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رحبت سلطنة عمان الشقيقة بالمبادرة 
التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار 
حقوقهـــا الســـيادية واإلعـــالن الثالثي 

المشترك عن العالقات مع إسرائيل.
أمـــس  بيـــان  فـــي  الســـلطنة  وأعربـــت 
أوردته وكالة األنباء العمانية عن أملها 
أن يكـــون هـــذا التوجه االســـتراتيجي 
الجديـــد الـــذي اختارتـــه بعـــض الدول 
نحـــو  ينصـــب  عملًيـــا  رافـــًدا  العربيـــة 
إنهـــاء  المبنـــي علـــى  الســـالم  تحقيـــق 
لألراضـــي  اإلســـرائيلي  االحتـــالل 
فلســـطين  دولـــة  وقيـــام  الفلســـطينية 
المســـتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 

وهو ما يجسد مبدأ حل الدولتين.
مملكـــة  بإعـــالن  أســـتراليا  ورحبـــت 
إقامـــة  إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية ووزيرة المرأة 
في أستراليا ماريس باين، في تغريدة 
لهـــا على حســـابها الرســـمي فـــي موقع 
“تويتـــر”، إن اإلعـــالن خطـــوة شـــجاعة 
لألمـــام لترســـيخ الســـالم واالســـتقرار 
في منطقة الشـــرق األوســـط. ورحبت 
وزارة الخارجيـــة اليونانية بقرار إقامة 
مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية  العالقـــات 

وأكـــدت  إســـرائيل،  ودولـــة  البحريـــن 
أنهـــا خطوة مهمـــة نحو تعزيز الســـالم 

واالستقرار في المنطقة.
وأكد بيان الخارجية اليونانية الحاجة 
إلـــى إيجـــاد حـــل شـــامل علـــى أســـاس 
العربـــي  الصـــراع  إلنهـــاء  الدولتيـــن؛ 
اإلسرائيلي وفقا للقانون الدولي وقرار 

مجلس األمن.  

وقـــال رئيس لجنة العالقات الخارجية 
الســـيناتور  األميركـــي  بالكونغـــرس 
جيـــم ريتـــش إن مثـــل هـــذه االتفاقات 
للتصـــدي  التفاهمـــات  أهميـــة  تبرهـــن 
للتحديـــات المشـــتركة، مثـــل تلك التي 
تشـــكلها إيـــران والجماعات المتشـــددة 
المتطرفة وجائحة كورونا “كوفيد 19” 

والصعوبات االقتصادية.

ترحيب دولي واسع بإعالن تأييد السالم
خطوة شــجاعة لألمام لترســيخ االســتقرار في الشــرق األوســط

المنامة - بنا

أعلن مدير إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم محمد الصديقي 
عـــن انتهاء الوزارة مـــن إعداد نحو 500 درس رقمي جديد لطلبة التعليم الفني 

والمهني بمختلف تخصصاتهم.
وأشـــار فـــي حديـــث خاص له مـــع “البالد” إلـــى أن ذلك يأتي ضمن اســـتعدادات 
الوزارة المكثفة للعام الدراســـي المقبل 2020 و2021؛ تعزيزا لعملية التعلم عن 
بعـــد، إذ يشـــهد التعليـــم الفني والمهني إقبـــاال متزايدا من خريجـــي وخريجات 

الشهادة اإلعدادية؛ رغبة منهم في مواكبة تطورات سوق العمل.
وقـــال إن مـــن المقـــرر إدراجها فـــي البوابة التعليميـــة، كما عملـــت إدارة التعليم 
الفنـــي والمهني علـــى تجهيز الـــورش العملية والمعامل المدرســـية، مـــع مراعاة 

التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية كافة.

إعداد 500 درس رقمي لطلبة 
التعليم الفني والمهني

)05(
)02 و03(

تمويل شبكة شحنات األسلحة من أوروبا إلى الميليشيات عبر طريق الذهب

قطر دعمت حزب اهلل بـ 500 مليون دوالر

دبي ـ العربية نت

كشـــف تقريـــر حديث لمركـــز األبحاث 
أن  عـــن  النمســـاوي،  ووتـــش  مينـــا 
قطـــر قامـــت بتمويل شـــبكة شـــحنات 
األسلحة من أوروبا إلى حزب هللا من 
خالل استخدام شـــحنات الذهب عبر 

إفريقيا.
وأفـــاد مركز األبحاث، ومقره النمســـا، 
رفيعـــي  قطرييـــن  مســـؤولين  بـــأن 
المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا 
فـــي  هللا  حـــزب  لممولـــي  الحمايـــة 

الدوحة.
إلـــى  المركـــز  معلومـــات  واســـتندت 
ملـــف جمعه الوكيـــل المعروف باســـم 
“جيســـون”، الـــذي عمـــل متخفًيـــا في 

البالد. 
وبحسب المعلومات، فقد عّينت قطر 
مســـؤولين بارزيـــن، مـــن بينهـــم نائب 
رئيـــس االتحاد الدولـــي أللعاب القوى 

دحـــالن الحمـــد، وهو مســـؤول ألعاب 
القوى في قطر إلدارة تلك العمليات.

كمـــا جاء فـــي الملف أيضـــا أن “اللواء 
دحـــالن اســـتخدم الذهب مـــن أوغندا 

لتمويل تجارة األسلحة هذه”. 
إلى ذلك، أشـــار التقريـــر إلى أن عملية 
األسلحة مقابل الذهب كانت مخططا 

متقًنا بدأ العام 2017 لشـــراء أســـلحة 
مـــن صربيـــا، وتحويـــل تلك األســـلحة 
عبر شـــبكة مـــن مســـؤولي المخابرات 
الســـابقين مـــن مقدونيا الشـــمالية، ثم 
وســـم األســـلحة للتضليـــل علـــى أنهـــا 
مـــواد بناء ووضع شـــارات عليها على 

أنها سلع فوالذية محلية.

 مسؤولون قطريون رفيعو المستوى نسقوا المدفوعات

كمية الروبيان المصادرة

جانب من المنتدى االفتراضي لـ “الغرفة”

أكـــد عـــدد مـــن االقتصادييـــن والمصرفيين، في نـــدوة عقدتهـــا الغرفة، 
أهمية التحول الرقمي في االقتصاد، خصوصا بعد جائحة كورونا التي 
ســـرعت بشـــكل كبير هذا التحول وأبرزت أهميتـــه الكبيرة، في الوقت 
الذي أشـــاروا فيـــه إلى أن اإلجراءات المتخذة األخيرة ســـاعدت ومنها 
تأجيل أقســـاط القروض 6 أشـــهر في دعم أصحاب األعمال، مشـــددين 

على ضرورة دعم البحث العلمي والصناعات المعرفية.

التحول الرقمي في االقتصاد حتمي

المنامة - بنا

االقتصادييـــن  مـــن  عـــدد  أكـــد 
ورجال األعمـــال أن قرار مجلس 
الوزراء المتعلق بتطوير سياســـة 
يشـــكل  المـــرن  العمـــل  تصريـــح 
بداية لمرحلة جديـــدة من العمل 
الحكومي الـــذي يعكس تطلعات 
ويســـهم  والتجـــار،  المواطنيـــن 
في تفعيـــل نظام “الفيـــزا المرنة” 

بالصورة األمثل.
وأشـــادوا بجهـــود الحكومـــة في 
ســـوق  مرونـــة  علـــى  الحفـــاظ 
مؤكديـــن  واســـتقراره،  العمـــل 
الخطـــوات  بـــكل  التامـــة  ثقتهـــم 
تتخذهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
فـــي  تصـــب  والتـــي  الحكومـــة، 

صالح الوطن والمواطن.

اقتصاديون 
يدعون إلى 

التقييم المستمر 
لـ “العمل المرن”

)07(
)07(

)١٠(

الرياض ـ واس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
رفـــع كامـــل القيـــود عـــن مغـــادرة 
المواطنيـــن الســـعوديين للمملكـــة 
والعـــودة إليها بدًءا من أول يناير 

 .2021
فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وقـــال 
“صـــدرت  الســـعودية  الداخليـــة 
الموافقـــة الكريمة بالســـماح بفتح 
المنافذ لعبور جميع وســـائل النقل 
والبحريـــة  البريـــة  المنافـــذ  عبـــر 

ينايـــر   1 تاريـــخ  بعـــد  والجويـــة 
2021، وفـــق اإلجـــراءات المتبعة 

قبل جائحة كورونا”.

السعودية ترفع قيود السفر بداية يناير شحنة مساعدات إغاثية تصل السودان اليوم 
ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بنـــاء علـــى التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وتحت 
رعايـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، تســـتعد 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية إلرسال شحنة من 
المســـاعدات اإلنســـانية اإلغاثيـــة العاجلـــة إلـــى جمهورية 
السودان الشقيقة، صباح اليوم؛ لمساعدتهم في محنتهم 
والتخفيـــف مـــن المصـــاب األليـــم الـــذي يمرون بـــه جراء 
الفيضانـــات والســـيول التي التـــي ضربت مناطـــق كثيرة 

في الســـودان وتســـببت في إلحاق خسائر بشرية ومادية 
كبيرة وتضرر البنية التحتية في غالبية واليات السودان.

وأكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقوف مملكة 
البحريـــن إلـــى جانـــب الشـــعب الســـوداني الشـــقيق فـــي 
أزمته اإلنســـانية ولتخفيف وطأة هذه الكارثة اإلنســـانية 
األليمـــة التي اجتاحـــت العديد من المناطق في جمهورية 
السودان الشقيقة، حيث تعمل المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية على تجهيز شـــحنة مـــن المســـاعدات اإلغاثية 

)04(العاجلة.

0407101412

فسخ عقد راميزيز بالتراضيعرض أشهر مسلسالت الكارتون“أمل” لن تشارك في الحكومةاستعراض التحول الرقمي90 % من القضايا ابنة 2020
كشف األمين العام  «

للمجلس األعلى للقضاء 
القاضي علي الكعبي عن أن 
ما يقارب 90 % من القضايا 

المتداولة أمام المحاكم 
هي قضايا جديدة قيدت في 

العام 2020.

أعلن منظمو مؤتمر “البحرين  «
االفتراضية 2020” عن مشاركة 

نخبة من المتحدثين من 
البحرين والمنطقة والعالم 

في هذا الحدث الذي يقام يومي 
السبت واألحد 15 و16 سبتمبر 

.2020

أعلن رئيس مجلس النواب  «
اللبناني نبيه بري، أمس 

األحد، عدم مشاركة “حركة 
أمل” في الحكومة الجديدة، 

مضيفا أن رئيس الوزراء 
المكلف مصطفى أديب، جرى 

إبالغه بهذا القرار.

سيكون أبناء جيل الثمانينات،  «
استرجاعا للذكريات الجميلة 

التي عاشوها مع برامج الرسوم 
المتحركة، على موعد مع عدد 

من المسلسالت الشهيرة على 
قناة “البحرين لوول” في دورتها 

الجديدة.

أوضح نائب رئيس االتحاد البحريني  «
للكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات 

جهاد خلفان أن االتحاد أنهى عقد 
مساعد مدرب المنتخب األول راميريز 

قبل فترة وجيزة، على غرار مدرب 
المنتخب األول سيرجيو، بالتراضي 

برغبة منه.

ُعمان: نأمل أن 
يكون التوجه 
اإلستراتيجي 
الجديد رافًدا 

لتحقيق السالم

أستراليا: اإلعالن 
خطوة شجاعة 
لترسيخ السالم 

واالستقرار في 
المنطقة

اليونان: 
قرار البحرين 

خطوة مهمة 
لترسيخ السالم 

واالستقرار

جاللة الملك

سيدعلي المحافظة

المحرر االقتصادي

المنامة - شركة “بي نت”

أعلنت شـــركة “بـــي نت”، الشـــركة 
فـــي  العريـــض  للنطـــاق  الوطنيـــة 
البحرين، عن نجاح تدشـــين نظام 
)OSS( ونظـــام  للعمليـــات  الدعـــم 
علـــى   )BSS( لألعمـــال  الدعـــم 

منصـــة “AWS” الســـحابية، ضمـــن 
عمليـــة الفصـــل القانوني واإلداري 
بيـــن شـــركتي “بتلكـــو” و “بي نت” 
وتحت متطلبات الخطة الوطنية 

الرابعة لالتصاالت.

إتمام الفصل القانوني بين “بي نت” و“بتلكو” ضبط 620 كيلوغراما من الروبيان اصطيدت بـ “الكوفة”
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي  بأنـــه  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
إطـــار جهود خفر الســـواحل فـــي التصدي 
واألدوات  بالصيـــد  المتعلقـــة  للمخالفـــات 
المســـتخدمة فيـــه، فقـــد تمكنـــت دوريات 
خفـــر الســـواحل التابعة للقيـــادة من ضبط 
عســـكر  بمنطقتـــي  منفصلتيـــن  واقعتيـــن 
 7 علـــى  القبـــض  تـــم  حيـــث  والجـــادوم، 

مخالفيـــن لألنظمـــة والقوانيـــن بحوزتهـــم 
الروبيـــان،  مـــن  كيلوغراًمـــا   620 حوالـــي 
تـــم صيده بواســـطة شـــباك الجـــر القاعية 
)الكوفة( الممنوع استخدامها استنادا إلى 
القـــرار الـــوزاري رقـــم )205( لســـنة 2018، 
بشـــأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك 

الجر القاعية )الكراف(.
)07(

)05(

)١٠(



جاللة الملك يتلقى برقية من 
سمو الشيخ علي بن خليفة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة برقية من نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة، رفع فيها أطيب التحيات وخالص 
األمنيات لجاللته بدوام الصحة والعافية، مؤكدا لجاللته أن 
إعالن تأســـيس العالقات الدبلوماســـية بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل يعد إجراًء ســـياديا ويمثل موقفا شـــجاعا 
يعكس حكمة جاللته في ســـبيل تحقيق مستقبل أكثر أمانا 
واســـتقرارا لجميع شـــعوب المنطقة. وأكد سمو الشيخ علي 
بـــن خليفـــة تأييـــده المطلق لهـــذه الخطوة التاريخيـــة، التي 
ســـوف تســـاهم في تعزيـــز األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة، 
وســـوف تخـــدم المصالـــح العليـــا لمملكـــة البحريـــن داخليـــا 
وخارجيـــا وفـــي المجاالت كافة، ســـائال هللا العلي القدير أن 

يحفظ جاللته وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
صاحـــب الجاللة الملك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
خليفة، برقية من نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 

بـــن مبـــارك آل خليفة، أعـــرب فيها 
عـــن مباركته بالخطـــوة التاريخية 
البحريـــن  اتخذتهـــا مملكـــة  التـــي 
من واقـــع قيادة جاللتـــه الحكيمة 
لتحقيق الســـالم العادل والشـــامل 
في الشـــرق األوســـط، عبـــر إقامة 
دولـــة  مـــع  دبلوماســـية  عالقـــات 

إسرائيل.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد 
مبـــارك أن هـــذه الخطـــوة الموفقة 

التـــي أقدمـــت عليهـــا 
مملكـــة البحرين تأتي 
إيمانهـــا  واقـــع  مـــن 
الســـالم  بإقامـــة 
في  والشـــامل  العادل 
العربيـــة،  المنطقـــة 
العربيـــة  بالثوابـــت  االلتـــزام  مـــع 
األساسية لسياســـتها القائمة على 
دعم الحقوق المشـــروعة للشـــعب 
الفلســـطيني، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
جاللـــة  إيمـــان  تجســـد  المبـــادرة 
الحـــوار  الراســـخ بجـــدوى  الملـــك 
واالنفتـــاح والتعايـــش فيمـــا بيـــن 
الشعوب، وهو النهج األصيل الذي 
درجت عليه البحرين عبر تاريخها 

المجيد وحضارتها العريقة.

