“التحالف” يهاجم مراكز لتصنيع الصواريخ الحوثية

 17مليون دينار بحسابات
المواطنين  15الجاري

عواصم  -وكاالت

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

شـــنت مقاتـــات تحالـــف دعم الشـــرعية في

طائرات
التحالف
استهدفت
بشكل مباشر
مراكز تصنيع
وتجميع
للصواريخ
الباليستية
وتركيب
المسيرات
الحوثية

اليمـــن ،فجـــر أمس الســـبت ،غـــارات متتالية

عـــن تحويـــل المبالـــغ المســـتحقة

ســـبتمبر  2020مســـاعدة الضمان

االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان

عـــدة على مجمع دائرة الهندســـة العســـكرية
فـــي ضاحية ســـعوان شـــرق مدينـــة صنعاء.

للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن

وأفـــاد شـــهود عيان فـــي اليمن بـــأن طائرات

خدمات المســـاعدات االجتماعية

تحالـــف دعـــم الشـــرعية اســـتهدفت بشـــكل

فـــي حســـاباتهم ،بتاريـــخ 15

مباشـــر مراكـــز تصنيـــع وتجميـــع للصواريـــخ

ســـبتمبر الجـــاري ،بقيمـــة إجمالية

الباليســـتية وتركيـــب المســـيرات تابعـــة
للميليشيات الحوثية االنقالبية.

أعلـــن وزيـــر العمـــل والتنميـــة

المعايير واألنظمة المتبعة.

تصـــل إلى  17مليـــون دينار ،وفق

()١٠

وتشـــمل هذه المســـاعدات لشـــهر
االجتماعـــي،
(عـــاوة

والدعـــم

الغـــاء)،

المالـــي

ومخصـــص

اإلعاقة ،إلى جانب عالوة الســـكن
(بدل اإليجار) التي تصرفها وزارة

اإلسكان.
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جاللـة الملـك “رجــل الســالم”

بريطانيـــا و “األوروبـــي” وألمانيـــا وكنـــدا يرحبـــون باالتفـــاق
محرر الشؤون المحلية

األوقـــاف الجعفريـــة ،مجـــددا من خطـــورة التجمعـــات في المجالـــس األهلية

والبيوت ،مهيبة بالجميع التحلي بالمسؤولية وتجنب التجمعات؛ ألن التهاون

إسرائيل ،الذي تم يوم الجمعة الماضي

المحوري والدائم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي

ســـيزيد من انتشـــار الفيروس ،كما أن التباعد وااللتزام باالحترازات الوقائية

في اتصال هاتفي بين عاهل البالد

المشترك بما يخدم اإلنسانية ،إذ يمتلك جاللته نظرة ثاقبة

جاللة الملك

العربيـــة والعالميـــة كافة ،ويضع جاللتـــه دائما نصب عينيه

والعـــادل فـــي المنطقـــة .إلـــى ذلـــك ،رحبت كل مـــن المملكة

ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي

الســـام بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل ،مؤكدين أنها

المضي قدمً ا بهذه العالقات في

استبدال البطاقات
المصرفية خالل
أشهر

نتيجـــة التجمعـــات والتهـــاون بااللتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة .وحـــذرت

السالم بين مملكة البحرين ودولة

بـــه جاللة الملك من مجهود كبير يأتي لتعزيز دور البحرين

الفلســـطيني حقوقـــه المشـــروعة ويحقـــق الســـام الدائـــم

اســـتعرض أبرز تطـــورات الوضع الصحي وتزايد اإلصابـــات بفيروس كورونا

واألحاديث الودية بمناسبة إعالن

الســـام والقرارات والحكمة الرصينة .وأضافوا أن ما يقوم

األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ،بمـــا يضمن نيل الشـــعب

الجعفرية وممثلي المآتم من مختلف المحافظات وهيئة المواكب الحسينية،

» »وتبادل الوزيران خالل االتصال التهاني

والمؤثرة في مسيرة الســـام العالمية باعتبار جاللته رجل

يحقق أهداف مبادرة الســـام العربية ،ويســـاهم في تعزيز

وأوضحـــت أن االجتمـــاع الذي جمـــع الفريق الوطني الطبـــي وإدارة األوقاف

خارجية دولة إسرائيل جابي أشكنازي.

أن التاريـــخ ســـيتحدث عن جاللة الملـــك وخطواته الرائدة

تحقيق السالم العالمي.

اإلصابات في الفترة األخيرة ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

الخارجية عبداللطيف الزياني ووزير

والتآخي والتسامح بين كل األديان واألعراق ،مشيرين إلى

وأشـــاروا إلـــى أن إعـــان تأييـــد الســـام مع دولة إســـرائيل

انتشـــار فيـــروس كورونا ،ومنـــع التجمعات بشـــكل تام؛ نظـــرا لتزايد حصيلة

» »جرى اتصال هاتفي أمس بين وزير

الـــذي يســـعى إلـــى تحقيـــق الســـام واالســـتقرار العالمـــي

ومســـتقبلية ليســـت فقط لمملكـــة البحرين وإنما للشـــعوب

االلتـــزام باإلجراءات االحترازية التـــي أقرها الفريق الوطني الطبي للحد من

الخارجية ونظيره اإلسرائيلي

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة “رجل الســـام”،

سيسهم بشكل فعال في خفض معدالت اإلصابة والسيطرة على الوضع.

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

المتحـــدة واالتحـــاد األوروبي وكندا وألمانيـــا بإعالن تأييد

خطوة مهمة نحو الســـام واالســـتقرار في الشرق األوسط،

مشددين على االلتزام بدعم مساعي المفاوضات اإليجابية

( 04و)05

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

المنامة  -األوقاف الجعفرية

جـــددت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة دعوتهـــا للمآتـــم والحســـينيات لمزيـــد من

اتصال هاتفي بين وزير

أكد مســـؤولون وفعاليـــات وطنية أن عاهـــل البالد صاحب

“الجعفرية” :منع التجمعات خارج
المآتم وقصر المراسم على البث

وأكـــدت ضـــرورة االلتـــزام بالضوابـــط والتعليمات وقصر المراســـم على البث

آل خليفة ،والرئيس األميركي دونالد

عـــن بعـــد ،على أال يحضـــر في المأتم غير طاقم البـــث والطاقم اإلداري ،بما ال

بنيامين ناتنياهو ،وتأكيد أهمية

يزيـــد عـــن  10أشـــخاص وأال يكون من بينهم كبار الســـن ( 60ســـنة وما فوق)

وأصحاب األمراض المزمنة.

مختلف المجاالت خدمة للمصالح

كمـــا أكدت منع التجمعات خارج المآتم والتجمعات بالمنازل إلحياء الشـــعائر

المشتركة ،وبما يسهم في تعزيز

الحسينية ،ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

االستقرار والسلم في المنطقة.

ارتفاع إصابات البحرينيين  % 82بعد عاشوراء

إيران تعدم المصارع
أفكاري على عجالة

تســجيل زيادة غير مســبوقة بالحاالت القائمة في األســبوعين الماضيين
المنامة -بنا

أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

لفيـــروس كورونـــا أن الزيـــادة فـــي عـــدد
الحـــاالت القائمـــة للفيـــروس باألســـبوعين

الماضييـــن وصلـــت لمســـتويات جديـــدة

لم يســـبق الوصول لها متخطيـــة حاجز الـ

علي الفردان

 750حالـــة قائمة في بعـــض األيام ،ويعود
هـــذا االرتفاع لعـــدم االلتزام أثناء موســـم

أمـــر مصـــرف البحريـــن المركـــزي

عاشـــوراء بالتدابير الوقائية واإلجراءات

جميـــع البنـــوك العاملة فـــي المملكة
باســـتبدال

جميـــع

البطاقـــات

المصرفيـــة لتحتـــوي علـــى تقنيـــة

الدفـــع الالتالمســـي التـــي أطلقتهـــا

البحرين حديثا ،في  4أشهر.

وتوجـــد أكثـــر مـــن  1.5بطاقـــة
مصرفيـــة فـــي البحريـــن مـــن بينها

 1.2مليـــون بطاقـــة خصـــم و306

آالف بطاقـــة ائتمـــان بنهاية ،2019

وال تتوافر أرقام عن عدد البطاقات
()07
التي ينبغي استبدالها.

جامعة البحرين ترفض إعادة متفوقة

06

» »شكت خريجة علوم ورياضيات
متفوقة استبعادها من رغبتها
لدراسة تخصص الهندسة
الكيميائية بجامعة البحرين رغم
حصولها على إفادة من الجامعة
بقبولها في التخصص وإتمامها
دفع الرسوم الدراسية.

االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن

نويد أفكاري

الجهات المعنية.

دبي  -العربية.نت

وبلغـــت الحـــاالت القائمـــة الجديـــدة بعـــد

أكـــد محامـــي المصارع اإليراني نويد أفـــكاري أن حكم اإلعدام ضد
موكلـــه ُنفذ صباح أمس “على عجالة” قبل أن تقوم عائلته بمحاولة

وبلغت نســـبة البحرينيين منها  ،% 37في

وبحســـب المحامي حســـن يونســـي ،تم تنفيذ الحكم بينما كان من

مرور أسبوعين من عاشوراء  7451حالة،

()10

مـــا يمثـــل ارتفاعً ـــا بنســـبة  % 34للحاالت

كسب رضا أسرة القتيل.

المفتـــرض أن تقـــوم “مجموعـــة من المحســـنين” من شـــيراز بزيارة

عائلة القتيل “السترضائها”.

أســـبوعين مـــن عيـــد الفطـــر  5568حالـــة،

حين بلغت الحـــاالت القائمة الجديدة بعد
بلغت نســـبة البحرينيين منها  ،% 82وهو

القائمة بين المناسبتين.

“ديار المحرق” تبدأ تسليم “البارح”

بدء محاكمة المتهمين بقتل فلويد

» »أعلنت شركة “ديار
المحرق” عن بدء تسليم
أول دفعة من فلل
مشروع “البارح” وفقً ا
للجدول الزمني المحدد،
وذلك يوم األحد الموافق 6
سبتمبر .2020

» »مثل  4عناصر شرطة
متهمين بقتل األميركي
من أصول إفريقية جورج
فلويد الذي أثارت وفاته في
مايو احتجاجات في أنحاء
البالد أمام محكمة في
مينيابوليس ألول مرة.

07

10

06

()03

عرفات :فترة “كورونا” إيجابية

15

» »قالت الفنانة زهرة عرفات
في حوار إنها استفادت
كثيرا من أزمة “كورونا”،
وكانت فترة إيجابية إلى
حد كبير رغم مأساوية ما
سببته األزمة وما آلت إليه
تداعياتها.

وفاة العب منتخب ألعاب القوى عنان

12

» »خطف الموت العب
منتخبنا الوطني
أللعاب القوى الشاب
يوسف عنان البالغ من
العمر  18عاما ،الذي
توفي أمس الجمعة 11
سبتمبر .2020

إغالق باب الترشح لجائزة سمو الشيخ

عيسى بن علي ألفضل مشروع تطوعي
المنامة  -بنا

أعلنـــت اللجنـــة المنظمة لجائزة ســـمو

الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة
للعمـــل التطوعـــي عـــن إغـــاق بـــاب

الترشـــح للمشـــاركة في جائزة أفضل
مشروع تطوعي في مملكة البحرين،
بعـــد أن تـــم اســـتقبال أكثـــر مـــن 50

مشـــروعً ا للمشـــاركة فـــي النســـخة

األحد  13سبتمبر  25 - 2020محرم  - 1442العدد 4352

السادســـة في فئـــات الجائـــزة الثالث

ســـواء الجمعيات أو الفرق التطوعية

أو األفراد.

وقـــال رئيس االتحـــاد العربي للتطوع

رئيـــس جمعيـــة الكلمة الطيبة حســـن
بوهـــزاع “إن تزايـــد المشـــاركات فـــي

الجائزة هذا العـــام يؤكد مدى التطور

الحاصل في المجال التطوعي بمملكة
البحريـــن ،إذ تلقـــت اللجنـــة المنظمـــة

أعـــدادا كبيـــرة مـــن المشـــروعات عبر

الموقـــع اإللكتروني الخـــاص بجمعية
الكلمـــة الطيبـــة ،التـــي قامـــت بدورها
بتخصيـــص لجنـــة مصغـــرة الســـتالم

اســـتمارات

وفرزهـــا

المشـــاركات

وتصنيفهـــا وفقـــا لفئـــات الجائـــزة

المختلفة”.

وأضـــاف أنـــه تـــم اســـتبعاد بعـــض

المشـــاركات التـــي لـــم تتوافـــق مـــع
ً
مســـبقا،
معاييـــر الجائـــزة المعلنـــة

وهـــو مـــا يضمـــن قـــوة المنافســـة بين

مجلس الرئيس ...وحدة الصف
بقلم :د .عبداهلل الحواج
عندمــا تحــدث األب الرئيــس مرارً ا وتكرارً ا في مجالســه العتيدة عن وحدة الصف ،كان
يقــرأ بدقــة فــي ملفــات الــدول التي انقســمت علــى نفســها وكان مصيرها الهــاك ،تمامً ا
مثلمــا كان ســموه يــدرك مبكــرً ا أن المنطقة العربية قد تعاني في المســتقبل من مخاطر
التدخــات األجنبيــة لــو أن مفهوم الدولة الوطنية لم يتم التفاف الشــعوب حوله ،بل لو
لــم يتــم تدعيــم مراكز ثقلــه بتنوير المواطنيــن وتعليمهم وتعميق مداركهــم بأن القيادة

المشـــروعات المشـــاركة فـــي هـــذه

آل خليفـــة باســـتمرار الجائـــزة رغـــم

يســـتفيدون مـــن المشـــاركة بالجائـــزة

مـــا يؤكـــد القيمـــة األساســـية للعمـــل

يعيشـــها العالـــم كلـــه بســـبب تفشـــي

مشـــروعاتهم وتحســـين قدراتهـــا

لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

التحديـــات والظـــروف الراهنـــة التـــي

جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ســـاهم

في زيـــادة أعداد المشـــاركات بصورة
الفتـــة ،وهـــو مـــا يؤكد حرص ســـموه

علـــى دعـــم المشـــروعات التطوعيـــة
ً
تحقيقا للتنمية الشـــاملة،
في المملكة
ً
مشـــيرة إلى أن جميع المشـــاركين في

الجائـــزة يعتبرون مـــن الفائزين حتى
مـــا قبـــل إعـــان النتائـــج ،إذ ســـوف

من خالل التعرف علـــى آليات تطوير
لخدمة المجتمع البحريني.

اللجنـــة المنظمة حرصت على تحقيق
مبـــدأ االســـتدامة علـــى المشـــروعات

التطوعية.

وأكـــد بوهـــزاع أن توجيهـــات ســـمو
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفة

بالتعـــاون مـــع القطاعيـــن العـــام

وأشار إلى أن الشباب البحريني أظهر

والخـــاص .يذكـــر أن جائـــزة أفضـــل

مجتمعـــه فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة

تســـتهدف إبـــراز إبداعات الشـــباب

وعيـــا كبيـــرًا بمتطلبـــات واحتياجـــات
ً

مشـــروع تطوعي في مملكة البحرين

بسبب تفشـــي جائحة كورونا (كوفيد

البحرينـــي فـــي تقديـــم مشـــروعات

 ،)19من خالل المشروعات التطوعية
التـــي ُقدمت ،والتي شـــملت قطاعات
صحيـــة وخيريـــة وإنســـانية ،وهـــو

النســـخة ،التـــي تغطـــي العديـــد مـــن

المجـــاالت ســـواء االقتصاديـــة أو
ً
الفتة إلى أن
االجتماعية أو الصحية،

التطوعي كأحـــد المكونات الضرورية

تطوعية تســـاهم فـــي معالجة العديد
من اإلشـــكاالت واألزمات التي تواجه
المجتمـــع وتشـــجيع مســـاهماتهم في
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة لمواجهـــة

بوهزاع :الشباب
أظهر وعيا
كبيرا بمتطلبات
مجتمعه

استبعاد بعض
مشاركات لم
تتوافق مع
معايير الجائزة

التحديات واألزمـــات ،وتتيح الجائزة

المشاركة لجميع الشرائح العمرية في
المجتمـــع البحريني ،وســـيتم تســـليم

الجائزة خالل الحفل الختامي لجائزة
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي للعمل
التطوعي خالل شـــهر سبتمبر الجاري
.2020

المخلصــة التــي أدارت شــئون األوطــان وشــجون المواطنيــن البــد كذلــك مــن االلتفــاف
حولها ومساعدتها على صون البالد والعباد ،وحماية الحدود والوجود.
كل هــذه الســجايا والمطارحــات كانــت لهــا مــن مقــام التعاطي موقعً ــا كبيرً ا فــي وصايا
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه للنخب
المتفكرة كلما التقاها في مجلسه المهيب.
وها نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة من التشرذم المُ فضي إلى شق الصفوف
خاصــةً فــي الدول العربيــة التي طالها فيروس إقحام الدين في السياســة ،واســتخدام
الشــريعة الســمحة فــي غير مواضعهــا الواقعية وأدوارها الســماوية ،فهبطــت من أعالي
الروحانيات لتسقط في هاوية المصالح والمشاكسات ،البعض يستخدم ذريعة المعتقد
ليس لسد الذرائع الدنيوية إنما لتحقيق مصالح سياسية ،ومواقع ومكاسب شخصية.
وربما نكون قد ســمعنا أن فســادً ا قد أ ُْستُ شــرِ َي وخلط الغث بالســمين في ملفات وطنية
ال تحتمل التنصل من غاياتها المقدســة ،ورســالتها اإلنسانية الخالصة ،وربما تكون عدة
دول عربيــة قــد وقعــت فــي فــخ الطائفيــة والمحاصصيــة وتقســيم المقســم إلــى فتات
دول وإلــى تجمعــات ذات أعالم ورايات مناهضة ألعالم ورايات الوطن الغالي واألرض
الطيبة.
أصبحــت بعــض الدول العربية مُ رتَهَ نة للخارج ،ومُ نصاعة لتيارات فكرية دخيلة ،ورياح
قوية مُ عادية ،وبمرور الوقت بهتت الهوية الوطنية لعدد من الدول في اإلقليم وضاعت
شخصيتها وسط أفكار وافدة ،وشعارات زائفة ،ومفاهيم ما أنزل هللا بها من سلطان.
حريصا أن نغلق جميع األبواب في المهد أمام األفكار الشاذة
ً
من هنا كان األب الرئيس
علــى مجتمعاتنــا ،وأن نقــوي مــن دولتنــا الوطنيــة ونضــع يدً ا بيــد بين مختلــف أطيافها
وشرائحها المجتمعية نبذً ا للتشرذم ،ومقاومةً لفكر غريب ،ودرءً ا لخطر محدق.
المشــروعات اإلقليميــة علــى اختــاف أهدافهــا ،وتعــدد نواياهــا ،وتمــدد أبصارهــا ،ال
نجــد بينهــا مشــروعً ا عرب ًيــا فــي المواجهة ،صفً ــا واحدً ا مــن بني جلدتنا يصــون ويصمد
ويتصــدى ،الســبب كان فــي نظر الرئيــس القائد والعديد من الكتــل المتفكرة من النخب
البحرينيــة المؤثــرة وتلــك التــي تتناغــم عروب ًيــا مــع حالتنــا الراهنــة ،هــو ضعــف الدولة
الوطنيــة ،إقحامهــا فــي خالفــات أيديولوجيــة ،وصراعــات راديكاليــة ،وأطمــاع حزبيــة
ضيقة ،قفزت الجماعات فوق هيمنة الدول ،والمليشيات مكان جيوش الدفاع الباسلة،
واألمة بمفهومها البعيد جدً ا ،مكان الوطن بجغرافيته الممتدة من الخليج العربي شرقً ا
وإحباطا لما قد يفلت
ً
إلى المحيط األطلســي غربًا .وحدة الصف فكرة “خليفية” رائدة،
زمامــه ويتســلل إلــى أوطاننــا خلســة أو عنــوة فــي غفلــة مــن ثوابتنــا المتأرجحــة ،ونبذ
الفرقة واالنقسام ما هو إال مبدأ ال يقبل القسمة على أية معادالت ،أو أية اعتبارات ،أو
أية دعوات ال تبني لكنها تُبدد ،وال تصون؛ ألنها تُهدد.

حميدان 17 :مليون دينار بحسابات المواطنين  15الجاري

صـــــرف الـــمـــســـاعـــدات دفـــعـــة واحـــــــدة فــــي تــــاريــــخ واحــــد

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فـــي إطـــار تنفيذ قـــرار مجلـــس الوزراء

الغالء) ،ومخصـــص اإلعاقة ،إلى جانب

النقـــدي المقـــدم للمواطنيـــن مـــن وزارة

تصرفهـــا وزارة اإلســـكان ،موضحـــا أن

بشـــأن توحيـــد موعـــد صـــرف الدعـــم

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة
اإلســـكان ،بحيث يتم صـــرف الدعم لـ 5
برامـــج دفعة واحدة فـــي تاريخ واحد،

وهـــو  15مـــن كل شـــهر بإشـــراف وزارة

العمل والتنمية االجتماعية ،ويســـتثنى
مـــن ذلك بأمـــر ولـــي العهد نائـــب القائد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،عـــاوة

تحســـين المعيشـــة للمتقاعديـــن ،أعلـــن

وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل
حميدان عن تحويل المبالغ المســـتحقة
للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن خدمات

المساعدات االجتماعية في حساباتهم،
بتاريـــخ  15ســـبتمبر الجـــاري ،بقيمـــة

إجماليـــة تصـــل إلـــى  17مليـــون دينـــار،

وذلك وفق المعايير واألنظمة المتبعة.

عـــاوة الســـكن (بـــدل اإليجـــار) التـــي

تعميم التجربة لتشمل الوحدات في المرحلة الثانية

مـــن ذوي اإلعاقة ،بمبلـــغ إجمالي قيمته
مليـــون و 228ألف دينـــار ،وفيما يتعلق

عن الشهور (يوليو ،أغسطس ،سبتمبر)،

بعـــاوة بـــدل الســـكن التي تصـــرف من

وأما الدفعة التالية فســـوف يتم صرفها

قبـــل وزارة اإلســـكان فسيســـتفيد منها

فـــي  15أكتوبـــر المقبـــل عـــن أكتوبـــر،

نوفمبر ،وديسمبر.

وأكد حميدان أن توحيد موعد الصرف،
بـــدءا من منتصـــف فبراير
ً
منـــذ تنفيذه

 ،2020أســـهم فـــي تعظيـــم اســـتفادة

المواطنين من مبالغ جميع برامج الدعم
في وقت واحد؛ ليمكنهم من االستفادة
منـــه دفعـــة واحـــدة إلنهـــاء التزاماتهـــم

ومتطلبات أفراد األســـرة بتاريخ محدد

لدى المواطن ،موضحا أن هذه الخطوة
أكـــدت اهتمـــام الحكومـــة بتحقيـــق

اســـتفادة المواطن المباشـــرة من الدعم

االجتماعـــي ،والدعـــم المالـــي (عـــاوة

“اإلسكان” :طلب صيانة شقق التمليك إلكترونيا

مـــن مخصـــص اإلعاقـــة  12ألفـــا و267

شهور ،إذ تم صرف دفعة في  15يوليو

الموحـــدة للدعم الحكومـــي للمواطنين

ســـبتمبر2020

دينار على حساباتهم ،في حين يستفيد

اللحـــوم يتم صرفـــه بواقـــع دفعة كل 3

وتشـــمل هـــذه المســـاعدات لشـــهر
مســـاعدة

وســـيتم تحويل مبلغ مليون و 597ألف

التعويـــض النقـــدي عـــن رفـــع الدعم عن

بشـــكل أكبـــر ،وأنـــه األســـاس للعمليـــات

الضمـــان

حوالـــي  16ألفـــا و 784أســـرة وفـــرد،

الحكوميـــة ،علمـــا أن آليـــة الصـــرف

جميل حميدان

تتم مـــن خالل نظـــام معلومـــات يعتمد
علـــى تكامـــل البيانـــات مـــع األنظمـــة

اإللكترونيـــة المشـــتركة لبرامـــج الدعم

المباشـــر مع توحيد توقيت الصرف في
تاريـــخ  15مـــن كل شـــهر؛ بهـــدف تعزيز

كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر

لمستحقيه من المواطنين.

وسوف يتم صرف  9ماليين و 485ألف
دينار لــــ  124ألفا و 598أســـرة بحرينية
مســـتفيدة مـــن الدعـــم المالـــي (عـــاوة

الغـــاء) ،أمـــا بالنســـبة للمســـتفيدين من
الضمـــان االجتماعـــي فقـــد بلـــغ عددهم

 45ألفا و 393شـــخصا ،بقيمة  4ماليين
و 549ألف دينار.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية
أن تقديـــم الدعـــم المباشـــر للمواطنيـــن
المســـتحقين متواصل لكل المســـجلين
علـــى قوائـــم المســـتفيدين مـــن برامـــج
الدعـــم المختلفـــة ،الفتـــا إلـــى أن
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
فعلـــت الخدمـــات اإللكترونيـــة منـــذ
مـــارس الماضـــي فـــي إطار اإلجـــراءات
الحكوميـــة المتخـــذة للحفـــاظ علـــى
صحة المواطنين ،بناء على اإلجراءات
االحترازيـــة؛ للحد من انتشـــار فيروس
كورونا (كوفيد .)19

خالد بن علي يتلقى اللقاح مع أسرته وال أعراض

نستبشر بنجاح التطعيم لعودة الحياة لطبيعتها

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة اإلسكان

أطلقـــت وزارة اإلســـكان خدمـــة

الصيانـــة ،ومـــن ثـــم تدويـــن البيانـــات

أكـــد قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة

في تصريح لوكالة أنباء البحرين ببلوغ

المســـتفيدين مـــن شـــقق التمليـــك

ومالحظات الصيانـــة المطلوبة وإرفاق

أن جهود مملكـــة البحرين بقيادة عاهل

وبيـــن أن الفيـــروس المســـتخدم فـــي

طلب الصيانة إلكترونيا للمواطنين

الشـــخصية للمنتفـــع وشـــقته الســـكنية،

والشـــقق المؤقتة من خالل موقعها
اإللكترونـــي؛

اســـتكماال

الصـــور للحاالت المـــراد صيانتهـــا ،على

لحزمـــة

أن يقـــوم النظام اإللكتروني بالتخاطب

الخدمـــات التفاعليـــة التي شـــرعت

المباشـــر مـــع المقـــاول المختـــص

الـــوزارة في تدشـــينها على منصتها

اإللكترونيـــة مطلع يونيـــو الماضي،

لتســـهيل التواصل بيـــن المواطنين

والمهنـــدس المكلـــف صيانـــة المنطقـــة

الشيخ خالد بن حمود

اإلسكانية إلجراء الصيانة المطلوبة.

وأشـــار إلى أن األســـابيع القليلة المقبلة

والوزارة.وأكـــد وكيـــل وزارة اإلســـكان

مراجعات المواطنيـــن وتقديم خدمات

ستشـــهد توفيـــر المرحلـــة الثانيـــة لتلك

وزير اإلســـكان باسم الحمر يتابع بشكل

وبين الشيخ خالد بن حمود أن الخدمة

السكنية ،مفيدا بأن الوزارة ارتأت البدء

شـــقق التمليـــك اإلبـــاغ عـــن طلبـــات

كمرحلـــة تجريبيـــة لتقييـــم الخدمـــة

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــود آل خليفـــة أن

مباشـــر خطة عمل الفريق والمؤشـــرات

ونسب اإلنجاز بصفة دورية؛ للتأكد من
مدى انســـجامها مع توجهـــات الحكومة

ومـــا ورد في برنامج عملها عن تســـهيل

ذات مرونة وجودة عالية.

الجديـــدة تتيـــح للمنتفعيـــن مـــن خدمة

الصيانـــة إلكترونيـــا ،عبر زيـــارة الموقع

اإللكترونـــي والضغط علـــى خيار طلب

الخدمـــة ،التي تشـــمل صيانة الوحدات
بتوفيـــر تلـــك الخدمـــة لشـــقق التمليـــك

وتطويرها ،على أن يتم تعميمها لتشمل
صيانة الوحدات السكنية.

اللواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة

العـــدد المطلـــوب وهـــو  6آالف متطوع،

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

اللقـــاح فيـــروس معطـــل ،وهـــي طريقة

عيسى آل خليفة جعلت صحة وسالمة

كالســـيكية متبعـــة فـــي عالـــم اللقاحات

المواطنيـــن والمقيميـــن أولوية قصوى،

أثبتت نجاحها في مواجهة فيروســـات

وبيـــن أن عمـــل الفريق الوطنـــي الطبي

للتصدي لفيروس كورونا هو عمل كبير
وذو كفاءة عالية.

أخرى.

الشيخ خالد بن علي

وقـــال إن العمليـــة برمتهـــا ال تتعدى 45
دقيقـــة ،وال أعـــراض جانبيـــة تذكر غير

وأوضـــح قائـــد الخدمـــات الطبيـــة

جهـــود مملكة البحرين بالنجاح في هذا

احمـــرار في منطقـــة اإلبرة ،آمـــا إيجاد

اإلجـــراءات المتبعـــة عنـــد أخـــذ اللقاح،

أفراد أســـرتي ،ويتم إجراء الفحوصات

كما أشـــاد بالتنظيـــم الكبير واإلجراءات

وعـــن تجربتـــه قـــال “التطـــوع مهمـــة

ســـامة المتطـــوع ،فالعمليـــة منظمـــة

إنتاج اللقاح المناسب ،ونأمل أن تتكلل

وتفاءل الشيخ خالد بن علي آل خليفة

الملكيـــة وجود ضمانات عالية لســـامة

الجانب ،فقد توجهت ألخذ التطعيم مع

مستبشرًا بنجاح التجارب السريرية.

الشـــاملة قبل أخـــذ التطعيـــم للتأكد من

إنســـانية تهدف إلى التسريع من عملية

وآمنة للغاية”.

لقـــاح آمن يســـتفيد منـــه العالم بأســـره،
اآلمنـــة عنـــد أخـــذ التطعيـــم ،ووجـــود

متابعات مستمرة إلى حين أخذ الجرعة
الثانيـــة بعد  21يوما ،آمال ســـرعة عودة

الحياة لطبيعتها.
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استثمار رأس المال الديني وإشهار سالح التكفير
Û Ûفــي الوقــت الــذي يُ ظهــر فيــه قــادة ومنظــرو جماعات

النــاس بعينهــا ،فمــن أبــرز االجتهــادات والفتــاوى التي

حجــم التبــادل التجــاري إلــى ذروتــه ،فبلــغ  6مليارات

المناسبة في مدينة نيويورك ،قال فيه“ :أتقدم بجزيل

اختالفهــم ،ويعملــون علــى شــق الصــف اإلســامي

أجمعــوا علــى أنــه ال يجــوز ،بــل إنــه كفــر ال شــك فيــه،

التركيــة مثــل شــركة “يلمــاز” فــي بنــاء المجمعــات

بيــن الحكومــة التركيــة والمؤسســات اليهوديــة”،

اإلســام السياســي بجناحيــه الســني والشــيعي

واقتســامه ،ونبــش قبــور الفتــن ،وتأجيــج الصــراع

والفرقــة واالختــاف بين أتبــاع الطائفتين حول أمور

وقضايا فرعية وجانبية ،فإنهم ال يترددون في إظهار
مــا يجمعهم من تقاطع وتوافق وانســجام ،واســتعداد
للتنســيق والتعــاون فيمــا بينهــم ،واســتثمار رأس
المــال الدينــي وتجنيــده وتطويعــه لخدمــة أغراضهــم

ومصالحهم وأجنداتهم السياسية.

