سمو رئيس الوزراء
يتوجه إلى الخارج
في زيارة خاصة

خليفة ،اجتمع وزير شـــؤون مجلس

جاءنـــا من ديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء ما يلي “غادر رئيس الوزراء

الشـــيخ حسام بن عيســـى آل خليفة

بحث ترتيبات االحتفال بـ “مئوية القطاع المصرفي”
المنامة -بنا

المصرف” التي ستقام برعاية كريمة

المصرفيـــة عدنان يوســـف ،إذ جرى

بفعاليـــة االحتفال بــــ “مئوية القطاع

مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل
الـــوزراء محمـــد المطـــوع وبحضـــور

المنامة  -بنا

بديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة ،أرض الوطن إلى الخارج

رئيـــس الـــوزراء مـــع رئيـــس مجلس

في زيارة خاصة .رافقت سموه السالمة في الحل والترحال”.

سمو رئيس الوزراء

فـــي إطـــار الترتيبـــات الخاصـــة

إدارة جمعيـــة مصـــارف البحريـــن
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة البركة

بحث آخر االستعدادت والمقترحات
الخاصة باالحتفال.

وأكـــد المطـــوع أن رعايـــة صاحـــب

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء
لالحتفـــال تأتـــي تعبيـــرًا عـــن مـــدى

تقدير ســـموه لدور القطـــاع الحيوي

في دعم االقتصاد الوطني.
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واشنطن :آلية “سناب باك” لمعاقبة طهران

ناصر بن حمد شخصية العام
القيادية الفخرية بالمنح

بومبيو :عائدات ناقالت إيران قد تدفع كتعويضات لضحايا إرهابها

تغطية  -المكتب اإلعالمي

تـــم تكريـــم ممثـــل جاللـــة الملـــك

دبي  -العربية.نت

لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

بعد رفض مجلس األمن لمشـــروع قرار أميركي يسمح بالتمديد

خليفـــة بجائـــزة “شـــخصية العـــام

إلـــى أجـــل غيـــر محـــدد لحظـــر األســـلحة المفـــروض دوليـــا على

القياديـــة الفخريـــة فـــي مجـــال

طهـــران ،انتقلـــت الواليـــات المتحـــدة إلـــى “الخطـــة ب” ،وهي ما

المنح” مـــن المركز األممي لخدمات

تعرف بمبدأ “ســـناب بـــاك” أو آلية “العـــودة التلقائيـــة للعقوبات”،

المانحيـــن عضو الشـــبكة اإلقليمية

المنصـــوص عليها في القـــرار  .2231وتتيح اآللية ألي من الدول

للمســـئولية االجتماعيـــة ،فـــي ظـــل

الموقعـــة على االتفاق النووي تقديم شـــكوى لألمم المتحدة في

الجهـــود البـــارزة التي بذلها ســـموه

حال أخلت إيران بأي بند من بنود االتفاق .وقال وزير الخارجية
األميركـــي مايـــك بومبيـــو ،أمـــس ،إن اإلخفـــاق فـــي تمديد حظر

الســـاح علـــى إيران خطأ جســـيم .وأضاف فـــي مؤتمر صحافي

بزيارة لبولندا “إنه خطأ جسيم ..نأسف لذلك”.

وقـــال بومبيـــو إن عائدات البنزين اإليرانـــي المصادر من ناقالت

النفط المتجهة إلى فنزويال يمكن أن تدفع كتعويضات للضحايا

األميركيين إلرهاب الدولة اإليرانية.

جـــاء هـــذا بعدمـــا أكـــدت وزارة العـــدل األميركية ،أنهـــا صادرت
شـــحنات  4ناقـــات نفط هـــي لونا وبانـــدي وبيرينـــج وبيال ،في

األيام األخيرة النتهاكها العقوبات األميركية.

هيوستن.

“البحرين الوطني”
يحظى بإشادة دولية
ضمن دراسة “فوربس”

جان-كريستوف دوراند

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -بنك البحرين الوطني

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين بإعالن جمهوريـــة ليتوانيا تصنيف

حظـــي بنك البحريـــن الوطني ()NBB
ّ

ألراضيها لمدة  10سنوات ،مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود

بتطويـــر موظفيه ،ومســـاعدتهم على

البحريـــن عـــن تقديرهـــا لجهـــود جمهوريـــة ليتوانيا فـــي محاربـــة اإلرهاب

ضمن دراســـة أجرتها فوبس ،وأعدها

المجتمـــع الدولي واتخاذ جميع اإلجـــراءات والتدابير الالزمة للقضاء على

فوربس ،وشـــارك في كتابتهـــا المدير

منظمة “حزب هللا” منظمة إرهابية ،وقرارها منع دخول أفراد هذه المنظمة

بإشادة دولية؛ نظير جهوده والتزامه

مكافحة التنظيمـــات اإلرهابية المتطرفة .وإذ تعرب وزارة خارجية مملكة

تحقيـــق نموهم الوظيفـــي .جاء ذلك

والتصـــدي للمنظمـــات اإلرهابيـــة ،فإنهـــا تشـــدد على ضـــرورة تعزيـــز جهود

مارك دي نيفينز ،أحد المساهمين لدى

اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

العام إليميك للتدريب ،محمد مطر.

04

» »قال وزير األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف إن أعمال المرحلة
الثانية من تطوير الحديقة
المائية تسير بصورة منتظمة،
مؤكدا أن معظم أعمال التطوير
تم االنتهاء منها بنسب عالية.

خـــال فعاليـــات مؤتمـــر وجائـــزة

أقيـــم المؤتمـــر فـــي دورتـــه الرابعة

الذي نظمه المركز األممي لخدمات

ودورهـــا المتعاظم فـــي دعم برامج

للتنميـــة

خليفـــة ،حيـــث جـــاء تكريم ســـموه

علـــي الصالـــح بمملكـــة البحرين .إذ

الجهـــات المانحة الرابع للعام 2020

لمناقشة موضوع “الجهات المانحة

المانحيـــن بالتعـــاون مـــع مجموعـــة

التخطيـــط للتعافـــي االقتصـــادي

المســـتدامة

وبرعايـــة

واســـتدامة التنميـــة” ،بمشـــاركة
()02
عربية ودولية متميزة.

“األطباء” تؤيد اإلجراءات الخاصة بالتجمعات الدينية
القاسم :دعم العاملين بالصفوف األمامية ليس بالشعارات بل بالمسؤولية
المنامة  -بنا

كورونـــا كوفيـــد -19لحمايـــة أرواح

بمكافحـــة الجائحة ،والرامية إلى كســـر

قالت رئيسة جمعية األطباء البحرينية

وقالـــت القاســـم“ :إن الدعم ال ينبغي أن

ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن”.

الصحية في الصفوف األمامية بمملكة

اإلعـــام فقط ،بـــل يجـــب أن يكون من

تعـــرب عـــن تأييدهـــا لـــكل االجـــراءات

مـــن هللا ثم من الدعم والوعي الشـــعبي

نحو ســـامة المجتمع والمســـاهمة بكل

ِّ
يعولـــون على اســـتمرار الدعـــم والوعي

الى ممارسة حياتنا الطبيعة ومن خالل

“األهلي” يدعم برامج “المحللين الماليين”

غـــادة القاســـم إن األطبـــاء والكـــوادر
البحريـــن يســـتمدون عزيمتهـــم وأملهم

خـــال الشـــعور بالمســـؤولية الكاملـــة

الـــذي تبديـــه شـــرائح المجتمـــع ،وهـــم

الجهـــود الممكنة فـــي العودة الســـريعة

لمســـاعدتهم علـــى مواصلـــة الثبـــات

االلتزام الكامل باإلجراءات االحترازية

والصمـــود فـــي معركتهـــم مـــع فيروس

» »قدم البنك األهلي المتحد
دعما ماليًا بقيمة  20ألف دوالر
ً
لجمعية المحللين الماليين
في البحرين .وأكد البنك أن
المبادرة جاءت في إطار تعزيز
الشراكة ودعم برامج المؤسسات
المهنية.

» »قال وزير الدولة للشؤون الخارجية
اإلماراتي أنور قرقاش إن االتفاق
مع إسرائيل كان مطلوبا إلنقاذ حل
الدولتين وشراء الوقت .وطالب
قرقاش ،في تصريحات صحافية
لشبكة “سي إن إن” ،الفلسطينيين
باالستفادة من الفرصة.

المقررة من قبل الفريق الوطني المعني

سلســـلة انتقـــال الفيـــروس وانتشـــاره،

وأضافـــت

أن

“جمعيـــة

األطبـــاء

االحترازيـــة والتدابير التي أقرها فريق
البحريـــن الطبي بخصـــوص التجمعات
والمناســـبات الدينيـــة ،والتـــي يجـــب
التقيـــد بهـــا مـــن أجـــل صحـــة وســـامة

الجميـــع فضال عـــن توافقها مـــع معايير

منظمة الصحة العالمية”.

أطباء يدعون التباع اإلجراءات االحترازية في “عاشوراء”
» »أشاد عدد من االستشاريين واألطباء
باإلجراءات االحترازية الالزمة التي
أقرها الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا بشأن إحياء موسم
عاشوراء ،مشددين على أهمية تقيد
الجميع بتوصيات الفريق الوطني

قرقاش :االتفاق إلنقاذ حل الدولتين

10

المواطنين والمقيمين.

يكون بالشـــعارات والتنظير في وسائل

()07

07

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

فخرية من رئيس مجلس الشـــورى

لتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ملتقيا نظيره البولندي جاسيك تشابوتوفيتش في وارسو أمس (أ ف ب)

البحرين ترحب بتصنيف ليتوانيا
“حزب اهلل” منظمة إرهابية

االنتهاء من معظم أعمال “المائية”

وبإشـــراف مـــن المركـــز العالمـــي

طريـــق االتصـــال المرئي “عـــن بعد”

في البيت األبيض ،الجمعة ،إن الناقالت المضبوطة سترسل إلى
()10

لخدمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن
ً
تنفيذا
علـــى أرض مملكة البحريـــن

الخبيـــر العالمـــي لإلستشـــارات عن

وقـــال الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب في إيجـــازه الصحافي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الطبي فيما يخص التجمعات في كل
مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس
كورونا حتى الوصول إلى اللقاح المضاد
للفيروس لما تمثله صحتهم وسالمتهم
من أولوية قصوى .وأكدوا ضرورة اتباع
اإلرشادات واإلجراءات االحترازية للوقاية

حداد :الشعر ليس حلبة سباق

15

» »قال الشاعر قاسم حداد في لقاء
مع “البيان” اإلماراتية بعد انتهاء
الندوة والقراءات الشعرية إن
الوقت يجعل الشعر أكثر جماال
ونبال ،ليس الشعر حلبة سباق
مع أي شيء آخر ،وليس عدال
البحث عن رواد.

من فيروس كرونا ،واألجدر االبتعاد عن
التجمعات التي دائما ما تكون سبب
ارتفاع اإلصابات ،منوهين إلى أن اتباع
االحترازات يسهم بتفادي موجة أخرى
من الجائحة مثل ما حصل في بعض
الدول.
()06

الشباب ضرب عدة عصافير بحجر واحد

13

» »انتزع فريق الشباب  3نقاط
ثمينة من منافسه الرفاع
الشرقي في المباراة التي
جرت بينهما الخميس
الماضي ضمن منافسات
الجولة  13من دوري ناصر بن حمد لكرة القدم ،ليرفع رصيده إلى 10
نقاط مبتعدا بفارق  4نقاط عن الحالة متذيل الترتيب.

()٠6

ناصر بن حمد :نسير على نهجنا الوطني لتحقيق الرؤية الملكية

ســموه يحوز شــخصية العام القيادية الفخريــة بمجال المنح

تغطية  -المكتب اإلعالمي

تـــم تكريـــم ممثـــل جاللـــة الملـــك

الصالـــح بمملكـــة البحريـــن ،حيـــث

الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن

الرابعة لمناقشة موضوع “الجهات

لألعمـــال

اإلنســـانية

وشـــؤون

حمد آل خليفة بجائزة “شـــخصية

العـــام القيادية الفخرية في مجال
المنح” من المركز األممي لخدمات
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المانحين عضو الشـــبكة اإلقليمية
للمســـئولية االجتماعيـــة ،فـــي ظل

الجهـــود البارزة التي بذلها ســـموه

 2020الـــذي نظمه المركـــز األممي
لخدمـــات المانحيـــن بالتعـــاون
مـــع مجموعـــة الخبيـــر العالمـــي

لإلستشـــارات عن طريـــق االتصال
المرئـــي “عـــن بعـــد” وبإشـــراف من

المركز العالمي للتنمية المستدامة
وبرعايـــة فخريـــة مـــن

رئيـــس

مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالح

بقلم :د .عبداهلل الحواج
علــى قاعــدة “المؤمــن ال يلــدغ مــن الجحــر مرتيــن” ،يفكــر رئيــس

مـــن صاحب الجاللـــة الملك ،حيث
ساهمت حملة “فينا خير” بتحقيق

االقتصـــادي واســـتدامة التنميـــة”،

العديـــد من األهـــداف خاصـــة أنها

وقـــد تســـلم الجائـــزة بالنيابـــة عن

حصلـــت علـــى دعـــم مجتمعـــي
ً
موقفـــا ســـيبقى
وســـجل الجميـــع

بمشاركة عربية ودولية متميزة.

ســـموه ،األميـــن العـــام للمؤسســـة
الملكيـــة

لألعمـــال

وبهـــذه المناســـبة ،أعـــرب ســـمو
عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى عاهـــل

البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى دعم

ورعايـــة جاللتـــه الدائمـــة لتحقيق

األهـــداف

األساســـية

ً
ً
مبينا ســـموه
محفورا في األذهان،

اإلنســـانية

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

الجهـــات المانحـــة الرابـــع لعـــام

لألعمال اإلنســـانية تحظى برعاية

دعـــم برامـــج التخطيـــط للتعافـــي

الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة

خـــال فعاليـــات مؤتمـــر وجائـــزة

آل خليفـــة أن المؤسســـة الملكيـــة

المانحـــة ودورهـــا المتعاظـــم فـــي

مصطفى السيد.

خليفـــة ،حيـــث جاء تكريم ســـموه

عينٌ على الخطر

أقيـــم هـــذا المؤتمـــر فـــي دورتـــه

لخدمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن
ً
تنفيذا
على أرض مملكـــة البحرين
لتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحب

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد

للتنميـــة

المســـتدامة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة

والوفاء بحاجات البشـــر وتحقيق
الرعايـــة االجتماعيـــة علـــى المدى

الطويل.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن

حمد آل خليفـــة بمؤازرة الحكومة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن
ســـلمان آل خليفـــة  ،وولـــي العهـــد

األمين نائب القائـــد األعلى النائب
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،حيث
ســـاهم هـــذا الدعـــم والمـــؤازرة

بتحقيق أهداف عديدة في تقديم
مختلـــف أنـــواع الدعـــم والمؤازرة

لكافة المواطنيـــن والمقيمين على
أرض المملكة.

إلـــى أن الحملـــة ســـاهمت بدعـــم
المتضرريـــن مـــن جائحـــة فيروس
كورونـــا فـــي داخـــل المجتمـــع
البحرينـــي ووصلـــت مســـاعدات
الحملـــة الوطنيـــة للمواطنيـــن
ً
أيضا.
والمقيمين وخارج البحرين
وقدم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد
آل خليفـــة التقديـــر إلـــى المركـــز
األممـــي لخدمـــات المانحين عضو
الشـــبكة اإلقليميـــة للمســـئولية
االجتماعيـــة علـــى تكريـــم ســـموه
بجائـــزة شـــخصية العـــام القيادية
ً
متمنيا
الفخرية في مجـــال المنح،
سموه لهم كل التوفيق والنجاح.

هذه السنة ...جائزة العمل التطوعي للمرابطين بالصفوف األولى

بــوهــزاع يثني على الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عيسى بــن علي

المنامة  -جمعية الكلمة الطيبة

أكـــد رئيـــس االتحاد العربـــي للتطوع

بها مملكة البحرين والتي كانت أحد

هللا ورعاه ،يستبق التحدي بخطوات ،والحادث العارض ال سمح

بوهـــزاع أن جائـــزة ســـمو الشـــيخ

أفضل مشروع تطوعي في البحرين

المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الورش والكراجات ،مراجعة

للعمل التطوعي ،مســـتمرة بنســـختها

الصناعيــة والتجاريــة وتلــك المجــاورة للمناطــق الســكنية فــي

التي تمـــر بها مملكة البحرين والعالم

التوجيــه الكريــم يهــدف إلــى التأكــد مــن التــزام هــذه الكراجــات

(كوفيـــد  ،)19وســـتركز فـــي هـــذه

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان حفظه

رئيـــس جمعية الكلمة الطيبة حســـن

هللا باالحتــراز ،قبــل أيــام أصــدر ســموه توجيهً ــا كريمً ــا للجهــات

عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة

تراخيصهــا ،وكذلــك الحال بالنســبة للمعامل الكائنــة في المناطق

العاشـــرة رغم التحديـــات والظروف

مختلف محافظات المملكة.

كلـــه بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا

والورش وكذلك المعامل باشــتراطات األمن والسالمة تجنبًا ألية

النســـخة علـــى تكريـــم أهـــم الكـــوادر

والخطــوة البحرينية االســتباقية تأتي بعــد التفجير المروع الذي

كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف

مخاطر أو أحداث محتملة ال قدر هللا.
قضــى علــى األخضــر واليابس فــي مرفأ بيــروت الحبيبــة ،إهمال
الدولة كان ســببًا في الكارثة ،وغض الطرف عن المناطق والمواد
الحساســة المخزنــة فيهــا أصبــح بمثابــة الشــيطان الــذي يتتبعــه
كل صانــع قــرار ليــس في لبنان الجريح فحســب إنما في مختلف
أيضا.
ً
أرجاء المنطقة
األمير خليفة بطبعه يفكر باحتساب ودقة في تأمين كل المواقع
التــي يتــم فيهــا تخزيــن أية مــواد ،وســموه بنظرتــه الثاقبة يدرك
دائمً ــا بــأن األمــن واألمــان هما صنوانــا األمم المتحضــرة ،وقواعد
الســامة هــي العمــود الفقــري ألي ازدهــار اقتصــادي وأي أمــان
مجتمعي ،وأي استقرار سياسي.
مــن هنــا كان التوجيــه الكريــم من ســمو الرئيــس بمثابــة الخطوة
االســتباقية التــي تقدمــت الصفــوف ونحــن مســتمرون فــي بنــاء
الوطن وفي تأمين اإلنسان والمكان من كل ما قد يشوب حركته
أو يعرقل نهضته ،أو يعوق تطلعاته ،ومن هنا كان يجب أن نضع
النقــاط فــوق الحــروف وتحتهــا إزاء مختلــف المناطــق المرخص
لهــا بتخزيــن حاويــات تحتــوي مــواد ذات طابــع حســاس ،أو تلك
التــي تســتخدم فــي معامــل األبحــاث ومراكــز التجارب مــن مواد
كيماويــة وأخــرى طبيعيــة ،ناهيــك عــن تلــك المواد التــي تختلط
فيهــا أنســاب الحلقــات البتروكيماوية ،والتي من شــأنها أن تكون
شــديدة الحساســية والتفاعــل مــع بعضهــا البعــض ،ومــع األجواء
تحــول مــن مادة إلى
ً
ترابطــا أو تعاظمً ــا أو
ً
المحيطــة بهــا تأثــرً ا أو

العوامـــل الرئيســـة في نجـــاح جائزة
ضمـــن فعاليـــات جائزة ســـموه للعمل
التطوعـــي ،والتـــي أفـــرزت مجموعة
مـــن الكـــوادر التطوعيـــة البحرينيـــة

التـــي قدمـــت مشـــروعات تطوعيـــة
متنوعـــة بأفـــكار إبداعيـــة ،وحرصنـــا
علـــى تطويـــر معاييـــر هـــذه الجائـــزة

التـــي تدخل عامها الســـادس لتحفيز

الوطنية في الصفوف األمامية التي

المشـــاركات الشـــبابية والتطوعيـــة
داخـــل المملكـــة ،كمـــا نحـــرص علـــى

مـــن تداعيـــات وآثـــار الجائحـــة؛

تقديـــرًا لمـــا يقدمونه مـــن تضحيات

ومعان
ومســـؤولية وطنية مشهودة،
ٍ
ســـامية للمواطنة واإلخـــاص ،مبينا
أن اختيـــار رواد العمـــل التطوعـــي
يتـــم وفق آليـــة ومعاييـــر موضوعية
تحـــرص عليهـــا اللجنـــة المنظمـــة،

بالتعـــاون مـــع مختلـــف المؤسســـات
الحكوميـــة والهيئـــات فـــي مملكـــة

البحرين لترشيح هذwه الكوادر.

وقـــال بوهـــزاع في بيان له بمناســـبة
انطالق النسخة العاشرة من الجائزة،

إن الجائـــزة وضعـــت مملكة البحرين
فـــي صـــدارة خارطـــة وقائمـــة العمل

اإلنساني والتطوعي ،وأضحت ضمن

المبـــادرات الرفيعـــة ،المســـاهمة فـــي

تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة
لألمـــم المتحـــدة ،وتلـــك مـــن األمـــور
المتميـــزة للمبادرات البحرينية ،الف ًتا

إلـــى أن مملكـــة البحريـــن أصبحـــت

ً
نموذجـــا يُ حتذى به في تطوير آليات

استمرار إطالق العديد من المبادرات،
العمل التطوعي.

فعاليـــة وبرنامـــج فقـــط ،لكنـــه نهـــج

مؤكـــ ًدا أن الجائزة أقيمـــت في إطار

وثقافة رســـمية ومجتمعيـــة ،قديمة

أهـــداف الجمعيـــة للمســـاهمة فـــي

ومعاصرة ومتجددة ،توارثها األبناء

تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة

عن اآلباء واألجداد ،ونابعة من ثقافة

لألمـــم المتحدة والتوعيـــة بأهميتها،

بحرينيـــة عربيـــة ،عريقـــة وأصيلـــة،

الف ًتـــا إلـــى مـــا تســـعى إليـــه الجمعية

واستندت إلى قيم إسالمية ومبادئ

هـــو إبـــراز دور العمـــل التطوعـــي في

إنســـانية رفيعة ..حتـــى أصبح الفرد
ً
نموذجا بار ًزا للعمل
البحريني اليـــوم

المتطوعيـــن ،كمـــا يســـهم فـــي تنمية

التطوعـــي واإلنســـاني فـــي مختلـــف

بنـــاء القدرات وتنميـــة المهارات لدى

لتشـــجيع النهوض بالمجـــال الحيوي
الـــذي أســـهم وال يزال يســـهم بشـــكل

بارز في نهضة مملكتنا الحبيبة.

ونـــوه أن قيمة مجموع جوائز أفضل

مشـــروع تطوعـــي بحرينـــي يصـــل
إلـــى  20ألـــف دوالر ،موزعـــة علـــى
فئـــات األفـــراد والجمعيـــات والفـــرق

التطوعيـــة ،والمقيميـــن مـــن جميـــع
الجنســـيات القائميـــن علـــى أعمـــال
تطوعيـــة تخدم المجتمـــع البحريني،

الجوانـــب اإلنســـانية والمجتمعيـــة

المجاالت والقطاعات.

وروح المواطنـــة ،فالتطوع ال يقتصر

ومـــن هنا يأتـــي دور العمل التطوعي

علـــى تقديـــم المســـاعدات الخيريـــة

الفاعـــل والمـــؤازر للجهـــود الرســـمية

وهـــي الفئـــة التـــي تـــم اســـتحداثها
ً
إقبال
قبـــل ثالثة أعـــوام والتي القت

فحســـب ،بـــل يمتـــد ليشـــمل مختلف

لخدمـــة المجتمـــع وســـد احتياجـــات

واسعً ا من المقيمين في المملكة.

المجـــاالت الصحيـــة واالجتماعيـــة

خصوصا في
ً
األفراد قدر المســـتطاع

واختتـــم بوهزاع تصريحه معربًا عن

واالقتصاديـــة والثقافيـــة والتعليمية

ظل هذه الظروف.
ً
قائـــا “إن العمـــل التطوعـــي
وتابـــع

شـــكره لسمو الشـــيخ عيسى بن علي
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،علـــى رعايته

أفراد المجتمع.

وتنميـــة روح التطـــوع تســـهم فـــي

الكريمة المتواصلة للجائزة ،وحســـن

ونوه أن العمـــل التطوعي في مملكة

تعزيز اللحمـــة الوطنية واالســـتفادة

التخطيـــط والرؤيـــة الحكيمـــة ،التي

البحريـــن ،ليـــس جائزة فحســـب ،وال

مـــن الطاقـــات الشـــبابية التـــي تزخر

كان لهـــا األثر البالغ فـــي نجاحها منذ

انطالقتها األولى في العام .2011

وغيرها ،ويســـتفيد منـــه كل فرد من

أخــرى ،ومــن مــواد إلى مواد ،بل ومن طبيعة آمنة إلى أخرى أكثر
خطرً ا وشراسة على البيئة المحيطة.
البحرين آمنة وســتظل بحكمة قادتها أكثر قدرة على رفع رايات
الطمأنينة على كل بيت ،وعلى كل محافظة ،على الزرع والضرع
والســكن والســكينة؛ مــن أجل أن تنعم البالد وينعــم العباد بالخير
الذي حصدوا ثماره ،والنعم التي غرســوا فســائلها ،والجذور التي
طويــا ونشــأت وترعرعــت معهــا شــخصية
ً
عمــرت فــي األرض
المواطــن لتضفــي علــى رُ بــا البلــدان ذلــك الحنــو الطاغــي ،وتلــك
الحقيقــة المبهجــة المرفرفــة علــى علــى صــواري موانينــا ،وفــوق
منــارات مآذننــا وكنائســنا وقالعنــا وقرانــا ،إنــه الســتر مــن هللا،
والحنكــة من قــادة ملمون بحقائــق التاريخ ومســتوعبون لحركة
الحيــاة ،ومؤمنــون بحقــوق المواطــن ،وهــو الســير فــي طريــق
آمــن مطمئــن معبــد بالعلوم والفنــون واإلدارة المُ حكمــة الحديثة،
واليقظة اليانعة في كل موقع عمل وفي كل شــأن إنتاجي ،وفي
كل منحــى تطوعــي ،إنهــا الحيــاة فــي شــكلها الدلمونــي القديــم،
وهي السرائر النقية في مضامينها المتألقة المحلقة في البعد من
الحاضر وعلى المدى من المســتقبل ،وعلى المشــاهدة إلحداثيات
الماضي الجميل.
رئيــس الــوزراء كعهدنــا بــه ال يترك شــاردة وال واردة إال وأشــبعها
بحثً ــا وتفكــرً ا وتيمنًــا بتجــارب مــن ســبقونا ،ومحــاوالت مــن
يتجاورون معنا ،ومكابدات من وقعت أعيننا عليهم وهم يعانون
شرور غياب األمن ،وكوارث انعدام األمان.

“الجنوبية” تقيم حملة تطهير في المرافق العامة بالرفاع

بـــمـــتـــابـــعـــة مـــــن ســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن عــلــي

المنامة  -وزارة الداخلية

بدعم ومتابعة من محافظ الجنوبية

بالمحافظة الجنوبية إلى أن مواصلة

خليفـــة آل خليفة ،وفـــي إطار جهود

ضمن تعزيـــز متطلبات الســـامة من

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن
المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي مكافحـــة

خـــال التعاون المشـــترك مـــع اإلدارة

جائحة كورونا وبالتعاون مع اإلدارة

العامـــة للدفـــاع المدنـــي واإلدارات

العامة للدفاع المدني ومشاركة عدد

األمنية فـــي تنفيذ مختلـــف البرامج

مـــن المتطوعيـــن ،أقامـــت المحافظة

والمبـــادرات األمنية التـــي تحتضنها

الجنوبية حملة “التطهير االحترازي”

المحافظـــة والتـــي تســـهم فـــي

في عدد مـــن المرافق العامة بمنطقة

تحقيـــق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة

الرفاع.

مـــع المتطوعيـــن واألهالي لترســـيخ

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــد محمـــد الفاو

مفهـــوم الوعي األمنـــي والمجتمعي.

بالمحافظـــة

حملـــة التطهيـــر مـــن رجـــال األمـــن

مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعيـــة

وشـــؤون

المجتمـــع

الجنوبيـــة أن هـــذه الحملـــة تأتـــي

بيــروت درس قــاس ،وبيــروت خطــى علــى طريــق التعلــم مــن

فـــي ســـياق سلســـلة مـــن الحمـــات

حافظا وهو أرحم الراحمين”.
ً
ودورنا فرزها ورعايتها “وهللا خير

مناطـــق المحافظـــة ،وذلـــك في إطار

الــدرس ،والتنبــؤ بالقــادم ،والحفــظ لمكتســبات ،واجبنــا حمايتها،

حمـــات التطهيـــر االحتـــرازي تأتـــي

المســـتمرة التـــي شـــملت مختلـــف
حرص ومتابعة ســـمو الشـــيخ خليفة

مـــن جانبهم أعـــرب المشـــاركون في

بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ
المحافظـــة الجنوبية ،من أجل تعزيز

الجهـــود وإبـــراز الشـــراكة األمنية مع
مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة للحفـــاظ

والمتطوعين عن شكرهم وتقديرهم

علـــى ســـامة وتوعيـــة المواطنيـــن

للجهـــود التـــي تبذلهـــا المحافظـــة

ومن جانب آخر أشـــار النقيب محمد

فـــي مواصلـــة المبـــادرات األمنيـــة

والمقيمين.

بوشـــليبي ضابـــط التنســـيق األمنـــي

الجنوبيـــة  ،فـــي التنســـيق والتعاون
والمجتمعية.
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الشيخان وبذور الحداثة
Û Ûفــي العــام 1848م الــذي توفــى فيــه ،فــي مدينــة

شأن العقل واالرتقاء بمنزلته والسعي لطلب المعرفة

والتعايــش واالنفتــاح ،التــي يحــض عليهــا اإلســام،

يتمكن اآلخرون من التوصل إلى أفضل منها في ذلك

باشــا ،ولد في مدينة الرفاع بالبحرين الشــيخ عيسى

“إن ســبيل
واضحــا عندما قــالّ :
ً
صريحــا
ً
طــه حســين

وحرصــا منهمــا علــى صون ســيادة الدولة وســامتها،
ً
ÛÛ

البحريــن فــي العــام  1932مــع انهيــار الســوق العالمي

أبرمــا إتفاقيــات للحمايــة والتعاون مــع بريطانيا التي

Û Ûوحــرص خلفهمــا الشــيخ ســلمان بن حمد الذي تســلم

واتباع المناهج واألساليب العلمية ،ولقد كان الدكتور

اإلســكندرية“ ،مؤســس مصــر الحديثــة” محمــد علــي

النهضة واضحة مستقيمة ليس فيها عِ وَ ج وال التواء،

بــن علــي آل خليفــة ،الــذي دامــت مــدة حكمــه ونجله

وهــي أن نســير ســيرةَ األوروبّيّ يــن ونســلك طريقهــم

الشيخ حمد للبحرين  72سنة من  1869حتى 1942؛

فقد ظل الشــيخ عيســى حاكما منــذ العام 1869حتى

ولنكون لهم شركاء في الحضارة”.
َ
لنكون لهم أنداداً،

يد نجله الشيخ حمد طيلة التسع سنوات األخيرة من

غطــاء تنظيمــي وإلــى قاعــدة فلســفية جديــدة ،ولــم

وفاتــه فــي  1932إال أن الســلطة الفعليــة انتقلــت إلى

تتبلــور فــي شــكل تيار فكــري ،واتســمت ،فــي أغلبها،

وتفعيــا لتلــك االتفاقيــات فقد
ً
واســتكمال
ً
الظــروف،

بالتردد وبالتهيب من الدعوة إلى االنتقال واالنقطاع

 Û Ûوقــد عاصــرا خــال فتــرة حكمهما تطــورات وأحداثًا

عن الموروث ،بل إن بعضهم ظل يحرص على التمسك

بأســره ،منهــا افتتــاح قنــاة الســويس ،وقيــام الثــورة

قالــوا؛ المنبــع واألصل للنهضة والتنوير لقرون ســابقة

واالتصــال بذلــك المــوروث واالرتبــاط بــه لكونــه ،كما

مفصليــة كبــارا كانــت قــد شــهدتها المنطقــة والعالــم

قبل أن تفوق أوروبا من سباتها وتستفيد منه ،وبهذا

العربيــة الكبــرى ضد الحكم العثماني بقيادة الشــريف

االنطباع تجنب معظم أوالئك الرواد مالمسة الواقع

حســين بن علي ،ونشــوب الحربين العالميتين األولى

فظــل مشــروعهم النهضــوي فــي أغلبــه مشــدودً ا إلــى

والثانيــة ،وانهيــار األمبراطوريــة العثمانية في تركيا،

لبلديهما ،والثورة العرابية في مصر ،وتوحيد المملكة

الجذور إلى أن تم إجهاضه في صيف العام .1952

من النظام التقليدي للحكم إلى نظام الدولة الحديثة

بتطويــر بنــى وهيــاكل اإلدارة الحديثة للبــاد بما في
ذلــك توظيــف البريطانــي شــارلز بلغريــف كمستشــار
مقيــم ومتفــرغ لتنفيــذ المشــروع والمســاعدة علــى

وضع اللبنات األولى للتحديث.