عاهل البالد يتلقى برقية من الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

البـــالد  عاهـــل  تلقىـــى 
صاحب الجاللة الملك 
بـــن عيســـى آل  حمـــد 
تهنئة  برقيـــة  خليفـــة، 
الصناعـــة  وزيـــر  مـــن 
والســـياحة  والتجـــارة 

زايد الزياني، عبر فيها عن خالص 
بالخطـــوات  لجاللتـــه  تهانيـــه 
الحكيمة والشـــجاعة فـــي اتفاق 
الســـالم مع إسرائيل، التي سوف 
أمنيـــة  انعكاســـات  لهـــا  يكـــون 
واقتصادية واجتماعية إيجابية 
ليس لمملكة البحرين وحسب بل 

وللمنطقة بأسرها.
وأكد وزيـــر الصناعة 
أن مـــا قام بـــه جاللة 
مكانـــة  عـــزز  الملـــك 
البحريـــن  مملكـــة 
فـــي مراتـــب الـــدول 
إذ  والمتقدمـــة،  المتحضـــرة 
راعيـــا  كان  لطالمـــا  جاللتـــه  إن 
للحريات والتســـامح والتعايش، 
داعيـــا المولى عز وجـــل أن يمتع 
جاللته بموفور الصحة والعافية 
وأن يحفظ جاللته ويســـدد على 

درب الخير خطاه.

... وجاللته يتلقى برقية من وزير الصناعة

المنامة - بنا

رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
المجلس األعلى للبيئة 
المجلس األعلى  عضو 
والرياضـــة  للشـــباب 
الشـــيخ فيصـــل  ســـمو 
بن راشد آل خليفة أن 

إعـــالن تأييد الســـالم بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل يعتبر 
مـــن  شـــجاعة  تاريخيـــة  خطـــوة 
قبـــل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في ســـبيل تحقيق مستقبل أكثر 
أمانا واستقرارا وازدهارا لشعوب 
أجـــواء  وخلـــق  كافـــة،  المنطقـــة 

لتعطـــي  مســـتقرة 
اقتصاديـــة  آفـــاق 
واعـــدة،  وتنميـــة 
والتعزيـــز مـــن فرص 
فـــي  الســـالم  عمليـــة 
المنطقـــة، لما تحظى 
بـــه المملكـــة مـــن مكانـــة إقليمية 
ودولـــة مرموقة. وأضاف ســـموه 
أيًضـــا  تمثـــل  الخطـــوة  هـــذه  أن 
امتـــداًدا لرؤيـــة جاللتـــه الحكيمة 
في أن تظل مملكة البحرين دوًما 
وطًنا آمًنا مســـالًما يتســـع للجميع 
فـــي منـــاخ مـــن األمـــن والســـالم 

واالنفتاح والتعايش المشترك.

فيصل بن راشد: تعزيز السالم في المنطقة

سمو الشيخ علي بن خليفة جاللة الملك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
برقيـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــن 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
أعـــرب  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 

فيها عن تأييده التام والمطلق بمناسبة 
إعـــالن تأييـــد الســـالم وإقامـــة عالقات 
دبلوماســـية بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل.
بـــن عبـــدهللا أن  الشـــيخ خالـــد   وأكـــد 

التاريخيـــة  الخطـــوة  هـــذه 
الشجاعة تجسد نهج جاللته 
الراســـخ القائـــم علـــى الحوار 
والتسامح، والرغبة الصادقة 
نحـــو إحـــالل األمن وإرســـاء 
السالم في المنطقة وتجنبها 
المخاطـــر والتحديات التـــي تحدق بها 
وتـــزداد تعقـــدا يومـــا بعـــد يوم، ســـائال 
المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يمتـــع جاللته 
بموفـــور الصحـــة الســـعادة وأن يوفـــق 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

... وجاللته يتلقى برقية من الشيخ خالد بن عبداهلل

المنامة - بنا

البـــالد صاحـــب  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
نائـــب  مـــن  برقيـــة  آل خليفـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء جواد 
بن ســـالم العريض، أعرب فيها 
عـــن تهانيه لجاللـــة الملك على 

المبـــادرة التاريخية التـــي اتخذتها مملكة 
البحريـــن للتوصـــل إلـــى إعالن ســـالم مع 
دولة إســـرائيل. وأكد نائب رئيس مجلس 

الوزراء أن هذه الخطوة تعكس 
الســـديدة  جاللتـــه  توجيهـــات 
عمليـــة  مســـيرة  تدعـــم  التـــي 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقـــق 
فيـــه، كما تؤكد النهج الســـامي 
لجاللتـــه فـــي التعايش والحوار وإشـــاعة 
السالم العادل في سبيل تحقيق مستقبل 

آمن لدول المنطقة وشعوبها.

... وجاللته يتلقى برقية من جواد العريض

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة برقيـــة 
جاللتـــه  مستشـــار  مـــن 
الدبلوماســـية  للشـــؤون 
الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 

محمـــد آل خليفة، رفع فيهـــا خالص التهاني لجاللة 
الملك المفى بمناســـبة الخطوة التاريخية الحكيمة 
التـــي اتخذهـــا جاللته بإعـــالن إقامـــة العالقات مع 

إسرائيل. 
وأكـــد الشـــيخ خالد بن أحمـــد أن الخطوة المتقدمة 
التـــي تجســـد نهـــج جاللتـــه الراســـخ فـــي االنفتاح 
والتعايـــش على الجميع والتواصل البناء والتعاون 
المثمر بين مختلف الدول والشـــعوب تعكس جهود 
جاللته البارزة وحرصه المشهود على إنهاء الصراع 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي وديمومة أســـس الســـالم 
واالســـتقرار في المنطقة لينعم الجميع باالســـتقرار 
والرخاء، داعيـــا المولى عز وجل أن يحفظ جاللته 
يوفقـــه  وأن  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور  ويمتعـــه 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

... والعاهل يتلقى برقية 
من مستشار جاللته 

للشؤون الدبلوماسية

المنامة - بنا

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر 
بإعـــالن  التاريخـــي  القـــرار  أن 
مملكـــة  بيـــن  الســـالم  تأييـــد 
إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن 
يمثل خطوة مهمة على طريق 
إرساء الســـالم واالستقرار في 

المنطقة، وتفتح مجال التعاون في مختلف المجاالت.
وقـــال وزير اإلســـكان إن نهـــج مملكة البحريـــن الثابت 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة يرتكـــز دائمـــا علـــى ثوابـــت تحقيق 
الســـالم ودعم االســـتقرار اإلقليمي والدولـــي وتحقيق 
مبـــادئ التســـامح بيـــن األديـــان واألعـــراق كافـــة، وهي 
المبـــادئ التـــي دائما ما يتســـم بها المجتمـــع البحريني، 
مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن دولـــة ذات ســـيادة وتتخذ 
قرارتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها 

األمنية العليا.

الحمر: االتفاقية تؤكد 
ثوابت المملكة في دعم 

جهود االستقرار
أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة أن إعالن تأييد 
الســـالم مع إســـرائيل يمثل إحدى 
بقيـــادة  الدوليـــة  المملكـــة  جهـــود 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

لنشـــر ثقافة السالم والتعايش السلمي، وهي 
خطـــوة فاعلة تجاه تحقيق الســـالم من أجل 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقـــال لــــ “البـــالد”: “إن مملكـــة البحرين وعبر 
إعـــالن تأييدها للســـالم مـــع إســـرائيل، فإنها 
تقـــف علـــى أعتـــاب مرحلة تاريخية تســـجل 
الـــدول  مصـــاف  علـــى  وتضعهـــا  للبحريـــن 
المتقدمة في خلق فرص واعدة في مختلف 
المجـــاالت ومنهـــا المجـــال الصحـــي، ونحـــن 
فـــي تطلع دائم للتعاون مـــع المجتمع الدولي 

اإلنســـانية؛  يخـــدم  مـــا  كل  فـــي 
خصوصـــا أن جميع الـــدول اليوم 
لقاحـــات  إلـــى  للتوصـــل  تجتهـــد 
ناجحة لجائحة كورونا بما يخدم 

البشرية أجمع”.
وأضـــاف “إننا اليـــوم نترقب ثمار 
الجهـــود والمســـاعي التـــي تقـــوم 
بهـــا المملكة الســـيما بعد الخطـــوة التاريخية 
بشـــأن إعالن تأييد السالم مع إسرائيل، التي 
مـــن المؤكد ســـتصب بمنافعهـــا على مصلحة 
المنطقـــة والشـــعوب ويحقـــق الســـلم واألمن 
الدوليين، وستواصل البحرين نهجها في مد 
وتوسيع العالقات االستراتيجية ضمن األطر 
التي ســـتحدد ضمن إعالن تأييد الســـالم بما 
ويســـاهم  حقوقهـــم  للفلســـطينيين  يضمـــن 
فـــي إعـــادة بناء طريق الســـالم الشـــامل في 

المنطقة”.

رئيس “األعلى للصحة”: نتطلع لتعاون 
مثمر في المجاالت الطبية

محرر الشؤون المحلية

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزيـــة بنت عبدهللا زينل أن 
إعالن تأييد الســـالم لمملكة البحرين قرار ســـيادي وخطوة 
تاريخيـــة تهـــدف إلـــى دعـــم وتعزيـــز جهـــود الســـالم فـــي 
المنطقة، وصوال إلى إنهاء النزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي، 

وحل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية، والمبادرة العربية.
وأضافـــت أن الخطـــوة الشـــجاعة من عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، امتـــداد لنهج 
االنفتاح والتعايش المشـــترك، وتحقيق األمن واالســـتقرار، 
والنمـــاء واالزدهـــار، وتأكيـــد للموقـــف البحرينـــي الراســـخ 
والثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة، 
التـــي تأتي في صدارة أولويات مملكـــة البحرين، وااللتزام 
بالثوابت العربية؛ باعتبار أن الحقوق الفلســـطينية من أهم 

هذه الثوابت.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها أمس القنصل الفخري لالتحاد 
السويســـري لدى مملكة البحرين همبرت فنست بويمي، إذ 
أشـــادت بالجهود المتميـــزة للقنصل السويســـري في تعزيز 
العالقـــات المشـــتركة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقين، 
وإســـهاماته البـــارزة فـــي فتـــح آفـــاق التعـــاون الثنائـــي في 
مختلـــف مجاالت التنمية الشـــاملة، خصوصا في المجاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.

زينل: قرار سيادي وخطوة تاريخية إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

إعالن تأييد السالم امتداد لنهج االنفتاح والتعايش

المنامة - بنا

أكد وزير اإلعالم علي الرميحي، في تصريح 
لقنـــاة العربيـــة، أن اتفـــاق الســـالم مـــع دولـــة 
إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشددا 
علـــى أن موقـــف مملكة البحريـــن ثابت تجاه 
حقوق الشعب الفلسطيني، وال يمكن لمملكة 
العربيـــة،  الثوابـــت  عـــن  التخلـــي  البحريـــن 

وحصول الشـــعب الفلســـطيني على حقوقه المشـــروعة 
كاملـــة مـــن أهمها، مشـــيرا إلـــى أن إعالن تأييد الســـالم 
يســـهم فـــي حمايـــة حقـــوق جميـــع الفلســـطينيين وفي 

تحقيق سالم شامل.
وشـــدد علـــى أن إعـــالن تأييـــد الســـالم ال يتعـــارض مـــع 
المبـــادرة العربيـــة للســـالم التـــي لطالمـــا تؤكـــد البحرين 
التزامها بها، مشـــيرا إلى أن انضمام البحرين إلى الدول 

العربيـــة واإلســـالمية فـــي هـــذه العالقـــات 
االســـتراتيجية يخدم الســـالم واالســـتقرار؛ 
كـــون جميع األطراف تؤمن بالســـالم ونحن 

في البحرين دعاة سلم ولسنا دعاة حرب.
وأوضـــح أن إعـــالن تأييـــد الســـالم والخبـــر 
الرســـمي، الذي صدر بهذا الشـــأن، أكد تبادل 
العالقات الدبلوماسية الكاملة وهذا سيتم وفق األنظمة 

الدبلوماسية المتعارف عليها.
وقال الرميحي إنه ســـيتم اإلعالن عن تفاصيل االتفاق 
بعـــد مراســـم التوقيـــع عليـــه، والتـــي ســـتتم فـــي البيت 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الجـــاري  ســـبتمبر   15 األبيـــض 
بالتزامن مع الشـــقيقة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 

مع دولة إسرائيل.

الرميحي: إعالن تأييد السالم ال يتعارض مع “المبادرة العربية”

موقف البحرين ثابت تجاه الشعب الفلسطيني
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األميركـــي  الكونغـــرس  عضـــو  قالـــت 
جاكـــي روزن إن إعـــان تأييد الســـام 
بيـــن مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 
ضمـــن التطورات األخيرة في الشـــرق 
األوســـط، يشـــكل اســـتمرارية للجهود 
القائمـــة التـــي قـــد تنجح فـــي تحقيق 

السام الدائم في الشرق األوسط.
ورحبـــت روزن فـــي بيـــان صـــادر عنها 
إقامـــة  وإســـرائيل  البحريـــن  بإعـــان 
العاقات الدبلوماســـية بينهما، مؤكدة 
أن التعـــاون اإلقليمـــي يمهد مســـتقبا 

آمنا ومستقرا للمنطقة.
ونوهـــت روزن بالجهود الدبلوماســـية 
األميركيـــة التـــي أســـهمت فـــي إنجاح 

هذا االتفاق، مشـــجعة الـــدول العربية 
األخرى أن تحذو حذو مملكة البحرين 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

األميركـــي  الكونغـــرس  عضـــو  قالـــت 
إيايـــن لوريـــا، إن قرار مملكـــة البحرين 
وإســـرائيل بإقامة عاقات دبلوماســـية 
بينهما في إطار إعان تأييد الســـام هو 
خطـــوة أخرى نحو الســـام واالســـتقرار 

في الشرق األوسط.
التـــي بذلهـــا  وأشـــادت لوريـــا بالجهـــود 
فخامـــة الرئيـــس دونالد ترامـــب رئيس 
الواليات المتحـــدة األميركية لدعم هذا 
االتفـــاق، حاثة الـــدول العربيـــة األخرى 

على اتخاذ خطى مماثلة.

