشيرا إلى أن التدخالت 
اإليرانيـــة في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد 

حـــل. يذكـــر أن تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اليمن، كان قد أعلن في وقت ســـابق، تدمير 
6 طائـــرات حوثيـــة مفخخـــة كانـــت باتجاه 
الســـعودية. وأكـــد أبـــي زيـــد أن للســـعودية 
والواليات المتحدة هدفا مشتركا في تعزيز 
الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، منتقدا 
فـــي الوقت عينـــه التهديـــدات اإليرانية في 
المنطقـــة، عبـــر نشـــر أذرع لهـــا فـــي العـــراق 

وسوريا ولبنان واليمن.

السفير جون أبي زيد وزير الخارجية األميركي

أبي زيــد: العمل بجهــد لردع الســلوك اإليرانــي المخرب
أميركا تندد بمحاولة الحوثي استهداف السعودية

دمشق - وكاالت

بحـــث الرئيس الســـوري بشـــار األســـد 
أمس مع وفد روسي برئاسة المبعوث 
الخـــاص لفالديمير بوتين إلى ســـوريا 
االســـتعدادات  الفرنتييـــف  ألكســـندر 
الجارية لتنظيم مؤتمر حول الالجئين 
فـــي دمشـــق الشـــهر المقبـــل بدعم من 
الروســـي  الوفـــد  ووصـــل  موســـكو. 
مـــن وزارتـــي الدفـــاع والخارجية إلى 
دمشـــق بعد جولة في المنطقة شملت 
محطـــات عـــدة بينهـــا بيـــروت وعّمان 
وبغـــداد. وأوردت حســـابات الرئاســـة 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
أن اللقـــاء مـــع الوفد الروســـي “تمحور 
حول المؤتمر الدولي حول الالجئين.. 

الجانبـــان  يبذلهـــا  التـــي  والجهـــود 
تحضيـــرا لخروج هـــذا المؤتمر بنتائج 
إيجابيـــة تســـاهم في تخفيـــف معاناة 
الالجئين الســـوريين وإتاحـــة المجال 
وحياتهـــم  وطنهـــم  إلـــى  لعودتهـــم 

الطبيعية”. 
ويفترض أن يعقد المؤتمر في دمشق 
في 11 و12 من شهر نوفمبر المقبل. 

وتســـبب النزاع الســـوري منذ اندالعه 
وتشـــريد  بنـــزوح   2011 مـــارس  فـــي 
أكثـــر من نصف الســـكان داخـــل البالد 
وخارجهـــا، بينهـــم أكثـــر مـــن خمســـة 
ماليين و500 ألف الجئ فروا بشـــكل 

أساس إلى الدول المجاورة.

مؤتمر دولي بدمشق يبحث عودة الالجئين
لندن - رويترز

ــف حـــــزب الـــعـــمـــال الــبــريــطــانــي  ــ ــ أوقـ
جيريمي  ــســابــق  ال زعــيــمــه  الــمــعــارض 
كوربين أمس الخميس بعد أن قلل من 
خطيرة  إخفاقات  يفصل  تقرير  شــأن 
معاداة  شكاوى  مع  الحزب  تعامل  في 

السامية تحت قيادته.
وقال خليفة كوربين، كير ستارمر، إن 
العار”  من  “يوما  يواجه  العمال  حــزب 
ــمــســاواة وحــقــوق  بــعــد تــقــريــر لــجــنــة ال
تعامل  كيفية  حــول   )EHRC( اإلنسان 
الحزب مع مزاعم معاداة السامية في 

صفوفه.
ــيــن شــكــاوى  شـــاب فــتــرة واليــــة كــورب
مــســتــمــرة مـــن مـــعـــاداة الــســامــيــة في 
ــزعــيــم  ال فـــعـــل  ــحــــزب وانـــتـــقـــاد رد  ــ ال

ــيــســاري. وتـــم إيــقــاف كــوربــيــن ، 71  ال
عاًما عن العمل بعد أن قال إنه لم يقبل 
محاوالته  وإن  التقرير،  نتائج  جميع 
إلصـــالح إجــــراءات الــشــكــاوى تعطلت 
المعوقة”،  الحزب  “بيروقراطية  بسبب 
وإن حجم المشكلة قد تم المبالغة فيه 

ألسباب سياسية.
وقال حزب العمل في بيان “في ضوء 
وفشله  أمــس  بها  أدلــى  التي  تعليقاته 
في التراجع عنها بعد ذلك، علق حزب 
ــيــن عــلــى ذمــة  الــعــمــل جــيــريــمــي كــورب

التحقيق”. 
اللجنة  تقرير  قبل  إنــه  ستارمر  وقــال 
“بالكامل”،  اإلنــســان  لحقوق  اإلثيوبية 

وإنه سينفذ جميع توصياته.

“العمال البريطاني” يوقف زعيمه السابق كوربين

أردوغان وعلييف 
يبحثان ملف “قره باغ”

٥٠

بــحــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إلهام  األذربــيــجــانــي  ونظيره  ــان،  أردوغــ
إقليم  الثنائية، وملف  العالقات  علييف، 
إقليمية.  وقــضــايــا  المحتل،  بـــاغ”  “قـــره 
وأفاد بيان صادر عن دائرة االتصال في 
وعلييف  أردوغــان  أن  التركية،  الرئاسة 
أردوغــان  وأعــرب  أمــس.  هاتفيا،  التقيا 
لتهنئته  علييف  للرئيس  شكره  بالغ  عن 
التركية،  الــجــمــهــوريــة  تــأســيــس  بــذكــرى 
إلى  الوقوف  في  بــالده  استمرار  مؤكدا 

جانب أذربيجان.

أنقرة - األناضول
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من المعني بالتغيير السياسي في إيران؟ )1(
لـــم تكن سياســـة االحتواء المـــزدوج األميركية حالة الفشـــل األولى في احتواء 
نظـــام والية الفقيـــه في إيران وتحديد تهديداته ومدى الخطورة التي يشـــكلها 
علـــى المنطقـــة والعالم، بل إن السياســـات التي اتبعتها بلـــدان االتحاد األوروبي 
بصـــورة عامـــة أو منفردة، كانت هي األخرى قد حظيت بحصتها التي ال تحســـد 
عليها من الفشل الذريع بهذا الصدد، خصوصا إذا ما أعدنا إلى الذاكرة الجوالت 
المكوكيـــة لوفد الترويكا األوروبية إلى طهـــران والمحادثات التي أثمرت اتفاقا 
سرعان ما تبين أنه مجرد حبر على ورق، بل حتى أن الرئيس الحالي في إيران 
حســـن روحاني الذي كان يرأس الجانب اإليراني في تلك المحادثات قد تفاخر 
فـــي كتـــاب له كيـــف أنه تمكن من خداع وفـــد الترويكا ومـــوه عليهم األمور في 

المفاوضات.
بلدان االتحاد األوروبي التي اصطدمت في العقدين الثامن والتاسع من األلفية 
الماضيـــة بسلســـلة عمليات إرهابية قـــام بها النظام اإليرانـــي واغتال من خاللها 
مجموعة من المعارضين البارزين له، ووصل األمر إلى حد أن االتحاد األوروبي 
اتفق مع طهران على أن توقف عملياتها ونشاطاتها اإلرهابية في بلدان االتحاد 
األوروبـــي فـــي مقابـــل أن يكـــف عـــن مالحقـــة المتورطين فـــي النظـــام في تلك 
العمليـــات اإلرهابية قانونيا، وقد التزمـــت طهران بهذا االتفاق حتى عام 2018، 
عندمـــا ضاقت ذرعا بنشـــاطات مجاهدي خلق في داخـــل وخارج إيران وقامت 
من فرط شعورها بالجزع والقلق والتخوف من تلك النشاطات وتداعياتها على 
داخـــل إيـــران بمجازفة اســـتثنائية وذلك بخرق ذلـــك االتفاق والشـــروع بعملية 
تـــم التخطيط لها في طهران وعهد بتنفيذها إلى الدبلوماســـي أســـدهللا أســـدي 
الســـكرتير الســـابق وقتئذ في الســـفارة اإليرانية في النمســـا، وتـــم اعتقاله وهو 
فـــي طريـــق عودته مـــن مقابلة منفـــذي العملية فـــي ألمانيا من قبـــل المخابرات 
األلمانيـــة والبلجيكيـــة، وال نريـــد هنـــا أن نتحـــدث عن طـــرد الحكومـــة األلبانية 
الســـفير اإليراني والسكرتير األول في الســـفارة بسبب نشاطات مشبوهة وغير 
مقبولـــة له ضد معســـكر أشـــرف 3 للمعارضيـــن اإليرانيين في ألبانيـــا، وال عن ما 
حـــدث مـــن أمور مشـــابهة في واشـــنطن وأمســـتردام، لكن الذي يجـــب قوله هنا 
وبثقـــة كاملة إن االتحاد األوروبي كما الواليات المتحدة األميركية جنى حصاد 
الفشـــل والخيبة في سياســـته المتبعة حيال نظام الماللي، ومن دون شـــك فإن 
عدم نجاح المحاوالت والمساعي الحثيثة التي بذلتها طهران من أجل استرداد 
اإلرهابي أســـدهللا أسدي، كانت بســـبب أن بلدان االتحاد األوروبي أيضا ضاقت 
ذرعـــا بهـــذا النظام وتريد من خـــالل “جرة أذن” غير عادية أن تعيده إلى رشـــده 

وصوابه. “إيالف”.

نزار جاف

إن معارضـــة أي نظـــام سياســـي دكتاتـــوري مبنـــي علـــى القمـــع والظلـــم واالســـتبداد 
ليســـت متجســـدة فقط في دفع وحث الشـــعب من أجل النهوض والوقوف ضد هذا 
النظـــام والتصـــدي لـــه مـــع أهمية ذلـــك وضرورته، ذلـــك أن عمليـــة المعارضة ال تقف 
عند حدود الحث والتأليب ورفع درجة الوعي للشـــعب، بل إنها عملية أوســـع وأكبر، 
إذ إن المعارضـــة التـــي تنهـــض بأعبـــاء قيادة شـــعب وتعمل من أجل إســـقاط النظام 
االستبدادي وتغييره فإنه البد لها من أن تمتلك بالضرورة القهرية رؤية وطروحات 
بديلـــة عن تلك التي يمتلكهـــا النظام ويعمل في ضوئها، والبد من أن تكون متناغمة 

ومتفقة مع ما يطمح ويتطلع إليه الشعب.
وإن مراجعة 4 عقود من النضال النوعي الذي خاضته وتخوضه المقاومة اإليرانية 
ضـــد نظـــام والية الفقيه وما قدمته وتقدمه من تضحيـــات كبيرة بهذا الصدد، تثبت 
وتؤكـــد أن المقاومـــة اإليرانيـــة ومنـــذ البدايـــة كانت تمتلـــك نهجا ورؤيـــة وبرنامجا 
متكامـــال ترى من خاللـــه األحداث والتطـــورات واألمور واألوضاع وتســـير وتناضل 

في ضوئه.
المقاومـــة اإليرانية بما تمثله من ثقل وطني يشـــمل الشـــعب اإليرانـــي بكل مكوناته 
وأطيافه وشـــرائحه وطبقاته، لم تقدم على معارضة هذا النظام والدعوة إلســـقاطه 
إال بعد أن طرحت رؤيتها العملية الدقيقة التي تعبر عن الشعب اإليراني أيما تعبير، 

وكيف ال وهي باألساس نابعة ومنبثقة منه ومتفاعلة معه على طول الخط.
لذلـــك فـــإن التحليل الشـــامل والمفصـــل لألوضاع والتطـــورات السياســـية في إيران 
ولنظـــام الماللي الذي قدمـــه المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في بيانه الســـنوي 
الصادر مؤخرا، والســـيما الدراســـة التي وردت في جزء منها قضية تشكيل الفصائل 
والصـــراع علـــى الســـلطة فـــي قمـــة نظـــام الحكـــم، وسياســـة خامنئي للحفـــاظ على 
نظـــام الماللي من خالل تبني سياســـة جعل مجلس شـــورى الماللـــي من لون واحد، 
واالنكماش قدر اإلمكان... هذا البيان أثبت مدى التصاق المقاومة اإليرانية بالشعب 
اإليرانـــي وكيف أنها تعمل بالصورة التي تحقـــق من خاللها ما يهدف ويربو ويتطلع 

إليه هذا الشعب.