Û Ûومــن هــذه القناعات ،ومع تواضــع اإلمكانيات المادية
أو عدمهــا ،فقــد انطلقا في تهيئــة األرضية وبذر بذور

الحكــم فــي العام  1942حتى العــام  1961على تعزيز

خطــى وجهــود ســلفيه ،وتثبيــت وترســيخ البنــى

والقواعــد التنمويــة والتحديثيــة التي شــيدت والتي
مــن شــأنها إذا اســتمرت أن تــؤدي بالبــاد إلــى طريق
الحداثــة ،إال أنــه وبعــد  9ســنوات مــن توليــه الحكــم،

وبالتحديد في منتصف العام  1952تعرضت التجربة

أو المحاولــة في البحريــن وغيرها من الدول العربية،
بمــا فــي ذلــك مصر ،إلــى انحراف أو انتكاســة قاســية

نتيجة لسلسلة من االنقالبات العسكرية التي شهدتها
بعــض الــدول العربيــة ،والتــي تــم فيها اســتباحة قيم

الحداثــة وأسســها وإلــى تغــول المــد والفكــر القومــي

المناهــض لالســتعمار األوروبــي بحيــث تحولــت تلك

اإلســامي ،وعلــى احتــرام مبادئــه ورجالــه ،وقبــول

التعليــم الحديــث بفتــح المــدارس للبنيــن والبنــات،

الحداثــة األوروبيــة ،وصــارت الــدول األوروبيــة

إلــى جانــب الجمعيــات واألنديــة الثقافيــة كأدوات

أصالتنــا وقيمنــا وعقائدنــا؛ فاختلــت األولويــات،

أرســيا نظــام حكمهمــا على األســس الصحيحــة للدين
االختــاف بيــن مدارســه ،لكنهمــا لــم يحتاجــا إلــى

فــي الهنــد ،وتولــي الملك فيصــل األول حكــم العراق،

استخدام الدين لتأكيد شرعية سلطتهما ،ولم يحاوال

وغيرها من التطورات واألحداث المصيرية.

امتطــاءه لتحقيــق أغــراض سياســية أو دنيويــة ،ولم

يشــجعا على إقحام الدين في الشــؤون السياســية أو

Û Ûكمــا أن عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي ونجلــه الشــيخ

األمــور العامــة للدولــة ،ولــم يجــدا في أي تحــرك نحو

حمــد شــهد بــزوغ أفــكار رواد وأئمــة ودعــاة التجديد

التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين ،والذي كان من

اســتعانا بالخبــرات األوروبيــة للشــروع فــي االنتقــال

للؤلؤ.

Û Ûونعــود للشــيخين عيســى بــن علــي ونجلــه اللذيــن

وارتفــاع صــوت غانــدي مناديًــا بالحرية واالســتقالل

واإلســامية؛ الــذي بــدأ فــي مصــر فــي أواخــر القــرن

أفضــل االتفاقيــات المماثلة في ذلك الوقت وفي تلك

الوقــت ،وقــد تزامــن اكتشــاف واســتخراج النفط في

الحداثــة بتوجيــه اهتمامهمــا نحــو توفيــر خدمــات

العربية الســعودية بقيادة الملك عبدالعزيز آل ســعود،

واإلصــاح والتنويــر فــي عصــر النهضــة العربيــة

كانــت وقتهــا أكبر قــوة ،وكانــت اإلمبراطورية التي ال

Û Ûإال أن جهــود هــؤالء الــرواد كانــت فرديــة تفتقــد إلــى

بصفته حاكما حتى وفاته في العام .1942

أتاتورك ورضا شــاه الســلطة بمشــروعيهما التحديثي

ولالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب األوروبية فقد

تغيب عنها الشمس ،وقد اعتبرت تلك االتفاقيات من

حكمه بصفته نائب الحاكم ،وحكم الشيخ حمد البالد

وســقوط الدولــة القاجاريــة فــي إيــران ،وتولــي كمال

والتي هي من أهم متطلبات الحداثة.

مناقضا للدين وتعاليمه.
ً
النهوض والتطور

الرعايــة الصحيــة والطبيــة الحديثة ،وإرســاء قواعد
وتــم كذلــك إصــدار الصحــف وافتتــاح دور الســينما،

واألنظمــة الغربيــة وكل أفكارهــا أعــداء لنــا يهــددون

لنشــر الثقافــة والمعرفة وقنوات الســتقطاب مختلف

وتحولــت األفــكار والمفاهيــم التنويريــة البراغماتيــة

المنتجــات الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة .وفــي الوقــت

نفسه فقد شكلت تلك األندية والجمعيات النواة لنمو
وتطــور مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ وهــي مــن أهــم

Û Ûومــن منطلق قبــول واحترام اآلخر فقــد تضاعف في

ركائز التنمية االجتماعية والسياسية وتسلق العتبات

ترســيخا لمبدأ حرية العبادة
ً
الســنية والشــيعية وذلك

Û Ûوعمل الشــيخ عيســى ونجله الشــيخ حمد على تعزيز

أبرزهــم اإلمــام محمد عبــده ،وجمال الديــن األفغاني،

ورفاعــة رافــع الطهطــاوي ،وعبدالرحمــن الكواكبــي،

ورشــيد رضا ،وقاســم أمين ،وعز الدين القســام ،وطه
حسين ،وحافظ إبراهيم ،وغيرهم،

عهدهما عدد الحســينيات وعدد المســاجد للطائفتين

وممارسة الحقوق والطقوس الدينية ،وعندما تم في
عهدهمــا فــي البحريــن افتتــاح أول كنيــس مســيحي

وآخــر يهــودي وأول معبــد هندوســي فــي المنطقــة

Û Ûالذيــن نــادوا بإحــداث تغييــرات فــي المجتمــع ،ونقــل

لــم يجــدا فــي ذلــك غضاضــة أو أي تهديــد لإلســام

تمكنهــا مــن تحقيــق تقدم حضــاري عن طريــق إعالء

علــى الثقــة بالنفــس والعقيــدة ،وعلــى روح التســامح

األمــة مــن حالة الجهــل والتخلف والتقوقــع إلى حالة

أو تعاليمــه أو قيــم المجتمــع ،بــل وجــدا فيــه تأكيــدً ا

المناهضــة إلــى حالــة عــداء تطــال أفــكار ومنجــزات

األساسية للحداثة.

موقــع البحريــن االقتصادي كمركــز لصناعة اللؤلؤ في

أيضا سباقين في استشعار التحديات
المنطقة ،وكانا ً

والفــرص االقتصادية ،وإدراك الحاجة لتوفير الموارد
الماليــة الالزمــة لعمليــة التحديــث والتطويــر والبناء،
فكانت المباحثات مع الشــركات النفطية التي أفضت

إلى اكتشــاف النفط واســتخراجه ضمــن اتفاقيات لم

لمشــروع النهضــة واإلصــاح العربــي إلــى الشــعارات

والمواجهــات اآليديولوجية والمنازعات والســجاالت

بيــن األفــكار الشــيوعية واالشــتراكية والرأســمالية
والقوميــة والبعثيــة وغيرهــا ،وانشــغلت األمــة فــي

معــارك طاحنــة فيمــا بينهــا ،مــا أدى إلى انهزامهم شــر

هزيمــة على يد دولة وليــدة صغيرة في حرب ,1967

وهــو مــا أدى بدوره إلى انبعاث واســتحضار اإلســام

السياسي وارتفاع شعار “اإلسالم هو الحل” واستثمار
الرأسمال الديني في المنازعات على السلطة.

Û Ûرحــم هللا الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة ونجلــه
الشيخ حمد وأسكنهما فسيح جناته.

بحث ترتيبات االحتفال بـ “مئوية القطاع المصرفي”

يـــــــوســـــــف :رعـــــــايـــــــة ســـــمـــــو رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء مــــــصــــــدر فـــــخـــــر واعـــــــتـــــــزاز

المنامة  -بنا

فـــي إطـــار الترتيبـــات الخاصـــة بفعاليـــة

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

البحريـــن لصـــدارة التقاريـــر االقتصاديـــة

وأن ذلك االهتمام ليس بغريب على سموه

االحتفال بـ (مئوية القطاع المصرفي) التي

الحتفـــال (مئويـــة القطـــاع المصرفـــي)

والماليـــة لســـنوات عديـــدة ،ومـــا وصلـــت

ســـتقام برعاية كريمة من رئيـــس الوزراء

يأتـــي تعبيـــرًا عن مدى تقدير ســـموه لدور

إليه من موقـــع مالي ومصرفي متميز في

الذي أرســـى بجهده وعمله اللبنات األولى

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

هـــذا القطاع الحيـــوي في دعـــم االقتصاد

المنطقـــة في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل

ســـلمان آل خليفـــة ،اجتمـــع وزير شـــؤون

الوطني ،والذي كان لسموه االسهام البارز

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

مجلس الوزراء محمد المطوع وبحضور

فـــي توفيـــر كل المقومات التـــي وفرت له

عيسى آل خليفة.

لهذا القطاع إيمانا من ســـموه بأهميته في
خدمـــة االقتصـــاد الوطني وتعزيـــز برامج
البحرين في مجال تنويع مصادر الدخل.
ونـــوه إلـــى أن جمعيـــة مصـــارف البحرين

وأشـــار إلـــى أن الحكومة برئاســـة صاحب

الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بديوان
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

وقـــال إن االحتفـــال بــــ (مئويـــة القطـــاع

ُسبل التطور والنجاح.

الخدمـــات المصرفية االلكترونية .وأشـــاد

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تولـــي

مع رئيس مجلـــس إدارة جمعية مصارف

المصرفـــي) تمثـــل مناســـبة مهمـــة لتوثيق

اهتمامً ا كبيرًا بالقطـــاع المصرفي ،وتعمل

تقنيـــة وتكنولوجيـــة وتقـــدم ملحوظ في

ودوره في مســـيرة النماء الوطني ،متمنيا

البحريـــن الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة

نجاحـــات القطاع المصرفي فـــي البحرين

باســـتمرار علـــى تطويـــره لكـــي يواكـــب

البركـــة المصرفيـــة عدنـــان يوســـف ،حيث

بشـــقيه التقليـــدي واالســـامي ،وحـــرص

المســـتجدات الماليـــة العالميـــة ،وعملـــت

المطـــوع بالجهـــود التي تقوم بهـــا جمعية

جرى بحث آخر االستعدادت والمقترحات

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء
علـــى تكريـــم رُ واد العمـــل المصرفي الذين

على توفير البنيـــة التحتية والتقنية التي

مصـــارف البحريـــن فـــي إعـــداد الترتيبات

والتوفيـــق .من جانبه أكد عدنان يوســـف

أســـهمت فـــي تعزيـــز دوره االقتصـــادي،

الخاصـــة باالحتفـــال بمئويـــة القطـــاع

وخـــال االجتمـــاع أكد المطـــوع أن رعاية

أســـهموا بعطاءاتهـــم وجهدهـــم فـــي تبوء

السيما في ظل ما يشهده العالم من طفرة

المصرفـــي حتـــى يكون بالمســـتوى الالئق

الذي يعبر عن تاريخ هذا القطاع ومكانته

الخاصة باالحتفال.

للجمعية والقائمين عليها استمرار النجاح
أن رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس

الـــوزراء لمئوية القطاع المصرفى تشـــكل
مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر لجميع المنتســـبين

للقطـــاع المصرفـــي والمالـــي فـــي المملكة،

تعمـــل مـــن أجـــل نجـــاح االحتفـــال ،وذلك
من خالل العديد من األنشـــطة والفعاليات
التي ترصد مســـيرة العمـــل المصرفي في
البالد ،وتجســـد مـــا وصلت إليـــه الصناعة
المصرفيـــة من تقـــدم ونمـــاء ،ودورها في
كل مـــا حققتـــه مملكة البحريـــن من نهضة
حضارية وتنموية في كافة المجاالت.

الجالهمة لـ “^” 731 :زيارة تفتيشية لـ “نهرا” على الصيدليات
بدور المالكي

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن
والخدمـــات الصحيـــة عن تطبيـــق نظام

إلكترونـــي شـــامل لتتبـــع توريـــد الـــدواء
مـــن إنتاجـــه فـــي المصنع حتـــى وصوله

للمريـــض بمـــا يضمن عدم دخـــول أدوية
مـــزورة لمملكة البحريـــن ،وكذلك لضمان
صـــرف الـــدواء بحســـب اإلجـــراءات

المطلوبـــة ،بمـــا فيهـــا األدويـــة الخاضعة
للرقابـــة ،موضحـــة أن شـــركة “”MVC
اختيـــرت مـــن قبـــل المجلـــس األعلـــى

للصحـــة لتنفيـــذ المشـــروع ،إذ ســـتنفذ

الشـــركة وتشـــغل منصـــة تتبـــع سلســـلة

التوريـــد الدوائيـــة لضمـــان تلبيـــة جميع
متطلبـــات االمتثـــال التنظيميـــة حســـب

المعاييـــر الصيدالنيـــة العالميـــة وتزويـــد
الجهـــة الرقابيـــة بالتتبـــع الفعلـــي لجميع

المنتجـــات فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحل

سلسلة التوريد من التصنيع األصلي إلى
نقطة البيع داخل مملكة البحرين.

وكشـــفت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم

الجالهمـــة عـــن أن عـــدد الصيدليـــات

المرخصـــة بمملكة البحريـــن حتى يوليو
 2020وصل إلى  323صيدلية منها 249
صيدليـــة مســـتقلة ،و 74صيدليـــة تابعة

لمرافق طبية خاصة تابعة لمستشـــفيات
أو مراكز طبية.

نظام إلكتروني

قبل صرفهـــا للتحقق من قاعدة البيانات

لتتبع الدواء من

التـــي ســـتعمل علـــى تحســـين ســـامة

المصنع للمريض

المرضـــى مـــن خـــال تقليـــل األخطـــاء
الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة.

مع بداية 2021

ً
وتعليقـــا على الشـــراكة الجديـــدة ،قالت
رئيســـة مجلـــس إدارة شـــركة “”MVC

وذكـــرت أن قســـم التفتيش أجـــرى 731
زيـــارة تفتيشـــة ليرتفـــع عـــدد الحمـــات

 9053فاتـــورة ،باســـتخدام النظـــام

التوظيـــف الجديـــد لعـــدد مـــن مفتشـــي

مـــرر القســـم  1550فاتورة يدويـــة ،وتم

بالكشـــف عن  962مخالفـــة وتصحيحها،

وتجهيـــز  3163معاملة اســـتيراد مؤقت

لألدويـــة ،و % 16مخالفـــة كانت بســـبب

 2608دواء ،مشيرة إلى أن عدد األدوية

وأوضحت الجالهمة في تصريح خاص

 3491منتجا دوائيا.

الصيدالنيـــة جـــدد  518ترخيصـــا لمنتج

أن الهيئة رصدت زيادة بنسبة  % 13في

التفتيشـــية بنســـبة  % 22نتيجـــة

اإللكترونـــي لتتبـــع األدويـــة “دور” ،كمـــا

الصيدلة اإلضافيين في الهيئة ،ما ساهم

تصنيف  328من المنتجات الصيدالنية،

وكان مـــن بينهـــا  % 38مخالفـــة متنوعة

لمنتجات غير مســـجلة ،بينما تم تســـعير

درجة الحرارة والرطوبة.

التـــي تم تســـجيلها في العـــام  ،2019بلغ

لــــ “البـــاد” أن قســـم تنظيـــم المنتجـــات

صيدالنـــي ،وباشـــر  284طلبـــا لتجديـــد

تســـجيل منتجات جديدة ،ومرر القســـم

وعلى صعيد متصل ،أوضحت الجالهمة
الشـــكاوى المقدمة إلى وحدة الشـــكاوى
الطبية في الهيئة.

الشـــيخة ضياء بنت إبراهيـــم آل خليفة
“قمنـــا ببنـــاء فريـــق احترافي المســـتوى
وقالـــت الجالهمـــة إن المملكـــة ،بموجب
هـــذا النظام ،رائـــدة على مســـتوى العالم
فـــي وقف بيـــع األدوية المزيفـــة ويجعل
سلســـلة التوريد الدوائيـــة للبحرين أكثر
أمانـــا ،مضيفـــة “لقد صممنـــا نظامنا ً
وفقا

ووكالء االســـتيراد إلـــى دفـــع أي رســـوم
إضافية”.
وأشـــادت الجالهمـــة بقـــرار المجلـــس
األعلـــى للصحـــة بتنفيـــذ مثل هـــذا الحل
المتطـــور بالتعـــاون مـــع شـــركة “”MVC

للنظـــام األوروبـــي للتحقق مـــن األدوية،

أن
وهـــي شـــركة بحرينية ،مشـــيرة إلـــى ّ
المنظميـــن لهـــذا النظام يمكنهـــم التحقق

جماعـــي النظـــام بنـــاءً علـــى المبيعـــات،

من صحة المنتجات لمنع التزوير.

إذ تمول شـــركات تصنيع األدوية بشـــكل
دون أي كلفـــة ماليـــة تتحملهـــا الهيئـــة،
ولن تضطـــر المستشـــفيات والصيدليات

فـــي البحريـــن لوضع المملكة فـــي مكانة
عالميـــا فـــي أنظمـــة تتبـــع وتعقب
رائـــدة
ً
سلســـلة التوريـــد .ويشـــرفني أن الفريق
لدينا سيقوم بتنفيذ هذا المشروع المهم
لمملكة البحرين .واآلن في ظل استمرار
وبـــاء كورونـــا ،أصبـــح توافـــر سالســـل
التوريـــد

الصيدالنيـــة

ومصداقيتهـــا

كمـــا يمكـــن لصيدليـــات البيـــع بالتجزئـــة

ً
إلحاحـــا من أي
وســـامتها أولويـــة أكثـــر

والمستشـــفيات مســـح المنتجات ضوئيا

وقت مضى”.
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سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد بجائزة شخصية العام
المنامة  -بنا

تحــت رعايــة وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفــة آل خليفة ،تم التوقيع

للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بن

علــى اتفاقيــة للعمل المشــترك بين الهيئة الوطنيــة للنفط والغاز وجامعة

إبراهيـــم آل خليفـــة ممثـــل جاللة الملك

الخليــج العربــي فــي مجــال إعــداد الدراســات البحثيــة بشــأن تأثيــر تغير

لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب

المنــاخ علــى الموارد المائية في مملكــة البحرين ،وبناء القدرات الوطنية

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة،

والمساهمة في بناء المنصة الوطنية.

بمناســـبة فوز ســـموه بجائزة (شخصية
العـــام القياديـــة الفخريـــة فـــي مجـــال
المنـــح) مـــن المركـــز األممـــي لخدمـــات

للمسئولية االجتماعية.

الكبيرة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر
بـــن حمـــد فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف

التنمية الشـــاملة في مملكة البحربن بما
فيها االنفتاح علـــى المجتمعات الدولية
ومـــد يد العون للشـــعوب المحتاجة في
مختلـــف أنحـــاء العالـــم .وأشـــاد باألثـــر

الكبير لخطوات الدعم والمســـاندة التي

وقـــع وزيـــر النفـــط علـــى هـــذه

تغيـــر المنـــاخ باتـــت مـــن القضايا

للنفط والغاز ،وعن الجانب اآلخر

النفطيـــة؛ لما لها من تأثير ســـلبي

المذكرة نيابة عن الهيئة الوطنية

المانحيـــن عضـــو الشـــبكة اإلقليميـــة

خليفـــة أن االختيـــار يعبـــر عـــن الجهود

دراســــــــة تــــأثــــيــــرات الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي عـــلـــى الــمــيــاه

المنامة  -الهيئة الوطنية للنفط والغاز

هنـــأ األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى

وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل

تعاون مشترك بين “النفط والغاز” و “الخليج العربي”

الشيخ سلمان بن ابراهيم

تقدمهـــا المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال
اإلنســـانية فـــي ظـــل توجيهـــات عاهـــل
البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

عيسى آل خليفة ،ومتابعة سمو الشيخ
ناصر بن حمـــد آل خليفة ،مبينا أن ذلك
الدعـــم الكبيـــر ســـاهم في تعزيـــز مكانة
البحريـــن علـــى ســـاحة العمـــل الخيـــري

واإلنساني في العالم.

خلف يوجه للتسريع بإنهاء تطوير “المائية”

وقعهـــا رئيـــس جامعـــة الخليـــج

العربي خالد العوهلي.

وأشـــاد الوزيـــر بالـــدور الرائـــد

لجامعة الخليـــج العربي في دعم
مســـيرة العمـــل البحثـــي والعلمي

فـــي مملكة البحرين عبر امتالكها
نخبـــة مـــن الكـــوادر األكاديميـــة
وخبـــرات بحثيـــة تتميـــز باإلبداع

والقدرة علـــى االبتكار ،فضال عن
المســـيرة الطويلـــة التـــي تمتلكها
الجامعـــة فـــي مجـــال إعـــداد

البحـــوث والدراســـات العلميـــة

المتخصصة.

عصـــام خلـــف إن أعمـــال المرحلـــة

الثانية من تطويـــر الحديقة المائية
تســـير بصـــورة منتظمـــة ،مؤكدا أن
“معظـــم أعمـــال التطويـــر للحديقـــة

التي تقام على مســـاحة  6هكتارات

تم االنتهاء منها بنسب عالية”.

جـــاء ذلك في جولة تفقدية قام بها

الوزير للمشـــروع لالطالع على سير

عملية تطوير المنطقة.

وذكـــر الوزيـــر أنـــه “تـــم تركيـــب 23
مظلـــة (أماكـــن الجلـــوس) موزعـــة

كما وجه خلف القائمين على أعمال

علـــى الحديقـــة فيمـــا لـــم يتبـــق من

مـــن أجـــل االنتهـــاء مـــن تطويـــر

النهائيـــة للمبنـــى اإلداري ،ومرفقان

التطويـــر بضرورة تكثيـــف الجهود؛
الحديقـــة خـــال األشـــهر المقبلـــة؛

تمهيدا الفتتاحها.

المباني الخدمية ســـوى التشطيبات
عامـــان إضافة إلى مصلـــى بمرافقه

الميـــاه المحـــاة يســـهم وبشـــكل

المملكـــة ،إضافة إلى تنفيذ حزمة

كبيـــر علـــى تقليل اســـتهالك الغاز

مـــن مبـــادرات المحافظـــة علـــى

الطبيعي

الميـــاه ،وتعزيـــز قـــدرات مجلـــس

وأشـــار إلى أهمية العمل المشترك
للمحافظـــة

علـــى

المـــوارد المائيـــة والمؤسســـات

المصـــادر

الحكومية ذات العالقة من خالل

المختلفـــة وتقليل اآلثار الســـلبية

إدراج مفهـــوم اإلدارة المتكاملـــة

لهـــذه الظاهرة عبر تنفيذ عدد من

للموارد المائية والتكيف مع تغير

المشروعات الصديقة للبيئة ومن

المناخ.

ضمنها مشروع الهيئة مع صندوق

عبدهللا آل خليفة.

البحريـــن وهي ،نمذجـــة تأثيرات
العذبـــة فـــي البحريـــن ،التدقيـــق

تشـــمل مجـــال دراســـات تقييـــم

الميـــاه في البحريـــن ،حصاد مياه

القطاعـــات الحيويـــة فـــي منطقة

الرمادية ،وإنشـــاء منصـــة للمناخ

خبـــرات استشـــارية اســـتثنائية

والعمـــل معـــا إليجـــاد الحلـــول

المناسبة لهذه الظاهرة.

وأوضـــح الوزيـــر إلـــى أن قضيـــة

الحيويـــة التـــي تعنـــي منطقـــة

للبيئـــة إلســـناد هـــذه الدراســـة

العربـــي خبرات متراكمـــة ،وعمق

المشـــترك فـــي البيئـــة والمنـــاخ

متخصـــص فـــي هـــذه القضايـــا

المـــوارد المائيـــة برئاســـة نائـــب

رئيســـة تهدف إلى تعزيـــز مرونة

القضايـــا ذات االهتمـــام العالمـــي

فريق دراســـات متكامـــل ومتميز

النفـــط والهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط

وبخدماتها االستشارية.

عـــن الدراســـات المتخصصـــة في

وهذا ناتـــج بفضل هللا ثم لوجود

ومجموعة واســـعة مـــن الوزارات

وبيـــن وزيـــر النفـــط أن مشـــروع
ّ

إلى نمو االقتصاد الوطني ،فضال

المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي،

علـــى المـــوارد المائية فـــي مملكة

إلـــى الجامعـــة ،واعتـــزاز الجامعة

االســـتثمارية النفطيـــة الراميـــة

مصداقيـــة الجامعة البحثية على

 )”Fund “GCFالذي تنفذه الهيئة

رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن

دور الهيئة في رســـم السياســـات

وســـبل مواجهتهـــا ،مـــا زاد مـــن

بتوقيع اتفاقية إعداد الدراســـات

والغـــاز وبرنامـــج األمـــم المتحدة

واالســـتراتيجيات التـــي تعزز من

إلـــى التكيـــف مـــع قضايـــا المنـــاخ

الحيـــوي والصحـــة ،والنفايـــات،

ذات العالقة ،تحت مظلة مجلس

فـــي كل مـــا يخـــدم األهـــداف

الحلـــول والسياســـات الراميـــة

مـــن جانبـــه ،رحب رئيـــس جامعة

البحريـــن ،مشـــيدا بثقـــة وزيـــر

مـــن قدراتهـــا البحثيـــة والعمليـــة

وعلـــى مســـتوى عالمـــي لوضـــع

دول الخليـــج العربيـــة مثـــل

التعـــاون مع مختلف المؤسســـات

والبحـــوث العلميـــة واالســـتفادة

المباني الخدمية في الحديقة.

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

والتقليـــل مـــن إنتـــاج واســـتهالك

والمؤسســـات الحكوميـــة فـــي

مع برنامج األمـــم المتحدة للبيئة

القطاع النفطي ودعم الدراســـات

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

عمليـــة المحافظـــة علـــى الميـــاه

البحثية بشـــأن تأثير تغير المناخ

فـــي المواضيـــع المتخصصـــة في

السيارات كما تم االنتهاء من أعمال

ومـــن بينهـــا قطـــاع الميـــاه؛ إذ إن

والميـــاه تخـــدم جميـــع القطاعات

وأكـــد أن الهيئـــة الوطنيـــة للنفط

األكاديميـــة المحليـــة والعالميـــة

وأوضح أنه تم االنتهاء من مواقف

على مرونة القطاعـــات المختلفة

وزير النفط ورئيس جامعة الخليج العربي

المناخ األخضر (Green Climate

والغـــاز تولـــي اهتمامـــا بتعزيـــز

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحيويـــة المرتبطـــة بالصناعـــة

الخليـــج العربـــي خالـــد العوهلـــي

الهيئـــة يتكـــون مـــن  7مبـــادرات

بثقـــة الهيئـــة بخبـــرات الجامعـــة

المنـــاخ لقطـــاع المياه فـــي مملكة

وإشار إلى امتالك جامعة الخليج

تغيـــر المنـــاخ علـــى مـــوارد المياه

في المعرفة ،وســـعة في التجربة،

الشـــامل علـــى إدارة واســـتخدام

تأثيـــر تغيـــر المنـــاخ العالمي على

األمطـــار ،االســـتفادة مـــن الميـــاه

الخليـــج العربـــي ،ولـــدى الجامعة

قضايـــا المياه ،والطاقـــة ،والتنوع
وله مســـاهمات رئيسة في إعداد
العديـــد مـــن الدراســـات فـــي مثل
هـــذه القضايـــا علـــى المســـتوى

اإلقليمـــي لدول مجلـــس التعاون

الخليجي ،ومشارك مع المنظمات

الدولية في إعداد الدراسات على

المستوى العالمي.

وأكـــد رئيـــس الجامعـــة أن هـــذا

التعاون يأتي تجســـيدا للشـــراكة
الفاعلـــة بيـــن مجلـــس المـــوارد

المائية والجامعة كونها مؤسســـة
بحثية رائدة فـــي منطقة الخليج
العربـــي تســـاهم في عمليـــة دعم

القـــرار بـــدول المجلـــس ،وهو من

أهـــم األهـــداف التي ارتآهـــا قادة
دول المجلـــس حينمـــا وجهـــوا

بتأسيس جامعة الخليج العربي.

وكافتيريا.

