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المنامة - بنا

صـــرح مديـــر إدارة جمـــارك المنافـــذ البريـــة 
بأنـــه  العيســـى  محمـــد  الجمـــارك  بشـــؤون 
للجمـــارك  العامـــة  الهيئـــة  مـــع  وبالتنســـيق 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، تقرر الســـماح 

للشـــاحنات البحرينيـــة مـــع الســـواق العابـــرة 
للســـعودية )الترانزيـــت( المحملـــة بالســـلع فقـــط، 

المـــرور عبـــر أراضي المملكة العربية الســـعودية إلى بلـــد المقصد خارج 
السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد، اعتباًرا من يوم أمس األربعاء.

السماح بمرور الشاحنات 
البحرينية عبر الجسر

رصد حسابات بمواقع التواصل تتعمد إثارة الفتنة

لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 
بـــأن  واإللكترونـــي،  االقتصـــادي 
أعمال المتابعة لما يتم تداوله عبر 
االجتماعـــي،  التواصـــل  حســـابات 
أسفرت عن رصد بعض الحسابات 
الفتنـــة  إثـــارة  تتعمـــد  التـــي 

والتحريض وتهديد السلم األهلي، 
مضيفـــا أن أعمال البحث أكدت أن 
الحسابات تدار من خارج البحرين 
وهي حســـاب ما يســـمى بـ “جمعية 
الوفاق المنحلـــة”، الذي يتم إدارته 
مـــن لبنـــان وحســـاب مـــا يســـمى بـ 
ويـــدار  اإلســـامي”  الوفـــاء  “تيـــار 
الحســـابات  تبـــث  إذ  إيـــران”،  مـــن 

ادعاءات باســـم أشخاص متورطة 
فـــي قضايـــا إرهابية، وتهـــدف إلى 
للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود  تشـــويه 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
واإلجـــراءات االحترازيـــة المطبقة 

في موسم عاشوراء.
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وشـــدد 
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 

علـــى  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
ضـــرورة عـــدم التفاعـــل مـــع هـــذه 
النوعيـــة مـــن الحســـابات المثيـــرة 
للفتنة والتطرف، إذ إن عدم إعادة 
بث ما تنشـــره، يســـهم فـــي حماية 
المجتمـــع مـــن األفـــكار المتطرفـــة 
وتشجيع االعتدال وحفظ النسيج 

االجتماعي.
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منتخبنا يستضيف الكويت ودًيا 13 أكتوبر“شاهد” تسير بثبات نحو المنافسةنتنياهو يتوعد حزب اهللاقتراحات لتنشيط حركة السياحة“^” تواصل نشر مسودة “تنظيم المباني”
تواصل “البالد” نشر المواد  «

الخاصة بمسودة قانون تنظيم 
المباني الجديد. وتسلمت بعض 

المجالس البلدية نسخة من 
المسودة إلبداء الرأي بشأنه قبل 

طرحه للمناقشة على السلطة 
التشريعية.

اقترح رئيس  ”جمعية مكاتب السفر  «
والسياحة البحرينية” جهاد أمين 

إعادة منح تأشيرات الزيارة إلى 
المملكة بأنواعها كافة لتنشيط 
الحركة، وإلغاء إلزامية الفحص 

لطواقم الطائرات الذين تقل مدة 
إقامتهم في البحرين عن 24 ساعة.

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  «
بنيامين نتنياهو أمس، أن 

إسرائيل تنظر “بخطورة كبيرة” 
إلى التصعيد األخير على الحدود 
مع لبنان، متوعدا برد “قوي” في 

حال حصول هجمات أخرى في 
المستقبل.

وسط التحوالت الكبيرة التي تشهدها  «
طرق المشاهدة والمتابعة على 

المستوى العالمي، تخطو “شاهد” 
خطوات واسعة نحو استقطاع 

حصتها من شريحة المشاهدين 
عبر منصات البث اإللكتروني التي 

أصبحت تزاحم السينما.

توصل االتحاد  «
البحريني لكرة القدم 
إلى اتفاق مع نظيره 

الكويتي إلقامة 
مباراة ودية دولية 

بين منتخبنا الوطني األول ونظيره الكويتي، 13 أكتوبر المقبل، 
وستقام المباراة في البحرين.

أكـــد عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة أهميـــة تكثيف الجهود إلنهاء 
لحـــل  اإلســـرائيلي وفًقـــا  الفلســـطيني  الصـــراع 
الدولتين الذي يحقق الســـام العادل والشـــامل، 
والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات الســـيادة وعاصمتها القدس الشـــرقية وفق 
الســـام  ومبـــادرة  الدوليـــة  الشـــرعية  قـــرارات 
العربيـــة. جاء ذلك أثناء اســـتقبال جالة الملك، 
بحضـــور ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وممثل 

جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أمس في قصر الصخير، وزير الخارجية 

بالواليات المتحدة األميركية مايك بومبيو.
وأشـــاد جالتـــه بالـــدور المحوري الـــذي تضطلع 
بـــه اإلدارة األميركيـــة وجهودهـــا الدؤوبة لدفع 
عمليـــة الســـام وإحـــال األمن واالســـتقرار في 
منطقة الشـــرق األوســـط، ومواجهـــة التدخات 
اإليرانيـــة في شـــؤون المنطقـــة، وتعزيز الســـلم 
الدولـــي، مؤكـــًدا جالتـــه دعـــم مملكـــة البحرين 

ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.

البحرين تساند جهود السالم ومواجهة التدخالت اإليرانية
جـاللة المـلك: تكثيف المبادرات إلنهاء الصـراع الفلسطينـي اإلسرائيلــي وفًقــا لحــل الدولتـيــن

جاللة الملك مستقبال بحضور سمو ولي العهد وزير الخارجية األميركي

المنامة - بنا

“البحرين والكويت” و“اإلثمار القابضة” 
يناقشان خطط االستحواذ

)٠٢(

بأمان الشعائر  إقامة  أعطتنا صالحية  الطبي  الفريق  رؤساء مآتم: قرارات 

إجراءات تنظيمية جديدة بشأن عاشوراء

المنامة - بنا

أشـــاد الفريق الوطني الطبي بما أبداه 
رؤســـاء ومســـؤولو المآتم مـــن التزام 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
الازمـــة، موضحـــا أنـــه بعـــد االطـــاع 
علـــى مقترحـــات رؤســـاء المآتـــم فـــي 
ضـــوء مراجعـــة االلتزامـــات واتخـــاذ 
اإلجراءات المناسبة بشأن اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة الواجـــب االلتزام 
وبعـــد  أثنـــاء موســـم عاشـــوراء،  بهـــا 
االلتـــزام  أن  وتأكيـــد  األمـــر  دراســـة 
باإلجـــراءات والتدابير االحترازية هو 
أســـاس الوقايـــة مـــن هـــذا الفيروس، 
وافـــق الفريـــق الوطنـــي الطبـــي علـــى 

عدد من اإلجراءات التنظيمية.
وحال صـــدور اإلجـــراءات التنظيمية 
بإحيـــاء موســـم عاشـــوراء  المتعلقـــة 
مـــن جانـــب الفريـــق الوطنـــي الطبـــي، 
المآتـــم  إدارات  مـــن  العديـــد  عقـــدت 

والحســـينيات اجتماعـــات طارئـــة مع 
فرق العمل التابعـــة لها؛ لتأكيد تطابق 
اإلجراءات الجديدة مع ما تم اتخاذه 
من جانب المآتـــم، والعمل على تنفيذ 
طـــوال  الجميـــع  ســـامة  متطلبـــات 

الموسم.
المآتـــم  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  وأشـــاد 

بإيجابيـــة التعامل مع ملف عاشـــوراء 
االحتـــرازات  ظـــل  فـــي  العـــام  هـــذا 
الصحية، معبرين عن ارتياحهم الكبير 
مـــن القـــرارات األخيـــرة التـــي تصـــب 
تجـــاه إقامة الشـــعائر الحســـينية هذا 
العام بأمان وبما يضمن إقامتها وعدم 

توقفها.

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا
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فتح المساجد وعودة العبادات تدريجًيا
الجفير - الشؤون اإلسالمية

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  رأى 
المســـاجد  فتـــح  يتـــم  أن  اإلســـامية 
وعودة العبادات الجماعية والتجمعات 
الدينيـــة بالتدريـــج مع األخذ باألســـباب 
واإلجـــراءات  االحتياطـــات  وجميـــع 
االحترازيـــة الازمة والعمـــل بتوصيات 
الجهـــات الطبية المختصة، على أن يتم 
التنســـيق بيـــن وزارة العدل والشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف، وإدارتي األوقاف 
الســـنية والجعفريـــة لوضـــع الضوابـــط 
االســـتعدادات  واتخـــاذ  واإلجـــراءات 
الازمة وفق اإلجـــراءات التي يحددها 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونا )كوفيـــد 19( والجهات الصحية 
المختصـــة فـــي المملكـــة. وتأتـــي رؤية 
المجلـــس اســـتناًدا إلـــى مـــا ُعـــرض في 
االجتمـــاع، وإلـــى توصيـــات ومرئيـــات 
الجهـــات الطبية المختصـــة، وبناء على 

مـــا صـــدر مـــن هـــذا المجلـــس مـــن آراء 
شـــرعية بشـــأن حكم العبادات في زمن 
انتشـــار وباء كورونا )كوفيد 19(.  جاء 
ذلك فـــي مســـتهل الجلســـة االعتيادية 
عبـــر  أمـــس،  المجلـــس  عقدهـــا  التـــي 
االتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس 

الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة. وأكد المجلس حرص مملكة 
ودعـــم  برعايـــة  واعتزازهـــا  البحريـــن 
الحريـــات والشـــعائر الدينيـــة فـــي إطار 
حرصهـــا الدائـــم علـــى كفالـــة الحقـــوق 

والحريات للجميع.

من جلسة المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية عن بعد

الشعلة: 70 % من العمالة تستوعبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المنامة - بنا

أكد رئيـــس اللجنة التأسيســـية لاتحاد 
العالمي لمنظمات المؤسســـات الصغيرة 
عبدالنبـــي  )اليونيســـمو(  والمتوســـطة 
الشـــعلة اهتمام مملكـــة البحرين بقطاع 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــروعات 
واعتبرهـــا فـــي مقدمة الـــدول الحاضنة 
لها، وبين أن غالبية المنشـــآت التجارية 

في البحرين مصنفة مؤسســـات صغيرة 
ومتوسطة.

وقال الشـــعلة، في تصريح لوكالة أنباء 
البحريـــن  مملكـــة  إن  “بنـــا”،  البحريـــن 
هـــي الدولـــة األنســـب الحتضـــان أعمال 
يضـــاف  إنجـــازا  يعتبـــر  مـــا  االتحـــاد، 
لإنجـــازات التـــي حققتهـــا البحرين في 

المجال االقتصادي.

واعتبـــر قطـــاع المشـــروعات الصغيـــرة 
للحيـــاة  عصـــب  بأنـــه  والمتوســـطة 
االقتصادية في البحرين والعالم كله، إذ 
يشـــكل هذا القطاع 95 % من االقتصاد 
فـــي  مقاربـــة  النســـبة  وان  العالمـــي، 
البحريـــن أيضا إذ تتـــراوح بين 93 و95 
%، وقال “إن هذه الشـــركات تســـتوعب 

عبدالنبي الشعلة70 % من العمالة”.
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المنامة - بنك البحرين والكويت، اإلثمار القابضة

بـــدأ كل مـــن بنك البحريـــن والكويت، وهـــو واحد من 
أكبر البنوك التجارية في البحرين، و “اإلثمار القابضة” 
وهي الشـــركة المالكـــة لبنك اإلثمـــار، محادثات أولية 
تهدف إلى احتمال اســـتحواذ بنك البحرين والكويت 

على بنك اإلثمار في البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

بعاشوراء الوطنية  الجهود  تشويه  إلى  وتهدف  وإيــران  لبنان  من  تدار 

أشـــاد أمين ســـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية صائـــب عريقات، في 
تصريح له على التلفزيون الفلســـطيني وأيًضا عبر تغريدات نشـــرها على حســـابه في 
“تويتـــر”، بموقـــف عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، الذي 
أكـــد فيـــه جالته خـــال لقائه وزيـــر الخارجيـــة بالواليـــات المتحـــدة األميركية مايك 

بومبيو أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفًقا لحل الدولتين.

عريقات يشيد بموقف جاللة الملك

)٠٢(



المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عمـــق العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التاريخيـــة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
التـــي تســـتند إلى أوجـــه مختلفة من 
التعـــاون االســـتراتيجي والشـــراكات 
الوطيـــدة والتنســـيق المســـتمر علـــى 
األصعـــدة كافـــة بما يحقـــق المصلحة 

المشتركة للبلدين والشعبين.
جاء ذلك أثناء لقاء سموه أمس، في 
قصـــر الصخير بحضـــور ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
بـــن  والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الخارجيـــة 
عبداللطيـــف الزيانـــي ووزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، وزير الخارجية 
بالواليـــات المتحـــدة األميركية مايك 
بومبيـــو والممثـــل الخـــاص للواليـــات 
المتحـــدة إليـــران وكبيـــر مستشـــاري 
برايـــان  األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
هوك، بمناســـبة زيارة وزير الخارجية 
األميركـــي للمملكـــة في إطـــار جولته 
الحاليـــة التـــي يقوم بها فـــي عدد من 
دول المنطقة، إذ رحب ســـموه بوزير 
الخارجية األميركي، مســـتعرًضا معه 
وســـبل  الثنائيـــة  الشـــراكة  عالقـــات 
تعزيزها وتطوير أطر التعاون والعمل 

المشترك في جميع المجاالت، مؤكًدا 
سموه حرص مملكة البحرين المستمر 
علـــى مواصلـــة البناء على مـــا تحقق 
نتـــاج تعزيز العالقات االســـتراتيجية 
التي تجمعهـــا مع الواليـــات المتحدة 

األميركية.
مختلـــف  بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وتـــم 
الجهود المبذولة لتحقيق االســـتقرار 
والســـالم فـــي المنطقـــة، إضافـــة إلى 
مناقشـــة مســـتجدات األحـــداث على 

المستويين اإلقليمي والدولي، وعدٍد 
من القضايا ذات االهتمام المشترك.

ورحـــب ســـموه بالجهود التـــي بذلتها 
فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
التوصل إلى اتفاق بين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة وإسرائيل 
بوقـــف ضـــم األراضـــي الفلســـطينية 
واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  الســـالم  إلـــى 
وترســـخ مـــن دعائـــم األمن والســـالم 

في جميع أنحاء العالم، منوًها سموه 
بأهميـــة تكثيف الجهـــود ومضاعفتها 
إلـــى حـــٍل عـــادل واعتبـــار  للوصـــول 
إلنهـــاء  اســـتراتيجًيا  خيـــاًرا  الســـالم 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ونوه ســـموه بأهمية تكاتف المجتمع 
ودعـــم  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  الدولـــي 
دعـــم  وقـــف  إلـــى  الراميـــة  الجهـــود 
اإلرهابيـــة  الجماعـــات  وتمويـــل 
وتجفيـــف منابعها، وضـــرورة االلتزام 
بعالقـــات حســـن الجـــوار واالحتـــرام 
المتبادل لســـيادة الدول واســـتقاللها 
وعـــدم التدخل في شـــؤونها، ورفض 
التهديـــدات اإليرانيـــة ومـــا يتـــم مـــن 
إطـــالق صواريخ بالســـتية على دول 
المنطقة، مشـــيًرا ســـموه إلى ضرورة 
إخـــالء منطقـــة الشـــرق األوســـط من 
األســـلحة النوويـــة وأســـلحة الدمـــار 
الشـــامل األخـــرى وتفعيل إجـــراءات 
تنفيـــذ المنطقة الخالية من األســـلحة 
النووية وأســـلحة الدمار الشـــامل مع 
واســـتخدام  وتطويـــر  إنتـــاج  تأكيـــد 
الطاقة النووية في األغراض السلمية 

بموجب القانون الدولي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة 
األميركـــي مايـــك بومبيو عن شـــكره 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وتقديـــره 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء لمـــا 
يبديـــه مـــن حـــرص واهتمـــام بتعزيز 
العالقـــات الثنائية، مؤكـــًدا على عمق 
تجمـــع  التـــي  المتميـــزة  العالقـــات 

البلدين والشعبين الصديقين.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

يستقبل معالي وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو

لدى لقاء سموه معالي وزير الخارجية األمريكي:

التأكيد على عمق العالقات التاريخية بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية والتي تســـتند إلى أوجٍه 
مختلفة من التعاون االســـتراتيجي والشـــراكات الوطيدة والتنســـيق المســـتمر على كافة األصعدة بما يحقق 

المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

الترحيـــب بالجهود التي بذلتهـــا الواليات المتحدة 
األمريكيـــة فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة وإســـرائيل 
بوقف ضم األراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات 
تعـــزز فـــرص التوصـــل إلى الســـالم في الشـــرق 

األوسط.

أهمية تكثيف الجهـــود ومضاعفتها للوصول إلى 
حل عادل واعتبار الســـالم خياًرا اســـتراتيجًيا إلنهاء 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

التنويـــه بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة 
اإلرهـــاب ودعم الجهـــود الرامية إلـــى وقف دعم 

وتمويل الجماعات اإلرهابية وتجفيف منابعها.

ضرورة االلتزام بعالقات حســـن الجـــوار واالحترام 
المتبادل لسيادة الدول واستقاللها وعدم التدخل 
في شـــؤونها، ورفض التهديدات اإليرانية وما يتم 

من إطالق صواريخ بالستية على دول المنطقة.

ضرورة إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية 
وأســـلحة الدمار الشـــامل األخـــرى وتفعيل إجـــراءات تنفيذ 
المنطقـــة الخالية مـــن األســـلحة النووية وأســـلحة الدمار 
الشـــامل والتأكيـــد على إنتـــاج وتطوير واســـتخدام الطاقة 

النووية في األغراض السلمية بموجب القانون الدولي.

المتحدة ــات  ــواليـ الـ مــع  ــاون  ــع ــت ال تــقــويــة  عــلــى  ــون  ــص ــري ح ــد:  ــه ــع ال ــي  ولـ ســمــو 

وقف تمويل الجماعات اإلرهابية ورفض التهديدات اإليرانية 
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جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو ولي العهد وزير الخارجية األميركي

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بعالقاتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز 
والشـــراكة  الراســـخة  التاريخيـــة 
بالواليـــات  تجمعهـــا  التـــي  الوثيقـــة 
تمتـــد  التـــي  األميركيـــة،  المتحـــدة 
لتاريخ طويل مـــن التفاهم والتعاون 
يعـــزز  بمـــا  المشـــترك  والتنســـيق 
مصالحهما المتبادلة على المستويات 

كافة.
جاللـــة  اســـتقبال  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
نائـــب  العهـــد  الملـــك، بحضـــور ولـــي 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، أمـــس في قصر 
الصخيـــر، وزير الخارجيـــة بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة مايـــك بومبيو، 
بمناســـبة زيارتـــه للمملكـــة فـــي إطار 
جولتـــه الحاليـــة التـــي يقـــوم بها في 

عدد من دول المنطقة.
بوزيـــر  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
واســـتعرض  األميركـــي،  الخارجيـــة 
معه مسار العالقات الثنائية ووسائل 
أطـــر  وتعزيـــز  وتنميتهـــا  تطويرهـــا 
التعـــاون الثنائـــي والعمـــل المشـــترك، 

خصوًصـــا فـــي الجوانـــب السياســـية 
واالقتصاديـــة وغيرها، مؤكًدا حرص 
مملكـــة البحريـــن الدائم علـــى توثيق 
اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  عالقـــات 
وتطلعهـــا لتوثيق التنســـيق والتعاون 

مـــع الواليات المتحـــدة األميركية بما 
للبلديـــن  المشـــتركة  المنافـــع  يحقـــق 

وشعبيهما.
وتم خالل اللقاء بحث المســـتجدات 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة والمبادرات 

والجهود المبذولة لتحقيق االستقرار 
والســـالم فيها، إضافة إلـــى تطورات 
األحـــداث علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
النظـــر  وجهـــات  وتبـــادل  والعالمـــي، 
بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، 

إذ شدد جاللة الملك في هذا الجانب 
علـــى أهميـــة تكثيـــف الجهـــود إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفًقا 
لحـــل الدولتيـــن الذي يحقق الســـالم 
العادل والشـــامل والمـــؤدي إلى قيام 

الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة ذات 
الســـيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
الدوليـــة  الشـــرعية  قـــرارات  وفـــق 

ومبادرة السالم العربية.
المحـــوري  بالـــدور  جاللتـــه  وأشـــاد 
الـــذي تضطلـــع بـــه اإلدارة األميركيـــة 
عمليـــة  لدفـــع  الدؤوبـــة  وجهودهـــا 
السالم وإحالل األمن واالستقرار في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، ومواجهة 
شـــؤون  فـــي  اإليرانيـــة  التدخـــالت 
الدولـــي،  الســـلم  وتعزيـــز  المنطقـــة، 
مؤكـــًدا جاللته دعم مملكـــة البحرين 

ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.

جاللـة الملـك: تكثيف المبـادرات إلنهاء الصراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي وفًقا لحـل الدولتين

دور محوري ألميركا في مواجهة التدخالت اإليرانية في المنطقة

اعتبار السالم خياًرا 
استراتيجًيا إلنهاء 

الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي

إخالء الشرق األوسط 
من األسلحة النووية 

وأسلحة الدمار 
الشامل

أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  «
الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح له على التلفزيون 

الفلسطيني وأيًضا عبر تغريدات نشرها على حسابه في 
موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، بموقف عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد 
فيه جاللته خالل لقائه وزير الخارجية بالواليات المتحدة 

األميركية مايك بومبيو أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي وفًقا لحل الدولتين، الذي يحقق السالم العادل 

والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، داعيا وزير الخارجية 
األميركي إلى أهمية السعي إلنهاء الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي. وأكد عريقات أن ما جاء على لسان جاللة الملك 
هو بيان واضح وهو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من 

األراضي الفلسطينية. وأوضح أنه اطلع على موقف مملكة 
البحرين الثابت من القضية الفلسطينية خالل تواصله أيضا 
مع مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة.

عريقات يشيد بموقف جاللة الملك



فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية تدريجًيا
“األعلــى اإلســامي”: التنســيق مــع الوقفيــن لوضــع اإلجــراءات االحترازيــة

رأى المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أن يتم فتح 
المســـاجد وعـــودة العبـــادات الجماعيـــة والتجمعات 
وجميـــع  باألســـباب  األخـــذ  مـــع  بالتدريـــج  الدينيـــة 
االحتياطات واإلجراءات االحترازية الالزمة والعمل 
بتوصيـــات الجهـــات الطبيـــة المختصة، علـــى أن يتم 
التنســـيق بيـــن وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف، وإدارتـــي األوقـــاف الســـنية والجعفريـــة 
لوضـــع الضوابط واإلجراءات واتخاذ االســـتعدادات 
الفريـــق  التـــي يحددهـــا  الالزمـــة وفـــق اإلجـــراءات 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 

والجهات الصحية المختصة في المملكة.
وتأتـــي رؤيـــة المجلـــس اســـتناًدا إلـــى ما ُعـــرض في 
االجتمـــاع، وإلى توصيات ومرئيـــات الجهات الطبية 
المختصـــة، وبناء على مـــا صدر من هذا المجلس من 
آراء شـــرعية بشـــأن حكم العبادات في زمن انتشـــار 

وباء كرونا )كوفيد 19(. 
جاء ذلك في مستهل الجلسة االعتيادية التي عقدها 

المجلس أمس األربعاء، عبر االتصال المرئي برئاســـة 
رئيـــس المجلـــس الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن 
راشد آل خليفة.  ورفع المجلس أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة العـــام الهجـــري الجديـــد إلـــى 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 

القائـــد األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة وإلى العائلـــة المالكة الكريمـــة، وإلى حكومة 
وشـــعب مملكـــة البحريـــن، وعمـــوم األمتيـــن العربية 
واإلســـالمية، ســـائالً هللا تعالـــى أْن يجعلـــه عام خير 
وبركة على الجميع.  كما هنأ المجلس صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء بمناســـبة ســـالمة الفحوصات 
الطبيـــة التـــي أجريت لســـموه، التي تكللـــت – بفضل 
هللا تعالـــى – بالتوفيـــق والنجـــاح، ســـائالً هللا تعالـــى 
أن يديـــم على ســـموه موفور الصحة وتمـــام العافية 
ويمـــده بطول العمر لمواصلة مســـيرة التقدم والنماء 
التـــي تشـــهدها مملكة البحرين في ظـــل العهد الزاهر 
لصاحب الجاللة الملك.  وأكد المجلس حرص مملكة 
البحرين واعتزازها برعاية ودعم الحريات والشعائر 
الدينيـــة في إطار حرصهـــا الدائم على كفالة الحقوق 
والحريـــات للجميـــع، مثمًنا ما يوليـــه صاحب الجاللة 
الملـــك من اهتمـــام ودعم كبيريـــن للمواســـم الدينية 

ومنها موسم عاشوراء.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
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البحرين تبذل جهوًدا فاعلة لدحر اإلرهاب ومكافحة تمويله
عبــداهلل بــن أحمــد: تعزيــز العاقــات والثقــة وتبــادل المعلومــات مــع القطــاع غيــر الربحــي

نظمـــت اللجنـــة الوطنية المعنيـــة بمتابعة 
جميـــع  بتنفيـــذ  البحريـــن  مملكـــة  التـــزام 
األمـــن  مجلـــس  عـــن  الصـــادرة  القـــرارات 
الدولـــي، برئاســـة وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، ورشـــة العمل الوطنيـــة الثالثة 
المتخصصـــة لبنـــاء القـــدرات فـــي مملكـــة 
البحرين، عن حمايـــة القطاع غير الربحي 
عبـــر  وذلـــك  اإلرهابـــي،  االســـتغالل  مـــن 
االتصال اإللكتروني المرئي، بالشـــراكة مع 
مكتب األمم المتحـــدة لمكافحة اإلرهاب، 
وفريـــق العمـــل المعنـــي بتنفيـــذ مكافحـــة 
اإلرهاب.  وأكد الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة، أن عقد ورشـــة العمل للمرة الثالثة 
يمثـــل قناعـــة وطنيـــة بأهميـــة اســـتدامة 
الجهـــود الراميـــة إلى تعزيز التـــزام مملكة 
البحرين بقـــرارات مجلس األمـــن الدولي، 

ومـــا يضطلـــع بـــه من مهـــام ومســـؤوليات 
لحماية السلم واألمن الدوليين.

وأوضـــح أن الغايـــة مـــن الورشـــة تتمحور 
حول تبادل األفكار والخبرات مع الجهات 
الدولية المعنيـــة لبناء القدرات والمهارات 
بشأن أفضل الســـبل والممارسات لتطبيق 

والوفـــاء  الدوليـــة،  الشـــرعية  قـــرارات 
بتوصيات مجموعـــة العمل المالي )فاتف( 

وفق أفضل المعايير العالمية.
عالقـــات  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
التعاون والثقة وتبادل المعلومات القائمة 
مع القطاع غير الربحي؛ من أجل التوعية 

بالمخاطـــر المحدقة به، ووضـــع الضوابط 
الوقائيـــة لتفـــادي أي اســـتغالل لمنظمـــات 
المجتمع المدني، كغطاء لتمويل اإلرهاب.
بنـــاء  الـــوزراء،  مجلـــس  بموافقـــة  ونـــوه 
علـــى توصية اللجنة التنســـيقية، بإنشـــاء 
التطـــرف  لمحاربـــة  لجنـــة  وتشـــكيل 
وغســـل  وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 
األمـــوال، واقتـــراح السياســـات وتنســـيق 
وتوحيـــد الجهـــود ومراجعتهـــا وتحديثها 
دورًيـــا، باإلضافـــة إلـــى اقتـــراح تصنيـــف 
وإدراج األفـــراد والكيانـــات علـــى قوائـــم 

اإلرهاب الوطنية.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، تبـــذل جهـــوًدا فاعلـــة 
ومكافحـــة  اإلرهـــاب  لدحـــر  ومســـتدامة 
تمويله، حيث تتبنى اســـتراتيجية شاملة 

تضم جميع األطر والجوانب ذات الصلة.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يشارك في الورشة

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة أمس، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، ســـفير جمهورية كوريا 

الُمعين لدى مملكة البحرين هاي كوان تشونغ.
وأشـــاد الوكيل بالعالقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية 

كوريا الصديقة والتي تمتد لنحو 4 عقود ونصف.
وأكـــد حرص مملكة البحرين علـــى تعزيز عالقاتها مع جمهورية كوريا على 
األصعـــدة كافة، مشـــيدا بالجهـــود الناجحة التي بذلها البلـــدان في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( والتداعيات الناجمة عنها.
وأعـــرب الســـفير الكوري عن اعتزازه بما وصلت إليـــه العالقات البحرينية - 
الكوريـــة من تطور ونماء على مختلف المســـتويات، معبـــًرا عن تطلع بالده 
لالرتقـــاء بالعالقات الوطيدة القائمـــة مع مملكة البحرين بما يحقق مصالح 

البلدين والشعبين الصديقين.

عبداهلل بن أحمد يستقبل سفير كوريا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة وفدا عســـكريا من 
القوات المســـلحة بجمهورية باكستان 
توفيـــق  العميـــد  برئاســـة  اإلســـالمية 
أحمـــد، بحضـــور وزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا النعيمي ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 

النعيمي.

ورحـــب القائد العام بالوفد العســـكري 
بجمهوريـــة  المســـلحة  القـــوات  مـــن 
باكستان اإلســـالمية، مشيدا بعالقات 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  الصداقـــة 
مملكـــة البحرين وجمهورية باكســـتان 
اإلسالمية، منوها بالتعاون القائم بين 
البلدين الصديقين في شتى المجاالت 
الخبـــرات  بتبـــادل  يتعلـــق  مـــا  ومنهـــا 

والتعاون في المجال العسكري.

تبادل الخبرات العسكرية مع باكستان

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبلت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا مســـاء أمـــس 
العضـــوة الســـابقة بمجلـــس الشـــورى 
وســـفيرة مملكة البحرين السابقة في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة هـــدى 
نونـــو، حيث يأتـــي اللقـــاء ضمن عمل 
الهيئة في تنسيق جهود الحفاظ على 
مالمح التعـــدد الثقافـــي والديني في 

مدينة المنامة.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة إن مدينـــة المنامـــة التاريخية 
تتميز بـــإرث حضاري وتاريخي عريق 
ولطالما شّكلت رمزًا للتعايش والسالم 
الطوائـــف  لكافـــة  المنتميـــن  بيـــن  مـــا 
واألديـــان، مشـــيرة إلى أن ذلـــك يبدو 
جليًا فـــي النســـيج العمرانـــي األصيل 
المســـاجد  تضـــم  والتـــي  للمدينـــة، 

والكنائس والمعابد على حد سواء.

كما شـــكرت الشـــيخة مي هـــدى نونو 
مـــن  والـــذي  الدائـــم،  تعاونهـــا  علـــى 
شـــأنه أن يحافـــظ علـــى دور وأماكن 
التاريخيـــة،  المنامـــة  فـــي  العبـــادة 
والتـــي تعمل هيئة الثقافة حاليًا على 
إدراجها علـــى قائمة التـــراث العالمي 
لمنظمة اليونيســـكو كنموذج للســـالم 

والتعايش.

من جانبها أشـــادت هـــدى نونو بجهود 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار فـــي 
حفـــظ وصـــون التـــراث المـــادي وغير 
ومدنهـــا  البحريـــن  لمملكـــة  المـــادي 
التاريخية، مؤكدة استعدادها الكامل 
للتعاون مع الهيئة في كل ما من شأنه 
أن يعزز مكانة المنامة كمركز للتالقي 

الحضاري والثقافي.

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية 
بإطالق مجموعة من الخدمات المتعلقة بإصدار شـــهادة حســـن 
www.( السيرة والســـلوك عبر موقع بوابة الحكومة اإللكترونية

bahrain.bh(، وتضـــم الخدمات، طلب إصدار الشـــهادة، وخدمة 
االستعالم عن حالة الطلب، والتحقق من صالحية الشهادة.

