جاللة الملك يطمئن
على صحة أمير الكويت

أول “بوينغ  700-737فليكس

كومبي” بالعالم تحط بالبحرين
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المنامة  -بنا

ج ــرى اتص ــال هاتف ــي أمس ،بين عاه ــل البالد صاح ــب الجاللة الملك حمد بن عيس ــى

آل خليف ــة ،وأخي ــه نائ ــب األمي ــر وول ــي العه ــد بدولة الكويت الش ــقيقة س ــمو الش ــيخ
ن ــواف األحم ــد الجابر الصباح ،اطمأن جاللته فيه عل ــى صحة أخيه أمير دولة الكويت
متمنيا لس ــموه الشفاء
الش ــقيقة صاحب الس ــمو الش ــيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
ً

العاج ــل وموفور الصحة العافية .وأعرب جاللت ــه عن اعتزازه بعمق العالقات األخوية
سمو أمير دولة الكويت

جاللة الملك

الوثيق ــة الت ــي تربط البلدين والش ــعبين الش ــقيقين وما تش ــهده من تطور مس ــتمر في

جميع المجاالت ،في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها.
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إجراءات لتطوير سياسة تصريح العمل المرن

مجلس الوزراء يهنئ ســمو األمير خليفة بن ســلمان بنجاح الفحوصات

البحرين والسعودية تتبادالن
اآلراء بشأن تطورات المنطقة
المنامة  -وزارة الخارجية

زار وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

التعـــاون الثنائـــي وســـبل تعزيزهـــا

بنـــاء على
ً
وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته

الســـعودية التقـــى خاللهـــا وزيـــر

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين،

الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

فيصل بن فرحان آل سعود ،في مقر

تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل األجنبي

تـــم خـــال اللقـــاء بحـــث العالقـــات

باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام

المرن).

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية

ثـــم قلـــد وزيـــر خارجيـــة المملكـــة

المنامة  -بنا

الزيانـــي ،أمـــس ،المملكـــة العربيـــة

توصية اللجنة التنســـيقية برئاسة صاحب السمو

الخارجيـــة صاحـــب الســـمو األميـــر

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى إجـــراءات

وزارة الخارجية بمدينة الرياض.

لمزاولـــة بعض األنشـــطة المهنيـــة (تصريح العمل

األخويـــة التاريخيـــة الوطيـــدة بين

وكان ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

الســـعودية ومـــا تشـــهده مـــن تطور

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة قـــد تـــرأس

الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد

ورفـــع مجلـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات التهانـــي

عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه ملـــك

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

ونمـــو في ظل الرعاية والتوجيهات

االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم

والتبريـــك إلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

بن عبدالعزيز آل سعود.

بمناســـبة سالمة الفحوصات الطبية التي أجريت

كمـــا تم خالل اللقـــاء بحث مجاالت

لســـموه والتـــي تكللـــت  -بفضـــل هللا تعالـــى -

بالتوفيق والنجاح.

()03

” تطلق
“
حسا ًبا لألخبار
العاجلة في “تويتر”

قطر لم تنفذ وعودها
بإصالحات حماية العمال

اس ـ�م “صحيف ـ�ة البــ�اد – عاج ـ�ل”(  (�albilad

دونالـــد ترامـــب أوضـــح أن إيـــران لن

عبدالعزيـــز آل ســـعود ،بمنحـــه هـــذا

الوشـــاح تقديرا للجهـــود التي بذلها
إبـــان توليـــه منصـــب األميـــن العـــام

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

العربية.
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نتنياهـــو أن “حصـــول إيـــران علـــى

 .)@pressBrkونظرا الستمرار حالة اختراق

الســـاح ســـيضر بالشـــرق األوســـط”،
ً
مؤكدا التـــزام بـــاده “بالتفوق األمني

حس ــاب التويتر المركزي ،فسيجري استثمار

لصالح إسرائيل”.

دبي ـ العربية.نت

بـــدوره ،قـــال نتنياهـــو إن “النظـــام

اس ــترداد الحساب األم .يشار إلى أن حساب

كشـــفت منظمـــة “هيومـــن رايتـــس” أن قطـــر لم تنفـــذ وعودهـــا بإصالحات

صب ــاح يوم الثالث ــاء الموافق  18أغس ــطس

قطـــر .وأشـــارت “هيومن رايتـــس” إلى أن أصحاب أعمال فـــي قطر تذرعوا

بي ــن قس ــم الموق ــع اإللكترون ــي بالصحيف ــة

منتشرة في وظائف عدة ،كتلك التي يشغلها حراس األمن ،عمال المطاعم

“تويت ــر” صحيفة البالد ق ــد تعرض الختراق

أساســـية لحمايـــة العمـــال ،الفتة إلى تقـــدم محدود في حمايـــة العمال في

 ،2020ومازال ــت االتص ــاالت مس ــتمرة

بكورونـــا لوقف األجـــور .ووجدت هيومـــن رايتس ووتش انتهـــاكات أجور

م ــع الجه ــات المعني ــة التخ ــاذ حل ــول تقنية
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والمقاهي ،حراس النوادي الليلية ،عمال التنظيف وعمال البناء.

اإليرانـــي يريـــد الســـاح لتســـليمه
للمتطرفيـــن” ،داعيا إلـــى إعادة فرض
العقوبـــات عليه .وأوضـــح أن “االتفاق

مع اإلمارات يعـــد بمرحلة جديدة في

الشرق األوسط”.

وكان بومبيـــو وصل ،في وقت ســـابق
االثنين ،إلى إسرائيل في اليوم األول

جامعة البحرين :ماجستير في الذكاء االصطناعي والتطوير العقاري
الصخير  -جامعة البحرين

المستدامة.

أعلنـــت جامعـــة البحرين طـــرح  6برامج جديدة

جديـــدة ،هي :الماجســـتير في تطبيقـــات الذكاء

ســـوق العمـــل المتجـــددة ،مؤكـــدة أن االســـتمرار
ً
متوافقا مع
فـــي طـــرح البرامـــج النوعيـــة يأتـــي

والشـــبكات ،والماجســـتير فـــي هندســـة الطاقـــة
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الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن

مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

قراءه ـ�ا لمتابعة الحس ـ�اب الجديد( (�albilad

» »قرر طالب دفعة  2020من
مدرسة اإلبداع الخاصة إطالق
مبادرات خيرية وإنسانية .وقالت
طالبة لـ “البالد” إن من بين
االقتراحات المتداولة مبادرة
إفطار صائم لمدة شهر أو بناء
بئر في منطقة نائية.

الثانيـــة ،إنفاذا ألمـــر خادم الحرمين

واعتبر أثناء مؤتمر صحافي مشـــترك

أو م ــن المص ــادر الخبري ــة .وتدع ــو “الب ــاد”

“حطية” لحفر بئر في بنغالديش
ّ

الملـــك عبدالعزيـــز مـــن الدرجـــة

تحصل على السالح النووي”.

بالعواج ــل الخبرية بأقالم الزمالء المحررين

إيجـــاد تعليـــم فعال يســـهم في التنمية الشـــاملة

العربية الســـعودية ،الزياني وشـــاح

بومبيـــو ،أمـــس االثنيـــن “إن الرئيـــس

 .)@pressBrkوس ــيزود الحس ــاب المتابعين

رؤيـــة البحريـــن االقتصادية  2030الســـاعية إلى

المشترك.

عواصم ـ وكاالت

لألخب ــار العاجل ــة بمنص ــة “التويت ــر” تح ــت

في مرحلة الدراســـات العليا استجابة لمتطلبات

السياســـية واألمنيـــة فـــي المنطقة،

مديــر الوكالــة الذريــة بطهــران ...وموقعــان مشــبوهان تحــت المجهر

أطلق ــت صحيف ــة “الب ــاد” حس ــابا مخصصا

وقانونية السترداد الحساب.

الـــرأي تجـــاه مجمـــل التطـــورات

بومبيو :إيران لن تحصل على السالح النووي
قـــال وزير الخارجيـــة األميركي مايك

المتابعي ــن ،بالمواد الصحافي ــة ،وذلك لحين

ومواصلة التنسيق المشترك وتبادل

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس

محرر الشؤون المحلية

هذه المنص ــة مؤقتا ،الس ــتمرار التواصل مع

خدمـــة للمصالـــح المشـــتركة بيـــن

إيران “الخبيث” في المنطقة.

تلبـــي احتياجات القطاعـــات المعنيـــة المختلفة،

وتواكـــب التطـــور العلمـــي والتقني ،وتستشـــرف
المســـتقبل بوصفهـــا تخصصـــات واعـــدة ،وذات
()02

تأثير في االقتصاد.

 581مليون أرباح الشركات المدرجة

نمساويا
دبلوماسيا
موسكو تطرد
ً
ً
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» »أعلنت روسيا أمس طرد دبلوماسي
نمساوي ردا على طرد فيينا
دبلوماسيا روسيا .وأفادت معلومات
صحافية عن ضلوعه في قضية
تجسس صناعي .وأعلنت وزارة
الخارجية الروسية في بيان أن القرار
من مبدأ المعاملة بالمثل.

سابقين مشتبه بهما.

وقالـــت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إنهـــا تشـــتبه فـــي أن أنشـــطة تتعلـــق

من جانـــب آخر ،يـــزور المدير الجديد
غروســـي طهـــران ،ومـــن المتوقـــع أن

في الموقعين.

للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل

أوائـــل العقـــد األول من القـــرن الحالي
()10

ماليا في العالم
المنامة األكثر جاذبية
ً
لقـــب المدينـــة األكثـــر جاذبية مـــن الناحية
الماليـــة فـــي العالم ،وذلك بعـــد أن تصدرت
المـــدن الخليجيـــة قائمة أفضـــل  20مدينة

ضمـــن فئة الجاذبية المالية على المســـتوى

”المنصة“ تجمع نجوم الفن
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تشمل زيارته دخول موقعين نوويين

بتطويـــر أســـلحة نوويـــة نفـــذت فـــي

وأكـــد رئيـــس الجامعـــة ريـــاض يوســـف أن طرح

االصطناعي ،والماجستير في هندسة االتصاالت

» »انخفض إجمالي صافي أرباح
النصف األول من العام 2020
للشركات المدرجة في بورصة
وصول
ً
البحرين ،بمقدار الثلث
إلى  581.1مليون دوالر مقابل
 854.4مليون دوالر في النصف
األول من العام .2019

بيان ،أن جولة بومبيو ستبحث سلوك

نالـــت العاصمـــة البحرينيـــة المنامـــة علـــى

البرامـــج جاء بناء على دراســـات معمقة للســـوق

فـــي التطويـــر العقـــاري وإدارة الممتلـــكات،

وأكـــدت الخارجيـــة األميركيـــة فـــي

والماجســـتير فـــي التكنولوجيا الماليـــة (الفنتك)،

وطرحـــت كلية الهندســـة في الجامعـــة  4برامج

المتجددة ،باإلضافة إلى ماجستير العمارة.

من جولة في الشرق األوسط.

المحرر االقتصادي

ليرتفع بذلك عدد برامج الماجستير في الجامعة.

في حين طرحت كلية إدارة األعمال :الماجستير

بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو خالل المؤتمر الصحافي

» »أكملت شركة “فيلم جيت”
العمليات الفنية لمسلسل
“المنصة” ،الذي تدخل به الدراما
اإلماراتية والعربية عالم المنصات
العالمية في سبتمبر المقبل.
ويجمع المسلسل نخبة من نجوم
الوطن العربي والخليج وأميركا.

الدولي ،بحســـب أحدث نسخة من المؤشر
الدولـــي لـ  150مدينة الصادر عن مؤسســـة

“.”AIRINC

ويعمـــل المؤشـــر علـــى تصنيـــف  150مـــن

أفضـــل المـــدن علـــى المســـتوى الدولـــي
ً
وفقـــا للجاذبيـــة الماليـــة وأســـلوب الحيـــاة

والجاذبية الشاملة.

حجر  17العبا من فريق المنامة حتى  29أغسطس
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» »أوضح مصدر في نادي المنامة أن 17
العبا سيكون محكوما عليهم بالحجر
في المنزل حتى تاريخ  29أغسطس
الحالي ،بعد اكتشاف إصابة أحد العبي
الفريق األول لكرة القدم بفيروس
كورونا بتاريخ  19من الشهر الجاري
ومخالطته الالعبين في التدريبات.

()07

العاهل يطمئن على صحة أمير الكويت
المنامة  -بنا

جرى اتصال هاتفي أمس ،بين عاهل البالد

الصباح إلى الشـــعب الكويتي الشقيق الذي

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

يرســـم الطريق الصحيح؛ للحفاظ على أمن

خليفـــة ،وأخيـــه نائـــب األميـــر وولـــي العهد

واســـتقرار دولة الكويت والمضي قدمً ا في

بدولة الكويت الشـــقيقة سمو الشيخ نواف

المســـيرة التنموية نحو المســـتقبل من أجل

األحمـــد الجابـــر الصبـــاح ،اطمـــأن جاللتـــه

تقدم وازدهار دولة الكويت ورخاء شـــعبها

فيـــه على صحة أخيـــه أمير دولـــة الكويت

الشقيق.

الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح

وأعرب ســـمو الشـــيخ نواف األحمـــد الجابر

متمنيـــا لســـموه
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح،
ً

الصبـــاح عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لطيب

الشفاء العاجل وموفور الصحة العافية.

الثالثاء  25أغسطس  6 - 2020محرم  - 1442العدد 4333

وأعرب جاللته عن اعتزازه بعمق العالقات

الملك ،والمجسدة في عمق أواصر الروابط

األخويـــة الوثيقـــة التـــي تربـــط البلديـــن

األخويـــة الراســـخة التـــي تجمـــع البلديـــن

والشعبين الشـــقيقين وما تشهده من تطور
مســـتمر فـــي جميـــع المجـــاالت ،فـــي ظـــل
الحـــرص المشـــترك على ترســـيخها وتقوية
دعائمها.

“الصحفيين” تهنئ سمو قرينة العاهل
الجفير  -جمعية الصحفيين

هنـــأت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين

األعلـــى للمـــرأة على ترســـيخها في

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ،قرينـــة

هـــي المـــرأة البحرينية مع شـــقيقها

البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد الســـيد

العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى

للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل

خليفـــة بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة
عشـــرة لتأســـيس المجلـــس األعلى
للمـــرأة ،معربـــة عـــن تقديرهـــا

واعتزازهـــا بما حققـــه المجلس من
إنجـــازات أصبحت ماثلـــة للعيان ال

تخطها العين أســـهمت في االرتقاء
بالوعـــي المعرفي حيـــال دور المرأة

في عملية التنمية المستدامة.

المجتمـــع قـــد حققت أهدافهـــا ،وها
الرجـــل فـــي كل المياديـــن العلميـــة

واألكاديمية واإلعالمية.

مـــن الجهات الرســـمية مـــن وزارات

بدولة الكويت ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمد

مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي،

تهانيه بمناســـبة نجاح الفحوصـــات الطبية
التي اجريت لسموه ،سائالً المولى عز وجل

مهمـــا فيمـــا وصلـــت إليـــه المـــرأة

العافية.

وهيئـــات حكوميـــة ،وجهـــات أهلية

الجابـــر الصبـــاح ،أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص

وأشادت رئيسة جمعية الصحفيين
اضطلعـــت بـــه رئيســـة المجلـــس

الغاليـــة في ظل قيـــادة عاهل البالد

البحرينيـــة بالـــدور الكبيـــر الـــذي

األعلـــى للمرأة في قيادتهـــا الجهود
الكبيـــرة والمقـــدرة التـــي قـــام بهـــا
المجلـــس ومـــا أنجـــزه مـــن قفـــزات

كبيـــرة تجـــاوزت كونهـــا إنجـــازات

إلـــى أن أصبحت أدبا بكل ما تحمل
هـــذه الكلمـــة مـــن معانـــي االعتـــزاز

والفخـــر ،مؤكـــدة بقولهـــا “إن الكثير

من المشروعات التي عمل المجلس

مشـــاركة المـــرأة فـــي بنـــاء مملكتنا
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفـــة ،ودعـــم رئيـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة،
ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب القائد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

جامعة البحرين تطرح  6برامج
جديدة للدراسات العليا
الصخير  -جامعة البحرين

أن يديـــم على ســـموه موفور الصحة وتمام

ســمو محافــظ الجنوبيــة يقــف علــى مســتجدات مشــروعات التطويــر فــي الرفــاع

عوالي  -المحافظة الجنوبية

قـــام محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو

الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة
آل خليفـــة بزيـــارة تفقدية صباح
أمـــس لمنطقـــة الرفـــاع؛ لمتابعـــة

احتياجـــات المواطنيـــن وتلبيـــة

تطلعاتهم بالتعاون والتنسيق مع
مختلف الجهات لتنفيذ المشاريع
الرائدة في المنطقة.

أعلنـــت جامعـــة البحريـــن طـــرح 6

العقـــاري

الممتلـــكات،

العليـــا اســـتجابة لمتطلبـــات ســـوق

(الفنتـــك) ،ليرتفـــع بذلك عـــدد برامج

األهالـــي

وذلـــك

وأكد رئيس الجامعة رياض يوســـف

التنســـيقي ومتابعتها مع الجهات

علـــى دراســـات معمقة للســـوق تلبي

بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة

المختلفـــة ،وتواكب التطـــور العلمي

في مختلف مناطق المحافظة.

بوصفهـــا تخصصـــات واعـــدة ،وذات

تطويـــر العديـــد مـــن المرافـــق

حاليـــا 47
وتضـــم الدراســـات العليـــا
ً

إلـــى رؤى أهالـــي المحافظـــة

برامج جديدة في مرحلة الدراسات
العمـــل المتجـــددة ،مؤكـــدة أن

والماجستير في التكنولوجيا المالية
الماجستير في الجامعة.

الجنوبية فـــي متابعة احتياجات
والمواطنيـــن،

مـــن خـــال توصيـــات المجلـــس

االستمرار في طرح البرامج النوعية
ً
متوافقـــا مـــع رؤيـــة البحريـــن
يأتـــي

أن طـــرح هـــذه البرامـــج جـــاء بنـــاء

المعنيـــة؛ مـــن أجـــل االرتقـــاء

إيجاد تعليم فعال يسهم في التنمية

احتياجـــات القطاعـــات المعنيـــة

والدفـــع بعجلـــة التنمية الشـــاملة

وطرحت كلية الهندسة في الجامعة

والتقنـــي ،وتستشـــرف المســـتقبل

وتابـــع ســـمو المحافـــظ أعمـــال

فـــي تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي،

تأثير في االقتصاد.

االقتصاديـــة  2030الســـاعية إلـــى

الشاملة المستدامة.

 4برامـــج جديـــدة ،هي :الماجســـتير

والماجســـتير في هندسة االتصاالت

والشبكات ،والماجستير في هندسة
الطاقـــة المتجـــددة ،باإلضافـــة إلـــى

ماجستير العمارة.

فـــي حيـــن طرحـــت كليـــة إدارة

األعمـــال :الماجســـتير فـــي التطويـــر

ً
برنامجـــا في مختلـــف التخصصات،

سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ نواف األحمد

متابعة احتياجات األهالي والمواطنين لالرتقاء بالخدمات

وأكـــد ســـموه حـــرص المحافظـــة

وإدارة

وجهه ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابر

جاللته الحكيمة.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

تهنئـــة مـــن أخيه نائـــب األمير وولـــي العهد

خالل ترســـيخ المعاني الهادفة إلى

وأشاد جاللته أثناء االتصال بالخطاب الذي

المزيد مـــن الرفعة والتقدم فـــي ظل قيادة

المنامة  -بنا

فـــي المجتمـــع أســـهم فيـــه العديـــد

البحرينيـــة مـــن تطـــور وتقـــدم مـــن

موفور الصحة والســـعادة ولشعب البحرين

هنأ سموه بمناسبة
نجاح الفحوصات الطبية

وقالت “الشـــك أن نجاح دور المرأة

وإذاعـــة وتلفزيـــون قـــد لعـــب دورا

جاللة الملك

والشـــعبين الشـــقيقين ،وتمنـــى لجاللتـــه

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة نواف األحمد

األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة برقية

كما أن االعـــام الوطني من صحف

المشـــاعر الصادقـــة التـــي عبـــر عنهـــا جاللة

الخدميـــة والتنمويـــة بمـــا يرتقي

وفـــي ختـــام الزيـــارة الميدانيـــة،

ويتماشى مع النمو العمراني الذي

بـــن خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ

الجنوبيـــة

وإبـــراز

أشـــار سمو الشيخ خليفة بن علي

ً
برنامجـــا للماجســـتير،
بواقـــع 36

تشـــهده المنطقـــة ،مؤكـــدا ســـموه

للدبلـــوم العالـــي فـــي ثمانـــي كليـــات

فـــي التنســـيق والمتابعـــة ورصـــد

الجانب الحضـــاري والتنموي في

واالجتماعية والخدمية.

إليها المواطنون.

و 9برامـــج للدكتـــوراه ،وبرنامجيـــن

حـــرص

بالجامعة الوطنية.

المتطلبات فـــي المجاالت األمنية

المحافظـــة

الجنوبيـــة إلـــى أهميـــة اســـتمرار

الزيـــارات

الميدانيـــة،

المحافظـــة بالصـــورة التي يتطلع

“الغرفة” تشيد بقرار مجلس الوزراء بشأن “تصريح العمل المرن”
المنامة “ -الغرفة”

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية يوم أمس برئاسة ولي العهد

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة
على إجراءات تطوير سياســة التصريح لصاحب العمل األجنبي لمزاولة بعض األنشــطة المهنية (تصريح العمل
ً
بنــاء علــى مرئيات مجلســي الشــورى والنواب وغرفة تجــارة وصناعة البحرين؛ بهدف تطويــر هذا النظام
المــرن)

وتفعيلــه بالصــورة األمثــل تطويرا ألنظمة ســوق العمــل وأدواتها الرقابية وتعزيزا لفــرص العمل للمواطن وجعله
الخيــار األول للتوظيــف وحفاظــا علــى حقــوق العمالــة ومنــع اســتغاللهم ،بمــا يعزز تنافســية االقتصــاد البحريني

يعزز التنمية
و تنافسية
االقتصاد الوطني

المنشـــود لســـوق العمـــل ،وباعتبـــار

القطاع الخاص المحرك األساســـي

للتنمية االقتصادية ،لذلك فإنه من

الضروري إعادة برمجة التشريعات
والنظـــم االقتصاديـــة بمـــا يتـــاءم

ومســـتوى التحديـــات االقتصادية

عام وخارطة طريق إلصالح شامل

المحليـــة والعالميـــة ،ومن هنا تأتي

وقالـــت الغرفـــة :إن هـــذا القرار هو

الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة

والقيـــاس ،وتـــم التوصـــل إليهـــا

خطوة أولـــى في االتجاه الصحيح

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد

والبعيد.

باعتبارهـــا حجـــر الزاويـــة في هذه

الغرفـــة باعتبارهـــا ممثلة لقطاعات

األطراف.

ويدعم جهود التنمية المستدامة.

لســـوق العمـــل على المـــدى القريب

أهميـــة الغرفـــة للقطـــاع الخـــاص؛

بعـــد التشـــاور والتنســـيق مع جميع

ومـــن المؤمـــل أن تعقبهـــا خطوات

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

الجهـــات المعنية ،وجـــرى تضمينها

ولفـــت ســـمير نـــاس إلـــى اهتمـــام

المعادلـــة بدورهـــا الفاعل والحيوي

أخرى تصحح الوضع القائم وصوال

لرئيس مجلس الوزراء ،مع مرئيات

ضمن دراسة شاملة حول تحديات

إلـــى معالجـــات جذريـــة تحقـــق

الغرفـــة التـــي تضمنـــت حزمـــة من

ســـوق العمـــل ،مؤكـــدا فـــي الوقـــت

التجـــارة

واألعمـــال

التوازن المنشـــود في ســـوق العمل

التوصيـــات مبنيـــة علـــى دراســـات

ذاتـــه أن موافقـــة مجلس الـــوزراء

بالعمـــل الجـــاد والمـــدروس حيـــال

يحقـــق المصلحـــة العامـــة لجميـــع

بين مصالح كافة األطراف.

اســـتقصائية تعكس طموح الشارع

على تطوير سياسة تصريح العمل

مـــا يخـــص إعـــادة هيكلـــة ســـوق

مـــن جانبـــه ،ثمـــن رئيـــس الغرفـــة

التجـــاري ،والتـــي حرصـــت الغرفة

المرن ،هي خطوة إيجابية ســـتمهد

ب
العمل ،خصوصا أن قطاع أصحا 

وشـــدد رئيـــس الغرفـــة علـــى أن

ســـمير ناس تفاعل وتعاون مجلس

علـــى أن تكـــون قابلـــة للتطبيـــق

الطريـــق أمام رؤيـــة توافقية إلطار

األعمـــال هـــو الطـــرف األساســـي

معالجـــات تصريـــح العمـــل المـــرن

والمهـــم فـــي معادلـــة اإلصـــاح

كافـــة األطراف المعنيـــة  -المنتفعة

والصناعـــة

فـــي برمجـــة تلـــك التشـــريعات بما

رهـــن مـــا يتـــم التوافـــق عليـــه بين

والمتضـــررة-

واعتمـــاد

النهـــج

المناســـب ودون الحيد عن االتجاه
الصحيـــح ،مشـــيدا بقـــرار مجلـــس

الـــوزراء بتشـــكيل لجنـــة مختصـــة
تضـــم ممثليـــن عـــن عـــدد مـــن

الجهـــات ذات العالقـــة إلـــى جانـــب
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن،

الســـتحداث معاييـــر واشـــتراطات

مهنيـــة لمزاولة  20مهنـــة عملية تم
تحديدهـــا ،وأي مهـــن أخـــرى تـــرى

اللجنـــة أهميـــة تضمينهـــا؛ بهـــدف

تعزيز الجودة والتنافســـية ،مؤكدا
أن الغرفـــة لـــن تدخـــر أي جهـــد في

التعاون مع جميع الجهات للوصول
إلى صيغ مشتركة تخدم االقتصاد
الوطنـــي والصالـــح العـــام لمملكـــة

البحرين.
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منع العمال األجانب من الجمع بين “المرن” والسجالت التجارية
مجلـــس الـــوزراء يوافـــق علـــى رفـــع ســـقف االقتـــراض الحكومـــي إلـــى  15مليـــار دينـــار

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس
المنامة  -بنا

وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته

بنـــاء علـــى توصيـــة اللجنة التنســـيقية
ً
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الـــوزراء على إجراءات
تطويـــر سياســـة التصريـــح لصاحـــب

العمل األجنبي لمزاولة بعض األنشـــطة
المهنيـــة (تصريـــح العمل المـــرن) والتي

تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله
ً
تطويرا ألنظمة ســـوق
بالصـــورة األمثل

ً
وتعزيزا لفرص
العمل وأدواتها الرقابية

العمـــل للمواطـــن وجعلـــه الخيـــار األول
ً
وحفاظـــا على حقوق العمالة
للتوظيف
ومنـــع اســـتغاللهم ،وتأتـــي اإلجـــراءات

مواصلـــة لجهـــود تطويـــر أنظمة ســـوق

العمـــل بمـــا يعـــزز التنافســـية وجهـــود

التنميـــة لصالح المواطن ،وتم الموافقة

التعويل على وعي
المواطنين للحفاظ
على المنجزات ضد
الفيروس

وزير الداخلية يعرض
نتائج التفتيش على
مستودعات األدوية
المخدرة في السلمانية

تهنئة سمو رئيس
الوزراء بمناسبة
سالمة الفحوصات
الطبية

“االتصال الوطني”
في عهدة مكتب
النائب األول لرئيس
الوزراء

دعم مسيرة
المرأة البحرينية
وتقدمها
واالرتقاء بمكانتها

والكـــوادر التمريضيـــة التـــي تقـــف فـــي

واجهـــة الصفوف أمـــام فيروس كورونا
المســـتجد وتفانيهـــا في حمايـــة الناس

وحرصها علـــى العطاء والبـــذل وتأدية

دورها اإلنساني والمجتمعي وهو ما كان
له أبرز األثر في تحقيق مملكة البحرين
عالميا في نســـب الشفاء
عال
مســـتوى
ًّ
ٍ

والفحـــص المختبري والعالج والمتابعة
على إجراءات تطوير سياســـة تصريح

بناء على مرئيات مجلسي
ً
العمل المرن
الشـــورى والنـــواب وغرفـــة تجـــارة
وصناعـــة البحريـــن واثـــر االجتماعـــات

التـــي عقدت لمناقشـــة كافـــة الخيارات

المتاحة.

ورفـــع مجلـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات

التهانـــي والتبريـــك إلى رئيـــس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة

بن ســـلمان آل خليفة بمناســـبة ســـامة
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي أجريـــت

لســـموه والتـــي تكللـــت  -بفضـــل هللا

والنماء التي تشـــهدها مملكـــة البحرين
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــاد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفة.

بالـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه المجلـــس

مســـتودعات األدوية المخـــدرة بمجمع

لتأسيســـه ،فقـــد أشـــاد مجلـــس الوزراء
األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة عاهـــل

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.

بطـــول العمـــر؛ لمواصلة مســـيرة التقدم

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،مشيدا

مجلـــس الـــوزراء قـــد تـــرأس االجتماع

وقف تسجيل
المركبات اآللية
الصناعية ألصحاب
العمل المرن

إدخال مقررات
اإلعالم وتكنولوجيا
االتصال بالمناهج
الحكومية

بمكانتها على مختلف الصعد.

وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة ،أخـــذ

وبمناســـبة الذكـــرى التاســـعة عشـــرة

وكان صاحب الســـمو الملكي ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

المـــرأة البحرينيـــة وتقدمهـــا واالرتقـــاء

المجلس علما بتقرير من وزير الداخلية

تعالـــى  -بالتوفيـــق والنجـــاح ،ســـائال
ّ
المولـــى ّ
وجل أن يديم على ســـموه
عـــز

موفـــور الصحة وتمـــام العافيـــة ويمده

بإنجازاته التي تحققت في دعم مسيرة

البـــاد صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة

االعتزاز بالكوادر
الطبية والتمريضية
التي تقف في
واجهة الصفوف

بشـــأن نتائـــج لجنـــة التفتيـــش علـــى

السلمانية الطبي.

بعدهـــا ،أعرب مجلس الـــوزراء عن بالغ
تقديـــره واعتـــزازه بالطواقـــم الطبيـــة

الدقيقة للمصابيـــن والمخالطين ،مهيبا
المجلـــس بالوعـــي المجتمعـــي والحس

المســـؤول للمواطنيـــن والمقيميـــن في
الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق مـــن منجزات

فـــي مكافحة فيـــروس كوفيد  19 -عبر
مزيـــد مـــن االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائية

واإلجـــراءات االحترازيـــة لمواصلـــة
اإلنجـــاز والبنـــاء عليـــه بـــروح الفريـــق

الواحـــد ووضع المصلحـــة الوطنية أوال
وأخيرا.