بنــك اإلسكــان ش.م.ب( .مقفلة)
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2020
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في  30يونيو 2020
(بآالف الدنانير البحرينية)

 30يونيو 2020
(مراجعة)

الموجودات
نقد وما في حكمة
استثمارات
قروض
استثمارات في شركة زميلة
استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
قروض بين البنوك
حسابات جارية للعمالء
حسابات حكومية
قروض ألجل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
مساهمة من قبل مساهم
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مستبقاه
حقوق الملكيه العائدة إلى مساهم البنك
حصة غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 31ديسمبر 2019
(مدققة)

27,117
5,536
728,080
4,319
49,764
31,493
29,718
876,027

30,895
4,870
710,662
4,340
50,498
29,986
30,571
861,822

7,000
2,246
492,184
44,500
12,718
558,648

10,000
2,180
467,235
68,300
7,600
555,315

108,300
22,007
54,462
()416
126,422
310,775
6,604
317,379
876,027

108,300
22,007
54,462
()416
115,527
299,880
6,627
306,507
861,822

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(بآالف الدنانير البحرينية)

للستة اشهر المنتهية في  30يونيو

دخل الفوائد
دخل من عقارات
حصة المجموعة من شركة في شركات زميلة ،صافي
دخل آخر
مجموع الدخل
تكاليف الموظفين
مصروفات أخرى
مصروفات الفوائد
مجموع المصروفات
الربح قبل مخصص انخفاض القيمة (صافي)
صافي خسارة انخفاض القيمة
الربح للفترة
الدخل الشامل االخر
مجموع الدخل الشامل للفترة
العائد إلى:
حقوق مساهم في الشركة األم
حصة غير مسيطرة

2020
(مراجعة)
15,665
140
73
278
16,156
()2,577
()969
()77
()3,623
12,533
()1,961
10,572
10,572
10,595
()23
10,572

باسم بن يعقوب الحمر ،رئيس مجلس اإلدارة

2019
(مراجعة)
14,837
278
121
259
15,495
()2,367
()842
()116
()3,325
12,170
()1,392
10,778
10,778
10,789
()11
10,778

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(بآالف الدنانير البحرينية)

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة
تعديالت للبنود التالية:
صافي حصة البنك في الربح من االستثمار في شركة زميلة
صافي خسارة انخفاض القيمة
استهالك و أطفاء
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
النقص في القروض
الزيادة في عقارات قيد التطوير
النقص ( /الزيادة) في الموجودات االخرى
النقص في قروض بين البنوك
الزيادة في الحسابات الجاريه للعمالء
الزيادة في المطلوبات األخرى
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء معدات
(االستثمار في) مقبوضات من استرداد سندات الدين
االستثمار في شركة زميلة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
مقبوضات قروض ألجل
سداد القروض ألجل
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  30يونيو
يشمل النقد ومافي حكمه:
النقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90
يوما أو أقل)
ايداعات لدى مصرف البحرين المركزي (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  90يوما أو أقل)

 30يونيو  30 2020يونيو 2019
(مراجعة)
(مراجعة)
10,572

10,778

()73
1,961
270
12,730
3,288
()1,993
689
()3,000
65
5,139
16,918

()121
1,392
262
12,311
18,569
()3,583
()233
()500
977
227
27,768

()58
()667
41
()684

()33
170
11
148

36,200
()60,000
3,782
()20,018
()3,784
30,901
27,117

2,750
()10,000
()12,917
()20,167
7,749
18,088
25,837

135
5,154
428

98
680
859

21,400
27,117

4,000
20,200
25,837

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(بآالف الدنانير البحرينية)

رأس
المال

( 2020مراجعة)
108,300
كما في  1يناير 2020
مجموع الدخل الشامل للفترة -
خسارة التعديل
اإلعانة الحكومية
خسارة التعديل التي تتحملها
الحكومة
108,300
كما في  30يونيو 2020
( 2019مراجعة)
108,300
كما في  1يناير 2019
مجموع الدخل الشامل للفترة -
108,300
كما في  30يونيو 2019

نجالء الشيراوي ،عضو مجلس اإلدارة

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك
مجموع
احتياطي
مساهمة
حصة غير حقوق
أرباح
من قبل احتياطي القيمة
مستبقاه المجموع مسيطرة الملكية
مساهم قانوني العادلة
22,007
-

54,462
-

()416
-

6,627 299,881 115,528
()23
10,595
10,595
(- )15,443( )15,443
659
659

306,508
10,572
()15,443
659

22,007

54,462

()416

15,083
15,083
6,604 310,775 126,422

15,083
317,379

22,007
22,007

54,462
54,462

8
8

6,652 277,163 92,386
()11
10,789
10,789
6,641 287,952 103,175

283,815
10,778
294,593

د .خالد عبداهلل ،المدير العام

تم استخراج هذه المعلومات من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020حيث تم اعتمادها من قبل مجلس األدارة في  13اغسطس 2020
و تمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو.
8/13/20 1:18 PM

1339- Eskan Bank Q2 Financial Ad 2020-Al Bilad-HP-260 X 300-V5-Final.indd 1

05

local@albiladpress.com

إعالنات الشواغر فرصة للباحثين عن عمل

األحد  16أغسطس  26 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4324

حمي ــدان :نث ــق بالعام ــل البحرين ــي وتوظيف ــه يخ ــدم مصلح ــة المنش ــأة

مدينة عيسى  -وزارة العمل

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية
جميـــل حميـــدان أن بـــدء تنفيـــذ قـــرار

اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل بإعطـــاء

األولويـــة لتوظيـــف البحرينييـــن وعدم

ببيانات أصحاب العمل الذين يتقدمون

استقطاب
الشباب البحريني
واستثمار
طاقاته بما
يخدم مصلحة
المنشأة

بطلبـــات للحصـــول علـــى تصاريح عمل

مـــن الخـــارج أو التحويـــل المحلـــي ،كما

تـــم تشـــكيل فريـــق تســـويق للتواصـــل
مـــع أصحـــاب العمـــل الذيـــن يتقدمـــون
بطلبـــات تصاريـــح عمـــل مـــن الخـــارج

فـــي المهن المناســـبة للبحرينيين والتي
ً
مســـبقا للحصـــول علـــى
تـــم تحديدهـــا

الشـــواغر ،كمـــا تقـــوم الـــوزارة بتنظيـــم

وتنســـيق مقابـــات التوظيـــف بحســـب

إصـــدار تراخيص عمـــل من الخارج قبل
إعـــان الشـــواغر للمواطنيـــن من خالل

إرســـال الـــوزارة خيـــارات التوظيف من
البحرينييـــن لصاحـــب العمـــل المتقـــدم
بالطلـــب ووضـــع إعالنـــات يوميـــة لمدة

أســـبوع في الصحف المحلية على نفقة
مقـــدم الطلـــب مـــع تـــرك الخيـــار لمقـــدم

الطلـــب بالتوظيف المحلي أو الخارجي
بعد مرور أســـبوعين مـــن تاريخ الطلب،
سيســـهم فـــي توفيـــر مزيـــد مـــن فرص

العمـــل المناســـبة للمواطنيـــن ،إضافـــة

إلـــى تعزيـــز مبـــادئ الشـــفافية والعدالة

والمنافســـة المتكافئـــة في ســـوق العمل

من خالل إتاحة الفرصة أمام المواطنين
للتعرف على فرص التوظيف المتوافرة
لدى منشآت القطاع الخاص.

وتعـــد اآللية الجديدة المتعلقة باإلعالن
عن الشـــواغر بعد التقـــدم بطلب إصدار
تصريـــح للعمـــل مـــن الخارج لـــدى هيئة

تنظيم سوق العمل آلية إضافية إلتاحة
مزيـــد من فرص العمـــل أمام المواطنين

والتعـــرف على الشـــواغر المتوافرة لدى
أصحاب العمل ،وهـــي تعد آلية إضافية

لآلليـــات المتبعة واإلجـــراءات المعمول
حاليـــا فـــي وزارة العمـــل والتنميـــة
بهـــا
ً

االجتماعيـــة ،التـــي تواصـــل تقديـــم

خدماتهـــا في تلقي الشـــواغر الوظيفية

رغبـــة صاحـــب العمـــل وعـــرض مزايـــا

جميل حميدان

وحوافـــز توظيف البحرينييـــن المتاحة

حتـــى قبـــل تقـــدم أصحـــاب العمـــل

وجـــه ،عبر التواصل مـــع أصحاب العمل

أصحاب العمل إدخال الشواغر وإدارتها

وتزويدهـــم بالمـــوارد البشـــرية الوطنية

الســـتقدام عمالة من الخارج ،إذ بإمكان
بأنفســـهم من خالل النظـــام اإللكتروني،

إضافـــة إلى عـــرض الشـــواغر الوظيفية
علـــى الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي معرض

التوظيـــف اإللكتروني مـــن خالل موقع

الوزارة اإللكتروني؛ ليتسنى لهم اختيار
مـــا يناســـبهم مـــن الوظائـــف المتاحـــة

وترشيح أنفسهم بشكل مباشر.

لتحصيل الشواغر الوظيفية للمواطنين
لتوظيفهـــم في تلك الشـــواغر ،وتعريف

أصحـــاب العمل بالمزايـــا التي يحصلون
عليهـــا عنـــد توظيفهـــم للمواطنيـــن

الباحثيـــن عـــن عمـــل ،مشـــي ًدا فـــي هذا
الســـياق بتعـــاون أصحـــاب العمـــل مـــع

المبـــادرات الهادفـــة إلى إدمـــاج الكوادر
البحرينيـــة بمنشـــآت القطـــاع الخـــاص،

أمـــا فـــي حـــال رغبـــة صاحـــب العمـــل

ومنو ًهـــا بمـــا يتميز بـــه أصحـــاب العمل

من الخارج فســـوف تقـــوم هيئة تنظيم

تجاه بلدهم عبر مشـــاركتهم الفعالة في

التقـــدم بالحصـــول علـــى ترخيص عمل

ســـوق العمـــل وكإجـــراء إضافـــي جديد

بعرض الشـــواغر في الصحـــف المحلية،

وإذا تعـــذر وجـــود بحرينييـــن لشـــغل
وظيفـــة تخصصيـــة بعـــد اإلعـــان عـــن

الشـــواغر يتـــم الســـماح لصاحـــب العمل

التقدم بطلب تصريـــح للعمل من خارج
البحرين.

مـــن حـــس وطنـــي ومســـؤولية عاليـــة

المســـيرة التنموية وتوفير فرص العمل
المجزيـــة للمواطنيـــن والمحافظـــة على
اســـتقرارهم الوظيفـــي ومنحهـــم فرص
الترقـــي ألخـــذ المواقـــع القياديـــة فـــي

مختلف مواقع اإلنتاج ،كما أشاد بتعاون
المنشـــآت ودعمهـــا لبرامـــج ومشـــاريع

التوظيف المختلفـــة التي تطلقها وزارة

وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية

العمل والتنمية االجتماعية.

الفنيـــة واإلداريـــة للتعـــاون مـــع هيئـــة

االجتماعية إجراءات تنظيمية للتعامل

االجتماعيـــة اســـتكملت اإلجـــراءات

تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ
القـــرار الجديـــد المعلـــن عنه علـــى أكمل

مثل دعم األجور والتدريب.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن خطـــط إدمـــاج

المواطنيـــن الباحثين عن عمل متنوعة،
وتســـير وفـــق منظومـــة متكاملة تهدف
إلـــى اســـتدامة اســـتقرار ســـوق العمـــل

وتعزيـــزه بالكـــوادر الوطنيـــة القـــادرة
علـــى إدارة اإلنتـــاج ،إذ يتالقـــى ذلـــك

المنامة  -هيئة شؤون الكهرباء والماء

قام وزير شـــؤون الكهرباء و الماء وائل

التشـــغيل قريبا؛ لإليفـــاء بمتطلبـــات

خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء

وقـــا الوزيـــر إن مشـــروع محطة الـــدور

المبـــارك والشـــيخ نواف بـــن ابراهيم آل
والمـــاء بزيـــارة تفقديـــة لموقـــع محطة
مشـــروع شـــركة الـــدور الثانيـــة إلنتـــاج
الكهربـــاء والمـــاء لتفقـــد مواقـــع شـــبكة

الكهرباء والماء الرئيسة ومحطة إنتاج

الكهرباء والماء الخاصة.

وأكد القائمون على محطة الدور الثانية
إلنتاج الكهربـــاء والماء جاهزية مرحلة

الشبكة من الطاقة الكهربائية والمياه.

الثانيـــة إلنتـــاج الكهربـــاء والمـــاء يتـــم

تنفيذهـــا عن طريـــق التعاقد مع القطاع
الخـــاص بنظـــام ( )IWPPعلـــى أســـاس

إنشاء وامتالك وتشغيل المحطة بنظام
( )BOOبقـــدرة إنتاجية  1500ميغاوات

مـــن الكهرباء و 50مليـــون جالون يوميا
من مياه الشرب.

“العاصمة” تختتم دورات موجهة لـ  121متطوعا

مـــع مشـــروعات وبرامـــج التوظيـــف

التـــي تنفذهـــا وزارة العمـــل والتنميـــة

االجتماعيـــة ،ما يســـهم فـــي المحافظة
على نســـبة البطالة فـــي حدودها اآلمنة

والمطمئنة بمملكة البحرين ،مجد ًدا ثقته

بالعمالة الوطنية التـــي أثبتت التجارب

العملية جدوى االعتماد عليها في إدارة
عجلـــة اإلنتـــاج ،مشـــي ًدا بمـــا يتمتـــع بـــه

العامـــل البحريني مـــن انضباط وظيفي
والتـــزام بأخالقيـــات العمـــل وحرصـــه

المســـتمر على التطوير الذاتي والمهني

والوالء الوظيفي للمنشـــأة والعمل على
تطويرها ،وهي من العوامل التي تحفز
صاحب العمل على اســـتقطاب الشـــباب

واتخـــذت وزارة العمـــل والتنميـــة

البحرينـــي واســـتثمار طاقاته بما يخدم

مع هـــذه اآللية الجديدة من خالل قيام

االستقرار الوظيفي المنشود وبما يعود

الهيئـــة بتزويـــد الـــوزارة بشـــكل يومـــي

قرب تشغيل محطة الدور الثانية للكهرباء

مصلحة المنشأة التي يعمل بها ويحقق
بالفائدة على الجميع.

المنامة  -وزارة الداخلية

اختتمت محافظة العاصمة دورة عمل
إرشـــادية نظمتهـــا بالتعاون مـــع وزارة
الصحـــة ضمن سلســـلة دورات أقيمت
بواسطة االتصال المرئي ،استفاد منها
 121متطوعا ،حيث اســـتقبل محافظ
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن
آل خليفـــة محاضـــرة الـــدورات القائم
بإعمـــال رئيـــس مجموعـــة صحـــة
الميـــاه والمؤسســـات بـــإدارة الصحـــة
العامـــة فـــي وزارة الصحـــة زهـــرة
الســـيد إبراهيم ،بحضور رئيس قســـم
الشـــكاوى واالســـتعالمات بالمحافظة
ســـلمان الشـــيخ .وأشـــار محافـــظ
العاصمـــة إلى أن تنظيم هذه الدورات

يهدف إلـــى تدريـــب المتطوعين على
القيـــام بحمـــات تفتيشـــية لتقييـــم
الوضـــع الصحـــي فـــي الصالونـــات
ومحالت الحالقة والتجميل الرجالية
والنســـائية والتأكد من عـــدم اإلخالل
باالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحية
التـــي يتعيـــن اتخاذهـــا فـــي المحـــال
التجاريـــة والصناعيـــة ،ضمـــن الجهود
الوطنيـــة المبذولـــة الحتـــواء ومنـــع
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد
(كوفيـــد  ،)19 -خاصـــة أن هـــؤالء
المتطوعيـــن هـــم ممثلـــو المجمعـــات
الســـكنية المعتمديـــن لـــدى تطبيـــق
عاصمتي اإللكتروني.

شواغر الوظائف :نائب رئيس تنفيذي ببنك ومعلمون بمدارس ومحاسبون
أول أسبوع للتعاون مع “سوق العمل” لنشر اإلعالنات
أمل الحامد

تنوعت الشــواغر الوظيفية التي تم إعالنها في األســبوع الجاري بعد تطبيق اآللية الجديدة التي تم اعتمادها بناء على قرار اللجنة التنســيقية برئاســة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،بإعادة فتح باب اســتقدام

العمالة من الخارج بعد أن تم وقف إصدار التصاريح الخاصة بذلك منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19
وكانـــت مـــن أبـــرز الشـــواغر الوظيفية

وكذلـــك تضمنـــت الشـــواغر الوظيفية

اإلعـــان عـــن شـــاغر لشـــغل وظيفـــة

بيوتـــي صالـــون ،عامـــل لشـــركة خالـــد

التـــي أعلن عنهـــا عبر صحيفـــة “البالد”

مـــا يلي :خبيـــرة تجميل في لي ســـوار

مســـاعد مديـــر فنـــدق ،وآخـــر لوظيفة

محمـــد حبيـــب عبـــدهللا ،محاســـب

مديـــر مدرســـة ،وثالـــث لشـــغل وظيفة

لشركة آرووم للمقاوالت ،مساعد مدير

لنائب رئيس تنفيذي لبنك ،ومدرســـين

فندق لـ “ذا ميرتشـــانت هاوس” ،كاتب

بمدارس عدة ،ومدير مدرســـة ،ومدير

محفوظـــات لشـــركة تيرنـــا للمقاوالت،

مشـــروعات بشـــركة ،ومستشـــارين،
ومدربيـــن

بمركـــز

مســـاعد لألعمـــال المكتبيـــة لشـــركة

للموســـيقى،

بواليدس للبناء ،مستشار طبي لمختبر

وأخصائيين ،ومديرين ،مدير حسابات

اكســـبرس للتحاليـــل الطبيـــة ،فنـــي

ومشرفين.

وكانـــت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل قد
أعلنـــت بتاريـــخ  29يوليـــو الماضـــي
عـــن آليـــة جديـــدة تتمثـــل فـــي نشـــر

إعالن شـــواغر التوظيـــف في الصحف

المحلية من قبل المؤسســـات الخاصة
التي تتقدم بطلب اســـتقدام عمالة من

الخارج ،وســـتتاح الفرصـــة للمواطنين
الراغبيـــن للحصـــول علـــى الوظائـــف
التقـــدم لهـــا ،وفـــي حـــال عـــدم التقدم

للوظيفـــة خـــال فتـــرة أســـبوعين من
نشـــر اإلعـــان ســـيتم مباشـــرة طلـــب

االســـتقدام

للوظيفـــة

المطلوبـــة.

وأضافـــت الهيئة أن الوافدين بالمملكة
الذين تنطبق عليهم الشروط بإمكانهم

أيضا التقدم للحصول على الشواغر.

كهربائي لشـــركة فيينا لتوزيع المكائن،
أعلنـــت عنها هيئـــة تنظيـــم االتصاالت

اإلطـــارات لشـــركة ترايســـن لتلبيـــس

منظـــف لشـــركة ســـباوندر العقاريـــة،

ودعـــت فيهـــا الشـــركات المتقدميـــن

كما تضمنت الشواغر الوظيفية التالي:

منســـق مشـــروعات لشـــركة أكســـيون

لمغســـلة مرتينايزنك للتنظيف السريع،

لشـــركة ســـيكو ،محلـــل ائتمان لشـــركة

منذ يـــوم االثنين وحتى يوم الخميس
المؤهليـــن بشـــكل مناســـب للتقـــدم

للوظائـــف ،التالـــي :مديـــر فـــي شـــركة

الغالية ،مشـــرف بشـــركة هانية جنرال
تريدنـــج ،موظـــف مبيعات في شـــركة

بنان للمواد الغذائية ،مدير الحســـابات
بشـــركة أصبـــاغ همبـــل (البحريـــن)،

مستشـــار لشـــركة اليكتريســـت دي

فرانـــس ،مستشـــارين لشـــركة ري.ماك
بحريـــن ،كهربائـــي لشـــركة منـــدي

التجـــاري ،مدربـــان اثنـــان فـــي مركـــز
هارمونـــي للموســـيقى ،نـــادل لمطاعـــم

ومع بـــدء تفعيل هذه اآلليـــة الجديدة

فـــي شـــركة المأكـــوالت الســـريعة

فتح باب اســـتقدام العمالة من الخارج

ســـكرتير عـــام فـــي مصنـــع المســـتقبل

مـــن تاريخ  9أغســـطس الجـــاري أعيد
بعـــد أن تـــم وقـــف إصـــدار التصاريـــح
الخاصـــة بذلـــك منـــذ شـــهر مـــارس

الماضـــي بســـبب تداعيـــات جائحـــة

فيروس كورونا.

المحـــدودة وهي فرع لشـــركة أجنبية،
إلنتاج الخرســـانة الجاهزة والخرسانة
المســـبوكة وطابـــوق البنـــاء ،أميـــن

الصنـــدوق “كاشـــير” فـــي شـــركة ايفـــر

فاين تريدينغ ،مستشـــار لشـــركة بوابة

ومن شـــأن هذه اآللية من شـــأنها فتح

األثيـــر إلدارة األعمـــال ،مديـــر التموين

مختلف الوظائـــف في القطاع الخاص

عامـــل لشـــركة أوتـــو ســـيتي لخدمات

البـــاب أمـــام المواطنيـــن للتقـــدم إلـــى

وتوظيـــف مؤهالتهـــم وخبراتهـــم فـــي

جميـــع المجاالت ،كما أنها تســـهل على
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص الوصول

للعمالـــة الوافـــدة الموجـــودة داخـــل
المملكـــة دون الحاجـــة إلـــى اســـتقدام
عمالـــة وافـــدة مـــن الخـــارج ،وبالتالـــي

استيعاب أي فائض في العمالة.

وتضمنـــت الشـــواغر الوظيفيـــة ،التـــي

موظـــف اســـتقبال لمطعـــم ماهونيـــا،

لشـــركة برجـــر لألصبـــاغ البحريـــن،

الســـيارات والتجارة ،رئيس قســـم في

شركة انفستريد ،مشرف لشركة ورلي
بارســـونز سيرفســـز بي تـــي واي ليمتد
وهـــي فـــرع لشـــركة أجنبية ،مستشـــار

لشـــركة اليكتريســـت دي فرانـــس،

مدير مشـــروعات لشـــركة كويك زيبرا
سيرفيســـز ،رئيـــس المشـــروع لشـــركة
بريـــك اب ،عامل في صناعة وتقســـية

اإلطارات.

مدير تنفيـــذي لبنـــك  ،ABCميكانيكي

نـــادل لمطاعـــم تيرمينـــال ترانزيـــت

برجر ،مدير لمطعم شـــركة فود فســـت

مانباور ،عاملين لشركة ويست بوينت
هوم  -بحرين ،موظف مبيعات لشركة
ميرفي هير ديزاين ،نادل لمطعم تبريز،
طبيب بيطـــري لعيادة الكفوف األربعة
البيطريـــة ،مُ قيِّ ـــم لشـــركة جونســـون
مـــارش سيســـتمز ،أخصائـــي عالقـــات

عامة لشـــركة رايت فينجر للتنظيفات،
مدير لشـــركة مالتي ناشـــنونال سكول
 -بحريـــن ،كهربائـــي ســـيارات لورشـــة

العدالـــة لخدمـــات الســـيارات ،موظف
لشـــركة انينيـــا هوليديـــز ،مصمـــم

داخلي لشـــركة بيت الحجر المقدســـي
للمقـــاوالت ،تنفيـــذي مبيعـــات لشـــركة

بروتيكـــت برودكتـــس ،حـــاق لـ “بوس
ســـبا أنـــد صالـــون” ،أخصائـــي لشـــركة

ألمنيوم البحرين “ألبا” ،ملمع السيارات
لشـــركة كفـــاكا نانـــو ســـيراميك بـــرو

البحرين ،طباخ سفينة لشركة المراعي
البحريـــن ،نـــادل لشـــاورما عـــز الشـــام،

مســـاعد لألعمـــال المكتبيـــة لمكتـــب

دار بوأحمـــد للعقـــارات ،عامـــل لشـــركة
جيليبـــي لتخليـــص معامالت ،مشـــغل

(آالت بميكانيكية) عام لشـــركة مناديل
ألجلـــك ،مدير إلســـبارتن فتنس ،مطرز

باليد لمتجر شذى العصفور للعباءات.

مـــدرب رياضي لشـــركة دبليـــو آند كو،

إماجينيرينج للمقـــاوالت ،مبرمج نظم

بروكو للخدمات المالية ،نائب الرئيس
التنفيـــذي لمجموعة البركة المصرفية،
مصمم لشـــركة بي اف جـــي للواجهات

الخرسانية المتطورة.

وكانت الشواغر الوظيفية المعلن عنها
بالمـــدارس هـــي اآلتية :مدرســـين في

المدرســـة البريطانية “بريتيش سكول
البحرين” ،مشـــرف لمدرســـة نور الديار
الخاصـــة ،مديـــر لمـــدارس المواهـــب

العالميـــة واألطفـــال ،مدرس لمدرســـة
ســـانت كريســـتوفر البحريـــن مقرهـــا

فـــي مدينـــة عيســـى ،مشـــرف إداري

لمركـــز ثينك لســـلوك وتنميـــة األطفال،

مستشـــار لمدرســـة أي إم أي العالميـــة
 -البحرين ،ســـكرتير تنفيذي لمدرســـة

بيكن الخاصة.

يذكـــر أن البحريـــن وفـــي إطـــار

اإلجـــراءات المتخـــذة لتعامـــل مـــع

تداعيـــات جائحة كورونـــا (كوفيد )19

فتحت بـــاب تصحيح أوضـــاع العمالة

المخالفة الستيعاب وتلبية احتياجات
ســـوق العمـــل مـــن العمالـــة المتوافـــرة

داخل المملكة الســـيما مع إغالق طرق
المالحـــة فـــي العديـــد مـــن دول العالم

وبالتالي عدم القدرة على حيل العمالة
المخالفيـــن أو اســـتقدام عمـــال مـــن

الخارج في حينها.
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“األطباء” تؤيد اإلجراءات االحترازية للفريق الطبي بشأن التجمعات الدينية
المنامة  -بنا

قالـــت رئيســـة جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة
غادة القاســـم إن األطباء والكـــوادر الصحية
فـــي الصفـــوف األماميـــة بمملكـــة البحريـــن
يســـتمدون عزيمتهم وأملهـــم من هللا ثم من
الدعم والوعي الشـــعبي الذي تبديه شـــرائح

المجتمـــع ،وهـــم ِّ
يعولـــون على اســـتمرار هذا

القاسم :دعم العاملين
في الصفوف األمامية
بالشعور بالمسؤولية وليس
بالشعارات

كورونا كوفيد  19 -لحماية أرواح المواطنين

ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن”.

وتضحياتنـــا كأطبـــاء وكفريـــق طبي مســـاند

وإجـــراءات مملكـــة البحريـــن فـــي مكافحـــة

وأضافـــت “فـــي هـــذا االطـــار فـــإن جمعيـــة

نعمـــل فـــي الصفـــوف األماميـــة منـــذ بـــدء

االحترازيـــة والتدابيـــر التـــي أقرهـــا فريـــق

واحبائنا في مملكة البحرين”.

البحريـــن الطبـــي بخصـــوص التجمعـــات

مـــن أجل صحة وســـامة الجميـــع فضال عن

فقـــط ،بل يجب أن يكون من خالل الشـــعور

كوفيـــد -19قد طال علـــى الجميع بما تحمله

والمســـاهمة بكل الجهود الممكنة في العودة

المجتمـــع ،ولكـــن األصعـــب أصبـــح خلفنا إن
بتنـــا نـــرى ضـــوءا فـــي نهايـــة النفـــق ،ومـــا

بالشـــعارات والتنظيـــر فـــي وســـائل اإلعـــام

وقالـــت“ :نعلـــم أن أمـــد جائحـــة كورونـــا

بالمســـؤولية الكاملـــة نحـــو ســـامة المجتمع

مـــن تبعـــات وتحديات على جميـــع قطاعات

فـــي طريقة ممارســـة حياتنـــا اليومية وذلك

الســـريعة الـــى ممارســـة حياتنـــا الطبيعـــة
ومـــن خـــال االلتـــزام الكامـــل باإلجـــراءات

شـــاء هللا ،ومع بشـــائر تطور العـــاج واللقاح

خالل فترة التصدي لهذا الفيروس الخطير.

االحترازيـــة المقررة من قبل الفريق الوطني

علينـــا ســـوى مواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات

والمقيميـــن والعودة الســـريعة إلى ممارســـة
حياتنـــا اإلجتماعيـــة كمـــا كانت قبل تفشـــي
هـــذه الجائحـــة ،ويجـــب أن تترجـــم جميـــع
الجهود الشـــعبية والدعم الى قرارات صعبة

العريبي :اإلجراءات االحترازية في “عاشوراء” تسهم بتفادي موجة جديدة من “كورونا”
المنامة  -بنا

أشـــاد عبدالحكيـــم العريبـــي استشـــاري أنـــف

باإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة التي أقرها
الفريـــق الطبـــي إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء،

موضحـــا أن صحـــة المواطـــن أولويـــة تحظى

باالهتمام والرعاية.

تكون ســـبب ارتفاع اإلصابـــات ،منوها إلى أن

إصابـــات عاليـــة مثـــل الواليـــات المتحـــدة

األمريكيـــة والهنـــد والبرازيـــل والمكســـيك

وروســـيا ،باإلضافـــة إلى الـــدول التي واجهت
الموجـــة الثانيـــة مـــن كوفيـــد  19مثل فرنســـا

وإيطاليـــا واســـبانيا ،موضحـــا “أن الدول التي
تشـــهد موجـــة ثانيـــة أصبحـــت أكثـــر خطورة

ألن معدالت اإلصابة اكثر ارتفاعا من الموجة
األولى بسبب التجمعات ورفع القيود جميعها
فـــي أن واحـــد” .وأضاف “أن مملكـــة البحرين
تحـــدد اإلجـــراءات واألمـــن خـــال البحـــث

بالتصـــدي للفيـــروس ،بما في ذلـــك االمتناع

وكبيرة .ونحن ال نريد أن نضطر الى التعامل

على مساهماتهم القيمة في خدمة المجتمع،

مع مثل هذا الوضع هنا في مملكة البحرين”.

ومواصلـــة التزامهـــم الكامـــل باإلجـــراءات

عـــن التجمعات بمـــا فيها التجمعـــات الدينية

المنامة  -بنا

إلـــى لقـــاءات محدودة على مســـتوى

قالـــت استشـــارية علـــم األمـــراض

أفـــراد العائلـــة الواحـــدة ،وتجنـــب

واحتمالية التعرض للعدوى .وأشارت

التجمع بأعـــداد كبيرة ولمـــدة طويلة

اليوســـف إلى أهمية ترك مســـافة متر

بيـــن األهـــل قـــدر اإلمـــكان ،وتجنـــب

إلـــى متريـــن بين كل شـــخص واآلخر
ً
حفاظـــا علـــى التوصيـــات المشـــار

بالتزامـــن مـــع المناســـبات المختلفـــة،

إليهـــا لتحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي،

والتـــي تكون ســـببا النتقـــال العدوى.

واالســـتمرار باتباع الســـلوك الصحي،

وبينـــت أنـــه وفـــي إطـــار مكافحـــة

وااللتـــزام بغســـل اليدين واســـتخدام

انتشار فيروس كورونا ،وحرصا على

المطهر الكحولي كلما أمكن ،وضرورة

صحـــة المراجعيـــن والمتردديـــن على

رجاء اليوسف

وضـــع الكمامة وتجنب لمـــس الوجه،
ً
وخصوصـــا العيـــن واألنـــف والفـــم.

على جميع المترددين ضرورة التقيد

أو ذوي المناعـــة القليلـــة واألمـــراض

إلى ذلـــك دعت إلى تغطيـــة الفم عند

وااللتزام بتعليمـــات مكافحة العدوى

المزمنـــة فـــي األماكن التـــي قد تكون

الســـعال ،والتخلـــص مـــن المناديـــل

داخل وخارج المستشفيات والمراكز

مزدحمـــة إذا مـــا دعـــت الحاجـــة أو
ً
حفاظـــا علـــى صحتهـــم
الضـــرورة،

المســـتخدمة بالطريقـــة الصحيحـــة،
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من

وســـامتهم .ووجهت أفراد المجتمع

الحمى أو الســـعال ،وفـــي حال ظهور
أعـــراض علـــى أي شـــخص االتصال بـ

بالقـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة من

إقامـــة الموائـــد الكبيـــرة والتجمعـــات

وهـــذا يتطلـــب تكاتـــف المواطنيـــن واتبـــاع
اإلجـــراءات للتصـــدي لهذه الجائحة” ،مشـــيرا

مســـؤولية تقـــع علـــى كل فـــرد مـــن

إلى أن “اإلجـــراءات التي صدرت عن اجتماع

افـــراد المجتمـــع .داعيـــة إلـــى التقيـــد

رئيس المجلس األعلى للصحة ومجلس إدارة

بالســـلوك المجتمعي الواعي للوصول

األوقـــاف الجعفريـــة تتيـــح فرصـــة للدخـــول

إلـــى األهـــداف المنشـــودة للحـــد مـــن

بتجربة فريدة من نوعها وهي تأدية الشـــعائر

انتشار الجائحة .وأشارت إلى أهمية

الدينيـــة والحســـينية فـــي جو أســـري” .وقال

تطبيـــق توصيـــات الفريـــق الوطنـــي

“إن النقل المباشـــر للشـــعائر هـــو الحل الوحيد

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

مؤكـــدة أهمية عـــدم التـــردد عليها إال

بالظـــروف الراهنـــة ،وســـوف تكـــون أجـــواء

(كوفيـــد  )19مـــن أجـــل الحفـــاظ على
ً
منوهـــة
صحـــة وســـامة الجميـــع،

عند الضرورة وللحاالت الطارئة.

إلى الستفادة من خدمة التطبيب عن

وشـــددت اليوســـف على أهمية عدم

بعد والخدمـــات المقدمة من األطباء

 444واتبـــاع التعليمـــات التي ســـوف

الذاكرة”.

بأهميـــة اختصـــار التجمعـــات العائلية

اصطحـــاب األطفـــال وكبـــار الســـن

عبـــر االستشـــارات بواســـطة االتصال

تعطى إليه.

عاشـــوراء هـــذا العـــام مميـــزة ولن تنســـى من

الراميـــة لتعزيـــز جهـــود الحـــد مـــن انتشـــار

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -والحفـــاظ
علـــى صحـــة الجميـــع ،مشـــد ًدا علـــى أهميـــة
تقيـــد الجميـــع بتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا فيمـــا

يخص التجمعات في كل مرحلة من مراحل

رائد المرزوق

إلـــى اللقـــاح المضـــاد للفيـــروس لمـــا تمثلـــه

التهاون في تطبيق كافة التعليمات الموصى
بهـــا والصـــادرة عن الفريـــق الوطنـــي الطبي

ودعـــا المـــرزوق إلـــى المواصلة بعـــزم وعدم

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19 -

االحترازيـــة ،واالبتعـــاد عن كافـــة التجمعات

الناجمـــة عـــن المخالطـــة وتجنـــب ارتفـــاع

ســـتؤدي إلى خفض معدل الحـــاالت القائمة
عددهـــا بمـــا يعكس حجـــم هذه المســـؤولية

المجتمعيـــة بالغة األهمية والواجب الوطني
الـــذي يجب االلتـــزام به في ســـبيل الحفاظ
علـــى صحـــة الجميع .ونوه المـــرزوق إلى أن

مختلـــف المرافـــق الصحيـــة يتوجب

الصحيـــة للمحافظـــة على ســـامتهم،

منع التجمعات السبب الرئيس في انتشار الفيروس

التحو :اإلجراءات االحترازية إلحياء عاشوراء الحل المثالي بظل الظروف االستثنائية

المنامة  -بنا

والتباعـــد االجتماعي في مناســـبات العيد

بعـــزم وفـــق المســـؤولية الوطنيـــة لتجـــاوزه

أكـــد الطبيـــب يوســـف التحـــو ضـــرورة

والعزاء ،وعلى رغم رفع بعض القيود على

والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي الجهـــود الوطنيـــة

االحترازيـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا،

مواصلـــة التقيـــد باإلجـــراءات االحترازيـــة

الســـبب الرئيس في انتشار الفيروس من

وجـــدد المرزوق التأكيد على إلزامية ارتداء

شخص إلى آخر بصورة سريعة وخطرة.