وأكـــد أن إطـــالق الخدمـــات يأتـــي بفضـــل التنســـيق والتعـــاون 
المشترك بين إدارة المعلومات الجنائية وإدارة تقنية المعلومات 
والنظـــم اإللكترونية وهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية، 
فـــي إطـــار االلتـــزام بتنفيذ خطة التحـــول اإللكترونـــي المعتمدة 
لجميـــع اإلدارات التابعة لوزارة الداخليـــة؛ تحقيقا لرؤية الوزارة 
المســـتقبلية الهادفـــة إلى اســـتخدام التقنيات والنظـــم الحديثة 
فـــي مجـــال العمـــل األمني. وأوضـــح أن آليـــة التقديـــم الجديدة 
ُتمّكـــن المســـتخدم مـــن تقديـــم الطلـــب فـــي دقائق معـــدودة، إذ 
تتطلـــب الخدمة إدخـــال مجموعة من البيانـــات وإرفاق الوثائق 
المطلوبة حســـب نوع الطلب، وتحديد طريقة اســـتالم الشهادة 
وعدد النســـخ ودفع الرســـوم، مشـــيرًا إلى أنه بإمكان المستخدم 
اســـتالم رقم لالســـتفادة منه في متابعة حالة الطلب إلكترونيًا. 
كمـــا يمكن للمســـتخدم االطالع على قائمة مراكز الشـــرطة التي 

يمكن من خاللها تسجيل البصمة في حال عدم توافرها، وقائمة 
مراكـــز الخدمـــة التـــي يتم اســـتالم الشـــهادة من خاللهـــا، إضافة 
لمجموعـــة من الشـــروط العامة المتعلقة بإصدار شـــهادة حســـن 
الســـيرة والســـلوك. وأضاف أنه ُيمكـــن عبر الخدمـــة اإللكترونية 
إصدار الشـــهادة لمجموعة من األغـــراض، الفتا إلى أن الخدمات 
الجديدة ال تشمل طلبات التدقيق األمني على المرشحين لتولي 
الوظائـــف في الجهات والمؤسســـات الحكومية، وفي حال عدم 
توافـــر الغرض المطلـــوب فإنه يتوجب على المســـتفيد الحضور 

الشخصي ألحد مراكز الخدمة التابعة لإدارة.
وأشـــار المديـــر العام لـــإدارة العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية 
إلى أن التحول اإللكتروني لخدمة إصدار شـــهادة حسن السيرة 
والســـلوك من شـــأنه أن يســـهم في توفير الوقت والجهد إلتمام 
المعامـــالت، والتســـهيل على المســـتفيدين من خالل االســـتفادة 
مـــن التقنيـــات الحديثة بما يســـهم فـــي تحقيق أهـــداف التباعد 
االجتماعي، فضالً عن دوره في تعزيز األداء الحكومي وترشيد 
النفقـــات وخفـــض التكلفـــة، مشـــيرا إلـــى أن الخدمـــات التـــي تم 
إطالقها أخيرا تتمتع بأعلى معايير األمان والســـرية والمحافظة 

على البيانات الشخصية للمستفيدين.

جانب من اللقاء

ــام ــش والسـ ــز للتعايـ ــة رمـ ــد: المنامـ ــت محمـ ــي بنـ مـ ــة ــي ــرون ــت ــك ــة اإلل ــوم ــك ــح ــة ال ــوابـ ــر بـ ــب ــت ع ــق ــل أط
بحث التعاون للحفاظ على ُدور العبادة إطالق خدمة إصدار شهـادة حسن السيرة والسلوك إلكترونيا

مشروعات أمنية وخدمية في “الجنوبية” قيد التنفيذ
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: مســـتمرون فـــي تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي

التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي،  عـــددا من 
األهالي والمواطنيـــن من مختلف مناطق 
المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المحافظـــة، 
مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  عيســـى  العميـــد 
الضباط والمسؤولين بالمحافظة. ورحب 
ســـمو محافظ الجنوبيـــة باألهالي، مؤكدا 
ســـموه أهميـــة مـــد جســـور التواصـــل مـــع 
األهالـــي والمواطنين لتحقيـــق تطلعاتهم 
بالتعـــاون  وتلبيتهـــا  واحتياجاتهـــم 
والتنســـيق مـــع مختلف الجهـــات األمنية، 
تنفيـــذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
فـــي  والســـالمة  األمـــن  دعائـــم  إلرســـاء 

مختلف مناطق المحافظة. وأشـــار سموه 
للتنميـــة  أســـاس  ركيـــزة  األمـــن  أن  إلـــى 
والتقـــدم وأن المحافظـــة حرصـــت علـــى 
تعزيـــز الجهـــود األمنيـــة والمجتمعية في 

ترسيخ مفهوم الوعي األمني والمجتمعي 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( عبر 
اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية 
بالتنســـيق والمتابعة مـــع مختلف الجهات 

فـــي  والســـالمة  األمـــن  لتعزيـــز  األمنيـــة؛ 
مختلـــف مناطـــق المحافظـــة. وأكد ســـمو 
فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن  المحافـــظ 
وتحقيـــق  األهالـــي  احتياجـــات  تلبيـــة 
تطلعاتهم بالتعاون مع العديد من الجهات 
مراحـــل  بمتابعـــة  والخدميـــة،  األمنيـــة 
تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة القائمـــة فـــي 
مختلـــف المجاالت األمنيـــة واالجتماعية 
“المجلـــس  ختـــام  وفـــي  والخدميـــة. 
االفتراضي”، أشـــاد الحضور بالدور البارز 
خـــالل  المســـتمر  والتواصـــل  للمحافظـــة 
المجلـــس االفتراضـــي؛ األمـــر الـــذي يؤكد 
دور الشراكة المجتمعية والسعي الحثيث 
الســـتمرار المبـــادرات األمنيـــة والتنمويـــة 
لتحقيـــق األمـــن والتنمية وإبـــراز الصورة 

الحضارية للمحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يلتقي عددا من األهالي عبر االتصال المرئي

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة-وزارة الداخلية

تفقـــد محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، 
أحـــد  شـــرفة  ســـقوط  حـــادث  موقـــع 
والـــذي  الشـــرقي،  بالرفـــاع  المبانـــي 
أســـفر عن إصابـــة 4 آســـيويين وتضرر 
مركبتيـــن، حيـــث رافـــق ســـموه، نائـــب 
الدوســـري  عيســـى  العميـــد  المحافـــظ 

وعدد من الضباط.
واطلـــع ســـمو المحافظ علـــى تفاصيل 
ومالبســـات الحـــادث وأســـبابه، موجها 
مـــن  فريـــق مشـــترك  لتشـــكيل  ســـموه 
المحافظـــة الجنوبية والدفـــاع المدني 
الوضـــع  لمتابعـــة  الجنوبيـــة؛  وبلديـــة 
واإلجـــراءات المتخـــذة بشـــأن المباني 

القديمة؛ لتفادي مثل هذه الحوادث وضمان ســـالمة المواطنين والمقيمين. وأشـــاد ســـمو المحافظ 
بالجهوزيـــة األمنيـــة التـــي تتمتـــع بها الجهـــات األمنيـــة كاإلدارة العامـــة للدفاع المدني واإلســـعاف 

الوطني؛ لمباشرتها الحادث وسرعة نقل المصابين، متمنيا سموه السالمة للجميع.

سمو محافظ الجنوبية يتفقد موقع 
حادث سقوط شرفة أحد المباني



أكـــد رئيـــس اللجنـــة التأسيســـية لالتحـــاد العالمـــي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 
مملكـــة  اهتمـــام  الشـــعلة  عبدالنبـــي  )اليونيســـمو( 
البحرين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
واعتبرهـــا فـــي مقدمـــة الـــدول الحاضنة لهـــا، وبين 
أن غالبية المنشـــآت التجاريـــة في البحرين مصنفة 

كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن هـــي الدولـــة األنســـب 
الحتضـــان أعمـــال االتحـــاد والـــذي يعتبـــر إنجـــازا 
فـــي  البحريـــن  التـــي حققتهـــا  يضـــاف لإلنجـــازات 

المجال االقتصادي.
وثمـــن الشـــعلة فـــي تصريح لوكالـــة أنبـــاء البحرين 
“بنا”، الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي والمهم، 
والـــذي تمثل بسلســـلة من المبـــادرات النوعية التي 
اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي ضوء رؤيـــة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة لدعم االقتصاد؛ من أجل الحد من التأثيرات 

السلبية لجائحة كورونا، وتقليل أضرارها.
التـــي تتبعهـــا الحكومـــة   السياســـات  وأثنـــى علـــى 
بتوجيـــه من رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليف وبدعم ومتابعة 
مـــن ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا يتعلـــق 
بدعـــم هـــذا القطاع وخصوصـــا الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة، وقـــال إن البحريـــن لديهـــا الكثير من 
المبادرات والمشـــروعات التـــي تهدف إلى دعم هذا 

القطاع.

ثمرة جهود

ووصـــف الشـــعلة، تأســـيس المقـــر الدائـــم لالتحـــاد 
العالمـــي للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، بأنـــه 
ونتيجـــة  كثمـــرة  للبحريـــن، وجـــاء  كبيـــر  مكســـب 
قطـــاع  معتبـــرا  عديـــدة،  واجتماعـــات  التصـــاالت 
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة بأنـــه عصـــب 
للحيـــاة االقتصاديـــة في البحريـــن والعالـــم كله، إذ 
يشـــكل هـــذا القطاع 95 % مـــن االقتصـــاد العالمي، 
وان النســـبة مقاربـــة فـــي البحرين أيضـــا إذ تتراوح 

بين 93 و95 %، وقال “إن هذه الشركات تستوعب 
70 % مـــن العمالـــة، فمقابـــل كل ثالثـــة يعملون في 
الشركات الكبيرة يعمل سبعة في قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، حســـب تقارير وإحصاءات 

منظمة العمل الدولية”.
الســـوق  فـــي  المشـــروعات  وعـــن كيفيـــة تصنيـــف 
االقتصاديـــة أكـــد الشـــعلة وجود تصنيفـــات عديدة 
منهـــا مـــا يتعلق برأس المـــال أوال وعـــدد الموظفين 
ثانيـــا، إلى جانب عدد من المعايير التي تعتمد على 
ظروف المناطق وخصوصيتهـــا، وقال: “نعول على 
هذه المؤسســـات أن تســـتوعب المزيد مـــن العمالة، 
فمنظمـــة العمـــل الدولية تتوقـــع 600 مليون باحث 
عن عمل يدخلون ســـوق العمل بحلول العام 2030. 
إًذا نتحـــدث عـــن عمالـــة كبيـــرة تحتـــاج إلـــى خلـــق 
وظائف جديدة مناسبة، وعلى المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة استيعاب هذه الطلبات وتلبيتها”.

سياسات إيجابية

وأوضح الشعلة أن أكثر من فقد عمله اليوم ينتمي 
للشـــركات الكبرى في ظل جائحة كورونا، في حين 
أن الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة كانـــت األكثـــر 
قدرة على المحافظة على استقرارها مقارنة بحجم 
التأثر، وقال “نتحـــدث عن قطاعات كثيرة تضررت 
فـــي ظل الجائحة مثل شـــركات الطيران والشـــحن 
والنقـــل والفنادق وغيرها، ولكن بفضل السياســـات 
وبرامـــج الدعـــم التي تبنتها مملكـــة البحرين والتي 
كانت محط إشادة واسعة من الخبراء والمتابعين، 

كان لهـــذه السياســـات اإليجابيـــة األثـــر فـــي حفـــظ 
االستقرار وضمان الحد من الضرر قدر اإلمكان”.

وأكد الشعلة أهمية االهتمام بهذا القطاع، وقال إنه 
بســـبب الدعـــم الذي قـــدم لهذه المؤسســـات تمكنت 
مـــن االســـتمرار والبقـــاء، بـــل هنـــاك بعـــض األعمال 
استطاعت أن تتكيف مع الظروف الجديدة، وهناك 
أعمـــال جديـــدة بـــرزت مثـــل التوصيـــل والخدمات 
المنزليـــة وتنظيـــم االجتماعـــات عـــن ُبعـــد وغيرها، 
يتشـــكل  جديـــد  اقتصـــادي  واقـــع  ثمـــة  وبالتالـــي 

بمعطيات جديدة تستوجب مواكبتها.

ظروف صحية

الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون  “ســـنعمل  قائـــال  وأضـــاف 
لمنظمـــات  العالمـــي  لالتحـــاد  اإلســـتراتيجيين 
المؤسسات الصغيرة والمتوســـطة )اليونسمو( على 
تنظيـــم نـــدوة خـــالل الشـــهر المقبـــل تتعلـــق بإعادة 
فتـــح األســـواق من بعـــد جائحة كورونا، وســـنبحث 
مـــع عـــدد مـــن الخبـــراء والمختصيـــن مـــن مختلف 
أنحاء العالم كيفية االســـتفادة من الظروف الحالية 
وطـــرح أفضل الســـبل للتعامل مع الظـــروف اآلتية، 
النـــدوة علـــى فترتيـــن فتـــرة صباحيـــة  وســـتكون 
وأخـــرى مســـائية لمراعـــاة التوقيـــت العالمـــي، إلـــى 
جانب تنظيم المؤتمر السنوي التاسع لليوم العالمي 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة العـــام المقبـــل 
2021 فـــي مملكـــة البحرين، والذي نتمنـــى أن يقام 
ن الشـــعلة أن عمل  في ظـــروف صحية أفضل”. وبيَّ
اللجنة ســـيكون تحت مظلة األمـــم المتحدة وأيضا 

تحـــت مظلة منظمة العمل الدولية، فمن خالل هذه 
القنوات يمكن االســـتفادة مـــن الخبرات والكفاءات 
وبرامـــج التدريب التي يمكن تقديمها للمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، وقـــال “هنـــاك الكثيـــر مـــن 
المشـــروعات التجارية التي تقام في المنازل والتي 
يقوم عليها الشـــباب واألســـر المنتجـــة، وهؤالء هم 
بحاجـــة إلـــى التوجيـــه والتمكين والتدريـــب، وهذا 
ما ســـنعمل عليه.. نحـــن في طور التأســـيس حاليا، 
ولكننـــا نعـــّول علـــى أن يكـــون لهـــذا االتحـــاد مكانة 
كبيرة تضاف إلنجازات مملكة البحرين، فتأســـيس 
االتحـــاد واختيـــار البحرين مقرا له يؤكـــد االحترام 
الدولـــي لمملكـــة البحريـــن، وســـيزيد مـــن فاعليتهـــا 
االقتصاديـــة ويعـــزز دورها الكبير، فقيمـــة البحرين 
وموقعها جعلها في موقع تنافس مع بروكسل التي 

كانت تريد احتضان المقر”.
وأضاف الشـــعلة “20 خبيـــرا ومتخصصا في مجال 
دعم ريـــادة األعمـــال وتنمية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة ينتمون إلى 11 دولة ويمثلون القارات 
الســـت حول العالم هم ثمرة هذا االتحاد، وســـنعمل 
علـــى افتتاح الفـــروع القارية، حيث تقـــدم مندوبو 
القـــارة األوروبية بطلـــب افتتاح فرع المقـــر القاري 
األوروبـــي لالتحـــاد فـــي مدينـــة بروكســـل ببلجيكا 
العام المقبل كخطوة مستقبلية يليها افتتاح فروع 
القـــارات األخـــرى، باإلضافـــة إلى موضوعـــات عدة 
ســـتبحث خالل االجتماعات القادمة وســـط تفاؤل 

وتفاعل من جميع األعضاء المؤسسين”.

إمكانات عالمية

وعن جهـــود مملكة البحرين فـــي احتضان األعمال 
وجـــود  “إن  الشـــعلة  قـــال  العمـــل،  فـــرص  وخلـــق 
التشـــريعات مكنت وســـهلت اســـتخراج الســـجالت 
التجاريـــة، كما تقوم )تمكيـــن( بتوفير برامج للدعم، 
إلـــى جانـــب دعـــم المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
التـــي تقـــدم التســـهيالت لمثـــل هذه األعمـــال، وفي 
المجمـــل لدينـــا عناصـــر كثيـــرة تحتـــاج إلـــى أطـــر 
وإمكانـــات  بخبـــرات  ودعمهـــا  لتنظيمهـــا  جديـــدة 
عالميـــة، خصوصا وأن هناك حقيقـــة وهي أن النمو 
األساســـي ألي اقتصاد يأتي من خالل المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، وهـــذه قناعة ثابته ومؤكدة 

وراســـخة، ففرص العمل المستقبلية ستنتجها هذه 
المؤسسات”. وأضاف الشعلة: “لدينا حقيقة نعيشها 
الحديثـــة  التكنولوجيـــات  بأولويـــة  تتمثـــل  اليـــوم 
وتأثيراتها على سير األعمال من جهة وعدد العمال 
مـــن جهة ثانيـــة، نتحدث عـــن تكنولوجيا أثرت في 
طبيعة األعمال، كما أثرت على ســـيرها، فهناك مهن 
ســـتختفي، وهناك مهن جديدة ســـتبرز، إذا نتحدث 
عن دراسات عالمية نوعية تفند هذا الواقع الجديد 
وأولويـــات  مـــن معطيـــات جديـــدة،  بمـــا يحتويـــه 
متغيـــرة، وكل ذلـــك يتم بشـــكل مباشـــر عـــن طريق 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي نريـــد لها 

التطور وتحقيق النوعية المطلوبة منها”.

رصيد جيد

وعـــن خصوصيـــة البحرين قـــال الشـــعلة “إن أغلب 
الشركات التي لدينا تعتبر من المؤسسات الصغيرة 
دول  معظـــم  فـــي  الحـــال  هـــو  كمـــا  والمتوســـطة 
العالـــم، فـــإذا نتحدث عـــن حجم الســـوق والظروف 
االقتصاديـــة، فأكثـــر أعضاء غرفة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن هـــم مـــن أصحـــاب المؤسســـات الصغيرة 
مملكـــة  اقتصـــادات  تعتبـــر  حيـــث  والمتوســـطة، 
البحريـــن واعـــدة وزاخـــرة بالتجـــارب، كمـــا يمكـــن 
وصف مملكة البحرين بأنها في مقدمة الدول التي 
حققت نجاحا في نمو وتطور المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان حمايتها ورعايتها، 
وعليـــه فنحـــن لدينا رصيد جيد مـــن العمل في هذا 

المجال نفخر ونعتز به”.
وفيما يتعلق بمتطلبات المرحلة المقبلة قال الشعلة 
“نحتاج إلى االســـتمرار في اإلنجاز الذي تحقق في 
قطـــاع المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة وريادة 
األعمال، وعلينا التفاعل مع شـــركائنا العالميين في 
هذا المجال، ونحن نتطلع إلى إيجاد خطط وبرامج 
تهـــدف إلى إيصـــال صوت وتطلعـــات رواد األعمال 
وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة إلى 
الـــدول وصناع القـــرار حول العالـــم، واالطالع على 
أفضل الممارســـات العالميـــة الناجحة، والمســـاهمة 
المؤسســـات  لقطـــاع  مشـــجعة  بيئـــة  تطويـــر  فـــي 
الصغيرة والمتوســـطة ليس فـــي البحرين فقط، بل 

أيضا حول العالم”.

عبدالنبي الشعلة متحدثا لوكالة أنباء البحرين

المنامة - بنا

70 % من العمالة تستوعبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ــن ــري ــح ــب ــل ــو” مـــكـــســـب كـــبـــيـــر ل ــمـ ــسـ ــيـ ــونـ ــيـ ــر “الـ ــقـ ــس مـ ــيـ ــأسـ ــة: تـ ــلـ ــعـ ــشـ الـ

أي مفاوضات مع إيران ستكون بالتنسيق مع دول المجلس
ستتبعها ودول  ــل  ــي ــرائ إس مــع  عــاقــات  ــة  ــام ــإق ب شــجــاعــا  قــــرارا  اتــخــذت  ــارات  ــ ــ اإلم ــوك:  ــ ه

أكـــدد المبعـــوث االميركي الخـــاص بإيران 
براين هـــوك التعاون البحرينـــي األميركي 
فـــي مواجهـــة جائحـــة الكورونـــا، موضحا 
أن بـــالده قدمت دعما بقيمة ملياري دوالر 

لدول العالم للتصدي للجائحة.
وأوضـــح هوك خـــالل المؤتمـــر الصحافي، 
الـــذي عقد مســـاء أمـــس في فنـــدق الفور 
ســـيزن ونظمتـــه الســـفارة األميركيـــة في 
المنامة، قرب تعيين ســـفير أميركي جديد 

لواشنطن بالمنامة.
بيـــن  دبلوماســـية  عالقـــات  إقامـــة  وعـــن 

الدول العربية وإســـرائيل، أشـــار هوك إلى 
أن أميـــركا تشـــجع علـــى إقامـــة عالقـــات 
دبلوماســـية واتفاقيات ســـالم بين الدول 
العربيـــة وإســـرائيل، الفتـــا إلـــى أن دولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة اتخذت قرارا 
شجاعا وفتحت األبواب أمام بقية الدول 
إلقامة عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، 
التـــي ســـتحذو  الـــدول  مـــن  العديـــد  وأن 
حـــذو دولة اإلمـــارات بإقامـــة عالقات مع 

إسرائيل.
وعـــن الفوائـــد التـــي ســـيجنيها العرب من 
اتفاقيات السالم مع إســـرائيل، أشار هوك 
إلى أن هناك الكثير من المكاســـب الســـيما 

فـــي المجـــال االقتصـــادي، ونحـــن ندعـــم 
الســـالم بين إســـرائيل والدول العربية من 
أجل نمو االقتصاد وعلى الفلسطينيين أن 
يجلسوا على طاولة المفاوضات ويقررون 
مـــاذا يريـــدون، مردفـــا أن أميـــركا ســـوف 
تضمن التزام إسرائيل باتفاقيات السالم.

وبشأن الملف اإليراني، قال هوك إن إيران 
تدعم االضطرابات في المنطقة من خالل 
العديـــد مـــن أدواتهـــا فـــي المنطقـــة ومنها 
والميليشـــيات  والحوثيـــون  هللا  حـــزب 
وغيرهـــم، مؤكـــدا “نحـــن نضمـــن بأنـــه لـــن 
تكـــون هنـــاك أيـــة مفاجـــآت فـــي أي اتفاق 
الحق مـــع إيران”، موضحـــا أن المحادثات 

مع دول الخليج مســـتمرة بشأن العقوبات 
والعزلـــة الدبلوماســـية علـــى إيـــران، وفي 

حال وجود أي أتفـــاق بين أميركا وإيران، 
لـــن يكـــون هنـــاك أي مفاجئـــات، وأن دول 

االتفـــاق  مـــن  جـــزءا  الخليـــج ســـيكونون 
وشركاء في أي محادثات تتم مع إيران.

إلـــى ذلـــك، أوضـــح المســـؤول األميركـــي 
أن الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب أكد 
الحاجـــة إلى اتفـــاق جديد مع إيـــران بدال 
مســـتويات  تحديـــد  بهـــدف  القديـــم  مـــن 
التخصيـــب وعـــدم حصـــول إيـــران علـــى 
ســـالح نووي، مؤكـــدا أن الرئيـــس متفائل 
بأنـــه عقب انتخابه لوالية أخرى ســـيجعل 
النظـــام اإليرانـــي أمـــام خيـــار واحـــد وهو 
طاولـــة المفاوضات والوصـــول إلى اتفاق 
وإال لـــن يتمكنـــوا مـــن مواجهـــة العقوبات 

االقتصادية التي ستفرض على إيران.
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بدور المالكي من خليج البحرين

تواصل “البالد” نشــر المواد الخاصة بمســودة قانون تنظيم المباني الجديد التي تســلمتها بعض المجالس 
البلديــة إلبــداء الــرأي بشــأنه قبــل طرحــه للمناقشــة علــى الســلطة التشــريعية، إذ تضمنــت المــادة 28 من 
مســودة القانــون علــى أنــه “يعاقــب بالحبــس وبغرامــة ال تقــل عــن 5 آالف دينــار وال تجاوز قيمــة األعمال 
المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يســتأنف أعماال ثبت وقفها بالطريق اإلداري على الرغم من 

اإلعالن بذلك بالطرق المبينة في القانون”.

كمـــا نصت المســـودة علـــى أنه 
بالحبـــس وبغرامـــة ال  يعاقـــب 
تجـــاوز ألـــف دينـــار وال تجاوز 
أو  المخالفـــة  األعمـــال  قيمـــة 
بإحدى هاتين العقوبتين عددا 
من المخالفات منها ما ورد في 
المـــادة 3 مـــن المســـودة والتي 

تشمل المخالفات التالية:
- تشـــييد بنـــاء أو إقامة أعمال 
أو  إليهـــا  جـــزء  أي  إضافـــة  أو 
هدمها أو هدم أي قسم منها أو 
إجـــراء أي تعديـــل فيها بتغيير 

أو  التوســـعة  أو  االســـتخدام 
التعليـــة أو الدعـــم ســـواء فـــي 
الشـــكل الخارجي للبناء أو في 
العمل أو ترميمه أو تقسيمه أو 
فصلـــه أو دمجـــه أو أي تغييـــر 

في ترتيبه الداخلي.
تتعلـــق  أعمـــال  أيـــة  إجـــراء   -
بتجهيـــز موقـــع بـــري أو بحري 
بالحفـــر أو الـــردم )الدفـــان( إال 
بعـــد الحصـــول علـــى ترخيص 
بذلك مـــن البلدية أو األمانة أو 

الجهة المرخصة.

كما تطبق ذات العقوبة على ما 
ورد مـــن مخالفـــات فـــي المادة 
المســـودة،  مـــن  10 و11  رقـــم 

ومنها:
- عدم تجديـــد ترخيص البناء 
التـــي تحدد بقـــرار مـــن الوزير 
تاريـــخ  مـــن  يومـــا   30 خـــالل 

االنتهاء
- عـــدم إخطـــار البلدية رســـميا 
فـــور التوقـــف عـــن العمـــل بعد 
بعـــد  أو  البنـــاء  فـــي  الشـــروع 

استكمال مرحلة من البناء.

تلقت “البالد” مجموعة من الشـــكاوى بشـــأن عدم تجاوب 
هيئـــة الكهرباء والماء مع اتصاالتهم بعـــد تحويلها معظم 

خدماتها إلى إلكترونية عبر تطبيق “سكيبالينو”.
ولـــم تقتصر الشـــكوى على المواطنيـــن، إذ عبر العديد من 
العامليـــن فـــي القطـــاع العقـــاري عن اســـتيائهم مـــن تأخر 
إنجـــاز معامالتهـــم وإجراءاتهـــم بســـبب اقتصـــار عمليـــة 
التواصل على المنصة الرقمية، وعدم إطالعهم عن صحة 
معامالتهـــم من عدمهـــا والوقت المتوقع إلنجـــاز المعاملة، 
فضال عن عدم توافر خط الوزارة الساخن لالستعالم عن 
حالـــة الطلـــب. ولفـــت المواطنون إلـــى أن “بدالـــة” الوزارة 
غيـــر مفعلة بشـــكل يتالءم مع متطلبـــات التحول الرقمي، 
إذ إن الـــرد اآللـــي جاهـــز في أي وقـــت يتصل فيـــه طالب 
الخدمة “جميع الموظفين مشغولون حاليا”، ومع إتاحتهم 
خيـــار االنتظـــار للحـــاالت الطارئـــة إال أن الـــرد اآللي يعود 

ليعتذر ويقفل الخط.
وأشـــاروا إلـــى أن ذلـــك يأتي فـــي وقت يصعـــب فيه قطع 
مواعيـــد قريبة لبعـــض الخدمات، فجميـــع المواعيد تأخذ 

أيامـــا الســـيما فـــي حـــال تقاطعـــت معهـــا أيـــام إجـــازات 
أسبوعية ورسمية، ما يؤخر إجراء المعاملة.

ودعـــا المواطنـــون إلـــى فتح مراكـــز خدمات المشـــتركين 
أبوابها الستقبال جميع الطلبات، إذ إن الهيئة مازالت غير 

مستعدة للتعامل مع الطلبات إلكترونيا.

“^” تواصل نشر مسودة عقوبات “تنظيم المباني” مواطنون: مواعيد “ســكيبالينو” بعيدة و“البدالة” بال فائدة

الحبس و5 آالف دينار لمن يستأنف أعماال أوقفت إداريا موظفو خدمة الكهرباء... “مشغولون حاليا”

ليلى مال اهللمحرر الشؤون المحلية



أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( وليد المانع استمرار الجهود للبناء على ما تحقق 
من إنجاز مليون فحص مختبري ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، منوًها بأن نسبة الفحوصات اليومية في مملكة البحرين 

تعد من األعلى عالمًيا بالنسبة لعدد السكان، حيث تبلغ 707 فحوصات لكل 1000 شخص.

األمـــراض  استشـــارية  شـــددت  فيمـــا 
الباطنيـــة بمجمـــع  المعديـــة واألمـــراض 
الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
االلتـــزام  علـــى  الســـلمان  جميلـــة   )19
دوًمـــا بالتدابيـــر الوقائيـــة واإلجـــراءات 
االحترازيـــة بصـــورة مســـتمرة، منوهـــة 
بأهميـــة المواصلـــة بعـــزم فـــي االلتـــزام 
لموســـم  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
عاشـــوراء؛ من أجل موسم صحي وآمن 
مـــن خـــال التقيـــد بتوصيـــات الفريـــق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد  كورونـــا 
إلـــى جانب ضـــرورة تجنـــب التجمعات، 
معاييـــر  وتطبيـــق  الكمامـــات،  وارتـــداء 

التباعد االجتماعي.
جاء ذلك خال المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
ظهـــر   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
أمـــس فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث 
الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري 
للحديـــث عـــن آخر مســـتجدات فيروس 

كورونا.
الوطنـــي  الفريـــق  أن  المانـــع  وأضـــاف   
الطبي للتصدي لفيروس كورونا يواصل 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة دراســـة 
المؤشـــرات ورفـــع التوصيات المناســـبة 
التـــي تضـــع مصلحـــة الوطـــن والمواطن 
كأولويـــة، مشـــدًدا على ضـــرورة االلتزام 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الوقائيـــة فـــي موســـم عاشـــوراء بحيث 
يكون موســـمًا آمًنـــا وصحًيا بمـــا يحفظ 
بكافـــة  التقيـــد  عبـــر  الجميـــع  ســـامة 
التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

الطاقة االستيعابية

أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض   

اإلشغال في مراكز العزل والعاج، حيث 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز العزل 
والعـــاج 8158 ســـريًرا، يبلـــغ اإلشـــغال 
منها 1589 ســـريرًا ما يمثل 19.5 % من 
الطاقة االستيعابية، في حين تبلغ نسبة 
المتعافين 93.2 % من إجمالي الحاالت 
القائمـــة، في حين بلغت نســـبة الوفيات 

0.4 % من الحاالت القائمة.
سواعد بحرينية

مشـــروع  مديـــر  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن   
التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية 
بالمجلـــس األعلى للصحة المقدم طبيب 
أحمـــد محمـــد األنصـــاري أن مـــا يتم في 
مملكة البحرين من جهود مســـتمرة منذ 
بداية ظهـــور فيروس كورونا هي جهود 
تراكمية بسواعد بحرينية في القطاعات 
كافـــة وفق خطط اســـتراتيجية متميزة 
تمت اإلشـــادة بها عالمًيا، مشـــيًرا إلى أن 
مملكـــة البحرين تعتبر من الدول األعلى 
عالميـــًا في نســـبة التعافي مـــن فيروس 
كورونـــا حيث وصلت النســـبة إلى 92.9 

.%
 وأكـــد األنصـــاري أهميـــة المواصلة بعزم 
بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
والجهـــات المعنيـــة لمـــا لها أثـــر كبير في 
الحفاظ على مســـتويات معدل االنتشار 

وخفضها.
 كمـــا كشـــف األنصاري أن مؤشـــر “معدل 
عـــدد  مـــن إجمالـــي  النتائـــج اإليجابيـــة 
الفحوصـــات اليوميـــة” عكـــس ثباًتـــا في 
النسبة حيث تراوحت نسبة الفحوصات 
اإليجابيـــة من العدد الكلـــي للفحوصات 
في المملكة للفترة السابقة من 26 يوليو 
الماضي إلى 9 أغســـطس الجاري ما بين 
3.5 % و5.2 %، فـــي حيـــن أنـــه بلغـــت 
النسبة خال األســـبوعين الماضيين من 

10 - 24 أغســـطس الجاري أي بعد مرور 
أسبوعين من إجازة العيد ما بين 3.0 % 

و4.4 % بمتوسط حوالي 3.9 %.
“رقـــم  مؤشـــر  أن  األنصـــاري  وأضـــاف 
 R( التكاثـــر الفـــوري التقديـــري، مجتمـــع
t(” تـــراوح في األســـبوعين من 26 يوليو 
الماضي إلى 9 أغســـطس الجاري ما بين 
1.4 و1.8، فـــي حيـــن اســـتقر المعدل ما 
بيـــن 1.5 و1.9 لألســـبوعين التاليين من 
10 - 24 أغســـطس الجاري، ما يدل على 
اســـتقرار نســـبة معـــدل التكاثـــر الفـــوري 
خـــال الشـــهر الماضي وهو مؤشـــر على 

ثبات االنتشار.