الموافقة على تحويل
ملعب عسكر إلى
مركز شبابي يخدم
أهالي المنطقة

 24مليونا دعم
الحكومة لشريحة
االستهالك غير
المنزلي للكهرباء

تقارير المجلس
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر

وغرفـــة صناعـــة وما نتج عنـــه من تطوير

مهنـــة عمليـــة تـــم تحديدهـــا وأي مهـــن

لتحقيـــق أهـــداف برنامج التـــوازن المالي

شـــأن التعديـــل أعـــاه اســـتكمال القصـــور

الـــذي عقد صباح أمس عن بُعد عبر تقنية

للتنمية.

بهـــدف تعزيـــز الجودة والتنافســـية ،ورفع

مبـــادرات لتعزيز كفاءة اإلنفاق وتخفيض

العامة وجعلها أكثر انضباطا.

الناصـــر عقـــب اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء

االتصال المرئي بالتصريح التالي:

لألنظمـــة بمـــا يحقـــق األهداف المنشـــودة

وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على

العمل المرن بتكثيف الحمالت التفتيشية

ما يلي:
أوالً :وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاءً علـــى

المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في
األنشـــطة المهنيـــة التي ال يجـــوز لصاحب

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

علـــى تصريـــح بذلـــك ،وتكثيـــف الحمالت

جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات

توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء علـــى إجـــراءات تطوير سياســـة

التصريح لصاحب العمل األجنبي لمزاولة
بعـــض األنشـــطة المهنيـــة (تصريـــح العمل

المـــرن) والتي تأتي بهـــدف تطوير النظام
ً
تطويرا ألنظمة
وتفعيله بالصورة األمثـــل

ً
وتعزيزا
ســـوق العمـــل وأدواتهـــا الرقابيـــة
لفـــرص العمـــل للمواطـــن وجعلـــه الخيـــار
ً
وحفاظـــا علـــى حقـــوق
األول للتوظيـــف

العمالـــة ومنـــع اســـتغاللهم ،وتأتـــي هـــذه

اإلجـــراءات مواصلة لجهود تطوير أنظمة
ســـوق العمل بمـــا يعزز التنافســـية وجهود

التنمية لصالح المواطن  ،وقد تم الموافقة
علـــى إجـــراءات تطويـــر سياســـة تصريح

العمـــل المـــرن بناءً على مرئيات مجلســـي

الشـــورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة
البحريـــن واثـــر االجتماعات التـــي عقدت

لمناقشـــة كافـــة الخيـــارات المتاحـــة ،وقد

أبـــدى المجلـــس شـــكره وتقديـــره للتعاون

المســـتمر مـــن قبـــل الســـلطة التشـــريعية

علـــى أصحـــاب العمـــل األجانـــب (العمالـــة

العمـــل األجنبـــي مزاولتهـــا دون الحصول
التفتيشـــية علـــى العمالـــة غيـــر النظاميـــة

التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهم ،وعدم

الســـماح للعمالة غير الملتزمة باإلجراءات
التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح

العمل المرن ،وذلك خارج فترات الســـماح
لتعديـــل أوضـــاع العمالـــة المخالفـــة ،كمـــا
يمنـــع الجمـــع بيـــن تصريـــح العمـــل المرن

والســـجل التجـــاري ،واتخـــاذ الخطـــوات

الالزمـــة لتصحيـــح أوضـــاع العمالـــة التي

تجمـــع بيـــن هذين األمرين خالل  6أشـــهر

أخـــرى تـــرى اللجنـــة أهميـــة تضمينهـــا،
ذلـــك للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ببرنامـــج العمـــل المـــرن ،و وقـــف الســـماح

مـــن نائب رئيـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

بتســـجيل المركبـــات اآلليـــة الصناعيـــة

والمســـتخدمة فـــي االنشـــاءات وباصـــات

النقل ألصحاب تصريح العمل المرن.

ثانيـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء على

توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء علـــى نقـــل تبعية مركـــز االتصال
الوطنـــي ليكـــون تابعـــا لمدير عـــام مكتب
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وذلـــك تعزيـــزا لـــدور المركـــز فـــي توحيـــد

الخطـــاب اإلعالمي الحكومي والتنســـيق

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي ،ووزارة

 2016بإنشـــاء وتنظيـــم مركـــز االتصـــال

االشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط
العمرانـــي ،وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل،
وغرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين ،وهيئة

جـــودة التعليـــم والتدريـــب الســـتحداث

معاييـــر واشـــتراطات مهنيـــة لمزاولـــة 20

في ضوء المذكرة التي رفعها نائب رئيس

رسائل الهاتف النصية المشجعة لاللتحاق

مـــن تاريخـــه ،إلـــى جانـــب تشـــكيل لجنـــة
مختصـــة تضـــم ممثـــاً عن كل مـــن وزارة

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ،ووزارة

المصروفـــات الحكومية المتكـــررة ،وذلك

والتدريب خالل شـــهرين من تاريخه .كما
ً
أيضـــا وقف إرســـال
تتضمـــن اإلجـــراءات

المجلـــس على مشـــروع مرســـوم بتعديل

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ،ووزارة

ومـــا تـــم تحقيقـــه فـــي هـــذا اإلطـــار مـــن

اإلعالمـــي بين الجهات الحكومية ،ووافق
بعـــض أحـــكام المرســـوم رقـــم ( )84لســـنة

الوطني.

ثالثـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

توصية اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بشـــأن

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
( )15لســـنة  1977بإصدار سندات التنمية

الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة

الحكوميـــة لرفع ســـقف االقتراض من 13

متابعـــة أصدرت مـــن خاللهـــا اللجنة 357

األخرى وسداد أقساط الديون المستحقة
للفتـــرة المتبقيـــة من الســـنة المالية 2020
والســـنتين الماليتيـــن القادمتيـــن 2021
و ،2022بمـــا يســـهم فـــي تخفيـــف اآلثـــار
االقتصاديـــة الناتجـــة عـــن انخفـــاض
اإليرادات الفعلية المحصلة؛ بسبب تراجع
أســـعار النفط باألسواق العالمية التي أدت

التجـــار البحرينيين أصحاب المؤسســـات

غيـــر المنزلي للكهربـــاء حتى  5000وحدة

ياسر الناصر

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة والمصروفـــات

برغبة يتعلق بدعم الكهرباء والماء لصغار

رابعـــا :اطلـــع مجلس الـــوزراء على عرض

فـــي النصـــف األول مـــن العـــام  2020مـــن

االحتياجـــات الماليـــة لتمويـــل مصروفات

سادسا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح

فعليا من
الصغيرة والمتوســـطة؛ لتحققـــه
ًّ

التحتية حول ما أنجزته اللجنة المذكورة

مليـــار دينـــار إلـــى  15مليار دينـــار؛ لتوفير

التشـــريعي بشـــأن تنظيـــم آلية المناقشـــة

رئيســـا و 40اجتمـــاع
خـــال  22اجتماعـــا
ً
قـــرارا؛ لمتابعة تنفيذ أولوياتها عبر ســـبعة
محاور أساســـية تكفـــل متابعة المشـــاريع
الممولـــة مـــن الميزانيـــة العامـــة وبرنامـــج
التنميـــة الخليجـــي ،ومراجعـــة وتطويـــر

السياسات اإلسكانية ،وتعزيز الشراكة مع
القطـــاع الخاص ،ورفع كفاءة واســـتدامة
الخدمـــات ،وتحقيـــق األمـــن الغذائـــي

وحمايـــة الثـــروات الطبيعيـــة ،وتحســـين
كفـــاءة اســـتخدام وترشـــيد اســـتهالك

المـــوارد والطاقة وتطويـــر البنية التحتية

وسياساتها لدعم التنمية المستدامة.

انخفـــاض فـــي اإليـــرادات النفطيـــة
إلـــى
ٍ

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

النشاط االقتصادي على المستوى العالمي

( )173مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم ()54

جائحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19 -

لمجلـــس النـــواب واتخـــاذ اإلجـــراءات

وانخفاض اإليرادات غير النفطية لتباطؤ

مشـــروع مرســـوم بقانون بتعديـــل المادة

واإلقليمـــي والمحلـــي بســـبب تداعيـــات

لســـنة  2002بشـــأن الالئحـــة الداخليـــة

بالرغـــم مـــن اســـتمرارية الجهـــود القائمـــة

الدســـتورية والقانونية الالزمة ،حيث من

خالل دعم الحكومة لشـــريحة االستهالك
والذي بلغ حجمه العام الماضي  24مليون
دينار.

ســـابعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى رد

الحكومة على اقتراح برغبة حول اجتياز
ســـنة االمتيـــاز فـــي المؤسســـات الصحية

الحكوميـــة ،وأن يتـــم قصـــر تدريب طلبة
كليـــة الطـــب لســـنة االمتيـــاز فقـــط علـــى

خريجـــي الجامعـــات المحليـــة الموجودة
فـــي المملكـــة والتـــي ترتبـــط باتفاقـــات

تدريب معتمدة مع وزارة الصحة.

ثامنا :وافق مجلس الـــوزراء على اقتراح
برغبـــة لتحويـــل ملعب عســـكر إلـــى مركز
شـــبابي لتحققـــه بالفعل من خـــال مجمع
عســـكر الرياضـــي الـــذي بـــدأ فـــي تقديـــم

خدماته لشـــباب وأهالـــي المنطقة وكذلك

مـــن خالل مركز شـــباب الجنوب الموجود

في جو.

تاســـعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى
اقتـــراح برغبـــة إلدخـــال مقـــررات اإلعالم

وتكنولوجيـــا االتصـــال بمناهـــج المدارس

الحكومية.

04

local@albiladpress.com

الثالثاء  25أغسطس  6 - 2020محرم  - 1442العدد 4333

البحرين والسعودية تتبادالن اآلراء بشأن تطورات المنطقة

خادم الحرمين يمنح وزير الخارجية وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية
بالمهام والمســـؤوليات التي أوكلت إليه

المنامة  -وزارة الخارجية

من أصحاب الجاللة والســـمو قادة دول

زار وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،

مجلس التعاون.

أمس ،المملكة العربية الســـعودية التقى

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالـــدور البـــارز

خاللهـــا وزير الخارجية صاحب الســـمو

الـــذي تقـــوم بـــه المملكـــة العربيـــة

األمير فيصل بن فرحان آل ســـعود ،في

الســـعودية فـــي ظـــل قيادتهـــا الحكيمة

مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض.

لتعميـــق التعـــاون والتكامـــل الخليجـــي

تم خالل اللقاء بحث العالقات األخوية

تحقيقـــا لألهـــداف الســـامية لمنظومـــة

التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين

زينل تستعرض مع خلف حزمة من
المشاريع التطويرية
اســـتعرضت رئيســـة مجلس النواب

بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،واهتمـــام

وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

األعلى النائب األول لرئيس مجلس

فوزيـــة زينـــل ،أثنـــاء اســـتقبالها

والتخطيط العمرانـــي عصام خلف،
حزمـــة مـــن المشـــاريع التطويريـــة
فـــي الدائـــرة الخامســـة بالمحافظة

الجنوبيـــة ،الخاصـــة بســـوق الرفاع

المركـــزي ،ومكتبـــة الرفـــاع العامـــة،
ومشـــروع مركـــز غســـيل الكلى في

الحنينية ،وتطوير شـــارع الحنينية،
وشـــارع الشـــيخ حمـــود بـــن صباح،

وشارع أم النعسان ،وتطوير حديقة
محمد بن فـــارس ومنتزه الحنينية،
وعيـــن الحنينية في منطقة الرفاع،

والمشـــاريع الخدماتيـــة األخرى في
الدائرة.

ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب القائد

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،

والعزم المتواصل مـــن قبل وزارات
الدولـــة،

ومؤسســـات

لالرتقـــاء

بمســـتوى الخدمـــات العامـــة فـــي
محافظـــات مملكـــة البحريـــن ،األمر

الذي يعكس التنفيذ الفعال للخطط

والمشـــاريع ،والحـــرص على ترجمة

ما جاء فـــي برنامج عمل الحكومة،
وذكـــرت حـــرص مجلـــس النـــواب
علـــى توحيد الجهـــود الوطنية ،عبر

مواصلـــة التعـــاون مـــع الحكومـــة

وأثنـــاء اللقـــاء ،أكـــدت زينـــل أن
الظـــروف

واألخـــذ بالمنهجيـــة القائمـــة نحـــو

مواصلـــة المشـــاريع التطويريـــة
رغـــم

االســـتثنائية جـــراء جائحـــة كورونا
(كوفيـــد  )19يؤكـــد النهـــج الثابـــت
في الســـعي لمواصلة مســـيرة البناء

والتطويـــر فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر

لعاهل البـــاد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة.

مـــن تطـــور ونمـــو فـــي ظـــل الرعايـــة

وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول

والتوجيهـــات الســـامية مـــن لـــدن عاهل

العربيـــة واإلســـامية ،وتعزيـــز األمـــن

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفة وأخيـــه ملك المملكة

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز
آل ســـعود .كمـــا تم خـــال اللقـــاء بحث
مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي وســـبل

تعزيزها خدمة للمصالح المشـــتركة بين
البلدين والشعبين الشقيقين ،ومواصلة
التنســـيق المشـــترك وتبادل الرأي تجاه
مجمـــل التطـــورات السياســـية واألمنية

في المنطقة ،باإلضافة إلى القضايا ذات

االهتمام المشترك.

وأقـــام صاحب الســـمو األمير فيصل بن
فرحـــان آل ســـعود مأدبة غـــداء تكريما

لوزير الخارجية والوفد المرافق.

ثـــم قلد وزيـــر خارجية المملكـــة العربية

الكريمة ،واألمر الســـامي بمنحه وشـــاح

المولـــى عز وجـــل أن يديم على المملكة

عبدالعزيـــز مـــن الدرجـــة الثانيـــة ،إنفاذا

الســـامي لجهـــوده خـــال فتـــرة توليـــه

والتقـــدم واالزدهار ،وأن يكلل ســـبحانه

الســـعودية ،الزيانـــي وشـــاح الملـــك
ألمر خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك

ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ،بمنحه

هذا الوشـــاح تقديرا للجهـــود التي بذلها

إبان توليه منصب األمين العام لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الزياني بهذه المناســـبة عن بالغ
االمتنـــان والعرفـــان لخـــادم الحرميـــن

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية

الشقيقة ،حفظه هللا ورعاه ،على اللفتة

الملـــك عبدالعزيـــز؛ تقديـــرا مـــن المقـــام

منصب األمين العام لمجلس التعاون.

وعبر عن فخـــره واعتزازه بهذا التكريم

الســـامي من خادم الحرمين الشريفين،
معربـــا عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر لمـــا
لقيـــه خـــال فتـــرة عملـــه كأميـــن عـــام

لمجلس التعاون من القيادة الســـعودية

تعـــاون ومســـاندة متواصلة مـــن وزارة

الخارجية السعودية ،مما يسر له القيام

وتحقيقـــا

البحريـــن،

واالحتياجـــات

أعلنـــت شـــركة الطيـــران الخاصة “تكســـل

ينشـــدها

إيـــر”  Texel Airالمتخصصـــة في الشـــحن

حضـــر اللقـــاء وكيـــل البلديـــات

مـــن مملكـــة البحريـــن مقـــرا لعملياتها ،عن

ومديـــر عام بلديـــة الجنوبية عاصم

“بوينـــغ  700-737فليكس كومبي” األولى

المواطنون.

التـــي

للتطلعـــات

تلقينـــاه طـــوال عمليـــة التطويـــر والـــذي
ً
مميـــزا .لقد كانت بيئـــة العمل والبنية
كان

الجـــوي وصيانـــة الطائـــرات والتـــي تتخذ

التحتيـــة المتطـــورة فـــي قطـــاع المالحـــة
ً
الجويـــة بالمملكـــة عامـــاً
جوهريـــا فـــي
نجاحنـــا بتحقيـــق عـــدة ابتـــكارات مثـــل

(فليكـــس كومبـــي) .ومـــن بيـــن العوامـــل

التـــي عـــززت من فـــرص نجاحنـــا وجعلت

األسواق اليوم.

سيدة البحرين األولى قادت تحوالت حداثية كبرى
المنامة  -مكتب الباحث نوح خليفة

لحظيرة الطائرات الخاصة بشركة “تكسل

األفضل الستدامة تلك المشاريع وتعظيم

الطائرة.

 737 - 700فليكـــس كومبـــي” قـــد وصلت

المشـــاريع وضخ االســـتثمارات ،بل المكان

قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن

إير” الكائنة في مطار البحرين الدولي يوم

االستثمارات بنجاح”.

المجلس األعلـــى للمرأة األميرة

وكان وزير المواصالت واالتصاالت كمال

البحريـــن نقطة انطالق رئيســـية لرحالتها

عنـــد وصولهـــا الـــى مقرهـــا فـــي المملكـــة

الدولـــي للطيـــران  ،2018فريـــدة فـــي

وزارة المواصـــات واالتصـــاالت وشـــركة

 7تركيبـــات مختلفـــة لعـــدة اســـتخدامات

وأعضـــاء مجلس ادارة شـــركة تكســـل إير

يتخطى  48ســـاعة .يمكـــن تحويل طائرة

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرّح الوزير بـــن أحمد

الرحـــات التجاريـــة لتشـــمل المســـافرين

وأضـــاف أن تطلعـــات “صاحـــب

بطائرة (تكسل إير) الجديدة ،حيث تشكل

البضائع فقط ،نقل المســـاعدات اإلنسانية

مســـتوى مرموقـــا ومتقدمـــا

فارقـــة فـــي قطـــاع المالحـــة الجويـــة .كما

وخدمــ�ات الشــ�حن الفــ�ور ي �Express In

المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف

والتشـــريعات المتطـــورة المطبقة في هذا

عبـــر مـــدارج طيـــران صغيرة الحجـــم ،مع

ومســـاهماتها الحيوية بمختلف

نوعية جديدة في صناعة الطيران ونحن

االثنين الموافق  24أغسطس الجاري.

قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قـــادت تحـــوالت حداثيـــة كبرى

فـــي بنـــى الحقـــوق واإلمكانات

والتطلعات.

نوح خليفة

وأضـــاف أن “المـــرأة البحرينيـــة

بمناســـبة تهنئة ســـيدة البحرين
األولـــى صاحبـــة الســـمو الملكي

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم

آل خليفة على ما بلغته مسيرة

والوفد المرافق لوزير الخارجية.

وشـــؤون الطيـــران المدنـــي لدعمهـــم الذي

وكانـــت طائـــرة الشـــحن الجديـــدة “بوينغ

والقيادي”.

مرداد ،ووكيل الوزارة لشـــؤون المراسم

شـــكرنا لـــوزارة المواصـــات واالتصـــاالت

ليســـت فقـــط المـــكان األمثـــل إلطـــاق

وتأتـــي تصريحـــات خليفـــة

آل خليفـــة ،ووكيـــل وزارة الخارجيـــة

عـــزام القيـــن ،وعـــدد مـــن المســـؤولين

مـــن رعايـــة ودعـــم ،ومـــا حظـــي بـــه من

مـــع توفـــر خيـــار رحـــات اإلجـــاء الطبية

علـــى المســـتويين اإلنتاجـــي

الســـعودية الشـــيخ حمـــود بـــن عبـــدهللا

الحكيمـــة والشـــعب الســـعودي الكريـــم

والتـــي تـــم تطويرهـــا لتوفير أكثـــر حلول
ً
تنوعا على مســـتوى
تأجير الطرف الثالث

أنشـــطة الديمقراطيـــة والتنمية

مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة العربية

تعزيز المنجـــزات الحضارية لمملكة

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة

المحلـــي والعالمـــي بمختلـــف

حضر االســـتقبال ومأدبة الغداء ســـفير

للشؤون السياســـية واالقتصادية عادل

المنامة  -وزارة المواصالت واالتصاالت

مـــن نوعها عالميا في تعدد االســـتعماالت،

الحديثة وتتميز بمركزها وثقلها

والسداد.

وأضاف تشـــيزولم“ :كما نود أن نعرب عن

آفـــاق أرحـــب ،لبلـــوغ مـــا يصب في

عبداللطيف.

هويـــة مملكة البحريـــن العالمية

جهود قيادتهـــا الحكيمة بدوام التوفيق

كـــمـــال أحـــمـــد :عـــامـــة فـــارقـــة فـــي قـــطـــاع الـــمـــاحـــة الــجــويــة

انضمام طائرة جديدة ألســـطولها من نوع

أصبحـــت جـــزءا حيويـــا مـــن

العربية الســـعودية نعمـــة األمن واألمان

المشـــترك مـــع المجالـــس البلديـــة،

وأشـــادت بجهود الحكومة الموقرة

اليوم بما تتمتع به من إمكانات

واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ،ضارعـــا إلى

أول “بوينغ  700-737فليكس كومبي”من نوعها بالعالم تحط بالبحرين

الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

مـــن جهـــود مخلصـــة لتوحيـــد الصـــف

تعزيزا للمكتسبات الوطنية.

وتحقيـــق التكامـــل فـــي العمـــل

والتنمويـــة

والمملكة العربية السعودية وما تشهده

العربيـــة الســـعودية خـــادم الحرميـــن

المنامة  -وزارة الخارجية

مجلـــس التعـــاون المباركـــة ،ومـــا تبذله

المجلـــس األعلى للمـــرأة بأوامر
ملكية سامية.

وتعتبـــر الطائـــرة التي ســـتتخذ من مملكة

بـــن احمد فـــي مقدمة مســـتقبلي الطائرة

وتم عرضها ألول مرة في معرض البحرين

“نحـــن ســـعداء بالترحيـــب بوصـــول أول

بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين في

إمكانيـــات تشـــكيل بنيتهـــا الداخلية وفق

وكادرها اإلداري.

بالقـــول“ :نحن ســـعداء للغايـــة بالترحيب

الجاللـــة الملـــك الحداثية بلغت

بوصولهـــا مملكـــة البحريـــن اليـــوم عالمـــة

انعكـــس إيجابـــا علـــى تواجـــد

تعكـــس مـــدى تطـــور البيئـــة االســـتثمارية

أركان

التنميـــة

االختصاصـــات

الوطنيـــة
والمحافـــل

العالمية”.

وبهـــذه المناســـبة ،صرّح جورج تشـــيزولم

وهو الرئيس التنفيذي لشـــركة “تشـــيزولم

مطار البحرين وشـــؤون الطيـــران المدني

المـــرأة مـــن تقدم منذ تأســـيس

باســـتخدام ســـريرين طبييـــن مثبتين في

القطـــاع .وتمثل الطائـــرة الجديدة إضافة

فخـــورون جدا بأن تكـــون مملكة البحرين
نقطة انطالق رئيســـية لهـــذا االبتكار .هذا
الحدث يشـــكل مثاالً حيـــا على ان المملكة

وتغييرهـــا فـــي إطـــار زمنـــي قياســـي ال
“فليكـــس كومبـــي” بســـهولة تامـــة لتخدم

فقط ،المسافرين مع شحن البضائع ،شحن
والوحـــدات الطبية ،الرحـــات الحكومية،
 tegratorســـواء فـــي مطـــارات كبيـــرة أو

توفـــر ميـــزة المرونـــة فـــي تغييـــر الهيـــكل

الداخلـــي للطائـــرة دون المســـاس بأحجام

البضائع المشـــحونة وســـعة رحلة الشحن.
وباإلضافـــة الـــى خدمـــات شـــحن الســـلع

والبضائع ،بإمكان الطائرة نقل  24شخصا،

انتربرايـــزس” الشـــركة األم لـ “تكســـل إير:
طائرة من نوعهـــا عالميا (بوينغ 700-737
فليكـــس كومبـــي) الـــى مملكـــة البحريـــن،

والتـــي نفخـــر بانطالقتنـــا منهـــا ونمونـــا

مـــن مجرد شـــركة طيـــران ناشـــئة لنصبح

رواد صناعـــة الشـــحن الجـــوي وصيانـــة
الطائرات لنخدم منطقة الشـــرق األوســـط

وشـــمال افريقيـــا واألســـواق العالميـــة.
ســـنقوم بتشـــغيل هـــذه الطائـــرة متعـــددة

االســـتعماالت لخدمـــة شـــريحة عالميـــة

أكبـــر من العمـــاء التواقين لحلول شـــحن
ونقـــل جـــوي توفر لهـــم مســـتويات مرونة
ال مثيـــل لهـــا ومعـــززة بأحـــدث التقنيـــات

مـــن أجل تقديم تجربة اســـتثنائية لجميع
زبائننـــا الكـــرام علـــى مســـتوى المنطقـــة

والعالـــم .قصـــة نجاحنـــا نابعة مـــن مركزنا

االســـتراتيجي في مملكة البحرين ،والتي
ً
ً
اقليميـــا متناميا فـــي قطاع
مركـــزا
تعتبـــر

المالحة الجوية والخدمات اللوجستية.

قطـــاع المالحـــة الجويـــة البحرينـــي
ً
رائـــدا فـــي مجالـــه ،المنافـــع المتأتيـــة مـــن

االســـتراتيجيات االســـتثمارية علـــى غرار
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة والتفاعـــل مـــع

الشركات الناشـــئة خارج البحرين ،اضافة
الـــى الموقـــع الجغرافـــي االســـتراتيجي
للمملكـــة الـــذي يؤهلهـــا لخدمـــة مســـاحة

أكبـــر مـــن المنطقـــة .كمـــا ســـاهمت الخبرة

العميقة لدى شـــؤون الطيـــران المدني في

مجال خدمات المالحة الجوية وعالقاتها

الثنائية القوية والمتعددة في تمكيننا من
ً
عالميا في
جلـــب طائرة فريدة من نوعهـــا
مجال نقل المسافرين والشحنات الجوية

لتتخذ من البحرين مقرا لعملياتها”.

الجديـــر بالذكر أن ابتكار “فليكس كومبي”
تـــم تطويـــره بالشـــراكة مع شـــركة “بيمكو

وورلد إير سيرفسز”  Tampa USAوالتي
مكنـــت هذا المفهـــوم الثوري مـــن حصوله
على شـــهادة معتمـــدة  STCمن قبل إدارة

الطيران الفيدرالية في الواليات المتحدة
األمريكيـــة  . FAAبفضـــل عملهـــا الدؤوب

لتطوير “فليكس كومبي” ،تم منح شـــركة
“بيمكـــو” جائـــزة “أفضـــل مبتكر” في شـــهر
ســـبتمبر مـــن عـــام  2017علـــى هامـــش

فعاليات المؤتمر الدولي لشـــركات الشحن
الجوي في شيكاغو.

تقديم الخدمات الالزمة لموسم عاشوراء نهج بحريني أصيل
المنامة  -وزارة الداخلية

أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،حرص
مملكــة البحريــن علــى تقديم الخدمات والتســهيالت الالزمة لموســم

عاشوراء ،وهو نهج أصيل ممتد منذ القدم ،يتضمن توفير مؤسسات
الدولــة وأجهزتها الحكوميــة ،االحتياجات التنظيمية واألمنية ،التي

يتطلبها تنظيم هذه المناسبة الدينية الجليلة ،مثمنا في هذا السياق
توجيهــات جاللــة الملــك ،بتوزيــع المكرمة الملكية الســامية الســنوية

على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية ،مع بداية كل عام هجري.
االجتمـــاع

أقرهـــا الفريـــق الطبـــي ،ضمـــن

جـــاء

ذلـــك

فـــي

العاصمـــة مـــع عـــدد مـــن رؤســـاء

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،

التنســـيقي ،الـــذي عقـــده محافظ

ومســـؤولي المآتم وأعضاء هيئة
المواكـــب الحســـينية وممثليـــن
عـــن األوقـــاف الجعفريـــة ،حيـــث

أشـــاد المحافظ بمستوى التعاون
والتنســـيق ،فيما يتعلق بااللتزام
بتطبيـــق التدابيـــر الوقائية ،التي

اآللية الوطنية المعمول بها للحد
وتجنـــب كل ما من شـــأنه انتقال
العـــدوى ،فـــي ظـــل الظـــروف

الصحية االســـتثنائية ،مضيفا أن

االجتماعات التنسيقية ،التي يتم
عقدها في هذا الشأن ،تهدف إلى

مراجعة االلتزامات ،وفي الوقت

محافظ العاصمة
في اجتماع مع
رؤساء المآتم:
تعزيز جهود
مكافحة “كورونا”
مسؤولية وطنية

عاشـــوراء بطابعهـــا الروحانـــي

للحد من انتشار فيروس كورونا،

تســـتحقها ،هـــذه المناســـبة التـــي

الطبي.

وفـــي اإلطـــار والمكانـــة التـــي

والتـــي ســـبق وأن أقرهـــا الفريق

يقدرها كل أهل البحرين ،وضمن

وأكـــد المحافـــظ ،أهميـــة تجـــاوز

القيم والمثل اإلسالمية السمحة،

هـــذه المرحلـــة ،وتعزيـــز الجهـــود

وإبعـــاد المناســـبة عـــن التطـــرف

الوطنية المشـــرفة ،والتي تهدف

والتســـييس؛ ولذلـــك فإنهـــا تعـــد

إلـــى الحـــد مـــن حـــاالت اإلصابـــة

أولويـــة فـــي عمـــل المحافظـــة،

والوفيـــات ،وهـــو مـــا يعـــد واجبا

بالتعاون والتنســـيق مـــع الجهات

ومســـؤولية وطنيـــة ،يجـــب أن

ذات العالقة ،بما من شأنه إتمامها
ذاتـــه االســـتماع إلـــى المقترحات
ودراســـتها ورفعها للفريق الطبي
إلقـــرار المناســـب منهـــا ،وبمـــا ال

في أجـــواء آمنة ودون وقوع أي

تجـــاوزات ،تعكر صفوهـــا ،معوال
في الوقت ذاته على الوعي الذي

يتمتـــع به رؤســـاء المآتـــم وهيئة

يخـــل باإلجـــراءات االحترازيـــة

المواكب الحسينية والمعزون.