واألوقـــات مـــا عـــدا أثنـــاء قيـــادة الســـيارة،

الطبـــي والمجلس األعلى للصحة برئاســـة

تحدي فيروس كورونا يستوجب المواصلة

والقـــرارات الصـــادرة عـــن الجهات الرســـمية

الفيـــروس ،مؤكـــدا اتبـــاع التوجيهات وعدم

والشـــركات والقطـــاع المصرفـــي والتجـــاري

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19هـــو

كل أفـــراد المجتمع باإلجـــراءات االحترازية

فـــي ســـبيل الوقايـــة والحـــد مـــن انتشـــار

بجميـــع المؤسســـات األهليـــة والحكوميـــة

نتيجة لتفشـــي الفيروس بصورة متســـارعة

والدراســـة ،حتى ال تدخل في الموجة الثانية

الطبـــي رائد المرزوق أهميـــة مواصلة التزام

اإلرشـــادات المتعلقـــة بالتباعـــد االجتماعي،

الكامـــل والغلق للحـــدود والمدن مـــرة أخرى

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي لمكافحـــة

أكد رئيس قســـم الطوارئ بمجمع السلمانية

لتجنـــب نقل العدوى مع أهمية الحفاظ على

خـــال فترة قصيرة من العـــودة الى االلتزام

رؤيتـــه مجـــددا فـــي البحريـــن .وأشـــيد هنـــا

والكامـــل لجميـــع التعليمـــات الخاصـــة

بفيـــروس كورونا ،ومواصلـــة االلتزام

عبدالحكيم العريبي

المنامة  -بنا

التراخي في تطبيق اإلرشادات واإلجراءات

إجراءاتها في مكافحة الفيروس ،واضطرت

وتقنيـــات الفيديـــو ،تجنبـــا للذهـــاب

المرزوق :تحدي الفيروس يستوجب المواصلة بعزم وفق المسؤولية الوطنية لتجاوزه

صحتهم وسالمتهم من أولوية قصوى.

اآلن أن هنـــاك دول كثيـــرة قـــد خففـــت مـــن

البد من االلتزام باإلرشادات الصحية للوقاية من اإلصابة “كورونا”

يجب التقيد بتوصيات الفريق الطبي في التجمعات

التعامـــل مع فيـــروس كورونا حتى الوصول

الطبـــي في المحافـــل الدولية .ونحن نشـــهد

عن ذلـــك وفيات .وهـــذا بالتأكد ممـــا ال نريد

االحترازيـــة المطلوبـــة ،والتطبيـــق الحرفـــي

الصحيـــة للوقايـــة مـــن اإلصابـــة

واألجـــدر االبتعاد عن التجمعات التي دائما ما

اإلصابـــة لـــدول العالـــم ،وخصوصـــا التـــي بها

تجمعـــات عائليـــة فـــي األعيـــاد وغيرهـــا ،تم

والتـــي تعـــزز مـــن مكانـــة البحريـــن والفريق

ال ينبغـــي التفريط في مثل هـــذه اإلنجازات

إلى عشرات األشـــخاص في محيطه وأسفر

غادة القاسم

اليوســـف ،إن االلتـــزام باإلرشـــادات

االحترازيـــة للوقايـــة مـــن فيـــروس كرونـــا،

وأشـــار إلـــى أنـــه يتابـــع باســـتمرار منحنيـــات

وأضافـــت “إن البحريـــن شـــهدت الكثيـــر

الخدمات العالجية على مستوى العالم .وإنه

نقل العدوى من خالل شـــخص واحد مصاب

ورئيســـة مركـــز الشـــامل رجـــاء

وأكد ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات واإلجراءات

من الجائحـــة مثل ما حصل في بعض الدول.

مـــن دول كثيـــرة تتمتـــع بريـــادة فـــي تقديم

رئيسة “الشامل” :تجنب إقامة الموائد الكبيرة والتجمعات بالتزامن مع المناسبات المختلفة

وأذن وحنجرة في مستشفى الشرق األوسط

اتباع االحترازات يســـهم بتفادي موجة أخرى

الصحـــة العالميـــة ،وقـــد نالت إشـــادة عالمية

مـــن حـــوادث انتشـــار الفيـــروس مـــن خـــال

والمناســـبات الدينية ،والتي يجب التقيد بها

وقالت القاسم“ :إن الدعم ال ينبغي أن يكون

الفيـــروس تنطبق تماما مع متطلبات منظمة

الجائحة وبدون كلل لحماية مجتمعنا وأهلنا

األطبـــاء تعرب عن تأييدها لـــكل اإلجراءات

توافقها مع معايير منظمة الصحة العالمية”.

كوفيـــد  .”19 -واختتمـــت بقولهـــا “إن جهود

وغيرها ،والتي قد تســـهم في تبديد جهودنا

كســـر سلســـلة انتقـــال الفيـــروس وانتشـــاره،

الدعـــم والوعـــي لمســـاعدتهم علـــى مواصلة
الثبـــات والصمود في معركتهـــم مع فيروس

المعنـــي بمكافحـــة الجائحـــة ،والراميـــة إلـــى

واألعـــراس والمؤتمرات والتجمعات العائلية

اإلحترازيـــة لمحافحـــة فيـــروس كورونـــا

بنجـــاح ،مـــن خـــال الوعـــي المجتمعـــي

استمرار الوعي العام والتقيد باإلجراءات

لمواجهـــة هـــذا الفيـــروس والتصـــدي له عبر

والتي من ضمنها منع التجمعات التي تعد

للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

خالل خلق بيئة تســـمح لـــه بأن ينتقل من

بعض النشـــاطات اال ان السماح بتجمعات
حاشـــدة ومكتفه إلحياء ذكرى عاشوراء،
أمـــر بغاية الخطـــورة ألنه ســـيضيع جهود
كل األشـــهر الســـابقة ،ال ســـيما أن منظمـــة
الصحة العالميـــة تحذر من حدوث موجة
ثانية من “كوفيد .”19 -

الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل األماكـــن

وأشـــاد التحـــو بجهـــود الفريـــق الوطنـــي

أو عنـــد ممارســـة رياضـــة المشـــي واثنـــاء

الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة

يوسف التحو

مثل الجـــري والســـباحة وركـــوب الدراجات

المجتمـــع مـــن هذه الجائحة ومـــن ذلك ما

الفتـــا إلـــى أن “علـــى الجميـــع االســـتمرار

وقال “واجبي كطبيب الحث على الوقاية

بدنيا شـــدي ًدا
الرياضـــات التي تتطلب جه ًدا
ً

للتصـــدي للفيـــروس وضمـــان حمايـــة

الهوائيـــة ،إلـــى جانب ارتـــداء الكمامات عند

تم اتخاذه من إجـــراءات احترازية خالل

صحيـــة كامنـــة أو من كبار الســـن المعرضين

لتوجيهـــات المجلـــس األعلـــى للشـــؤون

وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي ،وذلك
ً
حفاظا على الصحة والســـامة بين المجتمع

وأضـــاف “أن الوقايـــة فـــي الوقـــت
الراهـــن هـــي نفســـها ســـتمهد لنـــا الطريـــق

كبيـــرا للوصـــول إلـــى مـــا نحـــن عليـــه من

القضاء عليه في مملكة البحرين.

إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء العـــام المقبـــل

بـــإذن هللا تعالـــى بســـام و طمأنينـــة”،

وأكـــد أنه في ضوء االســـتمرار في تعليق

مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض وظروف

احياء موسم عاشوراء هذا العام استنادا

أكثـــر للخطـــر داخل إطـــار األســـرة الواحدة،

اإلسالمية.

والحـــد من انتشـــار الفيروس والســـعي نحو

بتحمل المســـؤولية والتقيـــد باإلجراءات

االحترازيـــة للقضـــاء علـــى الجائحـــة بدالَ
مـــن الرجـــوع الى نقطة البدايـــة ،فقد بذل

الفريق الوطني والطبي والجميع مجهودا
انجـــاز فـــي التصـــدي لفايـــروس كورونا”.

الصالة بالمساجد واغالق صاالت االفراح

من المرض والحرص على الوعي الصحي
لـــدى المواطنين ،ونظرًا للقرارات الصادرة
مـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة ومجلـــس
األوقـــاف الجعفريـــة ،اســـتطيع أن اقـــول
بأنها الحل المثالي والســـليم في ظل هذه
الظروف االســـتثنائية” ،مؤكـــدا “أن مملكة
البحريـــن أثبتـــت بأنها نمـــوذج عالمي في
التصدي لفايروس كورونا ،وهو ما تشـــير
اليه احصائيات نســـب اإلصابة والتعافي،
لذلـــك البد مـــن مواصلـــة هـــذه الخطوات
الستمرار النجاح”.
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المنامة  -وزارة الداخلية

أكد مســـاعد رئيـــس األمن العام لشـــئون

العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن الجهـــود
األمنيـــة التـــي تضطلـــع بهـــا مديريـــات

وإدارات وزارة الداخليـــة ،مســـتمرة فـــي

اتخاذ التدابير واإلجـــراءات االحترازية
لضمـــان التباعد االجتماعـــي في األماكن

العامة والمحـــات والمجمعات التجارية
والســـواحل ،مضيفـــا أنـــه حرصـــا مـــن

الوزارة على ســـامة الجميع فقد بادرت

شرطة المديريات بتوزيع كمامات الوجه
علـــى المخالفيـــن وذلك خـــال الحمالت

التوعويـــة التي تم تنفيذها لنشـــر ثقافة

التباعـــد االجتماعـــي وااللتـــزام بارتـــداء

كمامـــة الوجه فـــي األماكن العامة ،حيث
بلـــغ مجمـــوع المخالفـــات التـــي رصدتها

شـــرطة المديريـــات فـــي محافظـــات
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القيام بــ  412حملة توعوية.

وأوضـــح أن مديريـــة شـــرطة المحافظة

العاصمـــة نفـــذت عـــددا مـــن اإلجـــراءات

مخالفة منذ بدء تطبيق القرار.

الشـــمالية باشـــرت دورهـــا األمنـــي مـــن
خـــال الحضـــور فـــي مختلـــف مناطـــق

المحافظـــة كالشـــوارع والمجمعـــات

واألســـواق التجاريـــة حيـــث تـــم اتخـــاذ

اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة ضد

التجمعات التي تزيد عن  5أشخاص في

األماكـــن العامة كالســـواحل واألســـواق،
مـــع التأكيد على أهميـــة االلتزام بتطبيق
قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية بالتباعـــد

االجتماعي وارتداء كمامة الوجه ،حيث
باشـــرت شـــرطة المديريـــة إجراءاتهـــا

القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط

 4694مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه
واتخـــاذ  1470إجـــراء للمحافظـــة علـــى
التباعـــد االجتماعـــي ،هـــذا إلـــى جانـــب

األمن العام بتحرير  5109مخالفات عدم

وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة محافظـــة

ارتداء كمامـــة الوجه في األماكن العامة

المتعلقـــة بحفظ األمن والنظـــام وتوفير

االجتماعـــي فـــي مختلـــف محافظـــات

واتخـــاذ  333إجـــراء لتحقيـــق التباعـــد

الخدمات والمســـاعدة التي قد يحتاجها

المملكـــة ،وذلك ضمـــن جهودها في دعم

الجمهـــور ،حيـــث تـــم التأكـــد مـــن التزام

الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز اإلجـــراءات

الجميع بتنفيذ القـــرارات الصادرة وذلك

والتدابير الوقائية مـــن فيروس كورونا،

بتجنـــب االزدحامـــات والتقيـــد بارتـــداء
الكمامـــات والحفـــاظ علـــى التباعـــد

االجتماعـــي ،وحـــررت شـــرطة المديرية

 3553مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه،
واتخـــذت  339إجـــراء للمحافظـــة علـــى
التباعـــد االجتماعي ،وتنفيـــذ  553حملة

توعوية موجهة للجمهور.

وفـــي إطـــار جهـــود مديريـــة شـــرطة
محافظـــة المحرق ودورها فـــي الحفاظ
علـــى األمـــن والنظـــام العـــام وتنفيـــذ

اإلجـــراءات

الوقائيـــة

واالحترازيـــة

كما قامت إدارة العمليات بنشـــر دوريات
النجـــدة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة

لجائحـــة كورونـــا ،فقـــد تم اتخـــاذ 1077

خطة متكاملـــة تتضمن توزيع الدوريات

إجراء للحفاظ علـــى التباعد االجتماعي

األمنيـــة وتكثيـــف تواجد شـــرطة خدمة

للقيام بدورها وضمان سرعة االستجابة

وتحريـــر  5471مخالفـــة عـــدم ارتـــداء

المجتمع في األحياء السكنية لالستمرار

عنـــد تلقـــي أي بـــاغ .وواصلـــت اإلدارة

كمامـــة الوجـــه ،كمـــا قامـــت شـــرطة

بالتوعيـــة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي

العامـــة ألمـــن المنافذ دورها في تســـهيل

المديرية بـ  944حملـــة توعوية ميدانية

عبـــر تنفيـــذ  359حملة توعويـــة ،ورصد

إجراءات إجالء رعايا الدول األخرى من

في مختلف مناطق المحافظة.

مخالفـــات عـــدم ارتـــداء الكمامـــة والتي

كمـــا قامـــت مديريـــة شـــرطة المحافظة

بلغـــت  2722مخالفـــة ،واتخـــاذ 2263

مســـافرين ،كمـــا قامـــت اإلدارة بتأميـــن

الجنوبية بعدة إجراءات أمنية وقانونية

إجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي.

عملية فحص  67279مســـافرا قادما من

لحفظ األمـــن والنظام تمثلـــت في وضع

من جانبها ،قامت إدارة العمليات برئاسة

كمامة الوجه  97مخالفة.

مملكـــة البحريـــن البالغ عددهـــم 14108

الخـــارج ،وبلغ عدد مخالفـــات عدم لبس

“األهلي المتحد” يدعم برامج جمعية المحللين الماليين

ندوة افتراضية إلجراءات تقديم طلب
تسوية المنازعات التجارية بـ “الغرفة”
السنابس  -بيت التجار

المؤسســتان تطلقان برنامج تدريب افتراضيا الســتقطاب خريجي الجامعات

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين

ممثلة بــــإدارة الــشــؤون القانونية

ً
لقاء تعريفيا بشأن إجراءات تقديم
طلب تسوية المنازعات التجارية،

ضاحية السيف  -البنك األهلي المتحد

وذلك يوم غد اإلثنين الساعة 10:30

ماليــا بقيمــة  20ألــف دوالر لجمعيــة المحللين المالييــن في البحريــن .يأتي
قــدم البنــك األهلــي المتحــد دعمً ــا
ً
ً
إيمانــا مــن البنــك بالدور المهني والتعليمي الذي تقوم به الجمعية فــي مجال التعليم وتطوير الكفاءات
ذلــك

ً
صباحا عبر تطبيق “زووم” ،وذلــك

في إطار حرص الغرفة على تعريف
أعــضــائــهــا بــمــا تــقــدمــه مــن خــدمــات

الوطنيــة فــي القطــاع المالــي .وأكــد البنــك أن هــذه المبــادرة جــاءت في إطــار تعزيز الشــراكة ودعــم برامج

وســعــيــهــا لــلــمــســاهــمــة فـ ــي تــيــســيــر

المؤسسات المهنية للنهوض بالكوادر البحرينية في أحد أهم القطاعات الحيوية بمملكة البحرين.

تواجههم بكفاءة وفعالية.

مـ ــن ج ــان ــب ــه ،ص ـ ــرح ن ــائ ــب الــرئــيــس

المنطقة.

واالســتــثــمــارات ديــفــيــد أولـ ــون “نحن

الماليين البحرينية محمود نــوار عن

أعــمــالــهــم وتــذلــيــل الــتــحــديــات التي

التنفيذي للمجموعة لشؤون الخزينة
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سعداء بتعاوننا المستمر مع جمعية
المحللين الــمــالــيــيــن المعتمدين في

البحرين ،وبرؤية هذه الشراكة وهي

تنتج ك ــوادر محلية تتمتع بمهارات
عالية .يوجد في البحرين عــدد كبير

من المهارات الشابة والمتعلمة على

البحرين س َّباقة في حماية خصوصية مستخدمي االنترنت
البالد  -المحرر االقتصادي

أكد خبير تقنية المعلومات يعقوب

نفسه في عصرنا الرقمي.

عند القيام بنشر الصور والمعلومات

ق ـ ــدرة الــمــســتــخــدمــيــن م ــن حــمــايــة

العوضي أهمية أخذ الحيطة والحذر
الشخصية والــعــائــلــيــة عــلــى مــواقــع

ال ــت ــواص ــل االجــتــمــاعــي ،وم ــراع ــاة
الــتــدابــيــر الــتــي يــنــصــح بــهــا خــبــراء

األم ــن اإللــكــتــرونــي عــنــد اســتــخــدام

شبكة االنترنت ،مشيرا إلــى تفاقم

جرائم األمن اإللكتروني حول العالم
م ــن قــبــل قــراصــنــة يــســعــون دائــمــا
لــســرقــة الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات ،أو

من قبل الشركات التي تقوم بجمع

المعلومات الستخدامها في أغراض

دعائية أو تجارية أو التأثير سلبا
على سلوك الناس وزعزعة استقرار
المجتمعات.

وقــال العوضي إن حــادث اختراق
حــســابــات مشاهير ورجـ ــال أعــمــال

كــبــار عــلــى “تــويــتــر” ف ــي ال ــوالي ــات
الــمــتــحــدة م ــؤخ ــرا ،وم ــا تــبــعــهــا من
عــمــلــيــات اح ــت ــي ــال م ــال ــي ،وقــبــلــهــا

فضيحة اختراق شركة “كامبريدج
أنــالــيــتــكــا” لــبــيــانــات أك ــث ــر م ــن 87

مليون مستخدم لموقع “فيسبوك”،

وغيرها الكثير من حوادث القرصنة

المشابهة ،تؤكد أهمية أن يبذل كل
منا مــا فــي وســعــه مــن أجــل حماية

لــكــنــه أشـ ــار إل ــى أن ــه فــي ظــل عــدم
خ ــص ــوص ــي ــت ــه ــم عـــلـــى االنـــتـــرنـــت

بشكل كامل مهما فعلوا ،أصبحت
الــحــكــومــات هــي الــوحــيــدة الــقــادرة
ع ــل ــى الـ ــقـ ــيـ ــام بـ ــهـ ــذا الـ ـ ـ ـ ــدور ،مــن
خ ــال حــظــر جــمــع الــبــيــانــات ومنح

المواطنين الحقوق لمنع جمعها دون
إذن صريح ،وحــذف البيانات التي

تم جمعها بالفعل.

وأشـ ــاد الــعــوضــي فــي ه ــذا السياق
بــمــا تــقــوم بــه الــبــحــريــن مــن جهود

مــن أجــل الحفاظ على خصوصية
الــمــســتــخــدمــيــن مـ ــن الــمــواطــنــيــن

والــمــقــيــمــيــن والـ ــشـ ــركـ ــات ،وذلـ ــك
م ــن خـ ــال الــعــمــل الــمــســتــمــر على

تطوير التشريعات والقوانين التي
تــج ـ ِّرم االع ــت ــداء عــلــى خصوصية
ال ــم ــس ــت ــخ ــدم ــي ــن ،ومـ ــنـ ــع مــقــدمــي
الــــخــــدمــــات م ـ ــن جـــمـــع ال ــب ــي ــن ــات

الشخصية للناس ألغــراض تجارية

أو غيرها ،منوها بالدور البارز الذي
تنهض بــه إدارة مكافحة الجرائم

اإللكترونية بـ ــوزارة الــداخــلــيــة في
هــذا الخصوص ،ما يجعل المملكة
س َّباقة في ذلك.

أعــلــى الــمــســتــويــات ،وه ــم عــمــاد قــوة

وتميز القطاع المصرفي على مستوى

العالم وتداعيات أزمة كورونا.

وق ــد عــبــر رئــيــس جــمــعــيــة المحللين
بالغ شكره وامتنانه لما يقدمه البنك
مــن دع ــم لــبــرامــج الــجــمــعــيــة ،مــؤك ـ ًدا

الجامعات المحلية بهدف بناء كوادر
مهنيا،
ذات كــفــاءة عــالــيــة وصــقــلــهــا
ً

اإلستراتيجيين للجمعية ،حيث دأب

بعد نجاح برنامج التحول الرقمي الذي

على دعــم برامج الجمعية على مدى

األعوام الثالثة الماضية.

يذكر أن البنك عَ مِ د إلى زيــادة الدعم
رغــم الــظــروف الــراهــنــة الــتــي يمر بها

الــتــدريــبــي لــمــخــتــلــف أق ــس ــام الــبــنــك؛
للمساهمة فــي خطط البنك للتحول
الرقمي.
يــذكــر أن جمعية المحللين الماليين

وتعتزم المؤسستان إطــاق برنامج

أن الــبــنــك يُ عتبر أح ــد أه ــم الــشــركــاء

مجموعة من خريجي برنامج متمهن

تدريب افتراضي؛ الستقطاب خريجي

خصوصا
ً
ودمجهم في ســوق العمل،
أطلقه البنك بــالــتــعــاون مــع الجمعية

إلع ـ ـ ــداد كـ ــفـ ــاءات تـ ــواكـ ــب الــتــطــور

التكنولوجي في القطاع المالي .وقد

تــوج التعاون بين المؤسستين بضم

البحرينية تضم  282عــضــوً ا ،وتقدم

العديد من البرامج المهنية والتدريبية
وورش الــعــمــل ،أهمها بــرنــامــج قــدوة
وبرنامج متمهن ،والتي يعتبر البنك
األهلي المتحد الشريك اإلستراتيجي
للجمعية فيها .عــاوة على ذلــك ،فقد
استقطب البنك أكثر من  30متدربًا
من خريجي برامج الجمعية باإلضافة
إلــى توظيف أكــثــر مــن  10متدربين
بشكل دائم في البنك.

شركة المطار تنهي إجراءات التدقيق السنوي ل ُنظم إدارة السالمة
المحرق  -شركة مطار البحرين

أنهت شركة مطار البحرين ،الجهة

فريق الشركة خالل جميع مراحل

الــمــســؤولــة ع ــن إدارة وتــشــغــيــل

عملية التدقيق ،والذي يعد خطوة

مطار البحرين الدولي ،إجــراءات
الــتــدقــيــق الــســنــوي ل ـ ُنــظــم إدارة
ال ــس ــام ــة الـــــذي ُت ــج ــري ــه شـــؤون

بــالــغــة األهــمــيــة لــتــعــزيــز الــكــفــاءة

التشغيلية وتحديد الجوانب التي
ّ
تــحــتــاج إل ــى تحسين ،فــضـ ًـا عن

الــطــيــران الــمــدنــي؛ بــهــدف ضمان

استيفاء جميع اشتراطات اعتماد
ُنــظــم إدارة السالمة فــي المطار.

مــواصــلــة االرتــقــاء بمستوى أداء

السالمة بالمطار.

دائمً ا في صدارة أولويات الشركة،

التزامها بكافة توجيهات الفريق

ال ــع ــام عــلــى مـــدى ك ــف ــاءة تــدابــيــر

من شأنه أن يضمن تلبية المطار

(كوفيد.)-19

ف ــي ذلـ ــك اإلجــــــــراءات المتعلقة

الــمــطــلــوبــة ،وه ــو مــا تــبــرز أهميته

(كوفيد )-19والتعافي منها .وقد

شركات الطيران العاملة بالمطار

وقــد رك ــزت عملية التدقيق هذا

السالمة بالمطار وفاعليتها ،بما
ب ـ ــإدارة جــائــحــة فــيــروس كــورونــا
تــمــت عملية الــتــدقــيــق بالتنسيق

الوثيق بين فريق شؤون الطيران
الــمــدنــي وأقــســام عمليات ساحة

المطار وإدارة المرافق وخدمات

اإلنقاذ واإلطفاء بشركة المطار.

ّ
وأك ــد الــرئــيــس التنفيذي للشركة
محمد البنفالح أن السالمة تأتي

ومن ثم فإن هذا التدقيق السنوي
جــمــيــع الــمــعــايــيــر واالش ــت ــراط ــات
بشكل خ ــاص فــي ظــل استئناف
رح ــات ــه ــا الــمــعــتــادة عــقــب فــتــرة

ال ـ ــرك ـ ــود ال ــن ــاج ــم ــة عـ ــن جــائــحــة
كــــوفــــيــــد ،-19مــــشــــد ًدا ع ــل ــى أن
الشركة تتخذ جميع اإلجـــراءات
االحــتــرازيّ ــة والــتــدابــيــر الــوقــائـ ّـيــة

الالزمة لحماية صحة المسافرين
والعاملين بــالــمــطــار ،كما تواصل

الوطني لمكافحة فيروس كورونا
ّ
يشكل
وأض ــاف ،أن هــذا التدقيق

خطوة إلدارة السالمة تهدف إلى

تحديد المجاالت التي قد تحتاج

إلى تحسين في الوقت المناسب
ً
فضل
وتعزيز إجــراءات السالمة،
عــن ضــمــان اســتــيــفــاء ُنــظــم إدارة
الــســامــة بــالــمــطــار بــاالشــتــراطــات

والتنظيمية المعمول بها.
الرقابية
ّ
ّ

وأعرب البنفالح عن خالص شكره

وتقديره لمدققي شؤون الطيران
المدني على جهودهم في مساعدة

أمــا عــن الــمــجــاالت األخ ــرى التي

تم تقييمها خــال التدقيق ،فقد

تضمنت مؤشرات أداء السالمة
وغاياته ،وتحليل قدرات المطار
وتــدابــيــر الــســامــة ،بــمــا فــي ذلــك
إجــــــراءات إدارة الــتــغــيــيــر الــتــي

تــم اتخاذها خــال فترة جائحة

كورونا ،وتأثير الطائرات الرابضة
على عمليات المطار واحتياطات

التحتية ،ودور
السالمة والبنية
ّ

العامل البشري في إدارة السالمة
ب ــال ــم ــط ــار ،إضـــافـــة إلــــى قــــدرات

اإلنــقــاذ واإلطــفــاء وإدارة الحياة
البريّ ة.

“البحرين الوطني” يحظى بإشادة دولية ضمن دراسة “فوربس”

ســــلــــطــــت الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــــتــــــزامــــــه بــــتــــطــــويــــر كــــــــــــــوادره الـــبـــشـــريـــة

المنامة  -بنك البحرين الوطني

حظــي بنــك البحريــن الوطنــي ( )NBBبإشــادة دوليــة؛ نظيــر جهوده والتزامــه بتطوير موظفيه ،ومســاعدتهم علــى تحقيق نموهــم الوظيفي،
ّ

حيث تم إدراجهم ضمن دورات تدريبية
إلكترونية ،والتي جاءت ضمن إطار حملة

حيث جاء ذلك ضمن دراســة أجرتها فوبس ،وأعدها مارك دي نيفينز ،أحد المســاهمين لدى فوربس ،وشــارك في كتابتها المدير العام إليميك

البنك الرامية إلى زيادة الرقمنة ،مما نجم

للتدريب ،محمد مطر.

وقــامــت ال ــدراس ــة بتسليط الــضــوء على

البحرين الوطني على تفانيهم المستمر

وذلـــك عــن طــريــق تمكين موظفينا من

فــي مــنــح األول ــوي ــة لموظفيه ،خصوصا

المهني ،حيث ساهم ذلــك بشكل مباشر

تحقيق الــتــقــدم الــمــهــنــي بــرغــم مختلف

مبادرات بنك البحرين الوطني المتمثلة

في ظل األوضــاع الراهنة ،والتي تجلت
فــي تــوفــيــر بــدائــل رقــمــيــة مــثــل :التعلم

اإللكتروني والتدريب االفتراضي ،وذلك

بدعم من قسم الموارد البشرية والفريق
التنفيذي.

نحو تحقيق النمو والتطور على الصعيد

واستكماال لتلك الجهود ،حرص البنك على

الـــازمـــة لــيــصــبــحــوا قـــوى عــامــلــة تتمتع

نــمــوذج تــدريــبــي داخــلــي ُمــطــور ،اشتمل

بــالــكــفــاءة وال ــج ــودة .ونــظــرً ا ألن تطوير

وتــعــقــيـ ًـبــا عــلــى مــا ســبــق ،ص ــرح الــرئــيــس

مواهبنا الوطنية ،هي أولوية إستراتيجية

“أود أن أهنئ جميع أعضاء فرقنا لدى بنك

ق ــادة المستقبل فــي الــقــطــاع المصرفي،

التنفيذي للبنك جان-كريستوف دورانــد

بالنسبة لنا ،فإننا سنواصل العمل لخلق

المشاركة في الجلسات .كما حرص البنك

االســتــمــرار فــي مــســيــرتــهــم الــهــادفــة إلــى

دوليا ،والذي
في االعتراف بجهود البنك
ً
 بــدوره  -يقف شاه ًدا على نجاح نهجنا

نحو كوادرنا البشرية ،وتزويدهم بالموارد

عنه زيادة المرونة ،وإمكان الوصول عند
على عــدم تعطل عمليات التوظيف به؛
بسبب الجائحة.

الظروف”.

لـــــــاطـــــــاع عـــــلـــــى دراســـــــــــــة فـــــوربـــــس

الــكــامــلــة ،يُ ــرجــى زيــــارة ال ــراب ــط الــتــالــي:

منح الموظفين فرصة لــانــخــراط ضمن

https://www.forbes.com/

على آلــيــات التكيف مــع الــوضــع الحالي،

جان-كريستوف دوراند

عــاوة على مواضيع أخــرى تم اختيارها

بعناية لتحقيق أقصى استفادة لمسيرتهم
المهنية.

وبفضل هذا النهج ،تمكن الموظفون من

تحمل مسؤولية إحراز التقدم الوظيفي،

sites/hillennevins/2020/07/18/
re-thinking-training-and-development-in-a-post-covid-world. a-case-study/#f96d15651699

“الخليجي التجاري” يطلق “االسترداد النقدي” من قيمة المشتريات
المنامة  -المصرف الخليجي التجاري

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري ،أحــد المصــارف اإلســامية الرائــدة بمملكــة البحريــن ،عــن إطالقه

لحملــة “اإلســترداد النقــدي” مــن قيمة المشــتريات لحاملي بطاقتــه االئتمانية ،حيث سيســتفيد العمالء
من الحصول على إســترداد نقدي بنســبة  % 1من قيمة مشــترياتهم نهاية كل شــهر .ويأتي هذا العرض
ً
ســعيا منــه لتوفير تجربة مصرفية
مكمــا لسلســلة مــن العــروض المُ بتكرة التي أطلقها المصرف مؤخرً ا
ً
رائدة ُ
ومجزية لعمالئه الكرام.