 إقبال كبير

 مـــن جهتها، أكدت استشـــارية األمراض 
الباطنيـــة بمجمـــع  المعديـــة واألمـــراض 
الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
التجـــارب  أن  الســـلمان  جميلـــة   )19
الســـريرية للمرحلـــة الثالثـــة مـــن اللقـــاح 
المعطل لفيروس كورونا تســـير بساسة 
قبـــل  مـــن  الكبيـــر  اإلقبـــال  بعـــد  تامـــة 
المتطوعيـــن علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه 

التجارب.
 وتطرقـــت الســـلمان لمقارنة بيـــن أنواع 
الموجـــودة  التطعيمـــات  أو  اللقاحـــات 
هنـــاك  أن  موضحـــًة  التجربـــة،  تحـــت 

فـــي  اســـتخدامها  يتـــم  عـــدة  تقنيـــات 
اللقاحـــات منهـــا تقنيـــة الحمـــض النووي 
الناقـــل  وتقنيـــة   ،))mRNA الريبـــوزي 
وتقنية   ،)Live-attenuated( الفيروسي 

.)Inactivated( اللقاح المعطل
 وأضافـــت الســـلمان أن تقنيـــة الحمـــض 
النـــووي الريبـــوزي )mRNA( هـــي تقنية 
فـــي  بكثـــرة  مســـتخدمة  غيـــر  جديـــدة 
تطويـــر  خـــال  مـــن  تعمـــل  اللقاحـــات 
أحماض نووية يتم هندســـتها جينًيا في 
المعامـــل المخبرية، وتعمـــل على تحفيز 
مشـــابهة  بروتينـــات  لتكويـــن  الخايـــا 
لبروتينـــات من فيروس كورونا وبالتالي 
يساعد على توليد استجابة مناعية في 

الجسم.
Live-( وعـــن تقنيـــة الناقـــل الفيروســـي
إلـــى  الســـلمان  أشـــارت   ،)attenuated
أن العديـــد يملـــك خبـــرة علميـــة طويلـــة 
فـــي هـــذه التقنيـــة، إذ تعمـــل مـــن خال 
اســـتخدام نســـخة ضعيفة مـــن فيروس 
غيـــر ممـــرض مشـــحون ببروتينـــات من 
فيـــروس كورونـــا ويعمـــل علـــى توليـــد 

استجابة مناعية في الجسم.
الثالثـــة  التقنيـــة  أن  الســـلمان  وبينـــت 

هـــي تقنيـــة اللقاح المعطـــل، وهي تقنية 
راســـخة منذ زمن طويل واألطول خبرة 
إذ  وأماًنـــا،  اســـتخداًما  واألكثـــر  علمًيـــا 
تعمـــل هذه التقنية من خال اســـتخدام 
جزيئـــات من فيـــروس كورونـــا التي تم 
قتلها، ما يجعلها غير قادرة على العدوى 
أو التكاثـــر، إذ تعمـــل علـــى بنـــاء مناعـــة 
ضد الفيروس من خال تكوين أجســـام 
مضادة، منوهًة بأن التجارب الســـريرية 
التي تشـــارك بها مملكـــة البحرين تعتمد 
على هذه التقنية وهي األكثر استخداًما 

وأماًنا.
الســـلمان  أفـــادت  العمليـــة،  ســـير  وعـــن 
بـــأن إجـــراءات التطعيم تبدأ بتســـجيل 
المتطوع ومن ثم تحويله للطبيب الذي 
يباشـــر فحـــص وتقييـــم حالـــة المتقـــدم 
بعـــد خضوعـــه لفحوصـــات عدة تشـــمل 
قيـــاس المؤشـــرات الحيويـــة واالطـــاع 
على التاريخ الصحي، الذي يحدد أهلية 
المتطوع ألخذ اللقاح، ليتوجه المتطوع 
إكلينيكييـــن  باحثيـــن  إلـــى  ذلـــك  بعـــد 
لاختيـــار النهائـــي، إذ يقومـــون بإجـــراء 
الفحـــص بأخذ عينة “فحص كوفيد 19”، 
وعينـــة دم مبدئيـــة للتأكد من األجســـام 

المضادة، وفي حال اســـتيفاء الشـــروط 
التجـــارب  لقـــاح  وأخـــذ  التطعيـــم  يتـــم 

السريرية.
وأوضحـــت الســـلمان أنـــه تتـــم مراقبـــة 
المتطـــوع بعـــد أخـــذه للقاح لمـــدة نصف 
ســـاعة للتأكـــد مـــن ســـامته، وتزويـــده 
بإرشادات صحية لمرحلة ما بعد اللقاح، 
ويتم بعدها ترتيب موعد للزيارة التالية 
لتلقي الجرعة الثانية بعد 3 أســـابيع من 
الجرعـــة األولى، وخال هـــذه المدة يتم 
متابعـــة المتطـــوع عبر اتصـــاالت دورية 
من قبل الفريق الصحي لاطمئنان على 

صحته.
المرحلـــة  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
الثالثـــة مـــن التجـــارب تـــم اعتمادها من 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  قبـــل 
والخدمـــات الصحية، وتأتـــي بعد نجاح 
وتبيان فاعلية وأمان المرحلتين األولى 
والثانية في الصين دون التسبب في أية 
آثار ضـــارة مجددة الدعـــوة للمتطوعين 
للمشـــاركة في المرحلـــة الثالثة للتجارب 
الســـريرية للقـــاح المحتمـــل لمـــن تنطبق 

عليهم الشروط.

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

المواصلة بعزم لموسم عاشورائي آمن على الجميع
عالمًيا األعــلــى  ــبــحــريــن  ال فــي  الــيــومــيــة  ــات  ــوص ــح ــف ال نــســبــة  ــي:  ــب ــط ال ــق  ــري ــف ال

جاهـــــزون لسيناريـــو الموجـــة الثانيــــة من كورونــــا
العالم دول  ســبــق  واســتــعــدادهــا  ــاالت  ــح ال أفــضــل  ــي  ف الــبــحــريــن   :”^“ ـــ  ل الــطــبــي  الــفــريــق 
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إعــالن عام
وضع شركة تحت إعادة التنظيم وتعيين أمين إلعادة التنظيم

بموجــب الحكــم الصــادر بتاريــخ 23 / يوليــو / 2020م عــن المحكمــة الكبــرى الدائــرة 
الســابعة – إعــادة تنظيــم الشــركات واإلفــاس فــي القضيــة رقــم: 2 / 20523 / 2019 
ــركة  ــم لش ــادة التنظي ــاً إلع ــارات ذ.م.م أمين ــن لاستش ــل البحري ــركة أوائ ــن ش ــم تعيي /02 ت
حســن محمــد جــواد و أوالده ش.م.ب )م( )»تحــت إعــادة التنظيــم«(. وهــي شــركة مســجلة 
ــارس /  ــخ 25 / م ــم: 297 الصــادر بتاري ــاري رق ــن تحــت الســجل التج ــة البحري ــي مملك ف
ــي  ــية ف ــطتها الرئيس ــل أنش ــة، وتتمث ــارة العام ــة التج ــة لممارس ــركة مرخص 1982م، والش
تجــارة الجملــة والمفــرد للمــواد الغذائيــة وتخزينهــا وتقديــم الخدمــات اللوجســتية ذات العاقــة 
وتحضيــر وتوزيــع األطعمــة مــن خــال منافــذ الوجبــات الســريعة وإدارة المطاعــم والمقاهــي 

ــة.  ــات ذات العاق ــم الخدم وتقدي
إن الهــدف مــن هــذا االعــان إشــعار الجمهــور مــن ذوي المصلحــة بقــرار المحكمــة بوضــع 
الشــركة بنــاًء علــى طلبهــا تحــت اجــراءات إعــادة التنظيــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 
)22( لســنة 2018 الخــاص بإصــدار قانــون إعــادة التنظيــم واإلفــاس للشــركات التجاريــة. 
وقــد أصــدرت المحكمــة الكبــرى الدائــرة الســابعة ـ حكمهــا بافتتــاح اجــراءات إعــادة التنظيــم 

اعتبــاراً مــن تاريــخ 2020/5/5
ســوف يكــون أميــن إعــادة التنظيــم مســؤوالً عــن أداء واجباتــه ومهامــه كمــا نــص عليهــا فــي قانــون 

رقــم )22( لســنة 2018 الخــاص بإصــدار قانــون إعــادة التنظيــم واإلفــاس للشــركات التجاريــة.
وألجــل  تحقيــق الدقــة فــي حصــر الديــون والمطالبــات المســتحقة علــى الشــركة للغيــر، ُيعلــن 
أميــن إعــادة التنظيــم للعمــوم تنفيــذاً ألمــر المحكمــة الموقــرة لمــن لديهــم ديــون ومطالبــات علــى 
الشــركة موضــوع إعــادة التنظيــم أن يرســلوا مطالباتهــم مــع المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لتلــك 
المطالبــات مــع بيــان تفاصيــل مــا يقابــل تلــك الديــون والمطالبــات مــن ضمانــات أو رهونــات 
أو حجــوزات قانونيــة أو تفاهمــات وغيرهــا فــي غضــون فتــرة أقصاهــا 15 يومــاً مــن تاريــخ 

هــذا اإلعــان العــام، وذلــك:
1- عــن طريــق قســم قلــم الكتــاب بالمحكمــة الكبــرى الدائــرة الســابعة ـ إعــادة تنظيــم 

واالفــالس. الشــركات 
 www.bahrain.bh : ــع ــن خــال الموق ــة م ــة اإللكتروني ــة الحكوم ــر بواب عب  

المحاكــم« »خدمــات  بنــد  تحــت 
ملف رقم: 02/2019/20523/2  

ــي  ــك االهل ــره ضــد البن ــوان الملــف: شــركة حســن محمــد جــواد وأوالده وغي عن  
وغيــره المتحــد 

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة السابعة – إعادة تنظيم الشركات واإلفاس  
أو;

2- عبر البريد اإللكتروني الخاص بأمين إعادة التنظيم، شركة أوائل البحرين لالستشارات: 
 hmjclaims@awael.bh

و سوف لن يقبل أمين إعادة التنظيم استام أية مطالبات باليد أو بأية وسيلة توصيل أخرى.
ــر  ــرازي لحص ــراء احت ــط  كإج ــان فق ــذا اإلع ــر ه ــن نش ــدف م ــأن اله ــه ب ــب التنوي و يج
وتســجيل الديــون والمطالبــات التــي علــى الشــركة كمــا بتاريــخ إصــدار قــرار إعــادة التنظيــم 

ــر. ــدف اخ ــس له ــي 5 / 5 / 2020 ولي ف

أمين إعادة التنظيم
شركة أوائل البحرين لالستشارات

19.5 % نسبة 
إشغال مراكز 
العزل والعالج

الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  طمأنـــت 
استشاري األمراض المعدية في مجمع 
الســـلمان،  جميلـــة  الطبـــي  الســـلمانية 
فـــي ردهـــا على ســـؤال لــــ “البـــاد” عن 
استعدادات البحرين في حال تعرضها 
لموجـــة ثانيـــة محتملـــة مـــن فيروس 
كورونـــا، بالقول إن المملكة اســـتعدت 
مبكرا قبل دول العالم للمرحلة األولى 
مـــن الجائحة؛ بفضل الدعم المتواصل 
والتوجيهات الحكيمـــة للقيادة وعمل 

الفريق الوطني والجهات المختصة.
أفضـــل  فـــي  البحريـــن  بـــأن  ونوهـــت 
الثانيـــة  الحالـــة  لمواجهـــة  الحـــاالت 
جميـــع  تمتلـــك  ألنهـــا  الجائحـــة؛  مـــن 
البروتكـــوالت،  وجميـــع  اإلجـــراءات 
المواجهـــة،  آليـــات  جميـــع  وتمتلـــك 
وتعرف كيفيـــة التعامل مع الفيروس، 
ونوع اإلصابة بالفيروس سواء أكانت 

الحاالت البسيطة أو الشديدة.
وتابعت “لدينا اآلن كل االســـتعدادات 
ونمتلـــك مختلـــف األجهـــزة والمعدات 
الطبيـــة المدعومـــة بالطواقـــم الطبية 
كوادرنـــا  مـــن  والفنيـــة  والتمريضيـــة 
العاملـــة فـــي كل المواقـــع، إضافة إلى 
مراكـــز العـــزل، مـــع الخبـــرة المتراكمة 
التي اكتســـبناها خـــال العمل في هذا 

الجانب للتعامل مع الفيروس”.
الفريـــق  عضـــو  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
المانـــع  وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل 
آخـــر  وحســـب  المتطوعيـــن  عـــدد  أن 
إحصائيـــة موجودة قد تجـــاوز 2300 
متطـــوع، مؤكـــدا الحاجة لزيـــادة عدد 
المتطوعيـــن للوصـــول لهـــدف وغايـــة 

هذه الدراسة المهمة للجميع.
مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
اإلجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا، ومنها 
وضـــع خطـــة لزيـــادة العـــدد المتقـــدم 

آمـــن  التطعيـــم  أن  مؤكـــدا  للتطـــوع، 
وإذا لـــم يحصل المتطـــوع على فائدة 
منـــه، فلـــن يســـبب أو يحـــدث لـــه أي 
التجـــارب  أن  علـــى  مشـــددا  ضـــرر، 
السريرية تعد إضافة لمملكة البحرين 

ولإلنسانية.
وأكـــد أن المســـتفيد من هـــذا التطعيم 
هـــم أبنـــاء هـــذا البلـــد مـــن مواطنيـــن 
ومقيمين، ويجب الحـــرص والتكاتف 
ومتابعتهـــا  التجـــارب  إجـــراء  لجهـــة 
المســـتمرة لضمـــان أن تكـــون نتائجها 
تبشر بالخير في المستقبل وبما يخدم 

اإلنسانية والعالم.
وأوضـــح المانـــع فـــي رده على ســـؤال 
عن الخطط المســـتقبلية لوقف ارتفاع 
الحـــاالت المتزايـــدة بشـــكل يومي، أن 
الفريق الوطني يراقب األوضاع ويضع 
اإلجراءات الازمة لزيادة وعي الناس 
الحتـــواء المـــرض وانتشـــاره، مشـــيرا 
إلـــى أن األرقام األخيـــرة وإحصاءات 
الرصد اليومي تؤكد اســـتقرار األعداد 
خـــال الشـــهرين الماضييـــن، مبينا أن 
الزيادة البســـيطة يقابلها اســـتقرار في 
ُمعامـــل االنتشـــار وتضاعـــف األعـــداد، 
مؤكدا أن مؤشـــر العدد فقط ليس هو 
المؤشـــر الوحيد لتقييم الوضع، ولكن 
هناك مؤشـــرات عدة منها اللوجســـتية 
الخاصة بالطاقة االستيعابية وقياس 
لـــدى المواطنيـــن والمقيميـــن  الوعـــي 

بمملكة البحرين.
وأكـــد أن اإلقبـــال علـــى التطـــوع فـــي 
التجارب السريرية شهد إقباال واسعا، 

مؤكـــدا أنـــه كلما كان عدد المشـــاركين 
إلنجـــاز  الزمنيـــة  المـــدة  فـــإن  أكبـــر، 
التجـــارب ستســـتغرق وقتـــا قصيـــرا، 
ومعـــوال علـــى االســـتجابة مـــن جميـــع 
اســـتيفاء  حتـــى  المطلوبـــة  الشـــرائح 

العدد المطلوب.
وأشار إلى أن الفئات العمرية المدعوة 
للمشـــاركة هي الشـــريحة من هم فوق 
18 ســـنة، مـــع إمكان مشـــاركة من هم 
فوق الســـتين، موضحا أن المشـــرفين 
الحظـــوا مشـــاركة واســـعة مـــن الفئـــة 
العمريـــة التـــي تراوحت بيـــن 20 و40 
سنة وتلتها الفئة العمرية بين 40 و60 
ســـنة، مشـــيرا إلى وجود شروط ألخذ 
اللقاح، وهي أال يكون المشـــارك يعاني 
أمراضا مزمنة أو ما يؤثر على ســـامة 

المشارك.
وأوضـــح وكيل وزارة الصحة أن هناك 
العديد من الدراسات وبعضها دراسات 
من منظمـــة الصحـــة العالمية نصحت 
للمرحلـــة  الكمامـــات  ارتـــداء  بعـــدم 
أو  ســـنوات،   5 مـــن  األقـــل  العمريـــة 
ارتدائهـــا لفترات قصيرة، أما بالنســـبة 
للمرحلـــة العمرية ما بين 5 و12 ســـنة، 
فهناك دراسات متباينة بين من يشجع 
علـــى ارتدائهـــا واالمتناع عنهـــا، وقال 
إن الفريـــق الوطنـــي يـــدرس األنســـب 
منهـــا لتطبيقه علـــى الطلبـــة عند فتح 
المـــدارس، وســـيتم إعطـــاء التوصيـــة 
بعد دراسة ما يناسب صحة األطفال.

وفـــي رده على ســـؤال لــــ “البـــاد” عن 
المقارنة بين تضاعف الحاالت في كل 

من عيدي الفطر واألضحى، أكد مدير 
التدريب والتخطيط بالمجلس األعلى 
للصحة المقدم طبيب أحمد األنصاري 
أن تضاعـــف الحـــاالت في عيـــد الفطر 
لـــم  بينمـــا  فقـــط،  يومـــا   12 اســـتغرق 
تتضاعـــف الحاالت بعد مرور 48 يوما 

من بعد عيد األضحى.
كمـــا لفت إلى المؤشـــر الخاص بنســـبة 
الحـــاالت اإليجابيـــة مـــن الفحوصـــات 
اليوميـــة مع ثبـــات عـــدد الفحوصات، 
إذ وصلت النســـبة بعـــد عيد الفطر إلى 
9 - 10 % فـــي بعـــض األيـــام، بينمـــا 
بلغ المتوســـط في عيـــد األضحى 3.9 
%، مؤكدا أن ســـبب ذلـــك يعود لوعي 
وااللتـــزام  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

باالحترازات.
مـــن جانبهـــا، أكدت الســـلمان في ردها 
اللقـــاح والتطعيـــم  علـــى ســـؤال عـــن 
أن اللقـــاح المســـتخدم فـــي التجـــارب 
الســـريرية من النوع المعطل، مشـــيرة 
إلـــى أن أي لقـــاح يكـــون لـــه أعـــراض 
جانبيـــة مثـــل ارتفـــاع درجـــة الحرارة 
لفتـــرة بســـيطة أو إرهـــاق أو احمـــرار 
نافيـــة  التطعيـــم،  مـــكان  فـــي  بســـيط 
ظهـــور أي أعراض شـــديدة أو خطيرة 

لمن تلقوا اللقاح.

بدور المالكي
ندرس الخيار األنسب 

الرتداء الكمامات 
من عدمها لطلبة 
المرحلة االبتدائية

التطعيم آمن 
وإذا لم يحصل 
المتطوع على 

فائدة فلن يضره

 2300 متطوع 
لتجربة اللقاح 
وخطة لزيادة 

أعدادهم



أشــاد الفريق الوطني الطبي بما أبداه رؤســاء ومســؤولو المآتم من التزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية الالزمة، موضحا أنه بعد االطالع على 
مقترحات رؤساء المآتم في ضوء مراجعة االلتزامات واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن اإلجراءات والتدابير الوقائية الواجب االلتزام بها أثناء 
موســم عاشــوراء، وبعد دراســة األمر والتأكيد على أن االلتزام باإلجراءات والتدابير االحترازية هو أســاس الوقاية من هذا الفيروس، فقد وافق 

الفريق الوطني الطبي على ما يلي: 

قـــراءة  أثنـــاء  الحضـــور،  جلـــوس   )1(
الخطيب، على كراسي خارج المأتم، في 
صفوف متباعدة “مترين بين كل كرسي 
وآخر فـــي االتجاهين األفقي والرأســـي” 
وذلـــك بحســـب المســـاحة المتاحـــة فـــي 

محيط المأتم.
)2( يلتزم الحضور بالعزاء في أماكنهم.

)3( إذا رأت هيئـــة المواكـــب الحســـينية 
اللجـــان  أو  المآتـــم  علـــى  القائمـــون  أو 
التنظيميـــة المعنية، إمكانية عمل موكب 
حســـيني، يكون ذلك فـــي محيط المأتم، 
مع االلتـــزام بالتباعد االجتماعي، لضمان 
صحة وســـامة المشـــاركين، مـــع تطبيق 
مـــن  وبمتابعـــة  المطلوبـــة،  االحتـــرازات 

لجان المأتم.
المآتـــم،  ومســـئولي  رؤســـاء  التـــزام   )4(
اإلجـــراءات  تطبيـــق  مـــن  بالتأكـــد 
االحترازيـــة، علـــى أن تتابـــع لجنـــة مـــن 
المأتـــم، تطبيـــق مـــا يلـــي: لبـــس كمامات 
أعمـــال  االجتماعـــي،  التباعـــد  الوجـــه، 

التعقيم الازمة.

)5( عدم الســـماح بدخـــول األطفال وكبار 
السن وأصحاب األمراض المزمنة.

)6( يجب توفير المطهرات، التي تحتوي 
علـــى مـــا ال يقـــل عن 70 % مـــن الكحول 

فـــي مناطق مختلفة مـــن الموقع وتوفير 
المناديل الورقية.

)7( يلتـــزم الحضور بالعزاء في مناطقهم 
وفـــي مآتمهم المحددة، حتى ال يســـاهم 
تنقلهم، في نشر العدوى مع االلتزام بمنع 

توزيع األطعمة والمياه.
دور  مـــن  انطاقـــا  التعليمـــات  وتأتـــي 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ومســـئوليات 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
المتعلقـــة بالعمـــل علـــى حمايـــة األرواح 
والحفاظ على الصحة والســـامة العامة، 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  عبـــر 

الازمـــة، تعزيـــزا للجهـــود الوطنية للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، واســـتنادا 
إلـــى إعـــان المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـامية باســـتمرار تعطيـــل العبـــادات 
الجماعيـــة والتجمعـــات الدينيـــة لحيـــن 
فـــي  المطلـــوب  االنخفـــاض  تحقيـــق 
مؤشـــرات انتشـــار الجائحـــة، حســـب مـــا 
وباإلشـــارة  االختصـــاص،  أهـــل  يقـــرره 
إلـــى اإلجـــراءات االحترازيـــة التي أقرها 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
االجتمـــاع  أثنـــاء   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

المشترك مع األوقاف الجعفرية.

المنامة - بنا

االلتزام باإلجراءات خالل إحياء عاشوراء
متباعدين ــخــارج  بــال المستمعين  ــوس  ــل وج الــمــأتــم  محيط  ــي  ف ــمــواكــب  ال ــة  ــام إق
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رفـــع رئيس مأتـــم حاج عباس بالمنامة ســـيد محمود حســـين 
لتحديـــد  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ألعضـــاء  شـــكره  خلـــف 
اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي أقرهـــا الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا خـــال االجتمـــاع المشـــترك مـــع 
رؤســـاء  مـــع  التعـــاون  هـــذا  أن  وبيـــن  الجعفريـــة،  األوقـــاف 
ومســـؤولي المآتم ســـيكون مثمرا جدا، وســـيزيد من مستوى 
إجـــراءات الســـامة فـــي ضـــوء مراجعـــة االلتزامـــات واتخاذ 
اإلجـــراءات المناســـبة.وأكد ســـيد محمـــود أن ســـامة الناس 
مهمـــة جدا في ظل اســـتمرار تفشـــي فيـــروس كورونا، وقال 
“القـــرارات الجديـــدة خففت الكثير مـــن الضغط والحمل على 
رؤساء المآتم، فقد كنا نتعرض لضغط كبير، ولكن وجود هذه 
االشـــتراطات الجديدة ستتيح فرصة إقامة الشعائر في ظل 
التباعد المطلوب إلى جانب االستفادة من التقنيات الحديثة 

والبث المباشر”.
وختـــم بتأكيد أن الرهان هو وعـــي المواطن الذي وصفه بأنه 
وعي كبير بآثار الجائحة وســـبل الوقاية منها، مؤكدا االلتزام 

التام بإجراءات السامة والتدابير االحترازية المطلوبة.

القرارات خففت من الضغط 
على رؤساء المآتم

أشـــادت الهيئة العامة للمواكب الحسينية 
بالدعـــم غير المحـــدود الـــذي يوليه عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
العقـــود  مـــدى  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
فـــي  الدينيـــة  الشـــعائر  إلقامـــة  الماضيـــة 
أجـــواء من الحرية واالحترام التي عرفت 

بها مملكة البحرين لمئات السنين.
وعبرت الهيئة العامة للمواكب الحســـينية 
عـــن تقديرهـــا لجهـــود الحكومـــة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة بدعم 
مـــن ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
كافـــة  اإلمكانـــات  وتســـخير  خليفـــة،  آل 
وتوفير االحتياجات للمآتم والحســـينيات 
الحكومـــة  توجيهـــات  إن  إذ  والمواكـــب، 

بشأن موسم عاشوراء محل شكر وتقدير 
الحســـينية  المآتـــم  رؤســـاء  مـــن  مســـتمر 

والمضائف.
الفريـــق  بـــه  يقـــوم  بمـــا  الهيئـــة  وأشـــادت 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
اإلجـــراءات  لتطبيـــق  ومتابعتـــه   ،)19
علـــى  والحـــرص  االحترازيـــة،  والتدابيـــر 
ســـامة المواطنين والمقيمين، معربة عن 
تقديرها للتعليمات التي أوصى به الفريق 
الوطني بشـــأن الســـماح بالجلـــوس خارج 
المآتم وقت االســـتماع للخطيب مع األخذ 
بعين االعتبار التباعد االجتماعي وتطبيق 

اإلجراءات واالحترازات المطلوبة.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام المســـتمعين 
والمعزين بكل ما صدر عن الفريق الوطني 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا مـــن إجراءات 
وتدابيـــر مهمـــة لحفـــظ ســـامة الجميـــع، 
المصابيـــن  أعـــداد  زيـــادة  عـــدم  وضمـــان 

بالفيروس.

واعتبـــرت الهيئة أن االلتـــزام باإلجراءات 
والتدابيـــر يقع ضمن المســـؤولية الوطنية 
التي تقع على جميع المواطنين، واإلسهام 
فـــي اســـتمرار نجـــاح موســـم عاشـــوراء، 
الشـــعائر  خصوصيـــة  علـــى  والحفـــاظ 

الحسينية.
وتشـــيد الهيئة بالجهود التي تبذلها وزارة 
الداخليـــة ومحافظـــة العاصمـــة، وجميـــع 
ومتابعتهـــم  المحافظـــة،  فـــي  العامليـــن 
المآتـــم  احتياجـــات  لتوفيـــر  المباشـــرة 
بجهـــود  الهيئـــة  مشـــيدة  والحســـينيات، 
المعنيـــة  والجهـــات  الـــوزارات  مختلـــف 

إلنجاح الموسم.
ودعـــت الهيئـــة المولـــى العلـــي القديـــر أن 
يديم الخير والنمـــاء على مملكة البحرين 
بقيـــادة جالـــة الملـــك، ويحفـــظ جالتـــه 
ويجعلـــه ذخـــًرا وســـنًدا للمملكـــة وشـــعبها 
الجائحـــة  المملكـــة  تتجـــاوز  وأن  العزيـــز، 

بمزيد من التقديم واالزدهار.

“المواكــب” تشــيد بالدعم لموســم عاشــوراء وبجهــود الفريــق الوطني
دعم جاللة الملك إلقامة الشعائر الدينية غير محدود منذ عقود

المنامة - بنا

أكد عضـــو إدارة مأتم الحســـاوية فيصل التحو 
أهميـــة قيـــام المأتم بـــدوره ومســـؤولياته لدعم 
إجـــراءات وتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، ووصـــف قـــرارات 
المشـــترك مـــع  بعـــد االجتمـــاع  الطبـــي  الفريـــق 
األوقـــاف الجعفرية بأنها قرارات إيجابية تصب 
في تجاه ضمان الســـير اآلمن لموســـم عاشوراء 
رؤســـاء  دور  أهميـــة  إلـــى  الفتـــا  العـــام،  هـــذا 
ومســـؤولي المآتم لالتـــزام بتطبيق اإلجراءات 

االحترازية الازمة.
وقال التحو “ال نطالب بتكديس المستمعين في 
المآتـــم، ونعارض تعريـــض الناس للخطر، فنحن 
ال نقبـــل بالضرر وحتى العلمـــاء والمراجع أكدوا 
الازمـــة،  بالقوانيـــن الصحيـــة  أهميـــة االلتـــزام 
وعليه نعول كثيرا على تعاون الناس معنا لسير 

موسم عاشوراء بشكل آمن”.
وأشـــاد التحـــو باتفـــاق رأي الجهـــات المختصـــة 
والمعنية مع المراجع، مؤكدا أن ســـمة عاشوراء 
والتقيـــد  بالتباعـــد  االلتـــزام  هـــي  العـــام  هـــذا 

باالشتراطات الازمة.

قرارات إيجابية ونعّول 
على وعي الناس

المنامة - بنا المنامة - بنا المنامة - بنا

أكـــد رئيس مأتم العجـــم الكبير 
محمـــد بلجيـــك أن اإلجـــراءات 
الوطنـــي  الفريـــق  أقرهـــا  التـــي 
الطبـــي، ضمن سلســـلة التدابير 

االحترازية للوقاية مـــن فيروس كورونا 
أثنـــاء موســـم عاشـــوراء، التي مـــن بينها 
إمـــكان جلـــوس الحضـــور علـــى كراســـي 
خـــارج المأتم، إضافة إلـــى إقامة مواكب 
حســـينية فـــي محيـــط المأتـــم، تعكـــس 
تقديرا لفعاليات عاشـــوراء، وفي الوقت 
ذاتـــه، حرصـــا علـــى إتمامهـــا فـــي أجواء 

صحية آمنة.
ودعـــا بلجيك، إلى ضـــرورة االلتـــزام بما 
تقتضيـــه هذه اإلجـــراءات، التـــي تهدف 
فـــي مجملهـــا إلـــى الحفاظ علـــى الصحة 
والســـامة العامة، منوها إلى مســـؤولية 
رؤساء المآتم والقائمين عليها في التأكد 
من تطبيق اإلجراءات االحترازية، وفي 
مقدمتهـــا لبـــس كمامـــة الوجـــه، التباعـــد 

أعمـــال  ومتابعـــة  االجتماعـــي، 
التعقيم الازمة، وعدم السماح 
بحضـــور األطفـــال وكبار الســـن 

وأصحاب األمراض المزمنة.
وشـــدد رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبير على 
فـــي  بالعـــزاء  الحضـــور  تقيـــد  ضـــرورة 
المحـــددة،  مآتمهـــم  وفـــي  مناطقهـــم، 
محـــذرا من أن تنقلهم بين مناطق ومآتم 

متعددة، يسهم في نشر العدوى.
تصريحـــه  ختـــام  فـــي  بلجيـــك  واعتبـــر 
أن تطبيـــق هـــذه االلتزامـــات مـــن جانب 
الـــذي  الوعـــي  مـــدى  يعكـــس  المعزيـــن، 
تعزيـــز  علـــى  وحرصهـــم  بـــه  يتمتعـــون 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوطنيـــة  الجهـــود 
هـــذه  أن  موضحـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
وطنـــي  واجـــب  بمثابـــة  االلتزامـــات 
علـــى  يجـــب  مجتمعيـــة،  ومســـؤولية 
الجميـــع التقيـــد بهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق 

السامة العامة.

العيـــون  استشـــاري  وصـــف 
العريـــض  مآتـــم  ومتولـــي 
القـــرارات  العريـــض  حســـن 
الصـــادرة عـــن الفريق الطبي 

فـــي  المطلوبـــة  االحتـــرازات  بشـــأن 
موســـم عاشـــوراء بأنها قـــرارات تدل 
علـــى احتـــرام واهتمـــام متبـــادل بين 
الفريق الطبي وإدارات المأتم، مؤكدا 
مـــا تحظى بـــه المآتم مـــن اهتمام من 
لـــدن عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الرســـمية  الجهـــات  تعـــاون  وعمـــق 
بتوجيهـــات من الحكومـــة معها، وهو 

تعاون عريق وممتد.
وأضـــاف العريض أن قـــرارات الفريق 
الطبـــي أشـــعرت الناس باألمـــان أكثر 
وأتاحـــت لهـــم فرصة إحياء الشـــعائر 
الحسينية وفق اشـــتراطات واضحة 
توضيـــح  مـــع  ســـامتهم،  تضمـــن 

التـــام  االلتـــزام  أهميـــة 
باشـــتراطات الســـامة وقال 
“مـــن المهـــم جدا اليـــوم أخذ 
كل ســـبل الحيطـــة والحـــذر 
خـــال موســـم عاشـــوراء، فااللتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة أمـــر متفـــق 
عليـــه وال خـــاف فيـــه”، موضحـــا أن 
وقفـــه،  يمكـــن  ال  عاشـــوراء  موســـم 
التعامـــل معـــه بشـــكل  ولكـــن يمكـــن 
واع وصحيـــح يضمن أعلـــى درجات 
الســـامة فيـــه، مشـــددا علـــى أهميـــة 
التباعـــد االجتماعـــي وغســـل اليدين 
الكمامـــات  ولبـــس  التجمهـــر  وعـــدم 
واإلبقاء على مسافة األمان المطلوبة 

بين األشخاص.
وختم العريض حديثه بتأكيد أهمية 
الصحيـــة،  المحاذيـــر  عـــن  االبتعـــاد 
وقيـــام النـــاس بدورهـــم فـــي تقليص 

فرص انتشار المرض.