جاكي روزن

ايالين لوريا

واشنطن - بنا

واشنطن - بنا

روزن: استمرارية لجهود السالم الدائم بالمنطقة

لوريا ترحب بخطوة البحرين نحو السالم

 المنامة - بنا

أشـــاد نادي ســـترة بقرار 
البـــاد صاحـــب  عاهـــل 
الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، الذي 

ورؤيـــة  فكـــرة  يحمـــل 
متقدمـــة ســـاعية لتحقيق 

الســـام والتســـامح والتعايـــش 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمـــي بمـــا عـــزز مـــن 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن إقليميا وعالميـــا باعتبارها 
واحة لألمن واالستقرار. وأكد نادي سترة في بيان 
أن جالـــة الملـــك نذر نفســـه من أجل نشـــر الســـام 
واالســـتقرار في مختلف بقاع العالم، وتأكيد أهمية 
نشر مبادئ اإلنسانية العادلة؛ لينعم الجميع بالعيش 
واألمن واالســـتقرار؛ ليحل السام مكان الصراعات 
والمنازعـــات، األمـــر الـــذي جعـــل مـــن جالتـــه قائدا 
ملهمـــا للباحثين عـــن النمـــاذج العالمية البـــارزة في 

صناعة السام العالمي.

“سترة”: جاللة الملك يحمل رؤية متقدمة 
لتحقيق السالم والتعايش

اليونان: قرار البحرين خطوة مهمة نحو السالم

رئيس “العالقات الخارجية بالكونغرس”: جاللة الملك صاحب روح قيادية

السيسي: تأييد السالم بين البحرين وإسرائيل حق سيادي

ترحيب أسترالي بإقامة عالقات 
دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

رئيس “األمن القومي” بـ “النواب األميركي”: نؤيد الدبلوماسية والحوار

اليونانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
بقـــرار إقامـــة العاقـــات الدبلوماســـية 
بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 

وأكـــدت أنها خطوة مهمـــة نحو تعزيز 
السام واالستقرار في المنطقة.

اليونانيـــة  الخارجيـــة  بيـــان  ونـــوه 

بالـــدور األميركـــي فـــي دعـــم التوصل 
إلـــى هـــذا االتفـــاق، مؤكـــدة فـــي هـــذا 
الصدد الحاجة إلى إيجاد حل شـــامل 

على أســـاس الدولتيـــن إلنهاء الصراع 
للقانـــون  وفقـــا  اإلســـرائيلي،  العربـــي 

الدولي وقرار مجلس األمن.

رحـــب رئيس لجنـــة العاقـــات الخارجية 
بالكونغـــرس األميركـــي الســـيناتور جيـــم 
ريتـــش بإعـــان مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
إســـرائيل إقامـــة العاقات الدبلوماســـية 

بينهما في إطار إعان تأييد السام.
وقـــال ريتـــش إن مثـــل هـــذه االتفاقـــات 
للتصـــدي  التفاهمـــات  أهميـــة  تبرهـــن 
للتحديـــات المشـــتركة مثـــل تلـــك التـــي 
المتشـــددة  والجماعـــات  إيـــران  تشـــكلها 

المتطرفـــة وجائحة كورونـــا “كوفيد 19” 
والصعوبات االقتصادية.

واعتبر ريتـــش أن هذه المرحلة الجديدة 
بها من اإلمكانات التي تسهم في إحداث 
الجوانـــب  فـــي  اإليجابيـــة  التغييـــرات 
االقتصادية واألمنية والدبلوماســـية في 
الشـــرق األوسط لتدشـــين عهد جديد من 

االزدهار في المنطقة.
وعبـــر ريتـــش عـــن تقديـــره لعاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، على ما أبداه من روح قيادية في 
هذه اللحظـــة التاريخية، مشـــيدا بجهود 
المملكـــة المســـتمرة لإلســـهام فـــي فتـــح 
األبـــواب نحو مزيد من االزدهار للشـــعب 

الفلسطيني.
عـــن  باإلعـــراب  بيانـــه  ريتـــش  واختتـــم 
أملـــه أن تتجـــه مزيـــد من الـــدول العربية 
واإلســـامية الغتنـــام هـــذه الفرصة نحو 
تعزيـــز الســـام واالســـتقرار فـــي الشـــرق 

األوسط.

الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
محمـــد السيســـي البوعينيـــن أن الخطـــوة 
التاريخية الشـــجاعة بإعان تأييد السام 
بيـــن مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل هو 
حق ســـيادي للمملكة، ويضاف إلى ســـجل 
وجهودهـــا  البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات 
الدبلوماســـية فـــي تحقيق الســـام الدائم 
للمنطقة، معرًبا عن تأييده المطلق لحكمة 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في البيان المشترك 
للواليات المتحدة ومملكة البحرين ودولة 

إسرائيل إلحال السام في المنطقة.

وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
موقف مملكـــة البحرين الثابـــت والتزامها 
الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق 
الشـــعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته 
وتأييـــد  الشـــرقية،  القـــدس  وعاصمتهـــا 
كل الجهـــود الهادفـــة إلـــى تحقيـــق األمـــن 
واالســـتقرار والتنمية لفلســـطين وشـــعبها 
الشـــقيق وتحقيـــق الســـام لحـــل القضية 

الفلسطينية.
ونوه السيســـي البوعينين بتمســـك مملكة 
البحرين بحـــل الدولتين بالنســـبة للقضية 
الفلسطينية الذي يعد من الثوابت القومية 
الفلســـطيني  الصـــراع  إلنهـــاء  العربيـــة 

اإلســـرائيلي وفًقـــا لحـــل الدولتيـــن الـــذي 
يحقق الســـام العادل والشـــامل والمؤدي 
إلـــى قيـــام الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
ذات الســـيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
وفًقا لقـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة 
السام العربية، وهو موقف نابع من التزام 

المملكة بانتمائها العربي واإلسامي.
وأضـــاف أن اتفـــاق الســـام بيـــن مملكـــة 
لـــه  ســـيكون  إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن 
تأثير مهـــم في دعم القضية الفلســـطينية 
الشـــعب  حقـــوق  علـــى  والمحافظـــة 
الفلســـطيني بما يحقق األمن واالســـتقرار 
الشـــرق  منطقـــة  لشـــعوب  واالزدهـــار 
األوســـط كافة، مؤكـــًدا التضامن مع جميع 

الجهـــود الرامية لكل ما فيه خير للشـــعب 
الفلســـطيني وتحقيـــق الســـام؛ مـــن أجل 

االزدهار للفلسطينيين.

وأشـــار السيســـي البوعينيـــن إلـــى أن نهج 
االنفتاح والتعايش والســـام الـــذي تتبعه 
مملكـــة البحرين مـــع الجميع نابع من رؤية 

حكيمـــة مـــن لـــدن جالـــة الملك فـــي إطار 
بـــدور  منوًهـــا  العالمـــي،  الســـام  تحقيـــق 
المملكـــة الريـــادي في مد جســـور الســـام 
والوئـــام و تعزيـــز التقـــارب اإلنســـاني بين 
شـــعوب العالم في ســـبيل تحقيق الســـام 

في المنطقة والعالم أجمع.
وأكـــد السيســـي أن موقـــف البحرين ثابت 
وراســـخ فـــي دعمـــه للشـــعب الفلســـطيني 
اتجـــاه  فـــي  أو خطـــوة  اتفاقيـــة  أي  وأن 
الســـام العادل والشامل للجميع وال تطال 
مـــن هـــذه القناعـــة وإيماننا بحق الشـــعب 
الفلسطيني وأن الخطوة الشجاعة لجالة 
الملك سيسجلها التاريخ في إرساء عملية 

السام في المنطقة.

مملكـــة  بإعـــان  أســـتراليا  رحبـــت 
إقامـــة  إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن 
العاقـــات الدبلوماســـية بيـــن البلدين 
فـــي إطـــار إعـــان تأييـــد الســـام بين 

البلدين.
وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي 
وزيـــرة  عبـــرت  تويتـــر،  موقـــع  فـــي 
الخارجية ووزيرة المرأة في أستراليا 

ماريـــس باين عن موقـــف بلدها، قائلة 
إن اإلعان هو خطوة شـــجاعة لألمام 
فـــي  واالســـتقرار  الســـام  لترســـيخ 

منطقة الشرق األوسط.

نوه رئيس لجنة األمن القومي بمجلس 
النواب األميركي مايكل ماكول بإقامة 
مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية  العاقـــات 
البحريـــن وإســـرائيل فـــي إطـــار إعان 

تأييد السام.

وقـــال ماكول فـــي بيان لـــه إن االتجاه 
نحـــو الدبلوماســـية والحـــوار مـــن قبل 
الشـــركاء الخليجيين هو أمر يســـتحق 
اإلشـــادة، مهنئـــا عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
إســـرائيل  وزراء  ورئيـــس  خليفـــة 

بنياميـــن نتياهو وشـــعبي البلدين على 
االتفاق.

كما أعـــرب عـــن شـــكره إلدارة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى دعـــم 
االتفاق الذي يســـتفيد منه الجميع في 
تحقيق األهداف والمصالح المشتركة.

أثينا - بنا

واشنطن - بنا

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

واشنطن - بنا

المنامة - بنا المنامة - بنا المنامة - بنا

وأعضـــاء  رئيـــس  أشـــاد 
التضامـــن  نـــادي  ومنتســـبو 
البـــاد  عاهـــل  بحكمـــة 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
في دعـــم المبـــادرات والقضايا 

االستراتيجية وتعزيز مكانة ودور 
مملكـــة البحريـــن.  كمـــا أعـــرب نـــادي التضامـــن عـــن دعمه 
ومساندته لجالة الملك في مبادراته المستمرة في تطوير 
وتمكين قطاع الشـــباب ومؤسســـاته وتعزيز مكانة شـــباب 

مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي التضامـــن باقـــر الهـــدار 
أن جهـــود جالـــة الملك كانـــت ومازالت منصبة في ســـبيل 
تحقيـــق الســـام والتنمية المســـتدامة واألمـــن االجتماعي، 
ورســـم مســـتقبل أكثـــر أمانـــا لشـــعوب المنطقـــة، وتحقيـــق 
مصالح االســـتقرار األمني، ودعم الشـــعب الفلســـطيني في 

تحقيق طموحاته وحقوقه العادلة.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
محمـــد  ســـماهيج  نـــادي 
عاهـــل  أن  إبراهيـــم 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 

عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الســـام”،  “رجـــل  خليفـــة  آل 

الســـام  تحقيـــق  إلـــى  ويســـعى 
واالســـتقرار العالمـــي والتآخي والتســـامح، مشـــيرا إلى أن 
التاريـــخ ســـيتحدث عـــن جالـــة الملـــك وخطواتـــه الرائدة 
والمؤثرة في مســـيرة السام العالمية باعتبار جالته رجل 

السام والقرارات والحكمة الرصينة.
وبيـــن أن مـــا يقـــوم بـــه جالـــة الملـــك يعـــزز دور البحريـــن 
المحوري والدائم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي 

المشترك بما يخدم اإلنسانية.
وأكد أن إعان السام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
يحقق أهداف مبادرة السام العربية، وسيساهم في تعزيز 

األمن واالستقرار في المنطقة.

وأعضـــاء  رئيـــس  أشـــاد 
المالكيـــة  نـــادي  ومنتســـبي 
الثقافـــي والرياضي بحكمة 
عاهل الباد صاحب الجالة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
المبـــادرات  دعـــم  فـــي  خليفـــة، 

وتعزيـــز  االســـتراتيجية  والقضايـــا 
مكانة ودور مملكة البحرين.

كمـــا أعرب نـــادي المالكية عن دعمه ومســـاندته لجالة الملك 
فـــي مبادراته المســـتمرة فـــي تطوير وتمكين قطاع الشـــباب 
ومؤسســـاته وتعزيـــز مكانـــة شـــباب مملكـــة البحريـــن محليا 

وإقليميا ودوليا.
وأكـــد نـــادي المالكيـــة أن جهود جالـــة الملك كانـــت ومازالت 
منصبة في سبيل تحقيق السام والتنمية المستدامة واألمن 
االجتماعـــي، ورســـم مســـتقبل أكثـــر أمانـــا لشـــعوب المنطقة، 
وتحقيق مصالح االستقرار األمني ودعم الشعب الفلسطيني 

في تحقيق طموحاته وحقوقه العادلة.

“التضامن” يشيد بحكمة جاللة العاهل 
في دعم القضايا اإلستراتيجية

“سماهيج”: جاللة الملك 
“رجل السالم”

“المالكية”: جهود جاللة الملك 
منصبة في تحقيق السالم

المنامة - بنا

أكـــد رئيس المجلـــس الوطني االتحادي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة صقر غبـــاش، أن قـــرار مملكة 
البحرين إقامة عاقات دبلوماســـية مع 
دولة إسرائيل يعتبر خطوة مهمة لدعم 
االســـتقرار في منطقة الشـــرق األوسط، 
ويدشـــن مرحلـــة جديدة تســـودها قيم 
العمـــل المشـــترك وتفتـــح آفـــاق أرحـــب 
الســـلم  وتعزيـــز  الدولـــي  التعـــاون  مـــن 
واالســـتقرار واألمن واالزدهار لشـــعوب 

المنطقة.
وقـــال في تصريـــح أوردتـــه وكالة أنباء 
اإلمـــارات، إن إعـــان إقامـــة العاقـــات 
بيـــن مملكـــة البحرين وإســـرائيل يصب 
فـــي مصلحة أمن المنطقة واســـتقرارها 

جديـــدة  آفاقـــا  ويفتـــح  وازدهارهـــا 
للســـام، ويســـاهم فـــي مســـيرة التنمية 
لـــدول المنطقة، ويوجه رســـالة إيجابية 
ومشجعة إلى الشعوب والدول األخرى.

“الوطني اإلماراتي”: فتح آفاق جديدة للسالم
سلطنة عمان ترحب باتفاق السالم بين البحرين وإسرائيل

رحبت ســـلطنة عمان الشقيقة بالمبادرة 
التـــي اتخذتها مملكة البحرين في إطار 
حقوقهـــا الســـيادية واإلعـــان الثاثـــي 

المشترك حول العاقات مع إسرائيل.

أمـــس  بيـــان  فـــي  الســـلطنة  وأعربـــت 
أوردته وكالة األنبـــاء العمانية عن أملها 
أن يكـــون هـــذا التوجـــه االســـتراتيجي 
الجديـــد الـــذي اختارتـــه بعـــض الـــدول 
العربية رافًدا عملًيا ينصب نحو تحقيق 

الســـام المبنـــي علـــى إنهـــاء االحتـــال 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وقيام 
دولـــة فلســـطين المســـتقلة وعاصمتهـــا 
القـــدس الشـــرقية، وهو ما يجســـد مبدأ 
حـــل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق 

والقـــرارات العربيـــة واألمميـــة ويعكس 
فـــي نفـــس الوقـــت تطلعـــات ومطالـــب 
جميع الدول والشـــعوب المحبة للســـام 
العـــادل والشـــامل والدائـــم في الشـــرق 

األوسط وفي العالم أجمع.