وأشار المحافظ إلى أهمية العمل

عالمية ،تتطلب ظروفا استثنائية

الالزمة.
المســـتمر للمحافظة على شـــعائر

وأوضح أننا أمام محنة وجائحة
للتعامـــل مـــع كل المناســـبات

يلتزم الجميع بالعمل في إطارها.
الشيخ هشام بن عبدالرحمن

والفعاليـــات،

ممـــا

يســـتدعي

وأشـــار المحافـــظ إلـــى مواصلـــة
التنســـيق مـــع الجهـــات األمنيـــة

والخدمية ،وفق عملية مشـــتركة
تقـــوم علـــى توحيـــد الجهـــود،

مواصلـــة الجهـــود للحفـــاظ علـــى

بمـــا يعكـــس المظهـــر الحضـــاري

وهو ما يتحقق من خالل االلتزام

ومـــا توفـــره مـــن خدمـــات لكافة

الصحة والسالمة العامة للجميع،

الـــذي تتمتع بـــه مملكـــة البحرين

باإلجراءات االحترازية المطلوبة

المواطنين.
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خــال مشــاركته فــي برنامــج “ترابــط”
بدور المالكي

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة ،عضـــو

الصحيـــة التـــي يتابعهـــا باســـتمرار،

أن دعـــم وتوجيهـــات عاهـــل البـــاد

اإلســـتراتيجيات والخطط المعمول

وليـــد المانـــع،

الفريـــق الوطنـــي،

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفة ،وجهـــود الكوادر
الطبيـــة

المتواصلـــة،

بالفريـــق

اســـتطاع أن يشكل للبحرين تجربة
نجـــاح غيـــر مســـبوقة فـــي التصدي
لفيـــروس كورونـــا علـــى مســـتوى

العالـــم .وكشـــف المانـــع أن البحرين
أجـــرت حتى اليـــوم مليـــون فحص

لفيروس كورونـــا كوفيد  ،19مؤكدا
أن زيـــادة عـــدد الفحوصـــات أســـهم
في حصـــر الحاالت القائمـــة وعزلها
وســـرعة تلقيهـــا العـــاج والرعايـــة

الالزمـــة ،منوهـــا أن الفريق الوطني
يقـــوم

بتجديـــد

البروتوكـــوالت

الطبية وبما يتماشـــى مـــع تطورات

الوضع الصحي ومعايير المؤشرات

ومـــن خـــال اســـتخدام أفضـــل

بها عالميا.

وأكـــد خالل مشـــاركته فـــي برنامج
“ترابـــط” الذي ينظمـــه معهد التنمية

السياسية من خالل تطبيق “زووم”،
أن تعليـــق الدراســـة فـــي جميـــع

ورصـــد وتوقعات بانخفـــاض أعداد

للمـــدارس

نهائيـــا ،لكنـــه يخضـــع للتقييـــم وفقا

رياديا ،أقرتـــه الحكومة ،للمحافظة

الوطنـــي

المختصـــة،

البحريـــن أول دولـــة تطبق مثل هذا

بالبحريـــن بالقـــوة كمـــا حـــدث فـــي

مؤسسات التعليم العالي الحكومية

اإلصابـــات ،مردفـــا أن القـــرار ال يعد

الحكوميـــة والخاصـــة ،كان قـــرارا

للمعاييـــر التـــي يتابعهـــا الفريـــق

علـــى صحـــة األبنـــاء ،ولتكـــون

مشـــددا لـــن نســـتطيع إلـــزام النـــاس

القـــرار الصائب ،والذي استنســـخته

دول أخـــرى بشـــأن آليـــات الحجـــر،
ً
مســـتدركا بالقـــول ،لكـــن قـــرار فتح

قـــرار فتـــح المطاعم نهاية ســـبتمبر

احترازية ،كما حصل مع المجمعات

والخاصـــة

إضافـــة

بعد ذلك دول كثيرة في المنطقة.

والجهـــات

مـــن جهـــة أخـــرى ،أوضـــح المانع أن

المطاعم يخضع لشروط وإجراءات

المقبـــل جـــاء مـــن خـــال متابعـــة

التجارية واألســـواق ،والتي الحظنا

فيهـــا أن معـــدل االنتشـــار فـــي هذه
األماكـــن أقـــل مقارنـــة بالحـــاالت
المرصـــودة؛ بســـبب مخالطة عوائل

“حطية” طالب لحفر بئر في بنغالديش
 8دنانير
ّ

المصابين”.
واختتم المانع أن العالقات األسرية
تفتح المجال لعدم االلتزام بالتباعد
االجتماعي ،حيث يجد البعض فيها
حرجـــا مع عـــدم الســـام واالقتراب
من أهلـــه ،بينما فـــي األماكن العامة
يلتزم النـــاس بالتباعد واالحترازات
األخرى.

زينب العكري

قـــرر طـــاب دفعة  2020من مدرســـة

اإلبـــداع الخاصـــة إطـــاق مبـــادرات

خيرية وإنسانية.

وقالت طالبة لصحيفة “البالد” إن من
بيـــن االقتراحات التي جـــرى التداول
بشأنها مبادرة إفطار صائم لمدة شهر
أو بناء بئر في منطقة نائية.

وأضافـــت :فضـــل الطالب فكـــرة بناء

التحو :تقيدوا باإلرشادات الصحية ألجل من “نحب”
شـــددت نائب رئيس الخدمات الطبية

أهميـــة مواصلة جميـــع أفراد المجتمع

البحرينـــي بـــكل أطيافه إلـــى مواصلة

التزامـــه وبإصـــرار بـــكل اإلرشـــادات

االلتزام بمســـافات ال تقـــل عن مترين

بالرعايـــة األوليـــة منـــى التحـــو علـــى
البحرينـــي

االحترازيـــة

االلتـــزام

باإلجـــراءات

والتدابيـــر

الوقائيـــة

شـــعار “نواصـــل بعزم” ندعـــو المجتمع

النحســـار فيروس كورونـــا والحد من
ً
منوهـــة بضـــرورة التقيـــد
انتشـــاره،

لمســـؤوليته فـــي المحافظـــة علـــى

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا خاصـــة

صحة وسالمة المجتمع البحريني من

بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي
وأن موســـم عاشـــوراء نعيـــش ذكراه،
حيـــث إن االلتزام بالتعليمات التي تم

اإلعالن عنها هي جزء من المسؤولية
الوطنيـــة لمواصلة ما تـــم تحقيقه من
نتائـــج خـــال كافـــة مراحـــل التعامل
مـــع الفيـــروس لحفظ صحة وســـامة

الجميع.

الصحية هي إرشـــادات عامة وســـهلة

يأتي من أجل أنفســـنا وأبنائنا وآبائنا،

وتطبيقهـــا ،والتـــي من أهمهـــا االلتزام

بـــأي مـــن أعـــراض فيـــروس كورونـــا

ومـــن أجـــل كل مـــن نحـــب مـــن حولنا

ومن أجل مملكتنا الحبيبة.

وأوضحـــت التحـــو أن اإلرشـــادات

والجامعـــات الحكوميـــة والخاصة،
وذلك عبـــر تقنية االتصـــال المرئي،

تماشـــيا مع اإلجـــراءات االحترازية
التـــي قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن

وباســـتطاعة الجميـــع االلتـــزام بهـــا
بالتباعـــد االجتماعـــي واالســـتعاضة

عنه بالتواصل بالطـــرق الحديثة مثل

وســـائل التواصل االجتماعي وغيرها

لمكافحة انتشـــار فيروس الكورونا

األفراد والتقليل من فرص التقاط أي
ودعـــت التحـــو الجميـــع إلـــى أهميـــة

بأن المواصلة بعزم وتجنب التجمعات

وأعضاء منظمـــات المجتمع المدني

وتعقيـــم األســـطح لضمـــان حمايـــة

خالل تجنب التجمعـــات واتباع كافة
ً
مصرحة
معاييـــر التباعـــد االجتماعي،

بناء البئر خالل فترة بين  4أشهر إلى

 6أشهر.

األعلـــى للبيئة ورشـــة عمـــل بعنوان

موظفـــي القطـــاع العـــام والخـــاص

اليديـــن جيـــدا واســـتخدام المعقمات

منى التحو

مبلـــغ  8دنانيـــر مـــن كل شـــخص وتم

األعلـــى للبيئـــة فـــي هـــذا المجـــال،

الخضـــراء” شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن

الكمامـــة بالشـــكل الصحيـــح ،وغســـل

صحتـــه ،وبالتالـــي المحافظـــة علـــى

بلـــغ عددهـــم  26طالبـــا من الجنســـين

نظمـــت المؤسســـة الوطنية لحقوق

“تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت

بين كل شخص وآخر ،وااللتزام بلبس

الجميـــع مـــن خـــال تحمـــل كل فـــرد

المـــاء النظيف ،وجمع الطـــاب الذين

حول تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلنســـان بالتعـــاون مـــع المجلـــس

فـــي حـــال ضـــرورة التجمـــع ،فيجـــب

الصحيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تحمي

وعدد ســـكانها قليل ،وال يتوفر لديهم

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة  -وزارة الصحة

وأضافـــت التحـــو أنـــه مـــن خـــال

الفقيـــرة التـــي تقـــع فـــي بنغالديـــش

ورشة لتقنية المعلومات واالتصاالت الخضراء

بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــجـــمـــيـــع تــطــبــيــقــهــا ألنــــهــــا “ســـهـــلـــة”
من الطـــرق المتاحـــة ،والتي أصبحت
ً
الفتة إلـــى أنه
فـــي متنـــاول الجميـــع،

بئر في  10سنوات في قرية (رنغفور)

مـــن خـــال تجنـــب االختـــاط

عدوى محتملة.

والتجمعـــات واالجتماعـــات والعمل
على التباعد االجتماعي.

االتصال بالرقم  444في حال الشعور

قدمـــت منـــال العيـــد وهـــي رئيـــس

قســـم تقنيـــة المعلومـــات واالتصال

مثـــل ارتفاع درجة الحرارة ،الســـعال،

بالمجلس األعلـــى للبيئة ورقة عمل

الزكام ،فقدان حاسة الشم أو التذوق،

الخضـــراء ومســـاعي المجلـــس

حيـــث احتوت الورقـــة على مفهوم
االتصـــاالت الخضـــراء ودورهـــا
فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة

واســـتعراض أهم مبادرات المجلس
األعلـــى للبيئـــة وإنجـــازات مملكـــة

البحرين في هذا المجال.

كمـــا قـــدم عبـــد المنعـــم حســـن وهو

المنســـق اإلقليمـــي لبرامـــج العلـــوم

بمكتـــب األمم المتحدة للبيئة لغرب

آســـيا ورقـــة عمل بعنوان :األســـاس
القانوني واآلليـــات الدولية لحماية
البيئـــة ،تنـــاول من خاللهـــا التعريف

باألساس القانوني واآلليات الدولية
لحمايـــة البيئـــة فـــي مجـــال تقنيـــة

المعلومات واالتصاالت الخضراء.

آالم عامة بالعضالت ،اإلسهال.

“عاشــــوراء..ســالم” يتضـــرع بالدعـــاء لرفـــع الوبــاء
المنامة  -األوقاف الجعفرية

أعلنــت إدارة األوقــاف الجعفرية عن رعايتها مهرجان اإلمام الحســين (ع)

الفني الحادي والعشــرين والذي ســيقام عبر الفضاء اإللكتروني بإشــراف

تخصيص ليلة
لتوجيه التحية

الفنان التشــكيلي عباس الموســوي والذي ســيقام تحت شعار “عاشوراء...

لكوادر الجيش

بمشاركة واسعة النطاق وعبر استثمار التقنيات الحديثة.

األبيض

تضامــن وســام” ،متضمنــا العديــد مــن البرامــج والفعاليــات المتنوعــة

وقال رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف
إن مهرجـــان اإلمـــام الحســـين
الصالـــح ّ
الفنـــي يمثـــل مبـــادرة ثقافيـــة حســـينية

متميزة ،وأصبح إحدى المبادرات المهمة

الحســـين (ع) مترســـخة فكـــرا واعتقـــادا
فـــي وجـــدان المحبيـــن ،فاندمـــج هـــذا

الفكـــر والوعـــي مـــع اإلبـــداع والتنفيـــذ،

فـــي إحيـــاء موســـم عاشـــوراء؛ لـــذا فإن
ً
سنويا
إدارة األوقاف الجعفرية حريصة
والـــذي ســـينتقل هـــذا العـــام للفضـــاء

المنظمـــة ومؤســـس المهرجـــان الفنـــان

اإللكترونـــي بســـبب جائحـــة “كورونـــا”

وحفاظا على صحة وسالمة الجميع.

مـــن جانبـــه ،أوضـــح مؤســـس المهرجان

أن
الفنـــان التشـــكيلي عبـــاس الموســـوي ّ
المهرجـــان اســـتطاع علـــى مـــدى عقدين

كامليـــن أن يؤســـس لمســـاحات واســـعة

الطف” ،فتمثل فنون األطفال ونتاجاتهم
العفويـــة موقعً ـــا بـــار ًزا فـــي الخطـــاب

الثقافي واإلنساني للمجتمعات ،وتهدف
هذه المبادرة إلى منح األطفال مســـاحة
رحبة مـــن التعبيـــر والمشـــاركة في هذه

فقبـــل أي عمـــل ..كانت عاشـــوراء اإلمام

والتميز فـــي إحياء
قائمـــا علـــى التنـــوع
ّ

على الشراكة المتميزة مع هذا المهرجان

وأحاديـــث وقصائـــد .أمـــا مبـــادرة “ألوان

لتضحـــى العاصمة منارا حســـينيا مشـــعا
الذكرى الخالدة” .ويشـــرح رئيس اللجنة
عبـــاس الموســـوي أن اختيار شـــعار هذا

العام ”:عاشـــورء ..تضامن وسالم” ،يأتي
تأكيـــ ًدا على أن أهداف عاشـــوراء كانت
وال تـــزال مســـتمدة من التاريـــخ العظيم
لمســـيرة اإلمـــام الحســـين “ع” ،وتقـــدم

فـــي رســـالتها النبيلـــة وفـــي طياتها قيم

المناســـبة ،وتســـتهدف صـــور األطفـــال

التســـامح والتعايـــش والســـام والعدالة
والتضامـــن والوحـــدة وصيانـــة المجتمع
مـــن االنقســـام والفرقـــة؛ مـــن أجـــل عزة
ورفعـــة األمـــة .وســـتنطلق هـــذا العـــام
مبـــادرة “ذاكرة عاشـــوراء” والتي تهدف
لتوثيـــق تاريـــخ ومظاهـــر عاشـــوراء في
مملكـــة البحريـــن؛ للمســـاهمة فـــي رفـــد
ذاكرة الشـــعائر الحســـينية في البحرين،
وتســـتقبل المشاركات عبر إرسال الصور
لحســـاب المهرجـــان علـــى االنســـتغرام
والبريد اإللكتروني المخصص.
وبهـــذه المناســـبة أكـــد المشـــرف العـــام

عباس الموسوي

يوسف الصالح

للمهرجـــان الســـيد رضـــوان الموســـوي :

عن الســـلم الكوني ،وخصـــص المهرجان

ملتقـــى للثقافـــة
هكـــذا جـــاءت الفكـــرة..
ً

والفن ،تأصيال لمسيرة سيد الشهداء (ع)،
من الرسم واللوحة وفنون الخط وريشة
الفنـــان ..إلـــى الصـــورة الفوتوغرافيـــة

والســـينمائية والشـــعر واألدب ..كل
بأســـلوب شـــائق يســـتوعب العقول
ذلك
ٍ
واألذهـــان لمختلـــف الفئـــات .بـــكل تلـــك

الوســـائل ..نقل مهرجان اإلمام الحســـين
“ع” الفنـــي بالعاصمـــة المنامـــة ،رســـالة

عاشـــوراء وقيمها الســـامية .واســـتطاع

ليلـــة الســـابع من المحـــرم بعنـــوان ”:ليلة

التضامن مع األيتـــام” ،وإطالق مبادرات
وفعاليات تفاعلية مع الجمهور بالتنسيق
مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتتصـــدر مبـــادرة “طبيـــب اإلنســـانية”
مهرجـــان هـــذا العـــام الذي ينظـــم وتأتي

هذه المبـــادرة التضامنية لشـــكر وتقدير

جهـــود العامليـــن في مواجهـــة واحتواء
جائحـــة كورونا في الخطـــوط األمامية؛
للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة الجميع،

ومشرقة من العمل الحسيني ،واستطاع

وشخصيات
ووزارات
جهات
اســـتقطاب
ٍ
ٍ
ٍ

من خالل مختلف فنون اإلبداع ،وشـــكل

بأن مهرجـــان اإلمام
وأوضـــح الموســـوي ّ

مـــن فيـــروس كورونـــا؛ لنقـــل التجـــارب

باأللوان وبالكلمة والصورة عن األهداف

عامً ـــا الماضيـــة تحـــت ســـقفه اآلالف

كما ســـيتم إطـــاق الفيلـــم الوثائقي “ألق

نهضـــة اإلمـــام الحســـين (ع) ،فأضحـــت

عاشـــوراء بيـــن الفـــن والكلمـــة والصورة

واســـتطعنا مـــن خـــال هـــذا المهرجـــان

فـــي نســـخته الحاديـــة والعشـــرين هـــذا

أن يعبر عن الرســـالة الحســـينية الخالدة

رسمية وأهلية”.

مظلـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا للتعبيـــر الحر

الحســـين “ع” الفني على مدى العشـــرين

والمضاميـــن الســـامية التـــي حملتهـــا

مـــن المشـــاركين والحضـــور في موســـم

تلـــك المبـــادئ نموذجا على مـــدى الزمن،

بإبداع شـــهد لـــه رواده ،ويطل المهرجان

أن نؤكـــد األبعـــاد اإلنســـانية والحضارية

العـــام عبر الفضاء اإللكتروني وشـــبكات

وأضـــاف“ :كانـــت ومازالـــت أهـــداف

الوقاية وفق ظروف جائحة كورونا.

والقيم الكبيرة التي حملتها عاشوراء.

التواصل االجتماعـــي ،التزامً ا بإجراءات

وتتمثل المبادرة في اســـتضافة عدد من
األطبـــاء وبمشـــاركة عدد مـــن المتعافين
والنصائح للمجتمع.

الخلود” عبر مواقع التواصل االجتماعي،
حيث وثق الفيلم عاشوراء البحرين عبر
ً
مسلطا الضوء على االنسجام في
الزمن،
رحاب هذه الذكرى الخالدة.

وســـيتم بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الكوثـــر
تخصيـــص ليلـــة للتضامـــن مـــع األيتـــام

وإطالق مبـــادرات وفعاليات تفاعلية مع

عاشـــوراء المستمدة من التاريخ العظيم

ومـــن المؤمـــل أن يقـــدم الفنـــان عبـــاس
ً
فنيـــا ســـيعرض اعتبارًا
الموســـوي
عمـــا ً

علـــى االهتمـــام بهـــذه الشـــريحة المهمـــة

والتعايش والســـام والعدالة والتضامن

عبر تقنيـــة االتصال المرئي في الســـاعة

النبيلة.

لمسيرة اإلمام الحسين (ع) تقدم رسالتها
طياتهـــا قيـــم التســـامح
النبيلـــة وفـــي ّ

مـــن ليلـــة الخامـــس حتـــى ليلـــة العاشـــر

والوحدة وصيانة المجتمع من االنقسام

الثامنة ،ويجسد العمل تطلعات البشرية؛

األمة ،وفـــي بحريننـــا ..كان ذلك موروثا

ويعبـــر عـــن تضامـــن المشـــاركين فـــي

والفرقـــة؛ من أجـــل عزة ورفعة وســـؤدد

للتخلـــص من الوبـــاء وصنـــوف المعاناة،

متجذرا من اإلخاء والتعددية والمحبة،

عاشـــوراء مع العالم نحو األمل والبحث

الجمهـــور ،وذلك في ســـياق حث الجميع

في المجتمع اســـتلهاما من القيم الدينية

وأعمالهم الخاصة بمحرم.

وامتدادا للسنوات الماضية سيتم إطالق
مســـابقة اإلمـــام الحســـين “ع” للتصويـــر

الفوتوغرافـــي ،والتـــي تهـــدف لتوثيـــق

مظاهر وإحياء موســـم عاشـــوراء برؤية
فنيـــة مـــن خـــال عدســـات المصوريـــن

البحرينييـــن والمقيميـــن ،وســـتخصص
جوائـــز نقديـــة للفائزين حســـب شـــروط

المسابقة.

كمـــا ســـتطلق بالتـــوازي مســـابقة الفيلـــم
القصيـــر “تجســـيد القيـــم اإلنســـانية”،
وهـــي عبارة عـــن مســـابقة مرئيـــة لفيلم

مدتـــه  60ثانيـــة وآخـــر موعـــد الســـتالم

المشـــاركة فـــي  15ســـبتمبر  ،2020وهي
لتشـــجيع المبدعيـــن إلنتـــاج عمـــل فنـــي

مستوحى من المبادئ والقيم والدروس
المســـتمدة من نهضة اإلمام الحسين “ع”
وذكـــرى عاشـــوراء ،وآثارهـــا علـــى حياة

الفـــرد والمجتمـــع ،والمســـابقة مفتوحة؛

للمشـــاركة من داخـــل البحرين وخارجها
مـــن هـــواة ومحترفيـــن ،وســـتعرض في
قنـــاة المهرجـــان مـــع تخصيـــص جوائـــز

نقدية للفائزين حسب شروط المسابقة،
ويتم اســـتقبال المشـــاركات علـــى البريد

اإللكترونيmuharrambh@live.com :

تدشين قناة المهرجان على “اليوتيوب”

ومـــن المقـــرر أن يتـــم تدشـــين قنـــاة

المهرجـــان علـــى اليوتيـــوب مـــن ليلـــة

الســـادس إلـــى ليلـــة العاشـــر ،وتتضمـــن

ويمتـــد معرض “مخطوطات عاشـــوراء”

المبادرة بث العديد من الفعاليات الفنية

االجتماعـــي ،بمـــا فـــي ذلك معـــرض فني

والمرئيـــات لعـــدد مـــن الفعاليـــات خـــال

حتى ليلة العاشـــر عبر وســـائل التواصل
يتضمن مخطوطات حسينية من كلمات

كاألفالم الحسينية واللوحات الحسينية
موسم عاشوراء.
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تقي محمد البحارنة

البلدية :انتهاء مهلة التصحيح يقابله  10دنانير غرامة يوم ًيا

إزالــــــة الــمــخــالــفــة بـــالـــقـــوة وتــحــمــيــل مــرتــكــبــهــا الــكــلــفــة
ليلى مال اهلل

تعليق حول الصحو والنوم
الصحو والنّوم “بثينة”
Û Ûفتحت في ّ

قـــال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي
المرباطـــي إن المـــادة  31مـــن مســـودة
قانـــون تنظيـــم المباني الجديـــد تفرض

باب قول علمه عند جهينة

ولعل ّ
الصحو يستعدي (الكرونة)

العســل) صبــاح اإلثنيــن مــن عــدد (البــاد) فيــه ذوق أدب وشــعر.

وال غــرو ،فوالدهــا خليفــة قاســم غفر هللا له وأرضــاه كان ذا أدب
وشعر .السيما في مجال النقد والفكاهة.

لعل أن
ّ
Û Ûوقد نبّه موضوعها في خاطري أشــعارا وأقواال في النوم
يستأنس بها القارئ في زحمة درء ّهم الوباء النازل.

أكثر من مرة.

دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ

وأضاف أن مسؤولية المخالفة ستنتقل

حـــال صدر حكـــم على المخالفة ســـواء

يجـــوز كـــون الورثـــة والمشـــتري أو مـــن

أو اســـتكمال وذلـــك بعـــد انتهـــاء المـــدة

وذلـــك بعد انتهاء المهلـــة القانونية .كما

مخالفـــات ارتكبهـــا غيـــره  ،معتبـــرا أن

الورثة والمالك الجديد في حال انتقال

الدســـتورية وهـــي شـــخصية العقوبـــة،

وذكـــر أن القانـــون النافـــذ والمقتـــرح

النظر من قبل وزارة األشـــغال وشـــؤون

بإزالـــة أو تصحيـــح أو اســـتكمال بنـــاء

*Û Ûعمــود “زبــدة القول” للكاتبة بثينة خليفة قاســم حول (النّوم في

مبـــدأ وحـــدة العقوبة بمعاقبـــة المخالف

المخالـــف بغرامـــة ال تزيـــد عـــن عشـــرة

وفي كل األحوال تسري احكام الغرامة

معتبـــرا أن فرض غرامة التأخير يخالف

قانـــون تنظيم المبانـــي الجديد “يعاقب

مـــا قضـــى بـــه الحكـــم أو القـــرار النهائي

غرامـــة يوميـــة مقدارهـــا  10دنانير في

ّ
ولعل النّوم أن يشفي مريضا

وتحميـــل المخالـــف تكاليـــف اإلزالـــة،

وجـــاء في نص المادة ( )31من مســـودة

أو استكمال وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ

للخلـــف العـــام والخلف الخـــاص وهذا ال

تنتقـــل إليـــه الملكيـــة غير مســـؤول عن

تفـــرض المـــادة انتقـــال المخالفـــة إلـــى

هذه العقوبة تعســـفية وتناقض القاعدة

الملكية.

مؤكـــدا أن هذه المادة تحتاج الى إعادة

للبلديـــات إزالة المخالفة بالقوة الجبرية

البلديات والتخطيط العمراني.

للجهـــة المختصة من إزالـــة أو تصحيح
التـــي تحددهـــا البلديـــة لتنفيـــذ الحكـــم

أو القـــرار .وتتعـــدد الغرامـــة بتعـــدد
المخالفـــات وال يجـــوز الحكـــم بوقـــف

تنفيذ هذه الغرامة”.

ويكـــون الخلـــف العـــام أو الخـــاص

مســـؤوال عـــن تنفيذ ما قضـــى به الحكم

أو القـــرار النهائي من إزالـــة أو تصحيح

من تاريخ انتقال الملكية إليه.

فـــي حالة اســـتئناف األعمـــال الموقوفة
وذلـــك عـــن كل يـــوم اعتبـــارا مـــن اليوم

التالي إلعالن ذوي الشأن بقرار اإليقاف.
ويتحمـــل

األشـــخاص

الطبيعيـــون

المالكـــون أو الشـــركاء في المؤسســـات
والشـــركات ذات الشـــخصية االعتبارية

المســـؤولية الجنائيـــة كاملة فيما يتعلق
بالمخالفـــات التـــي تقـــع ألحـــكام هـــذا

القانـــون والئحته التنفيذيـــة والقرارات
المنفذة لـــه ،ومنهم أو من أحد العاملين
لديهم.

 *Û Ûأشعار وأقوال العرب في الصحو والنوم كثيرة ال تكاد تحصى،
يلجــأ إليهــا العاشــقون فــي مجــال التعبيــر عــن الوحــدة والمعاناة

وأطيــاف الحبيــب مثــل قــول أحمد شــوقي :يــا ناعــس الطرف ال
ذقت الهوى أبدا ** أضنيت جفنيك في حفظ الهوى فنم.

Û Ûكما يستنجد بها المصلحون في استنهاض الهمم والعزائم مثل:
Û Ûتنبهوا واستفيقوا أيها العرب.

ال النّوم”
Û Ûومثل قول الرصافي“ :ناموا وال تستيقظوا ** ما فاز إ ّ
Û Ûوتستعمل في الفخر كقول المتنبي:

“Û Ûأنام ملء جفوني عن شواردها ** ويسهر الخلق ّجراها ويختصم”

تعثر شركة استثمارات مال ًّيا يعرض  9منازل يقطنها مواطنون للرهن

أغـــــلـــــقـــــت جــــمــــيــــع فــــــروعــــــهــــــا فـــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة

Û Ûواستعملها آخر في وصف قّ ط:

“Û Ûينــام بإحــدى مقلتيه ويّ تقي ** بأخرى األعادي فهو يقظان نائم”،
مطــرزة بأشــكال النــوم
“ثّ ــم إن أم كلثــوم اختــارت أبياتــا قديمــة ّ

وهي:

(Û Ûقولي لطيفك ينثني * عن مضجعي عند المنام
تأجج في العظام
Û Ûكي أستريح فتنطفي ** نار ّ
Û Ûأمّ ا أنا فكما عهدت ** فها لوصلك من دوام

Û Ûدنف تقلّلبه األكّ ف ** على فراش من سقام)

Û Ûثم تنقلب القوافي ،فتصبح – عند الرقاد – عند الهجوع.

مروة خميس

Û Ûوقد بدا لي أن أضيف من عندي قافية أخرى وهي “عند الوســن”
هكذا:

(Û Ûقولي لطيفك ينثني ** عن مضجعى عند الوسن
تأجج في البدن
Û Ûكي أستريح فتنطفي ** نار ّ
Û Ûأمّ ا أنا فكما عهدت ** فهل لوصلك من زمن
األكف ** على فراش من محن)
ّ
 Û Ûدنف تقّ لبه

Û Ûوفــي الختــام ،فــا ينســينا كل ذلــك محنة اإلمام الحســين شــهيد
كربــاء فــي هذه األيام الحزينة والمعزيــن يرددون(...حرام النوم
يــا ســيدي) وصيحــة اإلمــام الحســين المدويّ ــة (فــا نامــت أعيــن
الجبناء).

متهمين للمحكمة خالفا
إحالة
َ
الشروط الصحية للمطاعم

ناشـــد مجموعة من ســـكان منطقة العرين
بمجمـــع  1062الجهـــات المعنيـــة لعـــدم
اســـتالمهم وثائق الملكيـــة لمنازلهم وذلك
بعد شـــرائهم منـــازل من إحدى الشـــركات

وقالـــوا لــــ “البـــاد” اســـتلمنا البيـــوت مـــن

المالئـــم وحصلنـــا عليـــه وأوفينـــا للشـــركة

وبقينـــا نحو  9منازل تنتظـــر الوعود ،فيما

وفرحنـــا بالســـكن واالســـتقرار ووعدنـــا

ونظـــرا لمرور الوقت ،فقـــد قمنا بالتواصل

ماليـــة ،وقـــد أغلقـــت جميـــع مكاتبهـــا

الشـــركة بعـــد دفـــع جميـــع مســـتحقاتهم،

باســـتالم الوثائق العقارية في أقرب وقت
بنـــاءً علـــى العقـــود المبرمـــة بيننـــا وبيـــن

الشـــركة ،وقـــد مـــرت الســـنوات وتجـــاوب

االســـتثمارية منذ مدة طويلة ،حيث تبين

الشـــركة ضعيف جـــ ًدا بخصـــوص تحويل

على منازل مواطنين إللزام الشـــركة بدفع

في الملكية والتصرف.

عقارات.

وثائـــق الملكيـــة ،فقـــد بحثنـــا عـــن الســـكن

حجز  9منازل من المشـــروع االســـتثماري

واســـتالم وثائـــق الملكية وإثبـــات حقوقنا

ال َّديـــن المســـتحق عليها من جانب شـــركة

وأردفـــوا :نحـــن ال يعنينـــا ســـوى اســـتالم

 3سرقوا سيارة في الرفاع وباعوها “سكراب”

صـــرح وكيـــل النيابـــة معـــاذ الحقيـــل بـــأن

جانـــب الشـــركة المطـــورة وعلمنـــا بوجود

قضايـــا وحجـــز على بيوتنـــا ،وكما تعلمون

أن أي آثار قانونية ضد الشركة قد يترتب
عليه خسارتنا حقوقنا وأموالنا إلى جانب

الضرر المعنوي واالجتماعي.

ولفتـــوا إلـــى أن غالبيـــة ســـكان المنطقـــة
حصلـــوا علـــى الوثائـــق منـــذ مـــدة طويلة

مراســـاتنا وتواصلنا يتم مع الشـــركة في

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وأضافـــوا :التأخيـــر امتـــد إلى ســـنين ولم

يتم التوصل إلى حل رغم استالم الشركة
كامـــل مســـتحقاتها واســـتالمنا البيـــوت

ناقصـــة وغير مكتملـــة عما ذكر في العقود
المبرمة.