وبـــهـــذه ،الــمــنــاســبــة ع ـ ٌـل ــق مــديــر

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي

فايروس كوفيد.”-19

والــبــطــاقــات إبــراهــيــم الــعــوضــي

إتـــمـــام مــعــامــاتــهــم الــكــتــرونـ ًـيــا

العرض بمثابة إضافة نوعية إلى

الخدمات المصرفية اإللكترونية
“يسرنا أن نعلن عن هذا العرض
الخاص ،والذي يأتي التزامً ا منّا
بــمــكــافــئــة عــمــاؤنــا ال ــك ــرام على
ثقتهم وإخــتــيــارهــم إلســتــخــدام

بطاقات المصرف اإلئتمانية ،كما

المصرف لتشجيع العمالء على
والحد من اإلعتماد على التعامل
الــــنــــقــــدي ،وفــــــق ال ــت ــوج ــي ــه ــات

ال ــص ــادرة عــن مــصــرف البحرين

وتماشيا مع اإلجراءات
المركزي،
ً

اإلحــتــرازيــة للوقاية مــن إنتشار

وأضـــــاف الــعــوضــي “ي ــأت ــي هــذا
المميزات الــعــديــدة الــتــي يتمتع
بها حاملي بطاقاتنا االئتمانية،
كــاالســتــفــادة م ــن التخفيضات

والعروض الحصرية مع مجموعة
مــن المحالت التجارية ومراكز

العرض التزاما من
المصرف لمكافئة
عمالئه حاملي
البطاقات االئتمانية
الخدمات ،إضافة الــى العروض

الخاصة مع طيران الخليج والتي
تــشــمــل ال ــح ــص ــول عــلــى أمــيــال

إبراهيم العوضي

من قاعات كبار الشخصيات في

البطاقات االئتمانية من المصرف

مجانية وصالحية للدخول لعدد
الــمــطــارات الــعــالــمــيــة ،كــمــا تقدم

الخليجي التجاري مجموعة من
االمــتــيــازات األخــرى منها رسوم

خدمة تنافسية وتأمين مجاني
على السفر ومــمــيــزات الحماية
الــعــالــيــة ،كــمــا أنــهــا مــتــوافــقــة مع

مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء
ومقبولة بجميع أنحاء العالم”.
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عرض وطلب
+973
+973
+973

17111504

38344464

17580939

Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain

requires candidates for the following positions due
to continued Expansion of their operations:H

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience
2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works
4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works
8- Labour
9- Mason
10- Carpenter

38344464

11- Steel Fixer
12- Foreman – Oil & Gas Experience
13- Pipe Fitter
14- Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience
15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience
16- Welders – Oil & Gas approved Personnel only
17- Surveyors
Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com
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 تغيير المناهج اإلعالمية لمواكبة التطورات:”رئيسة “الصحفيين
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االعـــام العربـــي أكـــدت الســـيد “إن

جمعيـــة الصحفيين البحرينية عهدية

وعبرت السيد عن شـــكرها وتقديرها
ّ

لالستفادة من التجارب الناجحة التي

،كبيـــرة وتواجـــه تهديـــدات خطيـــرة

متفـــرغ للعمـــل حتى يكـــون الناتج ذا

بجامعـــة الـــدول العربيـــة إلقامتهـــم

.الذي نعيشه في الوقت الراهن

دعـــت رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

فـــي فعاليـــات ملتقـــى قـــادة اإلعـــام

المناهـــج اإلعالميـــة حتـــى تواكـــب

اإلعـــام فـــي أوقـــات األزمـــات) الذي

 والتركيـــز علـــى التخصص،الحديـــث

 تحـــت رعاية األمين،العربـــي عن بُعْ د

دعـــت إلـــى تمكين الشـــباب من خالل

 بمشـــاركة واســـعة من عدد،أبوالغيط
مـــن وزراء اإلعالم فـــي العالم العربي

،كانـــت محليـــة أو إقليميـــة أو دوليـــة
ُ
الكتـــاب
وكذلـــك االســـتفادة مـــن

والمســـؤولين بالجامعة العربية وأهل

البارزين والمؤثرين في طرح القضايا

.االختصاص

 واالحتكاك مع اإلعالم الغربي،الراهن

منطقتنـــا اليـــوم تعيـــش تحديـــات

ذلك من المهم جدا بالنســـبة للصحفي

أن تكـــون األولويـــة لديه فـــي الوقت
الســـلم واألمن
ُ الحالـــي الحفـــاظ على

 هنـــاك دول ضاعـــت،االجتماعـــي
 كصحفييـــن،بســـبب شـــعارات زائفـــة

وإعالمييـــن لدينا مســـؤولية الحفاظ
 لذلـــك أدعـــو الشـــباب،علـــى أوطاننـــا

الذيـــن يدرســـون ويتخصصـــون فـــي

مجال الصحافـــة واإلعالم أن يضعوا
دائمـــا مصلحـــة الوطـــن فـــوق كل

.”اعتبار

أحمد السيد أهمية أن يكون اإلعالمي

للقائميـــن علـــى إدارة قطـــاع اإلعـــام

محتـــوى مؤثر وبالتالي يحقق الهدف
 بالشـــكل الـــذي يســـهم فـــي،المنشـــود

وأن العمـــل اإلعالمـــي اصبـــح مـــن

البحرينيـــة عهدية الســـيد إلـــى تغيير

عالـــم األزمـــات ودور اإلعـــام فـــي

 (تحـــوالت:العربـــي الســـابع بعنـــوان

المتغيرات الجديدة في عالم اإلعالم

عقد عبر الموقع اإللكتروني اإلعالمي

 كما،عوضـــا عـــن اإلعالم بشـــكل عـــام

العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة أحمد

االســـتفادة من بيـــوت الخبرة ســـواء

 مؤكـــدة أهميـــة تغييـــر،)19 (كوفيـــد

 وأضافت “نحن،”التنمية المســـتدامة

اســـتراتيجية االعـــام ليكـــون هنـــاك

في حاجة ماســـة لجيل إعالمي قادر

فصـــل مـــا بيـــن اإلعـــام المحلـــي

عهدية السيد

لنكون دول ترسم خطوط التأثير وال

 وقالـــت “أن الكتابـــة وظيفـــة.النحـــو

ومـــن خـــال مشـــاركتها منتـــدى قادة

 ورأت رئيسة،”شـــك مســـؤولية كبيرة

.”تنسخها

جاء ذلك لدى مشاركة رئيسة الجمعية

مجابهـــة حائجـــة فيـــروس كورونـــا

األهميـــة بمكان في التطـــور وتحقيق

علـــى الصناعة وال يعتمد على التقليد

المنتـــدى الـــذي طرحـــت فيهـــا العديد

مـــن القضايـــا اإلعالميـــة المهمـــة فـــي

 خاصة،االرتقـــاء بالعملية اإلعالميـــة

 وهـــي بـــا،تتطلـــب البحـــث والدقـــة

وضعت بصماتها على مسيرة التطور

 بنا- المنامة

 بالتركيز على التخصص،والخارجـــي
 شـــؤون،فـــي اإلعـــام الجيوسياســـي

، أوروبـــا، الشـــرق االوســـط،الخليـــج

أمريكا روســـيا شـــرق آســـيا على هذا

عرض وطلب
+973

17111504

+973

38344464

+973

17580939

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

EXPRESS FOOD COMPANY

ZAYANI OTIS ELEVATOR

NOOR AL DIYAR PRIVATE

PREMATOR GULF W.L.L has

Harmony Music Center

Harmony Music Center

a vacancy for the occupa-

has a vacancy for the oc-

has a vacancy for the oc-

FADHEL JUMA MULLA

DECOR SMART TRADING

ABDULLA has a vacancy

W.L.L has a vacancy for

for the occupation of

the occupation of SALES

WORKER , suitably qualified

EXCUTIVE , suitably quali-

applicants can contact

fied applicants can contact

39255886 or

36156866 or

HARIS.PATLA3@GMAIL.COM

LIMITED - BRANCH OF A

FOREIGN COMPANY has a

vacancy for the occupation

of WAITER (RESTURANTS) ,

COMPANY W.L.L has a

vacancy for the occupation of INSTALLATIONS
TECHNICIAN , suitably

suitably qualified applicants

qualified applicants can

DECORSMARTSOLUTIONS@GMAIL.COM

ADEL@EXPRESS-FOODS.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Al Hekma International

Spaunder Real Estate

School Company W.L.L has

S.P.C has a vacancy

a vacancy for the occupa-

for the occupation of

tion of ADMINISTRATOR ,

ACCOUNTANT(FINANCIAL) ,

suitably qualified applicants

suitably qualified applicants

can contact 17620820 or

can contact 36768882 or

recruitment@alhekma.com

MBONIAKUM@GMAIL.COM

Vacancies
Available
HOME TRUST DOCUMENTS
CLEARING AND CLEANING
CO. W.L.L has a vacancy

for the occupation of SECRETARY , suitably qualified
applicants can contact
35065800 or

HOMETRUSTDCCC@GMAIL.COM

can contact 38933183 or

AQ.ALHADDAR@OTIS.COM

INFO@NOORALDIYAR.COM

Vacancies
Available

MBCON construction Est

mohammeda@thebsbh.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Siemens LLC UAE has a

Joseph Gallagher Limited-

vacancy for the occupation of

cancy for the occupation of

can contact 17103777 or
BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM

pation of SALES MANAGER

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

TRUST ELECTROMECHANI-

the occupation of MAN-

tion of ADMINISTRATOR ,

TEACHER , suitably qualified

AGER (PROJECT) , suitably

suitably qualified applicants

applicants can contact

qualified applicants can

can contact 39669704 or

17610920 or

contact 17722333 or

LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK

AHIMS@BATELCO.COM.BH

mohammeda@thebsbh.com

INFO@ALGHANAH.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Fiona Melia Management

suitably qualified applicants

qualified applicants

17338431 or

can contact 17490182 or

can contact 37771300 or

MARIAM.ALHAJIRI@GULFAIR.COM

ABDELMONEM222222@GMAIL.COM

NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM

FIONA.MELIA@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

RIFFA AL RAYYAN CAF-

ABU HUSSAIN BUILDING

Force Point Security S.P.C has

ETERIA has a vacancy for the

CONSTRUCTION has a va-

a vacancy for the occupation
of SECURITY GUARD , suitably qualified applicants can

Owned by Fiona has a va-

cancy for the occupation of

NABEEL ANJUM S.P.C

Owned by NABEEL ANJUM
has a vacancy for the

occupation of OFFICE AS-

MANAGEMENT ENGINEER ,

SISTANT , suitably qualified

can contact 17003357 or

33769819 or

suitably qualified applicants

applicants can contact

C.PRINCE82@YAHOO.COM

applicants can contact
mohammeda@thebsbh.com

cancy for the occupation of

And Offices Support S.P.C

(GENERAL) , suitably quali-

cancy for the occupation of
TEACHER , suitably qualified

mbcbahrain@gmail.com

a vacancy for the occupa-

17211188 or

TER-CONSTRUCTION-

or mbaqer@guardian.com

cants can contact 13100100

Edge Stone For Marble &

MACHINE) , suitably quali-

occupation of CARPEN-

THE BRITISH SCHOOL
OF BAHRAIN/ has a va-

fied applicants can contact

Granite has a vacancy for

fied applicants can contact

has a vacancy for the

Vacancies
Available

, suitably qualified appli-

THE BRITISH SCHOOL

a vacancy for the occupa-

applicants can contact

has a vacancy for the occu-

OF BAHRAIN/ has a va-

tion of WORKER , suitably

cancy for the occupation of

GUARDIAN EUROPE S.AR.L

Al Hekma International

has a vacancy for the oc-

WORKER , suitably qualified

ING S.P.C. OWNED BY

School Company W.L.L has

cupation of SALESMAN ,

plicants can contact 33159060

GUARDIAN GLASS HOLD-

mohammeda@thebsbh.com

Al Sultania Omani Halwa has

MAKER , suitably qualified ap-

Vacancies
Available

BAHRAINGTC@GMAIL.COM

AL ANDALOS PHARMACY

occupation of SANDWICHES

Vacancies
Available

17610920 or

GULF AIR B.S.C. (C) has a

fied applicants can contact

Vacancies
Available

17610920 or

, suitably qualified applicants

applicants can contact
13622002 or

applicants can contact

OPERATOR(EXCAVATION

applicants can contact

bahrain.harmony@gmail.com

applicants can contact

foreign branch has a va-

cupation of INSTRUCTOR
/ COACH , suitably qualified

bahrain.harmony@gmail.com

TEACHER , suitably qualified

contact 33395544 or

cupation of INSTRUCTOR
/ COACH , suitably qualified

NASCO@BATELCO.COM.BH

TEACHER , suitably qualified

qualified applicants can

Vacancies
Available

13622002 or

cancy for the occupation of

REPRESENTATIVE , suitably

suitably qualified applicants
can contact 17673513 or

cancy for the occupation of

vacancy for the occupa-

tion of SALES EXECUTIVE

tion of SANDBLASTER ,

77507777 or

contact 17737888 or

THE BRITISH SCHOOL

Vacancies
Available

STEWARD , suitably quali-

applicants can contact

OF BAHRAIN/ has a va-

Vacancies
Available

of CABIN CREW / FLIGHT

TEACHER , suitably qualified

THE BRITISH SCHOOL

TRADING CENTER has a

Vacancies
Available
vacancy for the occupation

for the occupation of

OF BAHRAIN/ has a va-

TECHNICIAN(MAINTENANCE)

JANNAT INTERLININGS

SCHOOL has a vacancy

Vacancies
Available

36324234 or

CAL SERVICES COMPANY
W.L.L. (TEMCO) has a va-

cancy for the occupation of
ELECTRICAL ENGINEER ,

suitably qualified applicants
can contact 33709939 or

17610920 or

Al Hekma International
School Company W.L.L has
a vacancy for the occupation of ADMINISTRATOR ,
suitably qualified applicants
can contact 17620820 or

HAIDER@TEMCO-BH.COM

recruitment@alhekma.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

BAHRAIN RECTANGLE

AMA SCHOOL OF BASIC EDU-

BUSINESS POINT DOCU-

CATION has a vacancy for the

MENT CLEARANCE has a

CONTRACTOR has a vacancy for the occupation of
SALESMAN , suitably qualified applicants can contact

occupation of CONSULTANT
, suitably qualified applicants

vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT , suitably qualified applicants can contact

17879134 or

can contact 17598464 or

brf.jalal@gmail.com

scbalignasay@amais.edu.bh

ZIAGENERALTRADING@GMAIL.COM

Vacancies
Available

34484407 or

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

ABO AL NAZEA Garage W.L.L

DIGITAL DATA DIMENSIONS IT

Suza Specialized Trading Co

SHELBY CO WLL has a vacancy

STEP BY STEP BUSINESS SOLU-

has a vacancy for the occupa-

SOLUTION W.L.L has a vacancy

WLL has a vacancy for the

for the occupation of ADMINIS-

TIONS S.P.C has a vacancy for the

tion of WORKER , suitably

for the occupation of SALES

occupation of WORKER , suit-

TRATIVE ASSISTANT , suitably

occupation of MANAGER , suitably

qualified applicants can

ENGINEER , suitably qualified ap-

ably qualified applicants can

qualified applicants can contact

qualified applicants can contact

39918887 or

contact 66767587 or

contact 35484230 or

plicants can contact 33332028 or

contact 35914265 or

17177700 or

34148101 or

or ZALLAQ213@GMAIL.COM

abuhussainmc@gamil.com

SALEMACCA@GMAIL.COM

MOUSTAFA97.BH@GMAIL.COM

ACCOUNTS@DTHREE.CO

NISHUNAEEM@YAHO.COM

S.AHMED@INFINITYCAPITAL.BH

BRIAN.LOCKER.BL@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

ALGHALIA W.L.L. has a vacancy

Harmony Homes Construction has

3STAR COMPUTER has a vacancy

Benan Foodstuff Company

HANIAH GENERAL TRADING

W.L.L has a vacancy for the

W.L.L has a vacancy for the

occupation of SALESMAN ,

occupation of SUPERVISOR ,

suitably qualified applicants

suitably qualified applicants can

can contact 13112388 or

contact 77229945 or

mtahirnawaz786@gmail.com

NAZEERMEMON2@GMAIL.COM

for the occupation of MANAGER

a vacancy for the occupation of

, suitably qualified applicants can

LABOURER , suitably qualified ap-

contact 17710271 or

plicants can contact 33509696 or

SUZANNE@ALGHALIA.COM

HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

INSTASHOP CO SPC has a

K Z CARPENTRY WORK

Bukhowa International Investments

vacancy for the occupation

SHOP has a vacancy for the

Co W l l has a vacancy for the

of SALESMAN , suitably quali-

occupation of SUPERVISOR

occupation of MANAGER , suitably

fied applicants can contact

, suitably qualified applicants

qualified applicants can contact

36029852 or

can contact 33305246 or

17610666 or

WASEEM@INSTASHOP.AE

Z.ALSAYEGH94@ICLOUD.COM

kristine@bukhowa.com

NASEERSIDDIQ@YAHOO.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

MANDI TRADING co. S.P.C

HEMPEL PAINTS (BAHRAIN) S.P.C.

owned by MOHAMED EBRAHIM

has a vacancy for the occupation

Ri.Mac Bahrain W.L.L. has a
vacancy for the occupation of
CONSULTANT , suitably qualified
applicants can contact 17570388
or RIMACSRO@GMAIL.COM

MOHAMED MANDI has a vacancy
for the occupation of ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can

for the occupation of SALESMAN
, suitably qualified applicants can
contact 33933943 or

of DIRECTOR OF ACCOUNTING
DIRECTORATE , suitably qualified

contact 17672655 or

applicants can contact 36040705

manditrading56@gmail.com

or MAGI@HEMPEL.COM

اعتراض وتدمير

طائرات مسيرة

واشنطن تتحول آللية “سناب باك” لمعاقبة طهران

باليمن

دبي  -العربية.نت

بومبيــو :عــدم تمديــد حظر الســاح علــى إيران خطــأ فادح

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات

التحالف (تحالف دعم الشرعية في
اليمن) ،العقيد الركن تركي المالكي
أن قوات التحالف المشتركة تمكنت

دبي  -العربية.نت

مــســاء أم ــس الــســبــت مــن اعــتــراض

بعد رفض مجلس األمن لمشروع قرار

وتــدمــيــر ع ــدد مــن الــطــائــرات دون

أميركـــي يســـمح بالتمديـــد إلـــى أجل

طــيــار مفخخة قــامــت الميليشيات

غير محدد لحظر األســـلحة المفروض

الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة بــإطــاقــهــا من

دوليا علـــى طهران ،انتقلـــت الواليات

العاصمة صنعاء ،حيث تم اعتراضها

المتحدة إلى “الخطة ب”.

وتدميرها بالداخل اليمني.

وهي مـــا تعرف بمبدأ “ســـناب باك” أو
آليـــة “العـــودة التلقائيـــة للعقوبـــات”،
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المنصوص عليها في القرار .2231

وتتيـــح هـــذه اآلليـــة ألي مـــن الـــدول

international@albiladpress.com

الموقعـــة على االتفاق النـــووي تقديم

شكوى لألمم المتحدة في حال أخلت

إيران بأي بند من بنود االتفاق.

وبدورها ســـتبدأ األمم المتحدة بفتح
تحقيـــق يســـتمر لثالثيـــن يومـــا قبـــل

العودة بإيضاحـــات وضمانات للطرف

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

الذي قدم الشكوى.

وفـــي حـــال عـــدم اقتنـــاع الطـــرف

المشـــتكي بهـــذه اإليضاحـــات يحـــق

وأخفقـــت الواليات المتحدة ،الجمعة،

تطبيـــق مبـــدأ “ســـناب بـــاك” مـــن دون

فـــي مســـعاها لتمديـــد حظـــر أســـلحة

بعـــد إخفـــاق مجلـــس األمـــن بتمريـــر

موافقة مجلس األمن.

مفـــروض مـــن األمـــم المتحـــدة علـــى

حظـــر الســـاح علـــى إيران .وقـــال إن
مجلس األمـــن ّ
مكن أكبـــر دولة راعية

وبالتالـــي تعـــود علـــى إيـــران كافـــة

إيران بعد أن عارضت روسيا والصين
الخطـــوة فـــي مجلـــس األمـــن بينمـــا

مضيفـــا أنـــه تجاهـــل مطالـــب دول

إيران.

األمـــن قبل أن يعلقهـــا االتفاق والقرار

دول أخرى عن التصويت.

.2015

األمن فشـــل في الحفـــاظ على مهمته

لإلرهاب من شـــراء األســـلحة الفتاكة،
الشـــرق األوســـط ،واســـتدرك قائـــا:

العقوبـــات التـــي كان أقرهـــا مجلـــس

امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8

المعتقلون في إثيوبيا معرضون لإلصابة بـ “كورونا”

 2231الـــذي تـــم إقـــراره فـــي يوليـــو

وقـــال وزيـــر بومبيـــو إن مجلـــس

األمـــم المتحـــدة ،كيلـــي كرافـــت ،فـــي

أديس أبابا  -أ ف ب

وقال وزير الخارجية األميركي مايك

األساســـية ،وأنه “أخفق في محاســـبة

عارضـــت ،أو امتنعت عـــن التصويت،

حظر السالح على إيران خطأ جسيم.

تجاهل مطالب دول الشـــرق األوسط،

زيـــارة لبولنـــدا “إنـــه خطـــأ جســـيم..

الخطـــأ ،بعدمـــا رفـــض مشـــروع قـــرار

أكـــدت منظمـــة هيومـــن رايتـــس

الحقائـــق ضـــد المعتقليـــن أو إطـــاق

المعارضـــة وصحافيين اســـتهدفتهم

 9آالف شـــخص فـــي أعقـــاب أعمـــال

ووتـــش ،أمـــس ،أن شـــخصيات مـــن
الحملـــة األخيـــرة مـــن االعتقـــاالت
فـــي إثيوبيـــا حرمـــوا مـــن االتصـــال

بمحام وهم محتجـــزون في ظروف

تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا.

سراحهم” .وتم القبض على أكثر من
العنـــف التـــي اندلعت فـــي  29يونيو

فـــي أديـــس أبابا بعـــد مقتـــل المغني
الشـــعبي هاشـــالو هونديســـا ،الـــذي
يحظـــى بشـــعبية كبيرة فـــي مجتمع

وذكـــرت المنظمـــة الحقوقيـــة غيـــر

أورومـــو الـــذي يشـــعر بالتهميـــش

التحقيق اإلثيوبية يثير مخاوف من

المنظمة أن اثنين من المعتقلين على

الحكومية في بيان أن “سلوك أجهزة

أنها لم تتخل عن الممارسات السابقة
المتمثلـــة فـــي االعتقـــال أوالً ثـــم
أن توجـــه بســـرعة تهمً ـــا قائمـــة على

بفيروس كورونا.

وأضـــاف فـــي مؤتمر صحافـــي خالل

مشـــددا علـــى أن أميـــركا ســـتصحح

نأسف لذلك”.

تقدمت به الواليـــات المتحدة لتمديد

» »قال وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو إن عائدات البنزين
اإليراني المصادر من ناقالت
النفط المتجهة إلى فنزويال
يمكن أن تدفع كتعويضات
للضحايا األميركيين إلرهاب
الدولة اإليرانية .جاء هذا بعدما

األقـــل ،هما مســـؤول كبير في مؤتمر
ياســـين جمعـــة ،قـــد ثبتـــت إصابتهما

قطر تستضيف وتدرب مئات المرتزقة السوريين

تركيــا توهمهــم بنقلهم للدوحة لحراســة مؤسســات حكومية ثم تزج بهــم إلى ليبيا

أكدت وزارة العدل األميركية ،أنها
صادرت شحنات  4ناقالت نفط
هي لونا وباندي وبيرينج وبيال ،في
األيام األخيرة النتهاكها العقوبات
األميركية .وقال الرئيس
األميركي دونالد ترامب في إيجازه
الصحافي في البيت األبيض،

كشـــف مديـــر المرصـــد الســـوري

تصاعـــد التوتـــر اليونانـــي التركي خالل

تفاصيـــل الطريقـــة التـــي تعتمدهـــا

قضية ترسيم الحدود البحرية في بحر

لحقوق اإلنســـان رامـــي عبدالرحمن،

المرتزقـــة تم تجنيدها في المخيمات

الواقعة بمناطق سيطرة هيئة تحرير

واستفســـارات ذوي ضحايا إيران في

هـــذا المجلس لفعل الشـــيء الصحيح
واألخالقـــي ،وتمديـــد حظر األســـلحة

في إيران”.

الجمعة ،إن الناقالت المضبوطة
سترسل إلى هيوستن .وكانت
الناقالت المضبوطة متجهة
إلى فنزويال مع  1.1مليون برميل
من البنزين اإليراني ،لكن إيران
نفت هذه المزاعم ،قائلة إن
الواليات المتحدة تعتزم شن

“حرب نفسية” .وأكد بومبيو
أنه إذا تمت مصادرة عائدات
البنزين في المحاكم األميركية،
فيمكن أن تذهب إلى صندوق
ضحايا اإلرهاب الذي ترعاه
الدولة األميركية “بدال من أيدي
اإلرهابيين”.

الجارين عقب نشر أنقرة سفينة المسح

“ســـكاي نيوز عربية” ،أمس ،إن تركيا

مجزية .وأوضح “هذه المجموعة من

إيران.

وطالبتهـــم باإلجابـــة عـــن أســـئلة

المتحـــدة وإســـرائيل ،الذيـــن ناشـــدوا

وتدهـــور الوضـــع االثنيـــن بيـــن البلديـــن

وقـــال عبدالرحمـــن فـــي حـــوار مـــع

فـــي طريقهم إلى العمل قطر برواتب

بتمديد حظر األسلحة المفروض على

العربية الســـعودية واإلمارات العربية

االستقرار اإلقليمي ،كما يرى خبراء.

إلى جبهات القتال في ليبيا.

مســـلح إلى ليبيا ،بعـــد إبالغهم بأنهم

مشـــروع القـــرار األميركـــي المطالـــب

والكويـــت وعمـــان وقطـــر والمملكـــة

فـــي خـــاف مســـتمر منـــذ عقـــود يهـــدد

اســـتضافتهم وتدريبهم قبل إرسالهم

المرصـــد بشـــأن إرســـال نحـــو 120

وقـــت ســـابق بشـــدة ،الـــدول التـــي

تحدثوا إلـــى دول المنطقـــة ،البحرين

السام إليران وحزب هللا على أمتهم..

إيجـــه الـــذي يتنـــازع البلـــدان اســـتغالله

السوريين ،مشيرا إلى دور قطري في

تزج بهم إلى ليبيا.

وانتقـــدت المندوبـــة األميركيـــة لـــدى

مرفـــأ بيروت ،ويعرفـــون جيدا التأثير

األســـبوع الجـــاري ،ليعيـــد مـــن جديـــد

المخابرات التركية لخـــداع المرتزقة

وعلـــق عبدالرحمـــن علـــى خبر نشـــره

الذيـــن مـــا زالـــوا يعانـــون مـــن كارثـــة

بروكسل :عمليات التنقيب التركية قبالة قبرص غير شرعية

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

قطر لحراسة مؤسسات حكومية ،ثم

وقالـــت “تحدثـــوا إلـــى أهـــل لبنـــان،

تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة بشأن ترسيم الحدود
أثينا  -أ ف ب

توهم المرتزقة السوريين بنقلهم إلى

مشـــروع تمديـــد حظر األســـلحة على

واشنطن :عائدات ناقالت إيران قد تدفع كتعويضات لضحايا إرهابها

االقتصـــادي والسياســـي .وأوردت

أورومو الفدرالي والصحافي الكيني

التحقيق” .وأضافت “على الســـلطات

بومبيو ،أمس ،إن اإلخفاق في تمديد

إيـــران” .واعتبـــر أن مجلـــس األمـــن

“أميركا ستصحح الخطأ”.

اليمن والعراق ولبنان وســـوريا ،وذلك

الزلزالي “عروج ريس” ترافقها سفينتان
عســـكريتان قبالـــة شـــواطئ جزيـــرة

تركيا أرسلت حوالي  10آالف مسلح من غير السوريين إلى ليبيا

الشام في إدلب عبر سماسرة”.

كاســـتيلوريزو اليونانيـــة ،فـــي جنـــوب

وتـــاب“ :هنـــاك حوالـــي  400مرتـــزق

شـــرق بحـــر ايجه ،وهي منطقـــة متنازع

في إحدى القواعد العسكرية بأموال

وردا علـــى ذلك ،أرســـلت أثينا أســـطولها

وختـــم بالقـــول “هي عملية مســـتمرة

من الجـــرف القـــاري اليونانـــي” ،واصفة

فـــي ليبيـــا ،فـــي حـــال فشـــل أي حـــل

الخميس ،وجودها العســـكري في شرق

وتابـــع “قيـــل لهـــم إن العمليـــة تتعلق

هنـــاك منـــذ أشـــهر ،يتلقـــون التدريب

عليها ثرية باحتياطات الغاز.

حكومية مقابل راتب شـــهري قدره 3

قطرية”.

إلـــى المنطقة ودعت أنقرة “لالنســـحاب

بالذهـــاب إلى قطر لحراســـة منشـــآت

آالف دوالر” .ومن جهة أخرى ،أوضح
عبد الرحمن أن “ذكر قطر لم تأت من
فراغ ،على اعتبـــار أن هناك عددا من

المرتزقة السوريين في هذا البلد”.

فـــي إطـــار تحضيـــر تركيـــا لمعركـــة

أنشـــطتها بـ “االستفزاز” .وعززت فرنسا،

سياسي”.

البحر المتوسط ،دعما لليونان.

سفينة “عروج ريس” ترافقها سفن البحرية التركية قبالة أنطاليا في  10أغسطس الجاري (أ ف ب)

ووصفـــت بروكســـل عمليـــات التنقيـــب

التركيـــة قبالـــة جزيـــرة قبـــرص الواقعة

على البحر المتوسط بأنها “غير شرعية”.

فرانـــس بـــرس إن “هـــذا موضـــوع قديم
يجـــب التفـــاوض عليـــه بيـــن البلدين او
حلـــه مـــن قبـــل المحكمـــة الدوليـــة فـــي

وتعـــد قضيـــة ترســـيم حـــدود الجـــرف

الهاي”.

العضوين في الحلف األطلسي.

اليونانية وأغلبها بالقرب من الســـواحل
ً
ً
وفقـــا
“مغلقـــا”،
الغربيـــة التركيـــة ،بحـــرًا

القـــاري الخـــاف الرئيـــس بيـــن البلدين

وقـــال مدير المعهـــد اليونانـــي للعالقات

الدولية قنسطنطينوس فيليس لوكالة

يعتبـــر بحـــر إيجـــه ،حيـــث مئـــات الجزر

للعديد من الخبراء.

رئيس وزراء مصر يزور الخرطوم ليوم واحد

قرقاش :االتفاق مع إسرائيل إلنقاذ حل الدولتين

نتانياهو يخسر أنصارا من اليمين القومي

الخرطوم  -أ ف ب

العربية.نت ،وكاالت

افرات  -أ ف ب

وصـــل رئيـــس الـــوزراء المصـــري

المجاالت المختلفة”.

صبـــاح أمـــس ،يرافقـــه عـــدد مـــن

الرســـمية أن مدبولـــي ســـيلتقي

مصطفـــى مدبولـــي إلـــى الخرطوم،

الـــوزراء فـــي زيـــارة ليـــوم واحـــد

“لتعزيـــز اوجـــه التعـــاون بيـــن
البلدين” ،حسبما كرت وكالة األنباء

السودانية (سونا).

وذكـــرت وكالـــة االنباء الســـودانية

رئيس مجلس الســـيادة عبدالفتاح

مطلوبـــا إلنقـــاذ حـــل الدولتيـــن

وطالـــب قرقـــاش ،فـــي تصريحات

أمس
“يعبـــر عن واقعية نحـــن في
ّ
الحاجـــة لهـــا .القـــرار الناجـــح فيـــه

وكتب المعلق السياسي بن كسبيت

ويرافـــق مدبولـــي وزراء الكهربـــاء

باالســـتفادة مـــن هـــذه الفرصة ألن

وقـــال :بينمـــا يبقـــى قـــرار الســـام

المائيـــة والري ،والصحة والســـكان

أن قضية الضم كانت بمثابة قنبلة

البرهـــان ونائبـــه محمـــد حمـــدان

دقلـــو كل علـــى حده .كما ســـيجري

مباحثات مع نظيره السوداني عبد

بيـــان أن مدبولي الـــذي يقوم بأول

فـــي  ،2019وصل “برفقـــة عدد من

الوزراء في زيارة رســـمية تستغرق

يوما واحدا”.

وتهـــدف الزيـــارة إلـــى “بحـــث

العالقـــات الثنائيـــة بيـــن
البلديـــن وتعزيـــز اوجـــه

التعـــاون

فـــي

المســتوطنين اليهود وانتقادات حادة داخل اليمين القومي الذي يدعو

نهيـــان ،ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائب

والطاقـــة المتجـــددة ،والمـــوارد

الحكومـــة الســـودانية االنتقاليـــة

القرار الشجاع الذي اتخذه صاحب

فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة ،وهــو أمــر يثيــر اســتياء
إلى استبدال بنيامين نتانياهو.