المنامة - بنا

ماريس باين

مايكل ماكول

السيناتور جيم ريتش

اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

صقر غباش
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مساعد وزير الخارجية: العالقات مع أميركا تتسم بالنماء واالزدهار
تكثيف التنسيق المشترك بشتى المجاالت

اســـتقبل مســـاعد وزير الخارجيـــة، عبدهللا 
العـــام  بالديـــوان  مكتبـــه  فـــي  الدوســـري، 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  أمـــس،  للـــوزارة، 
الواليـــات المتحـــدة األميركية لـــدى مملكة 

البحرين مارغريت ناردي.
وزيـــر  مســـاعد  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
الخارجيـــة بمارغريـــت نـــاردي، معرًبـــا عـــن 
اعتزازه الكبير بالمســـتوى المتميز لعاقات 
القائمـــة  التاريخيـــة  والتعـــاون  الصداقـــة 

بين مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األمريكية الصديقة وما تتســـم به من نماء 

وازدهار مستمرين.
وأكـــد أهميـــة مواصلـــة التعـــاون وتكثيـــف 
التنســـيق المشترك في شـــتى المجاالت بما 
يخدم تطلعات ومصالح البلدين والشعبين 
الصديقين ويعود عليهما بالخير والمنفعة.

مـــن جانبهـــا، نوهـــت نـــاردي بمتانـــة وعمق 
العاقات الثنائية االستراتيجية التي تربط 
بين مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 

األميركيـــة ومـــا تشـــهده من تطـــور وتقدم 
على كافة األصعدة، مشـــيدة بجهود مملكة 
البحريـــن الواضحة والملموســـة في تعزيز 
االســـتقرار واألمن والســـام فـــي المنطقة، 

متمنيـــة لمملكة البحريـــن مزيًدا من التقدم 
والمنعـــة والرخـــاء. هـــذا وتم خـــال اللقاء 
مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

خالل االستقبال

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

اســـتقبل ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى المملكـــة العربية الســـعودية الشـــيخ حمود بن 
عبدهللا آل خليفة، بمكتبه في الســـفارة، األمين العام المســـاعد للشـــؤون التشـــريعية 

والقانونية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة الفاضل.
وخال اللقاء، هنأ الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة، خليفة الفاضل بمناسبة توليه 
منصبه الجديد أمينا عاما مســـاعدا للشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة باألمانة العامة 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة، مؤكًدا حرص مملكـــة البحرين على تعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك لكل ما فيه خير لدول وشعوب المجلس، متمنًيا له 

دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.
مـــن جانبه، أعـــرب األمين العام المســـاعد للشـــؤون التشـــريعية والقانونيـــة باألمانة 
العامـــة لمجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربية عن ســـعادته بلقاء الســـفير، مشـــيًدا 
بجهود مملكة البحرين في دعم مســـيرة مجلـــس التعاون، متمنًيا للمملكة مزيدا من 
التقدم واالزدهار. كما جرى خال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقاء الملحق األمني بالســـفارة العميد مبارك بـــن حويل المري، ومدير مكتب 
األمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية باألمانة العامة لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إبراهيم خليل الريس.

كشـــف األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للقضـــاء القاضـــي علـــي الكعبـــي  أن مـــا 
يقـــارب 90 % مـــن القضايـــا المتداولـــة 
أمام المحاكم هي قضايا جديدة قيدت 

في العام 2020.
وبيـــن أن إلغاء اإلجازة القضائية لجميع 
المحاكـــم بدرجاتهـــا قـــد ســـاهم إلى حٍد 
كبير في تســـريع وتيرة حســـم الدعاوى 
القديمـــة كأحـــد المبـــادرات التطويريـــة 
التـــي تبناهـــا المجلس األعلـــى للقضاء، 
حرصـــا علـــى تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة 
وإرســـاء الحقوق فـــي المجتمع بشـــكل 
فاعـــل، إذ عمـــل القضـــاة طـــوال العـــام 

بكامل طاقاتهم من أجل حسم أكبر قدر 
مـــن الدعاوى ومنـــع تراكمها، وهو إنجاز 
ُيضـــاف إلى سلســـلة إنجـــازات المجلس 

األعلى للقضاء.

سفيرنا لدى الرياض: تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

90 % من القضايا المتداولة ابنة العام 2020

شحنة مساعدات إغاثية تصل السودان اليوم
الملـــك جاللـــة  توجيهـــات  بتنفيـــذ  نتشـــرف  حمـــد:  بـــن  ناصـــر 

بنـــاء علـــى التوجيهات الملكية الســـامية 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتحت رعاية ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة تستعد المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية إلرسال شحنة من المساعدات 
اإلنسانية اإلغاثية العاجلة إلى جمهورية 
السودان الشقيقة، وذلك في صباح اليوم 
لمســـاعدتهم في محنتهم والتخفيف من 
المصـــاب األليـــم الـــذي يمـــرون بـــه جراء 
الفيضانات والســـيول التـــي التي ضربت 
مناطـــق كثيـــرة في الســـودان وتســـببت 
في إلحاق خســـائر بشرية ومادية كبيرة 
غالبيـــة  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  وتضـــرر 

واليات السودان. 
وبهذه المناســـبة رفـــع ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى مقام 
جالة الملك الرئيس الفخري للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية خالص الشكر 
والتقدير والعرفان على مبادرات جالته 
اإلنسانية المستمرة في مساعدة األشقاء 

وإغاثة المنكوبين، والذي يعكس موقف 
مملكـــة البحرين الثابت قيـــادة وحكومة 
وشـــعبًا تجاه الشـــعوب والدول الشقيقة 
والصديقـــة فـــي مختلف الظـــروف التي 
يمـــرون بها، وحـــرص جالته على تقديم 
العـــون والمســـاعدة للجميـــع انطاقًا من 
الروابط األخوية واإلنســـانية التي تجمع 
مختلـــف شـــعوب العالـــم وتأكيـــدًا علـــى 
العاقـــات األخويـــة بين مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة، مؤكـــدًا 
سموه تشرف المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية بتنفيذ توجيهات جالة الملك.

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى 

به المؤسســـة من قبل الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
بـــن ســـلمان ال خليفـــة،  األميـــر خليفـــة 
العهـــد  ولـــي  مـــن  المســـتمرة  والمـــؤازرة 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة،.
وأكد ســـموه وقوف مملكـــة البحرين إلى 
جانـــب الشـــعب الســـوداني الشـــقيق في 
أزمتـــه اإلنســـانية ولتخفيف وطـــأة هذه 
الكارثة اإلنســـانية األليمة التي اجتاحت 
جمهوريـــة  فـــي  المناطـــق  مـــن  العديـــد 
السودان الشقيقة حيث تعمل المؤسسة 

الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية على تجهيز 
شحنة من المساعدات اإلغاثية العاجلة، 
معربًا ســـموه عن خالص تعازيه وصادق 
قيـــادة  الســـودان  لجمهوريـــة  مواســـاته 
وحكومة وشـــعبُا وألســـر الضحايا، سائاً 
المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع 
رحمتـــه ورضوانـــه، ويلهم ذويهـــم الصبر 
والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء 
العاجل، وأن يحفظ جمهورية الســـودان 

وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
العـــام  األميـــن  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسسة مصطفى السيد بأنه بناء على 
التوجيهات الســـامية وبعد االجتماع مع 
ســـفير جمهوريـــة الســـودان لـــدى مملكة 
الحســـن  محمـــد  إبراهيـــم  و  البحريـــن 
أحمـــد الوقـــوف علـــى أهـــم االحتياجات 
األساســـية العاجلة تم العمل على تجهيز 
شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على المواد 
الطبيـــة واإلغاثيـــة الازمـــة لمثـــل هـــذه 
بالتعـــاون  اإلنســـانية، مشـــيدًا  الظـــروف 
وزارة  قدمتـــه  الـــذي  الكبيـــر  والدعـــم 
الخارجيـــة ووزارة الصحـــة في تســـهيل 
عمـــل المؤسســـة وتجهيـــز هذه الشـــحنة 

في زمن قياسي.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

دعــــوة إلــى التقييــــم المستمـــــر لـ “العمـــل المـــــرن”
ورجـــال  االقتصادييـــن  مـــن  عـــدد  أكـــد 
الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  أن  األعمـــال 
المتعلـــق بتطوير سياســـة تصريح العمل 
المرن يشـــكل بداية لمرحلـــة جديدة من 
العمـــل الحكومـــي الذي يعكـــس تطلعات 
المواطنيـــن والتجار، ويســـهم في تفعيل 

نظام “الفيزا المرنة” بالصورة األمثل.
وأشـــاد االقتصاديـــون ورجـــال األعمـــال 
بجهود الحكومة في الحفاظ على مرونة 
ســـوق العمل واستقراره، مؤكدين ثقتهم 
التامة بـــكل الخطوات واإلجراءات التي 
تتخذهـــا الحكومـــة والتـــي تصـــب فـــي 

صالح الوطن والمواطن.

تقنين اآلثار السلبية

وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين خالد األمين إن 

القـــرار األخيـــر الصـــادر من قبـــل مجلس 
الـــوزراء الموقر بشـــأن تطوير سياســـية 
تصريح نظام العمل المرن، يشكل قاعدة 
مهمة في مســـيرة التطوير التي تشهدها 

جميع مجاالت الحياة في المملكة.
وأكـــد األميـــن أن القـــرار يعـــود بالمنفعة 
علـــى المواطـــن والتاجـــر البحرينـــي من 
الدرجة األولى، إذ سيتم تقنين الخسائر 
واآلثار الســـلبية التي تسبب بها تصريح 
العمل المرن، وأبرزها قلة فرص توظيف 
الواضحـــة  والتجـــاوزات  المواطـــن، 

والخطيرة لألنظمة.
ونـــوه األميـــن إلـــى أهميـــة التنســـيق من 
قبـــل وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
وهيئـــة تنظيم ســـوق العمل فـــي تكثيف 
لجنـــة  وتشـــكيل  التفتيشـــية  الحمـــات 
وقواعـــد  اشـــتراطات  لوضـــع  مشـــتركة 

مهنيـــة لمزاولـــة المهـــن ووقـــف رســـائل 
ببرنامـــج  لالتحـــاق  المشـــجعة  الهاتـــف 
العمل المرن والتي تســـبب إقبال العمالة 
األجنبيـــة عليهـــا وتعطيـــل أعمـــال بعض 
المؤسســـات بســـبب خروج تلـــك العمالة 
ذات الكفـــاءة بعد أن قضيت المؤسســـة 

سنوات في تدريبهم.
وشـــدد األميـــن علـــى ضـــرورة التقييـــم 
المســـتمر لتصريح العمل المـــرن، والنظر 
فـــي القـــرارات الجديدة ودراســـة آثارها 
فـــي مصلحـــة  بشـــكل متكامـــل لتصـــب 

الوطن والمواطن.

ثقة بالخطوات الحكومية

مـــن جهتـــه قـــال رجـــل األعمال حســـين 
العويناتـــي إن تقبـــل الحكومـــة الموقـــرة 
لـــرأي المســـتثمرين مـــن رجـــال األعمـــال 
ودراســـة مقترحاتهـــم يعكـــس اهتمامها 
بالمواطـــن البحرينـــي ويدل علـــى إيمان 
وتطويـــر  باالنفتـــاح  الحكيمـــة  القيـــادة 

السياسات المتعلقة بالسوق التجاري.
بـــكل  تامـــة  ثقـــة  علـــى  نحـــن  وأضـــاف: 
الخطـــوات واإلجـــراءات التي تقـــوم بها 
الحكومـــة التي تصب في نهاية المطاف 

لصالح الوطن والمواطن.
وتابـــع: إن تطويـــر السياســـات واألنظمة 
بمراجعتهـــا  واالســـتمرار  والبرامـــج 
وتقييمهـــا وفـــق متطلبـــات الســـوق هـــي 
فـــي حـــد ذاتهـــا محـــط إعجـــاب وتقدير 

مـــن الجميـــع، فالمراجعـــات الدائمـــة من 
شـــأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل في 
المملكـــة بما يخـــدم المصالح المشـــتركة 

لجميع األطراف.

تفعيل النظام بالصورة األمثل

أمـــا االقتصادي جمال الســـيف، فقال إن 
دراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم 
بهـــا ممثلـــو مجلســـّي الشـــورى والنـــواب 
في مراحل ســـابقة، وكذلـــك غرفة تجار 
وصناعـــة البحريـــن في هـــذا الخصوص، 
إلـــى تطويـــر وتفعيـــل تصريـــح  يهـــدف 
العمـــل المرن بالصـــورة األمثل بما يخدم 
مصالح المواطن والمســـتثمرين والعامل 
األجنبـــي أيًضـــا، كيـــا يؤثـــر ســـلًبا علـــى 
أنشطة أصحاب العمل كما هو سابًقا، بل 
سيســـهم هذا التطوير بتنشـــيط الحركة 

االقتصادية والتجارية في الباد.

جوانب مضيئة للتصريح المرن

وقالت رئيســـة قسم االقتصاد والتمويل 
فـــي جامعـــة البحريـــن هنـــاء باوزيـــر إن 
تصريـــح العمل المـــرن يقـــدم العديد من 
التـــي  المضيئـــة  والجوانـــب  الخـــواص 
قـــد يجهلهـــا البعـــض، كخفـــض التضخم 
وتنشيط الحركة التجارية واالقتصادية 

في المملكة.
وأضافت: يمتاز سوق العمل في البحرين 
بكونـــه نابًضـــا بالحياة، حيـــث يعمل ثلثا 
المواطنيـــن فـــي القطاع الخـــاص مقابل 
55 % في الســـعودية و10 % بالكويت، 
كمـــا تعمل البحرين على إعادة ما يقارب 
80 % من عائدات رسوم تصاريح العمل 
إلى االقتصاد المحلي من خال صندوق 

العمل )تمكين(.
)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(
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مصطفى السيدسمو الشيخ ناصر بن حمد

علي الكعبي

تواصـــل “البـــاد” نشـــر الشـــواغر الوظيفية 
شـــركات  مـــن  الخاصـــة  المؤسســـات  لـــدى 
وبنوك ومدارس وصيدليات ومستشفيات 

ومصانع التي أعلن عنها في األسبوع.
“البـــاد”،  بــــ  الشـــواغر  قائمـــة  ونشـــرت 

وترجمتها الصحيفة للغة العربية.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد أعلنت 
بتاريـــخ 29 يوليو الماضي عن آلية جديدة 
تتمثـــل في نشـــر إعـــان شـــواغر التوظيف 
فـــي الصحف المحلية من قبل المؤسســـات 
الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة 
مـــن الخارج، وســـتتاح الفرصـــة للمواطنين 
والمقيميـــن الراغبيـــن فـــي الحصـــول على 
الوظائف التقدم لها، وفي حال عدم التقدم 
للوظيفـــة فـــي فتـــرة أســـبوعين مـــن نشـــر 
اإلعـــان ســـيتم مباشـــرة طلب االســـتقدام 

للوظيفة المطلوبة.