فوضى سيارات حتى منتصف الليل بمجمع  714في هورة عالي

النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن

بدور المالكي

قيـــام متهميـــن بمخالفـــة القـــرار الـــوزاري

شـــكا أهالي هورة عالـــي طريق ١٤٠٧

الخاص باستئناف بعض المنشآت الخاصة

مجمـــع  ٧١٤عبر “البـــاد” من الفوضى

للحيلولـــة دون انتشـــار فيـــروس كورونـــا

واإلزعاج المستمر في المنطقة ،جراء

المســـتجد .وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة

تجمعات للمشاغبين وسياراتهم ،أمام

قـــد أبلغـــت النيابة العامة عـــن قيام مقهى

للمطاعم الســـياحية ،حيث لم يقم المقهى

مـــع البنـــوك؛ لمعرفتنـــا برهـــن البيـــوت من

التمثيليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وجميـــع

ناشــدوا الجهات المعنية اتخاذ اإلجــراءات الالزمة والرادعة

المنامة  -النيابة العامة

ومطعـــم بمخالفـــة االشـــتراطات الصحية

مســـتحقاتها ،ولكنها لـــم توفنا حقنا كامال،

علمنا بعد ذلك أن الشركة تواجه صعوبات

منازلهم ،مؤكدين أن مسلسل اإلزعاج
قديم وقد بدأ منذ العام .2016

المنامة  -وزارة الداخلية

بفحـــص درجة حـــرارة الزبائن واســـتقبال

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة

بعض منها.

عن وجود زبائن ألكثر من مناسبة خاصة،

البحـــث والتحـــري تمكنت مـــن القبض

شـــرطة المديريـــة عمليـــات البحـــث

يقـــدم الشيشـــة بالمخالفة للقـــرار الوزاري

بيـــن  25و 32عامً ا إثر قيامهم بســـرقة

وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا،

بمنطقة الرفاع ،إذ قام أحدهم بسرقة

الذيـــن ضبطـــوا الواقعـــة ،كما اســـتجوبت

آخرين لدى أحدهما محل لبيع الخردة

الجنائية المختصة.

بنقلهـــا إلى المحل وفـــك أجزائها وبيع

الزبائن من دون حجوزات مســـبقة ،فضال

المحافظة الجنوبية ،أن شـــرطة شعبة

ومـــن جانـــب آخـــر تم ضبـــط مطعـــم وهو

علـــى  3أشـــخاص تتـــراوح أعمارهـــم

بوقف نشاط تقديم الشيشة.

ســـيارة متوقفـــة أمـــام أحـــد المنـــازل

حيـــث اســـتمعت إلـــى شـــهادة المفتشـــين

الســـيارة وتســـليمها إلـــى شـــخصين

المتهميـــن ،وأمـــرت بإحالتهمـــا للمحكمـــة

مع علمهما أن السيارة مسروقة ،وقاما

وأوضح أنه فور تلقي البالغ ،باشـــرت
والتحـــري ،التي أســـفرت عـــن تحديد

هويـــة المذكورين والقبض عليهم ،كما
تـــم العثـــور علـــى الســـيارة المســـروقة
بالمحل.

وأشـــار مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة

المحافظـــة الجنوبية إلى أنه تم اتخاذ

اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة وإحالة

القضية إلى النيابة العامة.

وذكـــروا أن تجمعات الســـيارات تمنع
الســـكان ،وبخاصـــة النســـاء والبنات،
من الخـــروج من المرائيـــب (كراجات
السيارات) منذ ساعات العصر وحتى
وقت متأخر من الليل.
ولفتـــوا إلى أن هذه الســـيارات تصدر
أصواتا مزعجة ،وأن معظم السيارات

عبر برنامج “صبـــاح الخير يا بحرين”

وناشـــدوا الجهـــات المعنيـــة بالدولـــة

وحـــرر بـــاغ بمركـــز الخميـــس التابـــع

التخـــاذ االجـــراءات الالزمة والرادعة

وبينـــوا أنهم رفعوا الشـــكوى لمختلف

لمديريـــة أمـــن المنطقـــة الشـــمالية

مـــن أجـــل ضبـــط هـــذه المخالفـــات

الجهـــات المعنيـــة ،وأذيعـــت مناشـــدة

ولنائب المنطقة والمعنيين.

المتكررة والمزعجة.

ألشـــخاص مـــن خـــارج المنطقـــة
السكنية.

مجمــع “ ”1044بشهركــان ...طــرق وعــرة وإنــارة معدومــة

محرر الشؤون المحلية

ّ
تســـلم منـــدوب الصحيفـــة عـــددا مـــن
االتصـــاالت لمواطنيـــن يقطنـــون فـــي
المجمـــع الســـكني رقـــم  1044فـــي قرية

شـــهركان يشـــكون تأخـــر مـــد شـــبكات

الطـــرق المســـفلتة وترصيـــف الشـــوارع

طـــوال أيـــام الســـنة ،مـــا أدى إلـــى تضرر

ولفتـــوا إلـــى أن الضـــرر األكبـــر يكـــون

وينقل األوساخ إلى كراجاتهم ومنازلهم

األخـــرى المحيطـــة ،موضحيـــن أن ذلـــك

المنطقة ،واســـتحواذها على المســـاحات

موضحيـــن أن صيانتهـــا شـــبه مســـتمرة،

الترابيـــة المتفرعـــة والممتـــدة علـــى

ودعوا وزارة األشغال والبلديات وشؤون

وقام منـــدوب الصحيفة بزيـــارة المجمع

تخصيص موازنة لســـفلتة الطرق هنالك

مـــا تفضـــل به األهالـــي والـــذي تنقله لكم

وإنارتها ،بالرغـــم من تكدس البيوت في
األوسع من األراضي الفضاء.

وأفادوا في اتصاالتهم بأنهم يعانون من
صعوبة الدخول والخروج من مساكنهم،

ســـياراتهم بفعل األراضي الوعرة هنالك،
وتغييـــر قطـــع الغيار أصبح عـــادة دائمة،
وأنهـــم يتكبـــدون جـــراء ذلـــك فواتيـــر

مكلفة.

في موســـم األمطـــار ،إذ تتحـــول الطرق
طـــول المســـافات فـــي المجمع الســـكني

المذكـــور ،إلـــى واحـــات من الماء اآلســـن

والطينـــي والذي يصعب عليهـــم التنقل،

وسياراتهم.

التخطيـــط العمرانـــي إلـــى اإلســـراع في

ورصفهـــا وإنارتها ،أســـوة ببقية المناطق

حق أصيل لهم كونهم مواطنين.

الســـكني المذكـــور للوقـــوف علـــى صحة

صحيفتكم “البالد” عبر الصور المرفقة.

“أكاديمية الخليج” تعقد
ً
تحالفا لحلول تدريب الطيران

 1.88إلنشاء البنية التحتية لمزارع الدواجن

المنامة  -أكاديمة الخليج

مليـون دينار

وقعت أكاديمية الخليج للطيران ()GAA
اتــفــاقــيــة تــعــاون اســتــراتــيــجــي مــع الشركة
اإلسبانية المص ّنعة ألجهزة المحاكاة“  “�SIM

“تطوير” :المرحلة األولى لهندســة وشراء وإنشاء شبكة توزيع الغاز

”LOC؛ لتقديم أفضل الحلول المشتركة في
مجال التدريب بقطاع الطيران.

وي ــه ــدف ه ــذا الــتــحــالــف إل ــى جــعــل أجــهــزة

أمل الحامد

تــدريــب “  “ SIMLOCفــي مــتــنــاول عمالء

“ ”GAAفي كل من البحرين وشركاؤها من

تنافســت  10شــركات فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمس على مناقصة للشــركة العامــة للدواجن إلنشــاء البنية التحتيــة المركزية

ال ــدول ،وبموجب هــذه االتفاقية ،ستصبح
ً
أيضا الشريك التجاري المحلي
األكاديمية

لمــزارع الدواجــن ،إذ تــم تعليــق أحد العطــاءات ،وكان أقل عطاء بنحو  1.88مليون دينار لمجموعة بوخــوة للمقاوالت والتجارة ،في حين أكبرها
بقرابة  2.57مليون دينار.

واإلقــلــيــمــي الــحــصــري لـــ (/ GCC / MENA

 )ISCلبيع وتــركــيــب مجموعة واســعــة من
أجهزة المحاكاة.

وتنافســـت  5شـــركات علـــى مناقصـــة شـــؤون

العطاءات المقدمة نحو  3.3مليون دينار.

والتخطيـــط العمرانـــي الســـتبدال وصيانـــة

الخليـــج ،أبرزها الختيار مـــزود لتقديم خدمات

البلديـــات بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات
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عدادات المياه الجوفية ،أقل عطاء بنحو 74.5
ألف دينار.

business@albiladpress.com

التمويـــن الجـــوي في مطـــار كمبيجـــودا الدولي

وأقل عطاء بنحو  107.1ألف دينار.

فـــي الهند ،تنافســـت عليها شـــركتين ،تم تعليق

وأظهرت البيانات أن المجلس فتح  4مناقصات

لهندسة وشراء وإنشاء شبكة توزيع الغاز تقدم

 55.3ألف دينار).

إليها عطاء فني وتم تعليقه.

د .عبد القادر ورسمه

وفتـــح المجلـــس  6مناقصـــات لشـــركة طيـــران

ألـــف دينـــار ،ومناقصة لتقديـــم خدمات فحص

عطاء أحدها ،وأفصح عن قيمة أحد العطاءين

لشـــركة تطوير للبترول ،أبرزها للمرحلة األولى

( )ABBتقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد بنحـــو 371.8

بنحـــو  109مالييـــن روبيـــه هنديـــة (مـــا يعادل

العـــدادات بالهيئـــة تنافســـت عليهـــا  11شـــركة

إضافة إلى ذلك ،فتح المجلس مناقصة لشركة
مطـــار البحريـــن لتوريـــد وتركيـــب نظـــام إدارة
واســـتجابة لحـــوادث الحريـــق تقدمـــت إليهـــا

شـــركة وحيدة بنحو  57.1ألف يورو (ما يعادل

وفتـــح المجلـــس  4مناقصـــات لهيئـــة الكهربـــاء

 25.4ألـــف دينـــار) ،ومناقصة لشـــركة ممتلكات

للمفاتيـــح الكهربائية في محطات نقل الكهرباء

تنافســـت عليهـــا  4شـــركات وأقل عطـــاء بنحو

وتـــم إجماال ،فتح  20مناقصـــة تابعة لـ 9جهات

والمـــاء ،أبرزهـــا لتوقيـــع عقـــد المســـاندة الفنية

 14عطاء تابع لـ  9مناقصات .وبلغ مجموع أقل

جهـــد  220و 66كيلـــو فولـــت صناعـــة شـــركة

البحريـــن القابضـــة إلعـــادة العالمـــة التجاريـــة

awarsama@waresamalc.com

حكومية بإجمالي  89عطاء ،في حين تم تعليق

وكاالت التصنيف االئتماني في الميزان

المنامة تفوز بلقب المدينة األكثر جاذبية ماليًا في العالم

بعد االنهيارات المالية والمصرفية التي تعرضت لها كل الدول،

المؤشر اعتمد في التصنيف على مستويات الرواتب ومعدالت الضرائب وتكاليف المعيشة

ظهـــر جليـــا للعيـــان وجود خلـــل ما في أعمـــال ومهـــام وكاالت

التصنيف االئتماني العالمية .وتبين أن ما تقوم به هذه الوكاالت
خصوصا
ً
العالميـــة أصبح مثـــار تعجب من العديد مـــن الجهات

المحرر االقتصادي

بعد ظهور عدم المصداقية واختفاء المهنية في بعض األعمال
التـــي قامـــت بهـــا هذه الـــوكاالت ،التـــي أعطت تصنيفـــا مرتفعا

نالــت العاصمــة البحرينيــة المنامــة على لقب المدينة األكثر جاذبية من الناحية المالية في العالم ،وذلك بعد أن تصدرت المدن الخليجية قائمة أفضل

لمؤسســـات مالية وصناديق ســـيادية وفجـــأة وفي وقت وجيز

 20مدينة ضمن فئة الجاذبية المالية على المستوى الدولي ،بحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ  150مدينة الصادر عن مؤسسة “.”AIRINC

تقوم بإعطاء تصنيف منخفض لنفس المؤسســـات والصناديق
بل حتى الدول.

وتوجد في العالم  3وكاالت تصنيف رئيســـة تســـيطر على هذا

يمكنهم من اتخاذ القرار بشأن االستثمار مع توضيح المخاطر.

بحسب بيان صحافي للمؤسسة.

ومعروفـــة ؟ وهـــل هنـــاك شـــفافية كافية في هـــذا الخصوص؟

وتلـــت المنامـــة الريـــاض فـــي المرتبـــة الرابعـــة،

وهل هناك مساءلة كافية لمعرفة مدي التزام وكاالت التصنيف

ومدينة الكويت في المرتبة السادســـة ،ومدينة

بهذه المعايير وما يتبعها من الشفافية؟ واألسئلة كثيرة؟

أبوظبـــي فـــي المرتبـــة الســـابعة ،ومدينـــة دبـــي

مـــن دون شـــك ،هنـــاك حاجـــة لـــدور وكاالت التصنيـــف كجهـــة

في المرتبة الثانية عشـــرة ،ومدينة مســـقط في

مســـتقلة محايـــدة فنية ولكن أيضـــا هناك حاجة إلعـــادة النظر

المرتبـــة السادســـة عشـــر .ويتـــم جمـــع البيانات

فـــي مهامها وتحديد المعايير األساســـية والدور القانوني الذي

من قبل فريق المســـح الداخلي التابع لمؤسســـة

يجـــب إن تلتـــزم به في جميـــع األحوال وكل الظـــروف .وعليه

ويجب دراســـة العقود التي يتـــم توقيعها مع وكاالت التصنيف
وتحديد مهام األطراف وكيفية تنفيذها مهنيا وتبعات التنفيذ
مـــن النواحي المهنية والقانونية واألخالقية ،مع تحديد مســـار

فهـــو يجمـــع بيـــن مســـتويات الرواتـــب المحلية

العالم لتقييم الحراك الدولي.

لتقييـــم مـــدى جاذبيـــة كل مدينة للعيـــش فيها،

التـــي تســـتخدم للوصـــول إليـــه؟ وهـــل هـــذه المعاييـــر ثابتـــة

هذه المعايير.

وتحديـــث المعلومـــات المتعلقـــة بالتكاليـــف

ومعدالت الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها

والمعضلـــة تقع في كيفية تحديد درجة التصنيف وما المعايير

المهنية المطلوبة ومحاســـبة من يتجـــاوز أو يتهاون في تنفيذ

ويعمـــل المؤشـــر علـــى تصنيف  150مـــن أفضل
ً
وفقـــا للجاذبية
المـــدن علـــى المســـتوى الدولـــي

الماليـــة وأســـلوب الحيـــاة والجاذبية الشـــاملة.

العمل ،وتقوم الوكاالت عبر تصنيفها بتقديم مؤشر للمستثمرين

فـــا بـــد ،من قيـــام كيان مهنـــي قانونـــي عالمي لوضـــع المعايير

 33.4ألف دينار.

“  ،“ AIRINCالـــذي يقـــوم باســـتمرار بالبحـــث
وظروف المعيشـــة في العديد مـــن المدن حول

.48

وقامـــت دول الخليـــج باســـتثمارات ضخمـــة
لتكـــون فـــي مصـــاف الـــدول الجاذبـــة لألعمـــال

التجاريـــة على المســـتوى الدولي ،بما يتماشـــى

وبفضـــل برنامـــج اإلصالحـــات الشـــاملة عمومً ا

مـــع جهـــود التنويـــع االقتصـــادي الطموحة على

فـــي المرتبة الرابعة من بيـــن أكثر االقتصاديات
ً
وفقا لتقرير ممارســـة
تحســـنًا في العالم وذلـــك

بدأت بتطبيق سياسات التنويع االقتصادي فإن
مملكـــة البحرين توفر أحد أكثـــر بيئات األعمال

وباإلضافـــة إلى نيلها المرتبـــة األولى في العالم

وتشـــغيل األعمـــال التجاريـــة فـــي العالـــم .كمـــا

خصوصـــا ،تم تصنيف البحرين أخيرًا
ً
والرقمية

أنشطة األعمال  2020الصادر عن البنك الدولي.

مـــن حيـــث الجاذبيـــة الماليـــة بحســـب مؤشـــر “
ً
أيضا  15مرتبة
 ،“ AIRINCفقـــد قفزت المنامـــة
مـــن حيث الجاذبية الشـــاملة لتصل إلى المرتبة

مســـتوى المنطقـــة .وكونهـــا أول دولـــة خليجية

سهولة وأكثرها فعالية من حيث التكلفة إلنشاء
تســـمح المملكة للشـــركات العاملة على أراضيها
بملكية أجنبية تصـــل إلى  ،% 100وتتمتع هذه

الشركات بالعمل من دون ضرائب.

 581أرباح الشركات البحرينية المدرجة بالنصف األول
مليون دوالر

العالقـــة بين األطراف المتعاقدة واألطراف الثالثة .ونقول هذا

“كورونـــا” يســـاهم فـــي تقليـــص ربحيـــة الشـــركات بنحـــو الثلـــث

لقواعد العقود .وفي حاالت كثيرة طرأت خالفات بين أطراف

 .2019وشـــهد إجمالـــي صافـــي أربـــاح

ألن العقـــود الحالية ،في نظرنا ،غير واضحة وبها عتامة كافية
للوقـــوع فـــي المزالق ،مـــا يتنافى مع أبســـط المبـــادئ القانونية

العقـــد ألن كل طـــرف ينظر لمهام اآلخر بصـــورة مختلفة ،وهذا

يمكن بـــل يجب تجاوزه بوضع النصـــوص التعاقدية الواضحة
عيانا بيانا لكل طرف.

ونحتـــاج لوضـــع معايير للتصديـــق لهذه الوكاالت والســـماح لها
بمزاولـــة أعمالهـــا وكيفيـــة مراقبتهـــا واإلشـــراف علـــى أعمالها،

ونحتاج أيضا لوضع معايير للرقابة على المراقب؟ ومن يراقب
المراقب؟ ونحتاج لوضع أســـس مهنية ومحاسبية وإحصائية،
للعمـــل عنـــد التصنيـــف وتكـــون معروفـــة ويلتـــزم بهـــا الجميـــع

ويتبعها الجميع وفق أعلى معايير الشـــفافية والمساءلة ،وذلك
حتـــى ال نجد كل وكالة أو فريق يعمل وفق هواه وقياســـه ألن

الحكم (درجة التصنيف) على مؤسســـة مالية أو وكالة سيادية
سيلقي بظالله على كل العالم في ظالل حمي العولمة العالمية.
وعلـــى الجميع التزام الصـــدق وتحري الدقـــة والتعامل المهني

مـــع وكاالت التصنيـــف لتمكينهم من تقديم الصـــورة الحقيقية

للتقييم ،حتى ولو كانت قبيحة.

* مستشار وخبير قانوني

المحرر االقتصادي

قطاع االســـتثمار عن فترة النصف األول

انخفـــض إجمالـــي صافي أربـــاح النصف

مـــن العـــام  2020انخفاضـــا بنســـبة 40.9

األول من العام  2020للشركات المدرجة

 ،%إذ بلـــغ  60مليون دوالر مقابل 101.6

فـــي بورصـــة البحريـــن ،بمقـــدار الثلـــث
ً
وصـــول إلـــى  581.1مليـــون دوالر مقابل

مليـــون دوالر في النصف األول من العام
.2019

 854.4مليـــون دوالر فـــي النصـــف األول

وأظهرت األرباح التي ســـجلتها الشركات

من العام  ،2019بعد أن شـــهدت قطاعات

المدرجـــة فـــي بورصـــات دول مجلـــس

الســـوق كافـــة تراجـــع أرباحهـــا عـــن تلك

التعـــاون الخليجـــي التأثيـــر الحقيقـــي

الفتـــرة بحســـب تقريـــر أعدتـــه شـــركة

“كامكو” وتلقت “البالد” نسخة منه.

وبلغ صافـــي ربح النصف األول من العام

 2020لقطـــاع البنـــوك التجاريـــة 488.3
ً
مســـجل تراجعً ـــا ســـنويا
مليـــون دوالر،

النصـــف األول مـــن العـــام  2020علـــى

مســـتوى البنوك البحرينية ،إذ بلغ صافي
ربـــح البنك  293.4مليـــون دوالر أمريكي

بتراجـــع بلغـــت نســـبته  % 22.3مقابـــل

بنسبة  % 22.7بعد أن سجلت  5من أصل
ً
انخفاضـــا فـــي األرباح.
 6بنـــوك تجاريـــة

مـــن العـــام  .2019وارجـــع البنـــك األهلي

من حيث صافي األرباح المســـجلة خالل

العام في النشـــاط االقتصادي وانخفاض

وجـــاء البنك األهلي المتحد في الصدارة

“جي إف إتش” ترفع حصتها في “جي بي كورب” إلى % 50.4

توفـــر الخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية اإلســـامية

المنامة  -جي إف اتش

 377.5مليـــون دوالر فـــي النصـــف األول
المتحـــد انخفاض األربـــاح إلى االنكماش

 %فــي المصــرف العالمــي ش.م.ب“( .جــي بي كــورب”) ،بما يوفــر للمجموعة حصة أغلبية بنســبة % 50.4

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بنســـبة

البحرين لالتصاالت الســـلكية والالسلكي

الربـــع الثاني مـــن العـــام  ،2020حيث بلغ

مليـــون دوالر في النصف األول من العام

مليار دوالر أمريكي في .2019

 61.5مليـــون دوالر .وبلغت أرباح شـــركة
(بتلكـــو)  66.8مليـــون دوالر مقابـــل 91.3

المجموعة في ســـوق التأمين األكبر في

أعلنـــت مجموعـــة ســـوليدرتي القابضـــة

اندمـــاج مُ لزمـــة بيـــن شـــركتها الزميلـــة

مجلـــس إدارة شـــركة ســـوليدرتي

ســـوليدرتي الســـعودية للتكافل ،وشركة

أن نعلـــن عـــن توقيـــع اتفاقيـــة االندماج

الســـعودية وشـــركة الجزيـــرة تكافل ،أن
هذا الدمج ســـيخلق كيا ًنا يتمتع بقاعدة

فـــي المملكة العربية الســـعودية ،شـــركة

الســـعودية أشـــرف بسيســـوا “يســـعدنا

التنفيـــذي

الجزيـــرة تكافـــل تعاوني ،وذلـــك بتاريخ

المُ ل ِزمـــة بيـــن شـــركتنا الزميلـــة فـــي

هشـــام الريـــس “نحـــن ســـعداء

واالندمـــاج بيـــن ســـوليدرتي الســـعودية

الهـــام الذي ســـيكون مكمال لبعض

مبادلـــة األســـهم ،الـــذي مـــن المتوقـــع أن

كمـــا ســـيزيد مـــن حجـــم األصول

العـــام  ،2020بعد الحصول على موافقة

إتاحـــة الفرصـــة لنـــا لالســـتفادة

ان هـــذه الخطـــوة والحـــدث المهم يعتبر
إنجـــا ًزا آخر يضاف إلى ســـجل إنجازات

متنوعة مـــن الخدمات المصرفية

وفـــي شـــهر نوفمبـــر  ،2019وافق

لمجموعـــة “جي إف إتش” المالية

 23أغسطس .2020

طلـــب جـــي بـــي كـــورب الخـــاص

باإلعـــان عـــن هـــذا االســـتحواذ

والجزيـــرة تكافـــل ســـيكون عـــن طريـــق

مـــن اســـتثماراتنا ذات العالقـــة،

يدخـــل حيـــز التنفيـــذ قبـــل نهايـــة هـــذا

الخاضعـــة إلدارتنـــا ،فضـــا عـــن

الجهات الرقابية وموافقة المساهمين.

المتفقـــة

مـــع

مبـــادئ الشـــريعة ،وتركز أنشـــطة
أعمالهـــا علـــى إدارة األصـــول
حقـــوق

الملكيـــة

الخاصـــة ،االســـتثمارات العقارية،

استشـــارات التمويـــل المؤسســـي
المهيـــكل

وتوظيـــف

االســـتثمار ،وذلـــك لألفـــراد ذوي
الجـــدارة االئتمانيـــة والعمالء من

المؤسسات والحكومات عبر دول

بتحويـــل رخصتهـــا إلى مؤسســـة

أنشطة استثمارية من الفئة  1في
خطوة تهـــدف إلى تعزيـــز نموذج

أعمالهـــا .كمـــا فـــي شـــهر ديســـمبر

 ،2019ســـجلت جـــي بـــي كـــورب

إجمالي أصول بقيمة  125مليون

دوالر مـــع أصـــول تحـــت اإلدارة
تقـــدر قيمتهـــا بنحـــو  500مليـــون

دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلـــق الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة

وتأسســـت “جـــي بي كـــورب” في

مصـــرف البحريـــن المركـــزي على

 15.7مليـــار دوالر أمريكـــي مقابـــل 39.9

الدم ــج س ــيخلق كيا ًن ــا يتمت ــع بقاع ــدة رأس ــمالية كبي ــرة

مجلـــس التعاون الخليجي ،وعلى

العـــام  ،2007وتوفـــر مجموعـــة

 60.7في المائة على أســـاس ســـنوي في

اندماج “سوليدرتي السعودية” و”الجزيرة تكافل”

دوالر.

التمويـــل

لقطـــاع الخدمـــات بنســـبة  % 56.1إلـــى

أربـــاح النصـــف األول مـــن العـــام 2020

سجلتها الشركات المدرجة في بورصات

عـــن التوقيـــع والتنفيذ الناجـــح التفاقية

االستحواذ على حصة تصل نسبتها إلى .% 60

والثـــروات،

 ،2020إذ انخفـــض اجمالـــي األرباح التي

ســـوليدرتي القابضـــة ونائـــب رئيـــس

فــي المصــرف االســتثماري الواقــع مقره في البحرين ،وذلك عقب موافقة مصــرف البحرين المركزي على

المستوى العالمي.

كوفيـــد -19خالل الربع الثانـــي من العام

من جهة أخـــرى ،انخفض إجمالي صافي

المنامة  -سوليدرتي

أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتــش” الماليــة أمــس (األثنيــن) اســتحواذها علــى حصــة إضافية بنســبة 21.8

االســـتثمارية

دخل الرسوم والعموالت.

لعمليات اإلغالق الحتواء انتشار فيروس

وصـــرح

الرئيـــس

مـــن محافـــظ اســـتثمارية هامـــة

والمســـاهمة فـــي ربحيـــة جي إف

إتش أثناء العام”.

مجموعـــة ســـوليدرتي المتميـــزة فـــي
تنفيـــذ عمليـــات االندمـــاج واالســـتحواذ

أشرف بسيسيو

رأســـمالية كبيـــرة ومـــاءة ماليـــة قوية،

إضافة إلى ذلك ،سيكون هنالك تجانس

التي قامـــت بها المجموعـــة على امتداد

بين عمليات الشـــركتين المدمجتين من

والشـــرق األوســـط ،التـــي أدت إلى خلق

الحياة والتكافل العام ،التي من المتوقع

جنـــوب شـــرق آســـيا وشـــمال إفريقيـــا

خـــال الجمع بين عمليـــات التكافل على

قيمـــة جوهريـــة للمســـاهمين وللجهـــات
ذات العالقـــة ،الذي هـــو ً
أيضا متوقع من

هـــذا ومن بين العوامل العديدة التي من

السعودية والجزيرة ،الذي سيعزز وجود

أفضل مزودي التأمين”.

خـــال االندماج بين شـــركة ســـوليدرتي

أنهـــا ســـتحقق قيمـــة أعلى للمســـاهمين.

المتوقع أن تساهم في وضع الكيان بين
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عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2020 - 119822
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2020 - 118430
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR 2020-119019
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ايه ام انصاري للخدمات شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 130302

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير اســم تجــاري ،فعلى
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير اسم تجاري  ،فعلى
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل 4 - 31054 :
اسم التاجر :علي عبد العزيز حسين كاظم
االسم التجاري الحالي :كراج عزة
االسم التجاري المطلوب :كراج عزة للسمكرة وصباغة السيارات

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ،فعلى كل من
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ايــه ام انصــاري للخدمــات شــركة تضامــن
بحرينية ،المسجلة بموجب القيد رقم  ،130302بتصفية الشركة اختياريا وتعيين
السادة  ZIAULL HOQUE ZABED HOQUE /مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
bh.at7019@gmail.com
33442216

رقم القيد 6 - 8301 :
اسم التاجر  :فاطمة امين جعفر محمد المرباطي
االسم التجاري الحالي :ريفييرا جيم
االسم التجاري الجديد  :متجر همر سبورت

اســـــــم التاجـــــــــــر :السيد ابراهيم عيسى علي سالم
االسم التجاري الحالي :قافلة المجتبى لزيارة األماكن المقدسة
االســـــم التجـــاري الجديد  :المجتبى للسفر والسياحة
رقم السجل13428-4 :
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عرض وطلب
+973

Vacancies
Available

Vacancies
Available

POLEN CAFE has a vacancy

MONTICARLO GARAGE

Vacancies
Available

17111504

+973

38344464

+973

17580939

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

ALNAJWA CONSTRUCTION

ALRAZI PHARMACY has a

has a vacancy for the

vacancy for the occupation

WORKER , suitably qualified
17335780 or

contact 17556000 or INFO@

DANISH368@GMAIL.COM

ALRAZIPHARMACY.COM

SISQOSIXTYNINE69@

ALBASRI112233@

39339937 or

contact 17666637 or

GMAIL.COM

GMAIL.COM

ZAFEER2030@YAHOO.COM

accounts@kgkids.com

AXA INSURANCE (GULF)
BSC (C) has a vacancy
for the occupation of
CUSTOMER SERVICES
AGENT , suitably qualified
applicants can contact
17202207 or
RECRUITMENT-BAHRAIN@
AXA-GULF.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

CANAAN AWNINGS EST.