أشاد رئيس مأتم القصاب سيد 
غالب العلوي بإيجابية التعامل 
مـــع ملف عاشـــوراء هـــذا العام 
في ظل االحتـــرازات الصحية، 

إذ وصـــف التعاون بيـــن الفريق الوطني 
والمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
بأنـــه تعـــاون إيجابـــي وصـــل إلـــى نقطة 
التقاء وتفاهم مرضية جدا، رافعا شكره 
إلـــى الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، وإلى المجلس 
ووزيـــر  اإلســـامية،  للشـــئون  األعلـــى 
الداخلية ومحافـــظ العاصمة لجهودهم 

في موسم عاشوراء السنة وكل سنة.
وقـــال إن مـــا صـــدر أمـــس من قـــرارات 
كانـــت مقترحـــات مقدمـــة مـــن إدارات 
المآتم نفسها، وهذه االقتراحات قدمت 

وكانت محـــل اتفاق عام عليها 
مـــن الجميـــع، وقد قـــام الفريق 
بدراســـاتها  مشـــكورا  الطبـــي 
والتعامل معها بشـــكل إيجابي 
جدا. وبين ارتياحه الكبير من القرارات 
إقامـــة  تجـــاه  تصـــب  التـــي  األخيـــرة 
الشعائر الحسينية هذا العام بأمان وبما 
يضمن إقامتها وعـــدم توقفها، وقال إن 
القرارات ســـتعطي القائمين على المآتم 
صاحيـــة تنظيم المنطقة حـــول المأتم، 
مؤكـــدا قيامهم كمنظميـــن بأقصى جهد 
ألخـــذ االحتـــرازات وااللتـــزام بالتباعـــد 
وتوفيـــر الكمامـــات والمعقمـــات لجموع 

المعزين.
وختم حديثه بتأكيد أن قرارات الفريق 
الطبـــي جاءت ســـليمة وســـتضمن الحد 
من انتشار المرض، وبين أنهم يتمتعون 
اللجـــان  لتشـــكيل  بالصاحيـــة  اليـــوم 

وإدارة الموضوع بشكل جيد.

عدم السماح لكبار السن واألطفال بحضور العزاء قرارات تدل على احترام متبادل وتفهم كبير إقامة الشعائر الحسينية بأمان

الفريق الوطني 
الطبي يشيد بالتزام 

المآتم في اتباع 
التدابير االحترازية

التزام المآتم بالضوابط الجديدة واجب ديني ووطني
كوادر الحسينيات تتحول لخلية نحل لضمان التطبيق الصارم لإلجراءات

التنظيميـــة  اإلجـــراءات  صـــدور  حـــال 
المتعلقـــة بإحياء موســـم عاشـــوراء من 
جانـــب الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا األربعاء 26 أغســـطس 
2020، عقـــدت العديد من إدارات المآتم 
مـــع  طارئـــة  اجتماعـــات  والحســـينيات 
فـــرق العمـــل التابعـــة لهـــا لتأكيـــد تطابق 
اإلجـــراءات الجديـــدة مع ما تـــم اتخاذه 
مـــن جانـــب المآتـــم، والعمل علـــى تنفيذ 
متطلبات سامة الجميع طوال الموسم.

ووفـــق مـــا أعلنه الفريـــق بعـــد االجتماع 
الجعفريـــة،  األوقـــاف  مـــع  المشـــترك 
وعلـــى ضـــوء مراجعـــة االلتـــزام واتخاذ 
اإلجراءات والتدابير الوقائية باعتبارها 

أســـاس الوقاية اســـتناًدا إلـــى مقترحات 
رؤســـاء المآتم، فإن هذه جـــاءت بمثابة 
“موقـــف مشـــترك” من بـــاب المســـؤولية 
الدينيـــة والوطنيـــة واالجتماعية لنجاح 
الضوابط، عبر رئيس مأتم مقابة الســـيد 
بالوعـــي  االعتـــزاز  عـــن  الشـــرف  جعفـــر 
والحرص من جانب كل األطراف إلحياء 
الظـــروف  فـــي هـــذه  موســـم عاشـــوراء 
االســـتثنائية، مؤكـــًدا أن هنـــاك تواصـــا 
دائما وتنسيقا مع كل فرق العمل وكذلك 
مع الجهات الرسمية؛ لترجمة اإلجراءات 
والتدابير بشكل مشدد هادًفا إلى سامة 

المشاركين من مواطنين ومقيمين.
وأشار الشرف إلى أن جهود الدولة ممثلة 
في وزارة الصحة والفريق الوطني وكل 

الجهـــات العاملـــة على مدى أشـــهر، وفي 
مقدمتهم الجيش األبيض والعالمين في 
القطـــاع الصحي لمكافحة الفيروس هي 
جهود مشـــكورة ومقـــدرة، ومـــن واجب 
الجميـــع فـــي هـــذه الذكـــرى الجليلـــة أن 
يســـاهم في تطبيـــق اإلجـــراءات بالتزام 
ووعـــي، موضًحا أن كل ما تم حتى اآلن 
يؤكـــد ارتفـــاع مســـتوى الوعـــي وإدراك 
الدور المســـؤول من جانب المؤسســـات 
الحســـينية واألفراد للوقوف صًفا واحًدا 

لضمان عدم انتشار الفيروس.

تخفيف الضغط

وعلـــى ذات الســـياق، أثنى رئيـــس مأتم 
اإلمـــام الباقر في بـــوري محمد محفوظ 

حجيـــر على هـــذا التعـــاون المثمر، وقال 
:”فـــي الحقيقـــة، فـــإن القرار الصـــادر عن 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونـــا بالتعـــاون مـــع المجلـــس األعلى 
األوقـــاف  وإدارة  اإلســـامية  للشـــؤون 
الجعفريـــة، أثلـــج صدورنـــا كمســـؤولين 
الضغـــط  وخفـــف  المآتـــم  إدارات  فـــي 
المتزايـــد علينا مـــن قبل مرتـــادي المآتم 
في هـــذا الموســـم، ونحن بدورنـــا نعاهد 
الفريـــق الوطنـــي بااللتـــزام بالتوصيـــات 
واإلجراءات والتدابير الوقائية الواجب 

االلتزام بها للوقاية من هذا الفيروس”.
ولفـــت إلـــى حســـينية اإلمـــام الباقـــر في 
بـــوري عقـــدت اجتماًعـــا طارًئـــا لجميـــع 
كوادرهـــا العاملـــة والتنظيميـــة للوقوف 

صًفـــا واحًدا مع الفريـــق الوطني للوقاية 
من فيروس كورونا حفاًظا على األرواح 
ولســـامة المعزيـــن والمرتاديـــن، ولذلك، 
فجميـــع الكـــوادر على قدر مـــن التدريب 
واالســـتعداد وتـــم التأكيـــد علـــى التباعد 
ولبـــس  المطلوبـــة  والمســـافة  الجســـدي 
الكمامـــات والتعقيـــم وقيـــاس درجـــات 
الحـــرارة ونشـــر الملصقـــات اإلرشـــادية، 
آمـــا مـــن جميـــع المســـتمعين والمعزين 
إبـــداء التعـــاون مـــع اللجـــان التنظيميـــة 

حفاًظا على سامة الجميع.
إدراك المســـؤولية ويتفـــق معـــه إداري 
مأتـــم الطويلـــة شـــريف عبـــدهللا مضيًفا 
بـــدت  باإلجـــراءات  االلتـــزام  أن صـــورة 
قبـــل  حتـــى  جليـــة  بصـــورة  واضحـــة 

حلـــول الموســـم، فقـــد اســـتعدت المآتـــم 
مـــن  منظومـــة  بوضـــع  والحســـينيات 
اإلجـــراءات، كمـــا أن االجتماعـــات التـــي 
حضرهـــا مســـؤولو وإداريـــو المآتـــم مـــع 
الجهات الحكومية، ومســـارات التواصل 
والتباحـــث مـــع إدارة األوقاف الجعفرية 
والمحافظـــات، كانـــت مـــدار نقاش حول 
مختلف األفـــكار والمقترحات، خصوًصا 
فيمـــا يتعلـــق بأوقـــات الخطابـــة وعـــدد 
الحضـــور واإلجـــراءات الضامنة واآلمنة 
لاســـتماع خارج المآتم ومواكب العزاء، 
وهي فـــي الواقـــع حالة صحيـــة عنوانها 
إدراك الجميع للمســـؤولية الجسيمة في 

الحفاظ على سامة الجميع.

سعيد محمد

محمد محفوظ حجيرالسيد جعفر الشرفشريف عبدالله هاني
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المنامة - وزارة التجارة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  دشـــنت 
والســـياحة صفحـــة جديـــدة خـــال 
لهـــا  الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع 
وتتضمـــن   ،)www.moic.gov.bh(
معلومـــات وأدلـــة إرشـــادية شـــاملة 
األعمـــال  ورواد  للمســـتثمرين 
مـــن  الجانـــب  بهـــذا  والمهتميـــن 
الصفحـــة  تتضمـــن  إذ  الجمهـــور، 
دلياً إرشـــاديًا حول كيفية تســـجيل 
المستفيد النهائي في نظام سجات، 
واألســـئلة الشـــائعة حول المســـتفيد 
اإلرشـــادية  واالســـتمارات  النهائـــي، 
كافـــة ذات الصلـــة وذلـــك باللغتيـــن 

العربية واالنجليزية.
ويأتي الهـــدف من إطـــاق الصفحة 
حصـــول  إمكانيـــة  إلـــى  الجديـــدة 
األعمـــال  ورواد  المســـتثمرين 
والجمهور الكريم على أية معلومات 
إضافية متعلقة بالمســـتفيد النهائي، 
مركـــز  مـــع  التواصـــل  يمكنهـــم  كمـــا 
االتصال، )80008001( أو من خال 
إرســـال بريـــد إلكترونـــي إلـــى قســـم 
IR@( اإلرشاد وعاقات المستثمرين

.)moic.gov.bh

وفي الســـياق ذاتـــه، أعلنـــت الوازرة 
عـــن اســـتكمالها تحديـــث الصفحـــة 
الخاصـــة بمكافحـــة عمليـــات غســـل 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب وذلك في 
موقعها الرســـمي أيضـــا، وكذلك في 
الملـــف التعريفي في نظام ســـجات 
والمتضمـــن األدلـــة اإلرشـــادية كافة 
الصـــادرة عـــن الـــوازرة والتوصيـــات 
الـــواردة عن مجموعـــة العمل المالي 
)الفاتـــف( وملخص تقييـــم المخاطر 
األمـــوال  غســـل  بعمليـــات  الخاصـــة 
المســـتوى  علـــى  اإلرهـــاب  وتمويـــل 

الوطني.
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا مســـتمرة في 
نشـــر الوعي للقطـــاع التجـــاري فيما 
غســـل  عمليـــات  بمكافحـــة  يتعلـــق 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وذلـــك 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 

والنشرات التوعوية والتثقيفية.

“الصناعة والتجارة” تطلق صفحة خاصة بالمستفيد النهائي

يتضمن بنك االثمار وأصول خاصة بشــركة “أي بي كابيتال”

بنك البحرين والكويت و ”اإلثمار القابضة” يناقشان خطط االستحواذ

بــدأ كل مــن بنــك البحريــن والكويــت، وهو واحــدا من أكبــر البنوك 
التجاريــة فــي البحريــن، واإلثمــار القابضــة وهــي الشــركة المالكــة 
لبنــك اإلثمــار، محادثــات أوليــة تهدف إلــى احتمال اســتحواذ بنك 
البحريــن والكويــت علــى بنــك اإلثمــار فــي البحريــن. ويتضمن هذا 
االســتحواذ على بعض األصول الخاصة بشــركة “أي بي كابيتال”، 

وهي شركة مملوكة بالكامل لإلثمار القابضة.

التـــي  المبـــادرة،  هـــذه  وإن 
ســـتخضع لموافقـــة المســـاهمين 
الرقابيـــة والتنظيمية،  والجهات 
األوليـــة  مراحلهـــا  فـــي  تـــزال  ال 
وتتطلـــب اســـتكمال التقييمـــات 

لكا الطرفين.
وجـــاء فـــي بيـــان صحافـــي مـــن 
البنك “با شـــك فإن تحقيق هذه 
المبـــادرة ســـيؤدي بمشـــيئة هللا 
إلى نمو كبير في عمق وأنشـــطة 
بنـــك البحرين والكويت وإضافة 
الحلـــول  مـــن  شـــاملة  خدمـــات 
التـــي  اإلســـامية  المصرفيـــة 
ستكون مكملة لخدماته الحالية. 
إلـــى تعزيـــز  كمـــا ســـيؤدي هـــذا 
مكانة بنك اإلثمار لاستفادة من 

الفرص المتاحة للنمو”.

وســـيتم اإلعـــان عـــن تفاصيـــل 
الوقـــت  فـــي  المبـــادرة  هـــذه 
المناسب بعد استكمال المراحل 
علـــى  والحصـــول  الضروريـــة 
وأصـــدر  الازمـــة.  الموافقـــات 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــي كل 
من المؤسســـتين بيانا حول هذه 

المبادرة.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
بنـــك البحريـــن والكويـــت مـــراد 
البحريـــن  بنـــك  “إن  مـــراد  علـــي 
والكويـــت يمتلك ســـجا متميزا 
من الريادة واإلنجـــازات ويلعب 
دورا مهما في القطاع المصرفي 
فـــي مملكـــة البحريـــن. وكجـــزء 
مـــن اســـتراتيجيته الهادفـــة إلى 
التوســـع وتنويـــع خدماتـــه، بادر 

البنك للبحث عن فرص مناســـبة 
الصيرفـــة  مجـــال  فـــي  خاصـــة 
اإلســـامية. وقد بدا بنك اإلثمار 
إجـــراء  تـــم  وعليـــه  مناســـبا، 
لاســـتحواذ  أوليـــة  محادثـــات 

ونحن نتطلع لدراسة التنفيذ”.
من جهته، صـــرح رئيس مجلس 
إدارة اإلثمار القابضة سمو األمير 
عمـــرو الفيصل “إن بنـــك اإلثمار، 
وهـــو بنك تجزئة إســـامي رائد، 
لعـــب دورا رائـــدا فـــي تأســـيس 
اإلســـامية  الصيرفـــة  وتطويـــر 

في المنطقة. كما أن بنك اإلثمار، 
وهو شركة تابعة بالكامل لإلثمار 
القابضـــة، يواصل نمـــوه ويتميز 
بقدرتـــه على الصمـــود من خال 
االســـتثمار في المســـتقبل وأداء 

دور مهم في المجتمع. 
مـــع  الخطـــوة  هـــذه  وتتماشـــى 
القابضـــة  اإلثمـــار  اســـتراتيجية 
التـــي تهـــدف إلى تعزيـــز وزيادة 
قيمـــة حقـــوق المســـاهمين فـــي 
مجموعـــة اإلثمـــار، ونحن نتطلع 

لتنفيذ هذه الخطة”.

المنامة - بنك البحرين والكويت، اإلثمار القابضة

مراد علي مراد سمو األمير عمرو الفيصل

المنامة - مصرف البحرين المركزي

تغطية اإلصدار 
الشهري ألذونات 
الخزانة الحكومية

تغطية  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
ــات الـــخـــزانـــة الــحــكــومــيــة  ــ ــ ــدار ألذونـ ــ إصــ
لفترة  ديــنــار  مليون   35 بقيمة  الشهرية، 
استحقاق 182 يوًما، تبدأ في 30 أغسطس 
على  الفائدة  سعر  معدل  بلغ  كما   ،2020
هذه األذونــات 2.54 %، وبلغ معدل سعر 
أقل  قــبــول  وتــم   ،%  98.72974 الخصم 

سعر للمشاركة بواقع 98.703 %.

افتتاح وحدة إدارة مصادر المياه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز
الخطـــوة تهـــدف لتعزيـــز مرونـــة المنـــاخ لقطـــاع الميـــاه بالبحريـــن

في إطار حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تعزيز سبل استدامة مصادر المياه 
بمــا يراعــي الجوانــب البيئية عبر اتبــاع نظم إدارية حديثة ومتكاملة، افتتح الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة وزيــر النفــط مســاء أمــس، وحــدة إدارة مصــادر الميــاه 
)WRM( بالهيئــة، والموقــع اإللكترونــي الرســمي للوحــدة، بحضــور الرئيــس التنفيــذي 
للهيئة ناصر ســلطان الســويدي، ونائب الرئيس التنفيذي لالســتراتيجيات والعالقات 
الدوليــة فيحــان الفيحاني، ومدير مشــروع الهيئة مع صندوق المناخ األخضر حســين 
مكــي، ومستشــار الهيئــة محمــد بــن خالــد آل خليفة ووليد زبــاري من جامعــة الخليج 

العربي وعدد من المسؤولين المختصين في هذا الجانب.

وأكـــد وزير النفط أن إنشـــاء وحـــدة إدارة 
مصـــادر الميـــاه بالهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط 
والغاز، يأتي في سياق تنفيذ الهيئة لرؤية 
البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  الحكيمـــة  القيـــادة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية 
ومنها الميـــاه وتنميتها، وفي إطار تحقيق 
استراتيجية العمل التي تنفذها الحكومة 
الموقـــرة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، وبمؤازرة مـــن ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ لتحقيق األمن 
المائي واالرتقاء بالموارد البيئية والمائية 
واالســـتفادة منها في دعم مسيرة التنمية 
التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف 
القطاعـــات، وبمـــا يلبـــي أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة ورؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030. مثمنـــا عاليـــا الـــدور الـــذي يقوم به 
نائـــب  برئاســـة  المائيـــة  المـــوارد  مجلـــس 
رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفـــة في متابعة الجهـــود التي تقوم بها 
الهيئة في تحقيق اســـتراتيجيات الحفاظ 

على المياه والبيئة.
وأشـــار إلى أن وحـــدة إدارة مصادر المياه 

تقع ضمن قائمة المبادرات والمشـــروعات 
التـــي تنفذهـــا الهيئة من خال مشـــروعها 
مـــع صندوق المناخ األخضر وبالتعاون مع 
برنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، موضحا 
أشـــرفت  بـــدء عملهـــا  الوحـــدة ومنـــذ  أن 
المبـــادرات،  مـــن  مجموعـــة  إنجـــاز  علـــى 
ومنها االســـتفادة من الميـــاه الرمادية في 
مدينة عوالي وفـــي منزل أحد المواطنين 

بالمحرق.
وبيـــن الوزير أن الوحدة تعكف حاليًا على 
تنفيـــذ عدد مـــن المشـــروعات والمبادرات 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز مرونـــة المنـــاخ 
لقطـــاع الميـــاه فـــي مملكـــة البحرين ومن 
المنـــاخ  تغيـــر  تأثيـــرات  نمذجـــة  ضمنهـــا 

علـــى مـــوارد الميـــاه العذبة فـــي البحرين، 
إضافة إلى االستفادة من المياه الرمادية، 
والتدقيق الشـــامل على إدارة واســـتخدام 
الميـــاه فـــي البحرين، وكذلـــك حصاد مياه 
بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون  مشـــيدا  األمطـــار، 
األمـــم  وبرنامـــج  للغـــاز  الوطنيـــة  الهيئـــة 
المتحـــدة للبيئـــة والحـــرص المتبادل على 
تعزيز أوجه االســـتفادة فـــي كل ما يخدم 
جهود المملكة في مجـــال المحافظة على 
موارد المياه، والذي أثمر عن تنفيذ العديد 
من المشـــروعات الرائدة في هـــذا الصدد. 
معربا عن خالص الشـــكر والتقدير لكل من 
ســـاهم فـــي إنجاح مثل هذه المشـــروعات 

البيئية ذات األثر المهم. 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة 
والمشـــرف العـــام للمشـــروع عـــن خالـــص 
شكره وتقديره لوزير النفط على افتتاحه 
للوحـــدة، مؤكـــدا علـــى أن ذلـــك يعكس ما 
يوليه من حـــرص الهيئة بتطوير منظومة 
العمـــل اإلداري والفني بمختلف القطاعات 
يتعلـــق  فيمـــا  الوطنـــي  دورهـــا  وتعزيـــز 

بالحفاظ على البيئة والمناخ. 
وأشار السويدي إلى أن الهيئة بتوجيهات 
مـــن وزير النفـــط تعمل في إطـــار متكامل 
لتحقيـــق المتطلبـــات التنمويـــة والحفـــاظ 
على الموارد المائية وتنميتها واالستغال 
األمثـــل لها، وهو الهدف الذي تعمل وحدة 
مصـــادر الميـــاه علـــى تحقيقـــه مـــن خال 
والمبـــادرات  المشـــروعات  مـــن  العديـــد 

الرائـــدة محليا ودوليا. كما أن الهيئة تعمل 
على إنشـــاء منصـــة للمنـــاخ والمياه تخدم 
جميع القطاعات والمؤسســـات الحكومية 
فـــي المملكـــة، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ حزمـــة 
الميـــاه،  علـــى  المحافظـــة  مبـــادرات  مـــن 
وتعزيـــز قـــدرات مجلـــس المـــوارد المائية 
والمؤسســـات الحكوميـــة ذات العاقة من 
المتكاملـــة  اإلدارة  مفهـــوم  إدراج  خـــال 
للموارد المائية والتكيـــف مع تغير المناخ، 
مشيرا إلى أن العمل في مشروعات الهيئة 
تســـير وفق البرنامج الزمنـــي مع االهتمام 
بتحقيق مرونـــة المناخ لقطـــاع المياه في 
مملكـــة البحريـــن وتوفيـــر متطلبات األمن 

المائي.

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

مكاتب السفر البحرينية” تقدم اقتراحات لتنشيط حركة السياحة
رحبــت  ”جمعيــة مكاتــب الســفر والســياحة البحرينيــة”  بقرار وزارة الصحــة البحرينية الــذي يقضي بإلغاء إلزاميــة عزل جميع 

القادمين إلى البالد منزليا لمدة 10 أيام حال ظهور النتيجة سلبية.
ويقضي البروتوكول الجديد، بإجراء اختبار فيروس كورونا على القادمين مرتين، األولى فور وصولهم والثانية بعد 10 أيام، 

ولكن إذا جاءت نتيجة التحليل األول إيجابية يتم عزلهم.

وجاء اإلجـــراء الجديد بعد أن أظهرت 
اإليجابيـــة  الحـــاالت  أن  اإلحصـــاءات 
 %  0.2 بلغـــت  القادميـــن  للمســـافرين 
فقـــط، بعد إجـــراء فحـــص الخروج من 
الحجـــر البالغة 10 أيام فـــي الفترة بين 

األول من يوليو، و16 أغسطس.
 وقـــال رئيـــس  ”جمعيـــة مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينية” جهـــاد أمين “إن 
القـــرار يصب في صالح تســـهيل حركة 

السياحة القادمة للبحرين”.
وطالـــب أمين الجهـــات المعنية بالمزيد 
مـــن الخطـــوات لتســـهيل حركة الســـفر 
مـــن وإلى البحريـــن لتنشـــيط األوضاع 
قطـــاع  ووضـــع  عمومـــا  االقتصاديـــة 
مكاتـــب الســـفر خصوصـــا، مشـــيرا في 
االكتفـــاء  ضـــرورة  إلـــى  الصـــدد  هـــذا 
بنتيجة فحص ســـلبية خال 72 ساعة 
قبل الوصول إلى البحرين وعدم إجبار 

القادميـــن علـــى إجـــراء الفحـــص فـــي 
المطار، أســـوة بالعديد مـــن دول العالم 
التي اتخذت خطوات مماثلة لتســـهيل 
حركة الســـياحة مع ضمـــان اإلجراءات 

الوقائية.
شـــركات  “معظـــم  أميـــن  قائـــا  وتابـــع 
الطيـــران تفرض حاليا إجـــراء الفحص 
قبـــل الصعود للطائرة، ويتشـــددون في 
هـــذا اإلجراء إلى حد اختيار مختبرات 

بعينها العتماد الفحـــص منعا للتاعب، 
وهذا إجراء كاف من وجهة نظري، بدال 
من أن يضطر المســـافر إلجراء الفحص 

مجـــددًا عند الوصـــول وبتكلفة مرتفعة 
اإلجـــراء  هـــذا  أن  أتوقـــع  كمـــا  نســـبيًا، 
المختبـــرات  علـــى  الضغـــط  ســـيخفف 

المحلية في المملكة”.
وقال أمين “بعض شـــركات الطيران لم 
تمنـــح التصريـــح لتشـــغيل رحاتها إلى 
البحريـــن مراعـــاًة للطاقة االســـتيعابية 
بإجـــراء  تقـــوم  التـــي  للمختبـــرات 
الفحص، وهذا ســـيكون له تأثير سلبي 
واضـــح علـــى عـــودة الحركـــة الجويـــة 
لســـابق عهدهـــا في المســـتقبل القريب، 
وســـننتظر إجراءات جديـــدة وقرارات 
أخرى لتحســـين األوضاع ونحن أحوج 
مـــا يكـــون إليهـــا”. واقترح أميـــن إعادة 
منـــح تأشـــيرات الزيـــارة إلـــى المملكـــة 

بأنواعها كافة لتنشـــيط الحركة، وإلغاء 
الطائـــرات  لطواقـــم  الفحـــص  إلزاميـــة 
الذيـــن تقل مدة إقامتهم فـــي البحرين 

عن 24 ساعة.
شـــركات طيـــران  “هنـــاك  قائـــا  وتابـــع 
عالميـــة ترغب بإعادة تشـــغيل رحاتها 
فحـــص  إجـــراء  أن  إال  البحريـــن  إلـــى 
الكورونـــا اإللزامـــي للطواقـــم في مطار 
البحرين يمنعها من ذلك، علمًا أن جميع 
هذه الطواقم تكون قد فحصت والئقة 
للطيـــران قبـــل المغـــادرة مـــن بادها أو 
مطـــارات اإلقـــاع، وفتـــرة إقامتها في 
البحريـــن بين الرحلـــة واألخرى ال تزيد 
عن 24 ســـاعة أو أكثر قليا في حاالت 

نادرة”.

المنامة - جمعية مكاتب السفر

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال 

حصـــدت مجموعـــة ديفيدنـــد جيت 
محفظـــة  أفضـــل  علـــى  كابيتـــال 
الصغيـــرة  للشـــركات  اســـتثمارية 
والمتوســـطة فـــي البحريـــن من قبل 
International Business Maga�“

.”zine Awards
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس   وقـــال 
خالـــد  كابيتـــال  جيـــت  ديفيدنـــد 
الحمـــادي، قائـــًا “ســـعداء بحصولنا 
اســـتثمارية  محفظـــة  أفضـــل  علـــى 
للشـــركات الصغيرة والمتوسطة في 

البحريـــن، ونحـــن فخـــورون بتكريم 
محفظـــة مجموعـــة ديفيدنـــد جيت 
وستســـتمر  المتنوعـــة،  كابيتـــال 
والدوليـــة  المحليـــة  اســـتثماراتنا 
فـــي التطـــور لتوليـــد عوائـــد قويـــة 
وشـــركائنا”.  وأضـــاف  لمســـاهمينا 
الحمادي “يشمل نشـــاط عملنا حول 
والشـــركات  التشـــغيلية  المشـــاريع 
المحليـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
قدرتهـــا  أثبتـــت  التـــي  واإلقليميـــة، 
على تحقيق األرباح وتســـعى لزيادة 

رأســـمالها، إضافـــة إلى تلقـــي الدعم 
اإلداري، إذ نقوم بتزويدها بمحفظة 
التـــي  الخدمـــات  بمختلـــف  غنيـــة 
تبدأ مـــن إدارة الحســـابات والموارد 
البشـــرية حتـــى أنشـــطة التســـويق. 
وبتركيزنا على المشاريع التي تمتاز 
بقابلية التوسع فإننا نضمن استدامة 

النجاح بمضينا نحو المستقبل”. 
 وتم تحديـــد الفائزين من قبل لجنة 
التحكيـــم بعـــد اســـتيفاء الشـــركات 

لمعايير عالية.

“ديفيدند جيت” تفوز بـ “أفضل محفظة استثمارية للشركات”

خالد الحمادي

جهاد أمين



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  أدفيستا للدعاية واإلعالن  ش.ش.و

سجل تجاري رقم 132996

بناء على قرار المالك  لشركة شركة أدفيستا للدعاية واإلعالن  ش.ش.و المسجلة  
على قيد رقم 132996 ، بتصفية الشركة اختياريا  و تعيني السادة / محمد طارق 
يوســف الدجاني مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقــا لنــص المــادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم 
بقانون رقم ) 21 ( لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على
عنوان المصفي:

  mohammed-dajani@outlook.com
37752276

التاريخ : 25/8/2020
وزارة   الصناعة  والتجارة والسياحة   

إدارة التسجيل
CR2020 - 119963  إعالن رقم 

 تنازل عن المحل التجاري

تقــد م إلينــا  المعلــن  أدنــاه السيد/الســيدة   يوســف  عبــده عطية إبراهيم  الشــيوي 
بطلب تحويل المحل التجاري التالية الى  الســيد  / الســيدة فاطمة عبد هللا محمد 

جاسم  
فعلــى كل م ن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
رقم القيد : 100596 – 01

االسم التجاري : غوستافو فيب للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 CR2020 120400   إعالن  رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الســيدة المعلنة الشــيخه عائشــة حمد محمد عبدهللا  آل خليفه بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي : إلــى الســيدة ســميره محمد راشــد محمــد صادق 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى   االدارة خالل  خمسة عشر يوما 

من تاريخ االعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 136041 - 2

االسم التجاري : الفرن الذهبي للمعجنات والشاورما

التاريخ:26/ اغسطس/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020- 119218   طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى االدارة خالل  خمســة عشــر يوما مــن تاريخ االعالن  

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه  
رقم السجل : 92103 – 2

اسم التاجر : علي إبراهيم كاظم صالح
االسم التجاري الحالي : حلويات وشوكوال كاتشي

االسم التجاري المطلوب : كاتشي لمستحضرات التجميل

التاريخ : 23/08/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل 
إعالن بشأن تحويل من مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تقدم إلى إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة مركز ســمارت كير 
لزينــة الســيارات لمالكتهــا أمــل محمــد صالح مفلح، والمســجلة بموجــب القيد رقم 
92598 بطلــب تحويلهــا إلى شــركة تضامن برأســمال وقدره 500 خمســمائة  دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد عمــر حمــود حامــد العميــان والســيد صــادق حســن 

صادق مالح كشركاء معها في السجل.
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ: 25/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
 CR 2020-118631 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند

االسم التجاري الحالي:   جي بي سي لإلستشارات
االســـــم التجـــاري الجديد : فوكس ان كونسلتنسي )اف.اي.سي.(

قيد رقم : 123812-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم)١١١( لسنة 2020 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة ام اند تي القابضة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســيد / علــي عبــدهللا علــي ابراهيم ســلمان والســيد/ نجيب عبدهللا علــي ابراهيم 
ســلمان والســيدة/ عفيفــه حســن ابراهيــم ســلمان باعتبارهــم المصفيــن القانونيــن 
لشركة ام اند تي القابضة ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسٔوولية محدوده بموجب 
القيد رقم 132236، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و 
شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: ١-١٣٨٥٩٩
التاريخ: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2020 - 120156 لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

علن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد صالــح عبدالمهدي ســليمان طريف المالك لـ مؤسســة ام بــي كي دواي 
للخدمات االلكترونية )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ١-١٣٨٥٩٩ 
طالبــا تحويــل السمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســؤولية محدودة برأســمال 

وقدره ١٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
١- صالح عبدالمهدي سليمان طريف

٢- خالد يحيى ابراهيم الكردي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

  CR2020- 119965  إعالن  رقم
 تنازل  - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة ســالمة احمــد ناصر المشــيمع بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد عباس رضي علي الفريخ

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة   خالل  خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 39915 – 1
االسم التجاري : عباس رضي علي الفريخ

نفي عالقة
 Supremacy Global Investments نــود إفادتكــم نحــن شــركة
Limited التابعــة لشــركة Supremacy Global Corp. القابضــة 
والمتمثلــة بفرعهــا فــي مملكــة البحريــن المســجلة تحــت ســجل 
تجــاري رقــم 1-132590 عــن نفــي عالقتهــا مــع المدعــو / صهيب 
صفــاء العــدوي ، بحريني الجنســية ، ويحمل بطاقة ســكانية رقم 
850116740 في مملكة البحرين وأنه ال يمثل الشــركة المذكورة 
فــي أي معامــالت متعلقــة بها وال يؤخــذ بترويجه عنها ســواء لها 

أو ضدهــا وليــس أحــد أعضائهــا وال شــريك فيها وال وســيط لهــا وال يحمل أي صفــة أو صالحية 
قانونية أو رسمية بما يتعلق بالشركة ونحن ال نتحمل أي مسؤولية اتجاه أي جهة كانت سواء 
فرد أو مؤسســة أو شــركة في داخل مملكة البحرين وخارجها وعلى كل من يتعاون أو يتعامل 
معه تحمل المســؤولية والتبعات القانونية دون أدنى مســؤولية اتجاه الشركة المذكورة...وبهذا 
الشــأن وجــب التنويــه لذلك.كمــا ندعو أي جهة قد تضررت جراء التعامــل مع المدعو أو التعاون 
معــه بمــا يتعلــق بالشــركة المذكــورة التواصــل مــع مســؤول اإلبــالغ عن غســل األمــوال وتمويل 

mlro@supremacy.global اإلرهاب في الشركة من خالل البريد االلكتروني
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من العاصمة ومنطقة السيف 

الحيوية ومن جميع الخدمات.
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علي ضيف
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د. محمد

36600656
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NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  STEEL FABRICATOR , 

suitably qualified applicants 
can contact 17700888  or  
NASSERAB@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  WELDER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  WELDER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

ALRAZI PHARMACY has a 

vacancy for the occupation 

of  PHARMACIST , suitably 

qualified applicants can 

contact 17556000  or  INFO@

ALRAZIPHARMACY.COM

 Vacancies
Available

TECHNO FIRE SYSTEMS 
AND SAFETY CO. W.L.L 

has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 33422370  or  
RANDOM_CLEARANCE@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

ERTIKA STATIONERY has a 

vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 

contact 33341337  or  

SEBEA4@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Dyan contracting w.l.l. has a 

vacancy for the occupation 

of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants 

can contact 33384916  or  

LATHISHKP24@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

HESTON INTERNATIONAL 
COMPNAY W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  MANAGER (OFFSHORE 
BRANCHES UNIT) , suitably 

qualified applicants can 
contact 33494464  or  RICH.
MUNCASTER@HESTON.NET

 Vacancies
Available

ADEL FAKHRO & SONS 
CARPENTRY WORKSHOP 

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

can contact 17220000  or  
HR@FAKHRO.COM

 Vacancies
Available

INTERACTIVE BUSINESS 
SOLUTION W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  ARCHIVES CLERK , 

suitably qualified applicants 
can contact 38380089  or  

SALMAN.MINHAS05@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

LeadingOvation Events 
S.P.C Owned by Farrukh 

Bashir has a vacancy for the 
occupation of  MANAGER 

(MARKETING) , suitably 
qualified applicants can 

contact 13306090  or 
 info@leadingovation.net

 Vacancies
Available

ALASHOOR EXPRESS 
CARGO has a vacancy for 
the occupation of  HEAVY 
DRIVER , suitably qualified 

applicants can contact 
66666588  or

  kumail.deals@yahoo.com

 Vacancies
Available

BRILLIANZ EDUCATION 
W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of  OFFICE 
ASSISTANT , suitably 

qualified applicants can 
contact 17404812  or  INFO.