شواغر إدارية

مديـــر  الوظيفيـــة:  الشـــواغر  وتضمنـــت 
ارنســـت  لشـــركة  مديـــر  روبيـــن،  لمتجـــر 
ويونـــغ للتدريـــب، مديـــر تطويـــر األعمـــال 
لبنـــك الخيـــر، مديـــر بناء لشـــركة جي اس 
كـــورب،  كونستركشـــن  أنـــد  انجنيرينـــج 
مديـــر تقنيـــة المعلومـــات لشـــركة وقفـــة، 
التـــال  لشـــركة  األعمـــال  تطويـــر  مديـــر 
الســـبع للخدمـــات، مديـــر لشـــركة الصدفة 
لألســـماك، مديـــر إنتـــاج لشـــركة الصدفـــة 
لألســـماك، مدير التســـويق لفنـــدق ويندام 
جـــاردن، مدير التخطيط التجاري لشـــركة 
فيـــس كـــب لألغذيـــة والمشـــروبات، مدير 
مديـــر  ماركـــت،  ســـوبر  العديـــل  لشـــركة 
تكنولوجيـــز  هيـــواوي  لشـــركة  مشـــروع 
البحريـــن، مديـــر عام لشـــركة أبيكس فاند 
سيرفيســـيز البحريـــن، رئيـــس الحســـابات 
والماليـــة لشـــركة بان كونســـبتس، رئيس 

الريـــف  زهـــور  لشـــركة  المعلومـــات  نظـــم 
التجاريـــة، رئيـــس التخطيـــط والتصميـــم 
لشـــركة بارســـونز جلوبل سيرفســـز ليمتد، 
مديـــر لشـــركة منـــارة للمختبـــرات الطبية، 
للصحـــة  شـــيري  لمركـــز  اإلدارة  مديـــر 
والعافيـــة والطـــب البديل، مدير مشـــروع 
الشـــديدة- ام جـــي ســـي،  القـــوة  لشـــركة 
مساعد مدير وحدة إدارة االئتمان لمصنع 
حاســـب  نظـــم  إداري  للتغليـــف،  المنامـــة 
آلي لمجموعـــه المؤيد داتا، مســـاعد مدير 
وحـــدة إدارة االئتمـــان لســـتيت بانك أوف 
انديا، قائد ســـفينة بحرية لشـــركة كيكسو 
للتجارة الحديثة، مســـاعد مكتب لشـــركة 
بنـــت الرفـــاع للتنظيفـــات، مســـاعد إداري 
منســـق  الموســـيقي،  هارمونـــي  لمركـــز 
مشـــاريع لمجموعة الغناة، مســـاعد مكتب 
لشـــركة فريق أنـــور للتخليـــص والتوثيق، 
مســـاعد مكتـــب لشـــركة الوثائـــق الذهبية 
للتخليـــص والخدمـــة الســـياحية، مســـاعد 

الستشـــارات  اي  او  اس  لشـــركة  مكتـــب 
األعمـــال واإلدارة، محاســـب أول لشـــركة 
مركـــز ســـلطان للتجـــارة البحريـــن - مركـــز 
اإلداريـــة  الشـــؤون  اختصاصـــي  الجملـــة، 
لشـــركة ورلـــي بارســـونز سيرفســـز بي تي 
أوت  لشـــركة  مكتـــب  إداري  ليمتـــد،  واي 
مســـاعد  التنظيـــف،  لخدمـــات  ســـورس 
مكتـــب لشـــركة القصـــر الوطنيـــة إلعمـــال 
بناء، ســـكرتير لشـــركة الهـــرم الرابع إلدارة 

المطاعم والمقاهي.

شواغر مشرفين

كمـــا تضمنت شـــواغر لمشـــرفين، كالتالي: 
مشـــرف لمصنـــع ديفجـــي أوروم للذهـــب 
واأللماس، شركة محمد حسن المحروس، 
شـــركة عبد هللا أحمد بن هندي، توني اند 
جاي هيردرسينج، شركة النمل للمقاوالت 
الداخليـــة  األعمـــال  مشـــرف  والتجـــارة، 
لشـــركة ركن اليقين العالمية، شركة محمد 

عبدالمحســـن الخرافـــي وأوالده للتجـــارة 
والمنشـــآت  العامـــة  والمقـــاوالت  العامـــة 
العموديـــة  للحلـــول  الخليـــج  الصناعيـــة، 
محمـــد،  عبـــد  ناصـــر  شـــركة  المتكاملـــة، 
بارســـونز  ورلـــي  للخدمـــات،  الشـــروقي 
سيرفســـز بـــي تـــي واي ليمتـــد، مؤسســـة 
محمد محســـن علي عبدالحسين، مشرف 
إداري لشركة إيبكويب، قصر يارا للتجارة، 
مشرف كهربائي لشركة كيو انترناشيونال 
لشـــركة  تمويـــن  مشـــرف  كونســـلتنس، 
والمقـــاوالت،  للتجـــارة  العربـــي  الســـاحل 
مراقب ومشرف )تصنيع وتركيب معدات 

كهربية( لشركة سيمنز ال ال سي.

شواغر طبية

وكذلـــك تضمنـــت شـــواغر وظيفيـــة طبية: 
المستشـــفى  لشـــركة  استشـــاري  طبيـــب 
األلماني للعظام، طبيب أسنان اختصاصي 
لمركـــز دار الشـــفاء الطبية، منســـق لشـــركة 

مســـعف  الطبيـــة،  للتجهيـــزات  الزهـــراوي 
موظـــف  البحريـــن،  رويـــال  لمستشـــفى 
الطبيـــة،  الشـــفاء  دار  لمركـــز  اســـتقبال 
الســـام  لمستشـــفى  استشـــاري  طبيـــب 
الطبيعـــي  العـــاج  أخصائـــي  التخصصـــي، 
لمركـــز إرادة الطفـــل التخصصـــي للتأهيـــل، 
طبيـــب اختصاصـــي لمركـــز ســـلوان للطب 
النفســـي، طبيب استشـــاري لمستشفى نور 
التخصصـــي، ممـــرض عـــام لمركـــز الهـــال 
فنـــي  ســـلماباد،  فـــي  الطبـــي  التخصصـــي 
البحريـــن،  رويـــال  لمستشـــفى  حاســـبات 
ممـــرض عـــام لمستشـــفى رويـــال البحرين، 
طبيب اختصاصي لمركز ستانفورد الطبي، 
رويـــال  لمستشـــفى  اختصاصـــي  طبيـــب 
البحريـــن، طبيـــب اختصاصـــي باألمـــراض 
الجلدية لمركز الوجدان الطبي التخصصي، 
طبيب أســـنان اختصاصـــي لمركز الوجدان 
المـــوارد  استشـــاري  التخصصـــي،  الطبـــي 

البشرية لمركز الريفي التخصصي.

ــع ذهـــب ــن ــص ــم ــرف ل ــ ــش ــ ــاء ومـــســـعـــفـــون ومـــــــديـــــــرون... وم ــ ــب ــ مـــطـــلـــوب أط

“^” تواصـــل نشــــر شــواغــــر الوظــائـــف
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اســـتمرار  بشـــدة  واســـتنكرت  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اعتداءات ميليشـــيات الحوثي اإلرهابيـــة المدعومة من 
إيران باستهداف األعيان المدنية والمدنيين في المملكة 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
المســـيرة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة واستقرارها، 
ومبـــادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديد 
جدي لألمن واالســـتقرار اإلقليمي، مؤكدة تضامن مملكة 
البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة 

ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسالمة أراضيها.
ميليشـــيات  ممارســـات  الخارجيـــة  وزارة  واســـتنكرت 
الحوثـــي وأعمالهـــا العدوانيـــة، فإنهـــا تنـــدد بمواصلتهـــا 
الهجـــوم علـــى مدينـــة مـــأرب اليمنيـــة المأهولـــة بماليين 
النازحيـــن األبريـــاء الذيـــن أجبـــروا علـــى اللجـــوء هرًبـــا 
مـــن بطـــش وانتهـــاكات الحوثييـــن، وما يحملـــه ذلك من 
فـــي  اإلنســـاني  الوضـــع  مـــن  تفاقـــم  تداعيـــات خطيـــرة 

الجمهورية اليمنية الشقيقة.
الحوثـــي  جماعـــة  باســـتمرار  الخارجيـــة  وزارة  ونـــددت 

اإلرهابيـــة فـــي عرقلـــة جهـــود مارتـــن غريفيـــث، مبعوث 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة لليمـــن، ورفـــض مبادراته 
وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق 
نـــار دائـــم فـــي اليمن؛ تمهيـــًدا إلعـــادة العملية السياســـية 
للتوصـــل إلـــى حل ســـلمي لألزمـــة اليمنية، مشـــددة على 
ضرورة تحرك المجتمع الدولي إللزام ميليشيات الحوثي 
اإلرهابيـــة بالتجاوب مـــع هذه المســـاعي الدولية الرامية 
إلـــى إنهاء معاناة أبناء الشـــعب اليمني الشـــقيق، وحفظ 

وحدة وسالمة أراضي الجمهورية اليمنية.

إدانة استمرار االعتداءات الحوثية على السعودية واليمن

مدينة عيسى - وزارة العمل

أقامت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
بحضـــور وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، والمســـؤولين بالـــوزارة، 
حفل تكريم لوكيل الوزارة الســـابق صباح 
الدوســـري؛ بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه 
مجلـــس  فـــي  عضـــوا  وتعيينـــه  بالـــوزارة 
الشـــورى. وبهذه المناسبة، هنأ وزير العمل 
علـــى  الدوســـري  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 

الثقـــة الملكية بتعيينـــه عضوا في مجلس 
الشـــورى، منوهـــا بجهود الدوســـري طوال 
فـــي  بالـــوزارة، وبإســـهاماته  فتـــرة عملـــه 
إدارة العديـــد مـــن الملفات فـــي القطاعات 
العماليـــة واالجتماعيـــة؛ بفضـــل مـــا يتمتع 
بـــه من رصيـــد معرفي وخبرات شـــخصية 
فـــي مجـــال العمـــل واإلدارة بحس وطني 

وعطاء غير محدود.

“العمـــل” تكـــرم الـدوســــري

مواصلة دعم قطاعات االقتصاد الحيوية
وزير المالية يناقش الخطط والمشروعات التنموية مع الرئيس التنفيذي لـ “ابيكورب”

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
اســـتمرار مملكـــة البحريـــن العمـــل فـــي 
والخطـــط  االســـتراتيجيات  تنفيـــذ 
دعـــم  فـــي  تســـهم  التـــي  الموضوعـــة، 
وتعـــود  االقتصاديـــة  التنميـــة  عجلـــة 
بالنفع والنماء على الجميع، مشـــيرا إلى 
المبـــادرات كافة التي اتخذتهـــا المملكة 
مـــن أجل دعـــم القطاعـــات الحيوية بما 
يعظـــم مـــن العائـــد االقتصـــادي ويحقق 

األهداف المنشودة. 
جـــاء ذلك خالل اجتماعه أمس عن ُبعد 

مـــع الرئيس التنفيـــذي للشـــركة العربية 
)ابيكـــورب(  البتروليـــة  لالســـتثمارات 
أحمد علي عتيقة، إذ تم خالل االجتماع 
والمشـــروعات  الخطـــط  أبـــرز  مناقشـــة 
التنمويـــة التي تســـعى مملكـــة البحرين 
فـــي  االســـتثمار  مـــن خـــالل  لتحقيقهـــا 
مجال الطاقـــة؛ باعتباره أحد القطاعات 
الحيويـــة التـــي ينعكس االســـتثمار فيه 
إيجاًبا علـــى االقتصـــاد الوطني ويدعم 
التنميـــة  لتحقيـــق  المســـتمرة  الجهـــود 
المستدامة.  من جانبه، أعرب أحمد علي 
عتيقة عن شكره وتقديره لوزير المالية 

واالقتصاد الوطني على اهتمامه بدعم 
االســـتثمار في الطاقة، مشـــيدا بالفرص 

االســـتثمارية التي تمتلكهـــا المملكة في 
مجال الطاقة.

االثنين 14 سبتمبر 2020 - 26 محرم 1442 - العدد 4353

المنامة - وزارة الداخلية

أنـــه  الســـواحل  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
الســـواحل  خفـــر  جهـــود  إطـــار  فـــي 
المتعلقـــة  للمخالفـــات  التصـــدي  فـــي 
المســـتخدمة  واألدوات  بالصيـــد 
خفـــر  دوريـــات  تمكنـــت  فقـــد  فيـــه، 
الســـواحل التابعـــة للقيـــادة من ضبط 
بمنطقتـــي  منفصلتيـــن  واقعتيـــن 
عســـكر والجـــادوم حيـــث تـــم القبض 
علـــى 7 مخالفين لألنظمـــة والقوانين 

بحوزتهـــم حوالـــي 620 كيلـــو غراًمـــا 
من الروبيان الذي تم صيده بواسطة 
شـــباك الجر القاعية )الكوفة( الممنوع 
القـــرار  إلـــى  اســـتنادًا  اســـتخدامها 
 ،2018 لســـنة   )205( رقـــم  الـــوزاري 
بشـــأن حظر الصيد البحري بواســـطة 

شباك الجر القاعية )الِكراف(.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أنـــه تـــم 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الالزمة، 
وإحالة القضيتين إلى النيابة العامة.

ضبط 620 كيلوغراما من 
الروبيان اصطيدت بـ “الكوفة”

ـــم وإمـــام  طالـــب 200 مصـــٍل بعـــزل قيِّ
الواقـــع  حمـــد  مدينـــة  مســـاجد  أحـــد 
بـــدوار 17. وبعـــث المعترضـــون نســـخة 
والشـــؤون  العـــدل  لوزيـــر  طلبهـــم  مـــن 
خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
بـــن علـــي آل خليفـــة، ورئيـــس مجلـــس 
الصالـــح.  الجعفريـــة يوســـف  األوقـــاف 
وبعث المعترضون نســـخا من رســـائلهم 
العديدة للمســـؤولين لـ “البـــالد”. ويتركز 
مبـــرر الموقعيـــن لمـــا وصفـــوه “تســـلط” 
القيم من خالل انفراده بإصدار قرارات 
بيـــن  للتفرقـــة  العبـــادة  دار  واســـتغالل 

المصلين.
وقال أحد الموقعين ســـيد جواد أســـعد 
لــــ “البـــالد”: الكثير من مرتادي المســـجد 

امتنعـــوا عن حضور الصلوات؛ ألســـباب 
عديدة يقف خلفها القيم.

وذكـــر أن محســـنا خليجيـــا تبـــرع قبـــل 
ســـنوات طويلة بإعمار المســـجد، ولكن 
القيم نسب لنفسه أنه أشرف على بنائه، 
ولهذا يتولى إدارتـــه وله كل الحق فيما 

يتخذ من قرارات ترتبط بإدارته.
وأشـــار إلى أن من بين المالحظات على 

أداء القيم استغالل المسجد ألمور غير 
قانونية.

وبين أن القيم لـــم يضطلع بواجبه لرفع 
األذان بالمســـجد قرابة 5 سنوات، وإنما 

ينيب عنه آخرين.
وتحتفـــظ “البالد” بنســـخة من الرســـالة 
األوقـــاف  وإدارة  للوزيـــر  المرفوعـــة 

وتوقيعات األهالي.

بسبب تســلطه واستغالل دار العبادة والتفرقة بين المرتادين

200 مصٍل يطالبون “الجعفرية” بعزل قّيم أحد المساجد

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكـــد مدير عام التنظيـــم وموازنة 
الوظائف جمـــال العلوي أن إدارة 
تقييم الوظائـــف بديوان الخدمة 
المدنيـــة وفـــي الفتـــرة الماضيـــة 
من العام الجاري، قامت بدراســـة 
لتصنيـــف  معيـــارا   21 وتطويـــر 
وتقييـــم الوظائـــف فـــي الخدمـــة 
المدنيـــة وذلـــك بحســـب الخطـــة 

السنوية لإلدارة.
ســـبيل  وفـــي  أنـــه  وأوضـــح 
الصحيـــة  بالمنظومـــة  االرتقـــاء 
الطبـــي  الـــكادر  وظائـــف  ودعـــم 
فـــي المملكة، تم دراســـة وتطوير 
األطبـــاء  وظائـــف  معيـــاري 
ووظائف طب األســـنان، ودراسة 
وتطوير معيار وظائف الصيادلة، 
بما يتوافق مـــع معايير تراخيص 
المهنييـــن الصحييـــن الصـــادر من 
قبـــل المجلـــس األعلـــى للصحـــة.