NOOR AL DIYAR PRIVATE

MOHAMMAD ASLAM SHAMI

APPLIED SCIENCE

PRINT BOX COMPUTER

F & L Logistics Co. W.L.L

Remella Management

has a vacancy for the

SCHOOL has a vacancy

has a vacancy for the

has a vacancy for the

occupation of WORKER ,

for the occupation of

occupation of LABOURER ,

occupation of SUPERVISOR

suitably qualified applicants

TEACHER , suitably qualified

suitably qualified applicants

FOR SERVICES , suitably

can contact 39669171 or

applicants can contact

can contact 33225219 or

qualified applicants can

for the occupation of
WAITER , suitably qualified
applicants can contact
34550509 or EMAN.
ZAREE2015@GMAIL.COM

has a vacancy for

the occupation of

ELECTRICIAN , suitably

qualified applicants can
contact 33366969 or

Brazil Studio Salon has a

ZAFEER CONSTRUCTION

PALMS PRIMARY SCHOOL

vacancy for the occupation

W.L.L has a vacancy for the

has a vacancy for the

of HAIRDRESSER , suitably

occupation of TECHNICIAN

occupation of DATA ENTRY

qualified applicants can

, suitably qualified

OPERATOR , suitably

contact 66366303 or

applicants can contact

qualified applicants can

occupation of TECHNICIAN
applicants can contact

of PHARMACIST , suitably
qualified applicants can

RAEDFARDAN@

77507777 or INFO@

YAHOO.COM

NOORALDIYAR.COM

Maan Logistics Co S.P.C
Owned by Gurmeet
Singh has a vacancy
for the occupation of
HEAVY DRIVER , suitably
qualified applicants can
contact 39045784 or
JAGTARGOLDY21@
GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

3D WORKZ CO. W.L.L. has a

BRESCIA SALON has a

AMINA AHMED MUBARAK

Global Energy S.P.C has a

Airmech Company W.L.L

WESTPOINT HOME

NOOR AL DIYAR PRIVATE

has a vacancy for the

(BAHRAIN) W.L.L has a

SCHOOL has a vacancy

occupation of DRIVER ,

vacancy for the occupation

for the occupation of

suitably qualified applicants

of WORKER , suitably

TEACHER , suitably qualified

can contact 39300061 or

qualified applicants can

applicants can contact

JMJALAL@BATELCO.

contact 17838129 or ADEL.

77507777 or INFO@

MASTERKRAFTS.COM

contact 33166233

RAYMOND INTERNATIONAL
COMPANY W.L.L has a
vacancy for the occupation
of SUPERVISOR OF
MAINTENANCE , suitably
qualified applicants can
contact 17593978 or
BINMATTARABUALI@
LIVE.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Mr.singh Electrical

ABUALHOLL SANDWICHES

WASAYA FOODSTUFF CO.

vacancy for the occupation
of ARTIST , suitably
qualified applicants can
contact 36999047 or
NAVEEN@

workshop S.P.C Owned by
KULWANT SINGH has a

vacancy for the occupation
of TECHNICIAN , suitably
qualified applicants can
contact 33188832 or

vacancy for the occupation
of WORKER , suitably
qualified applicants can

W.L.L has a vacancy for the
occupation of WORKER ,
suitably qualified applicants
can contact 17344797
or RANOOSH.TEN@

CLEANING SERVICES has a
vacancy for the occupation
of CO-ORDINATOR ,

ZUHOOR.HASAN@ASU.

PILOTSABOUR@

contact 36110847 or

EDU.BH

HOTMAIL.COM

SGKANOO@YAHOO.COM

DIVERLEA.100@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

GMAIL.COM

ALAMIRI has a vacancy
for the occupation of

HEAVY DRIVER , suitably
qualified applicants can

vacancy for the occupation
of SUPERVISOR , suitably

of OFFICE ASSISTANT ,

suitably qualified applicants
can contact 32203936 or

qualified applicants can

GMAIL.COM

contact 17537222

COM.BH

JABBER@WPHOME.COM

NOORALDIYAR.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

IMPACT MARKETING &

TECHNO FIRE SYSTEMS

AHMED YOUSIF AHMED

INTERACTIVE BUSINESS

Muhammad Zubair

AND SAFETY CO. W.L.L

ALGHANAH has a vacancy

SOLUTION W.L.L has a

Workshop SPC has a

vacancy for the occupation

vacancy for the occupation

a vacancy for the occupation
REPRESENTATIVE , suitably
qualified applicants can

has a vacancy for the
occupation of WORKER ,
suitably qualified applicants

LABOURER , suitably
qualified applicants can

of OFFICE ASSISTANT ,

of WORKER , suitably

suitably qualified applicants

qualified applicants can
contact 35933065 or

RANDOM_CLEARANCE@

contact 17292945 or

can contact 38380089 or

Impactmarketing.adv@

SALMAN.MINHAS05@GMAIL.

MUHMMADZUBIR844@

gmail.com

HOTMAIL.COM

roji77thomas@gmail.com

COM

GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

contact 17483983 or

can contact 33422370 or

for the occupation of

KULWANT467@YAHOO.IN

GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

SMART POINT RADIATORS

ALOBAIDLY GENTS SALOON

Ala khota Alarab Restaurant

NOORA FARHAN ABDULLA

Um Majeed Auto Garage

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL

ALMANNAI TRADING &

MAMA LONDON

W.L.L has a vacancy for the

has a vacancy for the

S.P.C has a vacancy

FARHAN KHALAF has a

has a vacancy for the

has a vacancy for the

INVESTMENT has a vacancy

MARKETING AND

occupation of SALESMAN ,
suitably qualified applicants
can contact 34444613 or

occupation of BARBER ,
suitably qualified applicants

COM

can contact 16036067 or

contact 35609260 or

AMINAAHMED6400@

of SALES EXECUTIVE

contact 77125794 or

vacancy for the occupation

JAWAD.ADSELLS@

can contact 39177978 or

EXCUTIVE , suitably

HASANSALEH522@GMAIL.

ASSISTANT PROFESSOR ,

consultancy Bahraini

partnership company has a

suitably qualified applicants

ADVERTISING CO. W.L.L. has

qualified applicants can

for the occupation of

suitably qualified applicants

WLL has a vacancy for

the occupation of SALES

UNIVERSITY has a vacancy

for the occupation of
COOK(GENERAL) , suitably
qualified applicants can

vacancy for the occupation
of WORKER , suitably
qualified applicants can
contact 35609260 or

occupation of WORKER ,
suitably qualified applicants
can contact 33639564 or

occupation of CLERK ,
suitably qualified applicants

for the occupation of
MANAGER (COMMERCIAL) ,
suitably qualified applicants

PROMOTION W.L.L has a
vacancy for the occupation
of WORKER , suitably
qualified applicants can

RADIATORSKILLS@

can contact 17324660 or

contact 17228000 or GULF.

NOORAFARHAN160@

KHURRAM_LEO82@

can contact 17532010 or

GMAIL.COM

alobaidlioffice@gmail.com

GBII@GMAIL.COM

GMAIL.COM

YAHOO.COM

metee@meteebah.com

DAMANNAI@HOTMAIL.COM

TAHGORGWE@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

EBRAHIM RASHED ZAID

Al Tizihbong Pest Control

6 pence Consulting W.L.L.

HIMALAYAA CONTRACTING

Security Solutions Co.

Services W.L.L has a

RAMEZ TRADING AND
MARKETING CO. S.P.C
owned by RAMEZ MOHAMED
BIN AJMAN ALAWADHI has
a vacancy for the occupation
of SUPERVISOR (STOCK
CONTROL) , suitably qualified
applicants can contact
17243331 or
MOH.RAMEZ@RAMEZ.NT

SEPCOIII Bahrain

ALZUABI “ WELD ALZUABI

Construction Company

has a vacancy for the

& GENERAL TRADE CO.

W.L.L. has a vacancy for the

W.L.L has a vacancy for the

occupation of SECURITY

/ 11726 “ has a vacancy for
the occupation of SEAMAN ,
suitably qualified applicants

vacancy for the occupation
of CLEANER , suitably
qualified applicants can
contact 38894820 or

S.P.C. has a vacancy for the
occupation of WORKER , ,
suitably qualified applicants

occupation of MANAGER ,
suitably qualified applicants

can contact 39697800 or

occupation of FOREMAN ,

GUARD , suitably qualified

suitably qualified applicants

applicants can contact

can contact 34623999 or

77996666 or SBARBOZA@
SECURITYSOLUTIONS.ME

contact 33711631 or

ONE SOLUTION

ELECTRONICS SERVICES
W.L.L has a vacancy

for the occupation of

PURCHASING EXCUTIVE ,

suitably qualified applicants
can contact 34203420 or

can contact 66652522 or

can contact 13600014 or

DUXIAOMING@SEPCO3.COM

hhasan@6-pence.com

KGNETHAJI85@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

MYZ Facilities Management

Arla Foods S.P.C. has a

JAMILA AKHTAR

Arla Foods S.P.C. has a

EBRAHIM MOHAMED

Gleez Restaurants Company

Fadhel Abdulhusain Khamis

has a vacancy for the

vacancy for the occupation of

CONTRACTING has a

vacancy for the occupation

occupation of SUPERVISOR

occupation of MANAGER ,

ELECTRICAL TECHNICIAN ,

vacancy for the occupation of

of TECHNICIAN , suitably

OF MAINTENANCE , suitably

suitably qualified applicants

suitably qualified applicants

WORKER , suitably qualified

qualified applicants can

qualified applicants can

can contact 36649889 or

can contact 17464523

applicants can contact

contact 17464523 or

contact 77454545 or

SAIRAMAHMOODTARIQ@

or ALAA.DARWISH@

17346157 or

ALAA.DARWISH@

md@redxindustries.com

GMAIL.COM

ARLAFOODS.COM

jac.servicesbh@gmail.com

ARLAFOODS.COM

can contact 39456398 or

KPCONSULTING2000@

ALZUABII72@GMAIL.COM

GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

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

Vacancies
Available

Vacancies
Available

AGILITY BAHRAIN B.S.C

FLUID TECH MECHANICAL

CLOSED has a vacancy

SERVICES has a vacancy

for the occupation of
WAREHOUSE KEEPER ,
suitably qualified applicants

for the occupation of
TECHNICIAN , suitably
qualified applicants can
contact 36540047 or

can contact 17461033 or

FLUIDTECHBAH@

shabib@agility.com

GMAIL.COM

RASHED ALRASHEED (

AYAL AL RASHEED / 13003)
has a vacancy for the

occupation of SEAMAN ,

suitably qualified applicants
can contact 39464940 or
ALRASHEED2406@
GMAIL.COM

W.L.L has a vacancy for the
occupation of WAITER ,
suitably qualified applicants
can contact 36636688 or

ONESOLUTIONBH@
GMAIL.COM

Real Estate EST has a
vacancy for the occupation
of SECRETARY , suitably
qualified applicants can
contact 13105521 or

HAMADAELSOKAIR@

FADELKHAMISS@

YAHOO.COM

GMAIL.COM

موسكو تطرد دبلوماس ًيا

نمساو ًيا ر ًدا على خطوة فيينا

بومبيو لنتنياهو :إيران لن تحصل على السالح النووي

موسكو ،فيينا ـ أ ف ب

أعــلــنــت روس ــي ــا أم ــس اإلثــنــيــن ط ــرد دبــلــومــاســي

نمساوي ردا على طــرد فيينا دبلوماسيا روسيا.
وأفـ ـ ــادت مــعــلــومــات صــحــافــيــة ع ــن ضــلــوعــه في

مدير الوكالة الذرية بطهران ..وموقعان مشبوهان تحت المجهر

قضية تجسس صناعي .وأعلنت وزارة الخارجية
الــروســيــة فــي بــيــان “انــطــاقــا مــن مــبــدأ المعاملة

بالمثل ،أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية
فــي روســيــا شخصا غير مــرغــوب فــيــه” ردا على

عواصم ـ وكاالت

روسيا يمارس مهامه كدبلوماسي
النمسوية أن
ً

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو ،أمس االثنين “إن الرئيس دونالــد ترامب أوضح أن إيران لن تحصل على الســاح النووي” .واعتبر
ً
مؤكدا
أثنــاء مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو أن “حصول إيران على الســاح ســيضر بالشــرق األوســط”،

ق ــرار فيينا .وأفـ ــادت صحيفة “كــرونــيــن زيتونغ”
في فيينا سيغادر البالد خالل مهلة أقصاها األول

التزام بالده “بالتفوق األمني لصالح إسرائيل”.

من سبتمبر؛ كونه “قام بالتجسس االقتصادي على

مدى سنوات بمساعدة مواطن نمسوي في شركة

بـــدوره ،قـــال نتنياهـــو إن “النظـــام

للتكنولوجيا المتقدمة”.

اإليرانـــي يريـــد الســـاح لتســـليمه
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international@albiladpress.com

للمتطرفيـــن” ،داعيـــا إلـــى إعـــادة
فـــرض العقوبات عليه .وأوضح أن
“االتفاق مع اإلمـــارات يعد بمرحلة
جديدة في الشرق األوسط”.
وكان بومبيـــو وصـــل ،فـــي وقـــت
ســـابق االثنيـــن ،إلى إســـرائيل في
اليـــوم األول من جولة في الشـــرق
األوســـط ،بحســـب مـــا أفـــادت بـــه
السفارة األميركية على “تويتر”.
وتشاور بومبيو ونتنياهو خصوصاً
حـــول الملـــف اإليرانـــي والعالقات
بيـــن إســـرائيل وبقية دول الشـــرق
األوسط ،كما أكد المتحدث باسمه
في واشنطن.
ً
كمـــا يلتقـــي بومبيـــو أيضـــا نظيره

بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو خالل المؤتمر الصحافي

اإلســـرائيلي غابي أشكنازي ووزير
الدفاع بيني غانتس.

“التعاون اإلسالمي” :ال تطبيع إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
رام اهلل ـ رويترز

قـــال األمين العـــام لمنظمـــة التعاون

ومبادرة السالم العربية وعلى رؤية

االثنيـــن “إن إقامة عالقـــات طبيعية

وقـــال العثيمين في بيانه إنه ”أجرى

اإلســـامي يوســـف العثيميـــن أمس
بيـــن الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمة

وإســـرائيل لن تتحقـــق إال بعد إنهاء
االحتـــال

اإلســـرائيلي

الكامـــل

لألراضـــي العربيـــة والفلســـطينية
المحتلـــة منـــذ العـــام  ،1967بما فيها

القدس”.

حل الدولتين“.

العديـــد مـــن المشـــاورات وخلـــص
مـــن خاللهـــا إلـــى أن مبادرة الســـام

العربية لعـــام  ،2002بعناصرها كافة
وتسلســـلها الطبيعـــي كمـــا تبنتهـــا

مختلف القمم اإلســـامية ومجالس
وزراء

الخارجيـــة

المتعاقبـــة،

وأضـــاف فـــي بيـــان أن ”تمســـك

اســـتراتيجيا ،وفرصة
تشـــكل خيارًا
ً

اســـتراتيجيا اســـتنادا إلـــى القانـــون

أن يستند عليها الحل السلمي العادل

المنظمـــة بالســـام ســـيظل خيـــارا

الدولـــي ،وقرارات الشـــرعية الدولية

تاريخية ،ومرجعية مشـــتركة يجب
والشامل للنزاع العربي اإلسرائيلي“.

الذريـــة رافائيـــل غروســـي طهران،

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة

عمليات تخريبية.

بيـــان ،أن جولـــة بومبيو ســـتبحث

دخـــول موقعيـــن نوويين ســـابقين

عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حســـن روحاني ،محمـــود واعظي،

المنطقة.

وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة

ال تتعلـــق بآليـــة “ســـناب بـــاك” وال

“رويتـــرز” ،قـــد كشـــف ،الســـبت ،أن

تتعلـــق بتطويـــر أســـلحة نوويـــة

إطار دعوة من إيران.

ثـــم يتوجه إلـــى اإلمـــارات العربية

مـــن القـــرن الحالـــي فـــي هذيـــن

التطبيع بين البلدين.

الســـابق علـــى أن برنامجها النووي

وأكـــدت الخارجيـــة األميركية في

ومـــن المتوقـــع أن تشـــمل زيارتـــه

ســـلوك إيـــران “الخبيـــث” فـــي

مشتبه بهما.

وكان

مصـــدر

مطلـــع

لوكالـــة

بومبيو ســـيزور إســـرائيل ،االثنين،
المتحـــدة ،الثالثـــاء ،لبحـــث اتفاق
وتابـــع المصـــدر الـــذي طلـــب عـــدم

الذرية إنها تشـــتبه في أن أنشـــطة
نفـــذت فـــي أوائـــل العقـــد األول

الموقعيـــن ،وأصـــرت إيـــران فـــي
ليـــس

مخصصـــا

لالســـتخدام

الكشـــف عـــن اســـمه ،أن جـــدول

العســـكري ،كمـــا نفـــى المســـؤولون

بحـــث التحديـــات األمنيـــة التـــي

بتحـــركات الواليـــات المتحـــدة في

مـــن جانـــب آخـــر ،يـــزور المديـــر

العقوبات الدولية على طهران.

أعمـــال زيارة بومبيو يتضمن أيضا
تمثلها إيران والصين في المنطقة.
الجديـــد للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة

قطر لم تنفذ وعودها بإصالحات حماية العمال

انتهــاكات األجور منتشــرة فــي وظائف عدة بحســب “هيومــن رايتس”

أن تكـــون زيارة غروســـي مرتبطة
مجلس األمن الدولي إلعادة فرض
وقـــال المبعـــوث اإليرانـــي لـــدى

كشـــفت منظمة “هيومن رايتس” أن قطر

قـــال المتحـــدث باســـم الجيـــش الليبي

لحمايـــة العمال ،الفتة إلـــى تقدم محدود

معركة سرت قد تندلع في أي لحظة”.

في حماية العمال في قطر.

األجور .وفـــي تقرير تحت عنـــوان “كيف

كتابتهـــا فـــي عاصمـــة أخـــرى” ،مضيفـــا

أعمـــال في قطـــر تذرعـــوا بكورونا لوقف

هيومـــن رايتـــس ووتش انتهـــاكات أجور
منتشـــرة فـــي وظائف عـــدة ،كتلـــك التي

أنه تم رصد سفن حربية تركية متجهة

أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف األجور

أصحـــاب العمل في مختلـــف أنحاء قطر

العمـــل .مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى ،وجـــدت

اليورانيـــوم المخصب أكثـــر بكثير
من  3أطنان.

فـــي مقابل ذلك ذكـــرت قناة العالم

اإليرانية نقال عن المتحدث باســـم
منظمـــة الطاقـــة الذريـــة اإليرانيـــة

أن االنفجـــار الذي وقع في منشـــأة
نطنز الشهر الماضي كان ناتجا عن

حديث لـــه في برنامـــج تلفزيوني،
مســـاء الســـبت ،فـــي أن “ال يكـــون

للزيـــارة تأثيـــر خطيـــر علـــى تقرير

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة

المقبل حول إيران”.

وأعلنـــت الوكالـــة ،الســـبت ،أن
مديرهـــا العـــام رافاييـــل غروســـي،

يـــزور طهـــران قبل اجتمـــاع القوى

العالمية في فيينا الشهر المقبل.

وللتســـويق اإلعالمي فقط .وأشار إلى

 ،”2022الصـــادر في  71صفحة ،يُ ظهر أن

تأشـــيرات العمـــال األجانـــب بأصحـــاب

مشـــيرا الـــى أن ذخائـــر إيـــران من

وأعـــرب واعظـــي عـــن أملـــه أثنـــاء

أنهـــا مبـــادرة لـــذر الرمـــاد فـــي العيـــون

العمـــال الوافديـــن قبـــل كأس العالم فيفا

األجور وبإلغـــاء نظام الكفالة ،الذي يربط

تضـــررت فـــي األشـــهر األخيـــرة،

النووية.

الوفـــاق الليبيـــة فايـــز الســـراج تمـــت

نعمل بدون أجـــر؟ انتهاكات األجور بحق

بحمايـــة العمـــال الوافدين مـــن انتهاكات

في الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية

المتعلـــق حـــول أنشـــطة إيـــران

وكان المســـماري قـــد قـــال “إن مبـــادرة

وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن أصحاب

أمـــام “منظمـــة العمل الدوليـــة” في 2017

وأضاف غريب آبادي أن ثقة إيران

االثنين ،تهدف إلى “رفع الغموض”

أحمـــد المســـماري ،مســـاء األحـــد “إن

رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة

مـــن األحيـــان ،وأن قطر لم تنفـــذ التزامها

بالمطلـــب األميركـــي ،وتأتـــي فـــي

للطاقـــة الذريـــة لطهـــران ،أمـــس

ليبيا ..مطالبة أممية بتحقيق فوري باستهداف المحتجين

دبي ـ العربية.نت

ينتهكـــون حـــق العمـــال باألجـــر فـــي كثير

رافائيـــل غروســـي إلـــى طهـــران

أن زيارة مدير عام الوكالة الدولية

المسماري :معركة سرت قد تندلع في أي لحظة
عواصم ـ وكاالت

لـــم تنفـــذ وعودهـــا بإصالحـــات أساســـية

كاظـــم غريب آبادي إن زيارة أمين

وأكد مدير مكتب الرئيس اإليراني

إلى سرت.

وأكـــد المســـماري أن الجيـــش الليبـــي

يشـــغلها حـــراس األمـــن ،عمـــال المطاعـــم

تأخيـــر دفـــع األجـــور ،أو دفعهـــا ناقصـــة،

والمقاهي ،حـــراس النوادي الليلية ،عمال

أو عـــدم دفعهـــا .علِمنا بعمـــال يعانون من

التنظيف وعمال البناء .وفي هذا السياق،

الجوع؛ بسبب تأخير األجور.

قال نائب مدير الشـــرق األوســـط وشمال

وأجـــرت “هيومـــن رايتـــس” و”وتـــش”

إفريقيـــا فـــي “هيومـــن رايتـــس” و”وتش

مقابـــات مع أكثـــر من  93عامـــا وعاملة

مايـــكل بيج” 10 :ســـنوات مرت على فوز

وافديـــن يعملون لدى أكثر من  60شـــركة

قطر باســـتضافة كأس العالم فيفا ،2022

أو صاحب عمل ،وراجعت وثائق وتقارير

إلطالق النار في األراضي الليبية كافة.

وال يـــزال العمـــال الوافـــدون يعانـــون من

قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

االثنين حكومة الوفاق الوطني الليبية

رفع درجة االســـتعداد القصوى في كل

المجاالت ،مشـــيرا إلى أن الحديث عن
منطقة ســـرت منزوعة الســـاح الغرض

منـــه تســـليمها “للغـــزو التركـــي” .وكان
ً
ً
شـــامل
وقفـــا
الســـراج ،أعلـــن الجمعـــة،

إلـــى ذلك ،دعـــت األمم المتحـــدة أمس

مطالب أممية بالتحقيق في استخدام “القوة المفرطة” خالل احتجاجات بطرابلس

إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل” في

أســـفر عن إصابة عدد مـــن المتظاهرين

حوادث وقعت أثناء تظاهرة األحد في

من دون إعطاء حصيلة دقيقة.

طرابلـــس ،مـــا أدى إلى ســـقوط جرحى

وتظاهـــر مســـاء األحـــد مئـــات الليبيين

وفق بيان أصدرته بعثة األمم المتحدة

فـــي طرابلـــس للتعبير عـــن غصبهم من

للدعـــم في ليبيـــا .وجاء فـــي البيان أن

تدهـــور الظـــروف المعيشـــية والفســـاد،

البعثـــة تدعو إلى “إجراء تحقيق فوري

فـــي بالد تشـــهد نزاعـــات مســـلحة منذ

وشـــامل في االســـتخدام المفرط للقوة

ســـنوات ،قبل أن تفرّ قهم قـــوات األمن

من جانب أفراد األمن” في طرابلس ،ما

التي أطلقت النار في الهواء.

البرهان يتهم ً
أطرافا بالسعي لتفكيك الجيش والشعب

لندن :سندعو الفلسطينيين العودة للمفاوضات

الفرقاء السوريون يجتمعون مجد ًدا في جنيف

الخرطوم ـ وكاالت

لندن ـ وكاالت

جنيف ـ وكاالت

قــال رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي فــي الســودان عبدالفتاح البرهــان ،أمس

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس االثنين “إن تعليق

اســتأنفت وفــود الحكومــة الســورية والمعارضــة والمجتمــع المدنــي

االثنين :إن هناك حمالت منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البالد.
وتعهـــد البرهـــان بالوقوف مع الشـــعب

إن “ســـوء التخطيـــط واإلدارة ســـبب

إســرائيل ضم أراض بالضفة خطوة ضرورية لتعزيز الســام” ،مشــيرًا

إلى أنه سيزور المنطقة للتأكيد على استئناف مفاوضات السالم.

الســـوداني و”إفشـــال محاوالت ضرب
جيشـــنا” ،مؤكـــ ًدا أن “هنـــاك جهـــات

علـــى الحكومـــة كل المســـاعدة لكن لم

الفلســـطينيين إلى العودة للمفاوضات

والشـــعب” .وأضـــاف رئيـــس مجلـــس

مســـؤولون ســـودانيون وأميركيـــون،

إلســـرائيل واألراضـــي الفلســـطينية

مايـــك بومبيـــو ســـيزور الســـودان في

وقـــال “إنه ســـيؤكد ضرورة اســـتئناف

الشـــرق األوســـط .وقالـــت “الخارجيـــة

والتعـــاون األوســـع بشـــأن التنميـــة

الســـودان رئيـــس الـــوزراء عبـــدهللا

وأشـــار إلـــى أن الرحلـــة ستشـــمل

تصنـــع األزمـــات لإليقاع بيـــن الجيش

الســـيادة االنتقالـــي ،أن الجيـــش

ومؤسســـاته تعمـــل بشـــفافية لصالـــح

الشـــعب الســـوداني ،قائال “قدمنا كافة
المعلومـــات للحكومـــة عـــن شـــركات

الجيش ونشاطاتها”.

وأشـــار البرهـــان إلـــى أن “الفاشـــلين

يريـــدون أن يعلقـــوا إخفاقاتهـــم على
مؤسســـات الجيـــش” ،مشـــد ًدا
علـــى أن “هنـــاك مـــن يريـــد

اختطـــاف الثـــورة مـــن

الشـــباب” .وقـــال البرهان

األزمة الحالية” ،مشيرًا بالقول “عرضنا

وقال وزير خارجية بريطانيا :سندعو

خطـــوة أساســـية نحـــو تعزيز الســـام

يفعلـــوا شـــيئا” .يأتـــي ذلـــك فيمـــا قال

المباشـــرة ،مؤك ًدا أنه سيستغل زيارته

علـــى هذه الديناميكية الجديدة ،وفي

إن

وزيـــر

الخارجيـــة

األميركـــي

للضغط من أجل استئناف الحوار.

األيـــام المقبلـــة ضمـــن جولتـــه فـــي

الحـــوار

األميركيـــة” :إن بومبيـــو ســـيلتقي في

والتجارة ومكافحة فيروس كورونا”.

حمـــدوك ،ورئيس المجلس العســـكري

اجتماعات مع رئيس وزراء إسرائيل

الحاكـــم الفريـــق أول عبدالفتـــاح
البرهـــان؛ لبحـــث اســـتمرار الدعم
األميركي للحكومة االنتقالية
التي يرأسها المدنيون.

اإلســـرائيلي

الفلســـطيني

بنياميـــن نتنياهـــو ،والرئيـــس

الفلسطيني محمود عباس.

وقـــال راب فـــي بيـــان “تعليـــق

أراض هـــو
إســـرائيل لضـــم
ٍ

في الشـــرق األوســـط .من المهم البناء
النهايـــة ال يمكـــن التفـــاوض علـــى حل

الدولتين الالزم لضمان تحقيق ســـام

دائم إال بين حكومة إسرائيل والسلطة
الفلســـطينية” .وفي وقت سابق أمس،

وصل وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيـــو إلـــى إســـرائيل ،فـــي المحطـــة

األولـــى مـــن جولـــة شـــرق أوســـطية،
للدفع بمســـعى الرئيس دونالد ترامب
للســـام العربـــي اإلســـرائيلي ،إذ
التقـــى بومبيـــو رئيـــس الـــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
في القدس.

اجتماعاتها ،أمس االثنين ،في جنيف لمناقشــة “دســتور جديد محتمل”،
وهــي خطــوة اعتبرهــا وســيط أممــي بمثابــة “فتــح البــاب” لحــل نهائــي
للحرب المدمرة المستمرة منذ  9سنوات.
ويســـتضيف مبعوث األمم المتحدة
إلـــى ســـوريا غيـــر بيدرســـن الوفود
الثالثـــة ،بينمـــا مـــن المتوقـــع أن
تكـــون قوى إقليميـــة وعالمية كبرى
إيران وروســـيا وتركيـــا والوالياتالمتحـــدة -حاضـــرة علـــى الهامـــش
فـــي األســـبوع .ومـــع وقـــف إطـــاق
النـــار الهش إلى حـــد كبير في إدلب
التي تســـيطر عليهـــا المعارضة ،قال
بيدرسن األسبوع الماضي إنه يأمل
فـــي بنـــاء “الثقـــة” أثنـــاء عملية
تقودهـــا األمـــم المتحـــدة ولـــم
تسفر عن نتائج ملموسة
تذكر حتى اآلن.

واندلعـــت الحـــرب الســـورية العـــام
 ،2011وأدت لمقتـــل مئـــات اآلالف
وتشـــريد الماليين .وتريد المعارضة
صياغة دســـتور جديـــد ،بينما تقول
الحكومة “إن الدستور الحالي يجب
أن يُ عدل”.

وهذا االجتماع هـــو األول من نوعه
منـــذ  9أشـــهر ،قبل أن يجبر تفشـــي
فيـــروس كورونـــا المســـتجد علـــى
تأجيل االجتمـــاع المخطط له
في مـــارس الماضـــي .ومن
المقـــرر اختبار المشـــاركين
قبـــل وبعـــد الوصـــول إلـــى
جنيف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلقبال على جائزة أفضل مشروع تطوعي وتحقيق أهداف التنمية وغاياتها
إن التفاعـــل الكبيـــر من قبل الفـــرق التطوعية والجمعيـــات واألفراد

التطوعية المقدمة مستوفية لمتطلبات المشاركة وشروطها”.