BRILLIANZBAHRAIN@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

AL AREEN SWEETS has a 

vacancy for the occupation 

of  COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 

can contact 39441136  or  

bassam_sh11@yahoo.com

 Vacancies
Available

FIRST KUWAITI Trading 
& Contracting Co WLL 

FOREIGN BRANCH has a 
vacancy for the occupation 
of  QUALITY STANDARDS 

SPECIALIST , suitably 
qualified applicants can 

contact 17281566  or  
BACHIR@FIRSTKUWAITI.

COM

 Vacancies
Available

ALGASSAB CONSTRUCTION 
& TRADING W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  PIPEFITTER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17232275  or  
oommenzo@gmail.com

 Vacancies
Available

CROWN ELECTRO 
MECHANICAL SERVICES 
W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  HEAVY 
DRIVER , suitably qualified 

applicants can contact 
17223361  or  AMJUMA@

BATELCO.COM.BH

 Vacancies
Available

AL Malhi Contracting 
Company. W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can 

contact 33684862  or  
Almalhi.co@gmail.com

 Vacancies
Available

Burj Al Hashim furnitures 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 34169404  or  
BURJMUHAMMAD786@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

MOHAMMAD ASGHAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  MASON , suitably 
qualified applicants 

can contact 39860568  
or  TAHIRHAMEED57@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABBAD ELECTRICAL 
EQUIPMENTS has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33538524  or  

ABBADBAHRAIN1@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

GOLDEN MOTOR DENTING 
& PAINTING has a vacancy 

for the occupation of  
AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants 

can contact 17404020  or  
INFO@GOLDEN-MOTOR.

COM

 Vacancies
Available

SAYED AHMED MAHDI 
ABDULLA HASHEM has a 

vacancy for the occupation 
of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17630811  or  
BAHRAINHOUSE@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

MINDS UNITED RESOURCE 
HUB W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
COMPUTER SYSTEMS 

ANALYST , suitably qualified 
applicants can contact 

17246267  or 
 tom.shain@minds-united.

com

 Vacancies
Available

Mohammed Al Ojaimi 
Contracting Company S.P.C 
Owned by Mohammed A has 
a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 66370888

 Vacancies
Available

Raheem Vavakunju Trading 
Co. W.L.L. has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER(MEAT KUTTING) , 
suitably qualified applicants 

can contact 33728886  or  
raheem212@hotmail.com

 Vacancies
Available

Saleh Al Abdullah Al 
Muhanna & Partners Trading 

& Contracting Co has a 
vacancy for the occupation 
of  DRAFTSMAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 66955403  or  INFO@
SMCOCONTRACTING.COM

 Vacancies
Available

N. C. R. (BAHRAIN) W.L.L has 
a vacancy for the occupation 

of  SALES MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17203644  or  
PANAYIOTIS.HAILIS@

NCR.COM

 Vacancies
Available

BALOCHISTAN CITY 
BOUTIQUE has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER(SALES) , suitably 

qualified applicants can 
contact 36664665  or  

ADIL_ALBALOOSHI@
HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

FOZIA ABDULREHMAN 
OMAR HAYAT MOHAMMAD 

HAYAT has a vacancy for 
the occupation of  OFFICE 

ASSISTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 34494419  or  
TAHIRMAHMOOD0788@

YAHOO.COM

 Vacancies
Available

DELMON FURNITURE 
FACTORY has a vacancy 

for the occupation of  
EQUIPMENTS OPERATOR , 
suitably qualified applicants 

can contact 17700999  or  
mahmood@ajmkooheji.com

 Vacancies
Available

FAROOQ AHMED SAIN 
Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 36404055  or  
baderconst9@gmail.com

 Vacancies
Available

OCEAN SKY LOGISTICS 
has a vacancy for the 
occupation of  SALES 

EXCUTIVE , suitably qualified 
applicants can contact 

36070040  or  noorullah@
oceanskylogistics.net

 Vacancies
Available

Muhammad Zubair 
Workshop SPC has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 35933065  or  

MUHMMADZUBIR844@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

SANA SALIM AHMED 
BAMEHREZ BUREAU OF 

ATTORNEYS has a vacancy 
for the occupation of  

MANAGER , suitably qualified 
applicants can contact 

17325118  or 
 BAMEHRIZ_LAWFIRM@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

DELMAN BAKERY W.L.L has 

a vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 

contact 17344426  or

  hr@binmahmood.net

 Vacancies
Available

ABDULHADI ALAFOO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17874756  or  

alafoo@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

FALCON TRADING CO. 
W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  BUSINESS 

DEVELOPMENT MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17737077  or  
NARAINA@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

EURO MOTORS CO. s p 
c has a vacancy for the 
occupation of  SALES 

MANAGER , suitably qualified 
applicants can contact 

39931932  or 
 hrghareeb@gmail.com

 Vacancies
Available

ALASHOOR EXPRESS 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  MECHANIC(DIESEL 

ENGINES) , suitably 
qualified applicants can 

contact 66666588  or  
ashoorexepress@yahoo.com

 Vacancies
Available

FADHEL ALSAMAHIJI 
STORAGE EST has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17263331  or  

F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

RESALA INTERNATIONAL 
PHARMACY. has a vacancy 

for the occupation of  
PHARMACIST , suitably 
qualified applicants can 

contact 39405150  or  
UM5KIDS@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

HILTI BAHRAIN CO WL L has 
a vacancy for the occupation 
of  TEAM LEADER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17811675  or

  SAGER@
SHAHEENGROUP.COM

 Vacancies
Available

NET BOX W.L.L has a 
vacancy for the occupation 

of  TELECOMMUNICATIONS 
TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can 
contact 17742842  or  

s.fadhel@IISGRP.COM

 Vacancies
Available

ZAIDAN AUTO SERVICES 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 36644494  or  

BADWI85@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ALMOHAMADIA 
VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 39093877  or  

hasansarhan76@hotmail.com

 Vacancies
Available

OLIVETO RESTAURANT has 

a vacancy for the occupation 

of  CHIEF OF COOK(CHEF) , 

suitably qualified applicants 

can contact 17716747  or  

NADER0601@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

NAWAB SHAH COLD STORE 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39258337  
or  KHURAM.IMTIAZ@

YAHOO.COM

 Vacancies
Available

MILLENIUM CONTRACTING 
AND CLEANING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17536881  or 

 redha@arceit.org

 Vacancies
Available

SVITZER BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR 
OF MAINTENANCE , 

suitably qualified applicants 
can contact 36064646  or  

AHUSSAIN@DELOITTE.COM

 Vacancies
Available

ARCAL W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  

ALUMINIUM TECHNICIAN 
(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17701900  or

  hrd@arcal.biz

 Vacancies
Available

KENZ FURNITURE W.L.L. has 

a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 

contact 17678286  or 

 KENZ.BH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ABDULLA ATTIA FOOD 
STUFF LIMITED CO. W.L.L. 

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

can contact 17325118  or  
MJABER600@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

AlMansoori Workover 
Service W.L.L. has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17556880  or  

talshaala@almansoori.biz

 Vacancies
Available

BAHRAIN AND KUWAIT 
COMPUTER SERVICES has 

a vacancy for the occupation 
of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17296711  or  
youssef@kcs.com.kw

 Vacancies
Available

CLEARVIEW TRADING has a 
vacancy for the occupation 

of  MARKETING EXECUTIVE 
, suitably qualified applicants 

can contact 17660141  or  
CLEARVIEWBAHRAIN@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

TERNA CONTRACTING 
WLL has a vacancy 

for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants 

can contact 17721048  or  
KHALIFA@PCC-TERNA.BH

 Vacancies
Available

NMERA TOWERS PAINTING 
CONSTRUCION has a 

vacancy for the occupation of  
PAINTER , suitably qualified 

applicants can contact 
36780078  or

 anmar-pc@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

MADINA ALHARAM 
FURNITURE has a vacancy 

for the occupation of  
CARPENTER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17490073  or  

ALSADAANWAR@
GMAIL.COM

 Vacancies
Available

ASPENTECH LTD FOREIGN 
BRANCH has a vacancy 

for the occupation of  
CONSULTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 13606407  or  
SHAHNAZ.MOAMEN@

ASPENTECH.COM

 Vacancies
Available

Albayan Medical Centre W 

L L has a vacancy for the 

occupation of  PHARMACIST 

, suitably qualified applicants 

can contact 17415191  or  

MKSADMN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

JBF Bahrain S.P.C has a 
vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17181500  or  

KUNJANCHOKSI@JBFBAH.
COM.BH

 Vacancies
Available

Aqua Technology Transfer 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  MECHANICAL 
FITTER , suitably qualified 

applicants can contact 
17233317  or 

 aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

FRONT LINE INSULATION 
AND CONCRETE SYSTEMS 

CO.S.P.C OWNED BY BATOOL 
SAYED ALI SAEED ALI has a 
vacancy for the occupation 

of  MASON(GENERAL) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17660326  or  
frontline.bh@hotmail.com

 Vacancies
Available

EXPRESS FOOD COMPANY 
LIMITED - BRANCH OF A 

FOREIGN COMPANY has a 
vacancy for the occupation 

of  WAITER (RESTURANTS) , 
suitably qualified applicants 

can contact 39347757  or  
ADEL@EXPRESS-FOODS.

COM

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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عقد بعشرات الماليين لتأمين الحماية واألمن السيبراني أثناء المونديال

“نزاع قانوني” يكشُف تعاوًنا وثيًقا بين قطر وإسرائيل

بمثابة  نفسها  تقديم  قطر  تحاول 
ــيــل  طــــرف ال يــتــعــامــل مـــع إســرائ
على  الــمــزايــدة  عــن  تتوانى  ال  كما 
معلنة،  عــاقــات  تقيُم  أخــرى  دول 
“إنتلجنس  موقع  فــي  تقريرا  لكن 
الدوحة  أن  أخيًرا،  أوناين” كشف 
التقنية  خــدمــات  إلـــى  ــًرا  ســ تــلــجــأ 
شركات  قبل  من  المقدمة  واألمــن 

إسرائيلية.
الــتــعــاون  هـــذا  أن  الــمــصــدر  وأورد 
ــرز أخــيــًرا  ــيــلــي بـ الــقــطــري اإلســرائ
نزاع  احتدم  بعدما  الواجهة،  إلــى 
قــانــونــي فــي إســرائــيــل بــشــأن عقد 
حول توفير خدمة األمن لمونديال 
كرة القدم الذي يرتقب أن يقام في 

اإلمارة الصغيرة سنة 2022.
وتأجج النزاع القانوني بين شركة 
ــأمــن الــخــاص  ـــروب” ل “ســديــمــا غــ
فــي إســرائــيــل، مــن جــهــة، واثنين 
لــدى  السابقين  المستشارين  مــن 
الجنرال  هما  والخبيران  الشركة؛ 
الــمــتــقــاعــد يــــــواف مـــورديـــخـــاي، 
ــمــوســاد الــســابــق  وضــابــط جــهــاز ال

شاي بيتنر.
ــة  ــيـ ــنـ األمـ الــــشــــركــــة  إدارة  أمـــــــا 
اإلســرائــيــلــيــة فــتــضــم مــســؤولــيــن 
ــمــخــابــرات  ــي جـــهـــاز ال ســابــقــيــن فـ
يعرف  ما  أو  الداخلية  اإلسرائيلية 

اختصارا بـ “الشاباك”.
ــرى اإلبــقــاء عــن هـــذه القضية  وجـ
بعيدا عن األضواء حتى اآلن، من 
وساطة  أمام  المجال  إفساح  أجل 
خاصة من أجل التسوية، والسبب 
هــو أن الــطــرفــيــن مــعــا ال يــريــدان 
كشف عاقاتهما مع قطر في العلن.
ــمــا قـــرر  ــن وبــــــــدأت الــمــشــكــلــة حــي
الضابط  مور،  درور  الشركة  مديرا 
ــتـــوســـط الـــســـابـــق فــــي جــهــاز  ــمـ الـ
البشرية  الموارد  ومدير  “الشاباك”، 
فاسلي،  دانــي  نفسها،  الوكالة  في 
ــل مــن  ــ ــرات كـ ــ ــب ــخــ ــ ــة ب ــ ــان ــعــ ــ ــت االســ

لدرايتهما  نظرا  وبايتنر؛  موردخاي 
الجيدة بمنطقة الشرق األوسط.

الخبيرين  بهذين  االستعانة  وتمت 
ــول عـــلـــى عــقــد  ــصـ ــحـ ــن أجـــــل الـ مــ
ــغــــري الـــــــذي تــصــل  ــمــ ــ الـــــدوحـــــة ال
من  المايين  عــشــرات  إلــى  قيمته 

الدوالرات.
ــيــل  ــى إســرائ ــ ــأت الـــدوحـــة إل ــجـ ولـ
واألمــن  الحماية  تأمين  أجــل  مــن 
السيبراني للخدمات التي ستقدمها 

منشآت كأس العالم في قطر.
اإلســرائــيــلــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  لــكــن 
برامج  تقديم  بشأن  تخوفا  أبــدت 
للعاقة  نــظــرا  قــطــر؛  ــى  إل حساسة 
الــدوحــة مــع كــل من  الــتــي تقيمها 

حركة “حماس” وتركيا.
ــذي عبرت  ــ ــذا الــقــلــق ال وبــســبــب هـ
تمت  التركية،  الــدفــاع  وزارة  عنه 
كل  يعد يشمل  ولم  العقد  مراجعة 
ما تم االتفاق عليه، أي تم تحجيمه 
كثيرا، بخاف ما كانت تطمح إليه 
الشركة األمنية، وهنا بدأت األزمة 
بين الشركة األمنية الخاصة وبين 

الخبيرين.
ــابـــق فــي  ــابـــط سـ ومـــــوردخـــــاي ضـ
العسكرية  االســتــخــبــارات  خــدمــة 

المرتبطين  من  ويعد  اإلسرائيلية، 
وحين  بالدوحة،  وثيق  نحو  على 
ــي الـــجـــيـــش، أشـــــرف على  كــــان فـ
في  اإلسرائيلية  العمليات  تنسيق 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ظل  الــمــهــمــة،  هـــذه  تــولــى  وحينما 
ــم مع  ــ مـــوردخـــاي فـــي اتـــصـــال دائ
مليار  مــن  أكثر  ضخت  التي  قطر 
 5 دوالر في قطاع غزة على مدى 
سنوات، كما أن الدوحة معقل ألبرز 

قادة حماس.
موردخاي  فــإن  المصدر،  وبحسب 
الـــمـــســـؤولـــيـــن  أي  ــر؛  ــ ــن ــ ــت ــ ــي ــ ب أو 
القانوني،  الــنــزاع  فــي  المذكورين 
اإلسرائيليين  المستشارين  ليسا 
إسرائيليين  ألن  لقطر،  الوحيدين 

آخرين يقدمون خدماتهم لقطر.

 تعاون “طي الكتمان”

أوناين”  “إنتلجنس  موقع  وأشــار 
ــى تــعــاون قــطــر مــع شــركــة “إن  إلـ
في  الــمــخــتــصــة  ــروب”  ــ غــ او  إس 
شاليف  إدارة  تــحــت  الــتــجــســس، 
هوليو الذي عمل مع الدوحة لمدة 

طويلة.

وشمل التعاون أيضا شركة “غراما 
كروب” التي تقوم بتطوير برنامج 
وشركة  فــيــشــر”،  “فــيــن  التجسس 
لزبائنها  تـــقـــدُم  ــتــي  ال “كـــانـــديـــرو” 
ــة مـــن أجــل  ــوب ــمــطــل ــيــات ال ــقــن ــت ال
تقتصر  ولم  اإللكتروني،  االختراق 
إن  بــل  الهامش،  هــذا  األمـــور على 
صندوقا استثماريا على عاقة مع 
هيئة قطر لاستثمار اشترى حصة 
فــي الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة، خــال 

اآلونة األخيرة.
ورغـــم هــذا الــتــعــاون الــوثــيــق بين 
قطر وشركات إسرائيلية، تحرص 
ــور طي  ــقــاء األمــ الــدوحــة عــلــى إب
ــي يــولــيــو الــمــاضــي،  الــكــتــمــان، وفـ
ــارو”  ــغــ ــيــ ــوفــ ــ ــت صـــحـــيـــفـــة “ل ــامــ ــ ق
يتحدث  مقال  بسحب  الفرنسية 
ــل تــزويــد  عــن إبــــرام عــقــد مــن أجـ
بن  تميم  لأمير  الخاصة  الطائرة 

حمد بتقنيات إسرائيلية.
ــارو”  ــغـ ــيـ ــامــــت صــحــيــفــة “لـــوفـ وقــ
ــا مــمــلــوكــة  ــهـ بــســحــب الـــمـــقـــال ألنـ
بــشــركــة “داســـــو” الــفــرنــســيــة التي 
بــاعــت طــائــرات مقاتلة مــن طــراز 
“رافال” للقوات المسلحة القطرية.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

مونديال 2022 مؤمن بتقنيات إسرائيلية.. قطر تلجأ لتل أبيب واألخيرة تتخوف.

القدس المحتلة ـ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس األربعاء، أن إسرائيل 
تنظر “بخطورة كبيرة” إلى التصعيد األخير على الحدود مع لبنان، متوعدا 

برد “قوي” في حال حصول هجمات أخرى في المستقبل.
“أنصح  أي هجوم ضدنا”، مضيفا  على  بقوة  “سنرد  بيان  في  نتنياهو  وقال 
مجددا  لبنان  يعرض  هللا  حــزب  إن  إسرائيل.  قــوة  اختبار  بعدم  هللا  حــزب 

للخطر بسبب عدوانه”.
وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن قصف قواته لنقاط مراقبة لحزب هللا قرب 

الحدود مع لبنان ردا على إطاق نار استهدفها ليا.
لبنان إثر  وجاء القصف عقب استنفار للجيش اإلسرائيلي على الحدود مع 

االشتباه بوقوع حادث تسلل عبر السياج الحدودي الليلة قبل الماضية.
نار  تعرض إلطــاق  إسرائيليا  موقعا عسكريا  أن  إسرائيلي  أفــاد مصدر  كما 

باتجاهه، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
لحركة  تابعة  مواقع  سابق  وقــت  في  قصف  اإلسرائيلي  الجو  ســاح  وكــان 
حــمــاس فــي جــنــوب غـــزة، وذلـــك ردا على إطـــاق الــبــالــونــات الــحــارقــة نحو 

الجنوب اإلسرائيلي.

نتنياهو يتوعد حزب اهلل برد “قوي”

باريس ـ أ ف ب

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يزور 
األول  في  لبنان  مجددا  ماكرون 
من سبتمبر، إذ أعلن أثناء زيارته 
ــيــروت بــعــد االنــفــجــار  ــب األولـــــى ل
الــضــخــم الـــذي هــز الــعــاصــمــة في 
الرابع من أغسطس، على ما أكد 

قصر اإلليزيه أمس األربعاء.
اإلثنين  مــســاء  مــاكــرون  ويــصــل 
لـ  سيخصصه  حافل  يــوم  عشية 
“متابعة المساعدة إلعادة اإلعمار”، 
في  السياسية  المسائل  ولبحث 
وقــــت يــتــعــيــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــنــان، بــحــســب ما  ــب جـــديـــدة فـــي ل

أوضحت الرئاسة الفرنسية.
أول مسؤول  مــاكــرون  وكــان 

بــيــروت في  زار  أجــنــبــي 
أغسطس  مــن  السابع 
عــلــى  أيــــــــام   3 بـــعـــد 
االنــفــجــار الــهــائــل في 

ــذي  مــرفــأ الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، ال
تسبب بسقوط حوالي 180 قتيا 

ودمر أحياء كاملة.
ونظم بعد ذلك مع األمم المتحدة 
في  الفيديو  عبر  دولــيــا  مــؤتــمــرا 
أغــســطــس، تعهدت  مــن  الــتــاســع 
بتقديم  الــمــانــحــة  الــجــهــات  فــيــه 
مــســاعــدات لــلــبــنــان بــقــيــمــة 250 
مليون يورو، تكفلت فرنسا بـ 30 

مليون منها.
السلطات،  وفــق  االنفجار،  ونتج 
عــن حــريــق فــي مــســتــودع ُخـــّزن 
من  طّنًا   2750 سنوات  منذ  فيه 

ماّدة نيترات األمونيوم.
وُيعتبر هذا االنفجار األضخم 
الذي شهد  لبنان  في تاريخ 
االضطرابات  مــن  عــقــودا 
والحروب والتفجيرات 

واألزمات.

ماكرون يعود إلى لبنان بداية سبتمبر

طرابلس ـ وكاالت

اســتــمــرت االحــتــجــاجــات فـــي الــعــاصــمــة 
ودخلت  الليبي  الــغــرب  ومـــدن  طرابلس 
ــع،  ــرابـ الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة يــومــهــا الـ
منزل  إلـــى  لتصل  الــتــظــاهــرات  وامــتــدت 

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
ــداءات الـــتـــي نــفــذتــهــا  ــ ــتـ ــ ــم تــمــنــع االعـ ــ ول
المحتجين  بــحــق  طــرابــلــس  ميليشيات 
ــلـــس مــن  ــبـــاب الـــغـــاضـــب فــــي طـــرابـ الـــشـ
مــواصــلــة حــركــتــهــم االحــتــجــاجــيــة الــتــي 
ــســقــف مـــن مــكــافــحــة الــفــســاد  رفـــعـــت ال
ــوفــيــر االحــتــيــاجــات األســـاســـيـــة إلــى  وت
السراج.وذهب  بإسقاط حكومة  المطالبة 
بمطلب  يتمسكون  الــذيــن  المتظاهرون، 
التهديد  حد  إلى  الوفاق،  حكومة  رحيل 
بالدخول في عصيان مدني، داعين وزارة 
الداخلية في حكومة الوفاق إلى اإلفراج 
عن معتقلي التظاهرات، التي بلغت منزل 
مدفوعة  النوفليين،  بحي  الــســراج،  فايز 

ــاســتــمــرار بـــواعـــث الــغــضــب مـــن تـــردي  ب
تسعى  المقابل،  المعيشية.في  األوضــاع 
الميليشيات لكبح جماح المظاهرات، بكل 
استخدام  خــطــورة،  وأشــدهــا  التكتيكات 
من  العديد  سقط  ومعه  الحي،  الرصاص 
على  الغاضبين،  صــفــوف  فــي  الــجــرحــى، 
بتوفير  السراج  فايز  تعهدات  من  الرغم 
ليبية،  عائات  الــازمــة.وأفــادت  الحماية 
باختفاء أبنائها خال المسيرات، وأكدت 

ــاؤهــا،  ــن ــر أمـــاكـــن شــوهــد فــيــهــا أب أن آخــ
الــمــنــاطــق الـــتـــي شـــهـــدت الـــمـــظـــاهـــرات، 
دهم  لحملة  النشطاء  عــشــرات  وتــعــرض 
واعتقاالت.وهتف المتظاهرون السلميون 
فــي مــيــدان الــشــهــداء فــي طــرابــلــس ضد 
لميليشيا  التابعين  السوريين  المرتزقة 
طرابلس “نبي دوالرات زي الزلمات”، في 
األجــور  فــي  بــالــمــســاواة  للمطالبة  ــارة  إشـ

أسوة بالمرتزقة المجلوبين من الخارج.

جانب من التظاهرات في طرابلس ضد حكومة السراج

االحتجاجات تدخل يومها الرابع وتهديدات بـ “عصيان مدني”
تظاهرات طرابلس تمتد وتحاصر منزل السراج

كينوشا ـ أ ف ب

ال يزال الوضع متأزم في مدينة كينوشا 
بوالية ويسكونسن األميركية، بعد اندالع 
ــرام نــيــران فــي بعض  أعــمــال شغب وإضـ
أسود  رجل  مقتل  خلفية  على  الشوارع، 

)جاكوب بليك( من قبل الشرطة.
مقتل  كــيــنــوشــا  شــرطــة  إدارة  وأعــلــنــت 
بعد  الثاثاء،  مساء  بالرصاص  شخصان 
في  وأوضحت  عدة،  مجموعات  اشتباك 
النار  إطاق  “أسفر  “تويتر”  على  تغريدة 
أصيب  آخــر  ونــقــل  شخصين  مقتل  عــن 
لكن حياته  المستشفى  إلى  نارية  بطلقة 

ليست بخطر”.
تايمز”  “نــيــويــورك  صحيفة  ــادت  أفــ كــمــا 
أمـــس األربـــعـــاء نــقــا عــن ســلــطــات إنــفــاذ 
بالرصاص  أشــخــاص   3 بإصابة  الــقــانــون 
باألسلحة  اشــتــبــاك  فــي  أحــدهــم  ومقتل 

النارية في شوارع كينوشا.
وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل 

وفيه  مدنيين  بين  اشتباكا  االجتماعي 
ُطــرح  مسلحا  يهاجمون  أشــخــاص  عــدة 

أرضا على ما يبدو.
وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار 
يهرولون نحوه وسقط أحدهم  على من 
أرضا فيما ُسمع دوي طلقات نارية أخرى.
الرئيس  دعــوة  مع  بالتزامن  ذلــك،  وأتــى 
األمــيــركــي إلــى فــرض األمــن واستدعاء 
الحرس الوطني.إذ كتب في تغريدة على 

في  الحاكم  على  “تــويــتــر”:  على  حسابه 
الوطني.  الحرس  استدعاء  ويسكونسن 
ــادرة  ــ ــزة ومــســتــعــدة، وقـ ــاهـ فــقــواتــنــا جـ
المشكلة  إنهاء  يجب  األمــن.  فرض  على 
ويسكونسن  واليــة  حاكم  بسرعة.وكان 
الثاثاء،  أعلن  إيــفــرز،  توني  األميركية، 
أنــه سينشر  إلــى  مشيًرا  الــطــوارئ،  حالة 
في  الوطني  الــحــرس  قــوات  مــن  المزيد 

الوالية.

جانب من االحتجاجات في كينوشا

رصاص وعمليات نهب وحرق واســعة.. وترامب: “افرضوا األمن”
ويسكونسن.. قتيالن في احتجاجات ضد العنصرية

بغداد ـ وكاالت

ــأكــيــد  ــات عـــلـــى ت ــ ــاعـ ــ ــم تـــمـــض سـ ــ لـ
الــعــراقــي مصطفى  الـــــوزراء  رئــيــس 
عن  ــعــراق  ال إلبــعــاد  سعيه  الكاظمي 
المحاور، حتى شنت كتائب  سياسة 
حـــزب هللا هــجــومــا جـــديـــدا، مــهــددة 
في  األميركية  الــقــواعــد  باستهداف 
الـــعـــراق. وتــوعــد الــمــســؤول األمــنــي 
ــي “أبـــــــو عــلــي  ــراقــ ــعــ ــ ــــحــــزب هللا ال ل
في  االميركيين  بمهاجمة  العسكري” 

الباد.
قال  العراقية  الحكومة  رئيس  وكان 
الـــوزراء، أمس  خال جلسة مجلس 
األربعاء، إن “إبعاد العراق عن سياسة 
المحاور هو المنهج الذي تسير عليه 

الحكومة الحالية، وفيه مصلحة 
الــتــحــديــات  ألن  شــعــبــنــا، 

كبيرة ويجب أن ننجح، 
للسير  الفرصة  ولدينا 
بــالــبــلــد عــلــى الــطــريــق 

الصحيح”.
ــتــــوازن والــوســطــيــة  ــ “ال ــاف أن  ــ وأضـ
ــاد عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون،  ــمـ ــتـ واالعـ
االقتصادية  العاقات  وباألخص في 
ما  هــو  ــعــراق،  ال مصلحة  يضمن  بما 
الدول”.  إليه في عاقاتنا مع  نسعى 
ــرورة أن  ــ ــار الــكــاظــمــي إلـــى ضـ ــ وأشـ
بنظرائهم  حكومته  وزراء  “يلتقي 
التعاون  لتعزيز  واألردن؛  مصر  فــي 

البيني”.
محافظة  شــرطــة  أعلنت  ذلـــك،  إلــى 
ان  أمـــس،  الـــعـــراق،  بشمالي  نــيــنــوى 
عصابات  مخلفات  من  ناسفة  “عبوة 
ــة انـــفـــجـــرت على  ــيـ ــابـ داعـــــش اإلرهـ
عجلة تابعة لأمم المتحدة كانت 
الطريق  جانب  إلى  موضوعة 
العام )موصل - أربيل( قرب 
قــريــة شــاقــولــي الــتــابــعــة 

لناحية برطلة”.

رئيس وزراء العراق: ال لسياسة المحاور
أنقرة، أثينا ـ وكاالت

عادت تركيا مجدًدا أمس األربعاء 
الــتــهــديــدات، ملوحة  ــاق  إلـــى إطـ
بــالــخــراب فــي وجــه الــيــونــان، في 
وقت تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا 

في األسابيع األخيرة.
تزامنت  جديدة،  تصريحات  ففي 
ــن إجــــــراء  ــ ــع إعـــــــان أثـــيـــنـــا عـ ــ مـ
مع  مشتركة  عسكرية  مـــنـــاورات 
شرقي  وإيطاليا  وقــبــرص  فرنسا 
التركي  الرئيس  شــدد  المتوسط، 
رجب طيب أردوغان على أن باده 
ستفعل ما يلزم لحفظ حقوقها في 

البحر المتوسط والبحر الميت.
وحذر اليونان من ارتكاب أي خطأ 

يـــؤدي إلــى خــرابــهــا، بحسب 
نقدم  “لن  وقــال  تعبيره. 

أي تنازل إطاًقا على 
مضيًفا  يخّصنا”،  مــا 
“نــدعــو نــظــراءنــا إلــى 

تجّنب أي خطأ يفتح المجال أمام 
خرابهم”.

الــتــصــريــحــات على  وأتـــــت تــلــك 
الرغم من دخول ألمانيا على خط 
العضوين  البلدين  بين  الــوســاطــة 
في الناتو، وإعان وزير خارجيتها 
ــا أمــس  ــركــي ــن ت هــايــكــو مـــــاس، مـ
“أن ال أحد يريد حل هذا  الثاثاء 

الخاف بالسبل العسكرية”.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزي فــي حــيــن، قـ
التركي مولود تشاوش أوغلو أثناء 
مع  المشترك  الصحافي  المؤتمر 
نظيره األلماني إن “تركيا مستعدة 
لحوار من دون شروط مسبقة من 
للثروات”،  عــادل  تقاسم  أجــل 
وتــــــدارك “لــكــن األمــــر غير 
ممكن إذا فرضت اليونان 

شروطا مسبقة.

أردوغان يهدد اليونان بالخراب

قتيل في هجوم 
بسكين وسط إسرائيل

ــنــت الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة أمــس  أعــل
طعنا  إسرائيلي  رجــل  مقتل  األربــعــاء، 
في هجوم نفذه مشتبه به فلسطيني في 
بتاح تكفا بوسط البالد، مشيرة إلى أنها 
فتحت تحقيقا في شبهة عمل “إرهابي”. 
وقــــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
بيان  فــي  روزنفيلد  ميكي  اإلسرائيلية 
المستشفى  في  إسرائيلي  رجــل  “توفي 
بعد أن طعنه فلسطيني مشتبه به، وقد 

اعتقل في مكان الحادث”. 