وأوضـــح العلـــوي أنـــه تم دراســـة 
وتطويـــر معيار تقييـــم وتصنيف 
وظائـــف القانونيين بجهاز قضايا 
العـــدل  لـــوزارة  التابـــع  الدولـــة 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف، 
بما يتوافق مع األدوات القانونية 
ذات العالقـــة. وأشـــار إلـــى أنه تم 
تقييـــم  معيـــار  وتطويـــر  دراســـة 

وتصنيـــف وظائـــف اإلحصائييـــن 
ووظائـــف فنيـــي اإلحصـــاء فـــي 
الخدمـــة المدنية وذلـــك بالتعاون 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة وفًقـــا 
آلخر التطورات في هذا المجال.

واختتـــم العلـــوي أن العمـــل جـــاٍر 
والتحديـــث  المراجعـــة  علـــى 
لمعاييـــر  المســـتمر  والتطويـــر 
الوظائـــف  مختلـــف  ومؤهـــالت 
فـــي الخدمـــة المدنية، وبحســـب 
ما يســـتجد في ســـوق العمل وما 
ورخـــص  مؤهـــالت  مـــن  يتغيـــر 
علـــى  وعالميـــة  محليـــة  مهنيـــة 
جميـــع الفئـــات الوظيفيـــة، حتـــى 
لالحتياجـــات  مالمســـة  تكـــون 
الحكوميـــة  للجهـــات  الحقيقيـــة 
وصواًل إلى ســـرعة وجودة إنجاز 
عملهـــا وما يناط بها من مشـــاريع 

وبرامج تنموية وحيوية.

تطوير 21 معياًرا لتصنيف وتقييم الوظائف

المنامة - وزارة اإلسكان

فـــي  اإلســـكان  وزارة  أفـــادت 
“معـــوق  خبـــر  علـــى  تعقيبهـــا 
يشـــكو رفض اإلسكان استبدال 
موقـــف ســـيارته لموقـــع أقرب”، 
صحيفـــة  فـــي  نشـــر  والـــذي 
“البالد” أمـــس األحد، بأن جميع 
العقود الخاصة بشـــقق التمليك 
تصدر متضمنـــة جميع البيانات 
المتعلقة بحقـــوق المنتفع، ومن 
المخصـــص  الموقـــف  ضمنهـــا 
لـــه، إذ يتم إدراج رقـــم الموقف 
الخـــاص بكل منتفـــع ضمن هذه 
الوثيقة ويعتبـــر جزءا ال يتجزأ 

منهـــا، وبمجـــرد توقيـــع المنتفع 
على هـــذا العقد يعتبـــر الموقف 
حـــق  بمثابـــة  لـــه  المخصـــص 
انتزاعـــه.  يمكـــن  وال  مكتســـب 
إن  وحيـــث  الـــوزارة:  وتابعـــت 
العمارة المذكورة مكتملة العدد 
وإن جميع المواقف تم توزيعها 
وأصبحت ملًكا ألصحابها فليس 
من حـــق الوزارة انتـــزاع أي من 
هذه المواقف إلعطائها لصاحب 
الشكوى، وال يوجد لدى الوزارة 
مواقـــف غير مخصصـــة بحيث 

يمكن تخصيصها للمنتفع.

المنتفعون يملكون مواقفهم وال حق بانتزاعها

جمال العلوي

محرر الشؤون المحلية المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة 
بأنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
فـــي إطـــار تنفيـــذ القانـــون ومكافحة 
الجريمة ألقت شـــرطة إدارة مكافحة 
شـــخص  علـــى  القبـــض  المخـــدرات 
آســـيوي )28 عاما( إثر قيامه بمحاولة 
تهريب مواد مخدرة عند وصوله إلى 

مطار البحرين الدولي.
وأوضح أنه في إطار عمليات البحث 
والتحري ثبت لـــدى اإلدارة معلومات 
تؤكد وجود شـــخص آســـيوي يحاول 
تهريـــب المـــواد المخـــدرة عـــن طريق 
مطار البحريـــن الدولي، إذ تم القبض 

عليه لدى وصوله إلى المطار.

القبض على شخص 
حاول تهريب 

مخدرات بأحشائه

إعداد 500 درس رقمي لطلبة التعليم الفني والمهني
الصديقـــي: اإلقبـــال كبيـــر والخريجـــون تولـــوا مناصـــب مهمـــة بســـوق العمـــل

أعلـــن مدير إدارة التعليـــم الفني والمهني 
بـــوزارة التربية والتعليم محمد الصديقي 
عـــن انتهاء الـــوزارة من إعـــداد نحو 500 
درس رقمـــي جديـــد لطلبـــة التعليم الفني 

والمهني بمختلف تخصصاتهم.
وأشـــار فـــي حديث خـــاص له مـــع “البالد” 
إلـــى أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن اســـتعدادات 
الـــوزارة المكثفـــة للعـــام الدراســـي المقبل 
2020 و2021، تعزيـــزًا لعمليـــة التعلم عن 
بعد، حيث يشـــهد التعليـــم الفني والمهني 
إقبـــاالً متزايـــدًا مـــن خريجـــي وخريجات 
فـــي  منهـــم  رغبـــة  اإلعداديـــة،  الشـــهادة 

مواكبة تطورات سوق العمل.
وقـــال إنه من المقرر إدراجهـــا في البوابة 
التعليـــم  إدارة  عملـــت  كمـــا  التعليميـــة، 
الـــورش  تجهيـــز  علـــى  والمهنـــي  الفنـــي 
العمليـــة والمعامل المدرســـية، مع مراعاة 
واإلجـــراءات  الوقائيـــة  التدابيـــر  كافـــة 
االحترازيـــة. وبيـــن الصديقـــي أن نظـــام 
التعليـــم الفني والمهني هـــو أحد خيارات 
التعليـــم في المرحلـــة الثانويـــة، إذ يتميز 
بالمزج بين المعرفة النظرية التي يتلقاها 
والتطبيقـــات  الفصـــل،  داخـــل  الطالـــب 
العمليـــة عبـــر الـــورش التدريبيـــة وغـــرف 
المحـــاكاة، والتي تمثل النســـبة األكبر من 

العملية التعليمية.
ولفـــت إلى أن هـــذا النظام يتيـــح للطالب 
فرصـــة التدريـــب الميداني في الشـــركات 
والمؤسســـات، بما يؤهل الطالب بمهارات 
وقـــدرات اكتســـبها فـــي الجانـــب النظري 
وعززهـــا عمليـــًا وواقعيـــًا كمهـــارات القرن 
الحادي والعشـــرين، والمهارات الوظيفية 

المطلوبة في سوق العمل.

 3 إتاحتـــه  النظـــام  مـــا يميـــز  وذكـــر أن 
خيارات مســـتقبلية للطالب بعد التخرج 
من المرحلة الثانوية تتمثل في: امتالك 
الطالـــب فرصة مواصلـــة التعليم العالي 
في أحد التخصصات المناســـبة للمســـار 
الملتحق به، وإمكانية اســـتفادة الطالب 
بمؤسســـات  الوظيفيـــة  الفـــرص  مـــن 
إلـــى  إضافـــة  العمـــل،  ســـوق  وشـــركات 
قـــدرة الطالـــب علـــى فتـــح مشـــاريعهم 
الخاصـــة واالنخـــراط في مجـــال ريادة 
المهـــارات  مـــن  باالســـتفادة  األعمـــال 
والقـــدرات المكتســـبة والمعـــززة خـــالل 

هذه السنوات.

مواصلة التعليم

وفي ســـياق ذي صلـــة، أكـــد الصديقي أن 
جميع خريجي شهادة المسارين الصناعي 
والتجـــاري المطـــور يســـتطيعون مواصلة 
التعليـــم فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
الحكوميـــة والخاصة في كليات مناســـبة 
المرحلـــة  فـــي  بهـــا  الملتحـــق  للمســـارات 
الثانويـــة. وأوضـــح أنـــه بإمـــكان خريجي 
ببعـــض  االلتحـــاق  الصناعـــي  المســـار 
تخصصـــات كليـــة الهندســـة وتخصصات 
أمـــا خريجـــي  المعلومـــات،  تقنيـــة  كليـــة 
جميـــع  لهـــم  فمتـــاح  التجـــاري  المســـار 
تخصصات كليات إدارة األعمال واآلداب 

والحقوق وتقنية المعلومات.
ولفـــت إلـــى أن أهميـــة هـــذه التخصصات 
تتمثـــل في كونها تعطـــي الطالب مفاتيح 
لالنخراط بســـهولة أكبر في ســـوق العمل 
من خالل المهارات التي يكتسبها والنمط 
تعلـــم  مـــن  النظـــام  هـــذا  فـــي  التعليمـــي 
بالمشـــاريع، والتدريـــب الميدانـــي النوعي 

في مؤسسات سوق العمل.

إقبال كبير

وفيما يتعلق بالفرق بين المســـار التجاري 
والتجـــاري المطـــور، أفـــاد الصديقـــي بأن 
المســـار التجـــاري هو الخيـــار المتوفر في 
التعليـــم الثانـــوي )توحيد المســـارات(، أما 
المســـار التجاري المطور فهو المسار الذي 
والمهنـــي،  الفنـــي  التعليـــم  إدارة  تتيحـــه 
ويتميـــز بتضمنـــه تطبيقـــات عمليـــة أكثر، 
تعـــزز مـــا يتـــم اكتســـابه نظـــرًا مـــن خالل 
التدريـــب الميدانـــي ومجـــاالت التدريـــب 
الطلبـــة علـــى  إقبـــال  األخـــرى. وبيـــن أن 
المســـارين الصناعـــي والتجـــاري المطـــور 
كبير، وأن خريجو هذين المسارين تميزوا 
وحصلـــوا على مناصب مهمة في مختلف 
مؤسسات ســـوق العمل، حيث يتم العمل 

باستمرار على رصد قصص نجاحهم.

سيدعلي المحافظة

محمد الصديقي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني



أكـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العام لشـــئون 
العمليـــات والتدريب العميد الركن الشـــيخ 
حمد بن محمد آل خليفة أن الحفاظ على 
السالمة العامة هو مسؤولية الجميع، وأن 
وعـــي المواطنيـــن والمقيميـــن هـــو ركيزة 
المرجـــوة،  األهـــداف  لتحقيـــق  أساســـية 
فالتـــزام الجميـــع بالقـــرارات والتعليمـــات 
الهـــدف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  الصـــادرة 

المنشود في التصدي لجائحة كورونا.
والمديريـــات  اإلدارات  أن  إلـــى  وأشـــار 
األمنيـــة قـــد كثفـــت جهودهـــا فـــي جميـــع 
مناطـــق المملكـــة، وذلك بتنفيـــذ الحمالت 
لإلجـــراءات  والتوعويـــة  الميدانيـــة 
االحترازيـــة المطلوبـــة ومتابعتهـــا، حيـــث 
بلـــغ عدد الحمـــالت التوعويـــة منذ صدور 
الخاصـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرارات 
مـــن  والحـــد  كورونـــا  جائحـــة  بمواجهـــة 
فيمـــا  توعويـــة،  حملـــة   2751 انتشـــارها 
بلـــغ مجموع مخالفـــات عدم لبـــس كمامة 
الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحـــالت 
التجارية التي رصدتها شـــرطة المديريات 
فـــي محافظـــات المملكـــة وإدارات وزارة 
 24543 القـــرار  تطبيـــق  منـــذ  الداخليـــة 
مخالفـــة، باإلضافـــة التخـــاذ 5768 إجراء 

للحفاظ على التباعد االجتماعي. 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأوضـــح 
لشـــئون العمليـــات والتدريب بـــأن مديرية 
قامـــت  الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 

باتخـــاذ إجراءاتها القانونيـــة لمخالفة غير 
التنســـيقية  اللجنـــة  بقـــرارات  الملتزميـــن 
وارتـــداء  االجتماعـــي  بالتباعـــد  الخاصـــة 
كمامـــة الوجـــه حيـــث تـــم مخالفـــة 5577 
شخصا لعدم ارتداء كمامة الوجه، واتخاذ 
التباعـــد  علـــى  للمحافظـــة  إجـــراء   1548
االجتماعي، هذا إلـــى جانب القيام بــ 560 

حملة توعوية.
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  أن  وأضـــاف 

حملـــة   714 بتنفيـــذ  قامـــت  العاصمـــة 
للتقيـــد  للمواطنيـــن والمقيميـــن  توعويـــة 
بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة حـــول التباعد 
االجتماعـــي وارتداء الكمـــام، حيث قامت 
بتحريـــر 4015 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوجـــه، واتخـــذت 370 إجـــراء للمحافظة 
علـــى التباعـــد االجتماعـــي. مـــن جانبهـــا، 
قامت مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
بتنفيـــذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات الوقائية 

 1176 اتخـــاذ  تـــم  حيـــث  واالحترازيـــة، 
إجـــراء للحفاظ على التباعـــد االجتماعي، 
وتحرير 6249 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوجـــه، كمـــا قامـــت شـــرطة المديريـــة بــــ 
1092 حملة توعوية ميدانية في مختلف 

مناطق المحافظة.
بدورهـــا قامت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة بتوعية المواطنيـــن والمقيمين 
عبـــر تنفيـــذ 385 حملـــة، ورصدت شـــرطة 

ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   3415 المديريـــة 
الكمامـــة، واتخذت 2327 إجـــراء للحفاظ 
على التباعد االجتماعي، فيما قامت إدارة 
العمليات برئاسة األمن العام بنشر دوريات 
النجدة في مختلف مناطق المملكة للقيام 
بدورهـــا وضمـــان ســـرعة االســـتجابة عند 
تلقـــي أي بـــالغ، وذلك ضمـــن جهودها في 
دعـــم الجهود المبذولـــة لتعزيز اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة من فيـــروس كورونا، 

كمـــا حـــررت 5190 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء 
كمامة الوجه في األماكن العامة واتخذت 
347 إجـــراء لتحقيق التباعـــد االجتماعي 

في مختلف محافظات المملكة.
المنافـــذ  ألمـــن  العامـــة  اإلدارة  وواصلـــت 
تأمينها للفحوصات للمسافرين، حيث بلغ 
عدد الفحوصات للمسافرين القادمين من 
الخـــارج 84345 فحصا، كما قامت اإلدارة 
بتســـهيل إجـــراءات إجـــالء رعايـــا الدول 
األخرى مـــن مملكة البحرين البالغ عددهم 
18217 مســـافًرا، وبلغ عدد مخالفات عدم 

لبس كمامة الوجه 97 مخالفة.
مـــن جهتها، قامـــت اإلدارة العامـــة للدفاع 
تطهيـــر  عمليـــة   72424 بتنفيـــذ  المدنـــي 
مختلفـــة للمبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة 
والشـــوارع والطرقـــات وغيرهـــا، فيمـــا تم 
الطـــرق  363 دورة تدريبيـــة حـــول  عقـــد 
التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ  الصحيحـــة 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكومية وأماكن العمل شارك فيها 2159 
شـــخًصا من مختلـــف الجهـــات الحكومية 
والمؤسســـات والشـــركات الخاصـــة، فيمـــا 
قـــام 5740 متطوًعـــا بتنفيـــذ 1224 عملية 
تطهيـــر في عدد مـــن الشـــوارع والميادين 
العامـــة والمحـــالت التجاريـــة واألســـواق، 
كمـــا تم تدريب 858 شـــخًصا مـــن الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتم تنفيذ 
107 عمليات تطهير بالتعاون مع شـــركات 

التنظيف.