التـــي خصصـــت هذا العـــام لتكريـــم الكـــوادر الوطنية فـــي الصفوف

تحقيق العديد من أهداف التنمية وغاياتها ،والسيما في مسألة دفع

للمشـــاركة في “جائزة سمو الشـــيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي”
األمامية الذين لهم إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار
جائحـــة كورونـــا في مملكة البحرين ،أعطتنا صورة حية شـــاملة عن
أهميـــة الجائـــزة وما تتيحه من تقدم ضخم وتحول كبير في النظرة

العامة للعمل التطوعي ورســـالته الســـامية النبيلة ،وكذلك في قدرة

وإمكانية الشباب البحريني على التميز واإلتقان على الوجه األكمل،
وبعـــث الثقـــة في نفـــس كل متطوع وجعله يعمل بـــروح التفاني من

بـــدون شـــك إن اإلقبـــال الكبيـــر على المشـــاركة فـــي الجائـــزة ،يعني

المواطن لالنخراط في العمـــل التطوعي وتكثيف الجهود وتوظيف
اإلمكانيـــات والطاقـــات وممارســـة الـــدور الفاعل في خدمـــة الوطن،

والسمو بروح العمل الجماعي والتواد والتعاطف ،وجميع المبادرات
أهلية الصدارة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في المشروعات
التطوعيـــة ،ودورهـــا الكبيـــر والمؤثـــر فـــي خدمة المجتمع بأســـاليب

التحـــوالت واإلنجـــازات التي تحققت وســـتتحقق ونحن ننطلق إلى

والجهـــات واألفـــراد التطوعـــي ،والذيـــن كانـــت لهم إســـهامات كبيرة

وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة

خـــال جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ووضـــع مشـــاريعهم فـــي بؤرة
الضوء ،فضالً عن تعزيز روح المنافســـة الشـــريفة ،ومعظم المشاريع

للتواصل17111483 :

المتنوعـــة التـــي تقدمت للجائـــزة ذات منفعة حقيقيـــة للمجتمع ولها

أجـــل وطنـــه ،وكما أوضح رئيـــس الجائزة يعقوب بوهـــزاع “أن هناك
ً
تفاعـــاً
كبيرا مـــن الفرق التطوعية والجمعيـــات واألفراد مع الجائزة
منـــذ إطالقهـــا ،في تأكيد ألهميـــة الجائزة في إبراز دور المؤسســـات

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

مختلفـــة ،وأيضـــا بـــروز “التطـــوع” كفاعـــل رئيســـي فـــي كثيـــر مـــن
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المستقبل برؤية واضحة من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة،
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الطيبـــة ،الـــذي يعمل باســـتمرار على تعزيـــز روح المفاهيـــم الوطنية
والقيم األصيلة.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

مليون فحص ..إنجاز كبير يستحق أن نقف عنده طويال
كشـــفت وزيـــرة الصحة عن إنجـــاز مملكة البحرين “مليون” مســـحة أنفية

( )PCRلفحـــص فيروس كورونا (كوفيـــد  )19منذ بدء إجراء الفحوصات

بالمملكة ،فالبحرين تســـير بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا
بفضـــل الجهود الوطنيـــة لفريق البحريـــن الهادفة للمحافظـــة على صحة

وسالمة الجميع.
ً
عالميا في نسبة الفحص
لقد احتلت مملكة البحرين مراتب متقدمة جدا
ً
لـــكل  1000شـــخص ،كما وصلت نســـبة الشـــفاء من فيـــروس كورونا في
البحريـــن إلى  ،% 92.2وهي تعد ً
عالميا ،وذلك
أيضا من النســـب األعلـــى
ً
بفضـــل تضافـــر جهود جميـــع الجهات المعنيـــة مع الفريـــق الوطني الطبي

للتصدي لفيروس كورونا ،خطط احترازية ثابتة تتماشى مع مستجدات
ومحليا جعلت النظـــام الصحي الذي تمتلكـــه البحرين
عالميـــا
الفيـــروس
ً
ً

ً
مثاليا يحظى باإلشادات العالمية.
نموذجا
ً
ال شـــك أن هذا إنجاز كبير لم يحققه أي بلد آخر ،إنجاز يســـتحق أن نقف
ً
جهودا في مواجهة
عنـــده طويالً ونقدم التحية لكل الجنـــود الذين بذلوا

هذه الجائحة ،فقد رأيناهم ومازلنا كخلية نحل لتحقيق الغاية المنشودة
التي ال توفيها الكلمات.

وهنـــاك مفاهيـــم خاطئـــة يجب أن تصحح عنـــد بعض البســـطاء ،وهو أن

الفحص ال يعني بالضرورة أن من تم فحصه لن يصاب بكورونا ،فالفحص
ال يعنـــي ســـوى أن من تـــم فحصه غير مصـــاب حتى تلـــك اللحظة ،ولعل
ً
مؤخرا بسبب المخالطة
هذا المفهوم الخاطئ سبب زيادة انتشار المرض

والتراخـــي فـــي أخذ االحتـــرازات الموصى بهـــا ،فال ينبغـــي أن نضيع هذا

اإلنجاز الكبير بحماقة مستهتر أو طائش يتخلى عن األخذ باألسباب.

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تَ
صنع ال َبحرين ...الجسور في تسعة عقود
ُ
لفتـــت نظـــري مقابلـــة صحيفـــة “البـــاد” بتاريـــخ  19/8/2020مـــع الرئيـــس

الجسر المتحرك فوق قناة بحرية عميقة لم يكتمل حتى العام  ،1942بطول
ً
ً
مهما في تيســـير التنقل ،وربط
مشـــروعا
 1.5ميـــل فاصلة المدينتين ،وكان

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ومملكة البحريـــن ،وتوقيع العقد االستشـــاري

وفـــي عـــام  ،1986تم افتتاح جســـر الملك فهـــد ،والذي انطلقـــت فكرته في

التنفيـــذي للمؤسســـة العامـــة لجســـر الملك فهد عماد المحيســـن عن الجســـر
الجديـــد – المـــوازي لجســـر الملك فهد ،وســـكة القطـــار الرابطة بيـــن المملكة

للمرحلة االنتقالية للمشروع بتكلفة  33.6مليون ريال سعودي ،وفي ،2018
بين وزير المواصالت واالتصاالت ،كمال بن أحمد محمد ،أن مشـــروع جسر

جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين المفدى “تقدر
تكلفته بحوالي  4مليارات دوالر ،ويمتد الجســـر في صورته المتكاملة على
ً
ً
كيلومتـــرا في البحـــر ،وبموجب
كيلومتـــرا فـــي البلدين ،منهـــا 25
طـــول 75
دراســـة جـــدوى ،فإنه ســـيحقق منافـــع ماليـــة واقتصادية جمـــة للبلدين بعد

التشغيل مباشرة”.

وتعود قصة الجســـور في مملكة البحرين لتســـعة عقود خلت ،وقبل عامين
ً
وتحديدا في عـــام 1930م ،بدأت البالد عدة مشـــاريع
من اكتشـــاف النفـــط،
عمالقـــة ،منها محطـــة الكهرباء ،ونظـــام الهواتف في المنامة والشـــروع في
ً
مرتفعا ،لكن
جسر الشيخ حمد بين المحرق والمنامة حيث كان دخل الدولة

» »نكرر شكرنا لجميع الكوادر العاملة بالصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا،
ومن ضمنها الكوادر القائمة على عملية الفحص والتي تعمل ليال ونهارا
على إجراء الفحوصات المختبرية ومتابعة نتائجها بصورة مستمرة ،دور
كبير تقوم به جميع األطقم الطبية والصحية وباقي الكوادر في مختلف
المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية ،فعملها بأقصى طاقة ممكنة
من أجل الحد من انتشار الفيروس ورعاية الحاالت المرتبطة به .كما نشكر
المجتمع البحريني الواعي الذي أثبت أنه قادر على تجاوز تحدي الفيروس
باالستمرار في اتباع اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

ً
وفقا للمستشار بلغريف.
المطار الدولي في المحرق ،بباقي مناطق البحرين،
 1965مـــن المغفـــور لـــه الملك فيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ،ملك المملكة

هدى حرم

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة آنـــذاك لترتبـــط بمملكـــة البحرين .وبـــدأ العمل
الرسمي فيه في سبتمبر  ،1981افتتح في نوفمبر  ،1986ثم في عام 1997
ُشغل جسر المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،وبعد سبعة أعوام
دشـــن جسر صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس

ْ
ْ
ملل”
“أف...

الوزراء الموقر ،في 2004م.
» »تعود قصة الجسور في البحرين في بداياتها األولى إلى عام  ،1930بجسر الشيخ
حمد ،والذي اكتمل في  ،1942ويعود ،تأخر إنجازه بشكل أساسي إلى ظروف

الحرب العالمية الثانية ،ثم تبعته مجموعة جسور في السبعينات والثمانينات

والتسعينات وبداية األلفية الثالثة ،وأخيرا وليس آخراً هناك مشروع الجسر

الموازي لجسر الملك فهد ،تلبية للتوسع في حركة المواصالت.

ْ
ً
ْ
الشـــباب فـــي عصـــ ِر
لســـان
كثيـــرا علـــى
ملـــل” كلمتـــان تتكـــرران
“أف...
ِ
ِ
ً
ُ
حين غرة ،يعلـــو صوتهم
التكنولوجيـــا والعولمـــة؛ فنراهـــم فجأة وعلـــى
ِ

ِ
ِ
بالقيام به ،فهل
يتســـلون
والتأفـــف لعدم وجودِ مـــا يفعلونه أو
بالضجـــر
َ
ً
واقعون في ُجبٍّ
ْ
ِ
عمل يُ زاولونه أم أنهم
عدم وجود
حقا يعانون من
هم
َ
ٍ
الفراغ والكسل؟
من
سحيق
ِ
ٍ
كدحا حتى يُ القوا ربَهم ،تضجر ٌ
ً
ُ
فئة من
ويكدحون
اآلخرون
يعمل
بينما
َ
َ
َ
ْ
انقرضت من على
األعمال
شغل وال عمل ،وكأن
بال
الجلوس
من
الشباب
ِ
ِ
ٍ

وجـــه األرض ،يضجـــرون ألنهم أنهوا َّ
كل األدوا ِر في لعبـــةٍ إلكترونيةٍ ما،
ُّ
َ
ُ
لم َ
ْ
ـــون إن ْ
يبق ما
يمل
الطويلة،
ه
حلقات
انتهت
مسلســـلهم
ألن
يضجـــرون َّ
َ
َ
ُ
ُ
ضجيجهم
يفعلونـــه بهواتفِ هم النقالة ،حين ال يتحدث معهم أحد ،ويعلو

د .حورية الديري

مصباح عالء الدين
قصـــة عـــاء الديـــن والمصباح الســـحري مـــن أجمـــل الحكايـــات الخيالية التي
مازالـــت تؤدى بروح واقعية لتكـــون صالحة لكل زمان ،فمنذ انطالقتها األولى
فـــي كتـــاب ألف ليلـــة وليلة في األربعينـــات إال أنها مازالت تتصـــدر العديد من
البرامـــج اإلعالمية ،ما يجعلها مســـتحقة للتأمل ،فهـــي قصة من وحي الخيال
تضمنت العديد من الوقفات اإلبداعية في مختلف إصداراتها الفنية حتى آخر
فيلـــم لها باللغة الهندية “ ،”Aladenوالذي تم إطالقه العام الماضي في العديد
من دور السينما وتهافت عليه الكثيرون ممن يعشقون هذا النوع من القصص.
أقـــول هنا والعودة لموضوع “الخيال” الذي يســـتحوذ علـــى تفكيري التام هذه

شـــخص آخر ،كما أنني مهما شـــرحت صورتي الخيالية ألي شخص فإن تخيل
ذلـــك الخيـــال ســـيكون مغايـــرًا ً
أيضا ،كذلك يحصـــل في الواقع ،تتعـــدد الصور

ويتنوع الفهم والتطبيق ،لذلك يظهر الفرق بين واقعي وواقع شخص آخر.

وتظهر االســـتفادة القصـــوى من إبداعات الخيال في الوضوح التام في رســـم

الخيال باستخدام أدوات الواقع ذاته ،وتكون بمثابة السحر الذي يجعل البشر
كمـــا لـــو كانوا يمتلكون مصباح عـــاء الدين ،وذلك المارد الجبـــار الذي يختبئ

داخلـــه ،فإتقـــان عمليـــة إخراج المارد يتوجـــب الواقعية في فهـــم تلك العالقة
والغايـــة منهـــا أصـــاً ،واســـتخدام فن الخيـــال في رســـمها وبالتالـــي يأتي دور
المصبـــاح الذي يمتلكه كل منا في اســـتخراج مكنونات مـــا نمتلك لتبدو واقعً ا

األيـــام بح ًثـــا عـــن عالقته بالواقـــع ،وأهميته فـــي حياتنا حتـــى توجهت ناحية
العقل البشـــري الذي ال يفرق أصالً بيـــن الحقيقة والخيال وبين ما يراه بالعين

أجمـــل مـــن الخيال .ومـــن هنا أجزم بـــأن مصباح عالء الديـــن موجود لدى كل

ومـــا يســـتقبله بالمخيلـــة ،في اعتقادي الشـــخصي الخيال أصـــل الحكاية كلها،

الواقع ،كتحقيق األهداف واإلنجازات التي يحلم بها كل شخص.

كل الخبـــرات والتجـــارب ،فالصورة في خيالي تختلف عـــن الصورة في خيال

» »وبهذا نعود إلى ما بدأنا به ...إن الذي يصنع العالقة بين الواقع والخيال لغة
الخطاب مع المصباح ،وعلينا جميعً ا أن نتقن تلك اللغة التي بإمكانها أن تصنع
كونًا يضاهي ما يقوم به المارد الجبار.

وأصل اإلبداع ،فال واقع بدون خيال ،فكم من حل إبداعي ألكبر المشكالت قد
ولد من الخيال ،لكن لنقف قليالً أمام ذلك الخيال باعتباره لوحة ذهنية تجمع

شـــخص بينما يكون الفن في كيفية اســـتخدامه واالســـتفادة منه في تحقيق

َ
ُ
فيخرجون من
اإلرســـال بســـبب الشـــبكة ،أو أنـــه بدأ يضعُ ـــف؛
توقف
إن
ْ
َ
َ
ُ
ُ
حملةِ
رجل واحدٍ لينهالوا على من أوقف
في
د
الجن
يخرج
كما
مخابئهم
ٍ
َ
اإلرســـال بالشـــتائم ،فما الذي سيبقى لديهم للقيام به إن توقفت الشبكة

العنكبوتية عن العمل؟!

فشهيقهم ْ
ُ
(أف) وزفيرُ هم
مختلف عنا؛
بشكل
يتنفسون
هؤالء المتأففون
ٍ
َ
ٍ
يتدحرجون في مواضعهم ممتعضين أو يتجولون من
(ملل) ،حتى أنهم
َ

ِ
التأفف في وجـــوه اآلخرين الذين ال
دخان
ينفثـــون
غرفـــةٍ ألخـــرى وهم
َ
َ

ذنب لهم ســـوى أنهم يعيشـــون معهـــم في المكان ذاته ،هؤالء الكســـالى
َ
َ
يتمتعون بطاقةٍ ســـلبيةٍ جبارة
لكنهم
واإلنتاج،
العمل
على
لهـــم
طاقـــة
ال
َ

يتواجـــدون فيها ،وقد
األماكن التـــي
ينشـــرونها كالمبيـــدِ الحشـــري فـــي
َ
ِ
يُ ِّ
ً
ِ
أو
اآلخرين،
نفوس
فـــي
ر
ببث
ســـلبا إما
رون
ؤث
بخلق حالةٍ
َ
روح الضج ِ
ِ
ِ
واالضطراب لدى المحيطين بهم.
من التوتر
ِ
الشباب وحده حتى نكون أكثرَ إنصافاً،
ِ
» »وال تقتصرُ هذه الظاهرةُ على
البالغين أيضاً ،ويظهرُ أن هؤالء المتأففين
َ
جمع من الكُ سالى
ٌ
فهنالك
ن حولَهم
يرون مَ ْ
َ
وص ٌم كذلك؛ فهم ال
عمي ُ
ٌ
ليسوا كُ سالى فحسب ،بل إنهم
بالعمل الدؤوب ،فيَعرِضوا المساعدةَ عليهم أو
ِ
أنفسهم
َ
ُضنون
َ
وهم ي
يمدوا لهم يدَ العون ،أو يضطلعوا بمسؤولياتِهم تجاهَ أسرِهم ومجتمعِ هم
آن األوان ألن
أو ربما يكشفوا عن مواهبهم وإبداعاتهم ،ولهم أقول ،أما َ
ُشمروا سواعدِ اإلنتاجِ والبناء حتى ال تجدوا
الكسل وت ِّ
ِ
تنفضوا عنكم غبا َر
للملل مكانا؟!.
ِ
لألف وقتا وال

البديع يجدد عقد المدرب هشام الماحوزي
أحمد مهدي

جـــددت إدارة نـــادي البديـــع
عقـــد مـــدرب الفريـــق األول

لكرة القدم هشـــام الماحوزي

لمدة موســـم إضافي .وجرت
مراســـم توقيـــع العقد مســـاء

األحـــد  23أغســـطس الجاري

فـــي مقـــر النـــادي ،بحضـــور
رئيـــس النـــادي علي حســـين
الدوســـري ،ورئيـــس جهـــاز
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كـــرة القـــدم ناصـــر خميـــس
الدوســـري والمـــدرب هشـــام

الماحوزي.

Sports@albiladpress.com

ويأتـــي تجديـــد التعاقـــد مـــع
المـــدرب الوطنـــي الماحوزي

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

للموســـم المقبـــل - 2020

2021؛ نظرً ا للمستوى الالفت

الماحوزي يوقع عقده الجديد

الـــذي قدمه فريق البديع هذا

الموسم حتى اآلن في دوري

المقبـــل ،أمـــام ســـترة يـــوم 9

الفريـــق المرتبـــة الثالثـــة في

 ،15وأخيـــرً ا فـــي الجولـــة

الثانية الذي وصل إلى قسمه

سبتمبر أمام مدينة عيسى.

اختتمت السبت الماضي.

مـــن المدربيـــن الوطنييـــن

الدرجـــة الثانيـــة ،إذ يحتـــل

ســـبتمبر ،أمـــام المالكية يوم

ســـلم ترتيـــب دوري الدرجـــة

الختاميـــة ( )23يـــوم 22

الثالـــث بجولتـــه الــــ  19التي

ويعتبـــر هشـــام الماحـــوزي

وينافس البديع على الصعود

الشـــباب الذيـــن ســـبق لهـــم

الممتاز؛ كونه يملك  31نقطة

بنادي الشـــباب ،كمـــا عمل مع
ً
أيضا كمســـاعد
الفريق األول

تنظيــم المباريــات وضمان ســيرها في جدول مســتقر قد تطــرأ عليه بعض

للبديـــع  4مباريـــات ضمـــن

االتحـــاد ،قبـــل أن يتجـــه إلى

اســتحقاق خارجــي يخوضــه المنتخــب الوطني .المســألة معقدة بشــكل ال

الدرجـــة الثانيـــة ،وســـتكون

ويقـــدم مســـتويات متميـــزة

اتحاد الكرة في ورطة!
الشــك في أن الجهود التي يبذلها االتحاد البحريني لكرة القدم في تأمين
ما تبقى من مســابقاته المحلية ،واســتئناف نشــاطه المتوقف لمدة  4أشهر
بســبب جائحــة كورونــا كانت مضنية ويســتحق جميع أفراد هــذه المنظمة
المرموقــة الشــكر والتقديــر علــى مــا قدمــوه ،ولكــن االتحــاد رغــم كل ذلــك
سيجد نفسه في ورطة!

إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمـــد
وبفـــارق  4نقـــاط فقط خلف

العمـــل فـــي الفئـــات العمريـــة

إن هــذا الموســم االســتثنائي ليــس كغيــره مــن المواســم ،واألمــر ال يتطلب

البحريـــن الوصيـــف .وتبقت

مـــدرب ،وعمـــل مدربًـــا لنادي

التعديــات الطفيفــة مــن حيــن إلــى آخــر ،ســواء بســبب صيانــة ملعــب أو

القســـم الثالـــث مـــن دوري

نادي البديع في هذا الموسم

يصدق مع بروز احتمالية إصابة أي العب في المسابقات الكروية بفيروس

أمام البحرين يوم  4ســـبتمبر

رفقة “الخيول الخضراء”.

كورونــا ومخالطتــه زمــاءه فــي التدريبــات أو المباريــات كمــا حــدث مــع
المحرق والمنامة!
وهكذا ســيجد اتحاد الكرة نفســه في موقف ال يحســد عليه مع كل إصابة،
فهــو مضطــر؛ ألن يجــري تعديــات على جــدول المباريات بحيث تتماشــى
مع اإلجراءات االحترازية التي تفرضها الســلطات الصحية على المصابين
بالوباء أو المخالطين لهم ،أي أنه مع كل إصابة في أي فريق سيكون مجبرا
علــى تأجيــل مبارياتــه لمدة  10أيام ،حيث يســتوجب علــى المخالط حجر

“اآلسيوي” يرحل تصفيات األولمبي ألكتوبر 2021
أحمد مهدي

نفسه حتى وإن ظهرت نتيجة مسحة األنف التي أجريت عليه سلبية.
وألن االتحــاد ســيكون مطالبــا من قبل األندية بتطبيــق مبدأ العدل وتكافؤ
فــرص التنافــس بيــن الجميع ،فعليه أن يتقبل طلبات التأجيل في كل مرة،
أوال ألنهــا تنــدرج تحــت مبــدأ العدل ،وثانيا ألنها شــرط أســاس من شــروط
الجهة المختصة في مكافحة الوباء .ولعل هذه المسألة هي التحدي األكبر
الذي ســيواجه اتحاد الكرة هذا الموســم؛ كونه الجهة المنظمة للمســابقات
الكرويــة وفــي الوقــت ذاتــه الجهــة التــي عليهــا أن تنســق بشــكل وثيق مع
السلطات الصحية.
لكننــا رغــم ذلك ،ال نشــك لحظة واحدة في أن اتحاد الكرة برئاســة الشــيخ
علي بن خليفة قادر على تفهم الوضع ،وحرصه الكبير في مســاعدة جميع
األنديــة علــى إنهاء الموســم برضا تام ،كما أننــا نتوقع من األندية أن تتفهم
صعوبة الموقف وأن تكون متعاونة مع االتحاد إلى أبعد الحدود؛ من أجل
إنهاء الموســم على خير ،وأن يكون موســما للنســيان حتى يشاء هللا زوال
هذه الجائحة.

ال قميص نادي البديع
الماحوزي حام ً

أجرى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
تعديالً على موعد تصفيات بطولة
آســـيا تحت  23عامً ا المقررة العام

المقبـــل ( .)2021وكان مـــن المقـــرر

أن تقام التصفيات في شهر يونيو،
إال أن استمرار آثار فيروس كورونا

وتداعياتهـــا علـــى مختلـــف دول
العالـــم أدى إلى تأجيـــل التصفيات

إلى أكتوبر من ذات العام.

وتعتبر تصفيات بطولة آسيا تحت
 23عامً ا مؤهلة لبطولة المنتخبات

األولمبية التي تقام كل عامين.

يشـــار إلـــى أن منتخبنـــا األولمبـــي

كانت آخـــر مشـــاركاته بالتصفيات
فـــي العـــام الماضـــي ( ،)2019إذ

اســـتضاف االتحـــاد البحرينـــي
لكـــرة القـــدم إحـــدى المجموعـــات

وتمكـــن منتخبنـــا مـــن تصدرهـــا

من المشاركة األخيرة لمنتخبنا األولمبي في التصفيات اآلسيوية

والتأهـــل عنها ألول مرة في تاريخ
المنتخبـــات البحرينية على صعيد

تايلند وخـــرج المنتخب حينها من

وتعاقـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

ألول مـــرة فـــي بطولـــة آســـيا التي

المنتخب في التصفيات والبطولة

المـــدرب البرتغالـــي “رودولفـــو”

فئـــة األولمبـــي؛ ليشـــارك المنتخب

الدور األول ،وأشـــرف على تدريب

أقيمـــت مطلـــع العـــام الجـــاري في

المدرب التونسي سمير شمام.

القـــدم فـــي الفتـــرة الماضيـــة مـــع

لقيادة المنتخب األولمبي.

أرقاما قياسية وإنجازات دولية
بطل رفع األثقال حسين علي يحقق
ً
وزارة الـــتـــربـــيـــة لـــهـــا دور كــبــيــر فــــي دعـــــم مــســيــرتــنــا الــريــاضــيــة
سبورت

بـــدأ إطـــاق مســـيرته الرياضيـــة في

عمـــر الســـابعة عنـــد انضمامـــه إلـــى

برنامج اكتشـــاف المواهب الرياضية
الـــذي ترعـــاه وزارة شـــؤون الشـــباب

والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليـــم ،وذلـــك عنـــد زيـــارة فريق
انتقاء المواهب الرياضية لمدرســـته
االبتدائيـــة ،إنه الطالب حســـين علي
مـــن معهد الشـــيخ خليفة بن ســـلمان

للتكنولوجيـــا ،حيـــث قـــال :تفاجـــأت
حينهـــا بـــأن والدي العزيـــز كان ضمن
فريـــق العمـــل النتقـــاء المواهـــب

رياضيـــة لرفـــع األثقـــال ،أحسســـت

دور كبير للوزارة
في الجانب الرياضي
ورفع معدل
التحصيل الدراسي
والتعليـــم الـــدور الكبيـــر فـــي تعزيـــز

مســـيرتي الرياضيـــة وأولهـــا شـــرف

حسين علي خالل مشاركاته

لقائـــي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد
بـــن علـــي النعيمـــي وتكريمـــه لـــي في

العاميـــن  2019و2010م ،إلـــى جانب

مســـاندة األجهزة اإلدارية بالمدرســـة

قبل الهيئات اإلدارية بالمدرسة خالل
الطابـــور الصباحي بعـــد حصولي على

مراكز متقدمـــة وميداليات ملونة في

بجميع المراحل االبتدائية واإلعدادية
وصوالً للثانوية في تيســـير وتســـهيل

لجهود المشاركة وتحقيق اإلنجازات،

عـــن الـــدروس وتأجيـــل االمتحانـــات

للموهوبيـــن منـــح وبعثـــات دراســـية

للمعسكرات وتمثيل المنتخب الوطني

وهـــو مـــا يعـــد أحـــد أبـــرز اهتمامـــات

اإلداريـــة بالمدرســـة إلعطائي حصص

الطلبة الرياضيين.

األخيـــرة يلقـــب (المعتـــوق العمـــاق)
ً
نسبة إلى لقب العائلة.

الجانـــب التعليمي للجانـــب الرياضي،

قبل المنتخب الســـعودي لرفع األثقال

مـــادة الرياضـــة وباقـــي المـــواد نظيـــر

المعســـكر التدريبي الذي أقيم بمدينة

الدعم والمساندة

تشـــجيعً ا لي علـــى مواصلة مشـــواري

الشـــقيقة لالســـتفادة من جانب الداء

وقتهـــا باالعتـــزاز والفخـــر ،وأيقنـــت
منـــذ طفولتي بأن طريق رفع األثقال

رحلتـــي ومشـــواري ألصبـــح أحـــد
النجـــوم الرياضييـــن ،حيـــث إننـــي

أنتمـــي إلـــى أســـرة رياضيـــة حققـــت

الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات فـــي خدمـــة

الوطن ،وها أنا اليوم نجمً ا من نجوم
األثقـــال اآلســـيوية ،ويلقبني اإلعالم

الرياضـــي فـــي الســـنوات األولـــى

(المعتـــوق الصغيـــر) وفـــي الســـنوات

ويقـــول حســـين :إن لـــوزارة التربيـــة

المحتـــوى

الدراســـي

البطوالت المحلية والخارجية تقديرًا

وتعويضـــي

كمـــا تخصـــص وزارة التربية والتعليم

خصوصـــا أثنـــاء التفـــرغ الرياضـــي
ً

جامعيـــة للطلبـــة الالعبيـــن المنجزين

فـــي المحافل الدولية ،وتوجيه الهيئة

الـــوزارة إلحتضـــان أبنائهـــا وبناتهـــا

ودروس تقويـــة إضافيـــة لمـــوازاة

ويضيـــف حســـين :تـــم اختيـــاري مـــن

ورفـــع معدل التحصيل الدراســـي في

للشـــباب والناشـــئين لالنضمـــام فـــي

مـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات رياضيـــة

أبهـــا بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية

الرياضـــي ،وتكريمـــي وتتويجـــي من

الحركي المميز.

اإلنجازات الرياضية
هـــذا وحقـــق حســـين العديـــد مـــن
اإلنجازات المحليـــة والدولية منها:
فـــي العـــام 2011م المركـــز الثانـــي
باختبـــارات اللياقـــة البدنية النتقاء
المواهـــب ،والعـــام 2015م :المركـــز
األول بمهرجـــان البحرين الرياضي

لرفع األثقال والمركز األول ببطولة
البحريـــن لرفـــع األثقـــال ،وفي عام

2017م حقـــق المركز األول ببطولة
غـــرب آســـيا لرفـــع األثقـــال لجميـــع

األعمـــار والمركـــز الثالـــث ببطولـــة
الخليـــج لرفـــع األثقـــال ،والمركـــز

األول ببطولـــة األداء الحركي لرفع
األثقـــال ،والمركـــز الثانـــي ببطولـــة

ـ بطولـــة األثقـــال والمركـــز األول

العيـــد الوطنـــي لرفـــع األثقـــال،

فئـــة األشـــبال ،وفـــي عـــام 2016م:

األثقـــال وكأس الالعـــب المتميـــز

لرفع األثقال والمركز األول ببطولة

والناشئين.

األول ببطولـــة الخليج لرفع األثقال

حسين العديد من اإلنجازات خالل

الحركـــي لرفـــع األثقـــال والمركـــز

ببطولة األداء الحركي لرفع األثقال

ببطولـــة غـــرب آســـيا لرفـــع األثقال،

وكأس البطولـــة ببطولـــة اإلتحـــاد
بتحطيم الرقم القياسي البحريني،

والمركـــز الرابـــع بالبطولـــة العربيـــة

والتضامن اإلســـامي لرفع األثقال،
والمركـــز األول ببطولـــة أنديـــة
غـــرب آســـيا لرفـــع األثقـــال ،وفـــي

عـــام 2019م حقـــق المركـــز الثانـــي
ببطولـــة مجلـــس التعـــاون لرفـــع

ببطولة الداء الحركـــي لرفع األثقالـ

والمركز األول ببطولة االتحاد لرفع

المركـــز الثالـــث بالبطولـــة العربيـــة

ببطولة آســـيا لرفع األثقال للشـــباب

غرب آســـيا لرفـــع األثقـــال ،والمركز

إضافـــة إلـــى مـــا تقـــدم فقـــد حقـــق

االتحـــاد التجريبيـــة األولـــى (نظام

والمركـــز األول ببطولـــة األداء

عـــام 2018م منهـــا :المركـــز الثانـــي

العيد الوطني لرفع األثقال والمركز

األول بمهرجـــان العيـــد الوطنـــي

لـــأوالد والبنـــات ،والمركـــز األول

األثقـــال ،والمركـــز الثانـــي ببطولـــة

غرب آســـيا لرفـــع األثقـــال ،والمركز

الثالث ببطولة األداء الحركي لرفع
األثقـــال ،والمركـــز األول ببطولـــة

الســـنكلير) والمركـــز األول ببطولـــة
األول ببطولـــة أنديـــة غـــرب لرفـــع

األثقال.
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“مسحة كورونا” لم تثبت انتقال العدوى لفريق المحرق
شــخــصــا
قـــائـــمـــة الـــمـــخـــالـــطـــيـــن لــــاعــــب الـــمـــصـــاب تـــتـــكـــون مــــن 42
ً
أحمد كريم:
كشــف مصــدر مســؤول فــي نادي المحرق أن اختبارات مســحة األنف التــي أجريت على قائمة المخالطين للحالــة المصابة بفيروس
كورونــا فــي صفــوف الفريــق األول لكــرة القــدم بتاريــخ  16أغســطس الجــاري ،أظهرت نتائج ســلبية ولــم تثبت عدوى أيــا من أفراد
ً
ً
وغــدا على بعض األشــخاص المحصورة
مشــيرا إلــى وجــود اختبار ثان ســيتم إجــراؤه اليوم
الفريــق أو الجهازيــن الفنــي واإلداري،

أسماؤهم في القائمة البالغ عددها  42شخصا ،التي تتكون من العبين وفنيين وإداريين.