Û Ûولقــد وقــف بعــض مــن الجماعــات السياســية العربيــة
فــي وجــه مــا أعلــن عنــه مؤخــرً ا مــن اتفــاق بيــن دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل علــى تطبيــع

العالقات فيما بينهما ،فكان من بينهم أو في مقدمتهم
قــادة ومنظــرو جماعــات اإلســام السياســي ،بشــقيه
الســني والشــيعي ،الذيــن عارضــوا ولــم يرق لهــم قرار
اإلمــارات لتعارضــه وتناقضــه الصــارخ مــع أهدافهــم

ودوافعهــم ،فاســتنفروا قواهم ،ووجهوا ســهامهم إلى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعدد آخــر من دول

مجلــس التعــاون ،وشــهروا كالعادة ســاحهم المفضل،
وهــو “ســاح التكفير” الذي يحل ويجيز القتل حســب
تفاســيرهم ،وأسندوا مواقفهم إلى اجتهادات وفتاوى
ال تتفــق مــع روح العصــر والعقــل ،وال مــع أبــرز قيــم
اإلســام الــذي جعــل عبــارة “الســام عليكــم” الشــعار

بعضا ،متناســين دعوة
الــذي يحيــي به النــاس بعضهم ً
الخالــق ســبحانه وتعالــى لرســوله الكريم ،ولإلنســانية

من خالله؛ لالســتجابة لمبادرات الســام ،والعمل على
فــض النزاعات والخالفات بالوســائل الســلمية ،عندما

قال جلت قدرته في كتابه الكريم“ :وإن جنحوا للسلم
فأجنــح لهــا وتــوكل علــى هللا” ولم يســتثن أحــدً ا ممن
يجنح للســلم من واجب االســتجابة لــه ،بحيث أصبح
هــذا النداء اإللهــي قاعدة بنيت عليها اليــوم المواثيق

الدولية المعنية باألمن والسلم وحقوق اإلنسان.

Û Ûإن هؤالء المنظرين يظهرون اإلســام ويصورونه بأنه
دين كراهية وعداوة ،وإنه يتقصد ويترصد طائفة من

أطلقــت مؤخــرا قولهــم“ :إن الثقــاة من علماء اإلســام

التوصــل إلــى صلح دائم مــع اليهود”( ،راجــع محاضرة
الدكتــور عبــدهللا النفيســي علــى موقــع اليوتيــوب)،
وبذلــك فقــد أصبحــت كل الــدول المتصالحــة مــع

إسرائيل والتي ال تعاديها أو تحاربها “دور كفر” يجوز
أن تفــرض عليهــا األحكام التــي تترتب على دور الكفر

والحــرب ،بمــا فــي ذلك مصــر حاضنة األزهر الشــريف

واألردن ،واآلن اإلمــارات والبحرين اللتان ســتخرجان
مــن مجموعــة بلدان اإلســام واإليمان .إن هــذا المبدأ
بالــذات أصبــح مــن المحــركات التــي تدور حولــه كثير

من أفكار التيارات المتطرفة.

Û Ûوال ندري كيف سيتم تطبيق هذه الفتوى على الشعب
الفلســطيني المظلــوم ،الــذي اضطر إلى ســلوك المســار
الســلمي فــي جهــاده نحو تحقيــق حقوقه المشــروعة،

فوقع مع إسرائيل أو اليهود ،حسب مفردات الجماعة،
اتفاقيــة ســام ،فهــل أصبــح الفلســطينيون كفــرة بعــد

توقيع ياســر عرفات اتفاقية أوســلو للسالم مع رئيس
وزراء إسرائيل وقتها إسحاق رابين في واشنطن في
العــام  1993بحضــور الرئيــس األميركــي األســبق بيــل

كلنتون؟

دوالر فــي العــام ،ونشــطت شــركات البنــاء واإلعمــار

واألبراج في تل أبيب ،وصدرت تركيا ماليين األطنان

وأضــاف أن تركيــا التــى تحظى بعضوية حلف شــمال

التــي شــارك اآلالف مــن العمــال األتــراك فــي بنائهــا،

حلفــاء إســرائيل فــي منطقــة الشــرق األوســط ،كمــا

 12رحلة طيران يوميً ا بين اسطنبول وتل أبيب.

أيضــا في العام التالي جائزة “الشــجاعة
فــي نيويورك ً

من االســمنت التركي إلى إسرائيل لبناء المستوطنات

األطلســي ،ســتظل خــال حكومتــه واحــدة مــن أوثق

وتضاعــف عــدد الســياح بين البلديــن ،وأصبحت هناك

منحــت “رابطــة مكافحة التشــهير اليهوديــة” أردوغان

Û Ûوفي عهد أردوغان توثق التعاون وقويت الروابط بين
تركيا وإسرائيل في المجاالت األمنية واالستخباراتية
والعســكرية ،بحيث أصبحت تركيا ثاني أكبر مستورد
لألســلحة اإلســرائيلية بعــد الهنــد ،ووصلــت العالقــات

العســكرية بينهمــا إلــى مســتوى التحالــف والتعــاون

اإلستراتيجي كما وصفها المراقبون المختصون.

أيضــا أن ما جعل
Û Ûوضمــن هــذا اإلطــار يؤكد المراقبون ً
أردوغان يستشيط غضبا عندما سمع عن نية اإلمارات
وإســرائيل إعــان تطبيــع عالقتهمــا ،لــم يكــن حرصــه

وغيرته على القضية الفلســطينية ،وإنما كان نابعً ا من
إدراكــه أن هــذه الخطوة ســتؤدي إلــى إجهاض خطط

وجهــود تركيــا الســاعية والهادفــة إلى إبــرام اتفاق مع
إســرائيل شــبيه أو قريــب مــن االتفــاق البحــري الــذي

وقعته تركيا مع حكومة فايز السراج في ليبيا ،والذي

Û Ûويا الزدواجية المعايير !..فقد سكت وتغاضى منظرو

تحــاول تركيــا من ورائه توســيع حدودها البحرية في

عــن الســام والصلــح القائــم بيــن تركيــا وإســرائيل،

المســاحات البحريــة التي تمكنها مــن تكثيف عملياتها

اإلســام السياســي ،عمــدً ا وبســبق اإلصــرار والترصد،

وإن مــروا عليــه ،فهــو مــرور الكــرام ،بــل إنهــم دافعــوا
عنــه وبــرروه علــى أنه أنجز فــي عهد الكافــر مصطفى

أتاتــورك ،وتغافلــوا عــن اإلشــارة إلــى أن أتاتــورك كان
قــد أعطاهــم عمــره قبــل أكثــر مــن  82عامً ــا ،وأنهم قد

تولــوا الســلطة فــي تركيــا منــذ العــام  2002مــن خالل

“حزب العدالة والتنمية” برئاسة (أمير المؤمنين) رجب
طيــب أردوغان ،الذي لم يحاول أن (يصحح الخطأ أو

الجريمــة) التــي ارتكبهــا أتاتــورك ،بــل إن حالة الســام

والتعاون في عهده بين تركيا وإســرائيل قد توســعت
ورسوخا ،ففي عهده وصل
ً
وازدهرت وازدادت تشعبًا

الشــكر لــكل من منحني هــذه الجائزة كوســام للتعاون

شــرق البحر األبيض المتوســط بما يوفر لها مزيدً ا من
االستكشــافية للنفــط والغــاز ،إلــى جانــب رغبــة تركيــا

المعروفــة فــي التوصــل إلــى اتفاق مــع إســرائيل لنقل

الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا.

Û Ûرجب طيب أردوغان الذي وقف مهددً ا بسحب سفيره
احتجاجــا علــى نيــة اإلمــارات إقامــة
ً
مــن أبوظبــي؛

عالقات دبلوماســية مع إســرائيل ،نسي أو تناسى كما

يبــدو أن بــاده تقيــم عالقــات دبلوماســية كاملة معها
منــذ أكثــر مــن  71عامــا ،منــذ العــام  ،1949ونســي أنه

وقــف فــي العــام  2004ليتقلــد “وســام الشــجاعة” مــن

منظمــة المؤتمر اليهــودي العالمي في حفل أقيم بتلك

اليهودية”.

Û Ûأردوغــان أصبــح اآلن مــن بيــن أبــرز قــادة ومفكــري
الجماعــات السياســية اإلســامية الذيــن يقومــون
بتحويــر وتحريف بعض الحقائق والوقائع اإلســامية
واســتخدامها لخدمــة أغراضهــم وأهدافهــم ،ففــي

محاولتهــم لتأكيــد تحريــم الصلــح أو االتفــاق علــى

الســام مــع اليهــود ،لجأوا إلــى التشــكيك والطعن في
المعاهــدات التــي أبرمهــا رســولنا األكــرم (عليــه وعلــى

آلــه وصحبــه أفضــل الصالة والســام) مع يهــود يثرب

أو المدينــة المنورة ،فتفتقــت قريحتهم بنظرية أخرى
وهــي “جــواز عقــد صلــح مؤقــت مــع اليهــود وتحريــم

الصلح الدائم معهم” ،ذاكرين أن تلك المعاهدات كانت
“معاهــدات مؤقتــة أو اتفاقيــات هدنة” وهــذه من أكبر

المغالطات؛ إذ إنهم يدركون ويعرفون جيدً ا أن أيًا من
تلــك المعاهــدات ال تقــع البتــة ضمن تعريــف اتفاقيات

الهدنــة ،فالهدنــة هي حالــة وقف القتال أو كما تســمى

اليوم “وقف إطالق النار” يتم التوصل إليها بعد نشوب
حرب بين طرفين ويرغبان في توقيفها لفترة يتفقان
عليهــا ،والرســول األعظــم عندما وقع تلــك المعاهدات

لم تكن بينه وبين يهود يثرب حرب.

Û Ûأما من ناحية أنها كانت اتفاقات مؤقتة ،فهذه مغالطة
أكبر ،حيث إن لفظ “مؤقتة” أو أي إشارة لهذا المعنى،
لــم تــرد فــي أي نــص مــن نصوصهــا ،ثــم إن الرســول

األعظــم لــم يوقعهــا وهو يضمــر أو في نيتــه نقضها أو
خرقهــا بعــد حيــن ،فهذه ليســت من صفــات أو خصال

النبي الصادق األمين.

ارتفاع إصابات البحرينيين  % 82بعد عاشوراء مقارنة بـ  % 37بعد الفطر

تــســجــيــل زيــــــادة غــيــر مــســبــوقــة بـــالـــحـــاالت الــقــائــمــة فـــي األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن

المنامة -بنا

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الزيادة في عدد الحاالت القائمة للفيروس خالل األسبوعين
الماضييــن وصلــت لمســتويات جديــدة لــم يســبق الوصــول لهــا ،متخطية حاجــز الـ  750حالــة قائمة في بعــض األيام،
ويعــود هــذا االرتفــاع لعــدم االلتزام أثناء موســم عاشــوراء بالتدابيــر الوقائية واإلجــراءات االحترازيــة والتعليمات

الصادرة من الجهات المعنية.

وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أن

الجميـــع مطالـــب اليـــوم بتحمـــل

المســـؤولية

المجتمعيـــة

وحمايـــة

أنفســـهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر

االلتـــزام بكل اإلرشـــادات والتعليمات
الصـــادرة لتقليـــل أعـــداد الحـــاالت
القائمـــة والمســـاهمة فـــي تســـطيح
منحنى انتشـــار الفيروس؛ فالفيروس

ال يفـــرق بين عـــرق أو دين أو مذهب،

ارتفاع أعداد
الحاالت القائمة
إلى 2787
للنساء و1480
لألطفال

االلتـــزام

والتقيـــد

االحترازية لخفض معدالت االنتشـــار
فـــي المجتمـــع والحفـــاظ علـــى صحة

وسالمة المواطنين والمقيمين.

وقـــال الفريـــق الوطنـــي الطبـــي “إن

واجبنـــا الوطنـــي الحفـــاظ على صحة
الجميـــع ونفخـــر بهـــذا الواجـــب ،وهو
مـــا يتجلـــى فـــي أروع صـــور التفانـــي

واإلخالص من قبـــل الكوادر الوطنية
بالصفـــوف األماميـــة وممـــن ِ
يصلـــون

الليل بالنهار بالغرف الخلفية المساندة
لهـــم مـــن رصـــد ومتابعـــة للتصـــدي

لفيـــروس كورونـــا من جميـــع الجهات

الرسمية واألهلية”.

وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي على
أنـــه “منذ بدايـــة الجائحة أكدنـــا مرارًا

وتكـــرارًا أن االلتـــزام باإلجـــراءات

الوقائيـــة وعـــدم التجمـــع هـــو أفضـــل
الحلـــول لتجنـــب مخاطـــر اإلصابـــة

بالفيـــروس ،ونســـتند فـــي ذلـــك إلـــى
الحقائـــق

والبيانـــات

العلميـــة

والمؤشـــرات

اإلحصائيـــة

المحلية والدولية”.

الرســـمية

وأضـــاف الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

أن اإلحصـــاءات الرســـمية أظهـــرت
ارتفاعـــا بســـبب التجمعـــات منـــذ بدء
التصـــدي للفيـــروس ،خصوصـــا فـــي
المناســـبات االجتماعيـــة والدينيـــة،

القائمـــة بيـــن المناســـبتين كمـــا بينـــت

المؤشرات ارتفاعً ا في أعداد الحاالت
القائمة لألطفال والنســـاء بعد موســـم
عاشـــوراء بلغـــت  2787حالـــة قائمـــة

للنساء و 1480حالة قائمة لألطفال.

وشدد الفريق الوطني الطبي على أن
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين

أولويـــة دائمة وال يجـــب التهاون فيها
تحت أي ظـــرف من الظروف ،ويجب

مـــا يســـتوجب تضافـــر الجميـــع فـــي
باإلجـــراءات

يمثـــل ارتفاعً ا بنســـبة  % 34للحاالت

االســـتماع ألصحـــاب الشـــأن الطبـــي

إال أن التجمعـــات أثنـــاء موســـم

وااللتزام بتعليماتهم ،فخسارة الصحة

لمســـتويات غيـــر مســـبوقة؛ بســـبب

خصوصـــا أن االرتفاع تتأثر به الفئات

عاشوراء تسببت في ارتفاع الحاالت

وخســـارة األرواح ال يعوضهـــا شـــيء،

عدم التقيـــد باإلجـــراءات االحترازية

األقل مناعة في المجتمع من األطفال

مجتمعية مع إدارة األوقاف الجعفرية

الحـــاالت وازديـــاد أعـــداد المخالطين،

التي تـــم وضعها وفق إرادة وشـــراكة

وكبار السن ،وهو مؤشر خطر النتشار

ورؤساء المآتم من منطلق المسؤولية

مشـــيرًا إلـــى ضـــرورة تكاتـــف جميـــع
ً
صفا
المواطنين والمقيمين والوقوف

مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة أكثـــر

وأشـــار الفريق الوطني الطبي ألهمية

عيـــد الفطر ،إذ بلغـــت الحاالت القائمة

مـــن أجـــل خفـــض معـــدالت االنتشـــار
فـــي المجتمـــع ،مشـــي ًدا فـــي الوقـــت

منهـــا  ،% 37في حيـــن بلغت الحاالت

والقائميـــن علـــى المســـاجد والمآتـــم

الوطنية بالحرص على صحة وسالمة
الجميـــع ،إذ بلغـــت نســـبة البحرينيين

واح ًدا للحد من انتشار الفيروس.

مـــن الضعـــف عمـــا كانـــت عليـــه بعـــد

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة؛

الجديدة بعد أسبوعين من عيد الفطر

 5568حالة ،وبلغت نسبة البحرينيين

ذاتـــه بجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن

القائمة الجديدة بعد مرور أســـبوعين

والمنشـــآت المختلفـــة الذيـــن أبـــدوا
حرصـــا شـــدي ًدا علـــى الحفـــاظ علـــى
ً

من عاشـــوراء  7451حالة بلغت نسبة
البحرينييـــن منهـــا  ،% 82وهـــو مـــا

صحة وسالمة
المواطنين
والمقيمين
أولوية ال يجب
التهاون فيها

الصحـــة العامـــة ألفـــراد المجتمـــع عبر

الحقائق العلمية
والمؤشرات
الدولية أكدت
أن االلتزام خير
وقاية

االلتـــزام بالتعليمـــات واإلرشـــادات

شكره لهم على ما أبدوه من مسؤولية

وتطبيـــق كل اإلجـــراءات والتدابيـــر

مجتمعيـــة ووطنيـــة تجـــاه البلد ومن

االحترازيـــة المتخذة بشـــأن الحد من

متمنيا من الجميع
يعيش على أرضه،
ً

انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،معربًـــا عن

احتمال العودة
لإلجراءات
بالمراحل السابقة
للتصدي لكورونا
وارد

الحذو حذوهم في االلتزام المسؤول

 % 34ارتفاع
الحاالت القائمة
بنسبة مقارنة
بين عيد الفطر
وعاشوراء

الذي يضـــع مصلحة الوطن والمواطن
والمقيم نصب عينه.
وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أن
االســـتمرار فـــي التراخي فـــي تطبيق
اإلجـــراءات االحترازية أثر ســـلبا على
مـــا حققته مملكـــة البحرين من جهود
كبيرة أشـــاد بها الجميـــع ،كما أنه وفي
حال اســـتمرار أعـــداد الحاالت القائمة
فـــي االزديـــاد فـــإن إحـــدى الخيـــارات
المطروحة هو إعادة مراجعة القرارات
بنـــاء علـــى المعطيات والمســـتجدات
ً
والعودة لإلجراءات بالمراحل السابقة
للتصدي لفيروس كورونا.
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رئيس الحرس الوطني :إعالن السالم

مع إسرائيل خطوة شجاعة
المنامة  -بنا

أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن
عيســـى آل خليفـــة أن إعـــان تأييد

إســـرائيل خطوة تاريخية شـــجاعة
مـــن قبـــل عاهـــل البـــاد صاحـــب

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل
خليفة؛ في ســـبيل تحقيق مستقبل

آل خليفة أن إعالن تأسيس

يعكـــس حكمة عاهـــل البالد

الدبلوماســـية

صاحب الجاللـــة الملك حمد

بيـــن مملكة البحريـــن ودولة

بن عيسى آل خليفة ،ورؤية

سمو الشيخ محمد بن عيسى

أكد وزير الماليـــة واالقتصاد

وطنا آمنا مسالما يتسع للجميع في

خليفة آل خليفة أن خطوات

لجميع شعوب المنطقة ،والمساهمة

في أن تظـــل مملكـــة البحرين دوما

أول الشيخ راشد بن عبدهللا

ويمثـــل

شـــجاعا

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

أكثـــر أمانـــا واســـتقرارا وازدهـــارا

امتـــدادا لرؤيـــة جاللتـــه الحكيمـــة

أكـــد وزيـــر الداخليـــة الفريق

إسرائيل ،يعد إجراء سياديا

منـــاخ من األمن والســـام واالنفتاح
والتعايش المشترك.

الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن

مملكة البحرين بقيادة عاهل
البـــاد صاحب الجاللة الملك
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،

تؤكـــد نهـــج المملكـــة الثابـــت
فـــي االلتـــزام بالســـام كونـــه

رئيس “المساحة” :خطوة تاريخية
المنامة  -بنا

أكـــد رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل

المنامة -بنا

العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة

تحقيـــق الســـام فـــي الشـــرق

التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن

والســـياحة زايد الزياني أهمية

الخطـــوة الشـــجاعة التـــي اتخذتهـــا

األوســـط وإعالن تأييد السالم
مع إســـرائيل ،منو ًهـــا بالخطوة

آل خليفـــة ،والتي تؤكـــد النهج الصادق

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك

مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

التاريخيـــة والشـــجاعة لعاهـــل

الذي تتبعه مملكة البحرين نحو السالم

الشيخ سلمان بن عبدالله

باعتبـــاره خيـــارا اســـتراتيجيا ليكـــون

السالم الشامل.

وأضـــاف أن الخطـــوة التاريخيـــة
الشـــجاعة التـــي اتخذتهـــا المملكـــة مـــن

خـــال إعالن تأييد الســـام بيـــن مملكة
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل ستســـاهم

فـــي خلق أجواء مســـتقرة لتعطي آفاقا

اقتصاديـــة وتنمويـــة رحبـــة ،من شـــأنها
التعزيـــز مـــن فـــرص عملية الســـام في
المنطقة بوصفها مرتك ًزا استراتيجيا.

وأعـــرب الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا أن
النهـــج يؤكـــد مســـاعي مملكـــة البحرين
الهادفـــة إليجـــاد أفضـــل الخيـــارات
االقتصاديـــة واالســـتراتيجية ،التـــي
عملـــت علـــى تأسيســـها وإيجـــاد البنـــى
التحتيـــة االقتصاديـــة ،مـــن قوانيـــن
وإجـــراءات وأنظمة قادرة على التكيف
مـــع مختلـــف الظـــروف االقتصاديـــة
وجاذبـــة

للمشـــروعات

خيـــارا اســـتراتيجيا تنطلـــق
مـــن خاللـــه أطـــر المبـــادرات

لتعزيـــز االســـتقرار بالمنطقة

والتعـــاون الدولي .وقال في
تصريح صحافي إن الخطوة
التاريخيـــة الشـــجاعة مـــن
خـــال إعـــان تأييد الســـام

بين مملكـــة البحريـــن ودولة

إسرائيل ستســـاهم في خلق

حمد بن عيسى آل خليفة.

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجارة

االســـتقرار واألمـــن بالمنطقـــة وتحقيق

المصالـــح العليـــا لمملكـــة
البحريـــن ،داخليـــا وخارجيا
ويســـاهم فـــي تعزيـــز األمن
واالســـتقرار ونشـــر مظاهـــر

النماء واالزدهار.

وطن الســـام واألمان ومهد
التعايـــش واالنفتـــاح علـــى
اآلخـــر وهـــو نهـــج أصيـــل

وممتد فـــي اطار عهد الوالء

واالنتمـــاء والـــروح الوطنية

األصيلة.

الشيخ راشد بن عبدالله

فـــرص وآفـــاق اقتصاديـــة
واعـــدة وتعـــزز بالتالـــي مـــن

عمليـــة الســـام بوصفهـــا
مرتكـــ ًزا لتحقيـــق التنميـــة

المســـتدامة .وشـــدد على أن

مملكة البحرين حريصة على
االلتزام بتحقيق مشـــروعات
حيوية تلبي طمـــوح الجميع

نحو مستقبل أفضل للمملكة

وشـــعبها ،خصوصـــا فـــي ظل
مـــا تتمتـــع بـــه البحريـــن مـــن
اقتصـــاد متطـــور ومتماســـك
قـــادر علـــى النمـــو فـــي جميع
الظـــروف

التـــي

تجعـــل

ً
أرضـــا خصبـــة
مـــن المملكـــة
لمشـــروعات

اســـتثمارية

التنمويـــة

واالستثمارية.

االســـتقرار واألمن والرخاء في

وقـــال الزيانـــي إن اإلنجـــاز

المنطقة.

الشـــرق األوســـط ،ســـيفتح

مـــع إســـرائيل فـــإن التفـــاؤل

التاريخـــي الدافـــع للســـام في

أبـــواب العالقـــات ،وسيســـهم

فـــي تحقيق آفاق متقدمة نحو

حركة تجارية مع عدد أكبر من
الشـــركات العالميـــة ،ويزيد من

وأضاف :بإعالن تأييد الســـام
يســـود القطـــاع التجـــاري نحـــو

تحقيـــق تعاون أكبر في العديد
المجـــاالت

مـــن

والتكنولوجيـــة

مهمة.

الصناعيـــة

والســـياحية،

وســـتحدث

طفـــرة

كبيـــرة

متوقعة فـــي الحركة التجارية،
والتوجـــه نحـــو خلـــق مزيد من

الفرص االستثمارية.

وشـــدد على أن مملكة البحرين

تتخذ قراراتها بناء على ثوابتها
الوطنيـــة والعربيـــة ومصالحها

األمنية واالستراتيجية.

زايد الزياني

أهالي المحرق :نقف وقفة رجل واحد مع قرارات جاللة الملك
البسيتين  -محافظة المحرق

رفـــع محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هندي
المناعـــي برقيـــات تأييد ووالء مـــن أهالي
المحـــرق بجميـــع مدنها وقراهـــا إلى المقام
الســـامي لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ،مؤكدا

أن جميـــع أهالـــي المحافظـــة يقفـــون صفا
واحـــدا ووقفـــة رجـــل واحـــد مع مســـاعي

وجهود جاللته في تحقيق السالم واألمن
الوطنيين على الصعيد اإلقليمي والدولي.
وأكـــد أن التاريـــخ سيســـطر بحـــروف مـــن
ذهـــب مواقـــف مملكـــة البحريـــن ومليكهـــا

فـــي مســـيرة الســـام والتســـامح الدينـــي

اتحاد كرة القدم :تأييد مطلق لحكمة جاللة الملك

علي بن خليفة :الرؤية الثاقبة للعاهل خطوة تاريخية لمستقبل أكثر إشراقا

الجديـــدة واألحفـــاد مســـيرة آبائهـــم

والتآخـــي بيـــن األعـــراق كافـــة .واعتبـــر

المحافـــظ واألهالي أن المبـــادرات الكريمة

وأجدادهم عبر مواقفهم الوطنية المشرفة

واالتفاقيـــات الدوليـــة تســـاهم فـــي ضمان

التـــي اتفقـــوا مـــن خاللهـــا فـــي دعـــم قرار

حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق،

صاحـــب الجاللة الملك الرامي إلى تحقيق

وتحقيـــق االســـتقرار فـــي المنطقـــة ،وأن

الســـام مطلقين على جاللته رجل السالم

هكذا مبادرات ال تصدر إال من العظماء.

والحكمة.

وقـــال المحافـــظ :اليـــوم تعيـــد األجيـــال

“الصحفيين” :قفزة متقدمة لتهدئة التوتر بالمنطقة
الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

أكـــدت جمعية الصحفيين البحرينية أن
تأســـيس عالقات مـــع إســـرائيل برعاية
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة يعتبـــر
خطـــوة شـــجاعة تعكـــس حكمـــة جاللة

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

أكـــد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد

والتعايش.

بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة،

االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم

البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي
باســـمه ونيابة عن أعضاء مجلس

إدارة االتحاد ومنتسبي كرة القدم
البحرينيـــة كافـــة ،تأييـــده المطلق

لحكمـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل
خليفـــة ،والتـــي قـــادت إلـــى اتخاذ
الخطـــوة التاريخيـــة المتمثلـــة في

إعالن إقامـــة العالقات بين مملكة
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل .وقال

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل
خليفة إن الخطوة التاريخية تأتي
لتحقيق السالم في منطقة الشرق
األوســـط ،مشـــيرً ا إلى أن البحرين

داعية باستمرار للسالم والتسامح

أحمـــد آل خليفـــة أن السياســـة

وأوضـــح رئيـــس مجلـــس إدارة

الرصينـــة لمملكة البحريـــن بقيادة
جاللة الملك تجســـد الحرص على

وقـــوف االتحـــاد خلـــف القيـــادة

مصلحة أمن المنطقة واستقرارها

الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك ورؤيـــة

وازدهارهـــا ،كمـــا تأتي في ســـياق

جاللتـــه الثاقبـــة ،منوهـــا بقيـــادة
جاللتـــه لمملكـــة البحريـــن فـــي
التحديـــات

المســـتويات

اإلقليميـــة والدولية .ولفت إلى أن
خطوة مملكة البحرين تأتي ضمن
إطـــار تكثيـــف الجهـــود للوصـــول

حـــل عـــادل ،واعتبار الســـام
إلـــى
ٍ
اســـتراتيجيا إلنهـــاء النزاع
خيـــارً ا
ً
الفلســـطيني اإلســـرائيلي بشـــكل

عادل وشـــامل ،وبما يضمن حقوق
الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق،

الشيخ علي بن خليفة

ً
توافقـــا مـــع حـــرص عاهـــل البـــاد
علـــى عدالـــة القضية الفلســـيطينة
والتمســـك بالحـــق الفلســـطيني؛
ً
نهجا أصيالً ســـجلته مملكة
كونـــه
البحرين.
وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بن

الملـــك ،وتعُ ـــد قفزة متقدمة في ســـبيل

واعتبـــرت الجمعيـــة أن توقيـــع مملكـــة
البحريـــن اتفاقيـــة ســـام مـــع إســـرائيل
يعبـــر عـــن روح التفـــاؤل بحـــل جـــذري

للقضيـــة الفلســـطينية ،ويخلـــق واقعـــا

النهج البحريني األصيل والتاريخ
والتعايش مع الجميع ،عالوة على

في تعزيز االســـتقرار في هـــذه المنطقة

التماســـك المجتمعـــي فيهـــا بيـــن
مختلف األعراق و الديانات.
وذكر أن الخطوة التاريخية تبعث

تطلع لوضع
حل دائم للنزاع
الفلسطيني
اإلسرائيلي

تهدئة التوتر في الشرق األوسط.

جديـــدا منطقـــة الشـــرق األوســـط ،كمـــا

العريـــق فـــي تعزيـــز االنفتـــاح

مرحلـــة تاريخيـــة تتعاظـــم فيهـــا
علـــى

الشيخ سلمان بن خليفة

وزير الصناعة :فتح أبواب التجارة بين المنامة وتل أبيب

لجاللة الملك في تحقيق السالم

المنطلـــق األفضـــل واألســـلم لتحقيـــق

موقفـــا

هـــذا األمـــر علـــى خدمـــة

وأوضـــح أن البحريـــن تبقى

وزير المالية :إعالن تأييد السالم يخلق ً
آفاقا اقتصادية واعدة

الســـام بين مملكـــة البحرين ودولة

المشـــروعة ،وهـــو مـــا يمثـــل أيضـــا

جاللته الثاقبة ،وســـينعكس

المنامة  -وزارة الداخلية

العالقـــات

أكد رئيس الحـــرس الوطني الفريق

فـــي دعـــم الحقـــوق الفلســـطينية

وزير الداخلية :تأسيس العالقات مع إسرائيل إجراء سيادي

يعتبـــر أيضـــا خطـــوة تأريخية ستســـهم
التـــي تـــأذت كثيـــرا بســـبب التعقيـــدات
في النـــزاع العربـــي اإلســـرائيلي ،والتي

انعكست تأثيراتها على األمتين العربية
واإلسالمية.

علـــى األمـــل لألجيـــال المقبلة في
ً
إشـــراقا وازدهـــارً ا
مســـتقبل أكثـــر

وذكـــرت جمعية الصحفييـــن البحرينية

لمملكـــة البحريـــن تحت ظـــل راية

فـــي بيـــان صحافي أنهـــا تتفـــق كليا مع

صاحب الجاللة الملك.