وقـــال مكتـــب رئيـــس الـــوزراء

زيارة له إلى الخرطوم منذ تشكيل

إن االتفـــاق مـــع إســـرائيل كان

الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل

الخارجية اإلماراتـــي أنور قرقاش

هللا حمدوك .

الســـوداني عبـــدهللا حمـــدوك فـــي

قـــال وزيـــر الدولـــة للشـــؤون

عبر حســـابه على موقع “تويتر” أن

يعلــق تطبيــع العالقــات بيــن إســرائيل واإلمــارات مشــروع ضــم أراض

والتجارة والصناعة.

وتأتـــي هـــذه الزيـــارة وســـط توتـــر
ناجـــم عن بناء أثيوبيا ســـ ّد النهضة
على نهر النيـــل األزرق .وقد طلبت
الخرطـــوم اإلثنيـــن تأجيـــل
المفاوضات بشأن الس ّد لمدة
اســـبوع الجراء مشاورات
داخلية.

وشراء الوقت.
صحافيـــة

إن”

لشـــبكة

األميركيـــة،

“ســـي

إن

الفلســـطينيين

الوضع لن يســـتمر طويـــا ،مضيفا

موقوتة قمنا بإزالتها عن الطاولة.

القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة،

أخـــذ وعطـــاء وهـــذا مـــا تحقـــق”.

فلســـطيني إســـرائيلي بامتيـــاز،

أتاحـــت مبـــادرة الشـــيخ محمد بن
زايـــد الجريئـــة ،عبـــر إبعـــاد شـــبح

وكان وزيـــر الدولـــة للشـــؤون

ضم األراضي الفلســـطينية ،المزيد

إن اإلعـــان الثالثـــي عالـــج

حل الدولتيـــن ،وتطوير العالقات

الخارجية ،قد قال في وقت سابق
خطـــر ضـــم األراضـــي
الفلســـطينية

علـــى

فرص حل الدولتين.

وأضاف في تغريدات

مـــن الوقـــت لفـــرص الســـام عبـــر
الطبيعيـــة مقابـــل ذلـــك،
منحـــى واقعـــي تطرحـــه
اإلمـــارات بـــكل شـــفافية
بعيدا عن المزايدات.

فـــي مقال فـــي صحيفـــة “معاريف”
اليوميـــة “قد يكـــون رئيس الوزراء
حصل على نقاط قليلة بين ناخبي
يســـار الوســـط الذيـــن تســـتهويهم
االتفاقـــات مـــع العـــرب ،لكنه خســـر
نقاطـــا أخـــرى ضمـــن قاعدتـــه
اليمينية” التي “زال” بالنســـبة إليها
“حلم” (الضم).
وتأتـــي ردود الفعـــل الحـــادة مـــن
اليميـــن القومـــي المنزعج من
أن احتمـــال التوصـــل إلـــى
ّ
“سيعلق”
اتفاق مع اإلمارات
مشـــروع ضم أجزاء

مـــن الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة،
وبالتالي تبقى ،وفق محللين ،فكرة
إقامـــة دولـــة فلســـطينية جنبـــا إلى
جنب مع إسرائيل ،قائمة.
وقـــال نفتالـــي بينيت زعيـــم حزب
“يمينـــا” القومـــي اليميني المتطرف
المعـــارض الـــذي يحـــاول توحيـــد
المســـتوطنين “إنـــه أمـــر مؤســـف
أن نتانياهـــو لـــم ينتهـــز اللحظـــة
ولـــم يملـــك الشـــجاعة لممارســـة
الســـيادة حتـــى علـــى شـــبر
واحـــد من أرض إســـرائيل،
لكن الســـيادة على أراضي
وطننا ستأتي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رؤية القيادة والتزام رؤساء المآتم بالتعليمات
لقـــد أثبتـــت أزمـــة كورونا أن الشـــعب البحرينـــي يمتلك قـــدرا هائال من

الوعي واالنضباط وااللتزام والعمل الجاد المثمر ،والتعامل مع أي حدث

أو قضية بمسؤولية وأمانة ،وجاءت نتائج االجتماع الذي عقده الفريق
طبيـــب معالـــي الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة ،رئيـــس المجلس

األعلى للصحة ،رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا،
مـــع مجلـــس إدارة األوقاف الجعفرية وذلك في إطـــار بحث اإلجراءات

االحترازيـــة الالزمـــة إلحياء موســـم عاشـــوراء ،والتي يعـــد االلتزام بها
جزءا رئيســـيا من منظومة التدابير الوقائيـــة التي يتم العمل عليها ،بما
يضمـــن الصحة والســـامة العامة للمجتمع ،معبـــرة عن تكامل العمل في
تحمـــل المســـؤولية وتشـــابك األيادي مـــن أجل صحة وســـامة الجميع،

فالتجمعات السبب الرئيسي والعامل األهم في انتشار فيروس كورونا،
لهـــذا خرج االجتماع بعـــدة توصيات وإجراءات وقائية إلحياء موســـم

عاشـــوراء ،كاقتصار المراســـم على البث عن بعد ،ومنـــع التجمعات منعا
تامـــا خـــارج المآتم وفـــي الطرقـــات ،وغلق المآتـــم النســـائية والمجالس

النســـائية في المنازل ،بحيث يتم إحياء ذكرى عاشـــوراء بصورة فردية

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

أو فـــي نطـــاق األســـرة الواحـــدة فـــي المســـكن الواحـــد ،أو عبر وســـائل
التواصل والتقنيات الحديثة.
إن رؤية القيادة والتزام رؤســـاء المآتم بالتعليمات ،من المؤكد ســـتقود
العمل الدؤوب إلى النجاح وستحقق المزيد من األمن والسالمة والخير
لهـــذا الوطن ،فالمرحلة الراهنة تتطلب تكاتـــف وتعاضد الجميع والعمل
بمبدأ الشمولية والمصلحة العامة ،وللمواطن البحريني على مر التاريخ

للتواصل17111483 :

في التماســـك والوحدة في مواجهة األزمات ،وكما قال ســـيدي صاحب
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مواقـــف أصيلـــة ثابتـــة تحت قيادتـــه الرشـــيدة ،وســـجل أروع المالحم
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
حفظـــه هللا ورعـــاه “إن وعـــي المواطـــن والمقيم هو مرتكـــز النجاح لكل

opinions@albiladpress.com

الجهـــود التـــي تبذلها مختلـــف القطاعات من أجل تجـــاوز هذه المرحلة،

11

وااللتزام بالتعليمات واإلرشـــادات االحترازية واجب وطني يجب على
الجميع االضطالع بمسؤوليته في إنجازه من أجل الحفاظ على سالمة
وصحة المجتمع”.

سمر األبيوكي

هي حياتك!
باتـــت لـــدي قناعات مؤكدة حول تجربتي البســـيطة فـــي الحياة،

وأعتقد أن ما مررنا به هذا العام جعلني على يقين تام بأن الحياة
يجـــب أن تعـــاش كمـــا هـــي يوما بيـــوم ،نســـتمتع بيومهـــا الجميل

ونتعايش مع يومها الســـيئ ،نسعى نحو االفضل لكن دون ضغط
ال داعـــي لـــه ،فالكثير مـــن المخططات ذهبـــت أدراج الرياح مع ما
يعيشـــه العالم اآلن من جائحة وإرهاب وأمور جمة جعلتني على

أتم اليقين بأن الحياة بلغتنا العامية “ما تسوى كل هالتعب”.

الفكـــرة التـــي أود إيصالها لقـــارئ عمودي هي ببســـاطة تكمن في

الرضا والتوكل على هللا والســـعي لكن مجددا دون عناء وضغط
نفســـي وعصبـــي ،فأنت تريد وأنا أريد وهللا يفعـــل ما يريد ،لذلك

فأجمـــل ما في هذه الحياة أن نســـتمتع بها حتـــى إن كانت مليئة
بخيبـــات األمل ،فحتـــى من الخيبات تولد الـــدروس والعبر ،لذلك

ال ضرر وال ضرار بأن نكون ما عليه ونمر بما نعايشـــه وأن نراقب
أنفســـنا فتتبدل قناعاتنا وأفكارنا ،فكل شيء قابل للتغيير ،حتى
القلـــوب بيـــد الرحمن يقلبها حيث يشـــاء ،لذلك ســـمي القلب قلبا،

فهو متقلب أي أنه في حالة بعيدة عن الثبات التام.

هذه السنة ستسجل في تاريخ البشرية لما فيها من عبر ودروس
وخبـــرات مكتســـبة أهمهـــا وعينـــا بذاتنـــا وتلمســـنا احتياجاتنـــا
والوصـــول إلى الصدق مع النفس قبل اآلخرين ،هي حياة واحدة

ال تدع أحدا يسرقها منك ،عشها كما يحلو لك ،لكن إياك أن تظلم
أحدا فينقلب الســـحر على الســـاحر ،عدا ذلك اســـتمتع كما يجب
فأنـــت مفـــارق لهذه األرض ومتوجه حيث ســـبقنا اآلخرون ،فالله

هللا فـــي نفســـك أن تظلمهـــا وتحملها فـــوق طاقتهـــا ،هللا هللا في
ahmedjuma44
@yahoo.com

حياتك.

أحمد جمعة
بثينة خليفة قاسم

السعادة في قاموس خليفة بن سلمان

B7747@hotmail.com

الســـعادة يمكن تحقيقها بمســـتويين ،مســـتوى خاص من خالل اإلنسان الفرد نفسه،

فـــا يـــكاد يمـــر يوم أو أســـبوع إال ونرى تصدي ســـموه لظاهـــرة أو مشـــكلة أو عقبة،
فيزيح سموه عن كاهل المواطن عب ًئا ما ،أو يضع ح ًدا لمشكلة أو يسهل حياة قطاع

اســـتغاللها من أجل الوصول للسعادة ،وليست شرطا المباشرة أو اإلعالن الكبير ،بل

بسكن العمال والعمالة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين ،وهذا ما يدل على

ومستوى عام بالحكومة عندما يقرر رئيسها وضع السعادة موضع التطبيق للمواطن
باعتبار الســـعادة هدفا منشـــودا يتطلع له اإلنســـان من خالل كل الوســـائل التي يتم

بتحقيق كل طموحات المواطن باألمن واالســـتقرار واالزدهار الذي تفتقده شـــعوب

كثيرة بالعالم ،فلو تطلعنا حولنا لوجدنا أن بحريننا وبشـــهادة القاصي والداني تمثل
وجهـــة حقيقية للســـعادة رغم ما يثار حول بعض المظاهر الســـلبية وبعض التقصير
فـــي عـــدة مجـــاالت ،وهذا أمـــر ال ينتقص من حجـــم اإلنجازات التي كرس لها ســـمو

رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا من كل شر ،وقته وجهده وصحته

وهمه الدائم هو تحقيق السعادة ألبناء البلد بكل ما يتعلق بحياتهم العامة والخاصة،

ولـــوال هذا التكريـــس واالهتمام لما رأينا هذا االســـتقرار واألمـــان والتطلع لمزيد من
اإلنجازات التي توفر الحياة الســـهلة والمريحة للمواطن رغم األزمات والمحن التي
تحيط بعالمنا اليوم.

المراقـــب للســـاحة المحلية لم يفته أن يرصد تلـــك األوامر والتوجيهات الصادرة عن

ســـموه بمختلف قطاعات الدولة وخصوصا المتعلقة بصورة وثيقة بحياة المواطن،

مـــن القطاعـــات ،وكان آخر هذه التوجيهات  -وليس آخرها بالطبع – تلك التي تتعلق

أعيدوا النظر في الفتاوى

تلمـــس ســـموه كل المظاهر التي تتعلـــق بالحياة العامة في البالد ،وهذا ســـبب تبوء

البحرين في كل المحافل األممية الريادة بتحقيق اإلنجازات والمكاســـب التي تعود
على اإلنســـان بالســـعادة واالســـتقرار ،وكذلك للمقيم والزائر ،وجاء تصنيف البحرين
الدولي بهذا المجال شاه ًدا على هذه المكانة ،وسمو رئيس الوزراء الذي تعهد طوال

حياته أطال هللا في عمره بالعمل على تحقيق الســـعادة للمواطن حتى لو عاكســـت
المســـتجدات والتحديات التي تواجـــه البلد من خالل األزمات العالمية التي عجزت

كثيـــر مـــن الدول عن تحقيقها رغم تفوقها باإلمكانيات ..إنهـــا اإلرادة التي يتمتع بها

ســـمو رئيس الوزراء والخبرة والحنكة وحبه لشعبه وسعيه لتحقيق السعادة لشعبه
حفظه هللا.

في بعض األحيان تصدر عن بعض رجال الدين فتاوى تؤدي إلى
االلتبـــاس وعدم الفهم ،وتجعل الســـؤال الذي أجابت عنه الفتوى
يلـــد أســـئلة أخـــرى كثيرة ،منها مـــا أفتى به أحد رجـــال الدين من
أن المـــال الـــذي يأخذه العامـــل من دون جهد أو عمـــل مال حرام؛
ألنه أخذه باعتباره عمال وهو لم يعمل في الحقيقة ،واســـتند إلى
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :ال تزول قدم عبد مسلم يوم
القيامة حتى يســـأل عن أربع من بينها (حتى يســـأل عن ماله مما
اكتسبه وفيم أنفقه).

»»

تنويرة :العقل مفتاحك إلى الحياة ،إن أضعته أصبحت خارجها.

وأفتـــى رجل الدين بضرورة أن يمتنع الســـائل عن الحصول على
األجـــر اإلضافـــي مادام ال يعمـــل ،والحقيقة أن هـــذه الفتوى – مع
تقديـــم كل االحتـــرام لصاحبهـــا  -تحتـــاج إلـــى جملـــة اعتراضيـــة
ً
كثيرا عند الحكم على األمور
توضع خاللها .هذه الجملة نســـمعها
بشكل علمي ،وهي جملة “مع تثبيت كل الظروف” ،هذه الظروف

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

لبنان “يا قطعة سما”
أن اللبنانيين كانـــوا يبالغون عندما وصفوا وطنهم لبنان بأ ّنه “قطعة
ال
أظـــن ّ
ّ

كان دومـــا طـــوال تاريخه .جميعنـــا  -نحن أبناء العروبـــة  -نفتقد وجه لبنان

بهـــا عمالق الطـــرب اللبناني الراحل وديـــع الصافي ،وهو ذاتـــه الذي قال “يا

أجمـــل األوقات في مقاهيـــه ،والكثير من العروبيين فتـــح لهم لبنان ذراعيه

ســـما ،هللا رســـمها على األرض أحلى من الحلى” ،وهذه الكلمات المعبرة شدا
بلـــدي يـــا ّ
قصـــة الجداول ،يـــا ملعـــب العصافير ،يـــا حكاية نواطيـــر ،يا ذهب

السنابل”.

الجميل ،فكثيرون درســـوا في جامعاته وأكلوا من خبزه ،وهناك من أمضوا
واحتضنهـــم كأبنائه تماما ،وكل هؤالء بال اســـتثناء مدينـــون للبنان بالكثير،

فال تبخلوا عليه ولو بالقليل.

المطلـــوب تثبيتهـــا هنا أولهـــا أن يكون الراتب الـــذي يحصل عليه
الموظـــف يكفيه لكـــي يأكل ويرعـــى أوالده ويعلمهـــم ويعالجهم،
وليـــس مجرد إعانـــة بطالة تســـاعده لكي يبقى علـــى قيد الحياة
فقـــط ،والفـــرق كبير بيـــن أن يعيش اإلنســـان الحيـــاة ،وأن يكون
ً
موجودا في الحياة.
أمـــا الظرف اآلخر الذي يجـــب تثبيته هنا – وهو ظرف مضحك -
وأقصـــد به الوقـــت الذي يقضيه الموظف أصالً فـــي العمل المقرر

ً
يوميـــا ،دون الوقـــت اإلضافـــي الذي جاءت بشـــأنه الفتـــوى ،فإذا

كان صافـــي الوقـــت الذي يقضيـــه الموظف الحكومـــي من العمل
الحقيقي وليس الجلوس في المكتب ال يزيد عن  15دقيقة ،فهل
ً
أيضـــا ،أم أن الحرمـــة هنا تنصب
يصبـــح الراتـــب األســـاس حراما
على الوقت اإلضافي فقط؟!

كل الذين يحبون لبنان تألموا لما حل بهذا الوطن الجميل من كارثة مروعة

منذ الســـاعات األولـــى للكارثة أعلنت المنظمات اإلنســـانية والخيرية تقديم

أمـــا الظـــرف الثالث الذي يجـــب تثبيته – وهو يدعـــو إلى المرارة
 -هـــو أن يكون هنـــاك عمل أصالً مطلوب مـــن الموظف القيام به،

اللبناني ،بل امتد إلى جميع محبي لبنان .كل محبي لبنان يتمنون أن ينهض
ّ

المهمـــات لمـــا حل بلبنان من خراب فـــي األبنية والطرقات وشـــبكات المياه،

فبعـــض الموظفيـــن ال يطلب منه شـــيء فيقوم بإعمـــال عقله في

إن هذا الزلزال المروع لـــم يقتصر أثره على المواطن
أذهلـــت العالم بأســـرهّ .

مـــن تحـــت الركام فمن غير المقبول وال المعقول أن يبقى تحت الرماد أكثر.

لقد عودنا اللبنانيون منذ زمن ســـحيق أنهم شـــعب الحضارة وصانعو الفرح،
وهـــم اليـــوم قادرون بوعيهـــم وتضامنهم على إخراج لبنـــان من محنته ،كما

أن المطلـــوب من كل الذين يخافون على لبنان ويتمنون له الخير أن يفعلوا

شيئا من أجله.

نحن بال شـــك ســـعدنا بأن نجد المجتمع الدولي يهب إلنقاذ لبنان وســـنكون
والعروبي كما
ســـعداء أكثـــر عندما تعود لـــه عافيتـــه ألداء دوره الحضـــاري
ّ

المســـاعدات وإعادة االبتســـامة ألهل لبنان ،وأمام المسؤولين هناك عشرات

أن
والجميـــع مشـــغولون بإصالح الخـــراب الهائل والدمار الكبيـــر لكننا نعتقد ّ
هنـــاك خرابا أكبر طال المشـــاعر العصبية لإلنســـان اللبنانـــي ودمرها تدميرا
كامال ،لذا نرجو أن يكون الهم األكبر هو إصالح قلوب اللبنانيين أوالً.
العروبي والمثقف القومي اللبناني
قبـــل ما ينيـــف على ثالثة عقود أتذكر أن
ّ

رئيس الوزراء األســـبق ســـليم الحص قـــال عبارة ذات داللـــة عميقة تختزل

واقـــع لبنـــان المرير ملخصها التالي “ما يجري علـــى األرض اللبنانية إنما هي

لعبة الكبار تنفذ على هذا الوطن الصغير”.

حـــل الكلمات المتقاطعة حتى ينتهي وقت العمل! ومن دون أخذ
هـــذه “الظـــروف الثالثة” على األقل فـــي االعتبار عند تطبيق هذه
الفتوى ،ســـتبقى مـــع كل االحترام لصاحبهـــا فتوى صحيحة على
المســـتوى النظري وعلى قدر المعنى الذي نقله سؤال السائل إلى
المفتي.

»»

“ ...المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ناصر بن حمد يعتمد سباقات القدرة للموسم المقبل

عيســى بن عبــداهلل :حريصون على تنفيذ توجيهات ســموه

المنامة-بنا

اعتمـــد ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة
ســـباقات القـــدرة للموســـم المقبـــل

 2021 - 2020مـــن خـــال الجـــدول
الـــذي رفعـــه رئيـــس االتحـــاد الملكي
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للفروســـية وســـباقات القـــدرة ســـمو

الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة،

والذي تضمن روزنامة موسم القدرة.
وأعـــرب رئيـــس االتحـــاد الملكـــي

للفروســـية وســـباقات القـــدرة ســـمو

الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة،
عن شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

دعـــم ســـموه المتواصـــل لرياضـــات

اعتماد روزنامة الموسم

الفروســـية ،مشـــيرا ســـموه إلـــى أن
االتحـــاد الملكي حريص علـــى تنفيذ

واعتمـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد

آل خليفـــة روزنامـــة الموســـم المقبـــل،

آل خليفـــة لمواصلة االزدهار برياضة

التي أعدها االتحاد الملكي للفروســـية

القدرة في مملكتنا الغالية.

وسباقات القدرة.

وأكد ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا

رئيس اتحاد الكرة يهنئ وزير النفط
اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

آل خليفـــة تقديـــره البالـــغ والتام إلى

هنـــأ رئيس مجلس إدارة االتحاد
بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة،

بذل الجهود إلخراج الموســـم الحالي

خليفة آل خليفة؛ بمناسبة تخرج

بالحـــرص علـــى توفيـــر األجـــواء

خليفـــة آل خليفـــة مـــن أكاديمية

الموســـم الـــذي سيشـــهد سلســـلة من

البحريني لكرة القدم الشيخ علي

وهـــو دافـــع كبيـــر لالتحـــاد لمواصلـــة

وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن

بأفضـــل صـــورة تنظيميـــة ،مشـــيدا

الشـــيخ خليفـــة بـــن محمـــد بـــن

المثاليـــة التـــي تحقـــق النجـــاح لهـــذا

البريطانية.

السباقات المثيرة.

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن

وأشاد الشيخ علي بن خليفة بن

بن محمد بعونه وتوفيقه في كل

عبـــدهللا آل خليفـــة أن االتحـــاد

بذلهـــا الشـــيخ خليفة بـــن محمد

وأن تكلـــل أعماله كافـــة بالنجاح
ً
خدمـــة للوطـــن الغالي
والســـداد

بأفضـــل صـــورة في رياضـــات القدرة

والســـباقات التـــي ســـينظمها االتحاد

داعيا المولى
على درجة التفوق،
ً

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

ووجـــه ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن

أحمـــد آل خليفـــة بالجهـــود التي

بن خليفة آل خليفة طوال فترة

ما يسند إليه من مهام وواجبات،

تأهيليـــة محلية يوم  16أكتوبر ،2020

على دعمه للسباقات والنجاح الباهر

الموســـم الماضـــي ،2020 - 2019

ساندهيرست العسكرية الملكية

القدرة التأهيلي الدولي ( ،)1وسباقات

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
الذي حققه االتحاد بتنظيم ســـباقات

علي بن خليفة

وســـيبدأ الموســـم الجديـــد بســـباق

حريـــص علـــى إخـــراج المســـابقات

تحصيلـــه الدراســـي وحصولـــه

في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل

الموسم المقبل.

عز وجـــل أن يمد الشـــيخ خليفة

حمد بن عيسى آل خليفة.

عبـــدهللا آل خليفـــة االســـطبالت

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

والفرســـان

باالســـتعداد

األمثـــل

للموســـم المقبـــل؛ مـــن أجـــل مواصلة
تحقيـــق االزدهـــار لرياضـــة القـــدرة،
التي شـــهدت نجاحات متواصلة في
الموسم الماضي ،سواء على مستوى
التنظيـــم أو المنافســـة القويـــة التـــي
شـــهدتها الســـباقات ،مبينا ســـموه أن
االتحـــاد حريـــص على تقديـــم كامل
الدعم لالسطبالت والفرسان وتهيئة
األجواء المثالية لهم.
وتمنـــى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن
عبـــدهللا آل خليفـــة كل التوفيـــق
والنجـــاح لالســـطبالت والفرســـان
المشاركين في الموسم المقبل.

إذ سيقام سباق دولي لمسافة  100كم
وســـباق تأهيلـــي محلـــي  40و 80كم -
محدد السرعة ( 16كم/س).

خالـــد بن حمـــد آل خليفة يـــوم  9يناير

 ،2021إذ ســـيقام ســـباق دولي لمسافة
 100كم ،ومحلي (أهالي) لمســـافة 120
كـــم ،وســـباق دولـــي  160كم ،وســـباق

تأهيلـــي محلـــي  40و 80كـــم محـــدد

السرعة ( 16كم/س).

وســـيكون الجميـــع علـــى موعـــد مـــع

مهرجـــان كأس صاحـــب الجاللة الملك
للفروســـية وســـباقات القـــدرة لفئـــات

العمـــوم والناشـــئين واالســـطبالت

الخليجيـــة الخاصـــة يـــوم  20فبرايـــر

 ،2021إذ ســـيقام ســـباق  120كـــم

وســـيقام يـــوم  7نوفمبر  2020ســـباق

محلي لالسطبالت الخليجية الخاصة،

تأهيليـــة محلية للمبتدئين ،إذ ســـيقام

وشـــباب) ،وســـباق دولـــي  120كـــم

دولي لمســـافة  120كم وسباق تأهيلي

وسباق دولي لمسافة  100كم.

كم/س).

 2021 -للقـــدرة ســـيكون مخصصـــا

القدرة التأهيلي الدولي ( )2وســـباقات

وســـباق دولـــي  120كـــم (ناشـــئين

ســـباق دولي لمســـافة  100كم وسباق

للعموم ،وسباق دولي لمسافة  160كم،

محلي  40و 80كم محدد الســـرعة (16

ومســـك ختام الموسم الرياضي 2020

أمـــا يـــوم  12ديســـمبر  ،2020ســـتقام
بطولـــة العيد الوطني المجيـــد للقدرة،

لبطولة سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل
خليفة يوم  20مارس  ،2021إذ سيقام

إذ ســـيتم تنظيم ســـباق دولي لمسافة

ســـباق دولي لمســـافة  100كم وسباق

تأهيلـــي محلـــي  40و 80كـــم محـــدد

وسباق دولي لمسافة  160كم ،وسباق

وســـينظم االتحاد بطولة ســـمو الشيخ

السرعة ( 16كم/س).

 100كـــم و 120كم و 160كم ،وســـباق
السرعة ( 16كم/س).

دولي /محلي (أهالي) لمسافة  120كم،
تأهيلـــي محلـــي  40و 80كـــم محـــدد

 15متسابقا يتنافسون في بطولة البحرين “غراند تورزمو”

النســـخة الثانيـــة تقـــام برعايـــة حلبـــة البحريـــن الدوليـــة و “ ”DHLو “”VP Fuel

الصخير  -االتحاد البحريني للسيارات

وعبدالعزيـــز ســـامي ،وكان أفضل توقيت

يشـــهد يـــوم الجمعـــة المقبـــل الموافـــق

قـــد ســـجل مـــن قبل حامـــل لقب النســـخة

 21أغســـطس الجـــاري انطـــاق أولـــى

جـــوالت بطولـــة البحريـــن غرانـــد تورزمو

للرياضة االلكترونية في نســـختها الثانية
ً
متسابقا من مختلف األعمار
بمشـــاركة 15

والجنســـيات ،ويشـــهد الموســـم الثانـــي
للبطولـــة ،التـــي حققـــت نجاحـــا كبيرا في

نسختها األولى ،مشاركة  5وجوه جديدة.
وتضـــم قائمـــة المشـــاركة فـــي النســـخة

الثانيـــة كال مـــن المتســـابقين :إبراهيـــم
المبـــارك ،محمـــد أميـــن ،حمـــد الفـــردان،

لويس سميث ،طالل بشارة ،حسن خليل،
حســـين علـــي ،حســـين الســـكران ،عاصف
فوراجـــي ،أحمد يوســـف ،عبدهللا ســـامي،

أحمد عبدالعزيز ،علي خليفة ،خالد سعيد

الماضية المتســـابق إبراهيم المبارك إذ بلغ
 1.33.348دقيقة.
وينظـــم االتحاد البحريني للســـيارات هذه
البطولـــة برعايـــة كل مـــن حلبـــة البحريـــن
الدوليـــة موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي
الشـــرق األوســـط ”DHL“ ،و”،”VP Fuel
إذ شـــهدت منافســـات جولة التأهيل التي
أقيمـــت يـــوم الجمعـــة الماضـــي الشـــهر
ً
متسابقا من مختلف
الجاري تســـجيل 48
األعمـــار مـــن البحرينييـــن والمقيميـــن
ومحبي وعشاق رياضة السيارات.
وتضـــم البطولـــة البحرينيـــة في نســـختها
الثانيـــة  5جـــوالت ،تنطلـــق أوالهـــا فـــي
 21من شـــهر أغســـطس الجاري وتســـبقها

الجولـــة التأهيليـــة في  14من أغســـطس،

االفتراضـــي علـــى المضمـــار فيمـــا بينهـــم،

الجولـــة الثانيـــة  28أغســـطس ،الجولـــة

كما وتســـاهم في تعزيـــز البقاء في المنزل

الثالثـــة  4ســـبتمبر المقبـــل ،الجولة الرابعة

فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة التي يعيشـــها

 11سبتمبر ،الجولة الخامسة  18سبتمبر.

العالـــم ومحاربـــة جائحة فيـــروس كورونا

كمـــا تم تخصيص جوائـــز نقدية للفائزين

(كوفيـــد  )19بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهات

بالمراكـــز الثالثـــة األولى وصاحب أســـرع

اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب

لفـــة فـــي كل جولـــة ،إذ يحصـــل صاحـــب

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

المركـــز األول علـــى  50دينـــارا ،المركـــز

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

الثاني  30دينارا ،المركز الثالث  20دينارا،

وتماشـــيا مع
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة
ً

مســـتوى البطولـــة فيحصل الفائـــز باللقب

ويمكـــن للراغبيـــن بمتابعـــة البطولـــة

علـــى  500دينار ،المركز الثاني  300دينار،

ومنافســـاتها ولالطـــاع علـــى معلومـــات

وصاحب أســـرع لفـــة  10دنانيـــر ،أما على

والمركز الثالث  200دينار.
وضمـــت قائمة المشـــاركين أســـماء المعة
من خيرة المتســـابقين وأصحاب الخبرات
الواســـعة ممـــن شـــاركوا فـــي العديـــد مـــن

اإلجراءات الوقائية واالحترازية.

البطـــوالت المحلية والدولية والعالمية ،ما

الثانيـــة علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط

يؤكد اهتمام الكثيرين بالمشاركة في هذه

وتحظـــى باعتـــراف االتحـــاد الدولـــي

المنافسات.

للسيارات في التواصل مع محبي وعشاق

وتســـاهم هـــذه البطولة التي تنظـــم للمرة

رياضة الســـيارات وخلق أجـــواء التنافس

أكثر ومتابعة المنافســـات مباشـــرة بزيارة
الموقـــع (https://www.youtube.com/
channel/UCADrkUkU5nHrrdHszN.)/cLCP

اجتماع تاريخي لـ “عمومية” االتحاد العربي للريشة
اللجنة اإلعالمية  -االتحاد العربي للريشة الطائرة

أقيـــم يـــوم الجمعـــة الماضـــي اجتمـــاع

تاريخـــي للجمعيـــة العموميـــة لالتحـــاد

العربي للريشـــة الطائرة ترأســـته سوسن
تقـــوي بحضـــور  14دولـــة مـــن أصـــل 17

دولة عربية منضوية تحت مظلة االتحاد
ألول مرة ،وهو ما يعكس روح االنسجام
والتالحم بين اللجنة التنفيذية وأعضاء
الجمعيـــة العموميـــة .وألول مـــرة ،عقـــد
االجتمـــاع بنظـــام االتصـــال المرئـــي عبر
تطبيـــق ( )ZOOMبنجاح كبيـــر ،إذ بدأت

تقـــوي االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة قالت

فيها “تغمرني الفرحة بعقد هذا االجتماع
التاريخـــي الـــذي يجمع  14دولـــة عربية

تحت ســـقف واحد ..وهو ما يعكس نمو
وتطور هذا الكيان العربي.”...

وأضافـــت “كمـــا أننـــا نفتخـــر باألنشـــطة

والمبـــادرات التـــي نظمهـــا االتحـــاد

خـــال فتـــرة توقـــف النشـــاط الرياضـــي

بســـبب جائحة كورونـــا؛ ليكـــون اتحادنا
فـــي طليعـــة االتحـــادات العربيـــة التـــي
حضرت بقـــوة فـــي الفضـــاء اإللكتروني
عبـــر الـــدورات والنـــدوات التـــي أقيمـــت

الجمعيـــة العموميـــة لالتحـــاد الدولـــي

تنظيم  4بطوالت في
 2021واعتماد النظام
األساسي الجديد

للريشـــة الطائـــرة .ووافقـــت الجمعيـــة

العموميـــة على اعتماد النظام األساســـي
الموحـــد لالتحـــادات العربيـــة والصـــادر

عـــن اتحاد االتحـــادات العربية ،كما تمت

عبـــر االتصـــال المرئـــي وحققـــت نجاحـــا

كبيرا.”...