ليس مهما وصعبا أن تتهم نظاما بالديكتاتوية والفساد وأنه يعادي الشعب  «
وال يعبر عنه من دون أن تطرح ما لديك من أدلة وإثباتات ومستمسكات ورؤى 

حصيفة تثبت بها موقفك، والمقاومة اإليرانية عندما أكدت للشعب أن هذا 
النظام وكونه ال يعبر عن الشعب ويسعى من أجل مصالحه الضيقة فإنه من 

الطبيعي ليس أن يصطدم مع الشعب فقط، إنما حتى أن يحدث االختالف 
واالنقسام في صفوف الطغمة االستبدادية الحاكمة نفسها من جهة والسعي 

من أجل المحافظة على النظام وبقائه من جهة أخرى. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

رؤية دقيقة وصائبة لألوضاع في إيران )1(

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

للتواصل: 17111483

ال نضيع حياتنا بالتحديق في وجه برق أعمى
قال الفيلسوف الهندي سادغور “ال تكن مستميتًا في جديتك في الحياة، 
فالحياة ليســـت أكثر من لعبة، الحّر مـــن ال يحمل اللحظة الماضية معه، 
غضبـــك مشـــكلتك، احتفظ به لنفســـك”، وفـــي تعبير جميل قـــال أنطون 
تشيخوف “من ال يتحكم في عقله ستحرسه المآسي في هذه الحياة”.

إذا كل تحوالتنا في الحياة بســـبب العقل الذي يســـتدعي مراقبة جدية 
طويلـــة، فالعقـــل وكما يصفه فرانك كابريو قـــادر على التفكير المنحرف 
الـــذي يبعث علـــى ارتكاب الجرائـــم، وقادر أيضا على التفكير اإلنشـــائي 
البنـــاء، وهـــذه اقتراحـــات لعلهـــا تعيننا على اكتســـاب النـــوع األخير من 
التفكير. تعّلم أن تســـتبدل الرأي الســـلبي برأي إيجابي، فخير للمرء ألف 
مرة أن يتطلع إلى المستقبل، من أن يظل يذكر ضروب الفشل الماضية. 
إنك ال تســـتطيع إصالح الماضي، أما الحاضر والمســـتقبل فهما من صنع 

يدك، ولك أن تدبر أمرهما وتستمتع بهما.
 ال تجتهد في طلب الكمال، فمن يطلب الكمال كمن يطلب أن تكون نزقا 

طائشـــا، وليست خطيئة أن تنعم بالحياة إذا التزمت االعتدال، فالحياة 
المتزنـــة تقـــع في دائرة قدرتك على إيجاد التوافق بين الرغبة في اللذة 
التي يوحي بها الالشـــعور، وبين المطالب التي يفرضها ضميرك، وتذكر 
أن الحوادث التي تقع لنا هي التي تشـــيدنا أو تحطمنا، فرد الفعل لهذه 
الحـــوادث هو الذي له خطره وتقديره، فاســـتمتع بعواطفك ومشـــاعرك، 

لكن ال تجعلها تسيطر عليك وتتحكم فيك.
احذر أن تجعل اللهو غاية في الحياة، فإن ضروب الصراع ال تحل بعدم 
المباالة بالحياة، إنما يفضي هذا الموقف إلى اســـتنفاد نشاطنا العصبي، 

ويقوي إحساسنا بالجرم، ويسبب انبعاث صراعات انفعالية أخرى. 

إذا عزيزنا القارئ، لنسكب كل ألوان البساطة والتعقل على لوحة حياتنا،  «
ونترك عنا القتال والغضب والتمرد على الواقع، فالحياة أقصر من أن 

نضيعها بالتحديق في وجه برق أعمى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نحن نعيش في عصر جديد من الرقمنة واألتمتة بما يســـمى بعصر الثورة الصناعية 
الرابعـــة )الصناعـــة 4.0(، حيث الـــذكاء االصطناعي والبيانـــات الضخمة واالتصاالت 
الســـريعة التي أنتجـــت الروبوتات، وتحويل الصوت والفيديـــو إلى نصوص، والنقل 
المســـتقل وغير ذلك الكثير. لكن هذا التحول لم يحدث فجأة حيث مر بسلســـلة من 
التعديالت حتى وصل إلى الشـــكل الحالي، بدءًا من الثورة الصناعية األولى بميكنة 
األعمال والمهن، وتبعتها الثورة الصناعية الثانية باختراع خط إنتاج المصانع، ومن 
ثـــم جاءت الثورة الصناعيـــة الثالثة حيث دخلنا عصر الكمبيوتـــر واإلنترنت، واآلن، 
اســـتحوذت الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة على ما بـــدأ فـــي الثالثة باعتمـــاد االتصاالت 
الســـريعة والبيانـــات الضخمـــة التي أدت إلـــى أتمتة األعمـــال والخدمـــات وتعزيزها 

بأنظمة ذكية ومستقلة تغذيها البيانات والتعلم اآللي.
وعلـــى الرغم مـــن أن البعض يعتبر الصناعة 4.0 مجرد كلمة طنين تســـويقية، إال أن 
التحـــوالت التـــي تحدث فـــي التصنيع حاليا تســـتحق اهتمامنا. في حيـــن أن العديد 
مـــن المنظمـــات قـــد ال تزال في حالة نكـــران حول كيف يمكن أن تؤثـــر الصناعة 4.0 
علـــى أعمالهـــا أو تكافح للعثور على الموهبة أو المعرفة لمعرفة كيفية تبنيها بشـــكل 
أفضـــل لحـــاالت االســـتخدام الفريدة، يقوم العديـــد غيرهم بتنفيـــذ التغييرات اليوم 

والتحضير لمستقبل تقوم فيه اآلالت الذكية بتحسين أعمالهم، ومن ضمن التقنيات 
المســـتخدمة، االتصاالت الســـريعة، البيانات الضخمة، الحوســـبة الســـحابية، إنترنت 

األشياء، األمن السيبراني، وغيرها من التقنيات الحديثة.
وهنـــاك العديـــد مـــن التطبيقات التي تـــم إنتاجها بتقنيـــات الصناعـــة الرابعة، فيمكن 
لألطباء إجراء الجراحة من مسافة بعيدة وبدقة عالية، وباستخدام تقنية التصوير 
المجســـم في أماكن جغرافية مختلفة، يمكننا رؤية بعضنا البعض عبر اإلنترنت كما 
لو كنا في اجتماع حقيقي، وسيكون التعليم عن بعد كما لو كنا في الحرم الجامعي، 
أيضا يمكن لوسائل النقل أن تتواصل مع بعضها البعض تقنًيا دون أي تدخل بشري.. 

والقائمة لن تنتهي أبًدا.

في حين أن الصناعة 4.0 ال تزال تتطور وقد ال تكون لدينا الصورة الكاملة حتى  «
اآلن، ولكنها تمتلك القدرة على أتمتة أكثر األعمال اليدوية تعقيداً. والشركات 

التي تتبنى التقنيات تعي إمكانيات الصناعة 4.0، وتعمل على كيفية رفع 
مستوى القوى العاملة الحالية لتتولى مسؤوليات العمل الجديدة التي 

أصبحت ممكنة من خالل اإلنترنت، إلى جانب توظيف موظفين جدد لديهم 
المهارات المناسبة.

 

د. جاسم حاجي

عصر الثورة الصناعية الرابعة

بناء الوعي المجتمعي )2(
هذا الوباء وما سببه من موت وآالم وخوف يستدعي منا جهوًدا جبارة 
وفـــي مقدمتها تســـلحنا بالوعي المجتمعي لتحقيـــق نتائج إيجابية في 
مواجهتـــه، وقد أظهر البحرينيون التزاًما عالًيا بتدابير الوقاية الصحية 
وهـــذا يؤكـــد تحملنـــا مســـؤوليتنا الوطنية الفرديـــة والجماعيـــة، ومدى 
اســـتعدادنا للتعاون مًعا في تشـــكيل جبهة وطنية لحماية ذاتنا وبالدنا 

من هذا الوباء الشرس.
إن تجـــاوز اإلنســـان غاياتـــه الفرديـــة الضيقـــة لـــه تأثير إيجابـــي ويزرع 
فينـــا معانـــي القوة، القـــوة التي تتجلى فيهـــا روح األمة وبســـالة أبنائها 
وثبـــات مصالحها، ومـــن هذا المنطلق فإن جميـــع دول العالم اآلن تتجه 
إلـــى التعايـــش مع هذا الوبـــاء مع األخـــذ بالحذر والتقيد باالشـــتراطات 
واإلجـــراءات الصحيـــة، فالبحرينيـــون قـــادرون علـــى التعايـــش مع هذا 
الوضـــع الصحي والعـــودة تدريجًيا إلى حياتهم ومجتمعهم متســـلحين 

بالحذر وااللتزام باإلجراءات.
وقـــد ســـاهم اإلعالم مـــن صحافـــة وتلفزيـــون وإذاعة بـــدوٍر حيوي في 
التوعيـــة بجانب وســـائل التواصـــل االجتماعي والمنصـــات اإللكترونية 
المتعـــددة التـــي تحملـــت مســـؤوليتها فـــي التوعيـــة وتكويـــن رأي عـــام 
قـــادر علـــى المواجهـــة. وإن تأخـــر إنتاج الـــدواء لهذا الوباء فـــإن الوعي 
المجتمعي غرس أساًســـا في مواجهته واحتواء انتشـــاره، ومهما كانت 
طبيعـــة اإلجـــراءات الوقائية والخطـــوات االحترازية فذلـــك يظل دون 

جدوى في حال عدم االلتزام الكامل والطوعي بها.

إن الدول التي تجاهلت قوة الداء بعدم متابعة االلتزامات المطلوبة تجاهه  «
أصبحت عاجزة عن توفير الرعاية الصحية لشعوبها، أما البحرين فكانت 

قادرة على احتواء تداعياته بمساندة قيادة رشيدة ومجتمع واع.