تأكيـــدات عاهل البالد صاحـــب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة

التوصل إلى سالم عادل وشامل ،كخيار
اســـتراتيجي ،وفقـــا لحـــل الدولتيـــن،
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن “مملكـــة
البحريـــن قـــد ظلـــت علـــى الـــدوام مـــع
الحق الفلسطيني كانت ومازالت تتطلع
إلـــى مواصلة الجهـــود للتوصل إلى حل
عادل وشـــامل ودائم للنزاع الفلسطيني
اإلســـرائيلي ،بما يســـهم في إيجاد حالة
مـــن االســـتقرار تنعكـــس تلقائيـــا علـــى
الجميع في جميع المجاالت االقتصادية
والسياسية واالجتماعية”.

إنهاء عقود من الحرب لتحل محلها فرص االنفراج

“الـــمـــلـــك حـــمـــد لـــلـــتـــعـــايـــش” :تـــرجـــمـــة لــحــقــبــة جــــديــــدة بـــشـــأن تــقــبــل اآلخــــر
وخيـــر نصيـــر لمبـــادئ التســـامح

المنامة  -بنا

رحــب مركــز الملــك حمــد العالمي للتعايش الســلمي باإلنجاز التاريخي لمملكة البحرين بإعالن تأييد الســام مع دولة
إسرائيل ،مشي ً
دا بهذه الخطوة الرائدة التي سيسطرها التاريخ بأحرف من ذهب في سبيل تحقيق السالم والوئام
بين جميع شعوب ومجتمعات المنطقة على اختالف أديانهم ومذاهبهم.

والتعايـــش الســـلمي بيـــن جميـــع

شعوب المنطقة والعالم.

وأكـــد الشـــيخ خالـــد أن مملكـــة

بدورها ،أكدت األمين العام لمركز
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش

الســـلمي ســـمية الميـــر أن مملكـــة

البحرين بدبلوماســـيتها الرصينة
والمتوازنـــة تســـعى إلـــى كتابـــة

وأكـــد المركـــز أن هـــذه الخطـــوة

مـــن جهته ،بـــارك رئيـــس مجلس

تترجـــم حقبـــة جديدة مـــن تقبل

أمنـــاء مركـــز الملك حمـــد العالمي

البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك
لـــم تـــأل جهـــ ً
دا فـــي بـــذل الغالـــي

لحظـــات للتاريـــخ وإنهـــاء عقـــود

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

الطـــرف اآلخـــر المختلـــف ،وطـــي

للتعايش السلمي الشيخ خالد بن

وتطلـــع جاللتـــه الدائم لمســـتقبل
ً
وإشـــراقا لجميع بني
أكثر ازدهارا

بالخالفـــات

خليفـــة آل خليفـــة هـــذه الخطوة

الفلســـطينية

بهـــا

البشر ،مســـتن ً
دا في ذلك إلى قيم

الشـــرق

البحرينية الشـــجاعة والتي يعود

إلـــى الحـــل العـــادل والســـلمي،

طـــال أمدهـــا وتقلصـــت فـــرص

األوســـط ،بمـــا يخـــدم التوصـــل

الفضـــل العظيم فـــي إنجازها إلى

الـــذي يحفـــظ الحقـــوق العادلـــة

إنســـانية نبيلة أساســـها التسامح

إلـــى حل عـــادل وشـــامل للصراع

قائـــد دفـــة اإلصـــاح والتغييـــر

للشعب الفلســـطيني ،وتوقف أية

حقـــوق

الفلسطيني اإلســـرائيلي وتمكين

لألفضل جاللة عاهل البالد ،الذي

مخططـــات لضـــم أي جـــزء مـــن

الدينيـــة

الشـــعب الفلســـطيني من تحقيق

ً
نموذجـــا
لطالمـــا كان ومـــا يـــزال

األراضـــي الفلســـطينية ،وتدعـــم

فري ً
دا لنصـــرة القضايا اإلنســـانية

مســـاعيه ليقيم دولته المســـتقلة

وعاصمتها القدس الشريف.

عاليا بالرؤية الثاقبة
وأشاد المركز
ً
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

والتعايـــش
اإلنســـان

واحتـــرام
والحريـــات

والتنوع الثقافي.

صفحـــة

حبلـــى

واالضطرابـــات

فـــي

كامل حقوقه ومطالبه المشروعة.

والنفيـــس

لدعـــم

القضيـــة

والوصـــول

مـــن الحـــرب لتهب لنصـــرة قضية
انفراجها ،أرضا للتعايش الســـلمي
وأمـــا جديدا فـــي الوصـــول إلى

حل عادل وشـــامل ،مشـــددة على

أن الرؤيـــة الســـديدة لعاهل البالد

تشـــكل مسار ســـام قويم يعكس
الـــدور الحضـــاري للبحريـــن فـــي

نشـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش

ً
انطالقـــا من أرض
بين الشـــعوب؛

ضمّ ـــت مئـــات األعـــراق واألديان
والطوائـــف عليهـــا بمحبـــة ووئام

عبر السنين.

وبينـــت الميـــر أن هـــذه الخطـــوة

التاريخيـــة التـــي رســـم مالمحها
جاللـــة الملـــك قـــد أجمـــع أنصـــار

الســـام عبـــر العالـــم أجمـــع علـــى

أنهـــا تشـــكل مرتكـــزا لإلصـــاح

واالزدهـــار في الشـــرق األوســـط،
ومنعطفـــا

باتجـــاه

انفراجـــة

دبلوماسية تتحقق بموجبها آمال
الشـــعب الفلســـطيني الســـتئناف

المفاوضـــات

المستقلة.

وقيـــام

دولتهـــم
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االتحاد األوروبي يرحب بإعالن تأييد السالم
المنامة  -بنا

وأضـــاف البيان أن االتحاد األوروبي
إقامـــة مفاوضـــات إيجابيـــة بيـــن

برلين  -بنا

رحـــب االتحـــاد األوروبـــي بإقامـــة
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل في إطار

ســـيبقى ملتزمً ـــا بدعـــم مســـاعي

إعـــان تأييـــد الســـام بيـــن البلدين،
الـــذي يأتـــي بعـــد خطـــوة مشـــابهة

اتخذتهـــا دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

المتحدة مع إسرائيل الشهر الماضي.
وتضمـــن البيـــان الصادر عـــن الممثل
األعلـــى لمجلـــس االتحـــاد األوروبي
ً
إشـــادة بـــدور الواليـــات المتحـــدة

األميركيـــة فـــي هذا المجـــال ،مؤك ًدا
أن هـــذه التطـــورات تشـــكل إســـهامً ا

إيجابيا نحو الســـام واالستقرار في
ً

ألمانيا :دفعة جديدة للسالم بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين

الشرق األوسط.

عالقـــات دبلوماســـية بيـــن مملكـــة
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الفلســـطينيين واإلســـرائيليين ضمن

اعتبـــر وزيـــر خارجية جمهوريـــة ألمانيا

عادل ودائم.

العالقـــات الدبلوماســـية بيـــن مملكـــة

الجهـــود الرامية للتوصل إلى ســـام

االتحاديـــة هايكـــو مـــاس أن تأســـيس

وكان االتحـــاد األوروبـــي قـــد أصـــدر
بيا ًنـــا فـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي

البحريـــن ودولـــة إســـرائيل فـــي إطـــار

إعـــان تأييـــد الســـام هو خطـــوة مهمة

أكد أن التوصل إلى تســـوية شـــاملة

نحـــو الســـام واالســـتقرار فـــي منطقـــة

للصـــراع العربي اإلســـرائيلي يتطلب
ً
ً
شـــامل والتواصـــل
إقليميـــا
توجهـــا
ً

الشرق األوسط.

وفـــي بيـــان صحافي صـــادر عـــن وزارة

البناء بين الطرفين.

االتحاد األوروبي

الخارجيـــة األلمانيـــة ،أعـــرب الوزير عن
ســـروره باالتفـــاق بيـــن البلديـــن وعـــن
ثقتـــه بأنـــه ســـيعطي دفعـــة جديـــدة

المملكة المتحدة :قرار البحرين وإسرائيل نبأ مرحب به

جونسون يأمل انضمام بلدان عربية أخرى لتوقيع اتفاقات مع تل أبيب

المنامة  -بنا

أشـــادت المملكـــة المتحـــدة بإعالن

دومينيـــك راب ،بتوقيـــع تأييـــد

ودولة إســـرائيل .وفي هـــذا الصدد

بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة

تأييد الســـام بين مملكـــة البحرين
رحـــب رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي

بوريـــس جونســـون بإقامة عالقات
دبلوماســـية بين ومملكـــة البحرين

وإســـرائيل ،متمنيا أن تتبع االتفاق
بلدان عربية أخرى لتوقيع اتفاقات
سالم مع إسرائيل.

تأمين شرق أوسط أكثر سلما”.
والتنميـــة

بالمملكـــة

المتحـــدة

للســـام العـــادل والشـــامل ،وأن الجهود
ستتواصل من أجل تحقيق ذلك.

كندا :خطوة إيجابية نحو تعزيز
أسس السالم بالمنطقة

إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية مـــع

دولـــة إســـرائيل فـــي إطـــار إعـــان
ً
دعما من
تأييـــد الســـام الذي يلقـــى

الدولتين.

وأعـــرب دومينيك راب في تغريدة

الواليات المتحدة األميركية.

لـــه على موقع التواصل االجتماعي

وقالـــت وزارة الخارجيـــة الكنديـــة
فـــي تغريدة على حســـابها الرســـمي

على موقـــع “تويتر” ،إن هذه خطوة
إيجابيـــة ومهمـــة نحو تعزيز أســـس

االســـتقرار والســـام فـــي الشـــرق

األوسط.

(تويتـــر) عن أمله بأن يتبع اآلخرون

وإســـرائيل بإقامـــة العالقـــات بيـــن

مـــن جانبـــه ،رحب وزيـــر الخارجية

واالتحـــاد األوروبي ككل يدعمان هدف

عن ترحيبها بإعالن مملكة البحرين

بيـــن المملكـــة المتحـــدة وكلتـــا

األوسط.

أن يتبعـــه اآلخـــرون للمســـاعدة في

واإلســـرائيليين ،مؤكـــدا أن بـــاده

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الكنديـــة

إسرائيل ،مؤكدا الصداقة الوطيدة

وقال جونسون عبر حسابه الرسمي

البلدين نبـــأ مرحب به للغاية ،وآمل

لعمليـــة الســـام بيـــن الفلســـطينيين

التوصـــل إلـــى حـــل الدولتيـــن كأســـاس

أوتاوا  -بنا

السالم وإقامة عالقات دبلوماسية

هذه الخطـــوات للوصول إلى مزيد

علـــى “تويتـــر”“ :قـــرار البحريـــن

وزير الخارجية األلماني

من التقدم نحو الســـام في الشرق
مـــن جهة أخـــرى ،أكد وزير شـــؤون
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا

بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة
المتحدة جيمس كليفرلي أن مملكة

البحرين ودولة إسرائيل صديقتان

رئيس وزراء المملكة المتحدة

نونو يعرب عن تقدير يهود البحرين لجاللة الملك

قويتـــان للمملكـــة المتحـــدة ،مرحبا

موقـــع التواصل االجتماعي (تويتر)

بالخطوة التاريخية العظيمة

بتوقيـــع تأييـــد الســـام وإقامـــة

أن المملكـــة المتحـــدة تدعـــم هـــذه

عالقات دبلوماسية بين البلدين.

الخطوات نحو الســـام في الشـــرق

المنامة  -بنا

وأكـــد كليفرلـــي في تغريـــدة له عبر

األوسط.

أكـــد ممثـــل المجتمع اليهـــودي في

مملكة البحرين إبراهيم داود نونو

تقدير يهود مملكة البحرين لعاهل

أندية ومراكز شبابية :جاللة الملك “رجل السالم”

اإلعـــــان يــدعــم االســـتـــقـــرار واألمـــــن واالزدهــــــــار فـــي المنطقة
محرر الشؤون المحلية

أكد عدد من األندية الرياضية والمراكز الشبابية أن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة “رجل

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد
بن عيســـى آل خليفة هذه الخطوة

التاريخية العظيمة لتعزيز الســـام
فـــي الشـــرق األوســـط ،والبيـــان

المشـــترك

المتحـــدة

للواليـــات

ومملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وأشاد نونو في بيان يمثل المجتمع

إبراهيم نونو

يمتلكـــه جاللة الملك مـــن البصيرة

هـــو مجتمـــع متجانـــس مع نســـيج

اليهـــودي فـــي مملكـــة البحرين بما

جـــاء ذلـــك فـــي بيانـــات منفصلـــة

للمضـــي قدمـــا فـــي هـــذا القـــرار

المحـــرق ،مجلـــس إدارة نـــادي

وقدرتـــه على كســـر الحواجز التي

نـــادي الرفـــاع الشـــرقي ،مجلـــس

عالقـــة مزدهرة تعود بالفائدة على

نـــادي المنامـــة الرياضـــي ،مجلـــس

وأشـــار نونـــو فـــي البيـــان إلـــى أن

لـــكل مـــن :مجلـــس إدارة نـــادي

وإيمان جاللتـــه بالتعايش وإيمانه

الرفـــاع الرياضـــي ،مجلـــس إدارة

تقيـــد التعايـــش متطلعيـــن إلـــى

إدارة النادي األهلي ،مجلس إدارة

البلدين.

وأضافـــوا أن إعـــان الخطـــوة

ً
وفقـــا لقرارات الشـــرعية
المنطقـــة

وحنكـــة سياســـية وقـــراءة واعية

إدارة نـــادي النجمـــة ،مجلس إدارة

المجتمـــع اليهـــودي فـــي المملكـــة

في الشرق األوسط ،وإعالن تأييد

وشـــددوا علـــى الوقـــوف خلـــف

يجـــري علـــى الســـاحة الدوليـــة،

مدينة عيســـى ،مجلس إدارة نادي

الثاقبـــة ،مشـــيدين بقيـــادة جاللته

تأكيـــد عدالة القضية الفلســـطينية

البديـــع الرياضـــي والثقافي ،مركز

وهو نهج أصيل ســـجلته البحرين

تمكين شباب البحير ،مركز تمكين

الدوليـــة ويصب فـــي مصلحة أمن

القادســـية ،ومركـــز تمكين شـــباب

الســام” ،إذ يحمل جاللته رؤية من أجل الســام واالســتقرار في الشــرق األوســط وتعزيز قيم التعايش والتســامح بما
وعالميا باعتبارها واحة لألمن والســام واالســتقرار؛ لتبقى البحرين منارة من أجل
إقليميا
يؤكد مكانة مملكة البحرين
ً
ً

نشــر والســام واالســتقرار في مختلف بقاع العالم ،وتأكيد أهمية نشــر مبادئ اإلنســانية العادلة؛ لينعم الجميع بالعيش
واألمــن واالســتقرار؛ وليحل الســام مــكان الصراعات والنزاعات ،األمر الذي جعل من جاللتــه قائدا ملهما للباحثين عن
النماذج العالمية البارزة في صناعة السالم العالمي.

التاريخيـــة تجـــاه تحقيق الســـام

السالم مع دولة إسرائيل من شأنه
أن يبنـــي علـــى التحـــول اإليجابي
الحالي في الشـــرق األوســـط ،وأن

يدعم االستقرار واألمن واالزدهار

في المنطقة بما يضمن نيل الشعب
الفلســـطيني لحقوقـــه المشـــروعة

ويحقق السالم الدائم والعادل في

الدولية ومبادرة السالم العربية.

قيـــادة جاللـــة الملـــك ورؤيتـــه

لمملكـــة البحريـــن فـــي مرحلـــة

تاريخية تتســـم بالدقـــة وتتعاظم
فيهـــا التحديات على المســـتويين

اإلقليمي والدولي ،وهو ما يؤكد ما
يتمتـــع به جاللته ،مـــن رؤية ثاقبة

ودقيقة للمســـتقبل السياســـي وما

نادي الشـــباب ،مجلـــس إدارة نادي

منوهيـــن بحـــرص جاللتـــه علـــى

البحريـــن ،مجلـــس اإلدارة بنـــادي

والتمســـك بالحـــق الفلســـطيني،

تمكيـــن شـــباب المحـــرق ،مركـــز

وعبرت عنه في كثير من المحافل

شـــباب الهملة ،مركز تمكين شباب

المنطقة واستقرارها وازدهارها.

مدينة زايد.

المجتمـــع البحرينـــي ،ســـواء فـــي

األعمـــال أو فـــي الثقافـــة .وقـــال

إبراهيـــم نونـــو “كان المجتمـــع

اليهـــودي موجـــودا فـــي مملكـــة
البحريـــن ،ولدينـــا كنيســـة ومقبرة

يعمـــان حتـــى يومنـــا هـــذا .وهذه

لحظـــة تاريخية لم نتوقع أن نراها
في حياتنا”.

“كرة اليد” :تعزيز دور البحرين بنشر

قيم التسامح
المنامة  -بنا

أكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي

لكرة اليد علي إسحاقي أن عاهل

رئيس “السلة” :نقف خلف قيادة جاللة
الملك في القرار التاريخي لتحقيق السالم
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

أكــد رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة طالل كانــو أن عاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة يمتلــك فكرا ورؤية
األوســط؛ إذ وضــع جاللتــه نصــب عينيــه تحقيــق الســام والتســامح
والتعايــش علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي ،وهــو مــا يعــزز مكانــة
ً
مــاذا لألمــن والســام
وعالميــا باعتبارهــا
إقليميــا
مملكــة البحريــن
ً
ً
واالستقرار والمحبة بين الجميع.
وتابـــع كانـــو “لقـــد نـــذر صاحـــب

الـــذي جعل من جاللتـــه قائد ملهما

الجاللة الملك نفســـه من أجل نشر

للباحثيـــن عـــن النمـــاذج العالميـــة

والســـام واالســـتقرار في مختلف

البارزة في صناعة السالم العالمي،

بقـــاع العالـــم وبالخصـــوص فـــي

وجعل مملكة البحرين في مقدمة

منطقة الشـــرق األوسط ،مع تأكيد

الـــدول الســـاعية للســـام واألمـــان

أهمية نشر أهم المبادئ اإلنسانية،

على مستوى العالم”.

لينعـــم الجميـــع بالعيـــش فـــي ظل

وأضاف رئيـــس االتحاد البحريني

األمن واالستقرار والعدل ،وليحل

لكـــرة الســـلة أن إعـــان الخطـــوة

الســـام واألمـــن مـــكان الصراعات

التاريخيـــة لتحقيـــق الســـام فـــي

والنزاعـــات والخالفـــات ،األمـــر

الشرق األوســـط ،وتشكيل الحوار

طالل كانو

والعالقـــات بيـــن مملكـــة البحرين

بن عيســـى آل خليفة ،يحمل فكرً ا

ورؤية ســـامية في سبيل تحقيق

السالم واالستقرار في العالم وفي
منطقة الشـــرق األوســـط تحديدا،

مشيرً ا إلى أن جاللته وضع نصب
عينيه تحقيق الســـام والتسامح
على مســـتوى اإلقليمـــي والعالمي
بمـــا عـــزز مكانـــة مملكـــة البحرين

علـــى الخارطـــة الدوليـــة كواحـــة

وقـــال كانـــو “نحـــن فـــي االتحـــاد

البحرينـــي لكـــرة الســـلة نقف بكل
ً
صفـــا واح ً
دا خلـــف قيادتنا
تأكيـــد

واالســـتقرار فـــي مختلـــف بقـــاع

اإلنســـانية العادلـــة؛ لينعـــم الجميع

الدائـــم والعـــادل فـــي المنطقـــة
ً
وفقـــا لقـــرارات الشـــرعية الدولية

لألمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة،

وليحل الســـام مـــكان الصراعات

الملك يســـعى دائمً ا لنشـــر الســـام
العالـــم ،وتأكيد أهمية نشـــر مبادئ

الرشيدة في كل المواقف الداعمة

بالعيـــش

فـــي ظـــل حكمـــة وحنكـــة حضرة

والنزاعـــات ،األمـــر الـــذي جعل من

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن
ُ
يأل جه ً
دا
عيســـى آل خليفة ،إذ لم

واألمـــن

واالســـتقرار

جاللتـــه قائـــد ملهمـــا للباحثيـــن

عـــن النمـــاذج العالمية البـــارزة في

علـــى التحـــول اإليجابـــي الحالـــي

األوســـط ،ونؤيد بشكل مطلق كل

التاريخيـــة تجـــاه تحقيق الســـام

االســـتقرار واألمـــن واالزدهار في

مصلحة االســـتقرار وتعزيز مكانة
ً
أيضا على الصعيد
مملكة البحرين

المنطقـــة بمـــا يضمن نيل الشـــعب
الفلســـطيني لحقوقـــه المشـــروعة

وأن يدعـــم االســـتقرار واألمـــن

المشـــروعة

إن

صاحـــب

الجاللـــة

فـــي ســـبيل تحقيـــق كل اتفاقيات

فـــي الشـــرق األوســـط ،وأن يدعم

الحالـــي فـــي الشـــرق األوســـط،

وقـــال

لألمن والسالم واالستقرار.

صناعة السالم العالمي.

ودولة إسرائيل من شأنه أن يبني

علي إسحاقي

ويحقق السالم الدائم والعادل في
ً
وفقـــا لقرارات الشـــرعية
المنطقـــة

الدولية ومبادرة السالم العربية.

مميزة تســعى لتحقيق الســام واألمان واالستقرار للجميع في الشرق

البالد صاحب الجاللة الملك حمد

الســـام فـــي منطقـــة الشـــرق

قـــرارات جاللتـــه التـــي تصب في

الخارجي”.

وأضـــاف أن إعـــان الخطـــوة
فـــي الشـــرق األوســـط ،وإقامـــة

الحـــوار والعالقـــات بيـــن مملكـــة

البحرين ودولة إسرائيل من شأنه
أن يبنـــى على التحـــول اإليجابي

واالزدهار في المنطقة بما يضمن
نيل الشعب الفلســـطيني لحقوقه
ويحقـــق

الســـام

ومبادرة السالم العربية.
وبيـــن رئيـــس اتحـــاد اليـــد أن مـــا
يقـــوم به جاللـــة الملك يعـــزز دور
البحريـــن المحـــوري والدائـــم في
نشـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش
الســـلمي المشـــترك بمـــا يخـــدم
ً
منوها بالنظرة الثاقبة
اإلنســـانية،
والمســـتقبلية

لجاللـــة

الملـــك

وحرص جاللته على الســـعي نحو
تحقيـــق الســـام العالمـــي لجميـــع
الشعوب العربية والعالمية.
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وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء يشيد

بالتفاعل مع “جائزة الطبيب البحريني”

منع التجمعات خارج المآتم وقصر المراسم على البث

“الجعفري ــة” تدع ــو إل ــى االلت ــزام بتوجيه ــات الفري ــق الوطن ــي الطب ــي

المنامة  -األوقاف الجعفرية

 .5عدم توزيع الوجبات واألطعمة.

جـــددت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة

 .6اتبـــاع جميع اإلجـــراءات االحترازية
العامـــة الموصـــى بهـــا مـــن قبـــل الفريق

دعوتها للمآتم والحســـينيات لمزيد من

المنامة  -بنا

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية التي

أشـــاد وكيـــل ديوان صاحب الســـمو

 .7منع التجمعات خارج المآتم.

أقرهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للحـــد

الملكـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

 .8منـــع التجمعـــات بالمنـــازل إلحيـــاء

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،ومنـــع

رئيس أمانة جائزة خليفة بن سلمان

الشعائر الحسينية.

التجمعـــات بشـــكل تـــام؛ نظـــرا لتزايـــد

آل خليفة للطبيب البحريني الشيخ
محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة

حصيلـــة اإلصابات في الفتـــرة األخيرة

التحلي بالمسؤولية وتجنب التجمعات؛

وأوضحـــت أن االجتمـــاع الـــذي جمـــع

الفيـــروس ،كمـــا أن التباعـــد وااللتـــزام

الجعفريـــة وممثلي المآتـــم من مختلف

فعـــال فـــي خفـــض معـــدالت اإلصابـــة

استعرض أبرز تطورات الوضع الصحي

وأشادت اإلدارة بجهود الفريق الوطني

 .3علـــى إدارة المآتـــم تحديـــث

نتيجـــة التجمعـــات والتهـــاون بااللتزام

كخليـــة نحـــل ال تهـــدأ ،مؤكـــدة االلتزام

خـــال الرابـــط المخصـــص لذلـــك (bit.

وحـــذرت األوقـــاف الجعفريـــة ،مجددا

وحتى إشعار آخر على النحو التالي:

األهليـــة والبيـــوت ،مهيبـــة بالجميـــع

علـــى أال يحضر فـــي المأتم غيـــر طاقم

ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

بتفاعل المؤسســـات الطبية بمملكة
البحريـــن واألطبـــاء البحرينييـــن،

التي تقدم بنســـختها األولـــى تزامنًا
مـــع احتفـــاء المملكة بيـــوم الطبيب

الشيخ محمد بن راشد

البحريني في نوفمبر المقبل.

وصرح وكيل ديوان صاحب السمو

ودور الكـــوادر الطبيـــة في النهوض

آل خليفـــة بـــأن “مملكـــة البحريـــن

البحرين وإثراء الحراك البحثي في

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة،

بما تقدمه هذه الكوادر الوطنية من

إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الجهود

النظري والعملي.

القطاعـــات” ،الف ًتا إلى أنه وفي ظل

إغالق باب تقديم طلبات المشاركة

ظروف اســـتثنائية بسبب تداعيات

خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي ،ومـــن

اإلعالن عن جائزة خليفة بن سلمان

األولى فـــي مجال االبتكار واإلبداع

تقدير واحترام لهذه الجهود.

والطبـــي ،فيمـــا تمنـــح الجائـــزة في

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان

بالبنيـــة التحتيـــة الصحيـــة بمملكـــة

بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة

المجاالت الطبية المختلفة” ،مشيدا

ماضيـــة في نهجهـــا األصيل الهادف

إســـهامات مميـــزة على المســـتويين

الوطنيـــة البـــارزة فـــي مختلـــف

يذكـــر أنه تم في  5ســـبتمبر الجاري

ما تشهده المملكة والعالم أجمع من

فـــي جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل

جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد  ”١٩يأتي

المقرر أن تمنح الجائزة على فئتين،

آل خليفـــة للطبيب البحريني كلفتة

فـــي البحـــث العالجـــي والســـريري

وقـــال “إن مبـــادرة صاحـــب الســـمو

فئتهـــا الثانيـــة “الوفـــاء والعطـــاء

تعكس إيمان سموه الراسخ بأهمية

ومؤثرة في مجال الطب.

الملكـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

الطبي.

الممتـــد” لشـــخصية وطنيـــة رائـــدة

ألن التهـــاون ســـيزيد مـــن انتشـــار

الفريـــق الوطني الطبي وإدارة األوقاف

باالحترازات الوقائية سيســـهم بشـــكل

المحافظات وهيئة المواكب الحسينية،

والسيطرة على الوضع.

وتزايـــد اإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا

الطبي وجميـــع المتطوعيـــن والعاملين

باإلجراءات االحترازية.

بالضوابط والتعليمـــات في هذه الفترة

مـــن خطـــورة التجمعات فـــي المجالس

 .1قصـــر المراســـم علـــى البث عـــن بعد،

البـــث والطاقـــم اإلداري ،بما ال يزيد عن

 10أشـــخاص وأال يكون من بينهم كبار
الســـن ( 60ســـنة ومـــا فـــوق) وأصحاب

األمراض المزمنة

 .2االلتـــزام بلبـــس الكمامـــات وتـــرك

مسافة مترين بين أعضاء الطاقم.

تســـجيل أســـماء الطاقـــم المتواجد من
/ly.)3bRjcdT

 .4ســـيتم التنســـيق مـــع وزارة الصحـــة
لفحـــص الطاقـــم مجـــددا للتأكـــد مـــن

سالمة الجميع.

 .9منع تشغيل مكبرات الصوت.
وأهابـــت اإلدارة بالجميـــع التعـــاون
والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات
الرســـمية

لتجـــاوز

هـــذا

الظـــرف

االســـتثنائي ،فالجميـــع مطالـــب اليـــوم
بتحمل المسؤولية المجتمعية وحماية
أنفســـهم وأســـرهم والمجتمع كافة عبر
االلتزام بجميع اإلرشـــادات والتعليمات
الصادرة لتقليـــل أعداد الحاالت القائمة
والمساهمة في تسطيح منحنى انتشار
الفيـــروس ،داعين المولـــى عز وجل أن
يحفـــظ مملكـــة البحريـــن وســـائر بـــاد
المسلمين والعالم أجمع.

بحث تسهيل إجراءات التخليص الجمركي

أحمد بن حمد :توضيح أسباب التأخير بكل مصداقية لالرتقاء بجودة العمل

المنامة  -بنا

بحـــث رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة،
فـــي اجتماعه مع عدد من الرؤســـاء التنفيذيين لشـــركات
النقل الســـريع عبر تقنية االتصال المرئي ،الســـبل الكفيلة

“الملكية للشرطة” :تعاون بناء من المديريات
في التطبيق العملي للمرشحين الضباط

باالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــة الجمركية للعمالء وتســـهيل
إجراءات التخليص الجمركي.
وأوضـــح رئيـــس الجمـــارك ،فـــي االجتمـــاع الـــذي حضـــره
المديـــرون العامون والمديرون بشـــؤون الجمارك ،أنه في
ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم لمواجهة جائحة
كورونـــا ،ومـــن منطلـــق مبـــدأ المســـؤولية المشـــتركة بين

الجميع كأعضاء في فريق البحرين.

واحـــدة ،باعتبارهمـــا يمثـــان عملية تكامليـــة لإلجراءات

إلى تســـهيل إجـــراءات تخليـــص البضائـــع وتقليص فترة

إلى العمالء وألسباب متعددة من قبل الشركات كافة.

الشـــركات وتمام إجراءات التخليص من قبل المخلصين،

شؤون الجمارك والشركات ،اللذين يشكالن وجهين لعملة

وأوضح أن شؤون الجمارك تهدف من خالل استراتيجيتها

الجمركية ،فقد لوحظ وجود تأخير في توصيل الشحنات

االنتظار والتي تشمل مراحل عدة وهي :الشحن من قبل

وأضـــاف أن شـــؤون الجمـــارك توضـــح بـــكل مصداقيـــة

التـــي تتضمن أخذ الموافقات من الجهات الرقابية ،منوها

اختصاصـــه وموقعـــه ومـــن منطلـــق األداء المتوقـــع مـــن

للعمـــاء ،كنظـــام الدفع اآلجـــل الذي يتيح للشـــركات دفع

للعمالء ،أسباب التأخير لالرتقاء بجودة العمل كل حسب

المنامة  -وزارة الداخلية

تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة

رئيـــس مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة

الملكيـــة للشـــرطة ،بالعمـــل علـــى تعزيز
الجانـــب العملـــي للمرشـــحين الضبـــاط

الجامعيين ،أكد آمر األكاديمية الملكية
للشرطة االستمرار في تقييم البرنامج
مـــن النواحـــي العلميـــة والتدريبيـــة ،إذ
يحظـــى بمتابعـــة مســـتمرة مـــن رئيس
األمـــن العـــام رئيـــس المجلـــس العلمي

لألكاديمية؛ ســـعيا نحو تحقيق أهدافه

المرسومة من جهة وضمان رفع جودة
مخرجاته من جهة ثانية.