وبـــدوره ألقـــى األميـــن العـــام المســـاعد

التحـــاد االتحـــادات العربيـــة ســـعد

الســـفياني كلمة نقل فيها تحيات رئيس
المجلـــس الرياضـــي العربـــي رئيـــس

اتحاد االتحـــادات العربيـــة رئيس اتحاد
اللجـــان األولمبيـــة العربيـــة األمير طالل
بـــن بـــدر ،وتحيـــات األمين العـــام التحاد

االتحـــادات العربيـــة ســـعود العبدالعزيز،

مشـــيدا بالجهود التي يقـــوم بها االتحاد
لرفـــع شـــأن اللعبة قاريـــا وعربيـــا ،منوها
بالـــدور البـــارز لالتحـــاد عبـــر الفضـــاء

الموافقة على استقالة األمين العام سيد
جعفـــر إبراهيـــم بســـبب لوائـــح االتحـــاد

اإللكتروني والتزامه بإقامة سلســـلة من

الدولي التي تمنع االزدواجية في العمل

األنشـــطة والبرامج عبر مواقع التواصل

االجتماعي خالل فترة جائحة كورونا.

وتضمـــن اجتماعـــي اللجنـــة التنفيذيـــة

والجمعيـــة العموميـــة سلســـلة مـــن
القـــرارات ،أبرزهـــا المصادقـــة علـــى

التقرير المالي والحســـاب الختامي للعام
 ،2019مـــع األخـــذ بالمالحظـــات التي تم

مناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية،

وتقرر تعيين هشـــام العباســـي ،مشيدين

من اجتماع الجمعية العمومية

على عودة ســـوريا إلـــى عضوية االتحاد
وشـــارك في االجتماع أمين ســـر االتحاد
الســـوري إيـــاد محمـــود .وتقـــرر إقامة 4
بطـــوالت في العـــام المقبـــل  ،2021على

أن تســـتضيف الجزائـــر البطولـــة العربية

كما تم اعتماد عضوية سلطنة عمان لدى

للرجـــال ،واســـتضافة الســـعودية لبطولة

رســـمية ،وصادقـــت الجمعيـــة العمومية

لبطولة تحت  15و 16و ،17واســـتضافة

االتحـــاد العربي للريشـــة الطائـــرة بصفة

تحـــت  19ســـنة ،واســـتضافة الكويـــت

مملكـــة البحرين أو دولة اإلمارات بطولة
للبارامنتـــون ،واتفـــق المجتمعـــون علـــى

تفويـــض نائـــب الرئيس للشـــؤون الفنية
والمســـابقات محمـــد ذيابـــات بإعـــداد

روزنامـــة متكاملة وعرضهـــا على اللجنة

التنفيذيـــة .كمـــا تقـــرر إقامـــة االجتماع

القـــادم للجمعيـــة العموميـــة فـــي الصين
بشـــهر مايـــو  2021على هامـــش اجتماع

بالدور البارز الذي لعبه األول في تحقيق

التطور المنشـــود داخل االتحاد ،متمنين
للعباســـي كل التوفيـــق والنجـــاح .حضر

االجتماع  14دولة عربية وهم البحرين،

السعودية ،الكويت ،سلطنة عمان ،لبنان،
الجزائـــر ،تونـــس ،مصر ،العـــراق ،األردن،

فلسطين ،الســـودان ،ليبيا ،ســـوريا ،فيما
غـــاب عـــن االجتمـــاع كل مـــن جيبوتـــي

وموريتانيا والمغرب.
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الشبـــاب ضــــرب عدة عصافير بحجـــر واحـــد
“الـــــمـــــارونـــــي” بـــقـــيـــادة “بـــيـــلـــيـــه” ..تـــجـــربـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــشــجــيــع
أحمد كريم

انتزع فريق الشــباب  3نقاط ثمينة من منافســه الرفاع الشــرقي في المباراة
التي جرت بينهما يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة  13من دوري
ناصــر بــن حمد لكرة القدم ،ليرفع رصيــده إلى  10نقاط مبتعدا بفارق  4نقاط

عن الحالة متذيل الترتيب الذي تعادل مع المنامة بنتيجة سلبية.
واســـتطاع الشـــباب ضـــرب عـــدة عصافير

ً
تمامـــا ويتلقى 3
اإلصابـــة ،قبـــل أن ينهـــار

حيـــث خطف ثـــاث نقـــاط ثمينة ،ســـوف

لكـــن بيليه ،لم يشـــعر بالصدمـــة من فراغ،

بحجـــر بفضل فوزه على الرفاع الشـــرقي،

أهداف في الشوط الثاني.

تســـاعده فـــي مشـــوار االبتعـــاد عن شـــبح

فهـــو يـــدرك تمامـــا أن فريقـــه قـــادر علـــى

تبقـــي  5مباريـــات من عمر المســـابقة ،كما

طموحات عشـــاق الماروني ،وهذا ما دعاه

األفضـــل ،بعـــد الخســـارة الموجعـــة أمـــام

المباراة المقبلة شريطة أن يقدم الالعبين

الهبوط وتدفعـــه نحو المناطق الدافئة مع

تقديـــم عـــروض أفضـــل ونتائـــج ترضـــي

أثبت الشـــباب لنفسه أنه قادر على تقديم

للتأكيد علـــى أن الفريق بإمكانه الفوز في

النجمـــة والتي كان تأثيرها النفســـي كبيرا

أداء رجولي أمام الرفاع الشرقي ،وهذا ما

المطلقـــة بالالعبيـــن المحليين ورغبته في

وكان الفريق الماروني مني بهزيمة قاسية

ويشـــكل بيليه مع كتيبتـــه الماروني ،حالة

الروح المعنوية لالعبين

أهـــداف مقابـــل هدف ،بعـــد أن قـــدم أداء

قبـــل ،فقـــد تحول ابـــن النادي إلـــى مدرب

حالـــه فـــي الملعـــب كمهاجم قنـــاص كثيرا

الخروج بخســـارة ال تتناســـب مـــع النتائج

الهبـــوط فـــي الموســـم االســـتثنائي الـــذي

المنتخب واألندية التي مثلها في مشواره

فترة التحضير الســـتئناف المســـابقة التي

كورونـــا ،وإيقـــاف المســـابقة لمـــدة أربعـــة

في عالم كرة القدم ،مستفيدا من شهادته

كورونا.

صـــارم ومنـــع الجماهيـــر مـــن الدخـــول

الكبـــار الذين لعب تحت قيادتهم ،وهذا ما

هذا ما حدث بالفعل!

لمحترفيه المميزيـــن “البرنس” الذي ذهب

الســـاحة بقوة ألنه يقدم مع فريق الشباب

األهلي ،وهو ما أضعف الفريق من الناحية

أن يبنـــى عليـــه فـــي المســـتقبل لصناعـــة

كل ذلـــك وحاول قـــدر اإلمـــكان أن يتفهم

علـــى تفريـــخ المدربين بعـــد أن كان يفرخ

وبمقابـــل مـــادي زهيد من أجل المســـاهمة

الفني الالعب الســـابق وابـــن النادي محمد

على مدربه الوطني حسين علي “بيليه”.

حدث بالفعل.

فريق الشباب

أن يقف إلى جانبه حتى الرمق األخير.

حسين علي

وتسلم حســـين علي تدريب نادي الشباب
منذ بداية الموســـم الحالي ،واســـتطاع أن
يجمـــع حتى اآلن  10نقاط ،من  13مباراة،

علمـــا أن النجمة يأتي في المركز الخامس
برصيد  18نقطة ،والرفاع الشـــرقي يحتل

المركز الرابع برصيد  21نقطة.

أمـــام النجمـــة فـــي الجولـــة  12قوامهـــا 4

مثاليـــة لـــم يســـبق للفريـــق أن عاشـــها من

وال يتمتـــع بيليـــه بخبـــرة تدريبيـــة كما هو

مهلهـــا وارتكـــب العبوه أخطـــاء أدت إلى

يســـعى ألن يســـاعد فريقه فـــي النجاة من

مـــا زار الشـــباك فـــي جوالتـــه المكوكية مع

اإليجابيـــة التي ظهر عليهـــا الفريق خالل

شـــهد أحداث دراماتيكية مع تفشـــي وباء

الحافـــل ،لكنه يملك مخزونـــا ثقافيا كبيرا

 11هدفا ،وتلقت شـــباكه أكبر حصيلة من
ً
هدفا.
األهداف قوامها 30

القادمـــة أمـــام الرفاع حامـــل اللقب والذي

توقفـــت لمـــدة  4أشـــهر بســـبب جائحـــة

أشـــهر ،وبعدهـــا فـــرض بروتوكـــول صحي

التدريبية وخبراته المتراكمة من المدربين

ليست سهلة على اإلطالق ،فهناك تحديات

 22نقطـــة ،ويـــدرك بيليـــه أن الســـماوي

إلـــى الملعـــب ،فضـــا عـــن فقـــدان الفريـــق

يعـــزز حضوره كمدرب مســـتجد قادم إلى

عـــدم وجـــود المحترفيـــن المميزيـــن فـــي

بالمخاطـــر ،ألنـــه ظهر بعـــد فتـــرة التوقف

للمحرق و”أرنســـت” المتواجد في صفوف

المتواضـــع فـــي اإلمكانـــات أداء يمكـــن

التي ال توفر له ما يحتاجه للمنافسة بقوة

فاته في الفتـــرة الماضية ،وامتدح مدرب

الفنية ،إال أن المدرب بيليه لم يشـــتك من

حالـــة نادرة فـــي تاريخ النادي وتشـــجيعه

الوضـــع المالـــي للنـــادي ويعمـــل بصمـــت

الالعبين ،حيث يســـاعد بيليـــه في الجهاز

فـــي رد الجميـــل لناديـــه األم ،ولثقتـــه

سلمان وهو مشروع مدرب أيضا.

وعبر بيليه عن صدمته من الخســـارة أمام
النجمـــة ،واســـتغرب مـــن أداء الالعبيـــن

ووقوعهـــم ضحية الضغوط النفســـية في
المواجهـــة التـــي كان يمكنهـــم الخـــروج

منهـــا بنتيجـــة أفضل بعد أن عـــدل الفريق

تأخـــره بالنتيجة بهدف لمثلـــه عن طريف

الالعب الرائع علي حسن سعيد العائد من

الحربان يتفوق على الشمالن

 5نهائيات

ً
تماما ،أن قيادة الشـــباب
لكنه بيليه ،يدرك

صفـــوف الفريـــق وضعف إمكانـــات النادي

بشـــكل مغايـــر وكأنـــه يســـعى لتعويض ما

في المنافســـة ،وهنا يثبت الالعب الدولي

الشـــباب مســـتوى الرفـــاع فـــي مباراتـــه

المعنويـــة لالعبيـــن وعلـــى قدراتـــه الفنية

وخبراتـــه في شـــحذ همة الفريـــق للظهور
بمســـتوى يتفـــوق بـــه علـــى نفســـه ،بدليل
فـــوزه علـــى فريـــق الرفـــاع الشـــرقي بعـــد

أســـبوع واحد من خســـارته أمـــام النجمة،

مباراة متكافئة

الوطني محمد الشمالن ،حينما قاد

الثانـــي هـــذا الموســـم الـــذي ينجح

الحربان فـــي االختبار أمام المدرب
الحربـــان النجمـــة للفوز علـــى الحد

فـــي ختـــام الجولـــة  13مـــن دوري

ناصر بن حمد الممتاز.

ويعتبـــر خالـــد الحربـــان المـــدرب

فـــي التفـــوق على محمد الشـــمالن،
إذ جـــاءت الخســـارة الثانيـــة للحـــد

والفـــوز هـــو الثانـــي علـــى التوالـــي

الجديدة المتمثلة في الحربان الذي
ً
خلفا للتونسي فتحي
تسلم المهمة

يشـــرف علـــى المنامييـــن المـــدرب

للنجماوييـــن

بالقيـــادة

الفنيـــة

العبيدي ،الذي تم فك االرتباط معه

أهميـــة” .وأضـــاف“ :اآلن نحـــن فـــي

للجولـــة الثانيـــة علـــى التوالـــي ،لـــم

تشـــهد منافسات دوري ناصر بن حمد

الممتـــاز ،أي حالة طرد ،في المباريات
الــــ  10التـــي أقيمت حتـــى اآلن .ومع
اســـتئناف منافســـات الـــدوري فـــي 7

أغســـطس وخـــوض جولتيـــن حتـــى

كميل األسود

أحمد مهدي

اآلن ،إال أن الحـــكام لـــم يشـــهروا أي

بطاقات حمراء فـــي المباريات .يأتي
ذلـــك تزامنًـــا مع النديـــة واإلثارة التي

انفـــرد العـــب الرفـــاع كميـــل األســـود

تشـــهدها المباريات في ظل التنافس

حمـــد الممتـــاز ،بعد أن وصـــل رصيده
ً
هدفا
إلى  8أهداف .وســـجل األســـود

من شـــبح الهبوط إلـــى دوري الدرجة

بصدارة الئحة هدافي دوري ناصر بن

من أصل  5لفريقه في لقاء البسيتين،
وانفـــرد بريـــادة ترتيـــب الهدافيـــن،
مســـتغالً ً
أيضـــا عـــدم تســـجيل أقرب
منافســـيه وهما العب األهلي أرنست

والعب المحرق إيفرتون .ورغم عدم

تواجده بخط المقدمة ،إال أن الالعب
األشـــول يقدم نفســـه بشكل بارز على

المستوى التهديفي هذا الموسم.

الكبير على مراكز المقدمة أو الهروب
الثانية.

قوة عن جاره الرفاع.
ويـــرى مراقبون أن فريق الشـــباب بإمكانه
النجـــاة مـــن الهبـــوط ،فـــي حـــال حافـــظ
الفريـــق على تصاعد مســـتواه مـــن مباراة
إلـــى أخـــرى ،وأن تكـــون الخســـارة أمـــام
النجمـــة كبـــوة جـــواد ،أعـــاد الحيـــاة إلـــى
شـــرايين المارونـــي الذي قـــدم واحدة من
أفضـــل مبارياته على اإلطالق أمام الرفاع
الشـــرقي ،وتبقى للشـــباب خمس مباريات
أصعبهـــا أمـــام حامـــل اللقـــب الرفـــاع فـــي
الجولـــة المقبلـــة ،وبعدها لقاء مـــع متذيل
الترتيـــب الحالة ،ومن ثـــم يواجه المنامة،
والبسيتين وأخيرا األهلي.

إضاعة الفرص

التوالـــي مع اســـتئناف منافســـات
الـــدوري .وأوضـــح إبراهيـــم أن

كمال الزواغي

أحمد مهدي

المباريات المقبلة عبر حصد  15نقطة
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري وزمالئـــه

الزواغـــي أكـــد تكافـــؤ المبـــاراة بيـــن

الماضيتين.

“قللنا المساحات أمام العبي المحرق،

مـــن أصـــل  15ممكنـــة” ،شـــاكرًا جهود

المـــدرب التونســـي لألهلـــي كمـــال

بالفريـــق على األداء خـــال الجولتين

الفريقين .وقال الزواغي بعد المباراة:

العبي فريقه دخلوا اللقاء بتركيز

عبدالوهاب المالود

عـــال ،وتمكنـــوا من خطـــف هدف

أحمد مهدي

الفـــوز فـــي الدقائـــق األخيـــرة.

وأضاف“ :رغـــم أفضلية الحد في

أكـــد العب الحد عبدالوهـــاب المالود

فرصنا كانت أكثر وأخطر ،والمهم

الخســـارة مـــن النجمـــة فـــي الدقائق

وقت متأخر”.

مـــن الفـــرص التـــي ســـنحت لفريقـــه،

االســـتحواذ الشـــوط األول ،إال أن

أن إضاعـــة الفـــرص كلفـــت فريقـــه

أننـــا نجحنا فـــي التهديف ولو في

األخيرة .وأشـــار المالود إلـــى العديد
مشـــيرًا إلـــى أنها لم تســـتثمر بنجاح،

وضيقنـــا الخناق علـــى مفاتيح اللعب
ً
هدفـــا مبكرًا
لديهـــم ،إال أننا اســـتقبلنا

خصوصـــا وأن الفريـــق لـــم يكـــن
ً

وأشار إلى أن فريقه نجح في تشكيل

 5مباريـــات .صحيـــح أننـــا فقدنـــا

فـــي المبـــاراة ولـــم نرجـــع بالنتيجـــة”.

بصورته المعهـــودة .وأضاف“ :أمامنا

الضغط على المحرقاويين ،باإلضافة

التونســـي محمد المكشر الذي غادر
النادي العاصمي قبل أيام ً
أيضا.

أحمد مهدي

فوز مهم

عليهـــا أمـــام الرفاع الشـــرقي الـــذي ال يقل

الـــذي حقـــق فـــوزه الثانـــي علـــى

رغـــم الخســـارة مـــن المحـــرق ،إال أن

الصدارة ،إال أن الضغط سيكون على

إلـــى إجراء التبديـــات الهجومية ،إال

حسن الكراني

“الهداف كميل”

نقطـــة بســـهولة ألنه ال يرغب فـــي الهبوط

روحهم القتالية داخل الملعب التي ظهروا

حبيـــب أن الفـــوز علـــى المتصـــدر

أمـــام األهلـــي وكســـبنا األمـــر األكثـــر

فـــي القســـم األول ،وكان حينهـــا

ال بطاقات حمراء

وكأنهـــا مبـــاراة نهائيـــة ،ولـــن يفـــرط بـــأي

النهائيـــة.

فـــي  13جولـــة بالـــدوري ،علمً ـــا أن

الخسارة األولى كانت أمام المنامة

فريقه لقمة سائغة.

وقال بيليه ،إن الشباب سيلعب كل مباراة

جـــاء مهمً ـــا للفريـــق النجمـــاوي

عليهـــا بتحقيـــق العالمـــة الكاملة في

نجـــح المـــدرب الوطنـــي خالـــد

أمـــام المنامـــة ،ولكنـــه لن يقبل بـــأن يكون

اعتبر العـــب المحرق حســـن الكراني

مركـــز الصـــدارة ،ونتطلـــع للحفـــاظ

قبل أيام من استئناف الدوري.

الماضيـــة التي فـــاز فيها بـ  3أهداف لهدف

ذكر العب النجمـــة إبراهيم أحمد

وقـــال الكرانـــي بعـــد الفـــوز علـــى
األهلـــي والتصدر“ :قدمنـــا أداءً جي ًدا

أحمد مهدي

يحتل المركز  3في ســـلم الترتيب برصيد

أحمد مهدي

الـــدوري

محمد الشمالن

وينتظـــر الشـــباب لقـــاء صعبا فـــي الجولة

كبرى تواجهه في هذه المهمة ،لعل أبرزها

المباريـــات الخمـــس المتبقيـــة فـــي

خالد الحربان

ال يرغب في الهبوط

أحمد مهدي

كالمواجهـــات

أن يحافـــظ الالعبين على تركيزهم وعلى

فريق قـــوي ومواجهته ســـتكون محفوفة

الســـابق أنه يعتمد بشكل كبير على الروح

الفريق قادر على الظهور بشكل أفضل في
المباريـــات المتبقية من البطولة ،شـــريطة

فاز فـــي  3مباريـــات ،وتعادل فـــي مباراة،
وخســـر فـــي  9مباريـــات ،وســـجل الفريق

الـــى دوري الدرجة الثانية ،وأشـــار إلى أن

أننا لم نوفق في التعديل أو الفوز.

المتصـــدر المتقدم علينا بفارق نقطة

واحدة فقط”.

إبراهيم حبيب

فــــــوز ســـــداســــي للبحريــــــن علـــــى االتحــــــاد

الـــمـــالـــكـــيـــة يـــســـعـــى لـــحـــســـم الــــصــــعــــود أمــــــــام الـــبـــديـــع
أحمد مهدي

حقـــق البحريـــن فـــوزا مهمـــا على حســـاب
االتحـــاد بأربعـــة أهـــداف دون مقابـــل ،في
المباراة التي جمعتهما ،أمس ،على اســـتاد
النادي األهلـــي ،ضمن ختام مرحلة اإلياب
لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وأنهـــى البحريـــن الشـــوط األول متقدمـــا
بثالثـــة أهـــداف دون رد ،وجـــاءت أهداف
المبـــاراة علـــى النحـــو اآلتـــي :فيكتور في
الدقيقتين ( )٢١و ( ،)٣٤سيلفا ( ،)٤٥محمد
النعـــار ( )٥٧و ( ،)٨٥عبدالفتاح بشـــير (.)٨٢
أدار المباراة الحكم حسين البحار ،وعاونه
عبـــدهللا صالح ومجـــدي النجـــار ،والحكم
الرابع أحمد الغريب .وصل رصيد البحرين
إلـــى  ٣٤نقطـــة ،وأنهـــى االتحـــاد الـــدوري
برصيـــد  ١٣نقطة .وشـــهدت المباراة طرد
العب االتحاد صادق حسن.
وفي مبـــاراة احتضنها ملعب مدينة حمد،
فاز مدينة عيســـى علـــى التضامن بنتيجة

مباراة البحرين واالتحاد

(.)١-٤
ســـجل األهـــداف :لمدينة عيســـى:عبدهللا
ســـيف فـــي الدقيقتيـــن ( )٤٧و ( ،)٤٩أحمد
عابد ( )٧٩ومحمد خالد ،وللتضامن:حسين
صالـــح ( ،)٨٤وأدار المبـــاراة الحكـــم خليل
فـــارس ،وعاونـــه عبدالرحمـــن الدوســـري
وعبدالـــرزاق األحمـــد ،والحكـــم الرابـــع
عبدهللا قاسم .وصل رصيد مدينة عيسى

مباراة مدينة عيسى والتضامن

إلـــى  ٢٦نقطـــة ،وأنهـــى التضامـــن الدوري
بدون أي نقطة!
وتختتـــم اليوم (األحد) منافســـات الجولة
 ١٨بإقامة لقاءين عند  ٧مساء.
يلعـــب المالكيـــة مـــع البديـــع علـــى اســـتاد
األهلـــي ،واالتفـــاق مع ســـترة علـــى ملعب
مدينة حمد.
فـــي المبـــاراة األولـــى ،يدخـــل المالكيـــة

برصيـــد  ٤٠نقطـــة وفـــوزه اليـــوم يعنـــي
ضمـــان صعـــوده إلـــى الـــدوري الممتـــاز،
ويالقي البديع الذي يملك  ٣٠نقطة.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ،يدخـــل ســـترة
برصيـــد  ٢٣نقطة أمام االتفاق الذي يملك
 ١١نقطـــة ،ويأمـــل األول بتحقيـــق فـــوز
يؤهله للقســـم الثالث الذي يضم خماســـي
المقدمة.

ستقدم هيونداي موديل
كونا في  2021بإصدار
نايت األسود ،ويتميز
اإلصدار الخاص بمصابيح
ال اي دي وإطارات RAYS
مقاس  18بوصة مع طالء
أسود شبه المع ،مع لمسات
خارجية سوداء المعة،
ولم تكشف الشركة عن
التفاصيل بشكل كبير.
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المبورجيني أوروس ..خارقة لجميع الطرق

شعور بالقوة والهيمنة مع تصميم مطابق للطائرات المقاتلة
طارق البحار

قدمت فــي البحرين عبر شركة بهبهاني وإخــوانــه
شــركــة المــبــورجــيــنــي اإليــطــالــيــة الــرائــعــة موديلها

الخارق ”أوروس“ الجديدة كليا بكل فخر واعتزاز

جي أيه سي  GN6في البحرين

لما تقدمه هــذه السيارة الفاخرة والصاروخية من

كشــفت جي أيه ســي في البحرين عن  GN6العائلية الرائعة والتي

السيارات السوبر ،فهي تجمع بين فئة الـ  SUVوفئة

مــا يميــز ســيارة كمباكــت  MPVالمســاحة الواســعة فــي المقصورة

وأفينتادور.

إمــكــانــات مبنية عــلــى خــبــرات عــديــدة مــن تقديم

دخلــت منــذ فتــرة قصيــرة معــارض التســهيالت للســيارات ،وأكثــر

السوبر سبورت مثل شقيقاتها الجميالت هوراكان

الداخلية ،حيث تتسع لسبعة ركاب بكل راحة.

وتعتبر هذه السيارة التي وصلت البحرين مؤخرا

الواجهة األمامية تشبه بشكل كبير
شقيقتها الكبيرة  ،GN8تمتاز بشبك
أمامي كبير ،يأتي بشرائح عريضة
وشعار الشركة في الوسط ،واألضواء
األمــامــيــة طـ ــراز  LEDمــدمــجــة مع
الــشــبــك األم ــام ــي وكــأنــهــا ج ــزء من
الشبك مع خاصية تعديل االرتفاع
وانــذار لإلنارة األمامية ،مع خاصية
اتبعني لــلــمــنــزل ،وال ــص ــدام يندمج

تميل مــن المقدمة باتجاه مؤخرة
الــســيــارة بــشــكــل جـ ــذاب ،والــزجــاج
يمتد بمساحات كبيره تجاه المؤخرة
ومــن األعلى يمتد إطــار من الكروم
ويحيط بالمرايا الجانبية .تصميم
 GN6مستوحى مــن عــيــون النسر،
ويظهر ذلــك على الهيكل ،ونلحظ
كــذلــك االنــحــنــاء ال ــه ــوائ ــي لــلــمــرايــا
الجانبية مما يمنع الضوضاء ويوفر

أول سوبر  SUVفي العالم كما تحب المبورغيني أن

نطلق عليها من أقوى الفئات حاليا وتعطي سائقها

متعة وقــوة قــيــادة الــســيــارات الرياضية بإمكانات

خيالية على جميع الطرق الوعرة والرمال و“الثلوج“
وغيرها مــع االستعانة طبعا بخبرات شركة أودي
األلمانية التي تملكها.

لنتحدث أوال عن قوتها في الدفع الرباعي وبالطبع

تقدم هذه الخاصية في هذه السيارة السوبر بانفراد

في الفكرة ،السيارة تتسارع بقوة محرك  V8بسعة

 4.0ليتر مع شاحني تيربو أيطالي وبــصــوت أهــدأ

التصميم الخلفي لها يبرز الزجاج المائل واألضواء

بالنظام الترفيهي ،فــي حين أن الشاشة السفلية

صانا ،تتوفر عند  6000دورة في الدقيقة مع عزم

هواء مستوحى من سيارات المبورجيني المعروفة

والمعلومات الخاصة بحالة السيارة.

ران منخفض يبلغ  2250دورة في الدقيقة مع تنقل

تشترك أوروس مــع باقي  SUVمجموعة فولكس

يوفر ميزة الشحن الالسلكي والتحكم الصوتي،

مبيعات ”تويوتا“ هايبرد تتخطى  15مليون مركبة

من ثمانية نسب تدفع بأوروس إلى سرعة  100كلم/

وزن أوروس  2,200كجم (أخــف من بــورش كايين

 Bluetoothومشغل  DVDونظام صوتي قوي جدا

فــي ينايــر الماضي ،تجاوزت مبيعات تويوتــا العالمية من المركبات

كــلــم/س فــي  12.8ثــانــيــة ،وتبلغ سرعتها القصوى

حيث بنيت اوروس على المنصة ذاتها التي قدمت

عند من يقود هذا الثور اإليطالي القوي ،حيث تعطي

 2154كــغ ،وبالطبع تحتاج لكبح أكــبــر فــرامــل في

م ــؤخ ــرا كــشــفــت الــشــركــة اإليــطــالــيــة الـ ــرائـ ــدة فى

تحرمه أبدا من اعتمادية الـ  SUVوحجمها الكبير في

 17.3بوصة مقترنة بمماسك من ” 10بستونات“ ،وال

 suleالجديدة من أيقونتها  ،Urusالتي تنتمي لفئة

قيادة مختلفة كما ذكرنا سابقا ،وهي وضع سترادا،

سيارة جيب جراند شيروكي تراك هاوك الصاروخية

تتمتع بألوان طالء خاصة وتجهيزات محسنة.

وضع الدفع الرباعي ”ثلج ،حصى ورمال“ ويستطيع

فــي الــداخــل تصميم مميز مــع األزرار الخاصة بها

الجديدة تتميز من خــال ألــوان الطالء الحصرية

وضعيات القيادة التي تناسبه لعمل المحرك ونظام

أول تحرير قابس زر تشغيل والذي بتصميم مستمد

( lisبرتقالي) و( Verde Mantisأخضر).

االنطالق بقوة وثبات ،حيث تأتي مقصورة أوروس

األســود فائق اللمعان على السقف والناشر الخلفي

مع أزرار تتسم بطابع الطائرات المقاتلة خصوصا مع

من مــواد عالية الجودة من جلد الكانتارا ولمسات

موقع القمّ ة والتي تعد أول مركبة  SUVفائقة في

في جوانب اوروس الجديدة تبرز فتحات التهوية

الجميلة مع حوامل أكواب وغيرها ،وتأتي السيارة

مــتــعــددة االســتــعــمــاالت ،بينما تــحــافــظ فــي الــوقــت

عناصر بارزة جدا كما هي العادة في التصميم الحاد

صنع أوروس فــي مقر المبورجيني الرئيسي في

مــع أض ــواء الضباب وفتحة تهوية
عريضة في األسفل ،وشكل الواجهة
األم ــام ــي ــة ان ــس ــي ــاب ــي وم ــم ــي ــز .مــن
الجوانب سنلحظ خطوط التصميم

رؤيــة واضــحــة ،وتأتي المرايا بلون
السيارة ،وقاعدتها باللون األســود،
وتضم الواجهة إشــارات االنعطاف،
وكاميرا جانبية والمزيد.

الكهربائية الهجينة حاجز  15مليون مركبة منذ إطالق بريوس ألول
مرة في العام .1997

ب ــدأ قـــرار تــويــوتــا فــي تطوير

بيع أكثر من  15مليون سيارة

ق ــب ــل  25عـ ــامـ ــا ع ــن ــدم ــا ق ــاد

كــبــيــرة لــلــبــيــئــة ،حــيــث قــامــت

المركبات الكهربائية الهجينة
تــاكــيــشــي أوشـــيـــامـــادا فــريــقــا

لتطوير سيارة للقرن الحادي
والــعــشــريــن ،والــتــي مــن شأنها
ت ــق ــل ــي ــل انـ ــبـ ــعـ ــاثـ ــات غــــــازات

االحتباس الحراري والملوثات
الــضــارة األخــــرى ،الــيــوم وبعد

هجينة ،قدمت تويوتا مساهمة
تقنيتها

الكهربائية

الهجينة

حتى اآلن بتقليل أكثر من 120
مليون طن من انبعاثات ثاني

أكسيد الــكــربــون حــول العالم

مقارنة بمبيعات نظيراتها من
مركبات الوقود.

من محركات الـ  V10والـ  ،V12وبقوة تبلغ  650ح
الدوران يبلغ  850نيوتن متر ،تتوفر عند مستوى دو

سلس جدا مع علبة التروس األوتوماتيكية والتي
س فــي الساعة فــي  3.6ثــانــيــة ،وإلــى ســرعــة 200

األفقية على شكل حــرف  ،Yباإلضافة إلــى مشتت

ويندمج مع فوهات العادم المستديرة المزدوجة.

واجن في قاعدة العجالت  MLBخفيفة الوزن ليبلغ

تيربو) وتحصل على هويتها الخاصة بشكل مستقل،

 305كــلــم/س في الساعة ،وهــذا أول ســؤال يطرح

عليها بنتلي بنتاجيا أيضا ،وأودي  ،Q7ويبلغ وزنها

مالكها متعة وقوة قيادة السيارات الرياضية ،ولن

العالم ،بأقراص من الكاربون السيراميكي بقياس

الطريق ،وإمكان قيادتها في جميع الطرق مع أوضاع
ووضــع سبورت وكورسا ،أي ”الشارع والحلبة“ ،ثم
سائقها اخــتــيــار كــل ذلــك بسهولة كــبــيــرة ،واختيار

يتفوق بالقوة على اوروس في هــذا القطاع سوى
والتي هي بقوة  707أحصنة.