وأعــلــن الــمــحــرق عــن إصــابــة أحــد العبيه

احتكاكهم بالحالة المصابة ومتى آخرة

بسبب الحالة االستثنائية التي تعرض

بــفــايــروس كــورونــا بــعــد مــبــاراتــه المهمة

م ــرة الــتــقــوا بــهــا ،مضيفا أن جــمــيــع من

لها أحد الالعبين ،وما تبعه من إجراءات

أمــام غريمه األهــلــي فــي دوري ناصر بن

شملتهم القائمة عزلوا أنفسهم في منازلهم

احترازية تم اتخاذها من قبل النادي وفق

حمد ،إذ شارك الالعب في المباراة ،األمر

منذ أول يوم أعلن فيه عن إصابة الالعب

اإلرشــادات الطبية لمكافحة وباء كوفيد

الذي اضطر اتحاد الكرة لتأجيل مباريات

بالمرض ،ومــا زالــوا على هــذا الحال منذ

الفريقين لغاية ثبوت عدم إصابة أي من

نحو  10أيــام وســوف يتم فحصهم مرة

.19

اكتشاف إصابة أحد العبيه بالفايروس،

أفرادهما بالمرض ،علما أن النادي األهلي

ثانية ليتم التأكد من سالمتهم.

تكافؤ الفرص وسرعة االستجابة

األمــر الــذي عطل نشاطه التدريبي لغاية

خضع هو اآلخر إلجراءات مشابهة؛ كونه

وبــيــن الــمــســؤول الــمــحــرقــاوي ،أن نتائج

يذكر أن المحرق كــان أول نــاد يكتشف

آخر فريق لعب مع المحرق.

الــمــســحــة الــثــانــيــة سـ ــوف ت ــح ــدد مــوعــد

إصابة أحد العبيه بفايروس كورونا منذ

الطاقم الفني واإلداري.

وأوضــح المصدر أن القائمة مقسمة إلى

اســتــئــنــاف الــفــريــق لــتــدريــبــاتــه فــي إطــار

استئناف مسابقة دوري ناصر بــن حمد

وحــول وضعية المنافسة وتــأثــر الفريق

جزئين مخالطين مباشرين من الدرجة

اســتــعــداداتــه للمباراة القادمة بتاريخ 2

لموسم  2020 - 2019الــذي توقف لمدة

بهذه اإلجراءات ،قال المصدر “إن المحرق

األولـ ــى ومــخــالــطــيــن غــيــر مــبــاشــريــن من

سبتمبر بعد التعديل الــذي أجــراه اتحاد

 4أشــهــر؛ بسبب ظــهــور جائحة كــورونــا،

يتفهم الــوضــع االستثنائي الــذي تعيشه

الــدرجــة الــثــانــيــة ،وتــم تصنيفهم حسب

ال ــك ــرة عــلــى جــــدول م ــب ــاري ــات الــفــريــق؛

وبعد  9أيام ،أعلن نادي المنامة هو اآلخر

المسابقة بسبب الوباء ،وتقدم بالشكر إلى
اتحاد الكرة ألنه راعى الجانب التنافسي

ثبوت سالمة جميع العبيه ومنتسبيه من
من لقاء المحرق واألهلي

بتأجيل مــبــاريــات الفريق كاملة ،وليس

السلطات الصحية في تجاوبها السريع مع

الــجــولــة الــقــادمــة فــقــط” ،مضيفا أن هذا

طلبات الفحوصات التي تقدم بها النادي

األمــر يساعد فــي تكريس مبدأ التكافؤ

وسرعة إنجازها رغــم الضغوط الكبيرة

بين الفرق بالحد األدنى ،مقدما شكره إلى

على الكادر الطبي.

حجر  17العبا من فريق المنامة حتى  29أغسطس
الفريــق ســيتدرب قبــل لقائــه المهم أمــام األهلي بـــ  24ســاعة فقط!

أوض ــح مــصــدر فــي ن ــادي المنامة أن 17

شملت  34العــبــا وإداريـ ــا وفنيا شــاركــوا

المنزل حتى تاريخ  29أغسطس الحالي،

مخالطة بشكل مباشر وحــاالت مخالطة

العبا سيكون محكوما عليهم بالحجر في
وذل ــك بعد اكــتــشــاف إصــابــة أحــد العبي

الفريق األول لكرة القدم بفيروس كورونا
بتاريخ  19من الشهر الجاري ومخالطته
الالعبين في التدريبات.

وأضـ ــاف الــمــصــدر أن الــنــادي أع ــد قائمة

اختبارات مسحة األنف التي أجريت لهم،

في التدريبات ،وتم تقسيمهم إلى حاالت

وذلك وفق إرشادات الصحة العامة.

بشكل غير مباشر ،وجاء تصنيف  17العبا

 24ساعة قبل لقاء األهلي!

عــلــى أنــهــم مــخــالــطــون مــبــاشــرون بسبب

احتكاكهم مع الالعب المصاب بفيروس
كــورونــا ،وهــو مــا يستدعي بــقــاؤهــم في
المنزل لمدة  10أيام بغض النظر عن نتائج

وتـ ــابـ ــع“ :س ـ ــوف ت ــج ــرى مــســحــة أنــف
ثــانــيــة بــتــاريــخ  30أغــســطــس لالعبين
ال ـــ  ،17وإذا كــانــت نــتــائــجــهــم سلبية،

فسوف يسمح لهم بمغادرة محاجرهم
واالنــتــظــام فــي الــتــدريــبــات ،لــكــن ثمة

مشكلة أخرى ،وهي أن نتيجة المسحة
ستظهر بتاريخ  31وهو ما يعني عودة

الفريق للتدريبات بتاريخ  1سبتمبر

المقبل في أفضل األحوال ،أي قبل 24
ساعة فقط من المباراة التي ستجمعه
مع النادي األهلي ضمن الجولة  14من

دوري ناصر بن حمد لكرة القدم.

وطــالــب المصدر مجلس إدارة اتحاد
الــكــرة بالنظر فــي الــظــرف االستثنائي

ال ــذي يعيشه فــريــق كــرة الــقــدم بنادي
الــمــنــامــة وتــأجــيــل مــبــاراتــه لــعــدة أي ــام،
حــيــث مــن الــصــعــب عــلــى أي فــريــق أن
ينقطع  10أيام عن التدريبات وبعدها

يخوض مباراة ،خصوصا وأن المواجهة

ستكون مهمة بالنسبة للفريق في سلم
ترتيبه بالدوري.

نورية أول امرأة بإدارات نادي سترة
أحمد مهدي

أعــلــن الــمــركــز اإلع ــام ــي بــنــادي

سـ ــتـ ــرة ال ــث ــق ــاف ــي والـــريـــاضـــي

تنصيب نــوريــة الــعــالــي رئيسة
لــلــجــهــاز الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي

ومسؤولة للجنة المرأة بالنادي،
وذلـ ـ ــك ب ــع ــد اج ــت ــم ــاع االثــنــيــن

الموافق  24أغسطس الجاري.

وحصلت العالي فــي انتخابات
مجلس اإلدارة التي أجريت يوم

يشار إلى أن الجمعية العمومية

بهم مقع ًدا في عضوية مجلس

رئيسا للنادي ،بحصوله
الصائغ
ً
ً
صوتا في االنتخابات
على 230

الــســبــت الــمــوافــق  22أغسطس
ً
صوتا ،ضمنت
الجاري على 249
اإلدارة بالنادي ،لتسجل العالي
فرحة حصة العيسى بأحد أهدافها مع المنتخب

حصة العيسى خالل تكريمها من قبل الشيخة حصة بنت خالد

ضرورة تسليط الضوء على الفتيات المتميزات

حـــصـــة الـــعـــيـــســـى :اهــــتــــم بـــالـــتـــدريـــبـــات والـــتـــغـــذيـــة

نورية العالي

ل ــن ــادي س ــت ــرة انــتــخــبــت جعفر

ً
صـــــوتـــــا حــصــل
مـــقـــابـــل 136

نفسها ك ــأول امـ ــرأة فــي تــاريــخ

عــلــيــهــا مــنــافــســه ج ــواد

تأسيسه من العام  1957أي ما

انتخاب  11عضوً ا

مــجــالــس إدارات الـــنـــادي منذ

بــوحــســيــن ،كــمــا تم

يقارب  63عامً ا.

لمجلس اإلدارة.

طائرة المحرق تحسم صفقتين

الطالبة زهراء علي
حصــة العيســى اكتشــفت موهبتهــا الرياضيــة منــذ أن كانــت فــي المرحلــة االبتدائيــة فــي
المدرســة ،وقالــت إن مــن ألهمهــا وشــجعها عائلتهــا الرياضيــة ،فخالهــا العــب ســابق فــي
المنتخب “وليد شويطر” ،وال تنسى فضل والدتها ،فهي الداعم االول لها.

كــــورونــــا تــتــلــقــى ت ــدري ــب ــات ــه ــا أون

اليــن“ :اللياقة والــتــوافــق” ،حيث ال
يستطيعون فــي ظــل هــذه الجاحة

علي خيرالله

التجمع والــتــدرب وتــحــاول جاهدا

حصة تميزت بالضرب الهجومي

بطولة الخليج األولــى في الكويت

فيطلق عليها “الــمــهــاجــمــة” ،فهي

 ،2010والمركز الثاني في أبوظبي

تملك القدرة العالية في االرتقاء،

 ،2011والــمــركــز األول “الميدالية

وت ــت ــص ــدى إلــــى جــمــيــع الــهــجــمــات

الــذهــبــيــة” مــنــتــخــب الــنــاشــئــات في

ف ــي الــلــعــب ،وهــنــالــك الــعــديــد من

الخليج .2011

اإلنجازات التي حققتها ورفعة راية

تألقت حصة فــي كــرة الــقــدم ،ففي

الوطن واسم المملكة الغالية ،فهي

دوري خالد بن حمد للفتيات نالت

تميزت وحصلت على لقب أفضل

الــعــديــد مــن األلــقــاب ،احــتــرفــت في

طموحات ولديهن موهبة وتتمنى

العــبــة شــامــلــة فــي بــطــولــة الخليج

نادي سلوى الصباح بدولة الكويت،

بــاحــتــضــان أكــثــر لــلــمــواهــب الــشــابــة،

للناشئات للمنتخبات التي أقيمت

ومثلت منتخب السيدات في كأس

ف ــال ــري ــاض ــة ال تــقــتــصــر فــقــط على

في الكويت  ،2011وال ننسى بأنها

آســيــا ف ــي تــايــلــنــد ،وحــصــلــت على

الشباب ،فالرياضة قد تكون موهبة

العبة كرة طائرة أيضا ،وشاركت في

أفضل العبة في بطولة غرب آسيا

مستقبل ثم مهنة جيدة.

العديد من البطوالت الخارجية على

وأف ــض ــل الع ــب ــة ف ــي بــطــولــة كــأس

وأضــافــت بــأن شــعــارهــا فــي الحياة

مستوى الخليج ،وحققت المركز

الخليج.

عدم االستسالم والثقة في النفس

الــثــالــث والميدالية الــبــرونــزيــة في

وصــرحــت العيسى فــي ظــل جاحة

ضــــــروري فـــي ال ــري ــاض ــة والــحــيــاة

اليومية التي نعيشها.

أحمد مهدي

بأن تهتم بحميتها الغدائية لتحافظ
على لياقة جسمها ،وأضــافــت في

حسين خليفة

حسم المسؤولون في جهاز الكرة

تصريح خــاص لـــ “الــبــاد” بأنها تود

الطائرة بنادي المحرق صفقتين

المهتمين بالرياضة ووض ــع خطط

الــطــائــرة بــالــنــادي خ ــال الموسم

أن يتم تسليط الضوء على الفتيات

ل ــص ــف ــوف ال ــف ــري ــق األول لــكــرة

تــدريــبــيــة مــمــتــازة ،فــهــنــالــك شــابــات

الــريــاضــي المقبل .2020-2021
وجـــــددت إدارة ن ـ ــادي الــمــحــرق
الــتــعــاقــد مــع الع ــب الــلــيــبــرو علي

خيرهللا لموسم واحد ،كما أعلنت

التعاقد مع العب مركز  3حسين

خليفة الذي سبق له تمثيل نادي
النصر.

ويــأتــي تجديد التعاقد مــع علي
خــــيــــرهللا؛ ن ــظ ــي ــر ال ــم ــس ــت ــوي ــات

الــافــتــة والــكــبــيــرة الــتــي قدمها

مع المحرقاويين خــال الموسم
الحالي  ،2019-2020والذي توج
فيه فــريــق الــكــرة الــطــائــرة بنادي
الــمــحــرق بــلــقــبــي كـ ــأس االت ــح ــاد

ودوري الدرجة األولى .أما حسين
خليفة ،فيعد من الالعبين الشباب

المميزين على مستوى مركز ،3

وسيكون إضافة قوية لتشكيلة
المدرب الوطني محمد المرباطي.

وجــاء التعاقد مع حسين خليفة
في صفقة انتقال حر؛ كونه توقف

عن اللعب لموسمين متتاليين.

tariq_albahhar

أعلن عن فيلم

جديد بعنوان
“ ،”Karenمن

بطولة “تارين

مانينغ”.

ويتحدث الفيلم
عن النساء

العنصريات
بيض

البشرة
الالتي

يتسببن

بالكثير من

المشاكل

في الحي.
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شاهدت لكم :الوثائقي “ ”Worlds Most Wantedعلى “نتفلكس”

“المنصة” ...دراما خليجية تجمع النجوم
أكملت شركة “فيلم جيت”

طارق البحار

العمليـــات الفنية لمسلســـل
“المنصـــة” ،الـــذي تدخل به

محبـــو البرامـــج الوثائقيـــة يمكنكم اآلن

الدراما اإلماراتية والعربية

مشاهدة حلقات“ “�Worlds Most Want

عالـــم المنصـــات العالميـــة

في سبتمبر المقبل.
وتـــدور

قصـــة

 ،”edالتـــي أصبحت متوافرة للمشـــاهدة
علـــى “نتفلكس” ،وتتنـــاول قصص  5من

العمـــل

أخطـــر المجرمين الهاربيـــن والمطلوبين

فـــي إطـــار مـــن الدرامـــا

عالميا ،هم:
ً

االجتماعيـــة التشـــويقية

* اســـماعيل (ال مايـــو) زامبادا غارســـيا:

فـــي عـــدة بلـــدان مـــن

يعتبـــر األخطـــر فـــي المكســـيك والـــدول

الشـــرق األوســـط ،وتجسد

سامانثا لوثويت

الالتينيـــة المجـــاورة ومـــن أخطـــر

صراعات حرب المعلومات

عالميا ،إذ فشـــلت الســـلطات
المطلوبيـــن
ً

والميديا المؤثرة في حياة
البشـــر اليوميـــة بشـــكل
جـــريء ومثيـــر لـــم يقـــدم
ً
سابقا في الدراما العربية.

سيمون موغيليفيتش

األمنيـــة فـــي إلقـــاء القبـــض عليـــه علـــى
ً
عامـــا كاملة بعـــد أن كان هاربا
مـــدار 20

 7اتهامـــات لكابوغـــا فـــي العـــام ،1997

وغيـــرت اســـمها ،وهي
عمرهـــا  15ســـنة
ّ

المباشر والعلني على ارتكابها ومحاولة

واإلفريقية كدماغ يعمل على التخطيط

هناك بأســـماء عديدة منها“ :الشـــيطان”،

المخدرات.

االضطهـــاد والقتـــل الجماعـــي ،وصـــل

تتعلـــق باإلبـــادة الجماعيـــة والتحريض
ارتكابهـــا والتآمـــر الرتكابهـــا ،فضـــا عن

ومعـــروف في األوســـاط باســـم ”ألمايو”

عدد ضحايا اإلبـــادة ما يقارب  800ألف

عالم المخدرات ومشـــتبه بقيادة عصابة

مليون دوالر.

ياســـر النيادي ،خالد الســـيد ،رهام القصار ،ســـعود الكعبي ،يارى قاســـم وشـــادي

عليه تصل لـ  5مليون دوالر.

بالعالـــم ،إنجليزية مشـــتبه فيها بعمليات

ويضم جيني أســـبر ،عالء الزعبي ،يوســـف الكعبي ،جابر جوخدار ،أدهم مرشد

مـــن العدالـــة لمـــا يقـــارب  20ســـنة ،وهو

ولفتـــت المعلومـــات إلـــى أن اإلرهابيـــة

مغامرة التمثيل ألول مرة.

جرائـــم إبـــادة جماعيـــة ضـــد قبيلـــة

ربما تختبئ في اليمن .وهي ابنة لجندي

الموســـم األول منه ،حسب تقارير غير رسمية على منصة “نتفلكس” وتلفزيون

كاســـم حركي إجرامي ،وهو األخطر في

روانـــدي ،وجائزة العثـــور عليه تصل لـ 5

والنجوم ســـلوم حداد وأحمد الجســـمي وســـمر ســـامي ،خالد القيش ،لين غرة،
الصفدي.

أبوظبي .ويجمع المسلســـل نخبـــة من نجوم الوطن العربـــي والخليج وأميركا،

ومن النجوم :مكسيم خليل ،عبد المحسن النمر ،معتصم النهار ،سامر إسماعيل

وغانـــم الزرلـــي ،وألول مرة المذيعـــة اإلماراتية مهيـــرة عبدالعزيز التي تخوض

شيرين تستعد لفيلم سينمائي

فيليسيان كابوغا

*ماتيو ميسينا دينارو :آخر عرابي المافيا

مـــن العدالـــة ،واقتـــرن اســـمه مـــع تجارة

ومن المخطط أن يتم تصوير أجزاء ومواسم جديدة عدة للمسلسل بعد عرض

اسماعيل (ال مايو) زامبادا غارسيا

مرصـــودة دائما مـــن المخابـــرات الغربية

لشـــن هجمات إجرامية ،وهي هاربة من

العدالة لما يقارب  4سنوات.

الصقلية التي شكل منها إجرامه ،وسمي
وبـــدأ تاريخه اإلجرامي خـــال  42عاما،

وتمكـــن خاللها من أن ينتزع القيادة في

* ســـيميون موغيليفيتش :زعيم جريمة

صقلية لصالحه ،ويطور من آليات العمل

من العدالة لما يقارب  25سنة.

هـــارب مـــن العدالـــة لما يقارب  25ســـنة،

منظمة روســـي ،أوكراني المنشأ وهارب

داخل “المافيا” في إيطاليا وغيرها ،وهو

“ســـينالوا” المكســـيكية ،وجائـــزة العثـــور

ســـامانثا لوثويـــت :تعتبـــر أخطـــر امـــرأة

متهم بكونه أكبر زعماء المافيا الروسية،

وجائزة العثور عليه تصل لمليون و600

فيليســـيان كابوغا“ :مجرم حرب” هارب

إرهابية ومعروفه باسم األرملة البيضاء،

الفيدرالـــي بتهـــم كثيـــرة ومنهـــا االتجار

وتحاول الشـــرطة اإليطالية منذ سنوات

أحد أبرز المطلوبيـــن المتهمين بارتكاب

يرجـــح أنها قتلت حوالي  400شـــخص،

“توتسي” في رواندا ،ووجهت المحكمة

بريطاني ،اعتنقت اإلسالم وهي مراهقة

مطلـــوب مـــن قبـــل مكتـــب التحقيقـــات

بالبشـــر ،التزويـــر والقتـــل ،واالبتـــزاز،

والمتاجـــرة بالمخـــدرات ،والدعارة على
نطـــاق دولـــي ،معـــروف بكونـــه األب

الروحي للمافيا الروسية.

ألف دوالر.

طويلة جدا القبض عليه الرتكابه جرائم
قتـــل عـــدة وأعمـــال إرهابيـــة وجرائـــم

منظمـــة ،إال أن جميـــع محاوالتهـــا باتـــت

بالفشل.

وفاة والدة اإلعالمية نادين البدير

دار هالي قلبي

بعــد غيــاب ألشــهر عــن الظهــور ،تداولــت حســابات

أصدرت الفنانة المغربية ســلمى رشــيد أغنية جديدة

فُ جعت اإلعالمية الســعودية نادين البدير بوفاة والدتها،

ميديــا أحدث صورة لهــا ،ظهرت فيها إلــى جانب زوجها

عبر قناتها على “يوتيوب”.

وكتبــت نادين فــي صفحتها الخاصة علــى أحد مواقع

ونعتها بكلمات مؤثرة أظهرت مدى حزنها على رحيلها.

بعنوان “دار هالي قلبــي” ،على طريقة الفيديو كليب

المعجبين بالنجمة شيرين عبدالوهاب على السوشيال

التواصــل االجتماعــي “وجهــك ال يحمــل الفضــول

و”دار هالي قلبي” التي تعد رابع أغنية تطرحها رشــيد

المطرب حسام حبيب ،وترافق ذلك مع تقارير صحافية

واألســئلة وجهك مليء باألجوبة الجســد الــذي أنجبني

هذا العام ،من كلمات وألحان ياســين رامي ،وأشــرف

حول استعداد النجمة المصرية لخوض تجربة سينمائية

جديدة .وبدأت شــيرين بقراءة سيناريو لفيلم جديد سيحمل

عنوان “الســندريال” وفق المعلومــات المتداولة ،ولم تحســم بعد قرارها إلى
حين انتهائها من قراءة سيناريو العمل ،وهو من إخراج محمد خضير.

على توزيعها كريم لوكيلي ،وإخراج محمد علي العويني.

واســتطاعت األغنيــة الجديدة أن تحقــق نجاحً ا كبيــرًا ،إذ حصدت أكثر من
مليون و 100ألف مشاهدة في أقل من يومين على طرحها.

نائم بهــدوء أمي” .وقدم عــدد كبير مــن اإلعالميين العزاء

لبديــر في مصابها ،فكتبت ســهى الوعل “ال حول وال قــوة إال بالله عظم الله
أجرك ربي يجبر قلبك ويقويك ويرحمها ويغفر لها“.

الوجـه األصفـر المبتسـم  ..مـن اختـرعـه ولمـاذا؟
نشــر موقــع “مــاي موديرن ميت” األمريكــي تقريرا تحدث فيه عــن مخترع الوجه

األصفر المبتسم وتاريخه الذي ال يثير البهجة ،على عكسه.
وقـــال الموقـــع ،فـــي تقريـــره إن الوجه

مصمـــم الجرافيـــك  10دقائـــق في

والعينين البيضاويين والفم الذي يتخذ

بــــ “الشـــمس المشـــرقة”

األصفـــر المبتســـم بدائرتـــه المثاليـــة

شكل نصف دائرة ،معروف على أنه رمز
للســـعادة في جميع أنحـــاء العالم .ولكن

القصة وراء هذا الوجه المبتســـم ليست

مبهجة كما يتوقع الكثيرون.

رســـم الشـــكل الـــذي وصفه

العالمـــة التجاريـــة لهذا

 45دوالرا.

الشعار اآلن.

فـــي البدايـــة ،طبعت

ذكـــر الموقـــع أنـــه مـــع

شـــركة التأمين رسمه

مـــرور الوقت ،كان هناك

ماساتشوســـيتس ،عندمـــا تـــم تكليـــف

الموظفيـــن .ألداء هـــذه المهمـــة ،قضـــى

أن بـــول هو الـــذي اخترع الوجه

وباعه للشـــركة مقابل

علـــى أمـــل رفـــع معنوياتهـــم.

تأميـــن برســـم صـــورة لرفـــع معنويـــات

الرغـــم من أنـــه من المتفـــق عليه عموما

وال شـــركة التأمين مالك

يعـــود تاريـــخ ابتـــكار هـــذا الوجـــه إلـــى

هارفـــي روس بـــول مـــن قبـــل شـــركة

القمصـــان وحمـــات المفاتيـــح .وعلـــى

المبتسم ،إال أنه لم يكن هو

علـــى أزرار وملصقـــات

ســـنة  1963فـــي ورسســـتر بواليـــة

بطاقـــات التهنئـــة والملصقـــات إلـــى

العديـــد مـــن النزاعـــات

لتوزيعهـــا علـــى موظفيهـــا

وســـرعان مـــا اكتســـبت هـــذه الصـــورة
شـــعبية وبـــدأت الوجـــوه الصفـــراء
المبتســـمة تظهـــر علـــى كل شـــيء مـــن

الحمل

القانونيـــة حـــول مـــن يمكنـــه

المطالبـــة بملكيـــة تصميـــم الوجـــه

المبتسم.

فـــي أوائـــل الســـبعينات ،قـــام األخـــوان

الميزان
من المؤكد أن الحظ سيبتسم لك ،والتوفيق

الكثير من التغيرات اإليجابية على مستوى

يحالفك اليوم والغد والفترات التالية.

عالقتك باألصدقاء والعائلة.

الثور

العقرب
أنت من الشخصيات التي تستغل ذكاءها في

هناك عالقة جديدة في األفق ستغير كثيرً ا من

الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط.

شكل حياتك بالكامل.

القوس

الجوزاء

حاول أن تعبر عن المشاعر بحرية كبيرة ودون

أنت تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهدً ا

أي عالمات خجل مع الشريك.

من خالل تفاعلك.

السرطان

الجدي
امنح نفسك بعض الراحة وتناول بعض

عليك أن تعادل بين التعبير عن مشاعرك

الفيتامينات المقوية ،مع الغذاء المتكامل.

والحفاظ على سير حياتك.

الدلو

األسد

تضع نفسك في حالة من التشتت العاطفي؛

للحصول على جسم رشيق البد أن تهتم بالغذاء

بسبب وجود الكثير من األشخاص.

أول وأخيرً ا.
الصحي ً

الحوت

العذراء
تعيش حالة من حاالت اإلحباط الذهني؛ بسبب
عدم االهتمام بك.

تسيطر عليك الحاجة للوجود في عالقة عاطفية

حقيقية ،أنت في مرحلة انتقالية من حياتك.

برنارد وموراي سباين باالستحواذ على

ومــن جهتها ،حاولت

حقوق طبع ونشر التصميم وأضافا إليه

شــركــة “وول مــارت”

عبـــارة “ليكـــن يومك ســـعيدا” .وقد باعا

الحصول على حقوق

أكثـــر من  50مليون زر على شـــكل وجه

الــنــشــر والــتــألــيــف من

مبتسم.

الـ ــشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ســنــة

كان هدفهمـــا جنـــي األربـــاح مـــن خالل

 ،2006إال أنـــهـــا لــم

محاولة إعـــادة التفاؤل إلى األمريكيين

تــتــمــكــن مــــن ذلـ ـ ــك وال

خالل حرب الفيتنـــام .وقد منح الفضل

تزال شركة “ذا سمايلي كومبني”

لهذيـــن األخويـــن على نشـــر هـــذا الوجه

الــوحــيــدة اآلن الــتــي لــهــا ملكية رمــوز

المبتســـم فـــي ســـنة  1971عندمـــا ظهرا

الــوجــه األصــفــر المبتسم فــي أكثر من

في برنامج تلفزيوني.

 100دولة.

أورد الموقـــع أن الصحفـــي الفرنســـي

في ســـنة  ،2001حاول تشارلي بول ،ابن

فرانكليـــن لوفرانـــي أســـس ســـنة 1971

هارفـــي بـــول ،إنقاذ إبداع والـــده من عالم

شـــركة “ذا ســـمايلي كومبنـــي” التـــي

االســـتهالك مـــن خـــال إنشـــاء مؤسســـة

يســـتحق العناء وقد فهم قوة االبتســـامة

تحولت فيما بعد إلى عمالق عالمي.

“وورد ســـمايلي فاونديشـــن” .ومـــن خالل

والعمل الطيب”.

 25اغسطس
2012
وفاة نيل آرمسترونغ ،رائد فضاء
أميركي وأول من مشى على
سطح القمر ،حاصل على درجة
علمية في هندسة الفضاء من
جامعة بوردو ثم
على الماجستير
في هندسة
الفضاء.

موقعها
على اإلنترنت،
يعتقـــد هارفـــي أن “كل
واحـــد منـــا لديـــه القـــدرة علـــى إحـــداث
تغييـــر إيجابي في هـــذا العالم ،وقد عاش
ً
وفقـــا لـــذاك االعتقـــاد” ،و”كان يعلم أن أي
جهـــد لتحســـين العالم ،مهمـــا كان صغيرا،

1768
المستكشف اإلنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.

1944
تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.

1930
والدة النجم السينمائي الكبير شون كونري وهو من أصول إسكتلندية.

1969
وفاة هاري هاموند هيس ،جيولوجي أميركي يعتبر أحد مؤسسي نظرية الصفائح التكتونية.

1991
بيالروسيا تعلن استقاللها عن االتحاد السوفيتي.

“بنفت” :تحويالت ومدفوعات غير مسبوقة بالعيد

بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــفـــوق  22مـــلـــيـــون ديـــنـــار

أعلنت شــركة بنفت ،الرائدة في مملكة البحرين والالعب الرئيس في مجال المعامالت المالية اإللكترونية والتكنولوجيا
الماليــة علــى مســتوى المنطقــة ،عن اســتمرار تحقيق نمو متزايد للتحويــات والمدفوعات المالية عبــر تطبيق “بنفت بي –
 ،”BenefitPayووصــول إجمالــي قيمــة المعامــات اإللكترونية في  3أيام عيد األضحى المبارك لمســتوى غير مســبوق بلغ
 22.5مليون دينار بحريني.

ون ــج ــح تــطــبــيــق “بــنــفــت بـ ــي” بجمع

وزادت عـ ــن  534أل ـ ــف ديـ ــنـ ــار فــي

وي ــوض ــح هـ ــذا الــنــمــو ت ــزاي ــد شعبية

المالي اإللكتروني وحلول الدفع في

المعطيات تنامي أع ــداد مستخدمي

المستخدمين فــي مملكة البحرين،

تشكيلة متكاملة من خدمات التحويل
منصة واحــدة ،وهو ما حفز الجمهور
ف ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن العــتــمــاده في

إنــجــاز مختلف مــعــامــاتــهــم الــمــالــيــة،

بــمــا فــي ذل ــك أنــشــطــة الــتــســوق ودفــع

ّ
وسجل
الفواتير وتــحــويــل الــعــيــادي.

التطبيق قفزة ملفتة بإجمالي مبالغ

التحويالت المالية اإللكترونية في
أيام عيد األضحى ،إذ تجاوزت حاجز
 20مليون دينار بحريني في خدمة
“فوري ”+وحدها.

وبلغ إجمالي التحويالت فــي خدمة
“فـ ــوري” أكــثــر مــن  1.3مليون ديــنــار،

خــدمــة “ف ــوات ــي ــر” .وتــســتــعــرض هــذه
التطبيق واستمرار االلتزام المجتمعي
بـ ــاإلجـ ــراءات االح ــت ــرازي ــة لــلــحــد من

انتشار فيروس كورونا “كوفيد ”19 -
في المملكة ،وذلك بإقبال فئة واسعة
مــن الجمهور على اســتــخــدام وسائل

الدفع االلكتروني.