عبدعلي الغسرة



يسدل الستار مساء اليوم )الجمعة( على 
منافسات بطولة كأس االتحاد البحريني 
لكرة القـــدم، بإقامة المباراة النهائية بين 
ناديي المحرق والبســـيتين عند 6 مساًء، 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتعتبـــر المباراة مســـك الختـــام للبطولة 
التـــي تقـــام عادة فـــي أيام “الفيفـــا” التي 
مـــع  الدوليـــون  الالعبـــون  فيهـــا  يرتبـــط 
منتخبنـــا الوطني والالعبون المحترفون 
مـــع منتخباتهم الوطنية. ومبـــاراة اليوم 
مؤجلـــة مـــن 16 أكتوبر بعـــد إصابة أحد 

أفراد فريق المحرق بفيروس كورونا.
مبـــاراة اليـــوم تأتي في وضع اســـتثنائي 
للموســـم الطويـــل الـــذي توقـــف بســـبب 
هـــذا  تـــوج  فالمحـــرق  جائحـــة كورونـــا، 
الموســـم بلقب كأس جاللـــة الملك بفوزه 

فـــي النهائي علـــى الحد بهـــدف دون رد، 
الثامـــن  المركـــز  البســـيتين فاحتـــل  أمـــا 
فـــي دوري ناصر بن حمـــد الممتاز ولعب 
دوري  ثالـــث  أمـــام  الملحـــق  مباراتـــي 
الدرجـــة الثانيـــة فريق البحريـــن وتمكن 
من الفوز عليه بمجموع اللقاءين والبقاء 
في موقعه ضمن الدوري الممتاز. وتعتبر 

مبـــاراة اليـــوم الثالثة بيـــن الطرفين هذا 
الموســـم، إذ ســـبق لهـــم التواجـــه مرتين 
فـــي دوري ناصـــر بن حمد الممتـــاز، وفاز 

المحرق ذهاًبا وإياًبا.
البرازيلـــي  المـــدرب  المحـــرق  يقـــود 
ماركـــوس باكيتـــا، والبســـيتين المـــدرب 
الوطني نواف المالكي الذي كان يشـــغل 

المـــدرب  مـــع  مـــدرب  مســـاعد  منصـــب 
التونســـي صابـــر عبدالـــالوي الـــذي عـــاد 

لبالده بعد ختام مباريات الملحق.
يدخـــل المحـــرق المبـــاراة بنشـــوة الفـــوز 
بلقـــب “أغلـــى الكـــؤوس”، والفريـــق كلـــه 
أمل بتحقيق الثنائية هذا الموســـم وضم 

كأس االتحاد إلى خزينته.

أما البســـيتين، فيســـعى للتتويج باللقب 
خاصـــة بعـــد تأميـــن موقعه فـــي الدوري 

الممتاز، إذ سيلعب بأريحية أكبر.
االتحـــاد  كأس  لنهائـــي  المحـــرق  تأهـــل 
بفـــوزه في نصف النهائـــي على الحد )-3

1(، والبســـيتين على الرفاع الشرقي في 
ذات الدور بنتيجة )1-0(.

المحرق والبسيتين في سيناريو ثالث متكرر

فريق المحرق فريق البسيتين

الرفاع - لجنة الموروث

تســـتأنف اليـــوم الجمعـــة منافســـات موســـم 
ناصـــر بن حمـــد لرياضات المـــوروث البحري، 
بإقامة مســـابقة صيد األسماك )الحداق( على 
كأس النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 

خليفة. 
واجتمعـــت اللجنة المنظمة لموســـم ناصر بن 
حمـــد لرياضـــات المـــوروث البحـــري، العتماد 
الضوابـــط واللوائح الخاصة بالمســـابقة التي 
تشـــمل 3 أنـــواع مـــن األســـماك هـــي الهامور، 

الكنعد والشعري.
وتأتي مسابقة صيد األسماك بعد االنتهاء من 
مســـابقة الهير الســـتخراج المحـــار بالمعدات 

الحديثة والتي أقيمت عبر بطولتين أيضا.
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي مســـابقة صيـــد 
تـــم  حيـــث  مشـــارك،   700 نحـــو  األســـماك 
تقســـيمهم علـــى 172 قاربـــا، فيمـــا اعتمـــدت 

اللجنـــة المنظمة مقرين للتســـجيل الرســـمي 
قبل الدخول في البحر؛ بهدف التسهيل على 
المشاركين وتجنبا لالكتظاظ في مقر واحد.
وتبـــذل اللجنـــة المنظمـــة جهـــودا مضاعفـــة 
في ســـبيل الحفـــاظ على الســـالمة العام بعد 
تطبيـــق إجـــراءات احترازيـــة صارمـــة جـــدا 
المتعلـــق  الراهـــن  الصحـــي  الوضـــع  بســـبب 

بفيروس كورونا المستجد. 
ويملـــك المشـــاركون 24 ســـاعة للدخـــول في 
عـــرض البحر والعودة في صباح الســـبت، إذ 
يفـــوز صاحب الـــوزن األعلى في كل نوع من 
األســـماك الثالثة، ويبدأ التجمع في السادسة 
صباحـــا في مقري اللجنة بجزر أمواج ونادي 

اليخوت، قبل االنطالقة.
وتملـــك اللجنة المنظمة فريـــق محكمين من 
المتخصصيـــن فـــي مجال األســـماك للكشـــف 

على الصيد.
وخصصـــت اللجنـــة جوائـــز للمراكـــز الثالثـــة 

األولى في كل نوع من األسماك.
يذكـــر أن موســـم ناصـــر بـــن حمـــد لرياضـــات 
المـــوروث البحـــري يأتي بتنظيم مـــن اللجنة 
الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات  البحرينيـــة 
التابعـــة للمجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
وهـــو أحد الفعاليات الرئيســـة علـــى روزنامة 
لجنـــة المـــوروث ضمـــن جهودها فـــي إحياء 

الرياضات التراثية.

اســتئناف موســم ناصر بــن حمد لرياضــات المــوروث البحري
كأس خالد بن حمد لصيد األسماك ينطلق اليوم

أعلـــن النـــادي األهلي عـــن إبرام صفقتيـــن جديدتين 
لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة السلة في الموسم 

المقبل 2020 – 2021.
وتعاقـــد األهلـــي رســـميا مع الالعـــب أحمـــد الدرازي 
ليمثل صفوف “النســـور” الموســـم المقبـــل قادما من 
نادي المحرق في صفقة يتوقع لها أن تشكل إضافة 
كبيـــرة لتقويـــة دعائـــم الفريق الســـالوي، كمـــا تعاقد 
النـــادي مـــع الالعب صبـــاح عـــزام، ما سيشـــكل قوة 

إضافية لتدعيم صفوف فريق النسور.
وجرت مراســـم توقيع العقد بمقر النادي في منطقة 
الماحـــوز بحضـــور رئيس النادي خالـــد كانو، ورئيس 
الجهـــاز يوســـف كانـــو ونائـــب رئيـــس الجهـــاز علـــي 
الحاجـــي. وتعتبـــر تلـــك الصفقـــات المؤثـــرة تأكيـــدا 
جديـــدا على رغبة النادي األهلي في المحافظة على 
بطولتـــي دوري زيـــن وكأس خليفة بن ســـلمان التي 
حـــاز عليهمـــا فـــي الموســـم الماضـــي 2019 - 2020 
ويجســـد رغبـــة اإلدارة األهالويـــة فـــي اســـتقطاب 

أفضـــل العناصر المحليـــة المؤثرة لمواصلة مســـيرة 
النجاحـــات والمكتســـبات التـــي حققهـــا فريـــق كـــرة 
الســـلة، بعدما حقق الثنائية واستعاد البطولتين بعد 
غياب طويل عن منصات التتويج وتحقيق األلقاب.
ولـــم يكشـــف المســـؤولون عـــن كـــرة الســـلة بالنـــادي 
األهلـــي إذا مـــا كانـــوا ســـيواصلون إبـــرام المزيد من 
الصفقـــات للفريق األول أم االكتفاء بتلك الصفقتين 
مـــع العناصر الموجودة تحت قيادة المدرب الوطني 

أحمد جان.

ــاوي ــس ــق ال ــري ــف ــة لــتــعــزيــز ال ــوي ــات ق ــق ــف ص
األهلي يضم الدرازي وعزام

Sports@albiladpress.com 12

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وجه االتحاد البحريني لكرة القدم، 
الدعـــوة إلـــى االتحـــاد الدولي لكرة 
لكـــرة  اآلســـيوي  واالتحـــاد  القـــدم 
القدم واللجنة األولمبية البحرينية 
لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
غيـــر العـــادي، المقـــرر انعقـــاده يوم 
نوفمبـــر   12 الموافـــق  الخميـــس 
المقبل عبر تقنيـــة االتصال المرئي 

عن بعد.
 وخاطـــب االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم الجهـــات المذكورة لتســـمية 

لحضـــور  المرشـــحين  ممثليهـــا 
االجتمـــاع المرئـــي، الـــذي ســـيعقد 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة. ويأتـــي عقـــد االجتماع 
عبر المنظومة اإللكترونية؛ التزاًما 
بالتوجيهات الصـــادرة من الجهات 
األوضـــاع  ظـــل  فـــي  المختصـــة 
كورونـــا،  فيـــروس  مـــع  الحاليـــة 
وحفاًظـــا علـــى التدابيـــر الوقائيـــة 

لضمان صحة وسالم الجميع.

توجيه الدعوة لـ “الفيفا” و “اآلسيوي” و “األولمبية”

الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع األول 1442 - العدد 4399

ـــد بـــن حمـــد بقـــرار صـــادر عـــن خال

إعادة تشكيل اتحاد الرياضات البحرية

لرئيـــس  األول  النائـــب  عـــن  صـــدر 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قـــرار رقـــم )20( لســـنة 2020 بشـــأن 
البحرينـــي  االتحـــاد  تشـــكيل  إعـــادة 

للرياضات البحرية.
 وجـــاء في المـــادة )1( من القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للرياضـــات البحريـــة فـــي 

 2024  -  2020 الجديـــدة  دورتـــه 
برئاسة الشـــيخ خليفة بن عبدهللا بن 

خليفة آل خليفة وعضوية كال من:
 1 - غالب محمود إبراهيم آل محمود 

 2 - نعمان راشد علي الحسن 
 3 - عالء الدين عبدهللا حسن سيادي 
 4 - إبراهيم خميس خميس إبراهيم 

خميس 
حســـن  محمـــد  جاســـم  ســـمير   -  5  

شويطر 
 6 - عيسى يوسف يعقوب الغاوي 

 وجـــاء في المادة )2( أنه على األمين 
العـــام والمعنييـــن كافـــة تنفيـــذ هـــذا 

القـــرار - كل فيمـــا يخصه - ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ صدوره.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

خليفة بن عبدالله  سمو الشيخ خالد بن حمد 

نهائي “سباق ضد الساعة فردي” للدراجات الهوائية اليوم
تنطلق في الســـاعة السادسة و40 دقيقة 
من صباح اليوم الجمعة أولى منافســـات 
الجولـــة النهائيـــة لـ”ســـباق ضـــد الســـاعة 
فـــردي”، الـــذي تقيمـــه اللجنـــة الفنية في 
االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات الهوائيـــة 
لمســـافة 28 كيلومتـــر بالقـــرب مـــن درة 
علـــى  متميـــز  إقبـــال  وســـط  البحريـــن 
مستوى المشـــاركة في فئات المحترفين 
الرجـــال،  الوطنـــي(،  المنتخـــب  )العبـــي 
المنتخـــب  )العبـــي  الناشـــئين  النســـاء، 
الوطنـــي في هذه الفئـــة العمرية(، راكبي 
الدراجة اليدوية وفئة األولمبياد الخاص 
ودوي الهمـــم، وبحســـب البرنامـــج العـــام 
للسباق سيكون عشاق رياضة الدراجات 
الهوائية على موعد مع أولى المنافســـات 
الخاصة بذوي الهمم واألولمبياد الخاص 