وأشـــاد آمر األكاديمية ،في هذا الشأن،
بـــدور المديريـــن العاميـــن لمديريـــات
الشـــرطة وتعاونهـــم البنـــاء مـــن خالل

توفيـــر كل المقومـــات الالزمة للتطبيق
العملـــي ،فضـــا عـــن الدعـــم المتواصل
للبرامـــج التـــي تتبناهـــا األكاديميـــة،

بما يســـهم فـــي تحقيـــق المواءمة بين

الجانبين التعليمي والتدريبي.

وفـــي هـــذا الســـياق ،اطلـــع نائـــب آمـــر
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة علـــى
آليـــة عمـــل برنامـــج التطبيـــق العملـــي

ضمن الخطة الســـنوية للكليـــة الملكية
للشـــرطة؛ بهدف رفع كفاءة المرشحين

بتطويـــر عمـــل البرنامـــج مـــن خـــال
التعـــاون والتنســـيق مـــع مديريـــات

وأشـــارت والدتها إلى أنها وبعد قبولها في

وقالـــت إنها قامـــت بالتواصل مع الجامعة
بناء علـــى توجيهات الـــوزارة ،وأبدت لهم
رغبتها باســـتعادة تخصصها في الهندســـة
الكيميائية ،إال أن الجامعة رفضت عودتها
للتخصـــص حتى لو تنازلت عـــن البعثة أو
المنحـــة .وطالبـــت والدتهـــا الجامعـــة عبر

التخصص صدرت نتائج البعثات بترشيح

“البـــاد” بإعادة مقعـــد ابنتها في تخصص

ابنتها لبعثة علوم اكتوارية ،وهو ما دفعها
إلـــى التواصل مـــع وزارة التربية والتعليم
لمعرفـــة اإلجراء المناســـب لتثبيـــت ابنتها
على تخصص الهندســـة الكيميائية وعدم

والمعرفـــة ،بما يســـهم في تعزيز برامج

رغبتها في دراسة العلوم االكتوارية.

القدرات وتطوير مهارات منتسبيها.

البعثـــة وتقديـــم تظلـــم بشـــأن التخصـــص

“إشارة للمرور” مكان نصب الفخار

على تخصص الهندسة الكيميائية.

الهندسة الكيميائية بجامعة البحرين رغم

الدراسية.

األكاديميـــة وأنشـــطتها المتعلقـــة ببناء

مـــع الجامعة لتحويلها إلى منحة وتثبيتها

اســـتبعادها مـــن رغبتها لدراســـة تخصص

التدريبيـــة ،إذ تم بحث الســـبل الكفيلة

في مجـــال تبادل الخبـــرات والتجارب

االســـتفادة مـــن البعثـــة ،يمكنهـــا التنســـيق

شـــكت خريجة علـــوم ورياضيات متفوقة

فـــي التخصـــص وإتمامهـــا دفـــع الرســـوم

خصوصـــا
ً
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة،

النمو االقتصادي.

محرر الشؤون المحلية

حصولهـــا على إفادة مـــن الجامعة بقبولها

األكاديمية ،في تعزيز التعاون المشترك

المطلوبـــة .وقال إن شـــؤون الجمارك تســـعى دائمً ا لتعزيز

والدتها :استكملت إجراءات قبولها ودفعت الرسوم ولكن تحول تخصصها للعلوم االكتوارية

الضبـــاط وتزويدهم بمختلـــف البرامج

الشـــرطة ،وهو مـــا يعد اســـتمرارا لنهج

إلى اهتمام الجمارك بتوفير جميع الخدمات واالمتيازات

ً
آجـــا ،ونظـــام التخليـــص المســـبق
الرســـوم الجمركيـــة
الـــذي يمنح مخلـــص الشـــركة الوقت الكافـــي ألخذ جميع
الموافقات قبل وصول البضاعة ،ونظام الدفع اإللكتروني
عن بعد ،عن طريق منصة الحكومة اإللكترونية باإلضافة
إلـــى نظام فواتير ،مشـــيرًا إلى أهمية االســـتفادة من هذه
الخدمات إلنجاز المعامالت الجمركية بالســـرعة والجودة

جامعة البحرين ترفض إعادة متفوقة لمقعدها في الهندسة

الموجه للمرشحين الضباط من الدفعة
الثالثـــة عشـــرة (جامعييـــن) ،الذي يأتي

رئيس الجمارك يبحث مع الرؤساء التنفيذيين لشركات النقل السريع السبل الكفيلة بتسريع اإلجراءات الجمركية

وقالـــت :إن الـــوزارة وجهتهـــا إلـــى قبـــول

الهندســـة الكيميائيـــة ،إذ تم قبولها ســـابقا
تغييـــر التخصـــص إلـــى هندســـة كيميائية
ً
بدل مـــن العلوم االكتوارية ،وهو ما قامت

عبر النظام الرقمي للجامعة ،دون إعالمها

وأتمـــت دفـــع الرســـوم ،حتى لـــو كان على

بنتائـــج التظلم ،ما دفعها إلى التواصل مع

حساب تحويل بعثتها لمنحة ،ومؤكدة أن

به بالفعل.

ً
الحقـــا
ولفتـــت إلـــى أن ابنتهـــا فوجئـــت

الـــوزارة ،التي أكـــدت رفـــض تظلمها ،وأن

العلوم االكتوارية كان خيارها رقم  11من

تثبيـــت البعثـــة أدى إلى تغييـــر التخصص

البعثات ،فـــي الوقت الذي يبلغ فيه معدل

بتحـــول تخصصهـــا إلـــى علـــوم اكتواريـــة

بشـــكل تلقائـــي ،وفـــي حـــال عـــدم رغبتها

ابنتها  % 95.5في الثانوية العامة.

معوق يشكو رفض “اإلسكان” استبدال موقف سيارته لموقع أقرب
مطالبا مــراعــاة ظرفه الصحي
محرر الشؤون المحلية

شـــكا مواطـــن مـــن ذوي االحتياجـــات
الخاصـــة رفـــض وزارة اإلســـكان طلبـــه
باســـتبدال موقـــف ســـيارته بموقـــف آخر
أقـــرب إلـــى مبنـــى الشـــقة التـــي يقطنهـــا
التابع لوزارة اإلسكان.

تصوير :حامد المحاري

رصـــدت عدســـة “البـــاد” تركيـــب
إشـــارات مروريـــة جديدة بـــدال عن
نصب الفخار بمنطقة عالي.
وكانـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمراني قد
بـــدأت أعمال إزالة نصب الفخار في

عالي بحســـب األعمال المخطط لها
ضمن مراحل تطوير شـــارع الشـــيخ
ً
مبينة أن
زايـــد في مـــارس الماضي،

لظرفـــه الصحـــي ،تـــم منحـــه شـــقة فـــي

الطابق األول من المبنى ،إال أن المشـــكلة
األخـــرى التـــي واجههـــا تتمثـــل فـــي بعـــد

موقف ســـيارته عن المبنى وضيقه ،وهو

ما يشكل صعوبة لديه في التنقل بينهما،
ً
نظـــرا لكون اإلعاقـــة التي يعاني منها في
إحدى رجليه .وذكـــر أنه ولدى مخاطبته

وقـــال المواطن في شـــكواه عبـــر “البالد”

الـــوزارة بهـــذا الشـــأن أكدت لـــه أن جميع

ولوضعـــه الصحـــي الخـــاص منـــح شـــقة

جميع البيانـــات المتعلقة لحقوق المنتفع،

إن طلبـــه اإلســـكاني يعـــود للعـــام ،2006

عقـــود شـــقق التمليـــك تصـــدر متضمنـــة

مؤقتة في العـــام  .2009وأضاف أنه في

ومـــن ضمنهـــا المواقـــف ،إذ يتـــم إدراج

المنتفع التقيد بما تم إدراجه بالعقد.

العام  2015ولدى لقائه بأحد المسؤولين

رقم الموقـــف الخاص بـــكل منتفع وعلى

موقف السيارة الحالي

مكتســـب للمنتفـــع ال يمكـــن انتزاعـــه مرة

أخرى ،فعليـــه وبما أن العمـــارة المذكورة
اكتملـــت فـــا يوجد لـــدى الـــوزارة موقف

فارغ يمكن تخصيصه للمواطن.

بديـــل يتناســـب مـــع أعمـــال تطوير

في الوزارة اســـتجاب لمقترحـــه بالقبول
بشـــقة تمليك بدالً من الوحدة الســـكنية،
وذلك في منطقة البرهامة.

وتابع :كما أكدت الـــوزارة أن العقود وبما

وجود موقف فارغ طالب أمانة العاصمة

التقاطع الحالي.

وأشـــار إلى أنه وبعد مســـاع عدة؛ مراعاة

تاريـــخ العقـــد يعتبر كل مـــا ورد فيه حق

مـــن المبنـــى والتابعـــة لـــوزارة اإلســـكان

ســـيعاد وضعـــه فـــي موقع
النصـــب
ُ

أنهـــا موقعـــة مـــن المنتفعيـــن فعليـــه مـــن

وقال إنه وبناء على خطاب الوزارة بعدم

بتخصيص أحد المواقـــف العامة القريبة

ليكـــون موقفـــا بديال لـــه ،نظـــرا لقربه من
موقـــع ســـكنه وســـعته المالئمة لتســـهيل

دخوله وخروجه من السيارة.

ودعـــا الـــوزارة إلـــى االســـتجابة لطلبـــه

باستبدال موقف سيارته أو قبول رغبته
باالســـتغناء عـــن الشـــقة ومنحـــه وحـــدة

ســـكنية فـــي المشـــروعات التـــي نفذتهـــا

الوزارة كمشروع مدينة سلمان.

االتحاد للطيران تستأنف
رحالتها إلى المغرب

استبدال البطاقات المصرفية مجانا خالل أشهر

أبوظبي  -رويترز

لتوفير خدمة الدفع “الالتالمسي” في “الخصم واالئتمان”

قـــالـــت شـــركـــة االتــــحــــاد لــلــطــيــران

اإلماراتية في بيان إنها ستستأنف

رحالتها إلى الدار البيضاء والرباط

في المغرب اعتبارا من  19سبتمبر

علي الفردان

الجاري .يذكر أن “االتحاد” استأنفت
رحـــــــات ال ــم ــس ــاف ــري ــن مــــن وإلــــى

أمــر مصــرف البحريــن المركــزي جميــع البنــوك العاملــة فــي المملكــة باســتبدال

الــبــحــريــن عــبــر أبــوظــبــي م ــن خــال

جميــع البطاقــات المصرفية لتحتوي على تقنية الدفع الالتالمســي التي أطلقتها

تشغيل طائرتين من طــراز “بوينج

البحرين حديثا ،وذلك خالل  4أشهر .وتوجد أكثر من  1.5مليون بطاقة مصرفية

 ”787و “إيــربــاص  ”A320على هذه

فــي البحريــن من بينها  1.2مليون بطاقة خصم و 306آالف بطاقة ائتمان بنهاية

الوجهة ،التي تضم درجــة األعمال

والدرجة السياحية.

 ،2019وال تتوافر أرقام عن عدد البطاقات التي ينبغي استبدالها.
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جوائز من فئات مختلفة في حفل
جوائـــز “أفضـــل البنـــوك الرقميـــة
والشـــركات للعـــام  ،”2020الـــذي

للبطاقات المصرفية ســـواء االئتمان أو

قطـــاع التجزئـــة وشـــركات التمويـــل

وجـــاء التعميـــم ،الذي صدر قبـــل أيام،

وأبلـــغ مصرفيـــون “البـــاد” أن العمليـــة

معامـــات الدفـــع مـــن دون اتصـــال ،إذ

الدفـــع الالتالمســـي عبر تقنيـــة “”NFC

ستعمل جاهدة على الوفاء بالتعليمات

اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة؛ لضمـــان أن

البطاقـــة المصرفيـــة للتطبيـــق وتفعيل

ذات الصلة قادرة على دعم مدفوعات

مالمســـة نقطـــة البيـــع ويســـمح بإنجاز

جميـــع البنـــوك والشـــركات المصـــدرة
الخصـــم باســـتبدال وتوزيـــع البطاقات

لزبائنهـــا ،والتـــي تقبـــل تقنيـــة الدفـــع

الالتالمسي.

وبهـــذه المناســـبة ،قـــال الرئيـــس

المحـــدد ،يـــوم األحـــد  6ســـبتمبر
 .2020وأقيمـــت مراســـم تســـليم

من جهتـــه ،قال الرئيـــس التنفيذي

مفاتيـــح الفلـــل لمالكيهـــا بحضـــور

للشركة” أحمد العمادي “تشكل هذه
الخطـــوة إنجـــا ًزا مهمـــا نحمـــد هللا

عبدالحكيـــم الخيـــاط ،وأعضـــاء

تعالـــى عليـــه ،وهو يحقـــق أهدافنا

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،

الســـاعية الســـتكمال المشـــروعات

ومديـــري

فـــي الفتـــرة الزمنيـــة المحـــددة،
ّ
المـــاك مـــن االنتقـــال
وتمكيـــن

التنفيـــذي لمجموعة بنـــك الخليج
الدولي عبدالعزيـــز بن عبدالرحمن
الحليســـي “نحـــن ســـعداء جـــدا
بالتكريم المســـتمر الذي يناله بنك

التجاري ،السعودية ،أفضل واجهة

البحرين.

اتصـــاالت المجـــال القريـــب ()NFC

عملية الدفع بسهولة.

فتـــرة إصـــدار البطاقـــات الجديـــدة

سكنية فريدة لهم”.

الرقمـــي والمعامـــات المصرفية”،
ً
مضيفا “تؤكـــد هذه الجوائز أهمية

افتتاحيـــة لبرمجـــة التطبيقـــات،

تكـــون جميع بنيتهم التحتية ولألنظمة

الخدمة ،األمر الذي سيغني الزبون عن

أن عـــدد مـــن البنوك بـــدأت بالفعل منذ

عبدالعزيز الحليسي

إدارة نقديـــة عبـــر اإلنترنـــت،

التجاري ،البحرين ،وأفضل واجهة

بتطبيقها “بنفت بي” عن طريق إضافة

وفق المدة القصيرة المقررة ،خصوصا

تســـليم أول دفعة من فلل مشروع
ً
وفقـــا للجـــدول الزمنـــي
“البـــارح”

الخليج الدولي في مجال التحول

السعودية ،أفضل خدمات التمويل

يشـــمل إلـــزام المرخـــص لهـــم المعنيين

المتواصـــل علـــى اإليفـــاء بجميـــع
ّ
الملك وتوفير تجربة
التزاماتنا مع

أصـــل  7جوائـــز للســـعودية ،أكبـــر

افتتاحيـــة لبرمجـــة التطبيقـــات،

تكاليف.

بعـــد إعـــان تشـــغيل “بنفـــت” لخدمـــة

ستشـــكل تحديا بالنســـبة للبنوك ،لكنها

أعلنـــت “ديـــار المحـــرق” عـــن بـــدء

الخليـــج الدولـــي علـــى أربـــع مـــن

السعودية ،أفضل خدمات التمويل

مجانيـــة دون تحميـــل الزبـــون أيـــة

ومـــزودي خدمـــات الدفـــع بخصـــوص

عادة تستمر لسنوات عدة.

وتســـتعرض هذه المناسبة حرصنا

ومقرهـــا نيويـــورك .وحـــاز بنـــك

والشـــركات ،الســـعودية ،أفضـــل

أن عمليـــة االســـتبدال يجـــب أن تكون

أغســـطس  2019تعميمً ـــا إلـــى مصارف

الخاصة باالتصال.

الجديـــدة ،إذ إن صالحيـــة البطاقـــات

المحرق  -ديار المحرق

نظمته مجلـــة “جلوبـــال فاينانس”

هي :أفضل بنك رقمي للمؤسسات

إلـــى إعـــان “ ”MasterCardو “”Visa

لـــم تجـــدد وال تحتـــوي علـــى الخدمـــة

يــــوم األحـــــد  6ســبــتــمــبــر وفـــقـــا لـــلـــجـــدول الـــزمـــنـــي الــمــحــدد

في الشـــرق األوســـط للمؤسســـات

الســـت التـــي حصـــل عليهـــا البنـــك

لجـــداول زمنيـــة معينـــة .ويعـــزا ذلـــك

عامين ،لكن ال تزال كثير من البطاقات

ّ
للملك
“ديار المحرق” تبدأ بتسليم فلل “البارح”

فـــاز بنـــك الخليـــج الدولـــي بــــ 6

جائزتيـــن في البحريـــن .والجوائز

البيـــع وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي وفقـــا

البنـــوك بشـــكل تدريجـــي علـــى مـــدى

وبحســـب التعميم ،فإنه يجب أن تقوم

ديســـمبر  .2020وشـــدد التعميـــم علـــى

ســـوق في الشـــرق األوسط ،وعلى

والمحافـــظ اإللكترونيـــة علـــى نقـــاط

نهايـــة  2017قبـــل أن يضـــم مزيدا من

وكان المصـــرف المركـــزي أصـــدر فـــي

الدفـــع الالتالمســـي بحلـــول تاريخ 31

المنامة  -بنك الخليج الدولي

االئتمـــان وبطاقـــات مســـبقة الدفـــع

الدفع الالتالمســـي على نطاق محدود

عـــن معاييرهمـــا التكنولوجية الجديدة

المصرفيـــة التـــي تحتـــوي علـــى تقنية

“الخليج الدولي” يحصد  6جوائز

باســـتخدام بطاقـــات الخصم وبطاقات

وأعلـــن أول بنـــك عـــن توفيـــر بطاقات

الدور الـــذي يلعبه البنك في قيادة

رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة

والضيـــوف

الكـــرام،

المشـــروع .وتستعد “ديار المحرق”
لتجهيـــز وتســـليم الفلـــل المتبقيـــة

“ديـــار المحرق” ،ويحتضن  4أنواع

بين  480و 950مترًا مربع تقري ًبا.

ونموذجيـــن داخلييـــن “داريـــن”

“مســـرورون ج ًدا ببدء تســـليم فلل

عمليـــة تطويـــر وتبنـــي المنتجـــات

تدريجيا في األســـابيع
بالمشـــروع
ً

مجال مصرفية الشركات واألفراد

يتمتـــع مشـــروع “البـــارح” بموقـــع

و ”ســـهيل” القريبـــة مـــن البحـــر،

متميـــز فـــي الجهة الغربيـــة لمدينة

وتتـــراوح مســـاحات األراضـــي مـــا

والخدمات المصرفية الرقمية في
على حد سواء”.

المقبلة.

مـــن الفلـــل ،بنموذجين علـــى البحر

عبدالحكيـــم

وقـــال

الخيـــاط

(البـــارح) ،التـــي تمكنّا مـــن إنجازها
ً
وفقـــا للموعـــد المتفـــق عليـــه.

للسكن في منازلهم في مدينة ديار
المحرق ،ومن هذا المنطلق ،نتطلع
قدمً ـــا لتجهيـــز جميـــع فلـــل البارح
وتســـليمها لمالكيها خالل األسابيع
المقبلة”.

“بيتك” يطلق برنامج الــتــوريــق اإلســامــي األول مــن نوعه
يــتــيــح لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة حـــا مــبــتــكــرا إلدارة الــســيــولــة والــمــيــزانــيــة

البرنامج يسمح
باستخدامه
لمحافظ تمويل
المصارف األخرى

المنامة  -بيتك البحرين

طــرح بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن “بيتــك” ،أمس ،برنامــج التوريق األول من نوعه والمتوافق مع الشــريعة اإلســامية،
والذي يتيح للمؤسسات المالية والجهات التي تملكها الدولة حالً مبتكرًا إلدارة سيولتها وميزانياتها من خالل إصدار سلسلة
مــن صكــوك المضاربــة تجــري هيكلتهــا كعهــدة مالية في مقابــل محفظة مختــارة مــن أدوات التمويل ،ليصبــح بموجبها مالكو
الصكوك المستفيدين النهائيين من المحفظة.

ويتيح هذا البرنامج للمؤسســـات المالية

لتلـــك المحافظ ،مما يتيح منصة ممتازة

منتجات ذات قيمة عالية تحقق المنفعة

ميزانياتها العمومية ،وتعزيز قدرتها على

وإشـــراف مصـــرف البحريـــن المركزي أو

فحســـب ،بل للقطـــاع المصرفـــي بأكمله.

المرونـــة الالزمـــة لتوســـعة أو تقليـــص

تنميـــة أعمالهـــا من خالل االســـتفادة من

عمليات تمويل جديدة ،وتحسين نسبها

المالية بما يتناسب مع احتياجاتها.

ألي مؤسســـة ماليـــة خاضعـــة لرقابـــة
ألي جهـــات تملكهـــا الدولـــة يمكنهـــم مـــن

خاللهـــا توريـــق أصولهم بإصدار سلســـلة
صكوك مضاربة مختلفة.

إلـــى جانـــب ذلك ،فـــإن برنامـــج التوريق
مصمم بشـــكل يســـمح ً
أيضا باستخدامه

الخياط “يســـعدنا
لــــ “بيتـــك” عبدالحكيم
ّ

وليـــس لمحافظ بيت التمويـــل الكويتي

مـــع أحـــكام الشـــريعة لمؤسســـة ماليـــة

لمحافـــظ تمويـــل المصـــارف األخـــرى

 البحرين فحســـب ،على أن يتولى بيتالتمويـــل الكويتـــي – البحريـــن الترتيـــب

المناســـبة لجميـــع المعنييـــن بمـــن فيهـــم
المســـتثمرون ،وإتاحـــة الفرصـــة لزبائننـــا

ونحـــن نغتنم هذه الفرصـــة لإلعراب عن

خالص شكرنا وتقديرنا لمحافظ مصرف
البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعـــراج على

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
أن نطـــرح أول برنامـــج توريـــق متوافق

في هذا الشـــأن ،كمـــا نتوجه بالتهنئة إلى

مناسب ج ًدا ويمكن أن يؤدي إلى نشوء

مصمـــم بحرص لضمـــان توفيـــر الحماية

ليس لبيـــت التمويل الكويتي – البحرين

تعاونـــه واحترافيـــة أعضـــاء فريق عمله

إســـامية ،وهـــو برنامج يأتـــي في وقت

البحرين ،راشـــد الخان “إن هذا البرنامج

عبدالحكيم الخياط

راشد الخان

األوراق الماليـــة المدعّ مـــة باألصـــول،

ســـيؤدي بـــدوره إلـــى زيـــادة الحركة في

والجهـــود الحثيثـــة التـــي بذلوهـــا معنـــا

ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال األوراق

جميـــع موظفي البنك الذين شـــاركوا في

تحفيـــز النشـــاط فـــي الســـوق وزيـــادة

الخياط“ :ســـوف يـــؤدي إصدار
وأضـــاف
ّ

الوحدات الســـكنية فـــي البحرين ،والذي

تحقيق هذا اإلنجاز الكبير”.

فـــي إســـتراتيجياتهم لتنويـــع محافظهم

الماليـــة المدعّ مـــة بالرهـــن العقـــاري إلـــى
قـــدرة المؤسســـات الماليـــة علـــى تمويل

االســـتثمارية

وتحســـين

عوائدهـــم

المعدلـــة تبعا للمخاطرة بتوزيع تعرضهم
للمخاطرعلـــى مجموعـــة مـــن األصـــول

الســـوق ،وبالتالـــي جعـــل القطـــاع أكثـــر
ً
كفاءة ،واإلسهام بشكل إيجابي في أداء

قيمة
المتنوعة .ويعد هذا المنتج إضافة ّ

ومـــن جانبـــه ،أوضـــح رئيـــس إدارة

الثـــروات فـــي بيـــت التمويـــل الكويتي -

األسواق المالية في المملكة”.

الثـــروات فـــي بيـــت التمويـــل الكويتي -

إلـــى مجموعة منتجـــات وخدمات إدارة
البحرين”.

“أيــه أم بست” تؤكد تصنيف التكافل الدولية “”-A
يــــــعــــــكــــــس الـــــــمـــــــتـــــــانـــــــة الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة لــــــلــــــشــــــركــــــة فــــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن

السيف  -شركة التكافل الدولية

أكــدت وكالــة التصنيــف االئتمانــي أيــه أم بســت تصنيــف القــوة الماليــة ( -Aممتــاز) باإلضافة إلــى التصنيــف االئتماني بدرجــة  -Aمع نظرة مســتقبلية

الخاصة باألفراد والمؤسسات وذلك

مســتقرة لشــركة التكافل الدولية ( ،)gig-takafulما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشــركة في البحرين ،إذ تعد الشــركة التكافلية الوحيدة في

ما يعكس قدرة الشـــركة على إيجاد

المملكة والمصنفة ضمن فئة التصنيف المالي واالئتماني ( .)-Aجاء ذلك في بيان موجز لوكالة التصنيف العالمية “أيه أم بست” ،إذ أوضح البيان أن

بدائل تشغيلية فاعلة.

التصنيف الذي منح للشركة يعكس متانة المركز المالي للشركة وكفاءة األداء التشغيلي والنظم اإلجرائية المنضبطة في إدارة المخاطر المؤسسية،

وأضـــاف أن الشـــركة عازمـــة علـــى

وكذلك الدعم اإلستراتيجي وارتباط إجراءات العمل مع الشركة األم ومجموعة الخليج للتأمين.
ً
ووفقـــا لبيـــان الوكالـــة العالمية فإن

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة

الريادي للشركة في السوق المحلية

توجهات الشركة االستراتيجية في

هذه التصنيفات جاءت لتؤكد الدور
البحرينيـــة علـــى مســـتوى شـــركات

التكافـــل ومـــا تتمتـــع بـــه الشـــركة
األم ( )gig-Bahrainعلـــى مســـتوى

المملكة في ســـوق التأميـــن عموما،
وقـــد أضفى توحيد عمليـــات الدعم

الموحدة مزيدا من االستقرار المالي
وعزز من كفاءة األداء التشغيلي.

عصام األنصاري إن ما تحقق يعكس
العمـــل على ريادة القطـــاع التكافلي
فـــي المملكـــة ،الســـيما أن الشـــركة
تفخـــر بهـــذا الـــدور الريـــادي منـــذ

انطالقهـــا في العام  1989إذ كان لها

الســـبق في إدخال صناعـــة التكافل
ً
موضحـــا أن ذلك من
فـــي المملكـــة،

شـــأنه أن يعزز من الثقة لدى عمالء

الشـــركة ويســـهم فـــي رفـــع قـــدرة

مواصلـــة ذات السياســـة لتقديـــم
لعمليـــات المجموعـــة فـــي البحرين،

خصوصـــا أن الشـــركة بـــدأت تجني

الشـــركة علـــى اإليفـــاء بالتزاماتهـــا
ً
مضيفـــا أن
الماليـــة واالئتمانيـــة،

ثمار العمليات المشـــتركة التي تقوم

وتعمل على رفع الكفاءة التشغيلية

وبيـــن أن الشـــركة اســـتمرت فـــي

الشـــركة تولـــي ذلـــك أهميـــة كبيـــرة

لعمليات الشـــركة ،وأن تكون إضافة
نوعيـــة بصفتها عضوً ا في مجموعة

شـــركات الخليج للتأمين والمنتشرة
في منطقة الشـــرق األوسط وشمال
إفريقيـــا لتكـــون الـــذراع التكافلـــي

أفضـــل الخدمـــات لجميـــع األطراف

بها مع الشركة األم  - GIGالبحرين.

تبني سياســـة اكتتابية واستثمارية
متوازنـــة أثـــرت إيجابًـــا علـــى نتائج

الشـــركة الفنيـــة ،واســـتطاعت أن

تحقق أداء جي ًدا في ظل التحديات

الراهنة على الرغم من تبعات اآلثار

التـــي تتعامل معها الشـــركة مشـــيرًا
إلـــى أن الشـــركة أدخلـــت مفهومً ـــا

عصام األنصاري

االقتصاديـــة

والتشـــغيلية

التـــي

تســ�ببت بهــ�ا جائحــ�ة كورونــ�ا( )�CO
 ،)VID 19إذ اســـتطاعت أن تلبـــي
احتياجات زبائنها عن طريق قنوات
البيع اإللكترونية التي ســـاهمت في
تسهيل وتبسيط العمليات التأمينية

جدي ًدا في صناعـــة التأمين وتعتزم
آليـــا متقدمً ا
الشـــركة أطـــاق نظامً ا ً
في العـــام القادم الذي من شـــأنه أن
يعزز خدمة العمالء ويضيف تجربة
فريـــدة للخدمـــات التأمينيـــة فـــي
المملكة.