القدس المحتلة ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين... ونوع خاص من التقدم والريادة في المجال االقتصادي
التطور الذي تشهده مملكة البحرين على كل األصعدة، مستمد من آراء 
نظريـــة وعلمية ســـاهمت بنوع خاص مـــن التقدم والريـــادة في المجال 
االقتصادي والنمو واالســـتقرار والمحافظة على المستوى رغم مختلف 
الظروف والصعاب والهزات، فبفضل تنويع القاعدة االقتصادية ورســـم 
الخطـــط المحكمـــة لنمـــو القطاعـــات اإلنتاجية فـــي االقتصـــاد الوطني، 
والمقومات واألســـس الراســـخة التي يتمتع بها المتمثلة في االستقرار، 
تبوأت المملكة المراكز المتقدمة في كثير من الدراســـات التي تقوم بها 
المؤسســـات والمراكـــز المختصـــة، وآخـــر اإلنجازات: “حصـــول العاصمة 
البحرينيـــة المنامة على لقب المدينة األكثـــر جاذبية من الناحية المالية 
فـــي العالـــم، بحســـب أحدث نســـخة مـــن المؤشـــر الدولي لــــ 150 مدينة 
الصـــادر عن مؤسســـة AIRINC، ويعمل المؤشـــر علـــى تصنيف 150 من 
أفضـــل المدن علـــى المســـتوى الدولي وفًقـــا للجاذبية المالية وأســـلوب 
الحياة والجاذبية الشـــاملة، فهو يجمع بين مســـتويات الرواتب المحلية 
ومعـــدالت الضرائب وتكاليف المعيشـــة وظروفها لتقييـــم مدى جاذبية 
كل مدينـــة للعيـــش فيها، كمـــا تم تصنيـــف البحرين مؤخًرا فـــي المرتبة 

الرابعـــة من بين أكثر االقتصادات تحســـًنا في العالم، وذلك وفًقا لتقرير 
ممارسة أنشطة األعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي”.

البحريـــن دائمـــا وأبـــدا تســـعى إلـــى تكريس مكانتهـــا في طليعـــة الدول 
المتقدمة في المجال االقتصادي كمركز تجاري رائد في المنطقة، وهذه 
الريـــادة في مجاالت التخطيـــط واإلعداد والتنفيذ والكفـــاءة والفعالية 
والخدمـــات التـــي تقدمها ضمـــن األفضل من نوعها على مســـتوى العالم 
وكل التقاريـــر الدوليـــة تشـــهد على ذلك، كمـــا أن حكمة القيـــادة ورؤاها 
المســـتقبلية قفـــزت بالبحريـــن إلـــى مصاف الـــدول المتقدمـــة اقتصاديا 
وأعطتهـــا أرضية صلبة نالـــت إعجاب كل دول العالم التي تتســـابق في 

االستثمار في البحرين.

أن تتصدر عاصمتنا المنامة مؤشر الجاذبية المالية الدولي، دليل على  «
الدعائم القوية لالقتصاد الوطني وتمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات 

المالية العالمية بكل قوة واقتدار، ناهيك عن موقعها االستراتيجي 
المتميز واتباع منهجية تخطيط مستمدة من أفضل الممارسات والمزايا 

االستثمارية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحبـــت مملكـــة البحريـــن وشـــعبها وجميع حكومـــات دول العالـــم ومنظماته 
بصدور قراري وقف إطالق النار عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس 
مجلس النواب شـــرقي ليبيا، وبعد ســـنوات طويلة من الصراع العسكري آن 
األوان أن يتحمل الجميع في ليبيا مســـؤوليتهم الوطنية والعربية والدولية 
التـــي بـــدأت بوقـــف إطـــالق النـــار ومنـــع كل أشـــكال التدخـــالت العســـكرية 
والسياســـية التـــي أججت الصراع العســـكري الـــذي لم ينتصر فيـــه أحد، بل 
راحت ضحيته أرض وثروات ليبيا وشـــعبها من الشـــباب والنساء والشيوخ 
واألطفال بجانب ما تهدم من المرافق وضياع المؤسسات. إن الطريق األول 
ـ أنه على جميع  ـ إذا ثبت هـــذا االتفاق ولم ينتكسـ  لتنفيـــذ هذيـــن اإلعالنينـ 
األطراف التنازل عن كل المصالح والمكاســـب الشـــخصية لصالح المكاســـب 
الليبية، وأن تبعد كل القوى الخارجية التي دخلت ليبيا بصورة غير شرعية 
والتي دعمت وتدعم هذا الطرف المتقاتل أو ذاك والتي تسببت في حدوث 
الكـــوارث والخســـائر الماليـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية منذ 
أن حصـــل العـــدوان علـــى ليبيا عـــام 2011م. فهذا التدخل الخارجي ســـاهم 
بإحـــداث هـــذه الفوضـــى واالقتتـــال ودمـــار األرض، فهذه القوى لـــم تتدخل 

لمصلحـــة ليبيا وال شـــعبها، بل من أجل اســـتنزاف ثرواتها وتحقيق أجندات 
سياســـية وأطماع أجنبية لتدمير ليبيا وقتل شعبها وِسرَقة نفطها. وتحتاج 
ليبيا اليوم إلى وقفة شجاعة من أبنائها الليبيين من سياسيين وعسكريين 
وجميـــع شـــعبها، وإلى اتخاذ قرارات ســـيادية تحفظ لليبيـــا أرضها وثرواتها 
وتحقيـــق طموحـــات شـــعبها، ومد يـــد التعـــاون عربًيـــا ودولًيا لبنـــاء ما ُدمر 
مـــن األبنية والمؤسســـات والطرق والمرافق والمســـاكن، وأن يتفق الليبيون 
جميًعا على البدء بمسار وطني سيادي يحفظ أمن ليبيا ويستثمر مواردها، 

وحمايتها من شر التدخالت والمؤامرات الخارجية. 

إن إعالن وقف إطالق النار ووقف العمليات العسكرية في ليبيا جاء ألجل إنهاء  «
سنوات االقتتال التي دمرت ليبيا وأنهكت شعبها، وجعلت ليبيا لقمة سائغة 

وسهلة في أفواه من أراد لها ذلك، وحتى ال يعود االقتتال مرًة أخرى وال ينتكس 
هذا االتفاق الذي تحقق بعد سلسلة من الحوارات والمبادرات العربية واألجنبية 

بين األطراف المتنازعة يجب العمل بشفافية ونزاهة وعلى أرضية مشتركة 
لمعالجة جميع االختالفات والمشاكل التي تعيشها ليبيا لتحقيق أهدافه 

وبمتابعة دولية وصوال لبناء ليبيا.

يختلف كثيرون في المعنى الحقيقي للشفاء، فالشفاء بحد ذاته ليس معنيا 
بالجســـد، ألن حالـــة الجســـد الصحية ما هي إال انعكاس لمـــدى اتزان النفس 
البشـــرية، كما أنها مقياس لحياة اإلنسان المفّعلة بالحركة والنشاط واإللهام 
مـــن الداخـــل وليـــس بعوامـــل محفزة مـــن الخـــارج، وبهذا يكـــون العالج هو 
المعني بالجسد الذي به نسيطر على أعراض األمراض المزمنة مدى الحياة، 
كأن نحافظ على المســـتوى الطبيعي للســـكر في الدم في داء الســـكري دون 
أن نتعامل ونعادل الســـبب الذي أدى إلى نشـــوء داء الســـكري، وليس هناك 
استغناء عن العالج الجسدي ولكن يجب أن يكون متكامال مع الشفاء الذي 
يتنـــاول الروح والعقل، وتلك توليفة الصحـــة التكاملية لكي يحيا الفرد في 

سعادة وصحة مستدامة. 
وفي حقيقة األمر إن ما يحرك جسد اإلنسان هو العقل، تلك الحركة تشمل 
الحركـــة اإلراديـــة لعضـــالت الرجليـــن واليديـــن، وكذلـــك الحركـــة الالإرادية 
باستثارة أعضاء الجسم المنقبضة والمنبسطة كالقلب والرئة واألمعاء فوق 
معدلهـــا الطبيعـــي، وكذلـــك بالتأثير على عمـــل باقي أعضاء الجســـم كالكبد 
ومناعـــة خاليـــا الـــدم البيضـــاء والبنكرياس. ولتوضيـــح ذلك األمـــر العميق 

والمؤثـــر علـــى حيـــاة البشـــر دون إدراك، فإّن العقـــل الذي هو وعـــاء األفكار 
المرتبطة بمشاعر مؤلمة قد برمجت بشكل أّولي وأساسي في الست سنين 
األولى من عمر كل إنسان، حيث تلعب تلك البرمجة الدور األكبر في وعينا 
لمـــا نســـتقبل في حياتنـــا من مواقـــف وأحداث وأشـــخاص، فتتراكـــم أفكار 
جديدة بمشـــاعرها وفق تلك البرمجة األولية، والمعني هنا هي تلك األفكار 
الغالبـــة علينـــا ومـــا يالزمها من مشـــاعر ســـلبية تعيـــق نمّونـــا وتطّورنا، وألن 
الجسد ال يستطيع أن يعيش في االستنفار المترافق مع األلم وأن يحيا في 
النمو والبناء في نفس الوقت، فإنه يعيش في البرمجة الغالبة التي تشـــّكل 

95 % من العقل، أي العقل الالوعي، بافتراض أن 95 % ألم ومعاناة.

فعلى سبيل المثال عيش دور الضحية وتصغير الذات، إنما هو شعور سلبي  «
قد يعيش فيه الفرد دون أن يعي له! ذلك عن طريق استقباله أغلب مواقف 
حياته كالعالقات والعمل والمعامالت الحياتية، ذلك أّن تلك الفكرة أصبحت 

رابطا عصبيا في الدماغ قد برمج عليها منذ الصغر، وما يترافق معها من ذلك 
الشعور المؤلم قد اختزن في اللوزة الدماغية في الدماغ، وقد أصبحت سلوكا 

جسديا منكسرا منذ ذلك الوقت... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عبدعلي الغسرة

د. ندى الحساوي

من أجل ليبيا

العقل الشفائي

الحزام األخضر يخنقنا!
ثالثـــون عامـــًا مـــرت اآلن، وعائلتـــان بحرينيتـــان تحـــاوالن الحصـــول على 
حقهمـــا فـــي أرض تملكانها دون جـــدوى! فال هما قادرتان علـــى بناء منازل 
لهمـــا للســـكن فيها، وال همـــا قادرتان على بيعها واالســـتفادة من قيمتها، بل 
غيـــر قادرتيـــن حتى على تقســـيمها بينهما، فبحســـب إدارة تخطيط المدن 
والقـــرى، فقـــد صنفـــت ضمن مناطـــق العمـــارات الخضـــراء )د(- )GBD(، وال 

يمكن التصرف فيها!
األرض التـــي تقـــع فـــي منطقة الحـــزام األخضـــر الجنوبي )الزنـــج(، وتحتل 
مســـاحة تصـــل إلـــى 11 ألف متر مربـــع )بعد أن تم اســـتقطاع نحو ألف متر 
مربـــع منهـــا كمســـاحة خضـــراء(، تصـــل قيمتهـــا الســـوقية اليوم إلـــى أربعة 
مالييـــن دينـــار بحرينـــي، وهـــي أرض لورثة عائلتيـــن، ويتشـــارك فيها أكثر 
من 50 شـــخصًا، هذا غير أولئك الذين ماتوا، وُحلمهم ُقبر معهم ولم ينالوا 

نصيبهم من الورث.
وبحسب آخر المراجعات مع اإلدارة، فال يمكن تقسيم العقار، لحين اعتماد 
االشـــتراطات التنظيمية للمنطقة الخضراء وهي: أن ال يزيد مسطح البناء 
عن 40 % من مســـاحة األرض، وال تزيد نســـبة البناء عن 120 %، وال يزيد 
ارتفاع البناء عن ثالثة أدوار، ورغم كل ذلك فإن أصحاب األرض موافقون 
على كل تلك االشتراطات فـ “ريحتها وال الحريمة” كما يقال، إال أنهم وحتى 
اليوم ينتظرون اإلفراج عن أرضهم دون جدوى، رغم المراجعات المستمرة 

لإلدارة لثالثة عقود!
بعـــض هؤالء الورثة يســـكنون باإليجار في شـــقق، وآخـــرون ينتظرون مع 
من ينتظر لســـنوات بيت اإلســـكان، أليس األولى أن يشـــيدوا بيوتهم على 
أرضهـــم؟ وبعضهـــم اآلخـــر يعيش علـــى القروض ليـــدرس أبنـــاءه والوفاء 
بمســـتلزماته الحياتيـــة، أليس من األولـــى أن يحصلوا على حقهم من قيمة 
األرض لـــو بيعـــت أو حولت كأرض تجارية؟ خصوصـــًا أنها في موقع مميز 

وتجاري.
لماذا ال تعوض اإلدارة العائلتين بقيمتها الســـوقية لتحافظ على المســـاحة 
الخضراء، ويتمكن الورثة من شـــراء منازل لهم في مناطق أخرى، وســـداد 
قروضهـــم، وتدريـــس أبنائهـــم، فليس مـــن المعقـــول أبـــدًا أن ُتجمد األرض 

لعشرات السنين، ويموت ورثتها الواحد تلو اآلخر دون أن ُيستفاد منها.
ياسمينة: مؤسف أن تبقى أرض مجمدة وال ُيستفاد منها. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

مفهوم المصلحة القومية
تعتبر المصلحة القومية من أهم المحددات التي تؤثر في سياسات الدول 
الخارجيـــة وعالقتها مع الفاعلين الدوليين، حيث إن أول ما يفكر به صانع 
القـــرار السياســـي فـــي أية دولـــة هو مدى تأثيـــر وانعكاس أي قـــرار يتخذه 
على األمن القومي لدولته، ففي المفهوم الحديث للسياسة باتت المصلحة 
واألمن القومي المرتكز األول الذي يتم عليه بناء واتخاذ أي قرار سياسي.
حـــق اتخـــاذ السياســـات والقـــرارات أليـــة دولـــة حـــق مطلق ينـــدرج تحت 
مصطلح السيادة وهو مفهوم يكفل ألية دولة حق اتخاذ أي قرار خاص بها 
دون تدخل من الدول األخرى، فسيادة الدول وحقها في اتخاذ ما يناسبها 

ويوائم سياستها حق مكفول في المعاهدات والبروتوكوالت السياسية.
فـــي ضوء ذلك فإن انتقـــاد أو التدخل في قرار خاص اتخذته دولة يخص 
سياستها الداخلية أو الخارجية يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، خصوصًا إذا 
كان ما اتخذته تلك الدولة من قرارات وسياســـات ال يتعارض مع األعراف 

والقوانين الدولية.
بعض الدول لألسف تجهل أو تتجاهل هذا الواقع، خصوصًا عندما تتقاطع 
مصالحهـــا القوميـــة مـــع مصالـــح دول أخـــرى فهـــي تعتقد أن بعـــض الدول 
التـــي تربطها بها عالقات دبلوماســـية جيدة مجبـــرة على أن تضع المصالح 
القومية للدول الصديقة على رأس اعتباراتها عند اتخاذ أي قرار سياســـي 
خاص بها، بل إنه من الواجب عليها أن تحرص على أن ال تتداخل مصالحها 
القوميـــة مـــع مصالح أية دولة صديقـــة لها، وإلى حد ما يمكـــن التعامل مع 
هـــذا المبـــدأ من باب عدم اإلضـــرار بالعالقات الدبلوماســـية واإلبقاء عليها، 
لكـــن بالطبـــع ال يمكـــن أن تتغاضى دولـــة عن مصلحتها القومية في ســـبيل 
اللباقة الدبلوماسية والمجامالت السياسية، فكل دولة معنية بكيفية إدارة 
سياســـاتها والحفـــاظ على مصالحهـــا بالطرق التي تراها مناســـبة لها ضمن 

إطار القانون الدولي.
أن تبحث كل دولة عن مصالحها مسعى وهدف أساسي لكل دولة ضمن  «

المنظومة الدولية، وتسعى له كل دولة منفردة، ذلك أن المصالح واألهداف 
القومية تختلف من دولة ألخرى لذلك من األجدر بالدول أن تبحث عن 

مصالحها الخاصة بنفسها.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



الحكام  شــارك رئيس قسم شــؤون 
ــكــرة الــقــدم  ــاالتــحــاد الــبــحــريــنــي ل ب
جـــاســـم مـــحـــمـــود، فـــي االجــتــمــاع 
ــــذي عــقــده االتــحــاد  الــتــحــضــيــري ال
ــوي لـــكـــرة الـــقـــدم لــمــديــري  ــ ــي اآلســ
 ،2020 آســيــا  أبــطــال  دوري  حــكــام 
24 أغسطس  الماضي  اإلثنين  يوم 
الــتــواصــل  بتقنية  ــك  وذلـ الـــجـــاري، 
المرئي عن بعد؛ لمناقشة تحضيرات 
المباريات  بــإدارة  المكلفين  الحكام 

المتبقية للمسابقة.
ــان االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لــكــرة  ــ ــ وك
دوري  مسابقة  استئناف  أقر  القدم 
أبطال آسيا 2020 خالل الفترة 14 
المقبلين  أكتوبر   3 وحتى  سبتمبر 
واحـــدة،  دولـــة  فــي  التجمع  بنظام 
غرب  منطقة  مــبــاريــات  ستقام  إذ 

ــي قـــطـــر. وســـيـــشـــارك في  آســـيـــا فـ
تحكيم  طــاقــم  ــاريــات  ــمــب ال إدارة 
ــي بــحــريــنــي مــكــون مـــن حكم  ــ دول
نواف شكرهللا  المونديالي  الساحة 

والحكمين المساعدين محمد جعفر 
االتحاد  واطــمــأن  صالح.  وعبدهللا 
ــاع عــلــى  ــمــ ــ ــت ــوي فــــي االجــ ــ ــيـ ــ اآلسـ

جاهزية الحكام للمباريات.

جانب من االجتماع

اجتماع تحضيري لمديري حكام أبطال آسيا

كووورة

ــيــة بـــطـــل الــــــدوري  ــل ــي ســـاهـــم إشــب
عدد  بأكبر  الموسم،  هــذا  األوروبـــي 
المثالي  التشكيل  في  الالعبين  من 
ليويفا لهذه البطولة، والذين يجري 
من  مجموعة  قبل  مــن  اخــتــيــارهــم 

المراقبين الفنيين.
ــم الــتــشــكــيــل مـــن إشــبــيــلــيــة 8  وضــ
ــارس يــاســيــن بــونــو،  ــحـ ــيــن: الـ العــب
ريجيلون  ســيــرجــيــو  والــمــدافــعــيــن 
وخـــيـــســـوس نــــافــــاس وجـــولـــيـــس 
كوندي، والعب الوسط إيفر بانيجا، 
أوكــامــبــوس  لــوكــاس  والمهاجمين 

ومنير حدادي ولوك دي يونج.
أما إنتر ميالن اإليطالي، الذي خسر 
النهائي أمام إشبيلية، فشارك بستة 
هاندانوفيتش،  سمير  هــم:  العبين 

وستيفان دي فري، ونيكولو باريال، 
وروميلو  بروزوفيتش،  ومارسيلو 

لوكاكاو، والوتارو مارتينيز.
ــتــشــكــيــل الــمــثــالــي  وفـــيـــمـــا يـــلـــي ال
الــحــراس:  الــمــوســم:  لــهــذا  للبطولة 
ــيـــتـــش )إنــــتــــر(،  ــانـــدانـــوفـ ســمــيــر هـ
كارل جون  )إشبيلية(،  بونو  ياسين 

الدفاع:  )كوبنهاجن(.  جوهانسون 
ســيــرجــيــو ريـــجـــيـــلـــون، خــيــســوس 
)إشبيلية(،  نافاس، جوليس كوندي 
وكونور  )إنــتــر(  فــري  دي  وستيفان 
وجوناثان  )وولفرهامبتون(  كوادي 
تاه )باير ليفركوزن(. الوسط: برونو 
فرناندز، وفريد )مانشستر يونايتد(، 
وإيـــفـــر بــانــيــجــا )إشــبــيــلــيــة(، وكـــاي 
ليفركوزن( وتايسون  )باير  هافيرتز 
)شاختار( ونيكولو باريال، ومارسيلو 
فري  وفابيان  )إنــتــر(،  بروزوفيتش 
لوكاكو،  الــهــجــوم: رومــيــلــو  ــازل(.  ــ )ب
ماركوس  )إنــتــر(،  مارتينيز  الوتــارو 
ــورد )مــانــشــســتــر يــونــايــتــد(،  ــفــ راشــ
لوكاس أوكامبوس، ومنير حدادي، 

ولوك دي يونج )إشبيلية(.

اللقب ــل  ــام ح مـــن  ــيــن  العــب  8 ضــمــت  ــقــائــمــة  ال
بونو يتصدر تشكيل “يويفا” للدوري األوروبي
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“مرسلون لإللكترونيات” تدعم سلة األهلي
ــادي والــمــعــنــوي ــمـ ــيــن الـ ــب ــجــان ــلــعــبــة فـــي ال ــدة جــهــاز ال ــاع ــس ــم ل

واصلت شركة مرسلون لإللكترونيات 
الــســلــة  لــكــرة  األول  لــلــفــريــق  دعــمــهــا 
بالنادي لما تبقى من الموسم الرياضي 
تنتظر  والـــذي   ،2019/2020 الحالي 
الــصــفــراء  للقلعة  الـــســـالوي  ــفــريــق  ال
ــواره نحو  ــشـ مــبــاريــات مــهــمــة فـــي مـ
الــبــحــث عــن اســتــعــادة نغمة األلــقــاب 
مدير  قدم  من جديد، حيث  المحلية 
الشركة نواف هيات الدعم المالي إلى 
رئيس جهاز كرة السلة بالنادي األهلي 
الفريق  مدير  وبحضور  كانو  يوسف 

علي الحاجي.
مساء  الــرعــايــة  اتفاقية  توقيع  وتــم 
يوم أمس الثالثاء بمقر النادي األهلي 
الرعاية  هذه  تشكل  حيث  بالماحوز، 
استمرارا للعطاء الذي تقدمه الشركة 

بـــالـــنـــادي، وسعيا  الــســلــة  لــلــعــبــة كـــرة 
منها؛ للمساهمة في إعادة كرة السلة 

األهالوية إلى الواجهة مرة أخرى.
ومن المؤكد أن تسهم هذه االتفاقية 
في مساعدة جهاز اللعبة من الجانب 
ــمــا تــبــقــى من  ــمــعــنــويــة ل ــمــــادي وال ــ ال

الموسم الحالي، خصوصًا مع وصول 
لمسابقة  النهائية  األدوار  إلى  الفريق 
ــدوري، وانــتــظــاره لــمــبــاريــات كــأس  ــ الـ

خليفة بن سلمان لكرة السلة.
ــان الـــنـــادي األهــلــي قــد أعــلــن عن  وكــ
األمريكيان  المحترفان  مــع  التعاقد 

ساتون،  دومينيك  و  بــراون  براندون 
الوطني  للمدرب  التجديد  جانب  إلى 
للفريق  قيادته  لمواصلة  جــان  أحمد 
فــيــمــا تــبــقــى مـــن الـــمـــوســـم الــحــالــي 

والموسم القادم.
ومـــن الــمــنــتــظــر أن يــخــوض األهــلــي 
مباراته األولى ضمن منافسات المربع 
أمام  السلة  لكرة  زين  لــدوري  الذهبي 
فيما   ،)Best of 3( بــنــظــام  الــمــحــرق 
يبدأ الفريق مشواره بكأس خليفة بن 

سلمان أمام البحرين.
يــذكــر أن هــيــات نــائــب رئــيــس رابطة 
يدل  ما  األهلي وهو  النادي  مشجعي 
عــلــى حــــرص الــجــمــاهــيــر األهـــالويـــة 
الفريق  وإرجــاع  الذكريات  الستعادة 

األهالوي لمنصات التتويج.

من تقديم الدعم

النادي األهلي

إدارة  مـــجـــلـــس  ــرر  ــ ــ ق
الـــــــنـــــــادي األهــــلــــي 
ــــد  ــال بـــــرئـــــاســـــة خــ
ــو  ــانـ إبـــــراهـــــيـــــم كـ
ــتــنــســيــق  ــد ال ــ ــع ــ وب

الــرقــابــة  إدارة  مـــع 
والــــتــــدقــــيــــق بـــــــــوزارة 

فتح  والرياضة  الشباب  شؤون 
ــــاب ســــداد رســــوم االشـــتـــراك  ب
السنوي واالشتراكات المتأخرة 
اعتبارا من الساعة العاشرة من 
صــبــاح يـــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 
ولــغــايــة   2020 أغــســطــس   31
يوم  مساء  من  الثامنة  الساعة 
سبتمبر   13 الـــمـــوافـــق  األحــــد 
2020، كما قرر مجلس اإلدارة 
ــرئــاســة  فــتــح بــــاب الـــتـــرشـــح ل
النادي  إدارة  مجلس  وعضوية 
األربعاء  يوم  من  الفترة  خالل 

الموافق 9 سبتمبر 2020 
الترشح  بـــاب  ويــغــلــق 
من  الثامنة  الــســاعــة 
الخميس  يــوم  مساء 
سبتمبر   17 الموافق 

 .2020
مـــوعـــد  ــدد  ــ ــحـ ــ يـ أن  ــى  ــ ــل عــ
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
اإلدارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  الحـــقـــا 
الشباب  شــؤون  بـــوزارة  المعنية 

والرياضة.
وُيهيب مجلس اإلدارة بأعضاء 
الــمــبــادرة  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
السنوي  االشـــتـــراك  ســـداد  فــي 
ــرة  ــأخـ ــتـ ــمـ واالشــــــتــــــراكــــــات الـ
والمشاركة الفعالة في االجتماع 
للجمعية  الــعــادي  وغير  الــعــادي 
العمومية، ودعم مسيرة النادي 

خالل المرحلة المقبلة.

فتح باب الترشح النتخابات النادي األهلي
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ــا” ــورون الــتــوقــف بــســبــب” ك ــة بــعــد  ــي أول مــواجــهــة دول

منتخبنا يستضيف الكويت ودًيا 13 أكتوبر

“أحمر الشباب” يواصل تدريباته المحلية

توصــل االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إلــى اتفاق مــع نظيــره الكويتي 
ونظيــره  األول  الوطنــي  منتخبنــا  بيــن  دوليــة  وديــة  مبــاراة  إلقامــة 

الكويتي، وذلك يوم 13 أكتوبر المقبل. وستقام المباراة في البحرين.

ــوديــة الــدولــيــة  وتــأتــي الــمــبــاراة ال
ــام عــلــى  ــقـ ــتـ كـــــــأول مـــواجـــهـــة سـ
الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي بـــعـــد فــتــرة 
المنافسات  شهدتها  التي  التوقف 
الصعيد  على  المختلفة  الــدولــيــة 
اآلسيوي خصوًصا؛ نظًرا لفيروس 
كورونا الذي علق مختلف األنشطة 

الرياضية.
مثالية  فــرصــة  الــمــبــاراة  وتــعــتــبــر 
الوطني  لمنتخبنا  الفني  للجهاز 
المدرب  بقيادة  القدم  لكرة  األول 
ــوزا؛ كونها  ــ هــيــلــيــو سـ الــبــرتــغــالــي 

“األزرق”  ــام  ــ أمـ ــاجــحــة  ن ــة  تــجــرب
التحضير  ــار  إطــ ضــمــن  الــكــويـــــي، 

واالستعداد للمنافسات المقبلة.
وكان االتحادان الدولي واآلسيوي 
ــدم أجــــــال مـــبـــاريـــات  ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
الــتــصــفــيــات الـــمـــزدوجـــة الــمــقــررة 
المقبلين؛  ونــوفــمــبــر  أكــتــوبــر  فــي 
لمنتخبنا  الــفــنــي  الــجــهــاز  ليفضل 
مــبــاراة وديــة في  إقــامــة  الوطني 
بالمنتخب  “األحمر”  تجمع  أكتوبر 
ــكــويــتــي؛ لــالســتــفــادة مـــن أيـــام  ال
الوجه  أكــتــوبــر على  فــي  )الــفــيــفــا( 

األمثل.
وكانت آخر مباراة جمعت منتخبنا 
ــوطــنــي بــنــظــيــره الــكــويــتــي في  ال
الماضي  بديسمبر   ”24 “خليجي 

انتهى  إذ  الــمــجــمــوعــات،  دور  فــي 
 ،)4-2( بنتيجة  اللقاء بفوز أحمرنا 
قبل أن يتوج منتخبنا الحًقا بلقب 

البطولة.

القدم،  لكرة  الشباب  منتخب  يواصل 
ســلــســلــة تــدريــبــاتــه الــمــحــلــيــة، ضمن 
تجمعه اإلعدادي التحضيري للمشاركة 
في بطولة آسيا تحت 19 عاًما 2020 
خالل  أوزبكستان  في  إقامتها  المقرر 

الفترة 14 وحتى 31 أكتوبر المقبل.
ويـــقـــود الــمــنــتــخــب الـــمـــدرب الــوطــنــي 
المدرب  ويساعده  كــرامــي،  إسماعيل 
الوطني عادل النعيمي، مدرب اللياقة 
الدين  شــرف  وليد  التونسي  البدنية 
ومدرب الحراس الوطني حسين سند.
تدريبات  الشباب  منتخب  ويــخــوض 
يــومــيــة عــلــى فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة في 
التقنية  البحرين  بكلية  التقوية  صالة 
)بــولــيــتــكــنــك( ومــســائــيــة عــلــى مالعب 

العشب الطبيعي.

وتضم قائمة المنتخب 36 العًبا، وهم: 
هــرونــة، حسن  مــســلــم، حسين  أحــمــد 
عيسى »المالكية«، عبدهللا سالم، هاني 
طـــه، دعــيــج الـــــذوادي، ســالــم حسين، 
عبدالرحمن  »الــحــد«،  الــشــروقــي  خالد 

الــعــبــيــدلــي، عــبــدهللا الــرفــاعــي، محمد 
العكري،  حسين  »الــرفــاع«،  عبدالقيوم 
ــاب«، علي  ــ ــب ــشــ ــ ســيــد جـــــواد حــيــد »ال
سلمان  عــبــدالــكــريــم،  حسين  خليفة، 
عادل »مدينة عيسى«، صالح الزبيدي، 

مصطفى السالم، محمد فارس، محمد 
»الــبــديــع«،  خالد  بشير  »الــمــحــرق«،  آدم 
إبراهيم  ــهــزاع،  ال سعود  نمر،  عبدهللا 
ــرمــيــحــي، عــبــدالــعــزيــز  ــي، عــــادل ال عــل
ــكــامــل  ــي، ســـيـــد مــنــتــظــر ال ــاطـ ــربـ ــمـ الـ
محمد،  سيد  عبدالرحمن  »الــنــجــمــة«، 
ـــمـــنـــامـــة«، خليل  »ال ــبـــدهللا  عـ عــيــســى 
ــتــضــامــن«، مــبــارك محمد  إبــراهــيــم »ال
سيد  »البسيتين«،  بدر  صالح  »قاللي«، 
مــهــدي شـــرف، علي الــخــبــاز »األهــلــي«، 
عبدالرحمن أكرم وخالد ناصر »الرفاع 

الشرقي«.
ــة اآلســيــويــة  ــطــول ــب ــت قـــرعـــة ال ــانـ وكـ
أوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية 
الجنوبية،  إلى جانب منتخبات كوريا 

اليابان والعراق.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

من تدريبات منتخب الشباب

أزمة خفض الميزانية.. أين الحل؟!
ستواجه األندية الوطنية تحديا كبيرا خالل الفترة القادمة؛ بسبب قرار وزارة شؤون الشباب والرياضة 
خفض مخصصات اإلعانة الســنوية بنســبة 30 % للســنة الحالية، خصوصا وأن الخفض يأتي في وقت 

تعاني فيه الكيانات الرياضية بالفعل من ضائقة مالية بسبب جائحة كورونا.
واألكثــر مــن ذلــك أن هذه الخطــوة المباغتة جاءت بالتزامن مع اســتئناف االتحادات نشــاطها الرياضي 
الــذي توقــف خــالل األشــهر الماضيــة، مــا يعني إعــداد الفــرق في األنديــة الســتكمال المســابقات، وهذه 
العمليــة تســتزف ســيولة ماليــة، من تســديد رواتب مدربيــن والعبين وتجهيزات ومســألة لــم تكن على 

البال وهي التعقيم المستمر للمنشآت والمرافق!
األندية اآلن أمام مشكلة كبيرة تتمثل في أهمية تسديد فاتورة عودة النشاط الرياضي وما يتطلبه من 
مصروفات، في مقابل حســابات بنكية ال تســعفها في اســتيفاء المتطلبات، وهو األمر الذي ســيضطرها 
إلــى فتــح ملــف الديون مرة أخرى، بعد أن طــوي بفضل االهتمام والرعاية الذي حظي به هذا الموضوع 
مــن قبــل رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة فــي الفترة 

الماضية.
الوضع الحالي صعب على الجميع، وال توجد جهة يمكن أن نحملها المســؤولية، ووزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة هــي األخــرى خفضــت ميزانيتهــا، وليــس باســتطاعتها أن تدفــع لألنديــة ما كانــت تدفعه في 
الســابق، وهــذا مــا يدفعنــا للبحــث عــن مخــرج لهــذه األزمــة، وقــد يكون جــزءا من الحــل في يــد اللجنة 
األولمبيــة، فربمــا باســتطاعتها توجيــه االتحــادات إلــى ضــرورة اتخــاذ قــرارات تأجيــل أو إلغــاء بعــض 

المسابقات التي يمكن التخلي عنها في هذه الظروف االستثنائية.
اقا في هذا الجانب، فقد ألغى مسابقة كأس االتحاد من روزنامة  في الواقع كان اتحاد الكرة الطائرة سبَّ
الجديــدة، وهــي مبــادرة جــاءت باالتفــاق مــع األندية، وهذا مــا يتوجب علــى بقية االتحــادات أن تفعله 
لتقلــل التكاليــف علــى األندية في فترة ال تبدو مثالية لتســيير األنشــطة بشــكل طبيعي، وكأن شــيء لم 

يكن.
إنــه تحــدٍّ يتطلــب تعــاون الجميــع وفهم حيثياته، والبحث عــن حلول تقلل من اإلضــرار، فهناك أندية لم 
تتســلم من الدعم الســنوية إال أرقاما هامشــية بسبب خصومات القروض وخفض الميزانية، وهذا يعني 

أنها لم تحصل على مبالغ تساعدها حتى على تسديد مصاريفها التشغيلية.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أحمد مهدي

أحمد مهدي

سبورت

أحمد مهدي

ياسين بونو



كووورة

كووورة

فاردي  جيمي  اإلنجليزي  المهاجم  وقع 
ليستر  مــع  جديد  عقد  على  عــامــا(   33(
بعد  لما  الثعالب  رفــقــة  ليبقى  سيتي، 

تجاوزه 36 عاًما.
فقد  سبورتس”،  “سكاي  لشبكة  ووفقا 
حرص ليستر سيتي على مكافأة فاردي 
كأفضل  الذهبي  بالحذاء  تتويجه  بعد 
هـــداف فــي الـــدوري اإلنــجــلــيــزي، حيث 
أجره  زيــادة في  الجديد  العقد  يتضمن 
لعام  الحالي  عــقــده  تمديد  جــانــب  إلــى 
بعد  الحالي  تعاقده  ينتهي  حيث  آخــر، 

عامين.
وسجل فاردي 23 هدًفا في البريميرليج 
من  كل  على  وتفوق  الماضي،  الموسم 
ودانــي  أوبــامــيــانــج  إيميريك  بيير  مــن 
ــهــدافــيــن، وســاعــد  ــراع ال إنــجــز فـــي صــ
ــدوري  ــل ــتــأهــل ل لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى ال

األوروبي الموسم المقبل.
يذكر أن جيمس ماديسون وقع مؤخًرا 
ســنــوات،  ألربـــع  يمتد  جــديــد  عقد  على 
على  اإلبقاء  على  ليستر  لحرص  وذلك 

نجوم الفريق.