وراكبي الدراجات الهوائية.
اســـتعدادها  الفنيـــة  اللجنـــة  وأكملـــت 
لســـباقات الجولـــة األخيـــرة مـــن خـــالل 
الســـباق  خـــط  وإعـــداد  المـــكان  تهيئـــة 
وجدولـــة األســـماء المتأهلة من الجوالت 
يومـــي  فـــي  أقيمـــت  التـــي  التأهيليـــة 
وعددهـــا  الماضييـــن  والســـبت  الجمعـــة 
32 متســـابقا يمثلـــون جميـــع الفئـــات من 
أصـــل 100 مشـــارك، ويبـــدأ هذا النشـــاط 

االتحـــاد  أنشـــطة  “باكـــورة  الرياضـــي 
البحريني للدراجات الهوائية” الذي يأتي 
بعـــد توقـــف اضطـــراري بســـبب جائحـــة 
“كورونـــا” أو مـــا يعـــرف بـ”كوفيد 19” في 
تمام السادســـة من صبـــاح اليوم الجمعة 
بتســـجيل الالعبيـــن، ثـــم انطـــالق ســـباق 
راكبـــي الدراجـــات اليدوية فـــي الدقيقة 
السادســـة و20 دقيقة، األولمبياد الخاص 

في الساعة السادسة و35 دقيقة. 
دقيقـــة  و40  السادســـة  الســـاعة  وفـــي 
تنطلق منافســـات فئة األولمبياد الخاص 
للسيدات بمشـــاركة 8 متسابقات وبداية 
مـــع المتســـابقة أروى الســـاعاتي، تتبعهـــا 
بمعـــدل فارق زمنـــي دقيقة واحـــدة بين 
دي  كالريســـي  المتســـابقة  المتســـابقات 
راموس، وفاء جوزي، كرستينا كاسيانو، 
ميشـــلين أوتـــادوي، روســـيل ســـاميالنو، 
كاسي بيتمان ودرو كيم التي تنطلق في 
السادســـة و47 دقيقة، وتتبعها منافسات 
فـــي  للرجـــال  الخـــاص  األولمبيـــاد  فئـــة 
الســـاعة السادسة و50 دقيقة بمشاركة 9 
متســـابقين، تبدأ بالمتسابق حسين قمبر 
ويتبعـــه بفارق زمني دقيقـــة واحدة بين 
المتســـابقين محمد بو دهيش، جوليوس 
بنيتيـــز، محمـــد خاتـــم، عبـــدهللا البنزايد، 

جلين ويســـلي دوالي، فابيو لويز سكولر، 
جون هوندر مارك وحســـين الماجد الذي 
ينطلـــق في تمام الســـاعة السادســـة و58 

دقيقة.
الختاميـــة  الجولـــة  منافســـات  وتســـتمر 
لــــ “ســـباق ضـــد الســـاعة فـــردي” بإقامـــة 
منافســـات فئتـــي الشـــباب والرجـــال في 
الساعة السابعة و16 دقيقة صباحا حتى 
الثامنـــة و15 دقيقـــة التـــي تشـــهد إقامة 
حفـــل تتويـــج الفائزيـــن بمراكـــز المقدمة 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  بحضـــور 

للدراجات الهوائية الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة وإخوانـــه فـــي مجلـــس إدارة 
االتحـــاد والعامليـــن في اللجنـــة المنظمة 
للســـباق، وبـــدوره تمنى الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة أن تتوج الجولة الختامية 
جهـــود اللجنـــة الفنيـــة بالنجاح المنشـــود 
وبالتوفيـــق في هذه الخطوة، التي يأمل 
لها الجميع أن تكون شـــعلة عودة الحياة 
إلى أنشـــطة الدراجـــات الهوائية والعامل 
الكبير لعكس الصورة المشـــرفة عن هذه 

الرياضة في مملكة البحرين.

اتحاد الدراجات الهوائية

من منافسات الجولة التأهيلية

سبورت

أحمد مهدي

الفائز سيتوج 
بلقب كأس االتحاد 

البحريني لكرة 
القدم



حقيقي: الرعاية لها األثر اإليجابي من النواحي كافة

قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ورئيــس لجنــة 
الملــك لألعمــال  المســابقات عبدالرضــا حقيقــي إن رعايــة ممثــل جاللــة 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لمنافسات الدوري 

الممتاز أثرت البطولة من كل النواحي.

وخـــال برنامج ســـحب قرعة دوري 
للموســـم  الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
بقنـــاة  أقيـــم  الـــذي   ،2020-2021
البحريـــن الرياضيـــة مســـاء األربعاء 
حقيقـــي  عبدالرضـــا  أكـــد  الماضـــي، 
أن اســـم الدوري يعطـــي قوة لجميع 
الفرق من أجل المنافســـة والحصول 
علـــى اللقـــب، مشـــيًرا إلـــى أن رعاية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
لمنافســـات الـــدوري الممتـــاز زاد من 
المســـؤولية الواقعـــة علـــى االتحـــاد، 
مشـــيًدا بالشـــراكة المجتمعيـــة التي 
عكســـها القطاعـــان العـــام والخـــاص 
فـــي التعاون مـــع االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، وهـــو األمر الـــذي أثمر 
عن زيادة في عدد الشركات الراعية 
والجوائـــز  اإلعاميـــة  والتغطيـــة 

التحفيزية للجماهير.
وبين حقيقي أن دوري ناصر بن حمد 
الممتاز ســـيبدأ يوم 2 ديســـمبر، فيما 
ديســـمبر،   1 الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 

علـــى أن ينطلـــق الموســـم 1 نوفمبـــر 
بمســـابقة كأس االتحاد، فيما سيقام 
الـــدور التمهيدي لكأس جالة الملك، 
يوم 20 نوفمبر، وتبدأ منافسات دور 

الـ 16 يوم 25 من ذات الشهر أيًضا.
بـــدوره، قـــال األميـــن العـــام لاتحاد 
إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
البوعينيـــن إن اســـم راعـــي الـــدوري 
إلـــى  مشـــيًرا  الجميـــع،  علـــى  غـــال 
تشرف الجميع في األسرة الرياضية 
الشـــيخ  ســـمو  برعايـــة  البحرينيـــة 
ناصر بن حمد آل خليفة، لمنافســـات 
الدوري الممتـــاز. وأوضح البوعينين 
شـــهدا  األخيريـــن  الموســـمين  أن 
تحسًنا كبيًرا على مستوى المنافسة، 
للظفـــر  الجميـــع يســـعى  إذ شـــاهدنا 
باللقـــب الغالي. وتابع: “نتج عن ذلك 
بـــروز مواهـــب جديـــدة فـــي األندية 
والعبين مميزين ألقوا بظالهم على 
المســـتوى الفنـــي لمباريـــات الدوري 

التي باتت تتسم بالندية واإلثارة”.
وأوضـــح أن الرعايـــة كان لهـــا األثـــر 
اإليجابي على منافسات الدوري من 

جميـــع النواحـــي، مبيًنـــا أن الموســـم 
بعـــد  اســـتثنائًيا  كان   2020 -  2019

امتـــداده لفترة تصل إلى 14 شـــهًرا، 
مؤكـــًدا أن االتحـــاد واجـــه صعوبات 

كورونـــا،  جائحـــة  ظـــل  فـــي  عـــدة 
خاصة مـــع تأجيل المباريات إلصابة 
عـــدد مـــن الاعبيـــن واإلدارييـــن، إال 
أنـــه تمكـــن مـــن التغلـــب علـــى ذلـــك 
بالشـــراكة الناجحة مع وزارة شؤون 
الشباب والرياضة واللجنة األولمبية 

البحرينية عبر الدعم المستمر.
وأكد األمين العام لاتحاد البحريني 
لكرة القدم وجود مشـــاورات عديدة 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة مـــع فريـــق 
البحريـــن الطبـــي حـــول بروتوكـــول 
خـــاص بالرياضيين فـــي ظل جائحة 
كورونـــا، مبيًنـــا أن الجهـــات المعنيـــة 
األيـــام  خـــال  تفاصيلـــه  ستكشـــف 

المقبلة.

إبراهيم البوعينينن عبدالرضا حقيقي

يفتتــح نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل عنــد الثانيــة والربــع مــن ظهــر اليــوم “الجمعــة” موســمه الجديــد 2019 / 2020 بتنظيم الســباق 
االفتتاحي والذي ســيقام على كؤوس المغفور له بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخ راشــد بن عيســى آل خليفة طيب هللا ثراه وذلك على مضمار 
ســباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك وســط تطلعات وترقب متابعي ســباقات الخيل بأن يكون موســما متميزا في ظل االســتعدادات 
التنظيميــة والخطــوات التطويريــة التــي يقــوم بها النــادي وكذلك االســتعدادات الجيدة لإلســطبالت المختلفة وارتفاع مســتويات وتصنيف 

الجياد في المضمار البحريني لتكون جاهزة النطالقة اإلثارة والمنافسة في أولى صراعات الموسم. 

ويكتسب الســـباق االفتتاحي أهمية من 
حيـــث إقامتـــه علـــى كـــؤوس المغفور له 
ســـمو الشيخ راشـــد بن عيسى آل خليفة 
والجوائـــز الماليـــة الكبيـــرة والبالغة “20 
ألـــف دينـــار “ والتي تشـــكل دافعا لجميع 
اإلســـطبات المشـــاركة، والتـــي دفعت بـ 
“71 جوادا” في األشـــواط السبعة، حيث 
ركـــز أغلـــب المضمريـــن في مشـــاركاتهم 
على الجياد الســـابقة لديها، فيما ستكون 
هناك بعض المشاركات للجياد الجديدة، 
وســـط توقعـــات بأن تكـــون المنافســـات 

مفتوحـــة علـــى جميـــع االحتمـــاالت فـــي 
ظل تقارب مســـتويات الجياد المرشحة 
فـــي أغلـــب األشـــواط وغيـــاب الفـــوارق 
الكبيرة وغياب أســـماء الجياد المعروفة 
عـــن الســـباق االفتتاحـــي، فيما ســـتلعب 
جاهزيـــة الجيـــاد دورا مؤثـــرا في مســـار 

المنافسة في بداية الموسم.
وســـينطلق السباق بالشـــوط األول الذي 
سيقام على كأس المغفور له سمو الشيخ 
راشد بن عيســـى آل خليفة لجياد سباق 
التوازن “نتاج محلي” مســـافة 1600 متر 

والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 9 جياد.
ويقام الشـــوط الثاني على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة لجياد الفئة الثانية “نتاج محلي” 
مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 

2000 دينار وبمشاركة 5 جياد.
ويقام الشوط الثالث على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات 
األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن  خيـــل  مـــن 
1000 متـــر مســـتقيم  “الواهـــو” مســـافة 

والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 4 جياد.
ويقام الشـــوط الرابع على كأس المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 1200 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 

2000 دينار وبمشاركة 12 جوادا.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  ســـمو  لـــه  المغفـــور 
عيســـى آل خليفة لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئـــات “مســـتورد “ مســـافة 1400 

متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار وبمشـــاركة 
14 جـــوادا، بينها 4 جياد جديدة تشـــارك 

للمرة األولى في المضمار البحريني .
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
المغفور له ســـمو الشيخ راشد بن عيسى 
آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة 
1600 متـــر  األولـــى “مســـتورد” مســـافة 
 12 وبمشـــاركة  دينـــار   5000 والجائـــزة 

جوادا.
الســـابع  الشـــوط  نحـــو  األنظـــار  وتتجـــه 
واألخير الذي ســـيقام على كأس المغفور 
له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة 
“افتتـــاح الموســـم” والمخصـــص للجيـــاد 
المبتدئـــات “نتاج محلي” مســـافة 1600 
متـــر والجائـــزة 5000 دينـــار وبمشـــاركة 
كبيـــرة بلغـــت 15 جـــوادا باإلضافـــة إلـــى 

تسجيل 5 جياد احتياط.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اليوم انطالقة موسم الخيل وسط تنافس مثير واستعدادات كبيرة

منافسات قوية سيشهدها سباق الخيل

البوعينين: عشنا 
موسًما استثنائًيا 

ورعاية سموه 
طورت المنافسات

2 ديسمبر انطالق 
الجولة األولى

سبورت

أحمد مهدي

أبـــرم نـــادي مدينة عيســـى التعاقد مع 
مجموعـــة مـــن العبـــي الفريـــق األول 
لكرة القدم اســـتعدادا للموسم المقبل 

لدوري الدرجة الثانية.
وأعلن نادي مدينة عيسى التعاقد مع 
المحتـــرف البرازيلـــي “بريتـــو” هداف 
هدفـــا(   16( الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 
الموســـم الفائت ومـــع كا من عبدهللا 

مبـــارك الزايـــد، والتعاقـــد مـــع محمود 
البناء، وجاســـم محمد، وداوود ســـعد 
ومحمـــد طـــارق، وتجديـــد التعاقد مع 
محمد خالد بوحنيش والاعب محمد 
جميل، وضياء سلمان وأحمد عياش.