Najla hasan satellite & CCTV camera
 خدمات كهربائية-  صيانة- تركيب سنترال دش
ب. د١٠٠ الشقق والمحالت

ب. د٥ برمجة
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عرض وطلب
+973
+973

ب. د١١٠ الفلل

ب. د٢٦  تركيب+ HD دش جديد رسيفر
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+973

17111504

38344464

17580939

37355023
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
CR 2020-126501 إعالن رقم
معاملة مشتركة

 فعلى كل من لديه، تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
.اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
 جاسم محمد ابراهيم ال جواد:اســـــــم التاجـــــــــــر
 الثقلين للحجوزات:االسم التجاري الحالي
 ال جواد للمقاوالت: االســـــم التجـــاري
2-44656 :رقم القيد

Vacancies Available

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

CLEVERSO CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 39611140 or

suitably qualified applicants can contact 17877246 or

suitably qualified applicants can contact 17681317 or

suitably qualified applicants can contact 77454545 or

BUKHALID LAUNDRY has a vacancy for the occupation of

White hair gents barber has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33330363 or

suitably qualified applicants can contact 36660029 or

SALESMAN ,

ALANWAR@BATELCO.COM.BH

occupation of SURVEYOR ,

ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

WORKER(LAUNDRY) ,

MAHMOODESA151@YAHOO.COM

LABOURER ,

cleverso.bh@gmail.com

BARBER ,

JAFFAR10622@HOTMAIL.COM

ELECTRICIAN ,

REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

09
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Vacancies Available

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

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of

HOME CENTRE B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 17344700 or

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 17116223 or

suitably qualified applicants can contact 17533587 or

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) has a vacancy for the occupation

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of

Harmony Music Center has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17533587 or

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 13622002 or

Plan Concepts Co W L L has a vacancy for the occupation of

Bank al-khair B.S.C closed has a vacancy for the occupation of

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 17207054 or

suitably qualified applicants can contact 37389000 or

suitably qualified applicants can contact 17422201 or

suitably qualified applicants can contact 33601401 or

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

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) has a vacancy for the occupation

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

suitably qualified applicants can contact 17250905 or

suitably qualified applicants can contact 17295488 or

VENUS REST CAR HIRING has a vacancy for the occupation of

ALSHEROOQI SERVICES has a vacancy for the occupation of

FLUID TECH TRADING EST has a vacancy for the occupation of

Elie and Jean Hair Produts Accessories partnership co has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 36983300 or

suitably qualified applicants can contact 17532210 or

suitably qualified applicants can contact 17623583 or

suitably qualified applicants can contact 17227604 or

ALNASEEM TRANSPORT has a vacancy for the occupation of

Capable men tailoring has a vacancy for the occupation of

OutSource Cleaning Service has a vacancy for the occupation of

AL KAHF GLASS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17730770 or

suitably qualified applicants can contact 33696923 or

suitably qualified applicants can contact 36468995 or

suitably qualified applicants can contact 17243665 or

AVAILABLE CONTRACTION CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

DGB ADVERTISING S.P.C has a vacancy for the occupation of

Al Reefy Specialist Center has a vacancy for the occupation of

BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39161387 or

suitably qualified applicants can contact 39876905 or

suitably qualified applicants can contact 17406666 or

suitably qualified applicants can contact 17000490 or

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY has a vacancy for

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) has a vacancy for the occupation

G A AND M S CO Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 38933183 or

suitably qualified applicants can contact 17250905 or

suitably qualified applicants can contact 36758776 or

suitably qualified applicants can contact 17679414 or

ATYAB SERVICES CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of

Jaser Construction has a vacancy for the occupation of

DOWN TOWN SALON has a vacancy for the occupation of

JURONG ENGINEERING LIMITED - BAHRAIN S.P.C has a vacancy for the occupation

suitably qualified applicants can contact 17295879 or

suitably qualified applicants can contact 33220455 or

suitably qualified applicants can contact 33154444 or

suitably qualified applicants can contact 35644355 or

ABDULAMIR JUMA EST has a vacancy for the occupation of

AVAILABLE CONTRACTION CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

DGB ADVERTISING S.P.C has a vacancy for the occupation of

ALSAYYA COOLING CARE has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17401021 or

suitably qualified applicants can contact 39161387 o

suitably qualified applicants can contact 39876905 or

suitably qualified applicants can contact 36161555 or

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L has a vacancy for the occupation of

AL KAWTHAR MEDICAL CENTER has a vacancy for the occupation of

USMANS TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17246616 or

suitably qualified applicants can contact 17813150 or

suitably qualified applicants can contact 33800907 or

suitably qualified applicants can contact 33704554 or

Palmera Fashion Co. S.P.C Owned by Abdulaziz Mohd K AlRabban has a vacancy for the

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

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

Eagle for Safe and Security S.P.C. has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17131456 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

suitably qualified applicants can contact 17270140 or

AlMansoori Workover Service W.L.L. has a vacancy for the occupation of

Ice Quick Cono Factory Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

International Payment Services B.S.C (closed) has a vacancy for the occupation of

KICK START GYM W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17556880 or

suitably qualified applicants can contact 36994577 or

suitably qualified applicants can contact 17516000 or

suitably qualified applicants can contact 34340672 or

Brazil Studio Salon has a vacancy for the occupation of

EXCELSIOR LUXURY APARTMENTS S.P.C has a vacancy for the occupation of

Saga burger express has a vacancy for the occupation of

Nadeen School W.L.L. has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 37788461 or

suitably qualified applicants can contact 17814814 or

suitably qualified applicants can contact 36020030 or

suitably qualified applicants can contact 17728886 or

Nadeen School W.L.L. has a vacancy for the occupation of

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. has a vacancy

Sayed Hussain Alawi Alhulaibi has a vacancy for the occupation of

Force Point Security S.P.C has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17728886 or

suitably qualified applicants can contact 77707070 or

suitably qualified applicants can contact 33776901 or

suitably qualified applicants can contact 66767587 or

Kolmaz Paris perfumes Co W.L.L has a vacancy for the occupation of

R.H. IT SOLUTIONS CO SPC OWNED BY FAREESA ISMAIL has a vacancy for the occupation of

Feel Link Advertising Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

KQ Market W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 34347700 or

suitably qualified applicants can contact 36467526 or

suitably qualified applicants can contact 39483784 or

suitably qualified applicants can contact 33737383 or

SPARE ZONE TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

Nordic Home W.L.L has a vacancy for the occupation of

CLOVERFEILD DECORATIONS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39603910 or

suitably qualified applicants can contact 17500791 or

suitably qualified applicants can contact 17111015 or

suitably qualified applicants can contact 33266300 or

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

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

REZHANA DOCUMENTS CLEARANCE has a vacancy for the occupation of

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED ALRUMAIHI /DHAIYA 2 has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 36619159 or

suitably qualified applicants can contact 35609260 or

suitably qualified applicants can contact 17840009 or

SHIRAZ RESTAURANT has a vacancy for the occupation of

POLAR BAHRAIN CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of

MRE & Associates W.L.L has a vacancy for the occupation of

MRE & Associates W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33898119 or

suitably qualified applicants can contact 35432048 or

suitably qualified applicants can contact 17595971 or

suitably qualified applicants can contact 17595971 or

Ras Raya Cafe W.L.L has a vacancy for the occupation of

PANCHAL MARKETING & PROMOTION CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

AUTO CITY CAR SERVICES & TRADING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of

Galaxy High Line Factory for Fashioned Clothes W.L.L has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 66981877 or

suitably qualified applicants can contact 39216381 or

suitably qualified applicants can contact 33964571 or

suitably qualified applicants can contact 36250764 or

AVN Garage Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of

My Freight solutions S.P.C has a vacancy for the occupation of

Digital Planet Dream Computers W.L.L has a vacancy for the occupation of

M K M H CARGO HANDLING Bahraini partnership company has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 39266601 or

suitably qualified applicants can contact 32141888 or

suitably qualified applicants can contact 32203936 or

suitably qualified applicants can contact 36758776 or

Isa alsheala documents clearance has a vacancy for the occupation of

KHULOOD MOHAMED SAEED MOHAMED has a vacancy for the occupation of

AMINA AHMED MUBARAK ALAMIRI has a vacancy for the occupation of

S B C TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33656333 or
SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact 36777984 or

KHULOODMOHAMEDSAEEDMOHAMED@YAHOO.COM

suitably qualified applicants can contact 64004569 or

suitably qualified applicants can contact 33602501 or

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the

ADEL ALI MOHAMED CONSTRUCYION OF BUILDINGS has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17708888 or

suitably qualified applicants can contact 36638917 or

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation

Zoha Aluminium Co S.P C has a vacancy for the occupation of

GRAND STATION FOR AUTO SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of

Aldoseri International Cleaning Company W.L.L has a vacancy for the occupation

suitably qualified applicants can contact 77305030 or

suitably qualified applicants can contact 33388174 or

suitably qualified applicants can contact 33972312 or

suitably qualified applicants can contact 33657919 or

RUYAN COMMERCIAL CENTRE has a vacancy for the occupation of

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED has a vacancy for the occupation of

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17731316 or

suitably qualified applicants can contact 17403304 or

suitably qualified applicants can contact 17264528 or

suitably qualified applicants can contact 17253252 or

ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C has a vacancy for the occupation of

Airmech Company W.L.L has a vacancy for the occupation of

JOBAL GENTS SALON has a vacancy for the occupation of

BAHRAIN AND KUWAIT COMPANY(KHANTAKY) has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17837307 or

suitably qualified applicants can contact 39300061 or

suitably qualified applicants can contact 17225362 or

suitably qualified applicants can contact 17262998 or

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of

GERMANY GARAGE has a vacancy for the occupation of

NAJEDA COLD STORE has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17698500 or

suitably qualified applicants can contact 17698500 or

suitably qualified applicants can contact 39522889 or

suitably qualified applicants can contact 17778745 or

ALFANAR CLEANING & MAINTENANCE has a vacancy for the occupation of

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 39455449 or

suitably qualified applicants can contact 17731475 or

suitably qualified applicants can contact 17241360 or

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of

CLEVERSO CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

BAK-EX BAKERY PRODUCTS W.L.L has a vacancy for the occupation of

LAHORE PALACE MANAGEMENT CONSULTANCY CO Bahraini partnership com has

suitably qualified applicants can contact 17700211 o

suitably qualified applicants can contact 17681317 or

suitably qualified applicants can contact 17870023 or

suitably qualified applicants can contact 38702609 or

Bu Shanki Restaurant has a vacancy for the occupation of

THREE THREADS BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL has a vacancy for the occupation of

ALBOAINAIN AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 35931312 or

suitably qualified applicants can contact 39451811 or

suitably qualified applicants can contact 17736773 or

suitably qualified applicants can contact 38797858 or

ALSATER CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of

ALSATER CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of

ALFADHEL SCRAP has a vacancy for the occupation of

ALHAMAR TRADING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17403484 or

suitably qualified applicants can contact 17403484 or

suitably qualified applicants can contact 39308035 or

suitably qualified applicants can contact 17213332 or

YOUSIF HUSSAIN ABDULQADER FADHUL has a vacancy for the occupation of

COLOMBO COLD STORE has a vacancy for the occupation of

ALMAHAIZA Construction of buildings has a vacancy for the occupation of

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17772239 or

suitably qualified applicants can contact 39231328 or

suitably qualified applicants can contact 17290101 or

suitably qualified applicants can contact 39611140 or

occupation of NURSE(GENERAL) ,

HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
of ELECTRICAL ENGINEER ,

ABDALLAH.DABBAS@DARGROUP.COM

MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) ,
accounts@planconcepts.com
SECURITY GUARD ,

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
WORKER ,

HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM
DRIVER(HEAVY TRUCK) ,

AL.NASEEM.CARGO@HOTMAIL.COM
WORKER ,

Mukhtarsrd@GMAIL.COM

the occupation of WAITER (RESTURANTS) ,
ADEL@EXPRESS-FOODS.COM
HEAVY DRIVER ,

billing@arabasian.com

DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,

A.AMEERJUMA@GMAIL.COM

FOREMAN(CONSTRUCTION) ,

FSEENG@BATELCO.COM.BH
occupation of SALESMAN ,

V.ROYAN@EVERFASHION.CO
RIGGER ,

talshaala@almansoori.biz

HAIRDRESSER ,

BRAZILSTUDIOSALON@GMAIL.COM

TEACHER(MUSIC) ,

INFO@NADEENSCHOOL.COM

SALESMAN ,

info@alhayatperfumes.com

SALESMAN ,

MANJERIUSMAN@ICLOUD.COM

FITTER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

FITTER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

CHEF ,

MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM

WORKER ,

BOSHADAN1@GMAIL.COM

MECHANIC ,

ABDULLAH33821112@GMAIL.COM

WORKER ,

WORKER ,

adeel.hameed@al-aali.com

WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

of WORKER ,

INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG
SALESMAN ,

TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM

SUPERVISOR ,

ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH

GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) ,
ALKOMED@BATELCO.COM.BH

SECRETARY ,

GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

CLEANER ,

r AHMED@DREAMGROUP.BH

COOK(ASSISTANT) ,

KHALEDALAMOSH123@GMAIL.COM

HEAVY DRIVER ,

SATTER@BATELCO.COM.BH

WORKER ,

YUSUFHUSAIN999@GMAIL.COM

OPERATOR(MOBILE-CRANE) ,
admin@nasserco.net

OPERATOR(MOBILE-CRANE) ,

NASSERAB@BATELCO.COM.BH

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,
FHANIF@BANKALKHAIR.COM
MASON ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
SUPERVISOR ,

shuroqi5@batelco.com.bh
WORKER ,

ABOHADEEL44@GMAIL.COM
DESIGNER ,

accounts@dgbbahrain.com
of SEAMAN ,

ABDULAMEER5800@GMAIL.COM
WORKER ,

JASERCONT@GMAIL.COM
WORKER ,

r Mukhtarsrd@GMAIL.COM

TRADITIONAL PHYSICIAN ,
KMRKBH@GMAIL.COM
WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
LABOURER ,

ABDEL.BADEA@YAHOO.COM

TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

S.AL-KHALIFA@HOTMAIL.COM

for the occupation of GENERAL MANAGER(HOTEL) ,
Bernadette.Atole@jumeirah.com

COMPUTER TECHNICIAN ,

MISMAIL809@YAHOO.COM

WORKER ,

hr@seven-energy.com

MASON ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

WORKER ,

KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM

WORKER ,

IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.COM

WORKER ,

FORTUNEIMPEX14@GMAIL.COM

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,
ASHHADUS@GMAIL.COM

WORKER ,

WELDER ,

adeel.hameed@al-aali.com

occupation of CRANE OPERATOR ,
lmra@mmetc.com

LABOURER ,

INFOMOHD@YAHOO.COM
PLUMBER ,

omar@AJMKOOHEJI.COM

FOREMAN ,

JMJALAL@BATELCO.COM.BH

AIR-CONDITIONING TECHNICIAN ,
ALKOMED@BATELCO.COM.BH

QUALITY INSPECTOR ,
Nasreen@rafco.co

LABOURER ,

cleverso.bh@gmail.com

SALESMAN ,

THREETHREADSBOUTIQUE@GMAIL.COM

LABOURER ,

SATTER@BATELCO.COM.BH

SALESMAN ,

SARAH_NOOR_MOHD@YAHOO.COM

STOCK-TAKING CLERK ,

khadija.jamsheer@arg.com.bh
RIGGER ,

NASSERAB@BATELCO.COM.BH
WORKER ,

CJ_188@HOTMAIL.COM
of SEAMAN ,

ABDULAMEER5800@GMAIL.COM
TECHNICIAN ,

FLUIDTECHBH@GMAIL.COM
OFFICE ADMINISTRATOR ,

OUTSOURCE-BH@OUTLOOK.COM

HUMAN RESOURCES CONSULTANT ,
DR_ALREEFY@HOTMAIL.COM
WORKER ,

GULZARBAH48@GMAIL.COM
BARBER ,

MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM
DESIGNER ,

accounts@dgbbahrain.com
PHARMACIST ,

ALKAWTHARCLINIC@GMAIL.COM
LABOURER ,

yousif@aanass.net
DIR, PROJECTS ,

EBRAHIM.JANAHI@IPS.COM.BH

DRIVER ,

SAGABURGER@GMAIL.COM

WORKER(MEAT KUTTING) ,
FA.HU@HOTMAIL.COM

WORKER ,

AAZANFABRICATION.BH@GMAIL.COM

SUPERVISOR ,

TAREK@MUNTASSER.NET

WORKER ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

WORKER ,

SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) ,

MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

TECHNICIAN(CARS ENGINES) ,
BSAKRANI@HOTMAIL.COM

WORKER ,

INFO2HELLOWORLD@GMAIL.COM

WORKER ,

AMINAAHMED6400@GMAIL.COM

RIGGER ,

adeel.hameed@al-aali.com

WORKER ,

ZXCV10155@GMAIL.COM

CLEANER ,

gssbh.wll@gmail.com
SECURITY MAN ,

HR.S@EKKANOO.COM.BH

BARBER ,

RAJUNTONY1@YAHOO.COM
MECHANIC ,

SJABERAZIZ61@GMAIL.COM

AIRCONDITIONERS MECHANIC ,
DASMAN_AC@YAHOO.COM

BAKER & CONFECTIONER ,

CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

CLERK ,

ALIHASSAN@AVIHC.COM

WORKER ,

RJADEED@HOTMAIL.COM

WORKER ,

MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM

occupation of CIVIL ENGINEER ,

ABDALLAH.DABBAS@DARGROUP.COM
ADMINISTRATIVE ASSISTANT ,
info@bahrainharmony.com

occupation of NURSE(GENERAL) ,

HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
WORKER ,

ATLASBMS@BATELCO.COM.BH
occupation of WORKER ,

ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH
GLAZIER ,

MZAYA@HOTMAIL.COM
WORKER ,

bolanbh@gmail.com

PLANNING & PROD. CONTROL MANAGER ,
HR@hpc.com.bh
of FITTER ,

vsridhar@jml.com.sg

TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,
mahmood@air-towers.com
HEAVY DRIVER ,

USMANS_DC@YAHOO.COM
SECURITY GUARD ,

alialtmimi@yahoo.com
TRAINER ,

VINESHVIJAYAN1@YAHOO.COM

TEACHER ,

INFO@NADEENSCHOOL.COM

SECURITY GUARD ,

SALEMACCA@GMAIL.COM

SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE ,
DBWANGROUP11@GMAIL.COM

HEAVY DRIVER ,

TAPANCHANDRAYY3@GMAIL.COM

MASON ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

occupation of SEAMAN ,

KHALID.ALROMAIHI82@GMAIL.COM

SUPERVISOR TYPING ,

MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

occupation of WORKER ,

MHMOD8861@GMAIL.COM

occupation of WORKER ,

CITYCANYON7@GMAIL.COM

SALESMAN ,

DC@FAHDAN.COM

STEEL FABRICATOR ,

adeel.hameed@al-aali.com

SECURITY GUARD ,

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

of WORKER ,

KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM
SUPERVISOR FOR CARGO ,

MOHAMED.AMEEN@UNILEVER.COM

MANAGER (OPERATIONS) ,

MAYAAD@AMERICANA-FOOD.COM
SALESMAN ,

BAHRAIN_4EVER@HOTMAIL.COM

LABOURER ,

yousif@aanass.net

a vacancy for the occupation of WORKER ,
Azharkhan7301@gmail.com

WORKER ,

MONTANATRAVELS@GMAIL.COM

SALES EXCUTIVE ,

ALHAMERT@BATELCO.COM.BH

CASHIER ,

ALANWAR@BATELCO.COM.BH

مقاتالت التحالف تدمر مراكز لتصنيع الصواريخ الحوثية

عودة “السترات

الصفراء” إلى باريس

الجيش اليمني يواصل مالحقة فلول الميليشيات المدعومة من إيران

باريس  -رويترز

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في
ب ــاري ــس ،أم ــس الــســبــت ،واســتــخــدمــت

الغاز المسيل للدموع مع عــودة حركة

عواصم  -وكاالت

“السترات الصفراء” إلى العاصمة ،بعد
أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

متتالي ــة عدة على مجمع دائرة الهندس ــة

وأشار إلى أن قوات الجيش ،تمكنت من

ف ــي اليم ــن ،فجر أم ــس الس ــبت ،غارات

واحـــتـــشـــد مـ ــئـ ــات مـ ــن الــمــتــظــاهــريــن

فــي ســاحــتــيــن بــبــاريــس لــلــمــشــاركــة في

االنقالبية.

وق ــال المتح ــدث باس ــم الق ــوات اليمنية

international@albiladpress.com

المدعوم ــة م ــن التحال ــف ف ــي الحدي ــدة
وض ــاح الدبي ــش إن التحال ــف اس ــتهدف
اجتماع ــا للقي ــادات الرفيعـ ـة بجماع ــة

الحوثي في المعسكر.

وأصب ــح القص ــف ف ــي مدين ــة صنع ــاء
ن ــادرا من ــذ س ــبتمبر  2019عندم ــا ب ــدأت

الس ــعودية محادث ــات غي ــر مباش ــرة م ــع
حرك ــة الحوث ــي المتحالف ــة م ــع إي ــران.

ويأتي هجوم أمس الس ــبت بعد أن قالت
حرك ــة الحوثي إنها هاجمت “هدفا مهما”

غزة  -وكاالت

كشـــف مصـــدر مطلـــع فـــي حركـــة

جديدة بين إسرائيل وحماس بهدف

عـــن األســـرى مـــن محـــرري صفقـــة

فلســـطين فـــي المخابـــرات المصرية

اللـــواء أحمد عبدالخالـــق وصل إلى

قطاع غزة حيث أجرى محادثات مع
قيـــادة حماس ،ومن ثـــم انتقل الوفد

المصري للقاء مسؤولين إسرائيليين
قبل العودة إلى قطاع غزة ومنها إلى
مصر الجمعة.

وأكد أن الوفد األمني المصري “يجرى
محادثـــات مـــع حمـــاس واالحتـــال

“المقاومـــة أبلغت بمطالبهـــا باإلفراج
شـــاليط (الذين اعتقلهم إسرائيل بعد
اإلفـــراج عنهـــم فـــي صفقـــة التبـــادل

 )2011واألطفال والنساء والمرضى
كخطـــوة أولية في مقابـــل معلومات

عن مصير أسرى االحتالل”.

المس ــيرة الملغوم ــة الت ــي أطلقت صوب

السعودية يوم الخميس.

وقالت قناة المس ــيرة التابع ــة للحوثيين
إن س ــت هجم ــات اس ــتهدفت معس ــكرا

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن

اإلعالمي ،مس ــاء الجمع ــة ،مقطع فيديو

ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران،

تدميرها بمن عليه ــا في جبهتي الصبايغ

الجي ــش الوطني يواص ــل مالحقة فلول

لآللي ــات واألطق ــم الحوثي ــة الت ــي ت ــم

ف ــي جبه ــة النض ــود ،بمحافظ ــة الجوف،

والنضود ،شرق الجوف.

تصريح نشرته على حسابها في موقع
“تويتر” أن “الجيش يعمل على تشكيل
حاجز بشـــري للفصـــل بيـــن تظاهرتين
في محيط القصر الجمهوري ،ويضطر
إلطـــاق النـــار فـــي الهـــواء بعدمـــا قام
متظاهرون برشـــق عناصـــره بالحجارة

يقيمـــه الجيـــش للفصـــل بيـــن تظاهرة

وضربهـــم بالعصـــي وحاولـــوا الوصول

الحـــراك المدنـــي وتلـــك التـــي ينظمهـــا

فلسطينية .وتقول حماس إنها تأسر

أنصـــار “التيـــار الوطنـــي الحـــر” الـــذي

 4إســـرائيليين بينهـــم جنديان تعتقد

أسسه الرئيس ميشيل عون.

إســـرائيل أنهمـــا قتـــا خـــال حـــرب

وعمـــد شـــبان الحـــراك إلـــى تخطـــي

 ،2014بعد أسرهما.

هـــذا الحاجز البشـــري ،فأطلـــق عناصر

الجنود اللبنانيون يتصدون للمتظاهرين

إلى القصر الجمهوري”.
وسارت أنباء عن اعتقال الجيش لعدد

مـــن الجيـــش النـــار فـــي الهـــواء بهدف

المتظاهرين من الجانبين.

مـــن المتظاهريـــن ضـــد الفســـاد ،وعـــن

إبعادهـــم ،لتفـــادي حصول صـــدام بين

وأعلنـــت قيـــادة الجيـــش اللبناني ،في

وقوع جرحى بين المتظاهرين.

بدء محاكمة المتهمين بقتل فلويد

عــــشــــرات الــمــتــظــاهــريــن طـــالـــبـــوا بــالــعــدالــة

مينيابوليس  -أف ب

بالســـجن لمـــدد طويلـــة وبالجلـــد ،بتهمـــة

مثل  4عناصر شـــرطة متهمين بقتل

وذكـــرت والـــدة األشـــقاء الثالثـــة فـــي

فلويـــد الذي أثارت وفاتـــه في مايو

المشاركة في االحتجاجات الشعبية.

يونســـي ،فقـــد تـــم تنفيـــذ الحكـــم بينمـــا

من المحســـنين” من شـــيراز بزيـــارة عائلة

القتيل “السترضائها”.

أمن خالل االشتباكات مع المتظاهرين.

احتجاجـــات فـــي أنحاء البـــاد أمام

فيديـــو تعـــرض أبنائها للتعذيب للشـــهادة
ً
مضيفـــة أن أحدهم
ضد بعضهـــم البعض،
جســـدي ونفســـي .ووفقا للمحامي حســـن

بالعدالـــة من أجل فلويـــد ( 46عاما)،

يونســـى ،فـــإن المحكمـــة اســـتندت إلـــى

نويد أفكاري

األميركي من أصول إفريقية جورج

محكمة في مينيابوليس ألول مرة.

حـــاول االنتحار في الســـجن تحت ضغط

كان مـــن المفتـــرض أن تقـــوم “مجموعـــة

داخـــل الســـجن ،ضلوعـــه في قتـــل عنصر

م ــن الصواري ــخ الباليس ــتية والطائ ــرات

مركز محافظة الجوف ،شمالي البالد.

المواجه ــات ،حي ــث نش ــر مرك ــز س ــبأ

الشـــبان تجـــاوز الحاجز البشـــري الذي

خصوصـــا ألمانيـــة وفـــق مصـــادر

أســـرة القتيل .وبحســـب المحامي حســـن

مـــرارًا عبر رســـائل مكتوبة ومســـجلة من

ولكن ــه ق ــال إن ــه اعت ــرض ودم ــر ع ــددا

بجبه ــة النض ــود ش ــرقي مدين ــة الح ــزم،

بش ــرية ومادي ــة كبي ــرة ف ــي ه ــذه

لميليش ــيات الحوث ــي االنقالبية الخاصة

الجمهـــوري فـــي بعبـــدا ،بعـــد أن حاول

وحمـــاس بوســـاطة مصريـــة وغربية

أن تقـــوم عائلتـــه بمحاولـــة كســـب رضـــا

احتجاجـــات أغســـطس  ،2018قـــد نفـــى

الس ــعودية تع ــرض الري ــاض لهج ــوم،

ومنظوم ــة االتصاالت الالس ــلكية التابعة

وتكب ــدت ميليش ــيات الحوث ــي خس ــائر

الحـــراك المدنـــي علـــى طريـــق القصـــر

مباشـــرة متقطعـــة بيـــن إســـرائيل

صبـــاح أمـــس الســـبت “على عجالـــة” قبل

من العمر  27عاما الذي اعتقل في أعقاب

ول ــم يؤك ــد االئت ــاف ال ــذي تق ــوده

واس ــعة ف ــي جبه ــة النض ــود ،وك ّب ــدت

اليمن ــي ،س ــيطرتها عل ــى مرك ــز قي ــادة

الجيش اللبناني وشبان من مجموعات

وشـــهد هـــذا الملـــف مفاوضـــات غير

أكـــد محامـــي المصـــارع اإليرانـــي نويـــد
أفـــكاري أن حكم اإلعدام ضـــد موكله ُنفذ

وكان أفـــكاري ،المصـــارع اإليرانـــي البالـــغ

وطائرات مسيرة.

وحويش ــان بالكام ــل ،وتحرير مس ــاحات

الميليشيات االنقالبية خسائر فادحة في
األرواح والمع ّدات.

وقعـــت مواجهـــات أمس الســـبت ،بين

دبي  -العربية.نت

القصاص ،حسب زعمهم.

الخمي ــس باس ــتخدام صاروخ باليس ــتي

يأت ــي ذل ــك فيما أعلن ــت ق ــوات الجيش

بيروت  -وكاالت

ُحــكــم على شقيقيه بالسجن لــمــدد طويلة والجلد

بســـبب “إصـــرار أهـــل الضحيـــة” علـــى

ف ــي العاصم ــة الس ــعودية الري ــاض ي ــوم

للمهندسين العسكريين أمس السبت.

تمكن ــت خالله ــا م ــن تطهي ــر الصباي ــغ

الجنود ســعــوا لتفادي حــصــول صـــدام بين تظاهرتين

إيران تعدم المصارع أفكاري على عجالة

وأكد مســـؤولون قضائيـــون في محافظة
فـــارس النبـــأ ،قائليـــن إن العقوبـــة ُن ِّفـــذت

األحد الماضي ،عملية عس ــكرية واس ــعة

الجيش اللبناني يطلق النار لتفريق محتجين قرب القصر

تبادل أسرى مرتقب بين حماس وإسرائيل
يتخللهـــا نقـــل رســـائل” موضحـــا أن

وكان ــت ق ــوات الجيش الوطن ــي أطلقت

المس ــيرات تابع ــة للميليش ــيات الحوثية
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أن وفـــدا مصريـــا برئاســـة مدير ملف

الجيش مسنودا برجال القبائل.

وتجميع للصواريخ الباليس ــتية وتركيب

يلتزموا بالمسار المحدد.

الـــذي طلب عدم الكشـــف عن اســـمه

في الجبهة ذاتها ،إثر عملية نوعية نفذها

اس ــتهدفت بش ــكل مباش ــر مراكز تصنيع

المسيل لــلــدمــوع لتفريق محتجين لم

بيـــن الطرفيـــن .وأوضـــح المصـــدر

وغرفة االتصاالت الالس ــلكية التابعة لها،

اليمن أن طائرات تحالف دعم الش ــرعية

تأخرت بعد أن استخدمت الشرطة الغاز

التوصـــل إلـــى اتفاق لتبادل األســـرى

الس ــيطرة على مركز قيادة الميليش ــيات

مدين ــة صنع ــاء .وأف ــاد ش ــهود عيان في

المسيرتين أي حــــوادث ،لــكــن األخ ــرى

حمـــاس أن مصـــر تجـــري وســـاطة

تلوذ بالفرار.

العس ــكرية ف ــي ضاحي ــة س ــعوان ش ــرق

مسيرتين مصرح بهما .ولم تشهد إحدى
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ش ــنت مقات ــات تحال ــف دعم الش ــرعية

وتطهيره ــا م ــن العناص ــر الحوثي ــة التي

فيديو ســـجلته كاميرا مراقبة في الشارع

إلدانـــة المتهمين .إال أن هـــذا الفيديو كان
قـــد التقط “قبل ســـاعة من لحظـــة القتل”،

وأكدت منظمات حقوق اإلنسان اإليرانية

بحسب المحامي.

اإليرانية أصدرت حكما باإلعدام “مرتين”

والنجـــوم فـــي رياضـــة المصارعـــة إلـــى

انتزعت منه قسرا تحت التعذيب”.

العالمـــي لكرة القـــدم (الفيفا) الـــذي طالب

وبينمـــا طالب عشـــرات المتظاهرين
ســـعى كل عنصـــر للحصـــول علـــى

محاكمة منفصلة في القضية بحيث
أظهـــرت ســـجالت المحكمـــة أن كال
منهم حمّ ل اآلخر مسؤولية الوفاة.

ويشـــير ديريـــك شـــوفين ،المتهـــم

ومنظمـــة العفو الدولية أن محكمة الثورة

ودعـــا العديـــد مـــن الشـــخصيات البـــارزة

بالقتل من الدرجتين الثانية والثالثة

بحـــق أفـــكاري “باالســـتناد إلـــى اعترافات

وقـــف تنفيذ الحكـــم ،وكذلك فعل االتحاد

أثناء جثيه بركبته على رقبة فلويد

وباإلضافـــة إلـــى أفـــكاريُ ،حكـــم علـــى

بتعليـــق عقوبـــة اإلعـــدام الصـــادرة بحـــق

شـــقيقيه اآلخريـــن أيضا ،وحيـــد وحبيب،

الشاب.

والقتـــل الخطـــأ بعدمـــا تـــم تصويره

حتى لفظ أنفاســـه األخيـــرة ،إلى أن

وفاتـــه نجمت عن جرعـــة زائدة من

مســـكن “فينتانيل” واتهم العنصرين

اآلخريـــن بعـــدم تقييم وضـــع فلويد

بشكل صحيح.

ورفـــض المدعـــون حجـــة الجرعـــة

الزائـــدة مـــن “فينتانيـــل” معتبريـــن

أنها “سخيفة” وشددوا على وجوب
محاكمة األربعة (شـــوفين وتوماس

الين وألكســـاندر كيونغ وتو ثاو) معا
بنـــاء علـــى “األدلـــة الملموســـة” التي

تشـــير إلى أنهم “عملوا بشكل منسق

مع بعضهم بعضا” عندما قتل فلويد.
وأفـــاد المدعـــون بـــأن وفـــاة فلويـــد
كانـــت

“وحشـــية

وقاســـية

إنســـانية” .يذكـــر أنـــه تـــم توقيـــف
فلويـــد حينذاك بشـــبهة اســـتخدامه
ورقـــة نقديـــة مـــزورة مـــن فئـــة 20
دوالرا في متجر.

محادثات بين الحكومة األفغانية و “طالبان”

وفدان ليبيان يوقعان مسودة اتفاق بالمغرب

تصاعد التوتر بين تركيا وفرنسا

وكاالت  -أف ب

دبي  -العربية.نت

اسطنبول  -وكاالت

بـــدأت الحكومـــة األفغانيـــة وحركة

ّ
وقـــع وفـــدا مجلـــس النـــواب الليبي

ّ
حـــذر الرئيس التركـــي رجب طيب

محادثـــات ســـام تاريخيـــة برعاية

الســـبت في المغرب ،على المســـودة

ماكـــرون أمـــس مـــن “العبـــث” مـــع
أنقـــرة فـــي ّظل تصاعـــد التوتر بين

ومجلـــس الدولـــة الليبـــي ،أمـــس

“طالبـــان” فـــي الدوحـــة أمـــس
أميركيـــة ترمي إلـــى إنهاء ما يقرب
من عقدين من الحروب والنزاعات.