المنامة - وزارة الداخلية
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الجاسم: إصابات األطفال وكبار السن تعكس كثرة المخالطة
الكـــوادر الطبيـــة لـــم تتوقـــف عـــن العمـــل منـــذ ظهـــور أول حالـــة

العائلـــة  طـــب  استشـــارية  دعـــت 
بالرعايـــة  األطبـــاء  ورئيـــس 
الصحيـــة األولية بـــوزارة الصحة 
فئـــات  جميـــع  الجاســـم  هالـــة 
لمواصلـــة  البحرينـــي  المجتمـــع 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصـــادرة؛ مـــن أجل 
خفض معـــدالت انتشـــار فيروس 
كورونـــا فـــي المجتمـــع والحفـــاظ 
إنجـــازات  مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى 
وإشادات واسعة لمملكة البحرين 
فـــي مجـــال مكافحـــة الفيـــروس، 
مؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه أهمية 
الفريـــق  جهـــود  ودعـــم  تقديـــر 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
الكـــوادر  وجميـــع   )19 )كوفيـــد 
األولـــى  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 

فتـــرات  االعتبـــار  بعيـــن  واألخـــذ 
عملهـــم المتواصلـــة بـــدون توقف 
منذ ظهـــور أول حالة فـــي مملكة 

البحرين.
وأشادت الجاسم بكل المواطنين 
التزمـــوا  الذيـــن  والمقيميـــن 
بعـــزم؛  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
المجتمـــع  صحـــة  علـــى  حرًصـــا 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  أجـــل  ومـــن 
فيـــروس كورونـــا. وقالـــت إنـــه ال 
يجـــب التهـــاون بصحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن تحت أي 
ظـــرف مـــن الظـــروف بـــل يجـــب 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  تنفيـــذ 
والتعليمـــات الصادرة من الجهات 
المعنيـــة بـــكل مســـؤولية، مؤكدة 
أن معـــدالت االرتفـــاع المرصودة 

خالل اآلونة األخيرة مؤشر خطر 
النتشـــار الحاالت وازديـــاد أعداد 
بهـــا  تأثـــرت  والتـــي  المخالطيـــن، 
الفئـــات األقل مناعة في المجتمع 

من األطفال وكبار السن.
وشـــددت رئيس األطباء بالرعاية 

الصحيـــة األوليـــة علـــى ضـــرورة 
المواطنيـــن  جميـــع  تكاتـــف 
والمقيمين والوقوف صًفا واحًدا؛ 
مـــن أجل العمل على تقليل أعداد 
الحـــاالت القائمـــة، والحفاظ على 
أفـــراد  لجميـــع  العامـــة  الصحـــة 
المجتمع عبـــر االلتزام بالتعليمات 
واإلرشـــادات وتطبيق اإلجراءات 
المتخـــذة  والتدابيـــر االحترازيـــة 
بشـــأن الحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونا، موضحًة بأن التراخي في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة 
المناســـبات  مختلـــف  خـــالل 
والتجمعات ينعكس سلًبا على ما 
حققته مملكة البحرين من جهود 
كبيرة طوال مراحـــل التعامل مع 

فيروس كورونا.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

أكد عضو مجلس الشورى الشيخ عادل 
المعـــاودة أهميـــة تعـــاون جميـــع أفـــراد 
المرحلـــة  فـــي  ومشـــاركتهم  المجتمـــع 
الثالثـــة مـــن التجـــارب الســـريرية للقاح 
المحتمـــل، موضحـــا أنهـــا لـــم تبـــدأ فـــي 
مرحلتهـــا الثالثـــة إال بعـــد أن تـــم التأكد 
مـــن جميـــع تفاصيلها خـــالل المرحلتين 
األولـــى والثانيـــة، وبيـــن ثقتـــه بالجهود 
الوطنيـــة المبذولة في مملكـــة البحرين 
للتصـــدي لجائحـــة كورونا التـــي تضمن 
دقة العمل وحـــرص الفريق الطبي على 
صحة وســـالمة المشـــاركين فـــي عملية 

التطوع.
وبيـــن أن مشـــاركته مـــع مجموعـــة مـــن 
المواطنيـــن فـــي عمليـــة التطـــوع ألخذ 
اللقـــاح كانـــت نابعـــة مـــن حـــرٍص علـــى 
إيجـــاد لقـــاح فعـــال وآمـــن يقضـــي على 
فيروس كورونا، ما سينعكس أثره على 
اإلنســـانية عموما، مؤكًدا أن أخذ اللقاح 
آمـــن ولم يثبت حتـــى اآلن أي ضرر من 
هذا اللقاح الخامـــل، موضًحا أن المّطلع 

والمعلومـــات  الطبيـــة  التفاصيـــل  علـــى 
الدراســـة  حجـــم  ســـيدرك  الصحيحـــة 
المتأنية والعمل الجاد من قبل العاملين 
فـــي القطاع الطبـــي الـــذي يمتلكون من 

الكفاءة والعلم واالطالع الكثير.
وحـــث الجميـــع وتشـــجيع النـــاس علـــى 
المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي أخـــذ اللقاح، 
إلنجـــاح جهـــود الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا ووضع نهاية 

لهذه الجائحة.

المعاودة بعد التطوع للقاح: غير مضر

االثنين 14 سبتمبر 2020 - 26 محرم 1442 - العدد 4353

دعا إمام جمعة عالي والقرى المجاورة 
أحمـــد  الشـــيخ  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
العصفـــور إلى ضـــرورة التقيد وااللتزام 
التـــي  الطبيـــة والصحيـــة  باإلرشـــادات 

يوجهها المختصون”.
وقال “ال يمكن ألي بلد من البلدان مهما 
كان فـــي قدراتـــه وإمكاناتـــه أن يواجه 
بالتعليمـــات  أهلـــه  التـــزم  إذا  إال  بـــالء 
وإال  منهـــم،  المطلوبـــة  واإلرشـــادات 

ستذهب كل الجهود هباء”.
وأشـــار إلى تجربة الصين في محاصرة 
الوباء والقضاء على هذا الفيروس في 
بلدهـــا، مرجعا ذلك إلـــى تجاوب الناس 
والشـــعب مـــن خـــالل االلتـــزام والتقيد 
واالنضبـــاط الصـــارم، فهـــم ال يخرجون 

إال للضـــرورة، ويمتثلـــون إلـــى ما يوجه 
إليهـــم مـــن إرشـــادات ونصائـــح، ولذلك 
استطاعوا أن يحققوا هذا اإلنجاز، ولو 
لـــم يلتـــزم الناس هنـــاك لما اســـتطاعت 
ولمـــا  المـــرض،  تحاصـــر  أن  الدولـــة 
اســـتطاعت أن تحقق هـــذه النجاحات” 

مؤكـــدا أن “التزام الناس عامل أســـاس 
وضروري”.

وأشـــار العصفـــور إلـــى أن هنـــاك مـــن ال 
يـــدرك خطورة هذا األمـــر، ويتعامل مع 
الوبـــاء بـــكل بـــرود وتجاهل، فـــال يضر 
اإلنسان أن يترك في فترة مؤقتة بعض 
األمـــور التـــي تعـــارف عليهـــا كالتجمـــع 
والمصافحـــة، فالفيـــروس ينتقـــل عـــن 
وعـــن  والمصافحـــة  المالمســـة  طريـــق 

طريق االختالط”.
وأكـــد أهميـــة عـــدم التجمـــع فـــي أيـــة 
بوســـائل  واالكتفـــاء  كانـــت  مناســـبة 
التواصل االجتماعي التي تفي بالغرض 
خصوصـــا خالل هـــذه الفتـــرة التي تمر 

بها مملكة البحرين ودول العالم.

البلغـــة،  قـــال الشـــيخ حســـين 
إن فتـــاوى مراجـــع الدين كلها 
تؤكـــد وجوب االلتـــزام الكامل 
الطبيـــة  الجهـــات  بتوصيـــات 
فيـــروس  وبـــاء  مـــن  للوقايـــة 
كورونـــا، وعدم جـــواز مخالفة 
وأضـــاف  التوصيـــات،  تلـــك 
“عندمـــا شـــعر البعـــض باألمان 
الصحـــي الـــذي تحقـــق بفضل 
مـــن هللا ســـبحانه ثـــم بجهـــود 
الفريق الوطني الطبي تهاونوا 
فـــي االســـتمرار باالحتـــرازات 
الصحيـــة، مـــا أدى إلى تفشـــي 
بعـــد  كبيـــرة  بوتيـــرة  المـــرض 
انحسار واضح وجلي، سبقته 

أغلقـــت  احترازيـــة  إجـــراءات 
بموجبها المؤسسات التعليمية 
التجاريـــة  المحـــال  وبعـــض 

والعديد من المصالح.
وحـــذر البلغة مـــن التهاون في 

تنفيذ التوصيات الصحية في 
وغيرهـــا  الدينيـــة  المناســـبات 
من المناســـبات خصوصـــا أننا 
في شهر محرم ومقبلون على 
شـــهر صفر، إذ تكثر المناسبات 
الدينيـــة، حاثـــا على اســـتمرار 
الفريـــق  بتوصيـــات  االلتـــزام 
واللجنـــة  الطبـــي  الوطنـــي 
التنســـيقية بقيـــادة ولي العهد 
النائـــب  القائـــد األعلـــى  نائـــب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
البلـــد  هـــذا  تريـــد خيـــر  التـــي 

وأهله.

ــرة كــبــيــرةتحقيـــق إنجـــاز بالصيـــن جـــراء االنضبـــاط الصـــارم ــي ــوت ــمـــرض ب ــم فــتــفــشــى الـ ــت ــاون ــه ت
البلغة: التزموا بتوصيات الفريق الوطنيالعصفور: ال تتجمعوا بالمناسبات واكتفوا بـ “التواصل”

الشيخ ناصر العصفور

الشيخ عادل المعاودة

هالة الجاسم

الشيخ حسين البلغة

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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المنامة - شركة “بي نت”

أعلنــت شــركة “بــي نــت”، الشــركة الوطنيــة للنطــاق العريــض فــي 
البحريــن عــن نجــاح تدشــين نظــام الدعــم للعمليــات )OSS( ونظام 

الدعم لألعمال )BSS( على منصة الـ “AWS” السحابية.

الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
عمليـــة  ضمـــن  االســـتراتيجية 
واإلداري  القانونـــي  الفصـــل 
“بـــي  و  بتلكـــو  شـــركتي  بيـــن 
نـــت”، وتحت متطلبات الخطة 

الوطنية الرابعة لالتصاالت.
وتأتـــي عمليـــة الفصـــل ضمـــن 
الوطنيـــة  الخطـــة  متطلبـــات 
والتـــي  لالتصـــاالت  الرابعـــة 
حددت أهداًفا واضحة لقطاع 
االتصاالت في البحرين أبرزها 
تطوير البنية التحتية لخدمات 
النطاق العريض الشاملة فائقة 
وتعزيـــز  تحســـين  الســـرعة، 
النفـــاذ إلى تطبيقات وخدمات 

اإلنترنت. 
وتأتي خطوة تدشـــين نظامي 
)BSS( ضمـــن  والــــ   )OSS( الــــ 
بيـــن  األنظمـــة  فصـــل  عمليـــة 

الشـــركتين، الذي يشكل عالمة 
مهمـــة فـــي عمليـــة الفصـــل، إذ 
إن تدشـــين هاذيـــن النظاميـــن 
يشـــكل اســـتقاللية “بـــي نـــت” 
التامـــة واعتمادها الذاتي فيما 
يخص توفير خدمـــات الزبائن 
العمليـــات  وإدارة  المتكاملـــة 

التشغيلية داخل الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
بوبشـــيت  محمـــد  نـــت”  “بـــي 
الــــ  نظامـــي  فصـــل  “عمليـــة 
يعطـــي   )BSS( والــــ   )OSS(
اســـتقاللية  نـــت”  “بـــي  شـــركة 
نظـــم  يخـــص  فيمـــا  تامـــة 
المعلومـــات الخاصة بتشـــغيل 
وإدارة العمليـــات، الذي بالتالي 
مباشـــًرا  انعكاًســـا  ســـينعكس 
على جـــودة وفعالية الخدمات 

المقدمة للزبائن”.

إتمام عملية الفصل بين “بي نت” و “بتلكو”

المنامة - شركة وورك سمارت

أعلـــن منظمو مؤتمـــر “البحرين االفتراضية 2020” عن مشـــاركة 
نخبـــة مـــن المتحدثيـــن من البحريـــن والمنطقة والعالـــم في هذا 
الحدث الذي يقام يومي الســـبت واألحد 15 و16 سبتمبر 2020، 
تحـــت رعايـــة الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية، محمد علي القائد، بتنظيم من شركة وورك سمارت 
إلدارة الفعاليات وجمعية البحرين لشركات التكنولوجيا “ِبِتك”.

ويتناول المتحدثون عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتحول 
اإللكترونـــي في مرحلة مـــا بعد جائحة كورونا مثل اســـتمرارية 
الصحيـــة  واالســـتجابة  اإللكترونـــي،  التعليـــم  بفضـــل  التعليـــم 
اإللكترونية األولية السريعة، وكيفية التعامل اإللكتروني وإدارة 
العـــرض والطلـــب لإلمـــدادات الغذائيـــة، إلـــى جانب اســـتعراض 
محور فرص تحويل النشاط التجاري إلى إلكتروني، وموثوقية 
المعامـــالت غيـــر النقديـــة، والتهديـــدات الســـيبرانية فـــي ظـــل 
التحـــول اإللكتروني، وإيصـــال المادة اإلعالميـــة الصحيحة في 

الوقت الفعلي.
 ويســـلط مؤتمـــر “البحريـــن االفتراضيـــة” الـــذي ســـيحضره نحو 
خمســـمائة مشـــارك، الضوء على دور كل قطاع في دعم الجهود 
التي يبذلها من أجل استمرارية عمل مختلف القطاعات بفاعلية 

وتجـــاوز األزمـــة دون تأثيـــر كبير، كمـــا تهدف لتشـــجيع التحول 
الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتشجيع أصحاب األعمال 
على االســـتمرارية وعدم االرتهان لصعوبة الظرف الحالي، فضال 
عـــن تشـــجيع البـــدء باألعمـــال الجديـــدة وتحقيق الريـــادة فيها، 

خصوصا في الجانب التقني.