وتأتي تلك الصفقات سواء بالتجديد 
التعاقـــدات  أو  الاعبيـــن  لبعـــض 
األخـــرى بناء على رؤيـــة الجهاز الفني 
للفريـــق األول بقيادة المدرب عيســـى 
الســـعدون الطامح للصعود مع الفريق 

لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتـــاز لكرة 
القـــدم، بعـــد أن ظـــل الفريق لســـنوات 
طويلـــة بالدرجـــة الثانيـــة دون القدرة 
على الصعود لدوري األضواء مجددا.

وكان نادي مدينة عيسى احتل المركز 
لـــدوري  العـــام  الترتيـــب  فـــي  الرابـــع 
الدرجـــة الثانية خلف كا من المالكية 
البطـــل والبديـــع الوصيـــف والبحريـــن 
صاحـــب المركز الثالث بقيادة المدرب 
الوطنـــي جاســـم محمـــد، حيـــث جمع 

مدينـــة عيســـى في رصيـــده 38 نقطة 
من 20 مباراة فاز في 12 وتعادل في 

2 وخسر في ست مواجهات.

ويأمـــل مدينة عيســـى بقيادة المدرب 
الجديد عيسى الســـعدون ومن خال 
لتحقيـــق  الجديـــدة  التعاقـــدات  تلـــك 
حلـــم الصعـــود لـــدوري ناصـــر بن حمد 

الممتاز، خصوصا وأن الفريق سبق له 
اللعـــب في األضـــواء لمواســـم عديدة 
وهـــو أحـــد أعـــرق الفـــرق المحلية في 

مسابقات كرة القدم.

تعاقدات جديدة والمحافظــة على الالعبين

مدينة عيسى يجدد مع هداف الدرجة الثانية

محترف مدينة عيسى بريتو

Sports@albiladpress.com
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2021  -  2020 لــلــمــوســم  الــمــمــتــاز  حــمــد  بــن  ــر  ــاص ن دوري  ــة  ــرع ق ســحــب  بــعــد 

من سحب القرعةمن البرنامج الخاص بسحب القرعة على القناة الرياضية



أطلق الفنان محمد فضل شــاكر أحدث أعماله الغنائية، 
بعنوان “شــخص مــا”، وهي مــن كلمات الشــاعر نادر 
عبداللــه، وألحــان خالد عز، فيمــا قام بعمليــة التوزيع 
الموســيقي اماديو، وتولى إدارة اإلنتاج ماجد ســليمان، 

وإشــراف عــام إيــاد النقيب. وُتعــد األغنيــة الجديدة من 
األعمال الرومانســية الهادئة، خصوًصا أنه تم التحضير لها 

منذ فترة ســبقت موعد زفافه، ليتم إطالقها في مناســبة مميزة، وهي إهداء 
لزوجته كاترينا مراد، إذ قام الفنان شاكر بغنائها في الحفل.

يبدو أن أجنــدة الفنان والملحن اإلماراتي فايز الســعيد 
مزدحمــة هــذه األيــام بأنشــطة تشــكل الموســيقى 
قاســمها المشــترك، ففي الوقت الــذي يتابع ما يصل 
إليه من مشــاركات خاصــة ببرنامجه “غنــي مع فايز”، 

يجهز “سفير األلحان” ألوبريت خليجي يجمع من خالله 
بين كوكبة مــن نجوم الغناء الخليجــي. وانتهى من وضع 

اللمســات النهائية على “ميني ألبوم”، يعتزم إطالقه في الفترة المقبلة، وكما 
هو واضح أن التحضير لألوبريتات الغنائية بدت حرفة يتقنها السعيد.

تبحــث النجمــة يســرا عــن مواهــب جديــدة للمشــاركة فــي 
مسلســلها الرمضاني المقبل، الذي يتولى إخراجه سامح عبد 
العزيز. واســتقرت يسرا على الفكرة الرئيســة للعمل لكن لم 
يســتقر صناع العمل على االسم النهائي للعمل، ومقرر عمر 

كاستينج للعديد من المواهب الجديدة الشابة مثلما حدث في 
مسلســلها األخير “خيانة عهد” لتدعم المواهب الجديدة. يذكر أن 

يسرا كشفت عن مسابقة بعنوان “حريف تمثيل”، لتدعم بها الشباب الجديد وأطلقت 
الخدمة في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، لمساندة العديد من المواهب.

مواهب جديدةأوبريت خليجيشخص ما
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اعتبــرت النجمــة البحرينيــة زهــرة عرفات أن اســتخفاف او احتقار 
المهــن الصغيرة كالحارس وعامل النظافة وغيرها هو أمر عنصري 

وجريمة إنسانية.

ــبـــت زهـــــــرة عــلــى  ــتـ وكـ
على  الــخــاص  حسابها 
أحـــد مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي: “احــتــقــار 
الصغيرة  المهن  بعض 
أو  الـــــــحـــــــارس  مــــثــــل 
عـــامـــل  أو  الـــــــبـــــــواب 
الــنــظــافــة وغــيــرهــا من 
ــيــهــا  ــهــــن ومــمــتــهــن ــمــ ــ ال
عنصرية كبرى وجريمة 

إنسانية“.
وتــكــتــب زهـــــرة دائــمــا 
بأسلوبها الالذع آراءها 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــابـ ــسـ ــي حـ ــ فـ

الفئة بعد انتشار فيديو  السوشيال ميديا، وهذه المرة ناصرت هذه 
يقلل من أهميتهم!

يذكر أن زهرة شاركت مؤخرا بمسلسل “كأن شيئًا لم يكن”، من تأليف 
الكاتبة البحرينية سحاب وإخراج حسين الحليبي، ومن بطولة هبة 
العبد المحسن، نور الشيخ، شهاب حاجيه، رانيا شهاب،  الدري، فهد 
محمد  الــدوســري،  محمد  صفر،  محمد  جــمــال،  إيــمــان  الشاعر،  خالد 

الوادي، غرور، سارة العنزي.

زهرة عرفات ضد احتقار وظائف الحارس وعامل النظافة!

أشعلت النجمة 
كيلي مينوغ مواقع 
التواصل االجتماعي 

بتشويق محبيها 
بعدما نشرت صورة 

ظهرت فيها توّقع 
عددا كبيرا من نسخ 

ألبومها الغنائي 
 ”Disco“ المقبل

الذي أعلنت أنها 
ستطلقه يوم 
6 نوفمبر 

المقبل.

ــاص ــخـ ــي الـ ــ ــاج ــ ــت ــ ــور هــــي مــــن إن ــ ــي ــ ــط ــ ــب ال ــ ــل ــ أغ

بيئة البحرين مناسبة لتربية مئات األنواع من الطيور

نستضيف في هذا اللقاء صادق حميدان أحد مربي الطيور المتمرسين 
الــذي امتــدت هوايتــه في تربية وإنتــاج الطيور من الصغــر حتى اآلن، 
والتــي اســتطاع مــن خاللهــا تحقيــق العديــد مــن المراكــز المتقدمة في 
المســابقات المحليــة، حيــث اجتهد طــوال هذه الفترة في هــذا المجال 

الذي يعتبره هواية ومصدر رزق له. 

- نبذة عن نفسك؟ «

ــادق ســلــمــان حــمــيــدان، عــمــري 38  صـ
تربية  أهــوى  حكومي،  موظف  سنة 
أنواع متعددة من طيور الحب، وحائز 
على العديد من الجوائز المحلية في 

هذا المجال.
- كيف كانت بداياتك وما الذي  «

دفعك لمزاولة هذه الهواية؟

واستمرت  الصغر  منذ  كانت  بدايتي 
ــا هـــــذا، والــــدافــــع الـــذي  ــومــن حــتــى ي
شجعني أكثر على تطوير هوايتي هو 
الحب،  لطيور  البحرين  نــادي  افتتاح 
حيث كان للنادي دور كبير في تحفيز 

مربي الطيور.
 - ما نوع الطير الذي تهتم بإنتاجه  «

ولماذا؟

طيور الحب وذلك لعشقي لهذا الطير 
الجميل.
- أين تربي هذه الطيور؟ «

مــغــلــقــة ومكيفة  فـــي غــرفــة واســـعـــة 
للطيور  مناسبة  بيئة  لتكون  ومجهزة 

فوق سطح المنزل.
- تربية الطيور بالنسبة إليك، هل  «

هي مجرد هواية أم هي في 
نفس الوقت تجارة وربح؟

لي هي هواية  بالنسبة  الطيور  تربية 
الهواية  هــذه  ولكن  األولـــى،  بالدرجة 
آخر  رزق  مــصــدر  أصبحت  الجميلة 

تعينني على أمور حياتي.
- كيف تتعامل مع الطيور في  «

مختلف المواسم؟

وبيئية  مناخية  ظــروف  موسم  لكل 
الطير  إعطاء  نحتاج  ولذلك  مختلفة 
والمكمالت  األكل  من  أنواعا مختلفة 

الغذائية أو الفيتامينات.

- ما صعوبات هذه الهواية  «
بالنسبة لك؟

ومتكاملة  مميزة  لخامات  الــوصــول 
بعض  صعوبة  إلــى  باإلضافة  للطير، 
الطفرات المميزة للطيور، حيث اعتبر 
الــنــقــاط هــي تــحــديــات بالنسبة  هــذه 
بالدرجة  صعوبات  هي  مما  أكثر  لي 

األولى. 
- ما أهدافك وخططك المستقبلية  «

للتطوير من هوايتك؟

أســعــى لــتــطــويــر مــســتــوى الــطــيــر من 
جميع النواحي والنقاط الجمالية.