وأقـــر المتفاوضـــون فـــي الجلســـة

االفتتاحية بأن المحادثات ستكون
طويلة ومعقدة ،إذ تجري على وقع
اســـتمرار أعمال العنف في المناطق

األفغانية.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي
مايـــك بومبيو في كلمته “ســـنواجه

بال شـــك العديد مـــن التحديات في

المحادثات خالل األيام واألســـابيع
واألشـــهر المقبلـــة .تذكـــروا أنكـــم
تعملـــون ليـــس فقـــط من أجـــل هذا
الجيـــل مـــن األفغـــان بل ومـــن أجل

األجيال القادمة أيضا”.

ّ
المكلف
ودعا المســـؤول الحكومـــي

إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل

النهائية لالتفاق الذي كانا قد توصال
له أخيرا.

المفاوضـــات باســـم كابـــول إلـــى

وتوصـــل الوفـــدان لتفاهمات بشـــأن

وقـــف إطالق نـــار في أســـرع وقت

ستشـــغل المناصـــب الســـيادية فـــي

إنسانيا” ،شاكرا ممثلي طالبان على

علـــى القضايـــا العالقـــة وعلـــى وضع

البلديـــن العضوين في حلف شـــمال

الخالفات بين الفرقاء الليبيين.

“أن نوقـــف العنـــف وأن نتفـــق على

آليـــات اختيـــار الشـــخصيات التـــي

وكانت المفاوضات قد شهدت رفض

ممكـــن .نريـــد وقـــف إطـــاق نـــار

الدولـــة الليبية .كمـــا توافق الوفدان

نقـــل مقر المصـــرف المركـــزي خارج

حضورهم.

آليات لمحاربة الفساد في المناصب
ّ
ووقـــع الوفـــدان علـــى
الســـيادية.

بـــأن يكـــون المصـــرف المركـــزي في

لكـــن المســـؤول فـــي الحركـــة مـــا

عبدالغنـــي بـــرادر وأحد مؤسســـيها
لم يتبن موقفا مماثال .وشـــ ّدد برادر

له إثر المفاوضات في المغرب.

أفغانســـتان بلـــدا مســـتقال بنظـــام

جلســـات الحـــوار الليبي بيـــن وفدي

الخالف الرئيسة خالل المحادثات.

طبـــرق؛ بهدف تثبيـــت وقف إطالق

أعضـــاء المجلـــس األعلـــى للدولـــة

طرابلس .وطالـــب أعضاء المجلس
بنغـــازي مقابـــل أن تكون المؤسســـة

وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل

الوطنية للنفط في طرابلس.

أمـــام المجتمعيـــن علـــى أن تكـــون

واستضاف المغرب ،األحد الماضي،

الماضـــي انتهـــت باختيـــار طرابلس

إســـامي ،فـــي ما قـــد يكـــون نقطة

المجلـــس األعلـــى للدولـــة وبرلمـــان

مقـــرا لهيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة ،وأن

النـــار وفتـــح مفاوضـــات لحـــل

سبها.

وكانـــت مفاوضـــات يـــوم االثنيـــن

مقـــرا لديـــوان المحاســـبة ،وبنغـــازي

تكـــون هيئـــة مكافحـــة الفســـاد فـــي

األطلسي .وقال إردوغان في كلمة
متلفزة في اســـطنبول “ال تعبث مع

الشعب التركي ،ال تعبث مع تركيا”.

وكان ماكرون قد انتقد أنقرة بشدة

العسكريين وتطوير صناعة الدفاع
المحليـــة فـــي البـــاد ،وذلـــك خالل
خطاب حالـــة االقتصاد الـــذي ألقاه

في مواجهتها مـــع اليونان وقبرص

من مدينة سالونيك شمال اليونان.

خلفية التنقيب عن موارد الطاقة.

فـــي حلف “الناتو” ،وحـــدات بحرية

فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط علـــى

مـــن جهتـــه ،أوضح رئيـــس الوزراء

اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أمـــس تفاصيـــل برنامـــج لتعزيـــز

القـــدرات الدفاعية لليونان ،وســـط
تصاعـــد التوتـــرات مـــع تركيـــا.

وأعلن ميتســـوتاكيس خطة تشمل

مشـــتريات عسكرية وتعزيز األفراد

وال

ونشـــرت اليونان وتركيـــا ،العضوان
وجوية لتأكيد المطالب المتنافســـة
للدولتين بشـــأن حقـــوق الطاقة في

شـــرق البحـــر المتوســـط .وتواصـــل
ســـفن التنقيـــب التركيـــة البحـــث
عـــن الغـــاز في الميـــاه التـــي تطالب

اليونـــان ودولـــة قبـــرص األوروبية

بحقوق اقتصادية حصرية فيها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أعضاء بلديون مفلسون عمليا
يتضـــح مـــن تاريخنـــا الماضـــي مـــع األعضاء

البلـــدي الحقيقـــي ،يخـــرج فجأة في وســـائل

أن هنـــاك أعضـــاء يقطعـــون أميـــاال فـــي كل

“لقطـــة كلوز اب” ويتحدث عن نجاح خططه

البلدييـــن وإذا ما خلصنا إلـــى جوهر البحث،
الجهـــات مـــن أجـــل الظهـــور اإلعالمـــي ذهابا

وإيابـــا وصعـــودا وهبوطا وهم فـــي مكاتبهم
يتناولـــون المرطبـــات ويشـــربون الشـــاي
والقهـــوة ،وكل مـــا يشـــاهده منهـــم المواطـــن
مظاهـــر فارغـــة ،واســـتخفاف بخدمتهـــم

ومصالحهـــم و”تطنيـــش مقترحاتهـــم” ،وهذا

األمر ال يحتاج إلى نباهة وفطنة الكتشـــافه،
بـــل هـــو مثـــل الجـــدري الـــذي يـــأكل الوجـــه

والمعصم.

التواصـــل االجتماعـــي وبإخـــراج ســـينمائي

واقتراحاته مهما كبرت أو صغرت ،وأنه مثل
الجهـــاز الحـــي الذي ســـيتابع طلبـــات الناس،

وســـيكون مثل النور المشـــرق الذي سيشتت
الظلمـــة فـــي دائرتـــه ،يلـــف بوجهه وجســـمه

ناحيـــة الكاميرا التي تصـــوره ليبرهن للناس

على حد تفكيره أنه يعمل من أجلهم في هذا

المكتب ويوظف كل إمكانياته لخدمتهم.

يـــا ســـعادة العضـــو خروجـــك بهـــذه الصـــورة

يشبه مقومات الفن التراجيدي وموضوعاته

تخيل عضوا بلديا لم يشـــاهده المواطن في

األســـطورية ،عمل تمثيلي يمكـــن تمثيله في

إلى الشارع والحركة ،وغير مستوعب العمل

الجوقـــة للعـــرض ،يفتـــرض منـــك أن تحمـــل

الدائرة إال ثالث أو أربع مرات ،فهو ال ينجذب

أي وقـــت وفـــي أي مـــكان وال تنقصك ســـوى

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

رســـالتك وتجند مواهبـــك إن كانت موجودة
أصال للعمل في خدمـــة أهل دائرتك ،واألهم
هـــو أن تعـــرف أن العمـــل البلـــدي ليـــس فقط
االهتمام بالحاويات ورش الشوارع بالماء.
فـــي حدود تجربتي فـــي الصحافة الممتدة لـ
 25سنة أعرف من الذي يريد أن يكون تحت

للتواصل17111483 :

الضوء ومن الذي يريد االبتعاد حتى لو قدم
أعمـــاال جليلة للوطن ،عرفـــت أصواتا عديدة
وبلهجـــات متنوعة وفي مجاالت كثيرة ،فمع
األســـف هناك أعضاء بلديون مفلسون عمليا
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والظهـــور اإلعالمي والجلـــوس على المقاعد
والموائد ،وعشق التصوير ومراقبة المونتاج
وأداء الدور كامال أمام الناس بكل دقة.

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

البدانة بين الجائحة العالمية والواجبات العائلية
امتـــأ العالـــم االفتراضـــي بالمتخصصيـــن وأشـــباه المتخصصيـــن الذين
يتحدثـــون في مختلف المجـــاالت والقضايا التي مـــن بينها موضوعات

حساســـة تتعلق بصحة اإلنســـان ونمط حياته ومعيشته ،الكل يفتي بما
يعلـــم ومـــا ال يعلـــم حتى لـــو كان كل ما يملكه هـــو كتـــاب أو ربما بضعة

مقاالت قرأها ،أو رأي اســـتمع إليه من “خبراء” عالميين ،والضحية دائمً ا

حرفيـــا ،رغم أن العالج قد
مـــن يثقون في هـــؤالء ويطبقون ما يقولون
ً
يختلف من حالة ألخرى حتى لو كان التشخيص واح ًدا ،وهو ما ال ينتبه

إليه الكثيرون ممن يفتون أو ممن يتلقون عنهم.

والدراســـات العلمية التي تبنى وفق أســـس ومعايير لكي تخلص لنتائج
صحيحـــة هي األخرى باتـــت تزيد من الحيرة والغموض ،فال تكاد تظهر

دراســـة بنتائج معينة حـــول موضوع ما ،إال وتظهر دراســـات أخرى في

اتجاه مغاير وبنتائج معكاسة ،وكمثال على ذلك ،ما ذهبت إليه صحيفة
“نوفوســـتي” الروســـية مؤخـــرًا عندما شـــبهت “البدانة” أو الســـمنة بأنها
جائحـــة عالميـــة بالنظر إلـــى األخطار المتزايـــدة لها ،كاإلصابـــة بأمراض

الســـكري والقلب والســـرطان ،مشـــيرة إلـــى إحصائيات لألمـــم المتحدة
توضـــح أن عـــدد الذين يعانون من الســـمنة في بعـــض البلدان المتطورة

أكثر بكثير من الذين يعانون من المجاعة في العالم ( 130مليون إنسان
بنهاية 2020م) ،وأن الظروف الحياتية لن تسمح لثالثة مليارات شخص

فـــي العالم بتنـــاول الغذاء الصحي ،ما ســـيؤدي لزيادة الوزن والســـمنة،

ويعـــد بمثابـــة وباء جديد ،ســـيكلف نحو  1.3تريليون دوالر ســـنويًا في

السنوات العشر كنفقات طبية.

بنفس التوقيت ولكن في االتجاه المقابل ،خلصت دراسة أخرى نشرتها

ahmedjuma44
@yahoo.com

الذيـــن لديهم كتلة عضلية كبيرة وأجســـام متناســـقة ومنحوتة ،واصفة

أحمد جمعة

نحـــن أمـــام كم هائل من المعلومات التي يســـتحيل معها الخروج بحكم

في قلب صاحبها ...فتك السهام بال قوس وال وتر ،والمرء مادام ذا عين يقلبها ...في
أعين الغيد موقوف على الخطر.

ال تســـتهن بالتفاصيـــل الصغيـــرة ،وال تتهـــاون باألمـــور الثانويـــة وتعتبرهـــا تافهـــة
وهامشـــية ،فمن أصغر الشـــرر تشـــتعل الحرائق الكبيرة التي قد ُتدمر أوطانا وتشرد
شـــعوبا ،كثي ٌر من الناس ال يلتفتون لألشـــياء العابرة أمامهم ويتركونها للقدر بحسب
اعتقادهـــم ،ثـــم يفاجـــأون بالزلـــزال فيعتبـــرون ذلك مصادفـــة ،مـــع أن تفاصيل ذلك
الحدث مرَّت أمامهم وشاهدوها ولم يعيروها انتبا ًها.

لـــو تأملنـــا مشـــاهد تمـــر أمامنا ّ
كل ســـاعة تمضي ،ســـنرى مفارقات غيـــر منطقية في

الحيـــاة العربيـــة بالـــذات ،يســـاريون يتحالفـــون مع والئييـــن ،أصوليـــون يتفقون مع

علمانيين ،مثقفون يؤمنون بالسحر والشعوذة ،مستقلون ينطقون بلسان رسميين...
مفارقـــات تخلـــط أوراق المجتمعـــات وتفـــرز تداعيات تلـــوث الحيـــاة وتعرقل تقدم

اإلنســـان ،لذلـــك نرى الوعي متدنيا ألننـــا ال نهتم بالتفاصيل ونتركهـــا لآلخرين الذين

يشتغلون عليها ويحيلونها كوارث تمس حياتنا ،فكم إنسانا رأى الخطأ يضرب بعينه
ُ
يهمه هو بالحقيقة
بمـــكان مـــا وردد داخلـــه “هذا ال يعنيني”؟ وهذا الذي ال يعنيـــه وال
ٍ
صلب النكبة التي يدفع ثمنها فيما بعد هو وغيره ،لذلك نحن بحاجة لتنشيط العقل

الصنف األخير بأن قدراتهم األبوية سلبية ،وال يلتزمون بزيجاتهم.

مؤكد على أية قضية ،فال يجب علينا التســـليم بكل ما نســـمعه أو نقرأه

دون تمحيص والرجوع إلى ذوي االختصاص.

الشيطان يكمن في التفاصيل!
كل الحوادث مبدأها من النظر ...ومعظم النار من مســـتصغر الشـــرر ،كم نظرة فتكت

صحيفـــة “ديلـــي ميـــل” البريطانية إلـــى أن الذين لديهم أجســـام ممتلئة
آباء أفضل وأكثر إخالصا ودف ًئا والتزاما بالعائلة من أولئك
نسبيا يعدون ً
ً

قبل القلب وتحفيز التفكير والتأمل وعدم االنزالق إلى النسيان.
لمـــاذا النســـيان بهـــذه الخطـــورة؟ ألنه ببســـاطة يعمينـــا عن تعلـــم الـــدروس ،انظروا
كيـــف تحولت تركيا من دولة علمانية مســـالمة تحتـــرم جيرانها وتتعامل مع الجميع
بحضاريـــةٍ إلى دولة إخوانية تهدد ســـامة الجميـــع! انظروا كيف صارت إحدى دول
مجلس التعاون من دولة عضيدة إلى دولة مهددة لسالمة المنطقة؟

سمر األبيوكي

مشكلتنا بالبداية أننا ال نهتم بالتفاصيل وال نتأمل ونرصد التغيرات الصغيرة بسلوك
اآلخريـــن بالحـــوادث التي تقـــع ،حتى إذا ما اتســـعت رقعة الخطر ،انتفضنا وشـــعرنا
بالتهديـــد ،حياتنـــا  -أفـــرادا ومؤسســـات ودوال  -مبنيـــة علـــى هذا األســـاس من عدم
المبـــاالة وهـــذا هو مكمن الخطـــر الحقيقي الذي مـــازال قائمً ا ويهـــدد مصيرنا ويحد
من تقدمنا.
عِ بـــارات “هذا ال يعنيني” وهذا تفصيل وهذا فوق طاقتي ،ودع األمر لصاحب األمر،
عصر إيقاعه السرعة واإلنجاز
حتى تحوّ لنا إلى مخلوقات صماء بكماء متراخية في
ٍ

ودينيا،
وثقافيا
سياسيا
واإلبداع وتحمل المســـؤولية ،خلط األوراق بحياتنا العربية
ً
ً
ً
سبب هذا الوضع العربي الراهن ،كأننا فجوة انعدام الوزن.

شعب ازرع بصفوفه الجهلة واجعلهم يقودونه.
ٍ
» »تنويرة :إذا أردت السيطرة على

علم التوثيق
يعـــد علم التوثيق أحد أهم العلوم التي تمارســـها قلة من المتخصصين،
ذلـــك أن التوثيـــق يغني عـــن الدوران فـــي عجلة واحدة مـــرارا وتكرارا،
فيسمح لنا باالطالع على تجارب الماضي والتعلم منها ،أو أن نبني على
ما تم التوصل إليه في أية قضية أو منحنى ســـواء علميا أو سياسيا أو
حتـــى اقتصاديا ،ومـــن متابعتي الحثيثة وجدت أن أغلب الشـــخصيات
النظاميـــة تملـــك ملفـــا خاصا بها يوثـــق أعمالها ،ويســـهل عليهم الرجوع
إليه ،كذلك حال الدول التي تمتلك دورا للعلوم والثقافة وال يغيب عنها

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“النعمة زوالة”
ِّ
قال عز وجل (وَ ال ُت َب ِّذ ْر َت ْبذ ً
ين َك ُ
ان َّ
ان َّ
الش َي ِ
ان
الش ْي َط ُ
ين وَ َك َ
انوا ِإ ْخوَ َ
ِيرا ِإ َّن ْالمُ َبذ ِر َ
اط ِ
لِ َر ِّبهِ َك ُف ً
ورا) ...تناقل كثيرون في وسائل التواصل االجتماعي خبر عائلة من جالية

ولم أستطع أن أتمالك أعصابي من هذا التصرف واألسلوب ،وإذا كان هذا الشاب

شـــكل إعـــان على أحد األبراج ،وقد ذكـــرت تلك المواقع أن قيمة اإلعالن  35ألف

هـــذه الفكـــرة .هذا المبلغ الضخم الذي صرف في  3دقائق وذهب هباء منثورًا ،كم

عربية وهي تحتفل بمعرفة جنس مولودها ،وذلك من خالل وضع النبأ السار على
دينـــار ...وهنـــا مربـــط الفرس ،اللهم ال حســـد  -ربي احفـــظ للوالدين هـــذا الجنين

واجعلـــه مـــن الذريـــة الصالحـــة  -وقد يقول أحدهم إنها حرية شـــخصية أو شـــأن

خاص ،والعائلة ميســـورة وتســـتطيع تحمل هذا المبلغ ،ولهؤالء أقول استرشـــدوا
باآلية القرآنية أعاله وحينئذ تفقهون جي ًدا .بالله عليكم ،أال تتفقون معي بأن هذا

األمر يمثل سوء تصرف حتى إن كانت العائلة تملك مناجم من الذهب.

ليعذرني القارئ الكريم على ردة فعلي الشديدة على مقطع الفيديو الذي هز بدني

قد قرر أن يفعل هكذا ،أين هم عائلته وعائلة زوجته ،ألم يكن األجدر أن ال يقبلوا

من الفقراء والمحتاجين سيستفيدون منه ،وكم سينقذ من الموت.

من روائع اإلمام علي (عليه السالم) “النوم سلطان ال يرفض له أمر ...الجوع كافر
ال يرحـــم أحدا’’ ،أقول أحســـنوا إلـــى الناس فالله عز وجل ســـيزيدكم خيرًا وينعم

عليكـــم بالصحة والعافية ،فمســـاعدة المحتاجين لها مكانة عظيمة في اإلســـام،

وهي عبادة يحتســـب المســـلم من ورائها األجر والثواب من عند هللا تعالى ،والبد

هناك الكثير من الناس قد يملكون أكثر بكثير من هذا الشخص ،لكن هذا ال يعني

لعمـــل الخيـــر مع الناس مـــن نية خالصة للـــه تعالى تخلو من المصالح الشـــخصية

هنـــاك فئـــة ال تملك فتات الخبز لســـد جوعها فـــي العالم كله .ولمـــا كانت النعم قد

الصـــاة والســـام (مـــن نفس عن مؤمن كربـــة من كرب الدنيا نفـــس هللا عنه كربة

أنهـــم يتصرفـــون بهذه الطريقة بعدم مراعاة مشـــاعر الطبقـــة الفقيرة والمعدومة،

تتعرض للزوال ،أرشـــ َدنا ديننا الحنيف إلى الطرق والوســـائل التي بها نحفظ نعم

هللا علينا ،وقد كان من دعائه عليه الصالة والسالم (اللهم إني أعوذ بك من زوال
نعمتك).

كالرياء أو طلب الثناء ،ومن األحاديث الشريفة عن عمل الخير وفضله قوله عليه
من كرب يوم القيامة ،ومن يســـر على معســـر يســـر هللا عليه في الدنيا واآلخرة).

أتمنـــى مـــن القلب أن يتعظ الناس وأن يشـــكروا هللا على النعـــم ويعلموا أبناءهم
عمل الخير.

التوثيق أبدا ،كرافد مهم يغذي شريان المعلومات دون ملل أو كلل.
حقيقـــة أستشـــعر أن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى زيـــادة ثقافـــة التوثيـــق
واالهتمام بها ،خصوصا مع وجود أجيال جديدة لديها مقومات وأدوات
أســـهل تســـاهم في علـــوم التوثيـــق واالســـتدالل ،خصوصـــا أن التوثيق
حاليـــا ال يحتـــاج إلى رفوف ضخمة تحـــوي الكثير من المجلدات ،كل ما
فـــي األمـــر هي ذاكرة في الهاتف النقال أو جهاز الحاســـب اآللي لتوثيق
مالييـــن المعلومات المهمة التي قد نحتاج للعودة إليها في أية أزمة قد
تواجهنا أو أية معلومة مغايرة تطرق بابنا وتحتاج إلى مزيد من البحث
واالستدالل عليها مما سبق توثيقه.
إلى فترة قريبة كان األقرب إلى علم التوثيق هم المؤرخون وخصوصا
السياســـيون والذيـــن عملوا على توثيق الشـــواهد واألحـــداث في كتب
التاريـــخ وكانـــت المحطـــات التلفزيونيـــة والقنـــوات اإلخباريـــة تتهافت
عليهـــم لتســـجيل مواقفهم كشـــواهد على عصـــور مضـــت ،إال أن الحال
تغير حاليا مع تطور الهاتف النقال وتواجد خاصية التسجيل والتصوير
وغيرها ،ما يسهل على الجميع منا دون استثناء دور التوثيق.
ومضـــة :تحية طيبـــة إلى الفنانة الكويتية الرائعـــة ليلى عبدالعزيز التي
استطاعت بكل فن ورقي توثيق مسيرتها بأدق تفاصيلها على صفحتها
في برنامج االنســـتغرام ،حيث أقف مذهولـــة يوميا أمام كم المعلومات
ودقـــة التفاصيـــل التـــي تســـردها بالتاريـــخ واليوم والصـــورة ،أطال هللا
بعمرها ومتعها بالصحة والعافية.

وفاة العب منتخب ألعاب القوى عنان

“أم األلـــعـــاب” خــســرت مــوهــبــة شــابــة بــالــســرعــات
حسن علي

خطـــف المـــوت العـــب منتخبنـــا

الوطنـــي أللعـــاب القـــوى الشـــاب
يوســـف أحمـــد عنـــان البالـــغ مـــن

العمـــر  18عاما والـــذي توفي أمس

الجمعة  11سبتمبر .2020

ويعتبر عنان أحد خريجي برنامج

األحد  13سبتمبر  25 - 2020محرم  - 1442العدد 4352

الموهوبيـــن أللعاب القـــوى قبل أن

Sports@albiladpress.com

في ســـباقي  200و 400متر ومثل
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أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

ينتقـــل لتمثيـــل المنتخـــب الوطني
البحريـــن بدورة األلعـــاب األولمبية
للشـــباب  ،2018التـــي اســـتضافتها

يوسف عنان

آيـــرس وحقـــق خاللهـــا المركـــز

العاصمـــة األرجنتينيـــة بوينـــس
الخامـــس فـــي ســـباق  400متـــر

للرجال.

ولـــم تعـــرف لغايـــة اآلن ظـــروف

ومالبســـات وفـــاة الالعـــب ،إذ

إشارة لبرنامج “في الـ  ”90بشأن الرفاع
مع كل جولة منذ استئناف دوري ناصر بن حمد لكرة القدم ،يتبين أن الرفاع ذاهب إلى أبعد مما كنا
نعتقد ،وها هو يصل بلمح البصر إلى النقط  31بفارق  3نقاط عن المحرق المتصدر ،وســوف تجمع
بينهمــا مبــاراة يــوم االثنين؛ لتحدد بشــكل كبيــر مالمح البطل للمســابقة التي تنــاوب على صدارتها

صدارة المسابقة ويشعل المنافسات برمتها بعد أن بات اللقب في طريقه للحسم السريع؛ إثر ابتعاد
الحد والمحرق عن بقية الفرق في مقدمة الترتيب.

وحتى اآلن دليل على عقيدة االنتصار التي يتمتع بها السماوي ،فهو لم يفقد األمل واستطاع خالل
فترة التوقف أن يعيد ترتيب صفوفه ليبدأ من جديد وبطريقة صاروخية.
هــذا التألــق الرفاعــي ،ليــس غريبــا علــى فريــق عريــق يعتبر قطبا مــن أقطاب كــرة القــدم البحرينية
ويضفــي وجــوده توابل حارقة على مســابقة الــدوري ،التي يبدو واضحا أنها لن تحدد اللقب إال في
الجولة األخيرة ،إذ لم يتبق سوى  3مباريات لنتعرف على بطل موسم كورونا االستثنائي!
لقــد عبــرت أكثــر مــن مرة عن إعجابي الكبيــر بفريق الرفاع وبرئيس النادي الشــيخ عبدهللا بن خالد
آل خليفــة؛ ألنــه رجل يعرف جيدً ا كيف يشــحذ همم الالعبين البحرينييــن والمواهب الوطنية التي
تجــد فــي نــادي الرفــاع مأوى لها واحتضان قل نظيره على مســتوى األنديــة البحرينية الكبرى التي
تــرى فــي الالعبيــن المحترفيــن رأس حربــة الفريــق وعمــوده الفقــري ،بينما يجلس الالعــب المحلي
على مقاعد البدالء!
لذلــك ،ليعذرنــي زمالئــي القائمون على البرنامج الرائع “في الـ  ”90على هذه اإلشــارة ،بشــأن ما جاء
فــي تقريــر اســتعرض فــي الحلقة األخيرة مــن البرنامج ،ووصــف الرفاع بـ “الحصان األســود” ،وهي
تسمية ال تنطبق على الرفاع ،فالحصان األسود هو الفريق الذي يأتي من العدم وال تلوح في األفق
أو التوقعــات أي ترشــيحات فــي صالحــه ،والرفــاع فريــق بطــل وهو حامل اللقب والمرشــح بشــكل
مستمر في معظم البطوالت الكروية المحلية ،لذا وجبت اإلشارة.

سبورت” لم يتسن له التأكد.

الحصـــول علـــى منحـــة مـــن وزارة

يوسف أحمد عنان وأسكنه فسيح

عـــن “ســـكتة قلبيـــة” إال أن “البـــاد

ويعـــد عنان أحد أبـــرز نجوم ألعاب
القـــوى الصاعديـــن ،الذيـــن كان

المســـتقبل ،وكان عنـــان ينتظـــر
التربية والتعليم الستكمال تعليمه
الجامعي ،وعرف عنه حسن الخلق

رحم هللا العـــب منتخبنـــا الوطني

جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بــــعــــد فــــســــخ عــــقــــده مـــــع اتـــــحـــــاد الــــطــــائــــرة

الحد والمحرق.

صفوفــه بقيــادة المــدرب الوطنــي المجتهد علي عاشــور ،وأعتقد أن ما فعله منذ تاريخ  8أغســطس

تشـــير األنباء إلـــى أن وفاته ناتجة

يعـــول عليهـــم االتحـــاد الكثير في

وااللتزام والهدوء وفقا لمدربيه.

البرازيلي سيرجيو مدربا لطائرة األهلي

غيــر أن الرفــاع ،وعلــى طريقة األندية الكبيرة جاء من الخلف ،وشــن هجومً ا معاكســا؛ ليزاحم على

فريــق الرفــاع اســتطاع العودة بفضــل الكرة الجميلة التي يقدمها كوكبة مــن الالعبين المميزين في

عنان خالل مشاركته بدورة األلعاب اآلسيوية للشباب

حسن علي

الكويتي ،وتعتبر هذه المرة هي األولى

تعاقـــد األهلـــي رســـميا مـــع المـــدرب

البرازيلـــي “ســـيرجيو” لقيـــادة الفريـــق

التـــي يســـتعين فيهـــا النـــادي األهلـــي

األول للكـــرة الطائـــرة فـــي الموســـم

بمـــدرب أجنبـــي لقيادة الفريـــق بعد أن

المقبل .2021 - 2020

اعتمـــد خـــال الفتـــرة الماضيـــة علـــى

وجرت مراسم توقيع العقد رسميا يوم

المدربين المحليين والعرب.

الســـبت  12ســـبتمبر  2020بمقر النادي

ومـــن المؤمـــل أن يبدأ ســـيرجيو عمله

بحضور أمين سر النادي ورئيس جهاز

مـــع الفريـــق ابتـــداء من هذا األســـبوع

اللعبة عالء الحلواجـــي ومدير الفريق

بعـــد أن اســـتأنف الفريـــق حصصـــه

األول عيسى حسن.

التدريبية بقيادة مساعد المدرب أيمن

ويأتـــي اختيـــار المدرب ســـيرجيو بعد
فســـخ التعاقد معـــه بالتراضي من قبل
االتحـــاد البحريني للكرة الطائرة ،الذي

تعاقـــد معه بشـــهر ينايـــر  2020لقيادة
المنتخـــب األول قبـــل أن يتـــم فـــك

االرتباط نظرا لعدم وجود أي بطوالت
في العام الجاري 2020؛ بســـبب تفشي

المنصالـــي ،ويتطلـــع المـــدرب لتحقيق

سيرجيو بعد توقيع العقد

نتائـــج إيجابيـــة فـــي بطولتـــي الدوري

وباء كورونا (كوفيد  )19والذي ســـاهم

االســـتفادة مـــن خبرتـــه الدوليـــة خلفا

في تأجيـــل عدد من البطوالت العربية

للمـــدرب الوطنـــي رضا علي الـــذي قاد

والخليجية.

طائـــرة النســـور الموســـم الماضي قبل

ويأتـــي التعاقـــد مـــع ســـيرجيو بهـــدف

أن ينتقـــل للعمـــل مـــع نـــادي القادســـية

وكأس ســـمو ولـــي العهـــد المحليتيـــن،
إضافـــة إلـــى بطولـــة األنديـــة العربيـــة
التي ستقام على أرض المملكة بصفته
المستضيف.

عضوا بلجنة “الرياضة والمرأة”
حياة بنت عبدالعزيز
ً

تـــقـــديـــرا لــمــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة الـــرفـــيـــعـــة وخــبــرتــهــا
إعـــــــادة تــعــيــيــنــهــا
ً

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

تقديرا لمكانتها الدولية الرفيعة وإســهاماتها البارزة في االرتقاء بالرياضة عموما والرياضة النســائية خصوصا ،قررت

مجموعـــة

اللجنــة األولمبيــة الدوليــة إعــادة تعييــن عضو مجلــس إدارة اللجنة األولمبية الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل خليفة،

الرياضيـــة الدوليـــة المرموقة من

رئيسة لجنة رياضة المرأة عضوا بلجنة الرياضة والمرأة التابعة للجنة األولمبية الدولية في تأكيد جديد على ما تتحلى

الجنســـين لتنضم إليهم الشـــيخة

به من خبرة وكفاءة ومكانة دولية مرموقة.