والتي تعطيك اإلحساس وكأنك في الحلبة ،فمنذ

يتم مــن خاللها التحكم بنظام الــمــاحــة والهاتف

وتشمل المزايا القياسية للمقصورة حامل للهاتف
باإلضافة إلى مداخل  USBوبث مباشر عن طريق
والمزيد.

Pearl Capsule
صناعة السيارات النقاب عن النسخ ة �Pearl Cap
الموديالت الرياضية متعددة األغراض  ،SUVوالتي
وأوضــحــت الشركة اإليطالية أن Pearl Capsule
فائقة اللمعا ن ( Giallo Intiأصفر) و�Arancio Borea

التعليق والمقود ،مع إمكانات كثيرة للجلوس خلف

من السيارات السوبر فيها تحس وكأنك فقط تريد

وتــتــبــايــن هـ ــذه األلـ ـ ــوان بــشــكــل جــــذاب م ــع الــلــون

والمقود بشكل ممتاز مع شعور عام بالقوة والهيمنة،

بمقاعد السيارات الخارقة المنخفضة وهي مصنوعة

وشــفــة االســبــويــلــر .واحــتــلــت المبورغيني أوروس

األلمنيوم وألــيــاف الكربون والتطعيمات الخشبية

الــعــالــم ،حيث تتمتع بعمالنية المركبة الرياضية

المثلثة واإلطــــارات الضخمة بمقاس يــتــراوح من

الرياضية الجميلة بتصميم مركزي للداشبورد مع

ذاته على الروح الجوهرية للسيارة الرياضية ،ويتم

 Zero Corsaالمعروفة بتقديم اإلط ــارات السوبر،

الخاص بالعالمة اإليطالية ،مع عجلة قيادة مسطحة

 ،Sant’Agata Bologneseفي ايطاليا وحاليا تقدم

الحفاظ على المتانة والرصانة لجميع ركابها ،وفي

الــوســطــي ،حــيــث إن الــشــاشــة الــعــلــيــا هــي للتحكم

عجلة القيادة الرياضية المريحة ،والتحكم بالمقعد

فتحات التكييف سداسية التصميم.

 21إل ــى  23بــوصــة ريــاضــيــة مــن شــركــة Pirelli P

وبــهــا تستطيع تحقيق أعــلــى عــامــات الــســرعــة مع

مــن األســفــل مــع شــاشــتــي الــعــرض فــي الــكــونــســول

فقط بمحرك  V8كخيار وحيد متاح للمحرك ،مع

إرفاق نظام هجين به في وقت الحق.

أكس  1الجديدة 2020

كيا سبورتاج  ..2020الممتعة!

طرحــت بــي أم دبليو الطراز المســتجد مــن الكروس أوفــر األصغر لديها

تـــــتـــــمـــــتـــــع الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة كـ ــيـ ــا

متوسطة الــحــجــم ،بــلــون رم ــادي

جذاب عصري ذي خطوط تصميم

فــي أعــلــى منتصف الــمــقــدمــة ،مع

سبورتاج موديل  2020بتصميم

أكــس الجديــدة للعــام  ،2020والتــي تتميــز بكونهــا واحــدة مــن أجمــل

تصاميم سيارات الكروس أوفر البافارية.
يحتوي الــطــراز المستحدث على

الخلف ،حيث يعتمد الكروس أوفر

هواء أكبر ومصابيح ضباب أعيد
ً
أيضا
تصمميمها .وقام المصممون

والمصد الخلفي المنقح ولهجات

م ــص ــد أمـ ــامـ ــي ج ــدي ــد مـ ــع مــآخــذ

بتثبيت شبكة أكبر ثنائية تحيط

بها المصابيح األمامية الجديدة.

تــســتــمــر تــغــيــيــرات الــتــصــمــيــم في

ب ــل ــم ــس ــات ريـ ــاضـ ــيـ ــة ،وبــصــمــات

شــركــة كــيــا الــكــوريــة الــمــوجــودة

على المصابيح الخلفية الجديدة،

إضافية بلون الهيكل.
وهــنــاك أيـ ً
ـضــا مــخــارج أكبر للعادم
ومــــــرآة جــانــبــيــة لــلــســائــق والــتــي

تــعــرض ص ــورة “ ”X1بلونين على
األرض ،وهناك  4تصميمات
جديدة للعجالت.

 AMG GTتحصل على قوة أكبر
منحــت مرســيدس اإلصدار األساســي مــن  AMG GTالمزيد من القوة

والمزايا القياسية أكثر من ذي قبل.
قــــــــوة إضـــــافـــــيـــــة وتــــرقــــيــــات
اإلصــــــــــدار األســـــاســـــي عـــــززت

الــتــكــيــفــي م ــن  AMGوالــقــفــل

مــرســيــدس  AMGق ــوة محرك

 V8مـــــزدوج ال ــت ــورب ــو ســعــة 4
لــتــرات الــمــســتــخــدم فــي AMG

 GTاألساسية ليولد  523حصانا
بزيادة قدرها  469حصانا عن

اإلصدار السابق الذي تبلغ قوته

الخارجية ،وفي الجيل الحالي تم
تحريك المصابيح األمامية لألعلى
قــلــيــا حــتــى أصــبــحــت جـ ــزءا من

أعلى مقدمة السيارة في تصميم
جميل ،المصابيح األمامية

 469حصانا ،باإلضافة إلى ذلك،

م ــي ــك ــان ــي ــك ــي ــة حـ ــصـ ــل عــلــيــهــا

في كل جــزء من أجــزاء السيارة

جعلت مرسيدس نظام التعليق
التفاضلي اإللكتروني الخلفي،

ونظام الكبح المركب ،قياسية
لجميع فئات  ،AMG GTجنبا
إل ـ ــى ج ــن ــب مـ ــع ب ــط ــاري ــة ب ــدء

التشغيل مصنوعة من الليثيوم

أيون ،ووضع القيادة “.”Race

ق ــات ــم قــلــيــا ،م ــع شــبــكــة سـ ــوداء

وتغليف أســود لمصابيح الضباب
عــلــى جــانــبــي الــمــصــد األمـــامـــي،
م ــع شــبــكــة ف ــي مــنــتــصــف الــمــصــد

األمــامــي ،زودت سبورتاج 2020

بمقصورة داخلية رحبة ،مريحة
وه ــادئ ــة ،مــع خــطــوط تصميمية

تعكس جمال التصميم الخارجي.

tariq_albahhar
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نجمات بوليوود ..األكثر رشاقة عالميا وأكثرهن أنوثة

» »أنجبت الكاتبة األميركية كاثرين شوارزنيغر ،االبنة الكبرى للنجم أرنولد
شوارزنيغر ،طفلها األول من زوجها الممثل كريس برات .وكشف
شقيقها باتريك نبأ الوالدة لبرنامج “إي تي” ،وقالت“ :هما بخير لقد
استقبال هدية صغيرة“ .من جهتها ،أفادت مصادر في البرنامج بأن
كريس شوهد في منطقة مستشفى سانت مونيكا الجمعة الماضية.
وأكدت والدة كاثرين ،الكاتبة ماريا شريفي نبأ حمل ابنتها في أول مايو
الماضي.

كــشــفــت تــقــاريــر إعــامــيــة أن نجمات

سعرة حرارية ،وكذلك تستهلك اللحوم

تـــحـــرص عــلــى

بــولــيــوود يعتبرن مــن أكــثــر النجمات

والــبــروتــيــنــات ،إال فــي يــوم واح ــد من

العالميات رشاقة ،حيث يتمتعن بقوام

أيام األسبوع ،إذ تتناول فيه الشوفان

تناول الكثير

مثالي خولهن السيطرة على المراكز

والشاي.

األولى بين أجمل نساء العالم وأكثرهن

وعن تفاصيل وجباتها الغذائية ،قالت

أنــوثــة .وبــيــنــت الــتــقــاريــر أن ســر هــذه

إنــهــا تــتــنــاول فــي وجــبــة الــغــداء عــادة

الــرشــاقــة والــجــمــال يكمن فــي النظام

خبز “روتــي” الهندي الشهير مع الزبدة

الــغــذائــي لبعضهن ،فالممثلة الهندية

والــخــضــار المطبوخة بــالــزيــت المكرر

كــاريــنــا ك ــاب ــور ،إلـ ــى جــانــب الــتــزامــهــا

والدجاج ومرق “دال” ،لكنها ال تأكل بين

الغذائي بممارسة تمارين اليوغا يوميا،

الوجبات ،بينما يقتصر عشاؤها على

تتبع نظاما غذائيا نباتيا صــارمــا ،وال

السلطة أو تفاحة ،مــع تجنب الخبز.

تــأكــل الــلــحــوم بتاتا منذ الــعــام ،2006

وإن أرادت أكــل الحلويات فإنها تلجأ

إضــافــة إلــى تــنــاول كميات كبيرة من

في األغلب إلى الشوكوالتة أو حلوى

الماء يوميا.

“كولفي” ،كما تتناول الشاي األخضر،

وكانت النجمة العالمية كابور نشرت

وتشرب الكثير من الماء الفاتر طوال

ص ـ ــورة ج ــدي ــدة لــهــا عــلــى صــفــحــتــهــا،
موجهة من خاللها رسالة إلى الدهون،
في إشارة منها إلى أنها ستعمل جهدها
لحرق الدهون التي اكتسبتها في فترة
الحجر المنزلي ،وعلقت على الصورة،
الــتــي ظــهــرت فــيــهــا بــمــابــس ريــاضــيــة

وبـ ــدون مساحيق تجميل“ ،عــزيــزتــي
الدهون ،استعدي للموت”.
مــن جــهــتــهــا ،ذكـ ــرت الــمــمــثــلــة الهندية

م ــن الــفــاكــهــة
والــمــكــســرات
فـــــــــي وج ـ ــب ـ ــة
الفطور ،وبين 7
و 8أكــــــواب من
ال ــش ــاي األخــضــر
يوميا.

اليوم ،وتمارس التمارين الرياضية  3أو
 4مرات في األسبوع.
بـــدورهـــا ،كــشــفــت مــلــكــة جــمــال الهند
السابقة سيلينا جيتلي أنــهــا تحرص

شيلبا شيتي أنها ال تمنع نفسها من أكل

على تناول  7وجبات صغيرة في اليوم،

طعام معين ،لكنها تستهلك نحو 2000

بمعدل كل ساعتين ونصف الساعة ،كما

ظمه”
قاسم حداد” :الشعر ليس حلبة سباق ولإلبداع ُن ُ

يجب أن نحسن الــظــن فــي الــمــواهــب الشعرية الــجــديــدة فهي وسيلة للتعبير

ّ
اســتهلها فــي “قلب الحــب” بداية ســبعينات القرن
تجربــة طويلــة فــي كتابــة القصيــدة ،خاضهــا الشــاعر البحريني قاســم حداد،
الماضي ،وهو ال يزال يقبض على جمرة الشعر التي يعتبرها حصنه وسالحه في مواجهة العالم.

كـــان حـ ــداد ح ــاض ــرا حــيــن طــرحــت

األســئــلــة فــي ن ــدوة “الــشــعــر العربي
فــي مشهد ثقافي مــتــحــول” خالل

احتفالية للشعر أقامها موسم أصيلة

الثقافي الدولي الحادي واألربعين
مؤخرا ،وكانت له رؤيته الواضحة

بأن الشعر ال يزال في بريقه ،وسط
يعبر
الـ ــرؤى المتشائمة الــتــي ك ــان
ّ
عنها البعض ..وهــذا ما تقاطع معه

رأي الــنــاقــد الــمــصــري المتخصص
فــي الشعر العربي المعاصر صالح

فضل ،حين قال إن الشعر هو جنون
اللغة وبئر الخيال وآفاقه المديدة

»»

مع رحيل رواد القصيدة الكالسيكية
والحديثة خالل العقدين األخيرين،
هل يمكننا القول إن زمن الشعراء
الرواد الذين شكلوا ظواهر مضيئة
في الشعر العربي المعاصر آيل
إلى األفول ،بحيث بات من األمنيات
المستحيلة أن تضع األسماء الشعرية
الجديدة بصماتها الخاصة ومكانتها
ضمن خزانة الشعر العربي ورصيدها
الضخم؟

(األمنيات المستحيلة) تحققت ..الوقت

يجعل الشعر أكــثــر جــمــاال ونــبــا ،ليس
الشعر حلبة ســبــاق مــع أي شــيء آخــر،

وليس عــدال البحث عن رواد كما يقال
عن الشعر السابق.

»»

ًإذا ،كيف السبيل برأيك الستعادة
الذائقة الشعرية األصلية الراقية في
ظل هذا التهافت على النشر في
وسائط التواصل االجتماعي؟

ُ
لست واثقا ما إذا كان هذا سؤاال أو جوابا،

الذائقة الشعرية موجودة في اإلنسان،

حــقــائــق بــالــغــة الــظــلــم عــلــى الــجــانــبــيــن،

فيما يكتب من شعر في أي زمن ..يبقى

ففيه مــن األحــكــام مــا يكفي الكتشاف

وظني أنهما يحضران بدرجات مختلفة

فما القصيدة الكالسيكية غ ــادرت ،وال

أن نحسن الظن في المواهب الشعرية

وجوهر الفطرة اإلنسانية ،معتبرا أن

الجديدة ،ونراها بوصفها سعي اإلنسان

الثاني للشعر بعد العصر العباسي.

بــعــض مــا ينشر فــي وســائــط الــتــواصــل

القرن العشرين يعد العصر الذهبي

لــلــتــعــبــيــر ع ــن نــفــســه ،وإذا صــــادف أن

البيان اإلماراتية التقت الشاعر

االجــتــمــاعــي ال يــحــبــه بــعــضــنــا ،فــإنــنــي
شخصيا لــسـ ُ
ـت مــؤهــا لنفي شعريته..

ج ــول ــة ث ــان ــي ــة مـ ــع أســئــلــة

عليها ،الجثث فقط يتم االتــفــاق على

قاسم حداد بعد انتهاء الندوة
والــقــراءات الشعرية ،وكانت
أخــرى ،أجــاب عنها بكثافة

ال متناهية:

ه ــذه طبيعة أشــيــاء الــحــيــاة ،ال اتــفــاق

موتها.

»»

بماذا تفسر نزوع بعض الشعراء إلى
كتابة الرواية ،وكذلك بعض الروائيين
لكتابة القصيدة ..أال تعتقد بأن
هذه الطريق دونها شروط تحكم
نهاياتها ..فإما النجاح والتألق ،أو
الوقوع في خطأ التجربة؟

ليس ثمة تفسير لــنــزوع الموهبة نحو

محاولة التعبير عن نفسها ..كل نوع من
العمل ،بما فيه العمل اإلبداعي ،يستدعي
نــظــامـ ًـا وقــوانــيــن لــكــي يــبــدو مــكــتــمــا..

الرواية بشرطها التعبيري الفني تتطلب
المرور على ذلك النظام وتلك القوانين،

والــكــاتــب الــمــوهــوب ،خصوصا إذا كان

شاعرا ،سيذهب لكتابة الرواية بجماليات
نــوعــيــة ،نــتــوقــع أن يصقلها أكــثــر كلما

تكشفت له آفاق الفن.

»»

كان الناس ينتظرون ديوانا جديدا أو
قصيدة بلهفة ،اآلن تبدلت الصورة،
ولم يعد هناك من يؤرق الرأي العام
ويجعله في شوق كبير لرؤية الديوان
بين يديه ،ما القنوات المناسبة برأيك
لتداول الشعر؟

دع الــنــاس يــنــتــظــرون ،وكــلــمــا طــال
تيسر للشعراء كتابة ما
انتظارهم
ّ

يحبون ،دون اكتراث بمن ينتظر..

لسنا معنيين بما يؤرق “الرأي العام”،
الـ ــرأي الــعــام ش ــأن يتعلق بنقائض

الشعر ،وللشعر ابتكار ما يناسبه من

قنوات ال تبتذله للتداول العام.

»»

يتحدثون كثيرا أن هذا زمن الرواية،
وأن الشعر لم يعد له المكان الذي
يستحقه لدى المتلقي ،بل هناك
الكثيرون ممن يقولون بخفوت بريقه
أو أفوله ،مثلما حدث مع الملحمة
والمقامة والرسالة النثرية ،وهي
أيقونات في تراثنا العربي؟

ً
نصوصا
الــذي يجعلنا ال نــزال نحب

قديمة (ملحمة ومقامة) من اآلداب

اإلغريقية والصينية ومعلقات من
شعر ما قبل اإلسالم وبعده ،هو الذي

يجعل شعر الــعــرب اآلن مــوجــودا،
حــيــا ،وقـــــادرا عــلــى إده ــاش ــن ــا ..كل

األوقات مناسبة لكل الفنون ..الذين
يــتــحــدثــون يــواصــلــون أحــاديــثــهــم،

وال ــش ــع ــراء يــكــتــبــون ،وال ــروائ ــي ــون
يكتبون.

»»

ما الذي يؤرق قاسم حداد في هذه

األيام ،وهل الكتابة سبيل للنجاة مما
يحيط بالشاعر؟

الكتابة حصني ضد العالم ..أعتني
بالحياة ،مؤمنا أن الحياة غير العالم،

وال يؤرقني شيء مثل الوقت الذي

لم يعد يسعني ،ولم يعد يكفي.

»»

هناك سؤال ال يزال مطروحا يتعلق
بالشعر والنثر ،ما الفارق بين كال
الفنين في الكتابة؟

الشعر رقص والنثر مشي ..هكذا علمني
الشاعر نزار قباني.

»»

ختاما ،كيف يرى قاسم حداد الساحة
الشعرية في البحرين ومنطقة الخليج،
ولماذا يحضر الشعر الشعبي أو
النبطي أكثر من القصيدة الحديثة أو
الكالسيكية لدى المتلقي؟

هــا أن ــت تــقــول إن ــه (شــعــر) ،شعبيا كــان

أو نبطيا ..مــادام يتوفر على شعريته،
فمن الطبيعي أن يكون حــاضــرا ،لذلك

فإنني أرى الشعر العربي بشتى أساليبه
ومناطقه الجغرافية يحضر ويتبلور

وينجح ويفشل مثل حياتنا.

سيرة
» »ولد قاسم حداد العام  1948في مدينة المحرق البحرينية ،ويعد من أبرز
شعراء القصيدة الحديثة ،شارك في تأسيس “أسرة األدباء والكتاب في
البحرين” العام  ،1969وشغل مراكز قيادية في إدارتها ..تولى رئاسة تحرير
“كلمات” التي صدرت العام  ،1987وهو عضو مؤسس في فرقة “مسرح
أوال” البحرينية.
» »صدر للشاعر عدد من الدواوين ابتداء من العام  ،1970منها“ :قلب
الحب” ،و”الدم الثاني” ،و”البشارة” ،و”الـقيامة” ،و”شظايا” ،و”انتماءات”،
و”النهروان” ،و”مجنون ليلى” ،و”عزلة الملكات” ،و”يمشي مخفورا
بالوعول” ،و”الجواشن” ،و”عالج المسافة” ،و”قبر قاسم” ،و”المستحيل
األورق” (كتاب مشترك مع المصور السعودي صالح العزاز) ،و”له حصة
في الولع” ،و”ورشة األمل” (سيرة شخصية لمدينة المحرق) ،و”أيقظتني
الساحرة” (مع الترجمة اإلنجليزية– محمد الخزاعي) ،و”ما أجملك أيها
و”لست ضيف ًا على أحد” ،و”فتنة لسؤال” ،و”الغزالة يوم األحد”.
َ
الذئب”،
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@albiladpress.com
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الحية في الجسم تحـت المراقبة
ّ

العشاء:
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طــوَّ ر باحثــون من جامعــة الملك

عبــدهللا للعلــوم والتقنية وســيلة
جديــدة باســتخدام روبوتــات

المباشــرة ،وتحديــد موقعهــا
ّ
وتنقلهـا على مدى أيام عديدة.
الروبوتــات مصنوعــة مــن أســاك نانوية ذات قلــب وقوقعة ،كعوامل غير ســامّ ة
ُتــزرَع فــي الخاليــا الحيــة ،وتــدل على موقــع خاليا الجســم عند مســحه بالرنين
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“روبوت نانو” يراقب الخاليا ويقتل السرطانية

المغناطيســي .وقــد يفيــد هــذا فــي تطبيقــات تــراوح بيــن دراســة الســرطان

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

ومعالجتــه ،وبيــن متابعة التطوّ ر الطبي في المعالجة بالخاليا الجذعية وغيرها.
وأثبت الباحثون أن أسالك النانو هذه تستطيع َت َق ُّ
صد الخاليا السرطانية وقتلها
دواء معالجا للســرطان ،وفي الوقت
ً
بعمليــة هجــوم وتجريــع الخلية المقصــودة
نفسهَ ،ثقب غالفها وإطالق عَ ْ
صفة حرارة.

ناصر بن حمد :الطفل محمد علي فقد البصر وكسب البصيرة

“سناب شات” يضيف عدسات خاصة لتحديات رقص “تيك توك”
حدثــت شــركة ســناب (– )Snap

المطوريــن الجديــدة هــذه يتمثل

( – )Snapchatمنصتهــا المســماة

الشــائعة عبر العديد من المنصات

المطــورة لتطبيــق ســناب شــات

( )Lens Studioبحيــث يمكــن

للفنانيــن والمطوريــن تصميــم
عدســات خاصــة – مصطلــح

الشــركة لتجــارب الواقــع المعزز –

التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.

فــي مقاطــع الفيديــو الراقصــة

االجتماعيــة،
وإنستغرام.

مثــل

يوتيــوب

وشــجع النجــاح الهائــل لتطبيــق

تيك توك وظهور فيروس كورونا
المســتجد – الــذي أجبــر الكثيرين

تغطية  -المكتب اإلعالمي

ونشــر ســموه علــى حســاب ســموه

الخيل.

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال

صــورا ألنجال ســموه الشــيخة شــيمة

االســم ..محمد علي حسن مكي ..هذا

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة،

والشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن حمــد آل

فقد البصر في اســتقبال أنجال سموه

حمــد آل خليفة مع الطفل محمد علي

وصممــت الشــركة نموذجيــن،

علــى البقاء فــي منازلهــم وإيجاد

لكامــل الجســم ،بحيــث يمكــن

– النــاس على تصميــم المزيد من

اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو

ويريــد تطبيق ســناب شــات دعم

بالطفــل محمد علي حســن مكي الذي

جديدة للفنان والمطور.

للطفل.

مشغالت لكامل الجسم ومرفقات
بناء
ً
اســتحضار تأثيرات مختلفة
علــى ما يفعلــه المســتخدم داخل

اإلطار.

وهنــاك تطبيــق واضــح ألدوات

السعودية...

انطالق “سينما
الشارع”

انطلقــت مســاء أمــس إحــدى أبــرز

فعاليات صيف عســير  2020بعنوان

“سينما الشارع” التي ستعرض عددا
من أبرز األفالم السينمائية العالمية،
ضمــن ضوابــط معينــة تراعــي

اإلجــراءات االحترازيــة لمنع تفشــي

فيروس كورونا المستجد.
ُ
وتمكــن هــذه الفعاليــة النوعيــة التي
ســتقام فــي حــي المحالــة بمدينــة

أبهــا ،جميــع أفــراد العائلــة مــن
مشــاهدة أفالمهــم المفضلــة وهــم

داخــل ســياراتهم الخاصــة ،بمتعــة
عاليــة وفي ظــل التباعد االجتماعي

الكامــل .وأوضحــت الجهــة المنظمة
للفعاليــة ،أنهــا حرصــت علــى اختيار
عــال تلبــي
أفــام ذات تقييــم فنــي
ٍ
تطلعــات أهالــي منطقــة عســير

وزوارهــا المهتميــن بالســينما ،ممــا

يجمع بين المتعة والثقافة.

طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم
مقاطع فيديوهات الرقص.

هــذا االتجــاه مــن خــال أدوات

حســن مكي أثناء تعليم الطفل ركوب

وحــدة مكلفــة رســميا دراســة األجســام الطائــرة المجهولــة،

أحد التسجيالت التي بثها “البنتاغون” أبريل الماضي

وتشــعر واشــنطن بالقلــق خصوصــا مــن قــدرات الصيــن
التجسســية بمســاعدة طائــرات مســيرة أو وســائل أخــرى
محمولة جوا.
وأوضحــت الناطقــة أن الوحــدة الجديــدة مهمتهــا “رصــد
وتحليل وتصنيف هذه الظواهر الجوية غير المحددة التي
يمكــن أن تشــكل تهديدا لألمن القومــي للواليات المتحدة”.

وجــود مجموعــة عمل غير رســمية في هذا الشــأن تحدثت
عنها صحيفة “نيويورك تايمز” في .2017

من أجل اليابان في الحروب الحديثة.

كان رضيــع يبلــع مــن العمــر عامــا واحدا

الصيــن ،إن ابنــه كان يلعــب فــي ســاحة

فجــأة ،ولســوء حظه وقع علــى قضيب

وركــض األب ليطمئن علــى ابنه ،ليفاجأ

يلهو في في ســاحة منزلــه عندما انزلق

القضيــب مــن رأس الرضيع ،اســتغرقت

ساعة كاملة.

ويقــول والــد الرضيــع الــذي يعيــش في

مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي

المنزل عندما سقط إلى الوراء.

بحجــم الكارثــة التــي ألمت بــه :قضيب
معدنــي يختــرق رأســه .وحــاول األب

إنقــاذ طفلــه ،فمــكا كان منــه إال أن قص
القضيــب بالكماشــة ،ونقلــه فــورا إلــى

المستشفى .وبعد إخضاع رأس الرضيع
للفحــص باألشــعة الســينية ،تبيــن أن
قســما كبيــرا مــن القصيــب مســتقر فــي

الجمجمة وال يبعد ســوى مليمترات عن

األوعية الدموية في قاع الدماغ.

وبــث “البنتاغــون” فــي نهايــة أبريــل  3تســجيالت فيديــو
صورها طيارون تابعون لســاح البحرية لمصادفتهم خالل
تحليقهم ما يبدو أنه أجساما طائرة مجهولة.

بنشــاطات “البنتاغون” في هذا المجال ،مؤكدا بذلك رســميا

والــذي يعتبــره القوميــون رمــزا وطنيــا

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع ...و “معجزة” تنقذه

نشاطاتها عن قرب.

اآلخران إلى يناير .2015

مليــون قتيــل ،معظمهم يابانيون ،ســقطوا

الطفل محمد علي حسن فاقدا للبصر.

علــى هــذه المجموعــة .كمــا ســيتيح للكونغــرس متابعــة

وكان مجلــس الشــيخ األميركــي أبــدى فــي يونيــو اهتمامــا

إعــام محليــة .ويكرم الموقــع حوالى 2.5

دعــم أصحــاب ذوي العزيمة ،حيث أن

وسيســمح إنشــاء الوحــدة الجديــدة بإضفــاء طابــع رســمي

ويعــود أحــد التســجيالت إلــى نوفمبــر  2004والتســجيالن

الثانية ،لكنه لن يقوم بزيارته ،وفق وسائل

وفــي نهايــة االســتقبال ،أهــدى أنجال

ظل حرص سموه وأنجاله الكرام على

وشك الموت ،بعد عملية جراحية إلزالة

الــوزارة إلــى “فهــم ومعرفــة أفضــل لطبيعــة ومنشــأ” هــذه

حقيقييين جدا للواليات المتحدة.

يا محمد ويبلغ أهلك فيك”.

علــى مواقع التواصــل االجتماعي في

الرضيــع باتــت مســتقرة بعــد كان علــى

الــذي تمــت الموافقــة عليه في الرابع من أغســطس ،تســعى

المجهولــة” ال عالقــة بقادميــن مــن الفضــاء بــل بخصــوم

أكــون أحد الداعمين له ..هللا يحفظك

وحظــت الصــور علــى انتشــار واســع

“ديلــي ميــل” البريطانيــة ،فــإن حالــة

مــع إنشــاء “خليــة العمــل علــى الظواهــر الجويــة المجهولة”

ويــرى العســكريون األميركيــون أن “الظواهــر الجويــة

ولديه طموح ال حد له ..ويشرفني أن

بهذه المناسبة.

وفــي التفاصيل التــي أوردتها ،صحيفة

وقالــت الناطقة باســم “البنتاغون” ســوزان غــو في بيان إنه

الظواهر.

البطــل فقــد البصــر وكســب البصيرة..

الطفــل محمد علي حســن مكي جوادا

حديدي بارز انغرز في جمجمته.

وضعت تحت إشراف سالح البحرية األميركي.

زار  4مــن وزراء الحكومة اليابانية ،أمس،

رمزا للماضي العســكري لليابان ،وذلك في

خليفــة ،والشــيخ محمــد بــن ناصــر بن

أعلنــت وزارة الدفــاع األميركيــة (البنتاغون) الجمعة إنشــاء

الستســام اليابــان فــي الحــرب العالميــة

بينمــا يــرى فيه عــدد من الدول اآلســيوية

بنــت ناصــر بــن حمــد آل خليفــة،

“البنتاغون” يدرس األجسام الطائرة المجهولة

وزراء يابانيون يزورون “ياسوكوني” للمرة األولى منذ 2016
نصبــا لتكريــم قتلــى الحــروب الحديثــة

الشــخصي بتطبيــق “االنســتجرام”

وقال سموه في المنشور“ :تذكروا هذا

ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة

القضيب الحديدي اخترق جمجمة الرضيع

من عامل توصيل البيتزا

الكمامات إلزامية

لملياردير في  10سنوات

بوسائل النقل في
الدنمارك

دخــل بن فرانســيس ( 28عامــا) قائمة

قالــت رئيســة وزراء الدنماركيــة رك

وتحــول الفتــي الــذي كان يعمــل فــي

رواد األعمال الشباب حول في العالم،

متــه فريدريكســن ،أمــس الســبت ،إن

توصيل البيتزا سابقا ،إلى أحد أثرياء

وقــدم رئيــس الوزراء القومي شــينزو آبي

العســكرية والسياســية البــارزة ،والذيــن

وســائل النقــل العــام اعتبــارا مــن 22

في تجارة المالبس الرياضية.

طوكيــو فــي الذكرى الخامســة والســبعين

الحرب العالمية الثانية.

اإلصابة بفيروس كورونا الجديد.

يملكها فرانســيس صفقة اســتثمارية،

خطوة هي األولى من نوعها منذ .2016

تبرعات عينية لضريح ياســوكوني بوسط

لكنــه يكــرم ايضــا عــددا مــن الشــخصيات

وضــع الكمامــات ســيكون إلزاميــا في

دانتهــم محكمــة دوليــة بجرائــم حرب بعد

أغســطس بعــد ارتفــاع عــدد حــاالت

وعقــدت شــركة “جيــم شــارك” التــي

وفــي منتصــف أبريــل ،أصبحــت

الجمعة ،تقدر قيمة الشــركة بأكثر من

األوروبيــة التــي تخفــف إجــراءات

بين الشركات الكبرى في بريطانيا.

بريطانيــا ،بفضــل شــركته المختصــة

الدنمــارك واحــدة مــن أوائــل الــدول

مليــار جنيــه إســترليني ،ممــا يضعهــا

وكان فرانســيس طالبــا يبلغ من العمر

العــزل الخاصــة بفيــروس كورونــا

 19عاما عندما أسس “جيم شارك”.

عندمــا بــدا أنهــا تمكنــت مــن احتــواء

الجائحة ،لكن معدل انتشار الفيروس
ارتفع فوق  1.5في األسبوع الماضي،

وهي األعلى منذ أوائل أبريل.

وقالــت رئيســة الــوزراء إن الزيــادة
تعنــي أيضــا تأجيــل خطــط رفــع

القيود على حجم التجمعات العامة،
مع بقاء الحد عند  100شــخص في

يابانيون يطلقون الحمام لتكريم قتلى الحروب عند ضريح ياسوكوني أمس (أ ف ب)

الوقت الحالي.

أشادت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بتضحيات الجنود خالل الحرب
العالمية الثانية بمناسبة الذكرى الـ  75ليوم االنتصار على اليابان .وقالت
إليزابيث ( 94عاما) إنها لن تنسى أبدا مشاهد االبتهاج واالرتياح العميق بعد
إعالن نهاية الحرب .وكانت إليزابيث في سن المراهقة وقت اندالع الحرب
وتعلمت وقتها كيف تقود شاحنات عسكرية وتصلح األعطال الميكانيكية
عندما خدمت في وحدة لإلمدادات اإلقليمية .وكانت في قصر بكنغهام
عندما تعرض للقصف في سبتمبر .1940

فرانسيس أسس الشركة العام  2011في
مرآب والديه