- ما طبيعة المنافسة في  «
المسابقات التي تقام في مملكة 

البحرين لمالك الطيور؟

ــاٍو يـــشـــارك بــالــطــيــور الــمــمــيــزة  كـــل هــ
بسجله  تسجيلها  وتــم  أنتجها  الــتــي 
حيث  المعتمد،  رمــزه  أي  الشخصي، 
أفضل  باختيار  المعرض  حكام  يقوم 
الــطــيــور مـــن حــيــث الـــلـــون والــحــجــم 
والـــشـــكـــل والـــتـــنـــاســـق والـــجـــهـــوزيـــة 
للمعرض، ويتم تقسيم الفئات حسب 

أنواع الطيور أو ألوانها.
- هل لديك لقب أو هدف تتمنى  «

تحقيقه في المسابقات المحلية؟

ــعــربــي في  ــمــعــرض ال بــطــل أبـــطـــال ال

طيور الحب وكذلك بطل السوبر عن 
الثالثة األولى  المراكز  طريق تحقيق 

في الفئات التي أشارك فيها.
- ما تأثير جائحة كورونا على مربي  «

الطيور؟

ــود وقــت  هــنــاك إيــجــابــيــة، وهـــي وجــ
االهتمام  خالله  مــن  نستطيع  أطــول 
أكـــثـــر بـــطـــيـــورنـــا، ومــــن جـــانـــب آخــر 
لعدم  نتيجة  البيع  مــعــدل  انــخــفــاض 
الــتــزاور وعــدم إمــكــان شحن الطيور 

لخارج البحرين لفترة طويلة.
- ما نصائحك لمربي الطيور الجدد،  «

وخصوصا في هذه الفترة )فترة 
جائحة كورونا(؟

وأكثر  أكثر  باالهتمام  المربين  أنصح 
بــطــيــورهــم والســيــمــا نــحــن فـــي ظل 
في  بالبقاء  وااللــتــزام  الجائحة،  هذه 
المنزل وقضاء أطول وقت ممكن مع 
األهل  إشــراك  وباإلمكان  الطيور،  هذ 
معكم  االهتمام  مسألة  فــي  والعائلة 

بالطيور.
- هل لديك استخدام لوسائل  «

التواصل االجتماعي لترويج تجارتك؟

ــعــم، اســتــخــدم مــنــصــة اإلنــســتــقــرام  ن
والواتساب.

- هل لديك إنتاج خاص تم تطويره  «
من خالل تربيتك الطيور؟

إنتاجي  من  هي  الطيور  أغلب  نعم، 
ــن أهـــمـــهـــا “الــبــالــفــلــو،  ــ الــــخــــاص، ومـ
في  أركــز  حيث  األلبينو،  البرونزفلو، 
وشكل  حجم  فــي  بتطوير  االهــتــمــام 

الطير.
محترفين  بــمــصــوريــن  تستعين  هــل   -  

لتصوير طيورك؟

جماليات  تفاصيل  إلبــراز  وذلــك  نعم؛ 
الطير، حيث يشكل ذلك فارقا ايجابيا 

كبيرا في الجانب التجاري.
حوار الطالب: علي محمد حميدان
  طالب إعالم وعالقات عامة في 
جامعة البحرين

في المرحلة المقبلة ترى نتيجة مجهودك في أعمالك.

تشهد حياتك مزيدا من االستقرار في الفترة المقبلة.

لديك العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها.

ال تدخل في جدال مع المحيطين بك رغم علمك بأنك مخطئ.

راقب جّيًدا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويال.

األجواء حولك إيجابية وتعيش أوقاًتا مميزة وعذبة.

يحّذر هذا اليوم من بعض اإلشكاالت على الصعيد المهني.

المطلوب منك أمر واحد وهو اإلقالع عن التدخين نهائًيا.

احذر غيرة بعض الزمالء منك، فقد يضعونك في مشاكل.

اتبع المثل القائل “امشي عدل يحتار عدوك فيك”.

قد يصاب أحد األشخاص األعزاء على قلبك بمرض.

ال تستخف ببعض التصرفات وال تؤجل المستحقات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

“ذا ساسبيندرز” تقدم للجمهور تجربة أصيلة في “البحرين للموسيقى”
أحيت  الــجــاز،  أنــغــام موسيقى  وقــع  على 
الــفــنــان  بــرفــقــة  فــرقــة “ذا ســاســبــيــنــدرز” 
وعازف الساكسفون عبدهللا حاجي حفلها 
مهرجان  ضمن  الماضي،  األربــعــاء  مساء 
نسخته  في  للموسيقى  الدولي  البحرين 
الذي  الحفل  وشهد  والعشرين.  التاسعة 
أقيم بجانب متحف موقع قلعة البحرين 

حضور الجمهور عبر السيارات. 
ــا تــعــمــل فــرقــة ذا ســاســبــنــدرز  وعـــــادة مـ
األساليب  مع  الجاز  موسيقى  دمــج  على 
ــذا مــا شهده  الــمــوســيــقــيــة الــحــديــثــة، وهــ
الشهير،  الــمــوســيــقــي  ــنــوع  ال هـــذا  عــّشــاق 
مقاطع  مــن  مجموعة  الــفــرقــة  قــّدمــت  إذ 
ــادت إنــتــاجــهــا  ــ ــتــي أعـ الـــجـــاز الــشــعــبــيــة ال
ــانـــي أصــيــلــة، فيما  وكـــذلـــك مــقــاطــع وأغـ
أضفى الفنان عبدهللا حاجي على الحفل 
ــا إضـــافـــًيـــا، بــفــضــل أســلــوبــه  بـــعـــًدا وعــمــًق

ــســاكــســفــون.   ــمــتــقــن فـــي عــــزف آلــــة ال ال
المغني  من  ساسبندرز  ذا  فرقة  وتتكون 
فالشيف،  بوبي  البيانو  وعــازف  البلغاري 
ألكسندر  الــروســي  البيس  الغيتار  عــازف 
الكولومبي  الــطــبــول  وعـــازف  فــوروبــيــف 
منهم  فنان  كل  ويتمتع  كورتيز.  جيرمان 
بخلفية واسعة في مجال الترفيه وتمتد 

الجاز  أغاني  إنتاج  إعــادة  من  إبداعاتهم 
الشعبية وإنتاج مؤلفات أصيلة. 

عروضه  تقديم  فــي  المهرجان  ويستمر 
 30 فــالــيــوم  الــجــاري،  الشهر  نهاية  حتى 
الشهير  الــتــركــي  الــمــغــنــي  يــقــّدم  أكــتــوبــر 
بويوكاكان حفله، فيما يختتم  بارباروس 
للموسيقى  الـــدولـــي  الــبــحــريــن  مــهــرجــان 

الفنانة  حفل  مع  أكتوبر  يــوم31  برنامجه 
ــاب مـــطـــاوع بــرفــقــة فــرقــة الــبــحــريــن  رحــ
للموسيقى، الذي يقام بالتعاون مع السفارة 
الفنانة  وستقّدم  البحرين.  لدى  المصرية 
رحاب مطاوع مزيًجا من أجمل األغنيات 
ــذا وتــنــظــم هيئة  ــيــة األصـــيـــلـــة  هــ ــعــرب ال
البحرين للثقافة واآلثار مهرجان البحرين 

إذ  مــغــايــرة،  بطريقة  للموسيقى  الــدولــي 
التي  الحفالت  مشاهدة  للجمهور  يمكن 
موقع  متحف  مــواقــف  فــي  جميعها  تقام 
مباشرة  مساًء   8 الساعة  البحرين  قلعة 
عبر السيارات، على أن يتم االستماع من 
مذياع السيارة على التردد اإلذاعي )98.4 
مباشرة  الحفالت  بث  سيتم  كذلك   .)FM

وعلى   )FM  98.4( اإلذاعية  الموجة  على 
على  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  قناة 
كما   ،)CultureBah( على  يوتيوب  موقع 
شاشة  على  الحًقا  وبثها  تسجيلها  سيتم 
تلفزيون البحرين.  وتسعى هيئة الثقافة 
لــتــقــديــم تــجــربــة مــغــايــرة لـــــرّواد الــحــراك 
سالمة  وضــع  مــع  البحرين  فــي  الثقافي 
الجميع على رأس األولويات، مع ضرورة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. 
وسيكون على الحاضرين االلتزام بمسافة 
المنّظمين،  قــبــل  مــن  الــمــحــددة  الــســيــارة 
النزول من السيارة ألي سبب كان  وعدم 
السيارة في حال  داخــل  الكمام  وارتـــداء 
وأال  المنظمين،  أحد  مع  للتحدث  الحاجة 
 4 يتجاوز عدد األشخاص داخل السيارة 

أشخاص.

30 أكتوبر

 1953
 الرئيس األميركي دوايت أيزنهاور 
ــوثــيــقــة  ــا عـــلـــى ال ــًيـ ــمـ ــق رسـ ــوافــ ــ ي
القومي،  األمـــن  بمجلس  الخاصة 
تــنــص عــلــى أن تــرســانــة  والـــتـــي 
يجب  النووية  المتحدة  الــواليــات 
من  فيها  والتوسع  عليها  الحفاظ 

أجل مواجهة التهديد الشيوعي.

 1980

 تسريح الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة من اإلقامة الجبرية التي فرضت عليه.

 1340

 أحداث معركة طريف عند ريو ساالدو بين القشتاليين والمرينيين.

 1994

 انعقاد المؤتمر االقتصادي األول لدول الشرق األوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.

 2004
 زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن يظهر في شريط فيديو برر فيه هجمات 11 سبتمبر.

 2005
 تشكل إعصار بيتا فوق البحر الكاريبي بعد تحوله من عاصفة استوائية.
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مطاعم التكة والكباب.. االختيار األول لدى البحرينيين 

طويـــل  زمـــن  منـــذ  البحريـــن  تشـــتهر 
وتقدمهـــا  والكبـــاب  التكـــة  بمحـــات 
اللذيـــذة  البحرينيـــة  الخضـــروات  مـــع 
و“الجريـــر“  و“النعنـــاع“  ”البقـــل“  مثـــل 
مـــع البصـــل األبيـــض وبالطبـــع الليمون 
اللذيـــذ، ويقصد هذه المطاعم الشـــباب 
والعائـــات بحســـب األماكـــن المتوفرة 
وخصوصـــا ليالـــي الجمعـــة، واليوم مع 
انتشـــار الوبـــاء واإلرشـــادات الصحيـــة 
أصبحـــت فكرة الذهـــاب إليهـــا مرتبطا 
مـــع تقديمها المســـاحات المتباعدة بين 
الطـــاوالت والكراســـي لتحقيـــق أعلـــى  
التقييمـــات الصحيـــة وتقديـــم الطعـــام 

بأجواء آمنة.
ويتكـــون عادة طبق اللحـــم الذي يقدم 
حارا باللحم المفروم والمقطع المشوي 
على الفحـــم مع نكهات عديدة وبالطبع 
إضافات خاصـــة يتفنن فيها كل مطعم 
فـــي البحرين مع الخبز الشـــعبي اللذيذ 
والحـــار والذي غالبـــا يصنع في المطعم 
نفســـه. وتتزيـــن هـــذه الوجبـــة اللذيذة 

بأنـــواع مـــن الصحـــون الجانبيـــة مثـــل 
الـــروب بالخيار والحمـــص والتبولة مع 
المشـــروب البـــارد، ومـــن أشـــهر أنـــواع 
الكبـــاب تلـــك التـــي تحتوي علـــى لحم 
الضـــأن، أو اللحـــم البقـــري، وذلـــك على 
الرغـــم مـــن وجـــود أنـــواع مـــن الكباب 
تحتـــوي علـــى لحـــم الماعـــز، الدجـــاج، 

البحريـــن  مطاعـــم  وتشـــتهر  والكبـــدة، 
المتخصصة بالكباب وتتجاوز ســـمعته 
الحـــدود، خصوصـــا فـــي دول الخليـــج 
لعـــدة مطاعـــم  العربـــي. هـــذه لقطـــات 
تكـــة وكبـــاب فـــي محافظـــات المملكـــة 
التباعـــد  قوانيـــن  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 

واإلجراءات الصحية.