جـــاء ذلك في الرســـالة الرســـمية

نص الرسالة “إلى سعادة الشيخة

الحركـــة األولمبية موضـــع تقدير

عبدالعزيـــز آل خليفـــة عن طريق

فـــي هـــذه األوقات الصعبـــة التي

مـــن جـــدول األجنـــدة األولمبيـــة

التـــي تلقتهـــا الشـــيخة حياة بنت
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية من

رئيـــس اللجنة األولمبيـــة الدولية
تومـــاس بـــاخ ،تضمنـــت إعـــادة
تعيينهـــا فـــي اللجنـــة ،وجـــاء في

حيـــاة بنت عبدالعزيز آل خليفة..
يمـــر بهـــا العالـــم تصبـــح القيـــم

األولمبيـــة ذات أهميـــة أكثـــر مـــن
أي وقـــت مضـــى ..ولهذا الســـبب

فـــإن دورك وخبراتـــك القيمة في

حياة بنت عبدالعزيـــز آل خليفة،
التـــي ســـبق أن تـــم اختيارهـــا

كبيـــر ..ووفقـــا للتوصيـــة رقم 40
للعـــام  2020وبالتشـــاور مـــع

رؤساء اللجان مع مراعاة الخبرة

والتوازن بين الجنسين والتمثيل
القـــاري يســـرنا اختيـــارك عضـــوا

مـــن

الشـــخصيات

لعضوية لجنة رعاية الرياضيين؛
ليتـــم اعتمـــاد عضويتهـــا للمـــرة
توماس باخ

حياة بنت عبدالعزيز

الثانيـــة علـــى التوالـــي بلجنـــة

في لجنـــة المـــرأة والرياضة على

اجتماع خالل الفترة المقبلة.”...

المـــرأة والرياضـــة وفقـــا لألجندة

أن يتـــم إخطاركـــم بموعـــد أول

وتضـــم لجنـــة الرياضـــة والمـــرأة

الجديدة.

قراءة في سوق االنتقاالت الكروية قبل الموسم الجديد
سبورت

ما تزال المنافســة في ســوق االنتقاالت الكروية مشــتعلة تماما كالمنافسة

الثالثية على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
قطبـــا الكـــرة البحرينيـــة المحـــرق

لكرة القدم كأس الخليج األخيرة في

النجوم المتاحين ،بعد منافسة شرسة

دعـــم المحـــرق صفوفـــه بعـــدد مـــن

والرفـــاع يســـعيان لخطـــف مزيـــد من

بينهما جـــرت في أعقاب فـــوز الرفاع

بالدوري والكأس الموسم الماضي.

الدوحة.

العناصـــر الشـــابة حتـــى بات منافســـا

قويـــا هذا الموســـم بالوصـــول لنهائي

الرفاع يضم
الثالثي الدولي
والمحرق لن يجدد
لعبده وراشد

تمكـــن الرفـــاع مـــن التجديـــد لنجمـــه

من المحرق الذي كان يرغب في ضم

في هذا الموسم وبعد التوقف بسبب

المحـــرق النظر عـــن التجديد للنجمان

الفتـــرة للدخول في ســـوق االنتقاالت

أن المـــدرب البرازيلـــي ماركـــو باكيتـــا

كميل األســـود ،وســـط منافســـة قوية
الالعب ،كما اســـتعاد الســـماوي نجمه
محمـــد مرهون بعد تجربـــة احترافية

قصيرة في الدوري التشيكي.

جائحـــة كورونـــا ،اســـتغل الرفاع هذه
بقـــوة ،إذ اقتـــرب مـــن التوقيـــع مـــع

عبـــدهللا عبـــده وجمـــال راشـــد ،رغـــم

أوصـــى بالتجديـــد لهما كونهمـــا ركائز

لكن المحرق كسب الرهان في صفقة

الثالثـــي الدولـــي علي مدن ،وجاســـم

الذي حقق مع منتخبنا الوطني األول

يجـــدد حتى اآلن لهارون حبيب الذي

الموسم المقبل.

البرازيلي  -البحريني تياغو اوغســـتو

استطاع الليوث من ضم عيسى جهاد
العـــب المنامة ،حيث بـــات جهاد قريبا
من العودة للرفـــاع لكن هذه المرة عبر
بوابة الشرقي ،فيما يسعى الليث أيضا
للتفاوض مع جمال راشد وعبدالوهاب

األرجح.

فـــي المقابـــل ،صرفـــت إدارة نـــادي

أســـاس في الفريق ،وهذا ما يفسر أن

الشـــيخ ،وأحمـــد عبـــدهللا ،لكنـــه لـــم

وعلـــى مســـتوى الرفـــاع الشـــرقي،

ســـيكون خـــارج أســـوار الرفـــاع علـــى

كأس جاللة الملك لكرة القدم وخطف
صدارة الدوري.

النجماوي.

باكيتا لن يســـتمر مـــع متصدر الدوري

من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز

ويفكر نـــادي المحرق فـــي مفاوضات

قبـــل أيـــام ،جـــدد النجمة تعاقـــده مع

مع النجم الدولي عبدالوهاب المالود،

العـــب المنتصف هشـــام منصور ،لكنه

الـــذي لم يتحـــدد مصيره حتـــى اآلن،

مـــا يـــزال يفكـــر فـــي تعويـــض رحيل

علي استعدادا للموسم المقبل.
فـــي النـــادي األهلي ،مـــا تـــزال األمور
ضبابية ،إذ يســـعى النسور في المقام
األول لالبتعـــاد عـــن مراكـــز الخطـــر
المؤديـــة للهبـــوط لـــدوري الدرجـــة
الثانيـــة بعـــد تراجـــع مســـتوى الفريق

فيمـــا يرجـــح أن يكون عبـــدهللا عبده

الدولـــي مـــدن للرفـــاع فـــي الموســـم

أحد الخيـــارات الرئيســـية المطروحة

المقبـــل ،خصوصـــا أن مـــدن يعتبـــر

ونزيـــف النقاط الحـــاد الذي تعرض له

على طاولة نادي الحد.

أحـــد العناصر األساســـية فـــي الفريق

منذ استئناف الدوري.
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النجمة يالقي الرفاع الشرقي ...والبسيتين أمام األهلي

 5أندية لم تستوف معيار “تحت ”21

فــــــــــــــي انــــــــــــــطــــــــــــــاق الـــــــــــجـــــــــــولـــــــــــة 16
أحمد مهدي

تنطلق اليوم (األحد) منافسات الجولة

 16لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة
القدم ،بإقامة لقاءين عند  6:30مساء.
يــلــعــب الــنــجــمــة مــع ال ــرف ــاع الــشــرقــي

على استاد مدينة خليفة الرياضية،
والبسيتين مــع األهــلــي عــلــى اســتــاد

الــشــيــخ عــلــي بــن مــحــمــد آل خليفة.
وتستكمل مــبــاريــات الجولة غـ ـ ًدا ،إذ

يلعب الشباب مع المنامة ،الرفاع مع
المحرق ،والحد مع الحالة.

وتعتبر الجولة ( )16مهمة للغاية في
مــشــوار الــفــرق سـ ــواء عــلــى مستوى

مع تبقي  3جوالت فقط على

المنافسة للمراكز األمامية ،أو مراكز

نــهــايــة دوري نــاصــر ب ــن حمد

الهبوط والــهــروب مــن شبح الرجوع

من لقاء األهلي والبسيتين ذهابا

لــلــدرجــة الــثــانــيــة .وســتــحــدد الجولة

الكثير من مالمح المراكز ،خصوصا
المنافسات بعد هذه الجولة.

 .1المحرق  34نقطة

وبالعودة إلى مباراة اليوم األولى ،فإن

 .2الحد  32نقطة

النجمة والرفاع الشرقي سيكونان في

مواجهة متكافئة إلى حد ما؛ كونهما

 .3الرفاع  31نقطة

قــريــبــيــن مــن بعضهما عــلــى مستوى

 .4النجمة  25نقطة

ال ــف ــارق الــنــقــطــي .يــأمــل الــنــجــمــة في

 .5الرفاع الشرقي  21نقطة

مــواصــلــة سلسلة نتائجه اإليجابية
بعد استئناف منافسات الـــدوري ،إذ

 .6المنامة  20نقطة

لــم يتعرض لــلــخــســارة ،إذ فــاز فــي 3

أن الرفاع الشرقي ما يزال يبحث عن
ف ــوزه األول .يــقــود النجمة الــمــدرب
الــوطــنــي خــالــد الــحــربــان ال ــذي تسلم

المهام الفنية مع استئناف المنافسات
بعد توقف كورونا؛ نظرًا إلنهاء عقد
ال ــم ــدرب الــتــونــســي فــتــحــي العبيدي

بــالــتــراضــي بــيــن الــطــرفــيــن ،فــي حين

يقود الرفاع الشرقي المدرب الروماني

اآلن لم تستوف معيار مشاركة

جدول الترتيب

مــع تبقي جولتين فقط على نهاية

مباريات وتعادل في واحدة ،في حين

الــمــمــتــاز ،ف ــإن  5أنــديــة حتى

 .7األهلي  ١٤نقطة
فلورين مــوتــروك الــذي تعد مواجهة

لــابــتــعــاد عــن شــبــح الــهــبــوط للدرجة
الثانية ،إذ إن خسارته تعني مزي ًدا

المحرق وخسر بنتيجة ( ،)3-1وكان
ً
خلفا للمدرب الوطني
قد تسلم المهام

حــيــن يــهــدف األه ــل ــي لــتــحــقــيــق فــوز
يؤمن به موقعه مبتع ًدا عن حسابات

الــيــوم الثانية رســمـ ًـيــا لــه مــع الليوث

البيضاء ،إذ أشرف على الفريق أمام

المستقيل مرجان عيد.

وفي المباراة الثانية ،يدرك البسيتين
ـوصــا
أهــمــيــة ال ــن ــق ــاط الـ ــثـ ــاث ،خــصـ ً

موكييف يعود للبحرين الستعادة أمجاده

مــن التعقيد وقــربــه مــن الهبوط ،في

الملحق أو الــهــبــوط .يــقــود الفريقين
مــدربــان تونسيان :صابر عبدالالوي
مــع البسيتين ،وكــمــال ال ــزواغ ــي مع

 .8الشباب  11نقطة
 .9الحالة  10نقاط
 .10البسيتين  10نقاط
األهلي .وكان البسيتين تعادل الجولة
الماضية أمــام المنامة ( )0-0وخسر
األهلي من النجمة (.)2-0

الالعبين البحرينيين تحت 21

سنة ،والــذي يشترطه االتحاد
الــبــحــريــنــي لــكــرة ال ــق ــدم على

 3منهم مرشحة
الستكمال
الدقائق خالل
الجولة 16

أنــديــة دوري نــاصــر بــن حمد

الممتاز ،وكــذلــك أنــديــة دوري

الدرجة الثانية.

ويرتكز المعيار على مشاركة
أي عـــــــــدد مـــــــن الـ ــاعـ ــبـ ــيـ ــن
البحرينيين تحت  21سنة مع

فرقهم خالل منافسات الدوري

بواقع  810دقائق على األقل.

واألنـ ــديـ ــة الــتــي ل ــم تــســتـ ِ
ـوف

المعيار حتى اآلن هي :األهلي،
الــحــالــة ،الــبــســيــتــيــن ،الــمــنــامــة

والــحــد ،فيما استوفت أندية
الــشــبــاب والــنــجــمــة وال ــرف ــاع

الشرقي والمحرق والرفاع.

وتبدو وضعية ناديي البسيتين
والـ ــحـ ــد هـ ــي األكـ ــثـ ــر عــرضــة

ماليا (5
للخطر كونه سيغرم
ً

آالف دينار) مع خصم  3نقاط

فــي حــال عــدم االستيفاء ،إذ
يمتلك البسيتين  370دقيقة
فقط ،فيما يمتلك الحد 513
دقيقة ،فيما لــم يتبق الكثير
عــلــى أنــديــة األهــلــي والــحــالــة
والمنامة ،والمتوقع استيفاء
المعيار خالل هذه الجولة.
ويــعــتــبــر نـ ــادي ال ــرف ــاع األكــثــر
ً
إشراكا على مستوى الدقائق
بـــواقـــع  2442دق ــي ــق ــة ،يليه
النجمة  ،1915الشباب 1875
والمحرق  1009دقائق.

االتحاد البحريني لكرة القدم يوثق إنجاز “خليجي ”24

عـــبـــر كــــتــــاب خــــــاص حـــمـــل عـــــنـــــوان “ذهـــــــب الــــزعــــامــــة”

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

أصدر االتحاد البحريني لكرة القدم

محمد موكييف

عبدالحسين

سبورت

يعتبر محمد موكييف أفضل شاب في
فنون القتال المختلطة وأكبر موهبة
للرياضة فــي جميع أنــحــاء العالم فهو
بــطــل  IMMAFلــمــرتــيــن ،واثــنــتــيــهــمــا

بمملكة البحرين .اآلن ،وبعد أن أصبح
مُ ً
ً
محترفا برياضة فنون القتال
قاتل
الــمُ ــخــتــلــطــة ،بــعــد أن أن ــه ــى مــســيــرتــه

المهنية من دون هزيمة بسجل ،22-0
عاد موكييف إلى المكان الذي ُتوجه به
بأفضل إنجازاته.

الكتاب التوثيقي إلنجاز كأس الخليج
العربي “خليجي  ،”24الذي أحرز لقبه

منتخب البحرين الوطني األول لكرة

في العام  ،2016أصبح “أبــا” بطل فئة
الــهــواة ،وبسرعة بعدها أصبح مُ قاتل
مُ ــح ــت ــرف ،وان ــض ــم الت ــح ــاد BRAVE

القدم للمرة األولى في تاريخه.

وحمل الكتاب عنوان “ذهب الزعامة”،
وتــضــمــن فــي الــغــاف ص ــورة لعاهل

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

 ،Combatإذ ح ــق ــق  3ان ــت ــص ــارات

عيسى آل خليفة ،وهــو يرفع كأس

في دورة وزن الذبابة ضمن فعاليات

وســلــط الــكــتــاب الــضــوء على الدعم

كـجــ�زء م ـ�ن بـطــ�ولـ�ة“  “�Kombat Bah

الــبــحــريــنــيــة مــن قــبــل جــالــة الــمــلــك،

مُ تتالية .وفي مملكة البحرين ،سيشارك

الخليج.

بــطــولــة  ،BRAVE CFوالــتــي سـ ُتــقــام

ال ــك ــب ــي ــر ال ـ ـ ــذي ت ــل ــق ــاه كـــــرة ال ــق ــدم

سيواجه زاك ماكوفسكي ،في
 ،”rainإذ ُ

واالستقبال الرسمي الــذي حظي به

النسخة الـ 42من البطولة.

المنتخب مــن قــبــل جــالــتــه وتقليد

النسخة الـ 37من البطولة في السويد،

الجيل البرازيلي الجديد

الــوطــنــي ،إض ــاف ــة إلـــى دعـــم رئــيــس

موكييف جاهز اآلن لشق طريقه لألعلى

البرازيل هي موطن فنون القتال

وبعد فوز ساحق على غلين مكفيغ في
ال ــت ــي أق ــي ــم ــت فـ ــي أغ ــس ــط ــس ،ف ــإن

في البطولة األسرع نموً ا في عالم فنون

القتال المُ ختلطة بالعالم .والمشاركة

المقبلة لمكييف ســتــكــون فــي بطولة
“ ،“Kombat Kingdomوهــي سلسلة
من  3بطوالت س ُتقام بمملكة البحرين
من تنظيم أكبر منظمة إعالمية بالشرق

األوسـ�ط ،وهي اتحا د �BRAVE Com

 ،batالتي تأسست من قبل سمو الشيخ
خــالــد ب ــن حــمــد آل خــلــيــفــة .وسـ ُتــعــقــد
البطولة بين  17سبتمبر 2020 ،واألول

من أكتوبر.

بطل “ ”IMMAFالعالمي
عبدالحسين ،الذي صنع التاريخ عندما

أصــبــح أول الجــئ يحقق لقب بطولة

 IMMAFللهواة .واآلن ،المُ قاتل المُ لقب

بـ ”أبا” ،يتطلع لصنع ما هو أكثر من ذلك،

وهو تحقيق لقب بطولة اتحاد BRAVE

 Combatالعالمي.

وولــد عبدالحسين في مخيم لالجئين
الفلسطينيين في لبنان ،وبعدها انتقل
إل ــى فــنــلــنــدا مــع عــائــلــتــه .وف ــي الــدولــة

اإلسكندنافية ،بــدأ يتدرب على فنون

القتال المُ ختلطة ،وانضم بعدها لفريق

فنون القتال المُ ختلطة الوطني لفنلندا.

الــمــخــتــلــطــة ،الــبــلــد الـ ــذي ولـــد فيه
مفهومها وهــي الــمــكــان ال ــذي قدم
ً
بعضا من أكبر المواهب التي
للعالم
شهدتها هذه الرياضة .جيل جديد
من النجوم البرازيليين العالميين
في طريقه إلــى القمة وهــم ينمون
هنا ،في اتحاد BRAVE Combat
الــذي يتخذ مــن البحرين مــقـرًا له.
أحــد األســمــاء الرئيسة لــهــذا الغزو
البرازيلي هــو فالفيو دي كويروز
الـــذي هــو أح ــد رعــايــا بــطــل العالم
السابق فــي بطولة “”BRAVE CF
لــلــوزن الخفيف لــوكــاس “مينيرو”
مــارتــيــنــز ،وه ــو واحـ ــد مــن ثمانية

جاللته ألبطال البحرين بوسام العمل
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،ودعم
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

كتاب إنجاز “خليجي ”24

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،عالوة على حفل االستقبال
الذي أقيم في حلبة البحرين الدولية

بحضور ممثل جاللة الملك لألعمال

اإلنسانية وشــؤون الشباب مستشار
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى

للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر

علي بن
خليفة:الخطوة
تكريم لألبطال

بــن حمد آل خليفة ،والــنــائــب األول
لــرئــيــس الــمــجــلــس األع ــل ــى للشباب

والــريــاضــة رئــيــس اللجنة األولمبية

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة ،وكــذلــك استقبال سموه

سيشاركون في المُ نافسة
مُ قاتلين ُ

للمنتخب في مطار البحرين الدولي،

سيشارك فالفيو
وفي  24سبتمبرُ ،

دفاع البحرين المشير الركن الشيخ

على لقب الــوزن الخفيف العالمي.

عالوة على تكريم القائد العام لقوة

دي كويروز ضد الروسي فيلموراد

خليفة بــن أحمد آل خليفة ،لرئيس

الخاسوف في النصف النهائي من

االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ

الــحــصــان األسـ ــود لــهــذه ال ـ ــدورة ،ال

ونائبه للشؤون الفنية الشيخ خالد

محتمل ،خصوصا بالنظر إلى سجله

اإلداري ـ ــة والــمــالــيــة عــلــي البوعينين

البطولة .على الــرغــم مــن اعتباره

علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة،

يــمــكــن اســتــبــعــاد ك ــي ــروش كبطل

بن سلمان آل خليفة ،ونائبه للشؤون

األخير.

واألمـــيـــن ال ــع ــام لــاتــحــاد إبــراهــيــم

تسليط الضوء
على الدعم
الكبير لكرة القدم
البحرينية

ولي العهد ،ودعم سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة.

ً
توثيقا لألجيال
وقال ”الكتاب سيظل
القادمة لما تحقق في خليجي 24؛
بــفــضــل جــهــود م ــن ســاهــم ف ــي بــنــاء
هذا اإلنجاز الكبير .التوثيق أمر مهم

البوعينين.

كــمــا اشــتــمــل الــكــتــاب عــلــى كــلــمــات
خلدت اإلنــجــاز التاريخي لمنتخبنا،

باإلضافة إلى شرح موجز عن “فرحة

وطن” التي عمت أرجاء البحرين بعد
التتويج باللقب الخليجي ،وصــور
الوفد الرسمي لمملكة البحرين في

البطولة .وتناول الكتاب سير إعداد

وتحضير المنتخب للمشاركة ،إضافة

إلى مشواره طوال المباريات الخمس

التي خاضها حتى موعد التتويج،
عـــاوة عــلــى رص ــد أصـ ــداء اإلنــجــاز،

باإلضافة إلــى المشاركات الرسمية

لوفد مملكة البحرين في لجان بطولة
“خليجي .”24

وفي هذا اإلطــار ،أكد رئيس مجلس
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل
خليفة أن توثيق اإلنجاز التاريخي
لمنتخبنا األول جاء ضمن إطار حرص

مجلس اإلدارة على رصد المشاركة
التي تكللت باإلنجاز األول من نوعه
للكرة البحرينية ،والذي تحقق بفضل

ما تحظى به الرياضة البحرينية من
دع ــم خ ــاص وكــبــيــر مــن قــبــل جاللة

الملك ،وسمو رئيس ال ــوزراء وسمو

لــأحــداث التاريخية والــفــريــدة من
نوعها ،إذ إن إصدار هذا الكتاب جاء
ليبرز الجهود والعمل الجبار خالل
الفترة التي سبقت البطولة”.
وأوض ــح الشيخ علي بــن خليفة بن
أحمد آل خليفة أن توثيق اإلنجاز
يــعــد تــكــريــمً ــا ألب ــط ــال خــلــيــجــي 24
الستذكار ما تحقق ،مشيرًا إلــى أنه
ســيــكــون داف ــعً ــا ألســــرة كـ ــرة الــقــدم
البحرينية نحو بذل مزيد ومضاعفة
الجهود من أجل االرتقاء والتطوير
وتحقيق إنــجــازات مستقبلية على
جميع األصعدة.

تجربة قيادة :الهاتشباك سكودا فابيا الرائعة

ظهر تصميم تخيلي جديد من
“ ،”Kolesa.ruيكشف عما قد تبدو
عليه لـ “ميتسوبيشي جاالنت” إذا
قررت صانعة السيارات اليابانية
إعادة إحيائها حاليا وإعطائها
مظهرا عصريا .حافظ المصممون
على اتصال السيارة في التصميم
التخيلي بالجيل السابق ،إال أنها
حصلت أيضا على تحديثات
عصرية في الوقت نفسه ،وال يوجد
شيء عدواني في التصميم.
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سيارة أوربية مصممة
لتوفير الراحة في كل شيء
طارق البحار

أضافت أخيرا ســكودا األوروبية الرائدة في صناعة الســيارات لمسات محدثة
علــى صغيرتهــا الناجحــة جــدا فابيــا ،ولــم تؤثــر التغييــرات هــذه علــى المظهــر
فحســب ،بــل أثــرت أيضــا على التصميــم الداخلــي ،فضال عن وحــدات الطاقة،
وتلقــت الهاتشــباك الجميلــة معــدات إضافيــة تســاهم فــي القيــادة المريحــة
واآلمنة.

لكزس  RC 2021مع إصدار Black Line

واســتــطــاعــت ســكــودا التشيكية مع

أوكتافيا وسوبيرب ،ليتمتع بخطوط

كشفت لكزس عن سيارة لكزس  ،RC 2021التي ستتوافر مع إصدار Black

انــطــاقــتــهــا ألول م ــرة مــن الــوصــول

عالية بدال عن المستقيمة مع تناغم

 Lineالمميز .التحديثات لموديل العام  2021ليست كثيرة ،وإنما ستقتصر
على لون خارجي أزرق جديد يسمى “ ،”Grecian Waterونظام رصد البقعة

العمياء بصورة قياسية ،ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية ،إضافة إلى مرايا
خارجية كهربائية مع ميزة التدفئة.

لكن الخبر األبرز في “ ”RC 2021هو إصدار  ،Black Lineالذي يأتي بتفاصيل

أكثر إثارة في التصميم ،وسيتوفر في طرازي  RC 300و RC 350وسيعتمد
على فئة  ،F Sportوتتميز كل سيارة من ســيــارات  Black Lineبأضواء

أمامية  LEDثالثية الشعاعات ،وإطارات  F Sportرياضية مقاس  19بوصة

مطلية بالكروم األسود المتقطع ،وكذلك فوهات عادم داكنة.

سيارتها األصغر من المجموعة منذ
إلــى أعلى درجــات النجاح والتفوق

في كل مكان ،واستطاعت بيع أكثر
م ــن مــلــيــون ون ــص ــف وح ـ ــدة مــنــهــا.

وفــي الــمــوديــل الــجــديــد ال ــذي تحت

تجربتنا هذا األسبوع من “البهباني

أخــوان” وكيل هــذه العالمة العريقة
ف ــي الــبــحــريــن ،ارتـ ـ ــأت س ــك ــودا أن

تصنع لنا سيارة جديدة تحقق جميع

المقاييس الموضوعة لها لكي تبقى
عــلــى نــهــج ســابــقــتــهــا ،ب ــل ولــتــذهــب

بالنجاح إلى أبعد من ذلك ،ويمكنكم

وهي تؤكد النمط “المنحوت” الكلي
للجسم ال ــذي يــقــدم لنا ســيــارة أكثر

جاذبية ،مقارنة بالمنافسات إيجابا،
وت ــب ــدو الــخــطــوط ال ــح ــادة للجسم

مركبات  F-150الشهيرة من فورد األمريكية.

األول ســيــزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة  2.0و 2.5ليتر،

مــن خ ــال الــتــجــربــة أيــامــا ع ــدة في

شوارع البحرين اكتشفنا أن السيارة
تــأخــذ الــتــســارع بــثــقــة بــيــن دواســـة
ال ــوق ــود والــمــحــرك هــنــاك اســتــجــابــة
مــثــالــيــة بـ ــصـ ــورة هـ ــادئـ ــة ج ــدا ،م ــع

تعليق أكثر صالبة بسبب استخدام
م ــم ــت ــص ــات الـ ــصـ ــدمـ ــات ال ــج ــدي ــدة

مــمــا يــعــطــي الـــتـــوازن الــمــثــالــي بين

الراحة واستقرار السيارة الرياضية

”الرادياتير“ انسيابي أكثر من السابق،

مع توافق كبير في جسم السيارة،

وتحمل المركبات اسم “ ”Foton Generalالتجاري ،وسيطرح منها نموذجان،

بتقنية  LEDأيضا.

الــســرعــات تحس باستجابة عالية،

كما تغيرت في الشكل والتكنولوجيا

سيارات بيك آب كبيرة تطورها شركة  Fotonالصينية ،لتنافس من خاللها

مع كشافات  LEDومصابيح خلفية

والشبابية .السيارة جاهزة لالنطالق؛

وتتبع اإلنــارة األمامية خط الشبكة،

تــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورا وفيديوهات تظهر تصميم

واضـــح بــيــن الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة

التعرف عليها أكثر في هذه السطور.
خ ــض ــع ه ــي ــك ــل ال ـ ــط ـ ــراز ال ــم ــحـ ـ ّدث
لتغييرات عــدة ،فقد أصبحت شبكة

فوتون الصينية تنافس فورد  F-150العمالقة

بيضوية عصرية جدا وذات انسيابية

واع ــدة فيما يتعلق بالديناميكيات
واالنطالق ،ومن الوهلة األولى خلف

المقود تبين أن هذه السيارة صغيرة،
ولــكــنــهــا ريــاضــيــة وســريــعــة الــحــركــة
وجــــاهــــزة ل ــان ــط ــاق ألربـ ـ ــع ركـ ــاب

وربــمــا أكــثــر ،وســكــودا جعلت فابيا
الــجــديــدة تتحلى بتصميم مختلف

تماما ومستوحى من شقيقاتها مثل

بــســبــب خ ــف ــة وزنـ ــهـ ــا وع ــن ــد جــمــيــع

وتشعر بالجهد ال ــازم للتحكم في

مسار الحركة ،مع العديد من وسائل
األم ــان مثل نــظــام الــفــرامــل المانعة
ل ــان ــغ ــاق ( ،)ABSوالــتــحــكــم في

الجر ،والقفل التفاضلي اإللكتروني،
وم ــس ــاع ــدة الــكــبــح الــهــيــدرولــيــكــي،

ومستشعر ضغط اإلطــارات ،ونوافذ
ومــرايــا كهربائية الــحــركــة والكثير

من األمان ،كل هذا يسمح لنا ببسط

السياقة واالستمتاع برحابة طرق
المدينة والــطــرق الحرة بثقة كاملة

للجميع فيها.

لــداخــلــيــة الــســيــارة مــمــيــزات كثيرة،

ولعل أهمها جودة المواد المستخدمة
بــالــداخــل كــســيــارة أوروبـــيـــة ،وهــذا

واضح من خالل الجلوس واالنطباع

األول ،البالستيك من نوعية ممتازة
مع عناصر ناعمة هنا وهناك ،وحتى
الـ ــمـ ــواد الــمــســتــخــدمــة ف ــي صــنــاعــة

المقاعد ممتازة جدا لحجمها وأكثر

متانة ومقاومة للتآكل .وتم تحديث
لــوحــة الــمــعــلــومــات ،وأصــبــحــت أكثر

ســهــولــة وتــكــنــولــوجــيــا ف ــي توصيل
هــاتــفــك واالس ــت ــم ــت ــاع بــكــل مــزايــا
الــســيــارات الــفــارهــة الــكــبــيــرة ،نظام

متعدد باللمس بقياس  6.5بوصة
ونظام “سكودا كونيكيت” ونظام أبل

كاربالي وأندرويد أوتو وميرورلينك.

وقـــامـــت ســـكـــودا أثـــنـــاء الــتــصــمــيــم

الداخلي ،إعطاء الشعور بالجمالية

والواقعية ،إذ يتقاطع البساطة مع
فخامة وعقالنية السيارة الرياضية،
كما يتضح مــن الــخــطــوط الزوجية
لــلــوحــة الـــعـــدادات وعــجــلــة الــقــيــادة

ال ــري ــاض ــي ــة وال ــم ــق ــاع ــد ال ــت ــي تــأتــي

بلونين ،وتلقى المقاعد األمامية دعمً ا

جانبيا ،أسفل دعــامــة أسفل الظهر،
ً
حتى في الرحالت طويلة ،لن تشعر
بالتعب في الظهر أبدا ،وهذا يحسب

تماما لهذه الفئة من السيارات التي
دائ ــم ــا يــشــتــكــي م ــن مــقــاعــدهــا غير

الــمــريــحــة ،لكن ســكــودا تغلبت على
هـ ــذا األم ـ ــر بــخــبــرتــهــا الــطــويــلــة في

صــنــاعــة الــســيــارات ،إذ تــعــد ســكــودا

فــابــيــا واح ـ ــدة م ــن أكــثــر الــســيــارات

شعبية في الماركات التشيكية ،مع

أختها األكبر ”أوكتافيا” الممتازة في
الداخلية جدا من حيث المساحات،

ومحركات بنزين بسعة  2.5ليتر بعزم  238حصانا ،ستعمل جميع هذه

واشــتــهــرت مــنــذ انــطــاقــتــهــا مــوديــل

أما النموذج الثاني من هذه السيارات ،فسيبنى على منصات  ،P4وسيكون

دومـــا ،وتــجــاوزت بــذلــك منافساتها

بالديزيل بسع ة  3.8ليتر ،وسيكون أغلى نموذج لسيارة بيك آب تنتجها �Fo

الشقيقة ،فما تــزال فابيا تعطي كل

وقــال قونج يوي تشيونج المدير العام للمجموعة ،في تصريحات سابقة

الــوظــيــفــي الــمــعــقــول ،والــتــرقــيــة في

في السنوات الماضية ،فيما تعتزم استثمار  2.8مليار يوان خالل السنوات

وألمنيوم مصقول وخياطة متباينة

المحركات مع علب سرعة  ZFأوتوماتيكية بـ  8سرعات.

فابيا بالذكاء التصميمي في الداخلية

شبيها بسيارات  F-150أيضا ،لكنه سيزود بمحركات توربينية كبيرة تعمل

األحـ ــدث مــثــل فــولــكــس فــاجــن بولو

 tonحتى اآلن.