عقد جديد لفاردي مع ليستر

أنجح  أحد  فنربخشة،  نــادي  أعلن 
األربــعــاء  تركيا،  فــي  أنــديــة  ثالثة 
ماوريسيو  األوروجوائي  ضم  عن 
بالماس  الس  مــن  قــادمــا  ليموس، 
اإلسباني، حيث لعب بقميصه أربع 

سنوات.
ــادي الــتــركــي  ــنـ ــو الـ ــال مــســؤول ــ وق
فــي بــيــان نــشــر عــبــر مــوقــعــه على 
ربــط  “فــنــربــخــشــة  أن  اإلنـــتـــرنـــت 
مـــدافـــع أوروجــــــــواي مــاوريــســيــو 
ليموس بألواننا لمدة ثالث سنوات 
بعد التوصل التفاق معه ومع الس 

بالماس”.
وكـــان الــالعــب الــدولــي الــبــالــغ من 
ــى  ــد انـــضـــم إل ــعــمــر 24 عـــامـــا قـ ال
2016 قادما  الفريق اإلسباني في 
ــا(، في  ــيـ ــازان )روسـ ــ ــيــن ك مــن روب
ــارة ثم  ــ ــبــدايــة عــلــى ســبــيــل اإلعـ ال

خيار  توفر  مــع  الحقا  إليه  انضم 
لــكــنــه مــنــذ ذلـــك الحين  الـــشـــراء، 
لعب أيضا على سبيل اإلعارة في 

ساسولو اإليطالي.

الموسم  خــالل  فنربخشة  واحتل 
المنصرم المركز السابع في ترتيب 
أندية الدوري التركي الممتاز لكرة 

القدم.

ليموس

ــي ــ ــان ــ ــب ــ اإلس بــــالــــمــــاس  الس  مـــــن  قــــــادًمــــــا 

فنربخشة يضم األوروجوائي ليموس
كووورة

الجادة  مساعيه  تشيلسي،  يــواصــل 
لــضــم تــيــاجــو ســيــلــفــا مـــدافـــع وقــائــد 
باريس سان جيرمان الفرنسي، خالل 

الصيف الجاري.
وذكرت شبكة “جلوبو” البرازيلية، أن 
تواصل  البلوز  مــدرب  المبارد  فرانك 
طريقة،  من  بأكثر  إلقناعه  سيلفا  مع 

لالنضمام لصفوف الفريق اللندني.
عــــرض على  ــارد  ــبـ المـ أن  ــت  ــافـ وأضـ
أن يحمل شــارة  الــبــرازيــلــي  الــمــدافــع 

قيادة تشيلسي فور انتقاله للفريق.
وانتهى تعاقد تياجو سيلفا مع النادي 
الــبــاريــســي فــي 30 يــونــيــو الــمــاضــي، 
إضافيين  لــشــهــريــن  بــتــمــديــده  وقـــام 
دوري  في  الفريق  مشوار  الستكمال 

أبطال أوروبا.
وبعد التمديد، توج سيلفا مع الفريق 
الــبــاريــســي بــكــأســي فــرنــســا ورابــطــة 
األهم  اللقب  بينما خسر  المحترفين، 
ــام بـــايـــرن مــيــونــخ في  بــالــهــزيــمــة أمــ

نهائي دوري األبطال )0-1(.

تدخل المبارد
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ــادي الــفــيــحــاء الــســعــودي،  اقــتــرب نـ
من حسم صفقة المهاجم اإليطالي 
نــادي  مــن  قــادمــا  ماكيدا،  فيدريكو 
باناثينايكوس اليوناني، بعد وصلت 
لمرحلة  الطرفين  بين  المفاوضات 

متقدمة.
أنــه   ”HotSPORT“ لــمــوقــع  ووفــقــا 
وبحسب وسائل إعالم من اليونان، 
فإن المهاجم المخضرم في طريقه 

لمواصلة مسيرته في الفيحاء.
ــيـــدا مــهــاجــم  ــاكـ وتـــابـــع الـــمـــوقـــع “مـ
رفض  الــســابــق،  يونايتد  مانشستر 
النادي السعودي  البداية عرض  في 
بــقــيــمــة مــلــيــون يــــورو فـــي الــســنــة، 
أن  قبل  يـــورو،  مليون   1.5 وطلب 

يــتــفــق الـــطـــرفـــان عــلــى حـــل وســط 
يرضي كل منهما.

بيع  ــى  إل الــيــونــان،  ــنــادي  ال ويسعى 
عقد ماكيدا )28 سنة(، خاصة ألحد 
من  لالستفادة  السعودية،  األنــديــة 
المقابل المالي، في ظل عدم الوفاء 

بمتطلبات الالعب المالية.

بيبي  اإلسباني  المرمى  حــارس  اجتاز 
ريــنــا صــبــاح األربـــعـــاء الــفــحــص الطبي 
الــذي  ــى التــســيــو،  إل الــســابــق النضمامه 

سيوقع معه عقدا لمدة عامين.
وعلى هذا النحو، يبدأ رينا، الذي وصل 
الثالثاء،  اإليطالية مساء  العاصمة  إلى 
مرحلة جديدة في مسيرته مع التسيو، 
الـــذي ســيــشــارك فــي مــنــافــســات دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مع  بالفعل  عــامــا(   37( الــحــارس  ولــعــب 
السابق  في  آخرين  إيطاليين  فريقين 
هــمــا؛ نــابــولــي ومــيــالن، وارتــــدى أيضا 
وليفربول  وفياريال  برشلونة  قمصان 
وبـــايـــرن مــيــونــخ وأســـتـــون فــيــال، على 

سبيل اإلعارة في حالة األخير.

يشار إلى أن رينا قد لعب في صفوف 
مــبــاراة   36 إجــمــالــي  إســبــانــيــا  منتخب 
وكان ضمن قائمته التي توجت ببطولة 
ومونديال  و2012   2008 ــا  أوروبـ أمــم 

2010 في جنوب إفريقيا.

ــي،  ــانـ ــبـ ــر صـــحـــفـــي إسـ ــريـ ــقـ ــف تـ ــشـ كـ
ليونيل  األرجــنــتــيــنــي  أن  ــاء،  ــعــ ــ األرب
ميسي، نجم برشلونة، يتفاوض حالًيا 

مع مانشستر سيتي.
إلدارة  رسمًيا  فاكًسا  ميسي  وأرســل 
ــاء، إلبــالغــهــا  ــثــالث بــرشــلــونــة، أمـــس ال
عن  الصيف  هذا  الرحيل  في  برغبته 

صفوف النادي الكتالوني.
ــد  ووفـــًقـــا لـــراديـــو كــتــالــونــيــا، فـــإن وال
المفاوضات اآلن حول  ميسي يجري 
المدير  سوريانو،  فيران  مع  الصفقة 
والحالي  لبرشلونة  السابق  التنفيذي 

لمانشستر سيتي.
لميسي  قــدم  السيتي  أن  إلــى  وأشـــار 
البرغوث  أن  كما  عامين،  لمدة  عرًضا 

اشـــتـــرط اســـتـــمـــرار تـــواجـــد الــمــدرب 
النادي  في  بيب جوارديوال  اإلسباني 

خالل الموسم المقبل على األقل.
بينما ذكرت شبكة “ESPN” أن العرض 
سيتي،  مانشستر  مع  مواسم   3 لمدة 
ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك 

سيتي بالدوري األمريكي.

مسؤول برشلوني يسهل مغادرة ميسيرينا يوقع لناٍد إيطاليصفقة إيطالية للفيحاء السعودي

عينت إدارة نادي الرفاع الشــرقي، المدرب الوطني والالعب الدولي الســابق 
طالل حسن، مساعًدا لمدرب الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل ما تبقى 

من منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وســيــكــون طـــالل حــســن مــســاعــًدا 
لــلــمــدرب الــوطــنــي خــالــد الــدوســري 
ــذي تــم إســنــاد الــمــهــمــة لــه خلًفا  ــ ال
للمدرب الوطني المستقيل مرجان 
عــيــد، إذ كـــان الـــدوســـري مــســاعــًدا 
ــمــرجــان قــبــل أن يــتــولــى حــديــًثــا  ل
الخسارة  بعد  الفنية  اإلدارة  زمــام 
3-( بنتيجة  الحد  مــن  الشرقاوية 

ناصر  لــدوري   14 الجولة  ضمن   )0
إلى  أدت  والــتــي  الممتاز،  حمد  بــن 
اســتــقــالــتــه رسمًيا  مــرجــان  تــقــديــم 
وقبولها من قبل مجلس إدارة نادي 

الرفاع الشرقي.
ــمـــدرب الــوطــنــي طــالل  ــرب الـ ــ وأعـ
البالغة وتشرفه  حسن عن سعادته 
الرفاع  نــادي  بيته  إلــى  العودة  في 

الشرقي، معرًبا عن فخره واعتزازه 
بهذا التكليف.

وأشـــــار طـــالل حــســن فـــي حــديــث 
إلـــى أن إدارة  “الــبــالد ســبــورت”  ـــ  ل
نادي الرفاع الشرقي تواصلت معه 
مهمة  لتولي  الماضي  الثالثاء  يوم 
مساعد المدرب، مبيًنا أنه استفسر 
من النادي عن مدى موافقة المدرب 
خالد الدوسري، والذي بدوره رحب 
بــتــواجــد طــالل حسن مــســاعــًدا له 
الموسم  منافسات  من  تبقى  فيما 

الحالي، والبالغة 4 جوالت.

وأوضح طالل حسن أنه لبى نداء 
ويتمنى  الــشــرقــي،  ــاع  ــرفـ الـ ــادي  ــ ن
إنجاح المهمة ومهمة المدرب خالد 
الدوسري في قيادة الرفاع الشرقي 
خالل  اإليجابية  النتائج  لتحقيق 
الجوالت األربع المقبلة من الدوري.

بيتي  الشرقي  الرفاع  “نادي  وقال: 
ــيــت فــيــه، والــحــنــيــن  ــثــانــي وتــرب ال
النادي  دائًما نحو  يأخذاك  والشوق 
والــعــمــل  الــتــوفــيــق  ــمــنــى  وأت األم، 
بنجاح مع الدوسري؛ لضمان ظهور 

الشرقاوية بالصورة المثالية”.

فيدريكو ماكيدا

رينا

ميسي

طالل حسن

طالل حسن: الحنين أرجعني للرفاع الشرقي
ــدم ــق ال لــكــرة  األول  ــق  ــري ــف ال لـــمـــدرب  مـــســـاعـــًدا  بــتــكــلــيــفــه  فــخــره  عـــن  أعــــرب 

أحمد مهدي

كووورة

أولمبيك  نــادي  أعلن 
مارسيليا الفرنسي، 
ــاء، تــمــديــد  ــ ــعـ ــ األربـ

ــه  ــ ــارسـ ــ ــد حـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
الــــمــــخــــضــــرم ســتــيــف 

مانداندا لثالثة مواسم إضافية.
وأشــــار الـــنـــادي الــفــرنــســي فــي بيان 
رســمــي إلـــى أن مــانــدانــدا وقـــع على 
زميله  مثل   2024 لصيف  يمتد  عقد 

ديمتري باييه.
للحارس  الــحــالــي  الــتــعــاقــد  وينتهي 
الموسم  بــانــتــهــاء  ــي  ــدول ال الــفــرنــســي 

الحالي في صيف 2021.
“ليكيب”  صحيفة  لفتت  جانبها،  من 
ــــى أن الــعــقــد الــجــديــد  الــفــرنــســيــة إل
في  البقاء  مــانــدانــدا  لستيف  يضمن 

مارسيليا حتى بلوغه 38 عاما.
 549 خــــاض  مـــانـــدانـــدا  أن  وذكـــــرت 

مباراة بقميص مارسيليا.

مارسيليا يكافئ 
مانداندا رينير: ال أريد أن أكون كاكا الجديد

انضم إلى دورتموند على سبيل اإلعارة من ريال مدريد

كشــف البرازيلــي رينيــر جيســوس، العــب بوروســيا دورتمونــد، عــن أحالمــه 
وأهدافه داخل ملعب ســيجنال إيدونا بارك، وذلك بعد انضمامه للفريق هذا 

الصيف، معاًرا من ريال مدريد لمدة عامين.

وأجرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” 
حـــواًرا مــع صاحب الـــ 18 عــاًمــا، الــذي 
عبر عن سعادته باللعب بقميص أسود 
الفيستيفال، حيث قال “دورتموند ناٍد 
كبير ولديه ملعب رائع وتاريخ عظيم”.

ــادي في  ــ ــن ــ ــع ال ــتــاب وأضـــــــاف: “نـــحـــن ن
البرازيل؛ ألن هناك العديد من الالعبين 
أمثال  هــنــا،  لعبوا  الــذيــن  البرازيليين 
أموروزو وديدي وتينجا، ولقد حظيت 
باستقبال مميز هنا، وهذا حلم آخر قد 

تحقق”.
يهدف  أنه  الشاب  الوسط  وأكد العب 

دورتموند،  بقميص  والتطور  للتحسن 
فــضــاًل عــن تعلم أشــيــاء جــديــدة، من 
واأللمانية؛  اإلنجليزية  اللغتين  بينها 

إلفادته في بقية حياته.
مع  ــنــجــاح  ال بــالــطــبــع  “أريـــــد  وأردف: 
ــاب قــدر  ــقـ ــاأللـ ــوز بـ ــ ــف ــ دورتـــمـــونـــد وال
الجماهير  منح  عن  فضاًل  المستطاع، 

الكثير من السعادة”.
وبسؤاله عن سر تحوله إلى دورتموند، 
ــان بــإمــكــانــي الــبــقــاء داخــل  ــاب “كــ أجــ
أمامي  أتيحت  أن  فــور  لكن  إسبانيا، 
أفكر  لم  الفريق،  لهذا  االنتقال  فرصة 

بتطوير  مــعــروف  الــنــادي  ألن  مرتين؛ 
ــمــواهــب، لــهــذا أدركـــنـــا بــأنــه الــخــيــار  ال

األنسب بالنسبة لي”.
وُســئــل ريــنــيــر عــن مــثــلــه األعــلــى في 
سأختار  “بالتأكيد  فــأجــاب  الــمــالعــب، 
بمثابة  اعــتــبــاري  ــد  أريـ ال  لكني  كــاكــا، 
الناس  إقناع  أريــد  فأنا  الجديد،  كاكا 
بقدراتي وصناعة اسم ومكانة خاصة 

بي”.
ــي الــشــاب  ــل ــرازي ــب وتـــطـــرق الـــالعـــب ال
ــاه، حـــيـــث قـــال  ــ ــزايـ ــ ــحــديــث عــــن مـ ــل ل
في  بوضعهم  زمالئي  مساعدة  “أحــب 
أماكن جيدة، لكني أفضل أيًضا إنهاء 

الهجمات بنفسي”.
كافة  في  اللعب  “بإمكاني  واستطرد: 
مراكز الهجوم، وأنا جاهز للعب، حيث 

يحتاجني المدرب، فأنا أريد مساعدة 
من  جهدي  قــصــارى  وســأبــذل  الفريق 
أجله، وسأكون مستمتًعا في أي مركز 

ألعب فيه”.
وفـــي خــتــام تــصــريــحــاتــه، أكـــد رينير 
ــع زمــالئــه  ــة تـــواصـــلـــه مـ عــلــى صــعــوب

الُجدد بسبب حاجز اللغة، إال أنه أشار 
البرتغالي  مــن  الــمــســاعــدة  تلقيه  ــى  إل
رافائيل جيريرو، الذي يتحدث بلغته، 
ــى الــبــلــجــيــكــي أكــســيــل  ــ بـــاإلضـــافـــة إل
سنوات  قبل  لتواجده  نظًرا  فيتسل؛ 

مع بنفيكا.

كووورة

رينير جيسوس



local@albiladpress.com14
الخميس 27 أغسطس 2020 - 8 محرم 1442 - العدد 4335

للتواصل: 17111509

د. حسن مدن د. باقر النجار

فاروق أمين

ولدهيغل ونشـــأ في عصر ثـــري. حين تفتح وعيه 
كانـــت الثورة الفرنســـية قد انتصـــرت، لتترك هي، 
وأفـــكار التنويـــر التـــي مهـــّدت لهـــا، أكبـــر األثر في 
تفكيـــره، وكان األدب المكتـــوب باأللمانيـــة يشـــهد 
نهضـــة كبـــرى. كانت تلـــك حقبـــة الشـــعراء الكبار: 
جوته وشـــيللر، وهو نفســـه، أي هيغـــل كان صديقا 

للشاعر هولد رلين.
لكـــن ال يمكن فهم هيغـــل، دون التعرف على وضع 
الفلســـفة األلمانية يومهـــا، التي كان لها األثر األكبر 
في تكوينه الفلســـفي، خاصة بما أحدثه كانط من 
تطّور بالغ، ال في فلســـفة ألمانيا وحدها، وإنما في 
مجمل الفلســـفة العالمية، عبر مؤلفه الشـــهير: “نقد 
العقـــل المحض”، الذي منح فيه العقل ما هو قمين 
بـــه من تقدير ودور، فالمعرفـــة ال تصبح ممكنة إال 

بفضل العقل الذي ينظم األشياء ويصّنفها. 
لـــم يعش هيغـــل طويال، فقـــد توفي فـــي الحادية 
والستين من عمره، بعد مرور عام واحد فقط على 
انتخابـــه فـــي العـــام 1830 رئيًســـا لجامعـــة برلين. 
ع!  يومهـــا كتـــب أحد زمالئـــه: “يا له من فـــراغ مروِّ

لقد كان حجر الزاوية في جامعتنا”. 
الفـــراغ المـــرّوع الذي شـــعر به زميل هيغـــل، وربما 
بقيـــة زمالئـــه أيضًا، لم يحـــدث في جامعـــة برلين 
وحدهـــا، وإنمـــا في مجمل المشـــهد الفلســـفي في 
ألمانيـــا وأوروبا، لكـــن منجزات األدمغـــة الكبرى ال 
تقـــاس بأعمار أصحابهـــا، وإنما بالقيمـــة الحقيقية 
لهـــذه المنجزات، التي تظل مضيئـــة، عابرة للزمن، 
رغم الفناء الســـريع ألجســـادهم، وهذا يصح تماما 

على هيغل ومنجزه الذي ال يتقادم.
تشـــير ســـيرة كارل ماركس أنـــه عندمـــا كان طالبا 
في الجامعة، شكى ألستاذه صعوبة أسلوب هيغل 
ووعورتـــه وتعقيـــده، قبـــل أن يضـــع رجليـــه علـــى 
العتبات األولى لفلســـفة الرجـــل، ليدرك الفرق بينه 
ومجايليـــه وســـابقيه، وبخاصـــة شـــيلينغ وفيخته 
وكانـــت، حيث رأى أنهم “يبحثـــون عن أرض نائية 
في األعالي، بينما يسعى هيغل لفهم ما يراه أمامه 

في الشارع”.
تنبهنا هذه اإلشـــارة إلى صعوبة وتعقيد المنظومة 
الفلســـفية لهيغـــل، التـــي جعلـــت رجال بعقـــل متقّد 
مثـــل ماركـــس ال يفتـــن بها فـــي البدايـــة، ويحتاج 
لوقـــت كي يمســـك بأول المفاتيـــح لولوجها، حيث 
انكـــّب، فيما بعد، ســـنوات على دراســـتها والتمعن 

فيهـــا، قارئـــًا ال أعمال هيغل وحده، وإنما مفســـري 
هـــذه األعمال؛ ألن هيغـــل كان جاذبا لعدد كبير من 
المهتمين بالفلسفة من مختلف أنحاء العالم جاؤوا 
ليســـتمعوا له، ثم قاموا، بعد موتـــه، بتحرير دفاتر 
محاضراته ونشـــرها، مصحوبـــًة بمالحظاتهم على 
مـــا قاله في تلـــك المحاضرات، وعبر هـــذه الدفاتر 
وصلت إلينـــا أعمال هيغل، مثـــل: “محاضرات في 
فلســـفة التاريخ”، و”محاضرات فـــي علم الجمال”، 

و”محاضرات في فلسفة الدين”، وغيرها. 
من دون منـــازع يعتبر هيغل أًبا للديالكتيك، ولكن 
لهذا الديالكتيك جذور في الفلسفة السابقة له، بما 
في ذلك الفلســـفة اليونانيـــة القديمة، وخاصة عند 
أرســـطو، ولكن هيغـــل طّور الديالكتيك األرســـطي 
الذي كان مجرد فٍن للســـجال واســـتخدام الحجج 
االســـتداللية لتغليـــب رأي علـــى رأي آخـــر، ليجعل 
منـــه منهجـــا تحليليـــا، مبنيـــا علـــى التفاعـــل بيـــن 
األفكار المتناقضة، ما ينجم عنه تصورات تتجاوز 

التناقض، وصوال إلى الفكرة المطلقة أو الكلّية.
عنـــى الديالكتيـــك، عنـــد هيغـــل “التنظيـــم المحكم 
لقوانيـــن تطـــور العقـــل مـــن خـــالل حركـــة الفكـــر”، 
بعـــد أن درس قوانين تطـــور الفكر التي تؤدي إلى 
الوعـــي، وحـــاول أن يجـــد العالقـــة المتبادلـــة بين 
الفكـــر والواقـــع، ليصـــل إلى أن الفكرة بـــدون واقع 
هـــي فكـــرة صوريـــة فارغـــة ال معنى لهـــا، وتصبح 
الفكـــرة حيـــة لهـــا وجودهـــا وامتدادها مـــن خالل 

الواقع فقط.
كما أن الفكرة، بدورها، تحمل تناقضاتها الداخلية، 
التـــي تـــؤدي إلـــى نفيهـــا، وظهـــور فكـــرة جديـــدة، 
فالنفـــي هـــو الحامل للحركـــة داخل الفكـــرة، وفي 
بحثه عـــن العالقة الجدليـــة )أو الديالكتيكية( بين 
الفكـــر والتاريـــخ، رأى أن التاريـــخ هو مـــادة الفكر، 

وأن هذا التاريخ، في تطوره، محكوم بقوانين.
لـــم يقـــّدر لماركس أن يلتقـــي هيغل الـــذي كان قد 
مـــات قبـــل خمس ســـنوات مـــن مجيئه إلـــى برلين 
للدراســـة الجامعيـــة، لكنـــه أصبح أكثـــر تأثيرا في 
نفســـه من فالسفة آخرين كانوا يومها أحياء، رأى 
ماركـــس، أنهـــم، رغم ذلك، ينتســـبون إلى الماضي، 

فيما بدا هيغل ابن الحاضر.
وفعلت فلســـفة هيغل الفعل نفســـه في ذهن شاب 
آخر هو فريدرك انجلز الذي سيغدو صديقا ورفيقا 
لـــه فـــي بلـــورة رؤاه الفكريـــة  لماركـــس وشـــريكا 

تخطيـــا  الرجـــالن  كان  وإذا  التاليـــة،  والفلســـفية 
هيغـــل في أمور، فإنهما أخذا منـــه العدة الرؤيوية 
فـــي  ممثلـــة  منهجهمـــا،  فـــي  األهـــم  والمنهجيـــة 
الديالكتيك، بطريقة تســـمح بالقول إن الماركسية 
خرجـــت، بصورة من الصـــور، من معطف الهيغلية، 
وهـــو أمر لم ينكره ماركس على كل حال، ما يدفع 
لالســـتنتاج بـــان الماركســـية، كمدرســـة فكرية، ما 
كانت ممكنة، على األقل بالصورة التي ُعرفت بها، 

بدون الهيغلية، بدون الديالكتيك تحديدا.
كان علـــى ماركـــس، ورفيقـــه إنجلـــز، أن يميزا بين 
الفيلســـوف الغيبـــي الـــذي كانـــه هيغـــل الشـــغوف 
بدراســـة الماورائيـــات، والعالم المـــادي واألخالقي 
الذي استخدم الطاقات الفكرية في اكتشاف كامل 
للحقيقـــة، ليجدا فيه ما يرى، أو يجب أن ُيرى في 
الشـــارع، ليحدثـــا تلـــك النقلة في توظيـــف المنهج 
الهيغلي فيما أطلق عليه التفســـير المادي للتاريخ، 
انعـــكاس  )أو الطبيعـــة( مجـــّرد  المـــادة  فلـــم تعـــد 
ظاهري للعقل، وليســـت حقيقـــة موضوعية قائمة 
بذاتهـــا، األولويـــة لها، وليـــس للفكر كمـــا ذهب إلى 
ذلـــك هيغل، الذي رأى أن التاريخ مســـرح  للثنائية 
القائمـــة علـــى تقديـــم الفكر )الـــروح( علـــى المادة، 

وليس العكس.
عن ذلك قال ماركس في “رأس المال”: “إن أسلوبي 
لديالكتيـــك  المباشـــر  النقيـــض  هـــو  الديالكتيكـــي 
هيغـــل. فهيغل يحـــول عملية التفكيـــر التي يطلق 
عليهـــا اســـم الفكرة إلـــى ذات مســـتقلة. إنها خالق 
العالـــم الحقيقي، ويجعـــل العالـــم الحقيقي مجرد 
شـــكل خارجـــي ظواهـــري للفكـــرة. أما أنـــا، فليس 
المثـــال عنـــدي ســـوى العالم المـــادي الذي يعكســـه 
الدمـــاغ اإلنســـاني ويترجمـــه إلـــى صور وأشـــكال 

فكرية”. 
فيمـــا اعتمد إنجلز في كتابـــه “ديالكتيك الطبيعة” 
علـــى منجـــزات العلـــوم األسياســـية كالميكانيـــك، 
أن  رأى  وقـــد  البيولوجيـــا،  الكيميـــاء،  الفيزيـــاء، 
التناقـــض داخـــل الظواهـــر هـــو الـــذي يـــؤدي إلـــى 
حركتها، حيث إن الجسم األصغر حجما في حركة 

دائمة حول األكبر.
قلـــب ماركس، وإنجلز معه، ديالكتيك هيغل رأســـا 
علـــى عقب، وفـــي ذلك قيلت العبارة الشـــهيرة: إن 
ماركـــس أوقـــف الديالكتيـــك على رجليـــه، بعد أن 

كان، عند هيغل، مقلوبا على رأسه.

يمثل جورج فيلهام هيغل أحد فالسفة الكبار في العالم والذي 
مثلـــت أفكاره ركنا أساســـيا مـــن أركان الفلســـفة المثالية. وهو 
بحق يمثل آخر الفالسفة العظام من أصحاب المشاريع الفكرية 
الكبـــرى. أو كمـــا يقول البعـــض، فأن هيغل “كان آخر الفالســـفة 

الذين ساهموا في بناء النظام الفلسفي في العصر الحديث”.
ولـــد هيغل في 27 أغســـطس 1770 لعائلة بروســـية في مدينة 
شـــتونغارت، وهـــو ينتمـــي لعائلة متوســـطة الدخـــل. وقد مرت 
عليـــه منـــذ صغـــره أيـــام عصيبة شـــكلت جـــزءا من شـــخصيته 
االنطوائيـــة. إذ فقـــد أمـــه وهـــو في ســـن الحادية عشـــرة وقتل 
أخوه فـــي الحرب، وأصيبت أخته التي ارتبط بها ارتباطا قويا 

بالجنون.
درس هيغـــل في كلية الالهوت بجامعـــة توبنغن، وهي مرحلة 
شـــكلت جزءا من كتاباته األولـــى والتي لم ير بعضها النور في 
حياتـــه مثل كتـــاب “حياة اليســـوع”، وكتـــاب “إيجابيات الدين 
المســـيحي”، وكتاب “شـــذرات عن الدين والحب” وكتاب “روح 
المســـيحية ومصيرهـــا”. بـــل إن دراســـته األولـــى كانـــت لغايـــة 
تهيئتـــه ليكـــون مرشـــدا دينيـــا، إال أن الصدفة قد تكـــون نقلته 
لعالم الفلســـفة ودراســـة الواقع، إذ مثل انتقاله للعمل كمحاضر 
في “جامعة المدينة” والتي استمر العمل فيها دون أجر لبعض 
الوقـــت، حيث ســـاعده عمله فـــي الجامعة على إصـــدار كتابه” 
الفارق بين فخته وســـيلينغ في النظام الفلســـفي”، كما اشـــترك 
مـــع صديقه شـــيلينغ فـــي إصدار دوريـــة تحت مســـمى “مجلة 

النقد الفلسفي” لم تستمر طويال.
 لقد اســـتطاع هيغل بناء نظام فلســـفي متقدم دمج من خالله 
بيـــن التاريـــخ واألخـــالق والديـــن معتمـــدا في ذلك علـــى فهمه 

لمثالية ايمانويل كانط واآلراء السياسية لروشو.
وتشـــير بعـــض الكتابـــات إلـــى أن هيغـــل كان ثوريا في شـــبابه 
ومحافظا في كهولته، إال أن جاك دونت، وهو المتخصص في 
الدراسات الهيغلية، ووفق بعض الوثائق التي في حوزته، يؤكد 
علـــى أن هيغـــل قد بقي ملتزمـــا لمبادئه الليبراليـــة األولى التي 
تبناها في مرحلة شـــبابه، رغم انتمائه إلى أســـرة بروتستانتية 
لوثريـــة. فدراســـته فـــي مدرســـة الالهـــوت وكتاباتـــه األولـــى 
عـــن الديـــن جعلت من البعـــض يعتقد من أن هـــذه المرحلة قد 
شـــكلت توجهاته الفكرية والفلســـفية. بل إن البعض يعتقد أن 
انتماءه للمذهب البروتســـتانتي قد شـــكل جزءا من شخصيته 
االحتجاجيـــة التـــي دفعتـــه ألن يخـــوض جوالت من الســـجال 
الفكـــري ضـــد المذهب الكاثوليكـــي الذي يعتقد أنـــه قد تماهى 
كثيـــرا مع الســـياق السياســـي القائم والـــذي كان يوصف بكونه 

سياقا سياسيا سلطويا.
مـــن الناحية األخرى، فإن هناك مـــن يعتقد أن إغراق هيغل في 
مثاليتـــه جعلتـــه في حالة مـــن القطيعة مع الواقع المحســـوس، 
وهـــذا يتناقض مع أطروحتـــه القائلة “إن أي فكر قد ال يكون ذا 
جـــدوى إذا لـــم تمثل أدواتـــه البحثية معينا على تفســـير الواقع 

وتوضيحه”.
وقد أثرت مجموعة من األحداث في عصره في صياغة الكثير 
من أفكاره. إذ ساهمت الثورة الفرنسية في صياغة أفكاره من 
مفهـــوم الحريـــة. إذ كتب ممتدحـــا الثورة الفرنســـية بعد أربعة 
عقـــود من اندالعها بالقول..”كانت إشـــراقة رائعة للشـــمس، كل 
العقـــول المفكـــرة رحبت بهـــا. وطافت على الجميع أحاســـيس 

جميلة عن ذلك الزمان..”
أمـــا الحدث اآلخر غير السياســـي الـــذي أثر فيه، فهـــي “الثورة 
الفلســـفية الكانتيـــة” والتـــي ســـبقت الثـــورة الفرنســـية ببعـــض 
الوقـــت والتـــي مثلت أحـــد الروافـــد الفكرية المهمـــة في عصر 
التنويـــر... وكانت أهميتها بالنســـبة له هـــي تأكيدها على قدرة 
الفكـــر علـــى أحداث تغيرات أساســـية فـــي العالم، وهـــي أفكار 
كمـــا يبدو قد صاغة فيما بعد الكثير من الســـياقات السياســـية 

والفكرية واالجتماعية في المجتمعات الغربية.
وختامـــا فالبـــد لنـــا مـــن تأكيـــد أن المقولـــة الهيغلية قـــد مثلت 
ومازالـــت تمثل ركنا أساســـيا في الفكر العالمـــي المعاصر وهي 
أطروحـــة قد تم تطورها فيما بعد على يد الكثير من المدارس 
الفكريـــة الحديثة والمعاصرة، وهي الفكـــرة القائمة على قدرة 
البنـــى الفكريـــة والثقافيـــة على إحـــداث تغيرات أساســـية في 
البنـــى االقتصاديـــة والسياســـية، وهـــي تغيـــرات باتت تشـــكل 

عالمنا المعاصر بكل مواقعه الجغرافية والسياسية.
ويشارك في كتابة هذا الملف احتفاء بعيد ميالد جورج هيغل، 
والذي يصادف يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي 
مجموعـــة مـــن اإلخـــوة البحرينييـــن مـــن المهتميـــن بالجوانب 
الفلسفية والفكرية والسياسية والثقافية في الفكر الهيغلي...