طارق البحار

اعترفت الممثلة البريطانية ليلي كولينز أنها شعرت باالنجذاب من  «
النظرة األولى تجاه خطيبها شارلي ماكدويل عندما رأته، وأيقنت أنه 
الشخص الذي تتمنى أن تتزوجه وتقضي بقية عمرها معه. وأكدت 
كولينز أنها تعيش أسعد لحظات حياتها حاليا بعد ارتباطها الشهر 

الماضي مع الكاتب والمخرج األمريكي شارلي ماكدويل، ونجاح 
مسلسلها األخير ”إميلي في باريس“، حسب صحيفة ”ديلي ميل“.
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الموالي: التعليق الصوتي يعاني الفوضى
ــة بــــهــــذا الـــفـــن ــ ــاص ــ ــخ ــ ــات ال ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ ــمـ ــام لـــــوجـــــود الـ ــ ــ انــــــعــــــدام تـ

* في مقابل افتقار المكتبة  «
العربية لمصادر تتحدث عن 

التعليق الصوتي، كيف استطعت 
تكوين هذه المنهجية ؟

قبل اإلجابة، تجدر االشارة إلى أن هناك 
في  قوتها  تلتمس  أن  يمكن  منهجيات 
بذلك  وأعني  الصوتية،  صاحبها  حركة 
يمارسون  الــذيــن  الصوتيين  المعلقين 
باحترافية،  الــصــوتــي  التعليق  عملية 

والــتــجــربــة ولكن لم يصيغوا هذه القوة 
في صورة منهجية 

مــكــتــوبــة، وهــم 
قـــــــلـــــــة، لــــهــــذا 
الـــســـبـــب كـــان 
هــنــاك انــعــدام 
تــــــام لـــوجـــود 

ــيـــات  ــهـــجـ ــنـ ــمـ الـ
الخاصة 

بفن التعليق الصوتي، في مقابل الكثير 
الخاصة  بالمعارف  الغنية  المصادر  من 
ألكثر  يمتد  وبــعــضــهــا  الــلــغــة،  بـــأصـــوات 
بناء  في  اعتمدت  ولقد  سنة،  ألــف  من 
الصوتي  بالتعليق  الخاصة  منهجيتي 
ركــائــز أساسية:  ثــاث  والــدوبــاج على 
أولها الممارسة الفعلية للتعليق الصوتي 
على امــتــداد ســنــوات، ومــا أقــع فيه أنا 
شخصيا، وما يقع فيه معظم المتدربين 
عّما  والبحث  األداء،  أثناء  أخطاء  من 
يعالجها ويضمن تمكينها من خال إقرار 
والقواعد  واألســس  المفاهيم  من  جملة 
ــركــيــزة  والـــمـــمـــارســـات والـــتـــمـــاريـــن، وال
لكل  وِفــعــلــيٌّ  ــادٌّ  جـ اخــتــبــار  هــي  الثانية 
الــتــدريــب وتمارين  الــقــواعــد وأســالــيــب 
المستوى  على  األداء  وضبط  تحسين 
أمــا  الــمــتــدربــيــن.  كــل  وعــلــى  الشخصي 
الركيزة الثالثة، فهي حصيلة دراسة 
والتجارب  الــمــدارس  وتحليل 
الــذيــن  للمعلقين  المحترفة 
من  الكثير  معهم  خــضــت 
الــــــــدورات والــنــقــاشــات 
والتي ال تزال مستمرة، 
وأعتقد بأن صياغة 
الــــتــــجــــربــــة فــي 
الصوتي  التعليق 
تــؤخــذ  أن  البـــــد 
جانب  مــن  بعناية 
هناك  ألن  المعلقين؛ 
أكثر  الــعــلــم  هـــذا  لجعل  حــاجــة 
األيام  ولعل  وضوًحا وحضوًرا، 
طباعة  تشهد  المقبلة  القريبة 
للنص”  كتابي “فن وهب الحياة 
التجربة  خــاصــة  ــده  أعــ ــذي  ــ ال

بكل أبعادها. 
 * تقول:”اللغة والصوت توأمان”،  «

لماذا ال تعترف إال باللغة العربية في 
التعليق؟ 

ليـــس عـــدم اعتـــراف، البـــد أن نمضـــي 
فـــي األمر بإنصـــاف تام، اللهجـــات واقع 
ووســـيلة حيـــاة وتواصل عنـــد الكثيرين 
ولهـــا ضـــرورة حضـــور فـــي بعـــض ألوان 
األعمـــال اإلعاميـــة التي ال تلمـــع إال بها، 
وقـــد أفـــردُت مســـاحة فـــي منهجيتـــي 
للحديـــث عنهـــا مـــع اإلشـــارة إلـــى بعض 
الحـــدود الفاصلـــة بينهـــا وبيـــن حضـــور 
اللغـــة العربية، أهمها عبـــور اللغة العربية 
الفصيحـــة حدود المكان لتصل إلى أبعد 
نقطـــة فـــي هـــذا العالـــم يمكـــن أن يدرك 
فيها شـــعبها اللغة العربية، بينما العامية 
جـــًدا،  محـــدود  فنطاقهـــا  الدارجـــة،  أو 
والمعلـــق الصوتي البـــد أن تكون أعماله 
باتســـاع اللغة العربيـــة. التعليق الصوتي 
منظومـــة لغوية متصلـــة بصوت الحرف 

العربي الفصيح، وســـامة الصوت تأتي 
والخلـــل  الحـــرف،  صـــوت  ســـامة  مـــن 
الـــذي يصيـــب الـــكام غالًبـــا مـــا يكـــون 
ناتًجـــا من انحـــراف صوت الحـــرف -أي 
مخَرِجه- جـــراء هيمنة الصـــوت العامي 
علـــى الصوت الفصيح، فـــإذن - وهذا ما 
أتبنـــاه - التعليـــق الصوتـــي هـــو صنيعـــة 
والموســـيقى  والقـــوة  العربيـــة،  اللغـــة 
أوجدتـــه  الافـــت  والحضـــور  واإليقـــاع 
هـــذه اللغـــة العظيمـــة، كما أننـــي أعارض 
من يغرس مفهوم التعليق الصوتي على 
أنه مهـــارات صوتية تختصر في الطبقة 
والمقـــام وغيرها مـــن  العناصر الصوتية 

الفيزيائية. 
التـــي تواجـــه التعليـــق  * مـــا المعوقـــات   

الصوتي؟ 

أكبرها فوضى التعليق الصوتي الناتجة 
مـــن الذيـــن هـــم فـــي مســـاحته، -البعض 
منهـــم طبًعـــا-. إن حجـــم الفوضـــى التي 
تشهدها مواقع التواصل االجتماعي من 

الكم مقابل القيمة الجيدة جعل المجال 
يمـــر بكثيـــر مـــن التعثـــر والتأخـــر وبروز 
قواعـــد ومفاهيـــم ال توصـــل المعلق إلى 
نهايـــة احترافيـــة، بـــل تجعله يـــدور في 
دائـــرة ال تطـــور فيهـــا، ويرجـــع هـــذا إلى 
دخـــول الكثيـــر من األشـــخاص فـــي هذا 
المجـــال لمجـــرد الرغبـــة، أو أنهم وجدوا 
فـــي أصواتهم خامة تميـــل إلى الرخامة 
كافيـــة  أنهـــا  فاعتقـــدوا  والخشـــونة، 
لتجعلهـــم أشـــداء فـــي هذا المجـــال، من 
دون أن يحاولوا تعلم المفاهيم واألسس 
والقواعـــد والمهـــارات التـــي تبنـــي هـــذا 
الصـــوت بناًء ســـليًما، هذا يخلـــق الكثير 
من التشـــتت لدى البعض، ويشكل عقبة 
تقف أمـــام معرفتهـــم وتقدمهـــم وتطور 
قدراتهـــم فـــي علـــوم هـــذا المجـــال، وأنا 
أتعجـــب كثيًرا مـــن األشـــخاص الذين ال 
ينتظرون نضوج المهارات، ويســـارعون 
إلى طرح أنفســـهم بشـــكل يفـــوق ما هم 

عليه من كفاءة. 

* متى يستطيع المتدرب أن يسمي  «
نفسه معلًقا صوتًيا؟ 

التعليـــق الصوتـــي هـــو رحلـــة قائمـــة ال 
تنتهـــي، ومـــن أجـــل هـــذا أقـــول “نحـــن 
عـــن  دائمـــة  يوميـــة  بحـــث  رحلـــة  فـــي 
أصواتنـــا”، والمتـــدرب حتـــى يصـــل إلى 
قناعـــة بأن الوقت قد حان ليعلن نفســـه 
معلقـــا صوتيـــا، يحتـــاج أوال إلـــى بنـــاء 
قـــوة النقـــد والتحليـــل والتقييم الخاص 
والعـــام، الخـــاص بمعنى أن يـــدرك جيدا 
كل مهـــارات صناعـــة الحيـــاة فـــي النص 
وصوتهـــا الصحيـــح في صوتـــه؛ ألن كل 
مهـــارة أداء لها صوت خـــاص صحيح ال 
يمكن قبـــول ما يخالف صحتهـــا، والعام 
تقييـــم  فـــي  اإلدراك  هـــذا  يترجـــم  أن 
وتحليـــل أصـــوات المعلقيـــن باختـــاف 
مســـتوياتهم، وهـــذا ال يكـــون إال بالتعلم 
واكتســـاب المعرفة والتشاور والتواصل 
مع المختصين والتدرب المستمر، يشكل 
هذا الجانـــب تعزيز القدرات أكثر وأكثر، 
فتصنـــع معلًقا صوتًيا واعًيـــا مدرًكا لكل 
تفاصيل التعليـــق الصوتي، وأفترض أن 
كل من يعتمد علـــى صوته دون كل هذا 
ال يصل، يبقى حبيس مفهوم أن التعليق 
الصوتي هو صـــوت رخيم ال أكثر، وهذا 
مـــا أعارضه تماًما؛ ألنه يدفع البعض إلى 
القفـــز على كل من تلـــك النقاط، ويطرح 
نفســـه بوصفـــه معلًقـــا صوتيـــا محترفا، 
وهـــو فـــي الحقيقـــة ال يـــزال فـــي بداية 

البداية.