ركابها بيئة مريحة ،بفضل التخطيط

له “لقد قامت الشركة بــزيــادة بــذل الجهود في مجال األبــحــاث والتطوير

النمط الداخلي ،وأقمشة أكثر جرأة،

الخمس المقبلة”.

مما يعطي انطباعا بجودة عالية.

تنطلق الــســيــارة بــصــورة قــويــة جدا

ورياضية على الطرقات ،مع كفاءة
عالية في القدرة الحصانية ،فقد تم

في الموديل الجديد إعادة معاير هذا
الــمــحــرك بــقــدرة  95ق ــدرة حصانية،

وتعتبر أكثر المحركات كــفــاءة في

اســتــهــاك ال ــوق ــود ،ســيــارة مصممة

لتوفير الراحة في كل شيء.

من الناحية الميكانيكية تأتي فابيا
بــمــحــرك  1.6عــمــلــي ج ــدا ومــنــاســب

لــحــجــمــهــا وان ـ ــدف ـ ــا هـــــذه ال ــس ــي ــارة

الــتــشــيــكــيــة الــهــاتــســبــاك ،م ــع وح ــدة

محسنة جــدا فــي الــصــنــاعــة ،وليس

بها الكثير من المالحظات الصوتية
الخارجية المزعجة ،والتي تنتجها
الـــعـــديـــد مـ ــن ال ــم ــح ــرك ــات ثــاثــيــة

األسطوانات .إن الوصول إلى سرعة
 60ميال في الساعة في غضون 10

ـوان س ــوف يــكــون كــافــيــا بالنسبة
ثـ ـ ٍ
لمعظم مشتري فابيا ،وهو أمر طيب
جدا لمعظم شوارع البحرين.

يشير صانع السيارات التشيكي إلى
أنه تم بيع أكثر من  4ماليين “فابيا”

منذ إصدار نموذج الجيل األول في
العام  ،1999ونموذج الجيل الثالث

الحالي بيع منه أكثر من نصف مليون
نسخة ،فهي سيارة أوروبــيــة مرحة

جــدا وذات بنية قــويــة وج ــودة في
الداخل والخارج مع تاريخها الطويل

في صناعة السيارات.

هوندا أوديسي الجديدة ..استمرار النجاح
قدمت هوندا طــراز أوديسي  ،2021الــذي يأتي مع تغييرات خارجية
ً
أيضا تقنيات جديدة
ومكونات داخلية جديدة .ويكتسب هذا الطراز

ومعدات قياسية إضافية.
أماميا جدي ًدا وشبكة معدلة ووحدات إضاءة
من الخارج ،نرى مص ًدا
ً
محدثة .وفي طراز القاعدة  Odyssey LXنرى أنها باتت مجهزة بأضواء
 LEDوزجاج الخصوصية وعجالت من األلمنيوم قياس  18بوصة.

في الــداخــل ،هناك وحــدة تحكم مركزية محدثة ونظام ذاكــرة جديد
ً
أيضا خطافات ألكياس البقالة إلى
للمقعد الخلفي .وأضاف المصممون

الجزء الخلفي من مقاعد الصف الثالث.

مرسيدس اس كالس  2021الهجينة

وتشمل الميزات األخــرى المقاعد األمامية الكهربائية ،ونظام التحكم

تم اإلعــان عن فئتين مختلفتين من الجيل الجديد من مرسيدس إس كالس

والــتــشــغــيــل بــزر

 ،2021وهما  S500و.S580

الــتــلــقــائــي ف ــي الــمــنــاخ

الضغط.

أستون مارتن تستعد إلطالق DBX
كشفت أستون مارتن عن أن عمليات تسليم سيارة دي بي إكس الجديدة كليا
إلى العمالء في منطقة الشرق األوســط ستبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل،

في البداية ،تستمد  S500قوتها من محرك بست أسطوانات تيربو سعة  3لترات

عقب احتفال العالمة بإنتاج أولــى ســيــارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة

محرك  V8مزدوج التيربو سعة  4لترات بقوة  496حصانا و 700نيوتن /متر من

العام الجاري.

ويتميزان بنظام هجين خفيف بجهد  48فولت ،وها هي فئة أخرى هجينة بالقابس

األوســط وأفريقيا دان بالمر “حظيت سيارة دي بي إكــس الجديدة باستجابة

تستمد  S580eالهجينة بالقابس قوتها من محرك بنزين بـ  6أسطوانات تيربو.

التي وردت من جميع أنحاء العالم بعد تجارب القيادة األولى للسيارة”.

بقوة  429حصانا و 520نيوتن /متر من عزم الدوران ،في حين تحصل  S580على

االستخدامات في منشأة التصنيع التابعة لها في سان أثــان بويلز خالل صيف

عزم الــدوران ،ويتم إقــران كل المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات،

وبهذه المناسبة ،قال رئيس أستون مارتن الجوندا في المملكة المتحدة والشرق

تنكشف رسميا في أوروبا.

إيجابية للغاية من قبل العمالء الحاليين والجدد ،كما هي الحال بالنسبة لآلراء

tariq_albahhar
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أساليب للوقاية من سرقة الهوية
أصبــح الجميــع معرضيــن لالســتهداف بهجمــات ســرقة الهويــة فــي الوقــت الراهــن،

وإحصائيــا يتجــه معظم المجرمين اإللكترونيين إلى تجنب مهاجمة األهداف البارزة
والمرتبطــة بقيمــة كبيــرة؛ ذلــك أن اهتمامهم يتركــز في الغالب على األهداف الســهلة
والمتوافــرة بأعــداد كبيــرة .وهــذا مــا كان يحصــل فــي الســابق ،لكن جائحــة فيروس
كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19شــجعت المجرميــن اإللكترونيــن علــى تكثيــف وزيادة

وتيرة بحثهم عن األهداف الضعيفة والمعرضة .وفي سبيل تعزيز الوقاية االستباقية

من هجمات سرقة الهوية ،ندرج فيما يلي أفضل الممارسات التي يجدر اتباعها:

التي تسمح بتغيير كلمة الــمــرور وإدارة
إع ـ ــدادات األم ــن فــيــهــا .كــمــا يــجــب اتــبــاع
األسـ ــلـ ــوب الــصــحــيــح عــنــد الــتــخــلــي عن

الهواتف والحواسيب المحمولة وأجهزة
التخزين القديمة.

حماية الخصوصية في األماكن العامة:

ات ــب ــاع اإلج ـ ـ ــراءات الــصــحــيــحــة لحفظ

من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور،

إذا كــان من المستبعد استخدام تطبيق

تبقى آلية فعالة تقدم مستوى إضافيا من

استخدامها ألجل الخدمات المصرفية عبر

م ــرور فــريــدة تــحــتــوي عــلــى أقــصــى عــدد

ت ــج ــن ــب اإلف ــراط ف ــي ال ــم ــش ــارك ــة عبر

استخدام بطاقة ائتمان) أو الخدمات

يجب إع ــادة التفكير فــي األشــيــاء التي

ويجب عدم مشاركة المعلومات

المستخدمة فــي الــمــشــاركــة ،إذ إن تلك

االئــتــمــان أو تــاريــخ الــمــيــاد أو

تعتبر ثـ ــروة للمجرمين عــلــى اإلنــتــرنــت

أرقام عضوية) خالل المكالمات

إدارة كلمات المرور ،فيجب إنشاء كلمات
مسموح به من األحرف واألرقام ،مع عدم

» »وخضعت كاردي بي لجلسة تصوير مذهلة تقمصت فيها دور النجمة
باميال أندرسون كصائدة جوائز في فيلم “.”Barb Wire

البيت واستخدام أجهزة إنترنت األشياء

شبكات “واي فــاي” عرضة للتنصت على

واختيار كلمات المرور:

» »تكلفت كاردي بـي  100ألف دوالر إلجراء فحوص فيروس كورونا
للعاملين والمشاركين في كليبها الجديد قبل العمل عليه ،كما قررت
التبرع بمليون دوالر لبرنامج تمكن المرأة ،وقد تصدرت المرتبة األولى
في قائمة بيلبورد لألغاني األكثر نجاحا وإيرادات ،وتخطت النجمة أريانا
غراندي بكليب “ ،”7ringsالذي حصد  85.3مليون دوالر.

يــجــب حــمــايــة الــشــبــكــات الالسلكية في

نسيان إعــادة ضبط كلمة المرور مباشرة

لكن عملية توثيق الدخول بعوامل متعددة

نطاق واس ــع ،ولــذلــك يجب االمــتــنــاع عن

األمان.

اإلنترنت أو التسوق (أي نشاط يتضمن

اإلنترنت:

ن ــش ــارك ــه ــا ع ــب ــر اإلنـــتـــرنـــت واألس ــال ــي ــب

قــد يشتكي الــبــعــض مــن اإلربـ ــاك بسبب

المعلومات الشخصية المقدمة طواعية

رقم الضمان االجتماعي أو أي

السيما أنــهــا تتطلب إدخ ــال رمــز إضافي

تجعل صاحبها هدفا سهال لسارقي الهوية.

الــصــوتــيــة فــي األم ــاك ــن الــعــامــة،

توثيق تصريح الدخول بعوامل متعددة:

هذه اآللية في الدخول اآلمن للحسابات،
يُرسل الحقا عبر رسالة نصية بعد االنتهاء

حماية الخصوصية في المنزل:

الــهــويــة األخ ــرى عند التعامل مــع أنظمة
نقاط البيع.
تجنب التحول إلى هدف سهل:
يــتــجــنــب ال ــم ــح ــت ــال ــون عـ ـ ــادة الــعــقــبــات
والــصــعــوبــات عــنــد مــحــاولــتــهــم اخــتــراق
الحسابات ،ولــذلــك كلما زادت العراقيل
الموضوعة في طريقهم كان ذلك أفضل.
ومفتاح األمــان يكمن في تجنب التحول
إلــى هــدف سهل .إذ ينبغي معرفة كل ما
يتوجب فعله (بحسب القدرة) والبقاء على
أهبة االستعداد .فالبقاء دون اتخاذ فعل
لم يعد من الخيارات الصحيحة في الوقت
الحالي.

الــطــبــيــة أو الــمــرتــبــطــة بــالــصــحــة.

الشخصية (مثل أرقــام بطاقات

حال اختراق أحد الحسابات.

الشخصية وأرقـ ــام العضوية ومعرفات

والتأكد من حماية أرقــام التعريف

النجمة زهرة عرفات :أنا فنانة محترمة
وأرفض أن أكون “أراجوزا”

لــســت فاشينستا واســتــطــعــت أن آخـــذ مــن محنة الــكــورونــا كــل إيجابياتها

تحتــرم الفنانــة زهــرة عرفــات فنهــا وجمهورها منذ أوائل ظهورها في المجال الفني حتى اليوم ،وزادتها الســنوات وهجا ونضجا فنيا .حضورها مميز ورصين،
ولها العديد من المشــاركات الناجحة في المسلســات الخليجية والمســرحيات الكوميدية ،لقبوها بملكة الشاشــة البحرينية ،وصنفها النقاد كواحدة من أفضل
فنانــات الخليــج ،قالــت فــي حــوار جديــد إن ســبب اختفائهــا عــن النــاس فــي السوشــال ميديا بســبب الناس ،فهــي تحتــرم جمهورها جدا الــذي تعتبــره المعيار
الحقيقي للنجاح ،وهو ما يفســر اختفاءها عن مواقع التواصل حين تعرضت لهجوم على أحد أعمالها الذي لم ينل استحســان المتابعين في الحلقة األخيرة،
قائلة “الجمهور ال يعاند” ،ونفت أن تكون مثيرة للجدل أو باحثة عن الشــهرة بالمشــكالت والتعري ،وقالت لـ “األنباء” الكويتية إنها تعتبر نفســها فنانة وليســت
فاشينســتا رغــم أنهــا كانــت تقــدم اإلعالنــات منذ التســعينات وقبل ظهور عالم البلوغرز والسوشــيال ميديا ،مؤكــدة أنها تحرص في الترويــج على المصداقية
واألمانة؛ حفاظا على ثقة الجمهور.

وأضــافــت ”نـ ــادرا مــا أك ــون (تــريــنــد) فــي أزم ــة أو

حريصة على تقديم الحقيقة لجمهوري ،حتى إذا

عــن الشهرة بالتعري ألجــنــي مــشــاهــدات زائ ــدة،

دعاية زائفة حتى أحافظ على الثقة التي منحها

مشكلة مــا على “الــســوشــيــال ميديا” وال أبحث
لكنني فرحت كثيرا عندما تواصلت مع الجمهور

عبر “تويتر” ،وكان األمر بعيدا عن إثارة الجدل،

لدرجة أني تعبت من كثرة الكتابة وأنا أتواصل
مــع الــجــمــهــور ووجـ ــدت أنــنــي أصــبــحــت “تــريــنــد”

بشكل إيجابي ومحترم .أما أن أكون “أراجــوزا”
ويحبني الــنــاس وال يحترموني ،فــهــذا الشيء

مرفوض رفضا تاما بالنسبة لي“.

تلقيت (نقصة) أنقل الصورة لهم بصدق من غير
جمهوري لي“.

وعن أصــداء مسلسل “كأن شيئا لم يكن“ أكدت
أنــهــا كــانــت مرضية بالنسبة لــهــا ،وقــالــت ”دائــمــا

أطمع في مزيد ،وأنا أحب وأفضل هذه النوعية
مــن األعــمــال ،فالشخصية التي لعبتها فــي هذا

العمل أحببتها كثيرا ،بفضل كتابة الكاتبة المميزة
سحاب ،فعادة ما تكتب المرأة مشاعر وتفاصيل

وعن ظاهرة دخول النجوم في تسويق المنتجات

ال يمكن للرجل أن يكتبها( .كــأن شيئا لم يكن)

أو يروجون لبعض المنتجات ولدي بوتيك على

بين فترة التسعينات واأللفيات الحالية ،لكن في

قالت عــرفــات”أنــا مــن الفنانين الــذيــن يسوقون
(بــوتــيــكــات) ،لــكــن ه ــذا لــيــس كــل مــا فــي األم ــر،

فــاألمــر بالنسبة لــي مجرد تسلية ،فمثال
أقوم بتقديم اإلعالنات وما إلى ذلك،

لكن في نهاية األمر أنا فنانة ولست

فاشينستا ،واألفضل لي أن أسوق
لنفسي كوني ممثلة وفنانة ،كما

أن تسويق أو ترويج الفنانين
للمنتجات أم ــر لــيــس بجديد

علينا ،فقد قدمنا اإلعالنات

منذ التسعينات وقبل
ظــــــهــــــور عـ ــالـ ــم
الـــــبـــــلـــــوغـــــرز،

ل ـ ـ ــك ـ ـ ــن اآلن
أص ــب ــح هــنــاك
مـــخـــتـــصـــون

أكثر في هذا

األمـــــــــــر م ــث ــل

ا لفا شينستا ت

وغــيــرهــن ،وأن ــا

عمل لم يفهمه الكثير في بداياته؛ نظرا للتداخل
مجمل األحــوال الفكرة كانت جيدة
ج ـ ــدا ،وال ــص ــدى كـ ــان مــرضــيــا،
وأنــا أعلم أن موسم الدراما
الرمضانية يكون مزدحما،
فهناك أعــمــال تــأخــذ حقها
كــامــلــة وأع ــم ــال نــوعــا مــا،
وق ــال ــت إنــهــا ف ــي رمــضــان

الـ ــمـ ــاضـ ــي ت ــاب ــع ــت بــعــض

ال ــم ــس ــل ــس ــات األج ــن ــب ــي ــة،

وكان السؤال الذي يدور في
رأسها ”متى سنصل إلى
هــذه المرحلة وهذه
الدرجة؟ لماذا ال
نجعل المشاهد
يــتــحــمــس حــتــى

يــرى الحلقة إلى
آخ ـ ــره ـ ــا ،مــثــلــمــا

يفعل الغرب؟“.

وأكـــــــــــــــدت أن:

الخلل في عدم تنوع القضايا المطروحة ،وعلى

القائمين على الدراما االهتمام بذلك ،فمسلسالتنا
تــنــحــصــر مــشــاهــدهــا بــيــن “ال ــش ــرك ــة والــمــخــفــر

والــمــشــفــى” ،وم ــا إل ــى ذل ــك م ــن مــشــاهــد اعــتــاد

المشاهد أن يراها دائما على الشاشة إضافة إلى
عدم وجود فكرة تستفز المشاهد ،كما أننا ولألسف

ال يوجد لدينا تواصل مع الجمهور والمشاهدين،
والبــد مــن وجــود ذلــك التواصل حتى يستطيع

المشاهد استيعاب الرسالة التي يقدمها العمل،
ونحن الفنانين نستطيع توصيل هــذه الرسالة

بدورنا .وفي سؤال في لقائها بالفيديو مع موقع
األنــبــاء عــن أنها مثيرة للجدل فــي “السوشيال

ميديا“ قالت إنها ال ترى نفسها كذلك ،وال تسعى
لهذا الشيء ،ونادرا ما تأكون “تريند” في أزمة أو

مشكلة ما على “السوشيال ميديا” ،وال تبحث عن
الشهرة بالتعري لتجني مشاهدات زائدة .وقالت
عــن اتــجــاه بــعــض الــفــاشــيــنــســتــات إل ــى التمثيل

”المجال مفتوح أمام كل من لديه الموهبة سواء
الفاشينستا ،أو غيرها ،ونــقــول هــذا الميدان يا
حميدان ،والمهم هو أن يثبت كل صاحب موهبة
نفسه في هــذا الــمــجــال“ .وفــي ســؤال بعيد عن
الفن وأقرب إلى حياة الفنانة البحرينية المقيمة
بالكويت عن ماذا فعلت بها أزمة كورونا ،وأين
قضت فترة الحظر ،أجابت بأنها مع بداية األزمة
غــادرت الكويت إلــى اإلم ــارات لتصوير مسلسل
“الشهد المر” ،وبعد انتهائها عــادت إلى البحرين

ومنها إلى الكويت مرة أخرى ،وقالت :استفدت
كثيرا من أزمــة “كــورونــا” ،وأرى أنها كانت فترة
إيجابية إلــى حد كبير رغــم مأساوية ما سببته
األزمة وما آلت إليه تداعياتها ،فقد استطعت أن
أرتــب أمــورا كثيرة في حياتي وبيتي وأبنائي،
وكانت فترة مفيدة في ترتيب الناس بحياتي،
ورغــم ما خلفته هــذه الجائحة من تأثير سلبي
على الجميع ،لكني بفضل هللا استطعت أن آخذ
من هذه المحنة إيجابياتها.
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رحل الممثل المصري عبدالرازق الشيمي ،بعد
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شقيقه محمد الشيمي ،عبر حسابه على موقع
“فيس بوك”.
ويعد عبدالرازق الشيمي من أشهر كومبارسات
الــســيــنــمــا الــمــصــريــة ،ويــعــرفــه الــجــمــهــور بــاســم

السنة الثانية عشرة  -العدد 4352

“فرعون”؛ نظرا لظهوره في أكثر من عمل بهذا

األحد

االســم .وكتب شقيقه محمد الشميي قائال “إنا
لله وإن ــا إلــيــه راجــعــون ..تــوفــي إلــى رحــمــة هللا
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رحيل “فرعون” السينما المصرية

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

تعالى أخــي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما ..والــعــزاء على
مقابر األسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا ،الدعاء له

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

بالرحمة والمغفرة” .وشارك عبدالرازق في العديد من األعمال الفنية ،منها
“يوميات ونيس”“ ،الرجل اآلخر”“ ،لدواعي أمنية”“ ،كناريا وشركاه”“ ،بلية
ودماغة العالية”“ ،الحقيقة والسراب” وغيرها.

أعلنت محطة “إيه إم سي” التلفزيونية األميركية
المشفرة أن عرض مسلسل “ذي ووكينغ ديد”
األميركي ينتهي سنة  ،2022بعد موسم حادي عشر
يمتد عامين ويشمل  24حلقة.

أحمر الشفاه من أكثر الخاسرين بسبب كورونا
تأثر قطاع مستحضرات التجميل

فتح المتاجر سيصاحبها انتعاش

فيروس كــورونــا المستجد؛ نتيجة

ارت ــداء الكمامات قضيا على تلك

في فرنسا خصوصا بعواقب وباء
ارتـ ـ ــداء الــكــمــامــات ،وال يــبــدو أن

هــذا القطاع سيتعافى في الوقت
الـــراهـــن ،فــيــمــا اســتــمــرت مبيعات
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــخــاصــة

بالعينين.

في المبيعات .لكن األزمــة وفرض
اآلمال”.

ً
وفقا لدراسة ُنشرت هــذا األسبوع

من قبل شركة “نيلسون” الفرنسية
الــمــتــخــصــصــة فـ ــي مــســتــحــضــرات

التجميل ،فإن مبيعات مستحضرات

وذكرت شبكة “سي.نيوز” الفرنسية،

التجميل انخفضت بنسبة 16.9

الحــتــواء انــتــشــار جــائــحــة “كوفيد

الــعــام الــجــاري .وأوضــحــت الشركة

أن “تدابير الحجر الصحي المنزلي

 ،”19وجهت بالفعل ضربة لمبيعات
مستحضرات التجميل”.

 %في األشهر الثمانية األولــى من
أن المنتج األكثر تــضــررًا هو أحمر
الــشــفــاه ،فبعد انــخــفــاض المبيعات

وأضافت الشبكة الفرنسية “اعتقدنا

بنسبة  % 75أثناء فترة الحجر ،بلغ

تــدريــجــيــا ف ــي الــمــجــتــمــع وإع ـ ــادة

إلغاء تدابير الحجر.

بــعــد ذل ــك أن ال ــع ــودة إل ــى الــحــيــاة

سيدة سعودية تترشح

لرئاسة ٍ
ناد رياضي

تاريخيا،
سجلت عواطف السهو اسمها
ً
لتكون أول سيدة مترشحة لرئاسة نادٍ

رياضي في السعودية ،بعد نهاية مدة
مجلس اإلدارة الحالي برئاسة زوجها
أحمد السهو.

وع ــن أســبــاب تــرشــحــهــا لــرئــاســة نــادي

القلعة بمنطقة الجوف ،قالت لـ”العربية.
ن ـ ــت”“ :ســجــلــت نــفــســي ك ـ ــأول ســيــدة

سعودية مترشحة لرئاسة ناد رياضي
بالمملكة ،وأنــا سعيدة بهذه المناسبة،
ولـ ــدي الــخــبــرة الــكــافــيــة إلدارة ن ــادي

الــقــلــعــة ،الســيــمــا م ــع وج ـ ــود زوجـ ــي،

فهو يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة
الــجــوف وخــارجــهــا ،ولــه تــاريــخ عريق

االنخفاض اآلن  % 26.4منذ بدء

أطباء :ال تغسل أسنانك بعد تناول القهوة مباشرة
كثيرين من محبي تناول القهوة يبادرون باستخدام فرشاة
األسنان بعد انتهائهم مباشرة من تناول المشروب؛ ما ينتج

نــشــر م ــن “بــلــومــبــرغ” منذ
تقريبا .وأمــس
أسبوعين
ً

قيومجيان ،بقوله “غسل األسنان مباشرة بعد تناول القهوة

ولحسن الحظ ،فإن حل تلك المشكلة سهل وبسيط ،وهو
االنتظار فقط لمدة  30دقيقة بعد االنتهاء من شرب القهوة،

إذ يوصي الباحثون بترك فاصل زمني بين شــرب القهوة
وغسل األسنان بالفرشاة ال يقل عن  30دقيقة؛ إذ سيمنح

ذلك الفاصل طبقة المينا فرصة لكي تصبح قوية مرة أخرى

وخبرات رياضية كبيرة ج ًدا” .وأشارت

بعد ضعفها لفترة بسبب آثار القهوة.

 2030التي تؤكد أهمية مشاركة النساء

هو مضمضة الفم بالماء ،إذ تعمل تلك المضمضة على تعزيز

السعودية أثبتت نجاحها وجدارتها في

وفي حال تكوّ نت بقع على األسنان نتيجة المداومة على

أن هــذه الخطوة تحقق رؤيــة المملكة

وعاود زاره ليقول إن ما يمكنك القيام به خالل ذلك الفاصل

في تولي المناصب القيادية ،وأن المرأة

تدفق اللعاب ،وبالتالي إعادة المعادن لألسنان.

جميع المجاالت.

ل ــل ــم ــرة األولـــــــى فـ ــي تــقــريــر

وهو ما علق عليه طبيب األسنان المقيم في كاليفورنيا زاره

بشكل أكبر في حقيقة األمر”.

“ماي فالور” تبدأ التجارب البحرية
تــــــهــــــدف الـــســـفـــيـــنـــة

االســتــكــشــافــيــة “م ــاي
فــــــــاور” الـــتـــي تــعــمــل

بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة،

 ”SEتأتي بتصميم قديم ،كما تنطلق دون ميزة تخطيط القلب (.)ECG
الــكــلــفــة مــن الــســاعــات الذكية

وهي الطبقة التي تحميها من البقع واألضرار األخرى.

في تلك الحالة ،وهو ما يجعل األسنان أكثر عرضة لألخطار

أكدت تســريبات حديثة أن ســاعة “أبل” المقبلة التي تنطلق بعنوان “WATCH
ُ
وكشف عن إصدار “أبل” منخفض

عن ذلك اإلضرار باألسنان .والسبب وراء ذلك هو أن القهوة
تحظى بتركيبة حمضية ُتن َِّعم طبقة المينا الخاصة باألسنان،

أمر يعمل على إزالة جزء من طبقة المينا التي تكون ضعيفة

“أبل” تستعد إلطالق ساعة بكلفة أقل

كشفت أحدث التسريبات
شــرب القهوة أو أي أطعمة أخــرى ،فيمكنك االستعانة في
تلك الحالة بنصف لتر من الفراولة العضوية .وبينما قد يبدو
األمر غير منطقي بسبب لون الفراولة األحمر الفاتح ،لكنها
مبيض فعال لألسنان.
وأشــار طبيب أسنان المشاهير ريتشارد ماركيز إلى أن ما
يميز الــفــراولــة تحديدا بــهــذا الــشــأن هــو أنــهــا تحتوي على
حمض الماليك الذي يبيض األسنان.
وهــو األمــر نفسه الــذي ينطبق على التفاح ،الــذي يقال إنه
يحتوي هو اآلخــر على حمض الماليك ،وعلى نسبة عالية
من الماء؛ ما يساعد على إزالة أي ترسبات من على األسنان.
كما ثبت أن التفاح يحفز إفراز اللعاب؛ ما يساعد على منع
تلون األسنان.

الــتــي جــــاءت عــبــر “Jon
”Prosserعـــــــــــــــــــن بــعــض
تفاصيل مــواصــفــات هذا
اإلصدار.

ً
وفـــــقـــــا
ومـــــــــن الـــــمـــــقـــــرر
لــلــتــســريــبــات أن تــنــطــلــق

ساعة “”Apple Watch SE
بــاثــنــيــن مــن الــنــمــاذج بحجم
 40و 44مــم ،مــع نــمــوذج يدعم
االتصال ( )GPSوآخر يدعم االتصال
بشبكات “.”LTE
وتشير التسريبات إلى أن “أبل” ستعمل على خفض كلفة هذا اإلصدار
عن طريق خفض بعض التكوينات ذات الكلفة المرتفعة.

المبالغة في

ماالغا تحتضن

ممارسة التمارين

النسخة  35من

الرياضية ..خطر

جوائز “غويا”

ستقام النسخة الـ 35من جوائز غويا،

أشار تقرير ،صدر على إثر االنتهاء

األطــلــســي فــي ،2021

ف ــي  6مــــارس الــمــقــبــل  2020على

أن المبالغة في ممارسة التمارين

متنها ،إذ اضطرت إلى

ماالغا جنوب البالد ،بعد أسبوع من

كانت مقررة هذا الشهر

أكــاديــمــيــة الــســيــنــمــا اإلســبــانــيــة في

إلـــــى عـــبـــور الــمــحــيــط

أهــم جــوائــز فــي السينما اإلسبانية،

دون وجــود بشر على

مسرح سوهو كايشا بنك في مدينة

تــأجــيــل رحــلــتــهــا الــتــي

مــوعــدهــا األص ــل ــي ،وف ــق مــا أعلنت

إلى أبريل المقبل ،بعد أن أثر فيروس “كورونا” على تطويرها.

من دراســة أميركية حديثة ،إلى

الرياضية يمكن أن تلحق الضرر
بالصحة العقلية.

وف ــي ه ــذا الــصــدد ق ــال الطبيب

آدم شكرود المشارك في الدراسة

موقعها الرسمي.

رسميا
ومن المقرر أن تبدأ التجارب البحرية للسفينة ،التي سيتم الكشف عنها
ً
ً
مستقبل جــديـ ًدا للنقل البحري ،قبالة الساحل الجنوبي
 16سبتمبر وتمثل
ً
وفقا لما ذكرته “سي إن بي ســي” .وبعد ذلك
إلنجلترا في األسابيع المقبلة،

النجم أنطونيو بــانــديــراس ورئيسة

األطلسي في أبريل .2021

وس ــي ــق ــام الــحــفــل ف ــي ظ ــل “جــمــيــع

ال ــت ــي شــمــلــت أك ــث ــر م ــن مــلــيــون

وأجــلــت األكــاديــمــيــة الــمــوعــد المعلن
ســابـ ًـقــا أســبــوعً ــا فــي حــفــل سيقدمه

التمارين الرياضية أكثر من 23

ستنطلق في رحالت وبعثات عدة باألشهر الستة المقبلة ،قبل رحلة عبر المحيط

أكاديمية التلفزيون ماريا كاسادو.

دقيقة في كل مرة يرتبط بشكل

وتعتمد “ماي فالور” التي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،على أنظمة

اإلجراءات األمنية” ،بما فيها الصحية

المالحة عبر األقمار الصناعية وغيرها من أحدث تقنيات شركة “آي بي إم”.

ويتم تشغيل “ماي فالوري” عن طريق “برو ماير” ،وهي شركة غير هادفة للربح
تركز على البحث واالستكشاف البحري ،وهدفها طويل المدى يتمثل في إرسال

السفينة في رحالت طويلة في المحيط لجمع البيانات البحثية عن االحتباس

الحراري والتلوث البالستيكي والتأثير على األسماك والثدييات البحرية.

بسبب الــجــائــحــة ،وفــق األكــاديــمــيــة.
وســتــســتــضــيــف م ــاالغ ــا هـ ــذا الــحــفــل

السينمائي للمرة الثانية على التوالي
بعد النسخة التي أقيمت في  25من

يناير الماضي.

و 200ألــــف شــخــص “مــمــارســة
مرة في الشهر الواحد ولمدة 90

منهجي بصحة عقلية سيئة”.

وأضـــــاف أن األشـــخـــاص الــذيــن

فازت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة اديبو كينج لإلدماج،
عن فيلمها “الرجل الذي باع جلده” ،في مهرجان فينيسيا السينمائي
الدولي ،خالل دورته الـ ،77وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة
السينمائي ،في مسابقة األفالم الروائية الطويلة.

يمارسون التمارين لوقت طويلة
جــدا يمكن أن يــعــانــوا مــن سوء

الــمــزاج خــال النهار بنسبة أكبر

بكثير من أولئك الذين يقومون
بهذا بشكل معتدل.