المصادر.
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عندمـــا دعانـــي األخ الدكتور باقر النجـــار للكتابة 
عن هيغل، تساءلت بيني وبين نفسي قائال: لماذا 
هيغل؟ وهل هناك أحد يهتم بأفكار هيغل اآلن؟ 
ولكـــن بعـــد أن قلَّبـــت الموضـــوع يمنـــة ويســـرة، 
خرجـــت بانطبـــاع بـــأن جـــورج فريدريـــك هيغل 
)-1770 1831( يســـتحق فعال هذه اللفتة، خاصة 
وأنـــه يعتبـــر أحـــد كبـــار الفالســـفة، ليـــس علـــى 
مســـتوى بلـــده ألمانيـــا فحســـب، بـــل كذلـــك على 
مستوى العالم. ومع هذا، ورغم أهمية هيغل في 
مســـيرة الفلسفة والفالســـفة عبر التاريخ، ال يكاد 

يذكر اليوم إال لماما. 
والحقيقة أن هذا التجاهل للفالســـفة ليس غريبا 
على وقتنا الراهن. فالتجاهل والتغافل يشـــمالن 
غالبيـــة الفالســـفة، وليـــس هيغـــل وحـــده، وفـــي 

مختلف األزمان. 
ولإلنصـــاف، أرى أنـــه مـــن المهـــم اإلشـــارة إلى أن 
الكتابات الماركســـية لعبت دورا كبيرا في شـــهرة 
هيغـــل، بل أجزم، مثل كثيرين، أن فلســـفة هيغل 

ترتبط بالفلسفة الماركسية إلى حد كبير.  
ويتمثل جوهر فلســـفة هيغل في المنهج الجدلي 

)الديالكتيـــك(، حيـــث يـــرى هـــذا الفيلســـوف أن 
الفكرة في صراع دائم مع ذاتها، وأن هذا الصراع 
يدفـــع الفكرة إلى التغير والتحـــول وفقا لقوانين 
تتجســـد فـــي: وحـــدة وصـــراع األضـــداد، تحول 
التغيـــرات الكميـــة إلـــى تحـــوالت نوعيـــة، ونفـــي 

النفي.  
قـــام كارل ماركـــس )-1818 1883(، وهـــو كذلـــك 
ولـــد فـــي ألمانيـــا، لكنه أمضـــى أغلـــب حياته في 
بريطانيا إلى جانب شـــريكه فـــي الفكر فريدريك 
أنغلـــز، بدراســـة فلســـفة هيغـــل، وتأّثـــر بهـــا كثيرا 
قبـــل أن يقتبس المنهج الجدلي الهيغلي ويطبقه 
علـــى أفكاره، في عملية يقول عنها الماركســـيون 
مـــا معناه أن ماركس أوقـــف المنهج الجدلي على 
رجليـــه بعـــد أن كان مقلوبـــا. واليـــوم ال يكتمـــل 
الحديث عن هيغل دون التطرق إلى الماركســـية 
بســـبب ارتباط الفلســـفتين ببعضهما البعض، في 

الجانب النظري على األقل.
وفي حين يعتبر الماركســـيون فلســـفتهم مادية، 
يصفون فلســـفة هيغل بالمثالية )ال يســـع المجال 
الماديـــة  ماهيـــة  توضيـــح  فـــي  لإلســـهاب  هنـــا 

والمثاليـــة، لكـــن باختصار ترى الماديـــة أن المادة 
أسبق في الوجود من الفكرة، بينما تقول المثالية 

عكس ذلك(. 
الكّتـــاب  مـــن  الكثيـــر  شـــنَّ  المنطلـــق،  هـــذا  مـــن 
الماركسيين هجومهم على هيغل؛ لكون الفلسفة 
المثالية تهدم أســـس الفلسفة المادية، إلى درجة 
أن صورة هيغل اليوم باتت سلبية في الكثير من 

األوساط الثقافية والفكرية. 
وألن الماركســـية، كأي معتقـــد فكـــري أو دينـــي، 
مـــن  الكثيـــر  بأيـــدي  فكريـــا  ســـالحا  أصبحـــت 
عـــن  فضـــال  والعماليـــة،  السياســـية  التنظيمـــات 
الدولة السوفيتية السابقة، فإنها القت الكثير من 
االنتشـــار العالمي، هذا على خالف فلســـفة هيغل 
التـــي ظلت محصورة في نطـــاق النخبة المثقفة، 

بل طواها النسيان في غالبية الدول النامية. 
يتضـــح من كل هذا أنه فـــي الوقت الذي يالحظ 
أن أكثر من ســـاهم في شـــهرة هيغـــل هم الكّتاب 
الماركســـيون، فإن الصورة التي عمموها عنه هي 
الصورة السلبية وليست اإليجابية.. ولعل هذا ما 
فعلته السياسة بالفلسفة )وبالدين( عبر التاريخ!

لوال هيغل ما كان الديالكتيك هيغل آخر الفالسفة الكبار

من يتذكر هيغل؟
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منصة “شاهد” الرقمية تسير بثبات نحو المنافسة العالمية
وســـط التحـــوالت الكبيـــرة التي تشـــهدها 
طرق المشـــاهدة والمتابعة على المســـتوى 
العالمـــي، تخطو “شـــاهد” خطوات واســـعة 
شـــريحة  مـــن  حصتهـــا  اســـتقطاع  نحـــو 
المشـــاهدين عبر منصات البث اإللكتروني 
التي أصبحـــت تزاحم الســـينما التي ظلت 
مســـيطرة لعقـــود مـــن الزمن علـــى الحصة 

األكبر من عدد المتابعين.
وتمكنت منصة “شـــاهد” التابعة لمجموعة 
MBC مـــن أن تجـــد موطـــئ قـــدم لهـــا بين 
عدد مـــن المنصـــات العالميـــة للمتابعة عبر 
البث التدفقي، من خالل االســـتحواذ على 
عـــدد مـــن المسلســـالت الدراميـــة العربيـــة 
والعالميـــة لعرضهـــا بشـــكل حصـــري علـــى 
منصتهـــا، بجانـــب الحصـــول علـــى حقـــوق 
األفـــالم  مـــن  لمجموعـــة  األول  العـــرض 
العربيـــة التـــي كان آخرهـــا فيلمي “صاحب 
المقـــام” و”الحارث”، ما جعلها تحظى بعدد 
المســـتخدمين تجاوز أكثر مـــن 30 مليون 

في الفترة الماضية.
عبـــر  محتواهـــا  “شـــاهد”  منصـــة  وتقـــدم 

أو   ،”Shahid PREMIERES“ مـــن  كل 
“عـــروض شـــاهد األولى”، وتتضمـــن أفالًما 
Shahid ORIGI� ”ومسلســـالت حصرية، و

NALS” أو “أعمال شـــاهد األصلية”، وتضم 
الدراميـــة  المسلســـالت  مـــن  مجموعـــة 
“شـــاهد”   ويضـــم  الحصريـــة.  المحليـــة 
مجموعـــة من العـــروض األولى في الدراما 
الســـعودية منهـــا: “أم القاليـــد”، والموســـم 
الثانـــي مـــن “بنـــات المالكمـــة”، والكوميديا 
المصريـــة “اللعبة”، وفـــي الدراما اللبنانية – 

السورية “العميد” وغيرها.
أما أعمال “شاهد” األصلية، فتضم البرنامج 
المستوحى من الواقع “رحالة”، والمسلسل 
الكوميـــدي “خريص”، والدراما البوليســـية 
“فـــي كل أســـبوع يـــوم جمعـــة”، والدرامـــا 
والدرامـــا  األحمـــر”،  “األميـــر  التشـــويقية 
الرومانسية العربية “نمرة اتنين”، والدراما 
المصرية “مملكة إبليس”، والدراما العربية 
المشوقة “عهد الدم”، والدراما االجتماعية 

“ضحايا حالل” وغيرها.

عاليـــة  بجـــودة  خدمـــة  تقديـــم  ولضمـــان 
“شـــاهد”  منصـــة  حرصـــت  لمشـــتركيها 
علـــى إبـــرام شـــراكات عالمية مـــع عدد من 
 FOXو ،DISNEY الشـــركات العالمية منهـــا
بواقـــع 3000 ســـاعة مـــن الترفيـــه النوعي 
للعائلة بجميع أفرادها، إضافة إلى الشراكة 
مـــع التطبيـــق الرقمـــي الموســـيقي العالمي 
SPOTIFY، التـــي تتيـــح للمشـــتركين فـــي 
Shahid VIP التمتع بمزايا الخدمة المميزة 

.SPOTIFY Premium

ترجمة: طارق البحار

ذكرت تقارير إعالمية أن النجمة بيونسي قررت تصوير نفسها  «
“سيلفي”، ومن زوايا متنوعة، ونشر الصور على حساباتها الخاصة 

دون تدخل المصورين المحترفين، ضمن استراتيجية جديدة تتبعها 
في عالم المشاهير هدفها الحفاظ على “اإلطاللة اآلمنة” لها في كل 

وقت وفي أي مناسبة كانت.
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المؤسس المشارك لـ “انستغرام” مايك كريجر: “IGTV” ليست لمنافسة “يوتيوب”
ــدم ــخ ــت ــس ــم ــول ال ــ ــ ــور ح ــحـ ــمـ ــتـ ــة وتـ ــ ــب ــ ــراق ــ ــم ــ ــة الـــمـــنـــصـــة لـــلـــحـــقـــوق وال ــ ــدم ــ تـــخـــضـــع خ

والتكنولوجيــا  بالشــباب  يعنــى  الــذي   “www.refinery29.com” الشــباب  موقــع  أجــرى 
فــي الويــب، لقــاء مطــوال مــع أحــد مســؤولي إنســتغرام الذي أبــدى اهتمامــا بزاويــة البث 
الجديدة IGTV والذي أطلقته المنصة منافســة للموقع الشــهير يوتيوب، ففي العام 2018  

أعلنت إنستغرام وبشــكل رســمي عــن إطالقهــا تطبيــق البــث IGTV أو بالعربيــة 
“تلفزيون إنســتغرام” وذلك كمنصة خاصة للمســتخدمين لصناعة وتحرير 

المحتــوى الطويــل الــذي يمكــن أن يصــل إلــى 60 دقيقــة، وتــم إعــادة 
تصميم الصفحة الرئيسة للتطبيق بالكامل.

المؤســـس المشـــارك لمنصة إنســـتغرام مايك 
كريجـــر تحدث عن هذا المشـــروع مع الموقع 
فـــي لقاء طويل نشـــر مؤخـــرا، وهـــذا أهم ما 

جاء فيه:
 كم استغرق IGTV من الوقت قبل أن يرى  «

النور؟

”لـــم تكن طويلة أبـــدا، فقد كنـــا نخطط لذلك 
منـــذ فتـــرة طويلـــة فـــي إنســـتغرام. الوقـــت 
الطويـــل فـــي الواقـــع حيـــن نقـــوم بذلـــك في 
المنصـــة دائمـــا قبل إطـــالق أي جديد، وعادة 
األمر يســـتهلك نحو ٦ أشـــهر قبل كشـــفه أوال 
للمختصيـــن واإلعـــالم. لقـــد كنـــا نتابـــع مـــدى 
تطور القصص في اإلنستغرام بصورة دائمة، 
وكنـــا نالحظ أيضا ازدهار تقديم الفيديو في 

القصص واإلمكانات والمدة 
يقدمـــون  كانـــوا  التـــي 

منتجاتهم.
 ما مدى تفاعل  «

المستخدمين 
مع هذه المنصة 

الجديدة؟

األمــــــر  أن  “أعـــــتـــــقـــــد 
المحتوى  بمنشئ  يتعلق 

وناحية المستهلك، ودعني 
نعرف  أوال،  بالمستخدم  أبدأ 

عقليات  الناس  لدى  بأن  تماما 
مختلفة،  أوقــــات  فــي  مختلفة 

ولهذا السبب قدمنا IGTV كتطبيق 
ــا الــحــصــول على  ــ ــا أردنـ ــن مــنــفــصــل؛ ألن

لمشاهدة  مــزاج  في  تكون  عندما  ما  شــيء 
فيديو طويل“.

أننا  أعتقد  الــمــحــتــوى،  منشئي  جــانــب  “مــن 
ــكــثــيــر مــنــهــم مـــن خــــالل مــتــابــعــة  نــتــعــلــم ال
مـــا يــبــثــونــه هـــنـــاك، ومـــن الـــواضـــح أن مــدة 
IGTV يساعد على الشعور  الفيديوهات في 
دوام  يساعدنا  القصص، كما  عن  باالختالف 
الحال، فهو يرفع مستوى وقت الفيديوهات 
قليال من حيث ما يقوم األشخاص بنشره، 
ولكنه يعني أيًضا أن استثماراتهم بأشياء 
ــاحــة لــوقــت  جــمــيــلــة لــوقــت أطــــول ومــت

طويل أيضا“.
 إلى جانب االختالف في مدة عرض  «

الفيديو، ما المثير في منصة IGTV خصوصا 
عندما عرضتم أوال المنصة على 

المطورين؟ 

“أعتقد أن أول تفاعل أن 
المنصة،  من يستخدم 
ــن عـــشـــاق  ــ فـــهـــو مـ
اإلنستغرام ونشر 
الـــفـــيـــديـــوهـــات 
ــة مــنــذ  ــدعـ ــبـ ــمـ الـ
فـــــــتـــــــرة فــــيــــهــــا، 
ــئـــي  ــشـ ــنـ ــا مـ ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ خــ
ــن كــنــا  ــ ــذيـ ــ الـــمـــحـــتـــوى الـ
والــذيــن  معهم،  نتحدث 

ــن  انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــوا مــ
اإلنستغرام لنشر ما لديهم. 
بها في  نؤمن  التي  األمــور  بين  من 
اإلنستغرام أنه يتمحور حول المستخدم في 
تصميمنا؛ لذا قمنا بإدخال منشئي المحتوى 
ولــم   ،IGTV لتجربة  جـــًدا  مبكر  وقـــت  فــي 
مدى  رأينا  حتى  البداية  في  باسمه  نعلمهم 

استخدامهم له وسعادتهم به.
كان معظـــم ”منشـــئي المحتـــوى“ يتســـاءلون 
عـــن إمـــكان إضافـــة التعليقـــات مـــع الفيديو 
مثل األفـــالم، وعـــن الخيـــارات المتاحة لهم، 
وكانوا يخبروننا بأنهم يكســـبون من بث هذه 
الفيديوهات ويأتـــي جـــزء مـــن العائدات من 
مشاركة الويب، وجزء من صفقات المحتوى 
ذات العالمـــة التجاريـــة، وجـــزء مـــن القيـــام 
بمرورهـــم الخاصـــة، وجزء من المشـــاهدات، 
لديهم خطط، ونحن نتفهمها ونراعيها أيضا“.

 العديد من منشئي المحتوى عندهم  «
صفحات ناجحة في YouTube ومنصات 

أخرى.. هل أعرب أحدهم عن مخاوفه بشأن 
محاولة التوفيق بين االثنين؟

تحدثت إلى منشئ المحتوى عن ذلك، وكان 
أول رد فعـــل هـــو أن أصبـــح عندهـــم منصـــة 
جديـــدة إلـــى كل مـــا ذكـــرت، وبالطبـــع هنـــاك 
اختالفـــات عديـــدة، أمـــور منطقيـــة أكثر عبر 

اإلنستغرام، وليست للمنافسة.
أعتقـــد بأننـــا نحـــاول جاهـــدا أن نؤكـــد لهـــم 
IGTV وأنـــه يســـتحق  بوجـــود زوار لمنصـــة 

المرور بعرض أشياء قيمة.

 كيف ترى المشاهير وهم يستخدمون  «
IGTV؟

من المهم عندنا أوال الناس حولنا يستخدمون 
المنصـــة بعرضهـــم األشـــياء التـــي يحبونهـــا، 

سواء عرض طرق الطبخ أو غيرها.
األكثر اهتماما من المشاهير هم الموسيقيين، 
فهم من يضع مقاطع فيديو الكاملة اآلن للمرة 
األولـــى، ورأيـــت عـــرض حفـــل زواج وبعـــض 
المشـــاهد التي تحـــدث خلـــف الكواليس، كما 
أنشـــأ العديـــد من المشـــاهير صفقات محتوى 
تحمل عالمة تجاريـــة، بحيث يمكنهم القيام 

 .IGTV بعرض أوفى من هذه األشياء على
 IGTV مـــن األمـــور الممتعة التـــي تتعلق فـــي
عندنـــا فـــي اإلنســـتغرام اكتشـــفنا بـــأن هنـــاك 
العديـــد مـــن منشـــئي المحتوى يعملـــون معنا 
بالفعـــل، وأنـــا قلق قليـــال من أنهم ســـيتركون 
وظائفهم الهندسية وسيتفرغون فقط للنشر 

في IGTV بدوام كامل!
 وماذا عن خاصية Live في المنصة؟  «

ســـؤال جيد بالفعل، فقد وضعنا هذا الشـــيء 

أمـــام نصـــب أعيننـــا فـــي تطويـــر IGTV ومن 
خـــالل ذلـــك قدمنـــا العديـــد مـــن الخدمـــات 

لخاصية Live للمشتركين.
 سيقضي الناس أوقاتا أكثر في منصة  «

IGTV، كيف سيكون ذلك مناسًبا مع قوانين 
التواجد في التطبيقات التي تقدمها 

إنستغرام والتي تركز على ضمان أن الوقت 
الذي تقضيه “إيجابي ومتعمد“؟

أقـــول إن هناك شـــيئين رئيســـين فـــي خطتنا 
أن  مـــن  نتأكـــد  كيـــف  األول  األمـــر،  لهـــذا 
المســـتخدمين على وعي تـــام بهذه القوانين، 
والثاني نحاول أن نشـــجع الناس على تقديم 
المحتـــوى أكثـــر أهميـــة مـــن فقـــط التواجـــد 
بفترات طويلة، وهذا يميل إلى االتجاه الذي 
نريـــد أن نتجـــه إليـــه، وتريد من المشـــتركين 
االتصـــال فعلًيـــا بالشـــخص الذي يقـــف وراء 

الفيديوهات ورسالته.
 كيف سيتعامل اإلنستغرام في اإلشراف  «

على IGTV؟

هناك شـــيئان نقوم بهما في اإلنستغرام، أولها 
اآلليـــة التي تشـــرف علـــى المحتـــوى، وعادة 
مـــا يتم وضـــع القوانين للمراجعـــة من جانب 
البشـــر بالطبـــع، ونتابع أيضا كل ما ينشـــر في 
المنصـــات باالعتماد على الـــذكاء اإللكتروني 
والبشـــري عبـــر فريـــق مختـــص، ونعتمد على 
إعـــداد التقاريـــر الدوريـــة، ويتم رؤيـــة كل ما 

ينشر مع جميع الحقوق.
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فــوائــــد صحيـــة مهمـــة للبكـــاء
ليــس كل مــا نكــره مضــر، فجميعنا ال يحب البــكاء غير أن 

دراسات كشفت أهمية البكاء صحيا.
وبحســب موقــع “اي تايمــز” الطبــي، وجــدت العديــد مــن 
الدراســات أن البــكاء يزيــل الســموم مــن الجســم ويخفف 

التوتر وغيرها.
وأشــارت الدراسات إلى أن الشخص عندما يبكي تحتوي 
الدمــوع علــى تركيــز معيــن مــن هرمونــات التوتــر والتــي 

تخرج من الجسم عند البكاء.
وتحتــوي الدمــوع علــى “الليزوزيــم”، والــذي يســاعد على 
نظافــة العيــن، حيــث أظهــرت األبحــاث التــي أجريت في 
العــام 2011 أن الليزوزيــم يقلــل من خطــر اإلصابة بأنواع 
معينــة مــن البكتيريــا، كمــا تحافــظ الدمــوع علــى رطوبــة 
العين وتسمح بالرؤية بوضوح، بحسب موقع “إرم نيوز”.

وكذلــك هناك تأثيرات ســلبية لحجب البــكاء، ومنها تزايد 
نبضــات القلــب، الفتــا إلى أن الشــخص عندمــا يكون على 
وشــك البــكاء ويحــاول الســيطرة علــى دموعــه ومنعهــا، 
فالجهاز العصبي الودي يقوم بزيادة معدل ضربات القلب 

ويسبب تقلص عضلة قلبك.
ولفت إلى أنه عند حجب البكاء كذلك يعاني الشخص من 
ضيق في التنفس وسرعة معدالت التنفس، لكون التوتر، 

يجعل الممرات الهوائية بين األنف والرئتين مشدودة.
ويؤثــر كبــت الدمــوع كذلــك علــى مســتويات الســكر فــي 
الجســم، إذ يرســل الدمــاغ إشــارات إلــى الغــدة الكظريــة 
إلفــراز هرمونــات التوتر، مثــل األدريناليــن والكورتيزول، 
وتعمــل هــذه الهرمونــات على زيادة معــدل ضربات القلب 
وضغــط الــدم، األمر الــذي يمكن أن يترجــم إلى ضيق في 
الصدر وتنفس شــديد، وفي حالة منع الدموع يمكن لهذه 
الهرمونات أيًضا أن تؤثر على الشــهية ومســتويات السكر 

في الدم.

لقيت مصرية مسنة مصرعها داخل 
حــوش منزلها في ســوهاج بجنوب 
صعيد مصــر، بعدما نطحها خروف 
في رأســها، ما تســبب لها في نزيف 

بالمخ أدى بالتالي لوفاتها. 
حســن  ســوهاج  أمــن  مديــر  وكان 
محمــود، أنه تلقى بالغــا من مأمور 
مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة 
الخــاص  الحــوش  داخــل  مســنة 
بمنزلهــا  الخــاص  األغنــام  بتربيــة 
فــي  بنطحهــا  أغنــام  قيــام  عقــب 

رأسها.
وبالفحص، وعبر التحريات  «

وسؤال نجلها، تقرر في الضبط 
أنه أثناء وجود والدته بحوش 
المنزل، نطحتها أحد األغنام 

برأسها، ما نتج عنه وفاتها، ولم 
يتهم أحد بالتسبب في ذلك، 
وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ 

أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية 
والتنفسية وال وجود لشبهة 

جنائية.

نطحة “خروف” 
باشــرت النيابــة بمحافظــة المنوفيــة فــي مصــر تحقيقاتها فــي واقعة اغتصــاب أب البنته تنهي حياة امرأة

البالغة من العمر 15 سنة، لمدة 3 سنوات.  وألقت مديرية أمن المنوفية القبض على األب 
المقيم في مدينة سرس الليان، وجرى تحرير محضر بالواقعة في دائرة القسم. واعترف 
المتهــم بارتــكاب الجريمــة البشــعة، خصوصا بعد تعــرض الطفلة لإليذاء الجســدي نتيجة 
االعتــداء. مــن جانــب آخــر، أقــدم رجل مصــري على قتــل ابنتــه البالغة من العمر 13 ســنة 
لقيامها بالتسول، وقام بتقطيع جثتها بمنشار إلى 4 أجزاء، ودفن الرأس حتى ال ينكشف 
أمره، في جريمة مروعة هزت الجيزة. وجاء في محضر الشرطة أن المتهم بالواقعة، قام 
يــوم الجريمــة، بالتعــدي بالضرب بســكين على ابنتــه، فأحدث إصابات فــي رقبتها وبطنها 

أودت بحياتها، بعدها قام بتقطيعها باستخدام منشار إلى أجزاء وتخلص منها.

تمكنــت األجهــزة األمنيــة فــي مصــر مــن ضبــط “جــزار” بتهمــة قتــل زوجتــه بالجيــزة، إذ 
قــام بتقطيعهــا ووضــع أشــالء جثتهــا فــي الثالجــة.  وكانت البدايــة عندما تلقــت األجهزة 
األمنيــة بالغــا مــن والــد المجني عليهــا، تفيد بعثوره على أشــالء جثة ابنتــه داخل ثالجة 
بشــقة ســكنها. وكشــفت التحريــات أن وراء ارتــكاب الواقعــة زوج المجنــى عليهــا ويعمل 
جــزارا، وســبق اتهامه في عدد من القضايــا الجنائية، ومكان إقامته في محافظة الجيزة. 
وبمواجهتــه، اعتــرف تفصيليــا بارتــكاب الواقعــة علــى النحو المشــار إليــه نتيجة خالفات 
زوجية فيما بينهما. وفي اعترافاته، قال إنه “يوم الجريمة شــاهد آثارا لســائل منوي على 
مالبس زوجته فاشــتاط غضبا وتشــاجر معها، فطلبت منه الطالق فأســرع متناوال ســكينا 
وسدد بها طعنات لها، وعندما حاولت الصراخ واالستغاثة فصل رأسها عن جسدها تماما”.

وحش يغتصب ابنته.. وآخر يقطعها إرًبا

جزار يقطع زوجته ويضعها في الثالجة

زوجان يزوران منصة مراقبة في العاصمة اليابانية، 
طوكيو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تمكن صيادون كنديون من اصطياد 
مخلــوق غريــب، بعدمــا علــق بشــبك 
الصيــد الخاصة بهــم ليصابوا بالذعر 

مما اصطادوه بطريق الصدفة.
وشــعر الصيــادون بحالــة مــن الهلــع 
بعدمــا علــق مخلــوق غريــب، يشــبه 
خلــد المــاء، بشــباك صيدهــم بطريق 
الصدفــة. ويتميــز المخلــوق بزعانفه 
كمــا  األجنحــة،  شــكل  إلــى  األقــرب 
ويتميــز بأنفــه الضخــم، كما لــو صنع 
مــن المطــاط، بحســب ما صــرح أحد 

الصيادين لقناة “سي بي سي”.

وصرحت عالمة األحياء كارولين  «
ميري، للقناة قائلة “ال يعرف 

العلماء الكثير عن هذه األسماك 
التي تعيش في أعماق تصل إلى 

200 متر، إال أنهم محظوظون 
لعدم لمسهم للشوكة الخاصة 

بالسمكة والتي تقع على ظهرها، 
فهي سامة وتستخدمها السمكة 

لحماية نفسها”.

“كريســتيز”  دار  نظمتــه  مــزاد  شــهد 
العالميــة بيــع قطعتيــن مــن نيزك ســقط 
في غابة بمنطقة سيخوت ألين الجبلية 

بأقصى شرق روسيا العام 1947. 
وتــم بيــع إحــدى القطعتيــن مــن النيــزك 
المتكــون مــن الحديــد والنيــكل وبــوزن 

8.1 كيلو مقابل 17.5 ألف دوالر. 
ويعتقــد خبــراء أن هــذه القطعــة كانــت 
جزءا من الطبقة السطحية للنيزك الذي 
تفــكك في الغــالف الجوي لــأرض على 
ارتفــاع 6 كــم، لينقســم إلــى قطــع عــدة 
توزعت على مســاحة نحو 35 كم مربع. 

ويقدر وزن النيزك بحوالي 100 طن.
وبيعــت القطعة األخرى بــوزن 1.3 كيلو 

مقابل 13.5 ألف دوالر. 
وحسب المختصين، قد انفصل  «

الجسم الفضائي الذي أطلق عليها 
بعد سقوطه على األرض اسم 

نيزك سيخوت ألين، منذ حوالي 
320 مليون سنة، عن جسم أكثر 

ضخامة تشكل قبل 4.5 مليار سنة.

اصطياد مخلوق غريب 
الشكل يثير الرعب

بيع قطعتين من بقايا 
نيزك بسعر خيالي

تسعى إحدى المدن اإليطالية الستعادة 
السياحة عن طريق تقديم عرض مغري 

لتحفيز السائحين على المجيء إليها.
األميركيــة،  “بلومبــرغ”  وكالــة  وذكــرت 
اإليطاليــة  جوفانــي  ســان  مدينــة  أن 
بمقاطعــة ميالنــو، شــمالي إيطاليا، توفر 
إقامة مجانية للسائحين الذين يقومون 

بزيارتها في الوقت الجاري.
المحلييــن  المدينــة  ســكان  ويســمح 
المدينــة  إلــى  يأتــون  الذيــن  للســائحين 

فــي الوقــت الحالــي باإلقامــة معهم في 
منازلهم ضمن خطة لتشــجيع السائحين 
علــى القــدوم إلــى المدينــة التــي توفــر 

عليهم تكاليف اإلقامة في الفنادق. 
ويقــول أحد القائمين على هذه المبادرة 
فــي المدينــة “إنهــم تلقــوا نحــو 8 آالف 
إلــى  للمجــيء  دول  عــدة  مــن  طلــب 
مدينتهــم”، مشــيرا إلى أن هــذه الطلبات 
من العديد من دول العالم أبرزها أميركا 

وفرنسا والنرويج وروسيا.

مدينة إيطالية تقدم عرضا مغريا لتشجيع السياحة

األمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، يعقد مؤتمرا 
صحفيا أمام تمثال ضخم من الجرانيت الوردي عمره 3200 عام للملك 

رمسيس الثاني عند مدخل المتحف المصري الكبير، في الجيزة )أ ف ب(
ومن المقرر أن تستمر المبادرة التي انطلقت في 4 يوليو حتى 3 أكتوبر المقبل.

مــع تفشــي كورونــا وازديــاد حــاالت 
الفحــص  إجــراء  اإلصابــات، أصبــح 
بقائمــة المطلوبات في حركة الحياة 
وفــي الطيــران والتســوق ومباريات 

الكرة حتى مراسم الزواج.
“عــكاظ”  صحيفــة  وبحســب 
الســعودية، وبعــد اســتطالع العديــد 
مــن اآلراء فــي الســعودية، فيعتبــره 
ومطلوًبــا  طبيعًيــا  “أمــًرا  البعــض 
وأطفالهــا،  األســرة  ســالمة  لضمــان 
فرضــت  األنظمــة  أن  خصوًصــا 
فحوًصــا مماثلة ولــم تتحفظ عليها، 
فــي  الفحــص  مهمــات  ســهلت  بــل 

المراكز والمستشفيات”.
العــروس وداد ســعد أصــرت قبيــل 
تحديــد موعــد الزفــاف علــى إجراء 

كورونــا  فيــروس  فحــص  العريــس 
المســتجد، وبــررت موقفهــا بحســب 
“عــكاظ”، بالقــول “طلبــت مــن أهلــي 
المخــاوف  بســبب  بذلــك؛  إبالغــه 
هــذا  مــن  ســاورني  الــذي  والقلــق 

المرض”، الذي وصفته “بالفتاك”.
هــذا  آخــرون  رأى  المقابــل،  وفــي 
الشرط “تعسفًيا من الممكن أن يؤثر 
ســلًبا علــى مســتقبل عــش الزوجية، 
عليــه  فــرض  الــذي  الطــرف  ويظــل 
ورأى  ومتأزًمــا،  متحفــًزا  الشــرط 
البعض مثل هذه الشــروط تفنًنا في 
الطلبــات بغــرض الظهــور والشــهرة، 
خصوًصــا أنــه ليــس مــن ضمــان أال 
يصاب أحدهما بالعدوى من معازيم 

ليلة الفرح بعد اجتياز االختبار”.

هل يصبح فحص “كورونا” شرطا مستجدا في عقود الزواج؟

تناقلت وســائل إعالم شــريط 
فيديــو صادمــا لطفلــة تائهــة 
فــي عــرض البحــر علــى ظهــر 
بالون ســباحة، قبل أن يتمكن 
إنقاذهــا،  مــن  ســفينة  طاقــم 
بالقــرب مــن الســواحل قبالــة 

بلدة أنتيريو في خليج كورينث باليونان. 
وبحســب وســائل اإلعــالم اليونانيــة، فــإن الطفلــة تبلــغ مــن العمــر نحــو 4 
سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت 
التيــارات المائيــة بســحبها، ولــم يــدركا أنها أصبحــت بعيدة عنهمــا إال بعدما 

دفعتها التيارات بعيد عن الساحل. 
وقــام الوالــد فــورا باالتصــال بســلطات المينــاء وأخبــر عــن فقــدان ابنتــه، 
وبدورها أبلغت السلطات قبطانا إلحدى العبارات المحلية التي كانت تعمل 

في تلك المنطقة، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة وقامت بإنقاذها.

طفلة تائهة في عرض البحر على بالون سباحة

البكاء يزيل السموم من الجسم ويخفف التوتر 
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