 وديعة الوداعي 

إن التمرد على ســكون الحياة جعل منه متحركا ومواجها لكثير من جبهات الحياة، فبعد أن بدأ حياته العملية في عالم كان وليًدا حديًثا، وهو تقنية المعلومات والشــبكات والحاســب اآللي 
فــي آواخــر التســعينات حتــى منتصــف األلفيــة، قــاده بعــد ذلك حب الخطابــة واللغة وجمال الحجاج فيها إلى البدء في دراســة الحقوق حتى العام 2011، واســتقر به التمــرد وقادته الحركة 
الدائمة إلى الوقوف على عالم التعليق الصوتي والدوبالج الذي وجد فيه مســاحة لم تزدحم بعد بالمحاولين حتى، وفي فبراير من العام 2018 شــق طريقه بمنهجيته الخاصة حتى مكنته 
مــن اإلمســاك رحلــة التدريــب بزخــم مازال ينبض بالحيوية واالســتمرارية والنتائج الملفتــة، في البحرين وغيرها من الدول، معنوًنا هذه الحركة بـ “فن وهــب الحياة للنص”. المعلق والمدرب 
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ُيصــدر القضاء البريطاني حكمــه االثنين المقبل 
ضــد  ديــب  جونــي  رفعهــا  التــي  الدعــوى  فــي 
اتهمتــه  بعدمــا  البريطانيــة،  صــن  ذي  صحيفــة 
بتعنيف زوجته الســابقة الممثلة األميركية آمبر 
ف ديب على هيرد أثناء تصوير  هيــرد. وقد تعرَّ
جــا في  “ذي رام دايــاري” فــي العــام 2011، وتزوَّ
فبراير 2015 بلوس أنجلوس، وتطلقا في مطلع 

العام 2017، وسط ضجة إعالمية كبيرة.
وأثناء محاكمة اســتمرت 3 أســابيع لقيت صدى 
واســعا في اإلعــالم، تمعنت المحكمــة العليا في 
لندن بالحياة الزوجية للممثلين، مستعرضة أدق 
قت الممثلة  تفاصيلهــا في بعض األحيــان. وتطرَّ
إلــى “ســنوات” من العنف “الجســدي والنفســي”، 

وهي مزاعم نفاها جوني ديب نفيا قاطعا.

القضاء البريطاني يحكم في قضية جوني ديب

فاز المصور “Mark Fitzpatrick” بجائزة التصوير 
الكوميدي للحياة البرية لهذا العام 2020، عبر هذه 

الصورة التي التقاطها في كوينزالند - استراليا 
لسلحفاة وكأنها تشتكي من حياتها.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ديــون  ســيلين  النجمــة  تخــوض 
مــرة، عبــر  التمثيــل ألول  تجربــة 
مشــاركتها فــي درامــا رومانســية، 
مع النجمة الهندية بريانكا شوبرا.
 ”Deadline“ صحيفــة  وذكــرت 
وهــو   ،”Text for You“ فيلــم  أن 
عــن  ألمانــي،  فيلــم  عــن  مقتبــس 
عالقة جديدة تنشأ بين شخصين 
في خضم انتهاء عالقة كل منهما 

مع شريكه.
فــي  امــرأة  تبــدأ  الفيلــم،  وفــي 
البعــث برســائل إلى الرقــم القديم 
لرفيقهــا العاطفــي الســابق، الــذي 
أصبــح اآلن فــي حوزة مســتخدم 
جديــد، يمــر أيًضا بعمليــة انفصال 
التــي  الرســائل  مــع  ويتواصــل 
قــوة  ديــون  وستجســد  يتلقاهــا، 

تجمع بينهما.
ســتكون  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
موســيقى ديون جزءا أساًســا من 

الفيلم والحبكة الدرامية.

سيلين ديون 
ممثلة ألول مرة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم األكشن واإلثارة “Batman” بطولة 
النجم روبرت باتيسون، عن صور جديدة لشخصية الرجل 

الوطواط في شوارع مدينة جوثام، وهو يقود فيها دراجته 
النارية في مهمة جديدة إلنقاذ المدينة من األشرار.

يتعيــن علــى كل أب وأم التفكيــر 
في االســتثمار بصــورة جيدة في 
أبنائهــم، عبر تعليمهم الموســيقى 
العــزف  تعلــم  إن  إذ  والعــزف، 
الموســيقية،  اآلالت  إحــدى  علــى 
منــح  علــى  فقــط  يســاعدهم  لــن 
طريــق  لســلك  فرصــة  األطفــال 
يمكنهــم  هوايــة  وممارســة  فنــي 
بهــا بمفردهــم أو مــع  االســتمتاع 
كمــا  أيضــا  هنــاك  بــل  اآلخريــن؛ 
متزايدا من المؤلفــات األكاديمية 
التي تشــير إلى أن الموســيقى قد 

تجعلهم أكثر ذكاء.
وتعد الموسيقى فرصة لتعلم لغة 
عالمية. لذا فإنه من المهم إعطاء 

األطفــال فرصــة للعــزف علــى أي 
آلة موسيقية، سواء كانت وترية 
مثل الغيتــار أو العود، أو إيقاعية 
الطبــل والــدف، أو هوائيــة  مثــل 

مثل الفلوت والبوق.
وفــي ما يتعلق بالفوائد التنموية، 
فــإن هناك دراســة أعدتهــا جامعة 
واســتغرق  كاليفورنيــا  ســاذرن 
إعدادها 5 أعوام، ونشرت نتائجها 
فــي العــام 2016، توصلت إلى أن 
تعلم العزف من ســن السادســة أو 
الســابعة، يــؤدي إلــى تعزيــز النمو 
فــي مناطــق مــن الدمــاغ تتعامــل 
مع مهارات القراءة وإدراك الكالم 

وتطوير اللغة.

تعليم الموسيقى لألطفال يحقق البهجة والذكاء

ســّرعت أبــل العمــل علــى تطويــر محــرك بحــث 
خــاص بهــا يســمح لصانــع آيفون تقديــم بديل 

تقريــر  أورد  مــا  وفــق  غوغــل،  محــرك  عــن 
لصحيفة فايننشل تايمز.

وقــال التقريــر، الذي اســتند إلــى مصدر لم 
يســمه، إن هنــاك عالمــات علــى تقنيــات 
أبــل  تشــغيل  نظــام  فــي  تظهــر  البحــث 

األحدث “آي او أس 14”.
وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات 

مكافحــة االحتــكار التــي تقاضــي “غوغل” فــي الواليــات المتحدة علــى خلفية 
هيمنتهــا المطلقــة علــى تقنيــات البحــث. وأشــارت وزارة العــدل األميركية في 
جــزء مــن الدعــوى القضائيــة إلــى أن محــرك غوغل يدفع لشــركة أبــل مليارات 
الــدوالرات؛ كــي يكــون محرك البحث الرئيــس على األجهزة العاملــة بنظام “آي 

أو أس”.

“أبل” تطور محرك بحث لمنافسة “غوغل”

منتجات تحمي من فيروس كورونا
قالت اختصاصية تغذية في مركز البحوث الفيدرالية 
للتغذية والتكنولوجيا الحيوية يكاترينا بورلييفا، في 
مقابلــة مــع “روسيســكايا غازيتــا”، إن تنــاول األطعمــة 
الفيتامينــات  مــن  كبيــرة  كميــة  علــى  تحتــوي  التــي 
والمعــادن التــي تقــوي المناعة سيســاعد على مقاومة 

اإلصابة بفيروس كورونا.
و  Eو  Dو  Cو  A الفيتامينــات  أهميــة  إلــى  وأشــارت 
B2 وB6 وB12، إضافــة إلــى حمــض الفوليــك والزنك 
والســيلينيوم والحديــد. وذكرت الخبيرة أنه يمكن أن 
يــؤدي نقص فيتامين )د( إلــى خطر اإلصابة بالتهابات 

الجهاز التنفسي.
إضافــة إلــى ذلك، فهــو يدعم إنتــاج بروتينات محددة 
التنفســي،  الجهــاز  ظهــارة  فــي  للميكروبــات  مضــادة 
وهــذا يقلل مــن احتماليــة اإلصابة بالفيــروس وتطور 
أعــراض العــدوى. ووفًقــا لبورلييفــا، ُيعــرف فيتاميــن 
E الموجــود فــي المكســرات وزيــت عباد الشــمس بأنه 
فعــال أيًضا في حماية جســم اإلنســان مــن االلتهابات، 
إذ إن ملعقتيــن كبيرتيــن منهــا تلبــي أيًضــا احتياجات 

الشخص اليومية من هذا الفيتامين.
وأشــارت الطبيبــة إلــى أهميــة فيتامين C فــي تعديل 

المناعــة: نصحــت بتضمينــه فــي النظــام الغذائي وهو 
موجــود فــي وردة الوركيــن ونبــق البحــر والكشــمش 

األسود والملفوف والحمضيات والفلفل الحلو.
األبقــار  كبــد  تنــاول  المفيــد  مــن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
والدجــاج، وكذلــك الجبــن والمكســرات - فهي تحتوي 
علــى الزنــك، الذي يعد مــع الســيلينيوم مكونات مهمة 
لالســتجابة المناعيــة. يوجــد الســيلينيوم أيًضــا فــي 
الكبــد والجبــن القريــش. إال أنــه مــن الصعــب “إشــباع” 
الجســم بالفيتامينــات والمعــادن مــن خــالل التغذيــة 
وحدهــا، لذلــك أوصــت الطبيبــة بالتفكيــر فــي تنــاول 
مركبــات الفيتامينــات، إضافــة إلــى ذلــك، حثــت علــى 

مراقبة توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

اإلماراتيــة  دبــي  مدينــة  شــهدت   
فــي  باخــرة خشــبية  أكبــر  تدشــين 
العالم. وتحمل الباخرة اسم “عبيد”، 
وتم تســجيلها بموسوعة “جينيس” 
لألرقــام القياســية باعتبارهــا األكبر 
الباخــرة  تنفيــذ  وتــم  العالــم.  فــي 
بطــول 91,47 متــرا وعــرض 20,41 
ســنوات  تصنيعهــا  وتطلــب  متــرا، 
عدة، ويتم وصف طولها بأنه يعادل 
ارتفــاع ســاعة “بيــج بيــن” الشــهيرة 
الباخــرة  لنــدن. ويبلــغ ارتفــاع  فــي 
11,22 متــرا، بينمــا يبلــغ وزنها نحو 
صناعتهــا  تمــت  وقــد  طــن،   2500
باستخدام مواد محلية ومستوردة 
حمولــة  شــحن  علــى  قــادرة  وهــي 
ويشــغل  طــن.  آالف   6 إلــى  تصــل 
كل  قــدرة  تبلــغ  محــركان  الباخــرة 
منهما 1850 حصانا بخاريا وســيتم 
اســتخدامها لعمليــات الشــحن بيــن 
اإلمارات ودول عدة، وتبلغ سرعتها 

14 عقدة.

دبي دشنت أكبر باخرة 
خشبية في العالم

طــرح  عــن   ”Instagram“ أعلنــت 
 Instagram“ لخاصيــة  تحديــث 
تجربــة  تقديــم  خــالل  مــن   ،”DMs
“Messenger” جديدة على التطبيق.
مــن  تمكننــا  “لقــد  الشــركة  وقالــت   
وظائــف  فــي  هائــل  تطــور  تحقيــق 
Ins- علــى  طرحهــا  منــذ  “المراســلة 

نستكشــف  كّنــا  أننــا  علًمــا   ،”tagram
الطريقــة التــي ينبغــي أن تتطــور بهــا 
هــذه الوظائــف لمواكبــة نمونــا، وتــم 
In-“ و   ”Messenger تجربــة  “ربــط 

الميــزات  أفضــل  لضمــان   ”stagram
لكليهمــا، حتــى تتمكن من االســتمتاع 
بأفضل تجربة مراســلة على اإلطالق، 
الــذي  التطبيــق  عــن  النظــر  بغــض 
تســتخدمه، ويمكــن لألشــخاص علــى 
“Instagram” أن يقــرروا مــا إذا كانــوا 
هــذه  إلــى  فــوًرا  التحديــث  يريــدون 
إليهــا  الرجــوع  التجربــة الجديــدة أو 

في قائمة التعديالت بعد ذلك.
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على “انستغرام”

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:25

 11:21 

02:33 

04:56

06:26 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير

السنة الثالثة عشرة - العدد 4399 

الجمعة 
30 أكتوبر 2020 

13 ربيع األول 1442