التطبيق وانتشاره بنطاق أوســع بين
كما يــؤكــد توجههم لخفض التعامل
بالنقود الورقية التزامً ا بــاإلجــراءات

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ومن هذا المنطلق ،نفخر ج ًدا بتحقيق
هــذا اإلنــجــاز المتميز ،ونتطلع قدمً ا

وبــهــذه المناسبة ،صرحت مدير أول
ً
قائلة
خدمات الدفع شفق الكوهجي،
نموً ا غير مسبوق إلجمالي التحويالت

واحــتــفــلــت شــركــة بنفت مــع عمالئها

والمدفوعات المالية عبر تطبيق “بنفت
بي” في  3أيام عيد األضحى المبارك.

لحصد المزيد من النتائج اإليجابية

إثراء حياة المستخدمين”.

ومــتــابــعــيــهــا عــلــى مــنــصــة انــســتــغــرام

بفرحة العيد ،بإقامة مسابقة تفاعلية

رقمية تؤهل جميع المشاركين لدخول
قيمة بمجموع
السحب على  15عيدية ّ

أطــلــقــت ورش ــة عــمــل “مــديــر االبــتــكــار

الخليج العربي مبادرة مقهى االبتكار

من القدرة على االستشراف واالبتكار

المعتمد لألعمال” التي نظمتها جامعة
عــن بــعــد فــي خــتــام أعــمــالــهــا ،لتجمع

قــيــادات ومــديــري المؤسسات القائمة
على االبتكار المؤسسي مــن مختلف

دول مجلس التعاون ال ــدول الخليج
الــعــربــي والــعــالــم الــعــربــي ،فــي خطوة

لتوثيق التعاون المستقبلي في مجال

“ص ـ ْـي ــد الــحــيــه بــيــه” بحصد
مــســابــقــة َ

إعجاب الجمهور ،وامتازت بمشاركة
واسعة منهم طوال المدة المخصصة
لها ،إذ شــارك فــي المسابقة أكثر من
 50,000في الفترة المقررة للمسابقة.

االبــتــكــار وتــنــظــيــم الــمــزيــد مــن ورش

العمل واللقاءات التي تعنى بمناقشة
معادلة االبتكار واإلبداع من منظورها
األحدث.

وال ـ ــدراس ـ ــات وال ــت ــدري ــب والــتــعــلــيــم
ال ــت ــي ط ــرح ــت مــفــهــوم أوس ـ ــع لــعــالــم

التنفيذي للتحول اإللــكــتــرونــي

التصميمي ،ونموذج العمل التجاري،

المضافة للمنتجات بالنسبة للعمالء

المستمر جملة من المحاور العناوين

وسـ ــلـ ــط ف ــي ــه ــا نـ ــائـ ــب ال ــرئ ــي ــس

ومبادئ االبتكار المؤسسي والتفكير

ونــاقــشــت الــورشــة الــتــي نظمها مركز

جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع

الــرقــمــي ف ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،

مــن الــمــحــاور الــرئــيــســة ،منها :مفهوم

ف ــي تــقــنــيــة االب ــت ــك ــار أحــمــد بــوهــزاع

عناصر نموذج العمل التجاري والقيمة
أو الفئة المستهدفة وطبيعة العالقة
معهم وخصائهم وقــنــوات التواصل

خريجي المملكة المتحدة في

اإللــكــتــرونــيــة تــنــاولــت الــتــحــول

والتقنية المتسارعة عبر طــرح عدد

البحرين لتقنية المعلومات المتخصص

البحرين ،نظم المجلس الثقافي

خريجي المملكة المتحدة في

مع هيئة المعلومات والحكومة

والــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة والسياسية

الــجــيــوســي ،ون ــائ ــب رئ ــي ــس جمعية

في إطار سلسلة فعاليات شبكة

المبادرات.

تطبيق زووم ( )Zoomبالتعاون

والتميز فــي ظــل جائحة كوفيد ،19

والتقنية بكلية الدراسات العليا عودة

“الحكومة اإللكترونية” و”الثقافي البريطاني” ينظمان ندوة عن التحول الرقمي

البريطاني نــدوة إلكترونية عبر

الــحــاجــة لــقــيــادات تملك ق ــدرة عالية

إذ عرض كل من مدير برنامج االبتكار

زكـ ــريـ ــا ال ــخ ــاج ــة الـ ــضـ ــوء عــلــى

ت ــف ــاص ــي ــل مـــــبـــــادرات الــتــحــول

معم بطرق إبداعية مبتكرة ومصادر

وتأثير إجراءاتها علي عملية االبتكار،

اإليرادات.

وطرق التفكير التصميمي الذي يوضح

الرقمي التي تقودها الهيئة في

ورك ـ ــزت ال ــورش ــة عــلــى بــيــان أهــمــيــة

خطوات االبتكار من بداية التعاطف

مــخــتــلــف ق ــط ــاع ــات الــحــكــومــة،

االب ــت ــك ــار ف ــي ك ــاف ــة ش ــئ ــون الــحــيــاة

إلــى الــخــروج بــالــمــشــروع الــنــهــائــي ،إذ

وخطتها الشاملة أثــنــاء جائحة

وعناصره ومجاالته ،وسبل بناء أجواء

كــانــت الــخــطــوات مــدعــمــة بالقصص

فــيــروس كــورونــا (كوفيد ،)19 -

مالئمة لالبتكار ودور القيادة والكوادر

اإلبــداعــيــة وقــصــص الــنــجــاح الملهمة

إضــافــة لتقديمه مــجــمــوعــة من

ف ــي دعـ ــم تــلــك األجـ ـ ــواء اإلب ــداع ــي ــة،

والــتــي ال تتطلب الكثير مــن الــمــوارد

الــنــصــائــح والــتــوجــيــهــات بــشــأن

إلــى جانب نظام المؤسسة وثقافتها

المالية بطبيعة الحال.

ك ــي ــف ــي ــة اســــتــــفــــادة ال ــش ــرك ــات

الصغيرة والمتوسطة مــن هذه

“الزوردي” تعيد هيكلة إيـــــراداتــهــــا

زيادة متســارعة في حصة مبيعات التجزئة والتجارة اإللكترونية

أعــلــنــت شــركــة “الزوردي للمجوهرات”

ً
قرارا بالقبول بتكاليف
اتخذت الزوردي

ف ــي مــجــال تــصــمــيــم وتــصــنــيــع وتــوزيــع

منتجاتها من المشغوالت الذهبيىة والتى

استرجاع المنتجات.

السفر والسياحة في البحرين ،من خالل طرح شهادة دبلوما

(الزوردي أو “الــشــركــة”) ،العالمة األبــرز
ال ــم ــج ــوه ــرات وال ــم ــش ــغ ــوالت الــذهــبــيــة

فــي منطقة الــشــرق األوس ــط ،الــيــوم عن

قد ال تتناسب أوزانها العالية مع شريحة

كافية من المستهلكين من أجل ترشيد
وتــحــســيــن اســتــثــمــار الــشــركــة فــي رأس

نتائجها الــمــالــيــة لــلــربــع الــثــانــي مــن عــام
ً
ثابتة
بخطى
وقت تسير فيه
 ،2020في
ٍ
ً
باتجاه تحقيق التزامها بمسار التحوّ ل

التمويل .كما شــهــدت إيـ ــرادات الجملة

التجزئة والتجارة اإللكترونية.
فيما شهدت نتائج الربع الثاني انخفاضاً

نفسها من العام الماضي.

ـام نحو تجارة
الــذي انطلقت بــه قبل عـ ٍ

المال العامل للذهب و تخفيض تكاليف
فــي مصر أنخفاضا فــي النصف الحالي
ً
مقارنة بالفترة
من العام بنسبة 30.6%

وقــــت نــجــحــت فــيــه الزوردي في
ف ــي
ٍ
ّ
التغلب على العديد من التحديات على

ً
أن
م ّر تاريخها الممت ّد على 40
عاما ،إالّ ّ
أزمـ ــة كــوفــيــد -19الــتــي ضــربــت معظم
ً
مقرونة
شركات األعمال من حول العالم،
ب ــاالرت ــف ــاع ال ــح ــاد ف ــي أس ــع ــار الــذهــب

ومضاعفة الضريبة على القيمة المضافة
كـ ّـلــهــا فــاقــمــت م ــن الــصــعــوبــاتّ .
“أثـ ــرت

الطرفين في مصلحة جميع العاملين والمتخصصين في هذا

المجال من خالل تدريبهم لنيل شهادة دبلوما السياحة والسفر؛

بغية صقل مهاراتهم وضمان مدى جاهزيتهم لمزاولة عملهم

بشكل
 66.2مليون لهذه الفترة نجمت
ٍ
أســاســي عــن إقــفــال الــمــراكــز الــتــجــاريــة،

تفشي فــيــروس كــورونــا” ،هــذا مــا صـرّح

ويستهدف برنامج دبلوما أساسيات السفر والسياحة كافة

وزي ـ ــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة إلــى
 15%اعــتــبـ ً
ـارا مــن أول يــولــيــو ،2020

وت ــق ــل ــي ــص سـ ــاعـ ــات ال ــع ــم ــل ع ــل ــى أث ــر

بــغــيــة خ ــدم ــة الــمــجــتــمــع ،الــتــي
مــن شأنها الــمــســاعــدة أيـ ً
ـضــا في

تــيــســيــر ت ــواص ــل الــمــســتــفــيــديــن

والمتعاملين مع الهيئة وغيرها
مــن الجهات الحكومية ،أبــرزهــا

تطبيق “مجتمع واعــي” الــذي تم
إطــاقــه أخ ــيـ ـرًا ،وســاهــم بشكل

كبير في تعزيز جهود المبذولة
من قبل الفريق الوطني لمكافحة
فـ ــايـ ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي مملكة
البحرين.

المؤسسات بمركز أوريجين للتدريب .ويصب التعاون بين

مسبوقة مثل انتشار وبــاء كوفيد،-19

للالزوردي.

اإللكترونية بالتعاون مع شركائها

السفر والسياحة البحرينية ،ومرتضى النجار ،مدير تدريب

عام 2020م مما أ ّدى إلى خسارة بقيمة

ب ــه ســلــيــم ش ــدي ــاق ،الــرئــيــس التنفيذي

هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة

ووقع مذكرة التعاون كل من جهاد أمين ،رئيس جمعية مكاتب

في إيرادات الجملة في المملكة العربية

واالرتـ ــفـ ــاع ال ــح ــاد ف ــي أس ــع ــار الــذهــب،

الخدمات العديدة التي طورتها

 -كندا.

بلغت اإليرادات التشغيلية للمجموعة 49

الــســعــوديــة نــتــيــجــة تــأثــيــر ع ــوام ــل غير

ال ـ ــب ـ ــاد .واسـ ــتـ ــعـ ــرض الــخــاجــة

السفر والسياحة الممنوحة من اتحاد النقل الجوي الدولي IATA

بشكل كبير
مبيعاتنا التقليدية بــالــوزن
ٍ
على أعمال الشركة نتيجة ارتفاع أسعار

مليون ريال سعودي في الربع الثاني من

بــأنــشــطــة الــتــحــول الــرقــمــي في

البحرينية مــذكــرة تــعــاون لتدريب موظفي وك ــاالت ومكاتب

بما يتماشى مع المستجدات في هذا القطاع ،سواءً بما يتلعق
ُ
عامة في المرحلة
بالسياحة الداخلية لكل بلد أو بنشاط القطاع

الذهب وزيادة الضريبة ،التي تزامنت مع

الــبــحــريــن واألطـــــــراف المهتمة

تعــاون مشــترك بيــن “أوريجيــن” و”مكاتــب الســفر”

ً
ّ
لتفشي جائحة
منعا
التدابير االحترازية

كوفيد -19الخسارة لمرة واحدة نتيجة

وح ــض ــر الـ ــنـ ــدوة مــجــمــوعــة من

منح دبلوما  IATAفي السفر والسياحة عبر التدريب االفتراضي
وقع مركز أوريجين للتدريب وجمعية مكاتب السفر والسياحة

لمرة واحــدة تمثل تتعلق بسحب بعض

multaqa@albiladpress.com

 1,000دي ــن ــار بــحــريــنــي .ونــجــحــت

ورشة “مدير االبتكار المعتمد لألعمال” تطلق مبادرة مقهى االبتكار عن بعد
االبتكار واإلبداع السيما في ظل تولد

15

االحــتــرازيــة ودعــمً ــا للجهود الوطنية

للتطبيق والمساهمة بشكل أكبر في

“إن ــه لــمــن دواعـ ــي س ــرورن ــا أن نشهد
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التي تعقب التصدي للجائحة.

العاملين فــي شــركــات ومكاتب الطيران والسياحة ،منظمي

الرحالت السياحية ،موظفي االستقبال والسكرتارية ،الموظفين

الــقــائــمــيــن بــمــهــام عــمــل ال ــح ــج ــوزات لــلــمــســؤولــيــن وال ــرؤس ــاء
التنفيذيين ،باإلضافة إلى المرشدين السياحيين.
ويتم في البرنامج تعلم المهارات األساسية والكفايات المطلوبة
المرتبطة بقطاع السياحة والــســفــر ،كما يسلط الــضــوء على
مواضيع مهمة في هذا القطاع ،كأثر العوامل الجغرافية في
التخطيط للسفر ،إج ــراءات السفر ،أساسيات النقل الجوي،
النقل البري :مقدمة في خدمات السكك الحديدية ،السيارات
والمقطورات ،منتجات وخدمات الفنادق ،النقل البحري وغيرها.

““ :”The Bankerاإلسالمي األردني” أفضل بنك إسالمي باألردن 2020
حصد البنك اإلسالمي األردني وهو إحدى الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب جائزة أفضل بنك إسالمي في األردن لعام  2020للمرة
الســابعة مــن مجلــة  The Bankerالبريطانيــة التــي تصــدر عــن مجموعــة  Financial Timesوالمتخصصة في مجال البنوك واالســتثمار على المســتوى
الدولي والتي تمنحها المجلة للبنوك المتميزة على مستوى كل دولة في كل عام.
حيث اكــد التقرير الــصــادر عــن المجلة

اجــمــالــي األص ـ ــول بــمــا فــيــهــا حــســابــات

التابع لــوزارة الطاقة والثروة المعدنية،

عبر االنترنت  I-Bankingمع االستمرار

فــي األول مــن شهر حــزيــران ان البنك

االستثمار المقيدة بنسبة  7.6%لتصل

اض ــاف ــة ال ــى ال ـ ــدور الــمــمــيــز لــلــبــنــك في

بإصدار البطاقات المصرفية المتوافقة

اإلسالمي األردني يعد اكبر بنك إسالمي

الى حوالي  5مليار دينار في عام 2019

توفير وتسهيل حــصــول ذوي اإلعــاقــة

مع احكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

ف ــي األردن وث ــال ــث اكــبــر بــنــك أردنـ ــي

مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لتصل

على الخدمات المالية المصرفية بكل

والــتــوســع فــي خــدمــات وشبكة أجهزة

مــن حيث األص ــول استحق هــذا الفوز

الى  24.33%وارتفاع العائد على حقوق

ســهــولــة ويــســر ومــنــهــا اصـ ــدار بطاقات

الصراف اآللي.

بالجائزة لتحقيقه للمعايير والمتطلبات

المساهمين ليصل الــى  13.3%مقابل

خــاصــة لــــذوي اإلع ــاق ــة الــبــصــريــة الــى

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي

المحددة للمشاركة بالجائزة من حيث

 13%في العام السابق وتحسنت نسبة

جــانــب مــشــاركــة الــبــنــك ف ــي الــبــرنــامــج

لمجموعة الــبــركــة المصرفية األســتــاذ

النمو في المؤشرات المالية وااللــتــزام

الــديــون غير العاملة للبنك لتصل الى

ال ــوط ــن ــي لــلــتــشــغــيــل الـ ــذاتـ ــي (ان ــه ــض)

عدنان احمد يوسف إن حصول البنك

والــتــمــيــز فــي تطبيق الــشــمــول الــمــالــي

 3.97%مقابل  4.2%في العام السابق،

لــتــمــكــيــن الــشــبــاب م ــن إق ــام ــة مــشــاريــع

عــلــى هـ ــذه ال ــج ــائ ــزة الــمــرمــوقــة لــلــعــام

واالبــتــكــار فــي الــخــدمــات والمنتجات

كما يعد البنك االســامــي األردن ــي اول

تــنــمــويــة وتــوفــيــر ف ــرص عــمــل ،إضــافــة

الــســابــع عــلــى الــتــوالــي هــي شــاهــد على

وخدمة العمالء واطالق مبادرات الطاقة

بــنــك اردنــــي يــقــدم تــمــويــل الــســخــانــات

ال ــى الــتــوســع واالبــتــكــار فــي الــخــدمــات

االن ــج ــازات الــتــي حققها الــبــنــك ،والتي

الخضراء خدمة للمجتمع والبيئة ،حيث

والــخــايــا الشمسية للمنازل المدعوم

الرقمية االلكترونية بإطالق إصــدارات

تجسد دوره الواضح في ترسيخ تجربة

ارتفع صافي دخل البنك بنسبة 9.1%

بــنــســبــة  30%مـــن صـــنـــدوق تشجيع

محدثة على التطبيق المصرفي عبر

الــصــيــرفــة اإلســامــيــة كــونــه الــمــصــرف

ليصل الــى  54.3مليون ديــنــار وارتــفــع

الــطــاقــة الــمــتــجــددة وتــرشــيــد الــطــاقــة

الهاتف المحمول والخدمات المصرفية

اإلس ــام ــي األول واألك ــب ــر فــي الــســوق

المصرفية األردنية ،وبات يحتل مكانة
ب ـ ــارزة عــربــيــا ودول ــي ــا نــظــرا لــلــخــدمــات
والمنتجات المصرفية اإلسالمية ذات
الــجــودة العالية التي يقدمها لمختلف
شــرائــح العمالء مــن أف ــراد ومؤسسات
تلبي احتياجات المجتمعات واألسواق
األردنية واإلقليمية.
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المشاهدات بعد مرور  24ساعة فقط على طرحها على موقع “يوتيوب”.
وحصدت األغنية  100مليون مشاهدة بعد مــرور يــوم واحــد على طرحها يوم
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أغانيهم “ديناميت”
رق ــم ــا قــيــاســيــا في

الثالثاء

albiladpress.com

ت ــي إس” الــتــاريــخ

الجمعة  21أغسطس الجاري .وقال متحدث باسم موقع “يوتيوب” لمجلة “فوربس”
األميركية في بيان“ :يمكننا التأكيد أن أغنية “ديناميت” لفريق “بي تي إس” سجلت

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

رقما قياسيا جديدا على مدار  24ساعة ،متجاوزة  100مليون مشاهدة مع 101.1
مليون مشاهدة في الـ  24ساعة األولى” .ومع لحظة كتابة هذه السطور ،تجاوزت
أغنية “ديناميت”  177مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

أطفال يلعبون على ضفاف نهر مع ارتفاع منسوب
المياه في نهري الغانج ويامونا في مدينة هللا أباد
شمالي الهند (أ ف ب)

فنانة أميركية ترتل “سورة القمر” بطريقة مدهشة
تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطــع فيديــو ظهــرت فيــه فنانــة

أميركيــة ،وهــي تقــرأ آيــات مــن ســورة “القمــر” بطريقــة مميزة ومــن دون أي

خطــأ .المقطــع المصور الذي نــال إعجاب الكثيرين نشــرته الفنانة األميركية،

جينيفر جراوت ،عبر حسابها بمقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وعلقــت جــراوت على الفيديو قائلة“ ،جمعة ســعيدة للجميــع! هذا هو المنتج
النهائــي لتــاوة المنشــاوي التــي عملــت عليهــا معكــم جميعً ــا فــي “”IGLives

الخاص بي” .وأضافت“ ،كما ترون ،اســتغرق األمر حوالي  22ســاعة لتعلمها،

ثم ربما  6ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذا النقطة”.

وأوضحــت المطربــة األميركيــة“ ،أن قراءتهــا ليســت مثاليــة بنســبة ٪ 100
حتــى اآلن ،لكنهــا قــررت المشــاركة علــى أي حــال ..ألنهــا مســتعدة لالنتقــال

إلــى تــاوة أخرى” .وختمت بقولها“ ،أرجو أن ننــال الثواب على كل جهودنا..
آميــن” .كانــت جــراوت قالــت فــي وقــت ســابق ،إنها تحب ســماع القــرآن من

القــارئ المصــري الشــهير محمد صديق المنشــاوي ،كما تحب ســماع ســورتي
يوســف والتكويــر” .جنيفيــر جــراوت ( 30عامــا) ،أعلنــت إســامها قبــل عــدة

سنوات ،متزوجة من مطرب مغربي ولها ابنة منه ،وتعيش في المغرب.

ثعبان روبوتي

خارق يعمل بالليزر

الكشف عن كنز إسالمي نادر قرب تل أبيب

تــم تصميــم آلة ليــزر تســتخدم ذراع

اكتشــف شــباب متطوعــون فــي حفريات أثريــة أجرتها هيئة

أي قطعة معدنية وتقطيعها بســهولة

مــن العصــر العباســي ،يعــود تاريخه إلــى ما يقــرب من 1100

داخل إطــار معدني أكبر يحول دون

مــا قبــل الخدمة العســكرية) بانتظــام خالل العطلــة الصيفية

يشــبه الثعبــان يمكنــه الوصــول إلــى

اآلثــار اإلســرائيلية ،أثناء بناء حي قرب تــل أبيب ،كنزا نادرا

وســرعة كبيرة حتى إذا كان موقعها

عام .ويشــارك شــباب شــنات شــيروت (وهي خدمة تطوعية

وصــول اآلالت التقليدية إلى داخله،

في الحفريات المنظمة من قبل هيئة اآلثار اإلسرائيلية.

ونشــر الموقــع مقطعــا مصــورا آللــة

فــي مدينــة حولــون القريبة من تل أبيب ،فجأة شــيئا متأللئا

المهــام دون تدخــل بشــري في وقت

الحفريــات ،ليــات نــداف زيــف والدكتــور إيلــي حــداد ،مــن

ويقــول الموقــع إن روبــوت الليــزر

كان يحتــوي علــى  425قطعــة نقديــة ذهبيــة ،يعــود معظمها

داخــل المناطــق الخطــرة مثــل

العمالت في هيئة اآلثار اإلسرائيلية“ :من النادر للغاية العثور

يمثــل الدخــول إليهــا خطــرا علــى

وخاصــة العمالت الذهبية .وهي من أقدم المخابئ المعروفة

وتصــل قــوة الليــزر المســتخدم فــي

مصنوعــة مــن الذهــب الخالــص 24 ،قيراطــا ،ويبلــغ الــوزن

يمنحــه قوة قطع كبيرة تصلح للعمل

كبيــر مــن المال فــي تلك األيــام” .وتابع“ :مــن الفحص األولي

بحسب موقع “ماشابل” األميركي.

الليــزر الروبوتية ،التــي يمكنها تنفيذ
قياسي.

ويــوم الثالثــاء الماضــي ،الحــظ اثنــان مــن هــؤالء الشــباب،
فــي األرض أثنــاء عملهــم فــي الحفريــات .ووفقــا لمديــري

هيئــة اآلثار اإلســرائيلية ،فإن “الكنــز المدفون منذ  1100عام

مصممــة بصــورة أساســية للعمــل

إلــى العصــر العباســي” .وأوضــح الدكتــور روبرت كــول خبير

مكونــات المفاعــات النوويــة التــي

علــى كنــوز مــن العصر العباســي في الحفريات في إســرائيل،

البشر.

هذا الروبوت إلى  5كيلووات وهو ما
مع التصميمات المعدنية السميكة.

“ابتكار ذكي” بمراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

لهذه الفترة (من القرن التاسع) الموجودة في البالد .العمالت
اإلجمالي للكنز حوالي  845غ من الذهب الخالص ،وهو مبلغ

مداه  300كلم“ ..تاكسي طائر” يدخل الخدمة 2025
يواصــل خبــراء الســيارات تطويــر منتجاتهــم بصــورة مســتمرة حتــى أصبحــت
صناعــة الســيارات تمتلــك تقنيــات متطــورة تجعلهــا قــادرة على إنتــاج مركبات

قادرة على الطيران.

ورغــم أن شــركة “تســا” األميركيــة تحقــق إنجــازا كبيــرا فــي مجــال الســيارات

الطائــرة ،إال أن التاكســي الطائــر الــذي تنتجــه إحــدى الشــركات األلمانيــة يمتلك

مميزات كثيرة ،حيث يمكنه حمل  5أشــخاص بينهم قائد المركبة ،ويصل مداه

إلى نحو  300كيلومتر .ويقول موقع “دويتشــه فيله” إن التاكســي الطائرة الذي
تنتجــه شــركة ألمانيــة يمكنــه قطــع مســافة  22كيلومترا في  6دقائــق فقط ،كما

أن الشــركة تخطط لجعله ذاتي القيادة في المســتقبل .ويعمل التاكســي الطائر

بمحركات كهربائية ويمكنه قطع مسافات كبيرة في وقت قياسي.

للقطــع النقديــة ،فــإن تاريــخ معظمهــا يعــود إلــى نهايــة القرن

مع عودة حركة الطيران حول العالم في وقت ال يزال وباء كورونا يتفشى به ،تسعى

الخالفة العباسية الواسعة الممتدة من بالد فارس في الشرق

بالعدوى ،وهو ما تحاول شــركة يابانية القيام به من خالل ابتكار أبواب لمراحيض

بالعــراق” .ومــن بيــن القطــع ،قطعــة نــادرة اســتثنائية ،لم يقع

المســتجد من شــخص إلى آخر لمس األســطح الملوثة ،مما دفع شــركة “أول نيبون”

قطعــة من الذهــب الصلب لإلمبراطــور البيزنطي ثيوفيلوس

دون الحاجة إلى لمس المقابض .وتكمن فكرة األبواب الجديدة ،في أنها ال تحتوي

القســطنطينية .ويعــد ظهور هذه القطعــة النقدية البيزنطية

مقبــض بــاب المرحاض ،بحيث يمكن فتحه بدفعه باســتخدام المرفق ،وفقما ذكرت

مــادي نــادر علــى الروابــط المســتمرة (الحــرب ،التجــارة) بين

زر ينزلــق مــن جانــب إلــى آخــر ،كمــا يمكــن إحــكام إغالقــه من خــال زر أكبــر حجما

التاســع الميــادي .وكانــت المنطقة في هــذه الفترة جزءا من

شــركات الطيــران إلــى إيجــاد حلــول مبتكــرة تقلل مــن احتماليــة إصابة المســافرين

إلى شمال إفريقيا في الغرب ،وكان مركز حكومتها في بغداد

الطائــرات ،ال حاجــة لألشــخاص إلى لمســها .ومــن أبرز طرق انتقــال فيروس كورونا

العثور عليها مطلقا في الحفريات في إســرائيل ،وتتمثل في

الجويــة اليابانيــة ،إلى ابتكار أبــواب لمراحيض الطائرات ،يمكن فتحها وإغالقها من

( 842 - 829م) ،وقــع ســكها فــي عاصمــة اإلمبراطوريــة فــي

علــى مقبــض يتــم ســحبه للخــارج ،كما هــو الحال حاليــا ،وإنمــا بتركيب زنبــرك على

الصغيــرة فــي كنز مــن العمالت المعدنية اإلســامية هو دليل

“ســي إن إن” اإلخباريــة األميركيــة .أما داخل المرحــاض ،فيتم فتح الباب من خالل

اإلمبراطوريتين المتنافستين خالل تلك الفترة.

يتــم الضغــط عليــه بالمرفــق أيضا ،مما يعنــي أنه يمكن فتح وإغالق هــذا الباب دون

استخدام الكفين تماما ،من الداخل والخارج.

اإلعدام لسوري اغتصب

رقم قياسي ألسرع خط

قضت المحكمة العسكرية الثالثة في

سجل مجموعة من العلماء رقما قياسيا

ثم ذبحها بالســكين ،وبالسجن المؤبد

لزيــادة ســرعة اإلنترنت ،في ابتكار من

ووقعــت الجريمــة خــال شــهر يوليو

البعض .ويعتبر الرقم القياسي الجديد

دمشــق ،وأفــادت تقاريــر آنــذاك بــأن

العالمي المســجل ســابقا ،والذي صممه

وقتلهــا ذبحــا بالســكين ،بمســاعدة

ســجل العلمــاء فــي اكتشــافهم الجديد

وقــوع الحــادث إن “ابنتــه كانــت هــي

الثانيـ�ة( ( .)Tbpsوبحســب موقــع “�sci

ســمع صراخــا وأصــوات اســتغاثة،

مــع توفيــر النــت الجديــد فــإن تحميــل

مضرجــة بدمائهــا ،وأخبــره ابنــه أنــه

 15غيغــا بايــت ،يحتــاج فقــط إلــى

إنترنت على اإلطالق

شقيقته وذبحها

دمشق بإعدام شاب اغتصب شقيقته

عالميــا من خالل ابتكار طريقة جديدة

لوالد الضحية لوقوع الجريمة بعلمه.

شــانه أن يغيــر مجــاالت الحيــاة لــدى

الماضــي ،فــي بلــدة الذيابيــة بريــف

أســرع بحوالــي  5أضعــاف مــن الرقــم

شــابا اغتصــب شــقيقته الثالثينيــة،

فريــق مــن الباحثيــن اليابانييــن ،حيث

والدهمــا .وقــال والــد الضحيــة يــوم

سرعة مذهلة تبلغ  178تيرا بايت في

وشــقيقها محمود فــي الغرفة وبعدها

 ”encealertالعلمــي المتخصــص ،فإنــه

وعندمــا دخــل الغرفــة شــاهد ابنتــه

حوالــي  1500فلم بدقة “ 4كي” بحجم

قتلهــا ثــم هــرب مــن المــكان” .وألقــت
قــوات األمــن الســورية القبــض علــى

فازت داريا إيفانوفا ،البالغة من العمر  37سنة ،وهي من سكان مدينة
نيجني نوفغورود ،وأم لثالثة أطفال ،بمسابقة “سيدة روسيا .”2020 -

المشــروع ،مــا يميز هذا االكتشــاف هو

إدلــب ،واعتــرف بجريمتــه .وأظهــرت

قــدرة القائميــن علــى تطويــر األســاك

وتشرف على تنظيم هذه المسابقة منظمة “كوكب النساء” ،في دورتها
العشرين.

البصريــة القديمــة التــي تــزود الشــبكة

العاديــة لتصبــح متوائمــه مــع الخدمــة

الجانــي أثنــاء محاولتــه الهــرب إلــى

التحقيقــات أن األب كان علــى علــم

وتخطط شركة “ليليوم” األلمانية إلى إطالق التاكسي الطائر بحلول عام  2025بعدما يستكمل كل االختبارات.

ثانيــة واحــدة .وبحســب القائمين على

بالجريمة ،واتفاق مع ابنه لقتلها.

الجديدة.