بمشــاركة نخبــة مــن أصحــاب األعمــال وصنــاع القــرار
“البحرين االفتراضية” يستعرض التحول الرقمي

تأجيــل القروض 6 أشــهر ســاهم في دعم أصحــاب األعمال

اقتصاديون ومصرفيون يؤكدون حتمية التحول الرقمي

االقتصادييـــن  مـــن  عـــدد  أكـــد 
عقدتهـــا  نـــدوة  فـــي  والمصرفييـــن 
الغرفة علـــى أهمية التحول الرقمي 
في االقتصاد، خصوصا بعد جائحة 
كورونا التي سرعت بشكل كبير هذا 
التحـــول وأبـــرزت أهميتـــه الكبيرة، 
فـــي الوقـــت الذي أشـــاروا فيـــه إلى 
األخيـــرة  المتخـــذة  اإلجـــراءات  أن 
أقســـاط  تأجيـــل  ومنهـــا  ســـاعدت 
القروض 6 أشـــهر في دعم أصحاب 
األعمـــال، كما شـــددوا علـــى ضرورة 
دعـــم البحـــث العلمـــي والصناعـــات 

المعرفية.
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  ونظمـــت 
البحريـــن أمـــس منتـــدى اقتصـــادي 
تطبيـــق  عبـــر   - ُبعـــد  عـــن   - عقـــد 
“ ZOOM“  بعنـــوان “القطـــاع المالـــي 
وُســـبل مواكبـــة المتغيـــرات لضمان 

استمرارية األعمال”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيســـة وحـــدة 
واالبتـــكار  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
بمصرف البحرين المركزي ياســـمين 
لعبـــت  التكنولوجيـــا  “إن  آل شـــرف 
دورا أساسا وكبيرا لضمان استمرار 
أعمال المؤسســـات في المملكة في 

ظل جائحة كورونا”.
وقالـــت “إن جائحة كورونا ســـلطت 
التكنولوجيـــا  الضـــوء علـــى قطـــاع 
الفـــرص  مـــن  العديـــد  وفتحـــت 
الجديـــدة في هذا القطـــاع، كما أنها 
حفزت قطـــاع األعمال في البحرين 
التحـــول  ســـرعة  علـــى  والعالـــم 

الرقمي”.
وأشـــارت إلـــى أن الخطـــوات التـــي 
قامـــت بهـــا البحريـــن قبـــل الجائحة 
كاتفاقية “امازون ويب” والتشـــغيل 
التجـــاري لشـــبكة الجيـــل الخامـــس 
لالتصـــاالت وغيرها مـــن الخطوات، 
تأســـيس  علـــى  البحريـــن  ســـاعدت 
بنيـــة تكنولوجيـــة صلبـــة ســـاهمت 

فـــي ســـرعة التحـــول الرقمـــي أثناء 
آثارهـــا  مـــن  والتقليـــل  الجائحـــة، 
وباقـــي  الماليـــة  المؤسســـات  علـــى 

المؤسسات التجارية.
ولفتـــت إلـــى أن القطـــاع المصرفـــي 
والمالي لعب دورا بارزا في تخفيف 
آثار األزمة على الشـــركات واألفراد 
أثنـــاء الجائحـــة بفضـــل الخطـــوات 
التي تـــم اتخاذها ومن أبرزها وقف 
دون  القـــروض  أقســـاط  تحصيـــل 
أرباح لمدة 6 أشـــهر، وإطالق وحدة 
بيئـــة  وإطـــالق  الرقميـــة  للتحـــول 

رقابية متكاملة في هذا الشأن.
مـــن جانبها، أشـــارت رئيســـة اللجنة 
المالية والتأمين والضرائب بالغرفة 
سوســـن أبـــو الحســـن، إلـــى أهميـــة 
وجود حوكمـــة للتحول الرقمي في 
المملكـــة، مشـــيرة إلـــى هنـــاك تطور 

وسرعة في الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن الســـرعة في التحول 
الرقمـــي وتقديم الخدمـــات الرقمية 
المقابـــل  فـــي  لكنـــه  يوجـــد فرصـــا، 
يكـــون عرضة للكثير مـــن المخاطر، 
لذلـــك يجـــب وضـــع حوكمـــة لضبط 

التحول الرقمي.
من جهتها، قالـــت الرئيس التنفيذي 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي 
دالل  اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك 

الغيـــص “إن البنـــك قـــدم الكثير من 
التـــي  المبتكـــرة  الرقميـــة  الحلـــول 
كان ســـباقا فيها، وذلـــك ضمن إطار 
خططـــه للتحـــول الرقمـــي، مشـــيرة 
إلى طـــرح 90 خدمة مـــن الخدمات 
التـــي يقدمهـــا البنك علـــى المنصات 

اإللكترونية للبنك”.
وكشـــفت عن أن البنـــك بصدد طرح 
مـــا ال يقـــل عـــن 7 خدمـــات جديـــدة 
مبتكـــرة للعمـــالء حتى نهايـــة العام 
الجاري، وذلك ضمن خطط التحول 

الرقمي.
وكان المنتدى افتتح بكلمة للرئيس 
التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، إذ أكد 
علـــى أهمية التحـــول الرقمي خالل 
هـــذه الجائحـــة الســـتمرار األعمـــال، 
مشـــددا علـــى أهمية القطـــاع المالي 
لالقتصاد الوطني، الفتا إلى أن هذا 
القطـــاع ســـاهم بنســـبة %16.7 من 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكـــة 

في الربع األول من العام الجاري.

االستثمار في البحوث واالبتكار
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة االقتصاديين 
البحرينيـــة علـــي الموالنـــي، ضرورة 
زيـــادة اهتمامها بمـــا يتعلق بالبحث 
مجـــال  فـــي  واالبتـــكار  والتطويـــر 
الســـتكمال  الرقمـــي،  التحـــول 

منظومتهـــا فـــي التحـــول لالقتصاد 
الرقمي والمعرفي.

وقـــال الموالنـــي “إن االســـتثمار في 
البحـــث والتطوير لـــم يصل بعد إلى 
الدرجـــة التـــي نطمح إليها”، مشـــيرا 
ليـــس  بالبحـــث  المقصـــود  أن  إلـــى 
فقـــط البحـــوث الجامعيـــة، بل أيضا 
البحوث المتخصصـــة في قطاعات 

السوق المحلية المختلفة.
واتفـــق معـــه عضـــو مجلـــس إدارة 
خالـــد  األعمـــال  وصاحـــب  الغرفـــة 
الزياني، حين أشـــار إلـــى أن صناعة 
األلمنيوم تحتاج إلى تركيز الجهود 
والتوجـــه  العلمـــي  البحـــث  نحـــو 
القيمـــة  ذات  المضافـــة  للصناعـــات 

العالية لالقتصاد.
وأشـــار الموالنـــي إلـــى أن االقتصاد 
المعرفي يرتكز على 4 ركائز رئيسة 
هـــي: مؤسســـات االبتـــكار، مهـــارات 
االبتـــكار، منظومـــة االبتـــكار إضافة 
إلـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات، الفتـــا 
إلـــى أن البحريـــن خطـــت خطـــوات 
تلـــك  تحقيـــق جميـــع  نحـــو  كبيـــرة 
األمـــور  بعـــض  يتبقـــى  إذ  الركائـــز، 
التي يجب التركيـــز عليها خصوصا 
البحـــث والتطويـــر واالبتـــكار لنصل 

إلى قمة االقتصاد المعرفي.
ولفت إلى أن تقديرات مؤتمر األمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنمية األخير 
أشـــار إلى مدى أهميـــة التكنولوجيا 
والتحـــول الرقمي فـــي العالم، مبيّنا 
أن المؤتمـــر قـــّدر حجـــم االقتصـــاد 
الرقمي العالمي يتراوح بين 4.5 % 
إلـــى 15.5 % مـــن الناتـــج اإلجمالي 
العالمـــي الذي يبلغ 87 ترليون دوالر 
فـــي 2019، أي مـــا بيـــن 3.9 ترليون 
إلـــى 13.5 ترليـــون دوالر، موضحـــا 
أن هذا التفاوت في النسب المقدرة 
راجع إلى عدم وجود تعريف واضح 
لالقتصـــاد  عالميـــا  عليـــه  ومتفـــق 

الرقمي حتى اآلن.

جانب من المنتدى االفتراضي لـ “الغرفة”

دبي - العربية.نت

العملة اإليرانية تفقد 
49 % من قيمتها 2020

أن  اإليرانية  المواقع  من  العديد  أفادت 
الـــدوالر في ســوق صــرف العمالت  سعر 
األجنبية بطهران جرى تداوله بسعر 26 
بذلك  السبت، مسجال  تومان  ألفا و100 
هو  آخــر  تاريخيا  وانهيارا  قياسيا  رقما 

األكبر على اإلطالق.
الــجــديــد بنسبة 30 %  الــتــراجــع  ويــأتــي 
المريرة  التراجعات  إلى سلسلة  ليضاف 
التي  ــيــة،  اإليــران العملة  تكبدتها  الــتــي 
قيمتها  زهاء 49 %، من  العملة  خسرت 

في 2020.
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المحرر االقنتصادي

الكويت - مباشر

كشـــفت شـــركة اإلثمار القابضة، الُمدرجة 
في بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، 
عـــن  األحـــد  أمـــس  الكويـــت،  وبورصـــة 
تطـــورات طلبهـــا بخصوص إلغـــاء إدراج 
أســـهمها مـــن بورصـــة الكويت. وأشـــارت 
الشـــركة فـــي بيـــان للبورصـــة، أن الهيئـــة 
قـــررت إلغاء إدراج أســـهم اإلثمار بســـبب 
ألكثـــر  األســـهم  تـــداول  وقـــف  اســـتمرار 
من ســـتة أشـــهر دون اســـتيفاء متطلبات 

استيفاء التداول.
وقرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
الكويتيـــة فـــي اجتماعـــه يـــوم األربعـــاء 
اإلثمـــار  شـــركة  طلـــب  رفـــض  الماضـــي، 
مـــن  االختيـــاري  باالنســـحاب  القابضـــة 

بورصة الكويت.
وقالت “اإلثمار” في بيان ســـابق للبورصة 
طلـــب  رفضـــت  الهيئـــة  إن  الكويتيـــة، 
علـــى  الشـــركة  قـــدرة  لعـــدم  االنســـحاب 

تطبيـــق البند رقم )7( مـــن المادة )2-5-1( 
من الكتاب الثاني عشـــر )قواعد اإلدراج(، 
باعتبـــار أن الشـــركة موقوفة أساســـًا في 
الوقـــت الحالي عـــن التداول منـــذ تاريخ 

14 مارس 2019.
باإلضافـــة إلـــى قـــرارات لجنـــة النظر في 
المخالفـــات الصـــادرة بجلســـتها المنعقدة 
الشـــركة  ضـــد   2019 أكتوبـــر   1 بتاريـــخ 

والتـــي مـــن ضمنهـــا وقـــف التـــداول على 
األسهم المصدرة عن الشركة لمدة سنة.

كمـــا قـــرر مجلـــس مفوضي هيئة أســـواق 
المـــال إلغـــاء إدراج أســـهم “اإلثمـــار” مـــن 
بورصـــة الكويـــت، وذلك الســـتمرار وقف 
تداول السهم لمدة تزيد عن 6 أشهر دون 
أن تســـتوفي الشـــركة المتطلبات الالزمة 

الستيفاء التداول.

أحد البنوك التابعة لشركة اإلثمار القابضة

الســتمرار وقــف تــداول أســهمها ألكثــر مــن 6 أشــهر
إلغاء إدراج “اإلثمار القابضة” ببورصة الكويت

القاسم: تقنية المعلومات تساهم بازدهار الصناعة المصرفية
ــات ــة والمدفوعـ ــات الماليـ ــات التحويـ ــي تطبيقـ ــتثمار فـ ــة االسـ أهميـ

قال رئيـــس جمعيـــة مصـــارف البحرين، 
المعلومـــات  تقنيـــة  إن  القاســـم،  وحيـــد 
واالتصـــاالت باتـــت أساســـية فـــي بنـــاء 
صناعـــة مصرفيـــة متطـــورة، معربـــا عن 
الـــذي  النجـــاح  إزاء  الجمعيـــة  ارتيـــاح 
تحققه الكثير مـــن البنوك البحرينية في 
مجال التحـــول الرقمـــي، مضيفا أن هذا 
النجـــاح ظهـــر بوضـــوح في ظـــل جائحة 

كوفيد19-.
وخـــالل لقـــاء “عـــن بعـــد” بيـــن جمعيـــة 
هـــواوي  وشـــركة  البحريـــن  مصـــارف 
التنفيـــذي  رئيســـها  بحضـــور  البحريـــن 
جـــون لويدونـــغ، قال القاســـم إن جائحة 
كوفيد19- أسهمت في ازدهار العمليات 

الرقميـــة فـــي الصناعـــة الماليـــة، وأكدت 
بمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك أهميـــة ضـــخ 
نظـــم  فـــي  االســـتثمارات  مـــن  المزيـــد 
ذات  التقنيـــة  والتطبيقـــات  المعلومـــات 
إضافـــة  الماليـــة،  بالتحويـــالت  الصلـــة 
إلـــى التقنيـــات الحديثـــة األخـــرى مثـــل 
الحوســـبة الســـحابية والـــذكاء الصناعي 

وانترنت األشياء وغيرها.
تقنيـــات  بيـــن  الدمـــج  أن  وأوضـــح 
ـــد  ولَّ الماليـــة  والخدمـــات  المعلومـــات 
مصطلحـــا جديدا هـــو “التقنيـــة المالية”، 
البنـــوك  تقديـــم  علـــى  تســـتند  والتـــي 
والمؤسســـات المالية لخدماتهـــا اعتمادا 
والبيانـــات  الســـحابية  الحوســـبة  علـــى 

الضخمـــة والـــذكاء االصطناعـــي واألمن 
الســـيبراني وغيرها وتقنيات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت األخرى.
وأضـــاف أن توجـــه البحريـــن نحـــو بناء 
تعـــاون  يتطلـــب  الرقمـــي  االقتصـــاد 
الجميـــع بمـــا فيهـــم المؤسســـات الماليـــة 
ومراكـــز  والجامعـــات  والمصرفيـــة 
التشـــريعية  والمؤسســـات  األبحـــاث 
بهـــدف تكامـــل العمـــل فـــي إطـــار خطـــة 
وطنيـــة يعـــرف كل شـــخص وكل جهـــة 
دوره ومســـؤوليته فيها، وقـــال “ال زالت 
الفرصة ســـانحة أمامنـــا لتحول البحرين 
إلـــى نمـــوذج إقليمي فـــي التحـــول نحو 
االقتصـــاد الرقمـــي أو االقتصـــاد القائـــم 

على المعرفة”.
مـــن جانبـــه، تحـــدث الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة هواوي البحرين عـــن التوجهات 
واالبتـــكارات  الشـــركة،  لـــدى  الجديـــدة 
الجديـــدة في مجـــال اســـتخدام التقنية 
األعمـــال  اســـتمرارية  لضمـــان  الماليـــة 
وإعـــادة صوغ نمـــاذج الخدمـــات المالية 
جائحـــة  بعـــد  مـــا  تطـــورات  لمواكبـــة 

كوفيد19-.
وأشـــار إلـــى توجـــه الشـــركة نحـــو دعـــم 
الهاتـــف  القائـــم حـــول  التجـــاري  العمـــل 
الجـــوال، انطالقـــا من شـــعار أن “قدرات 
الموبايل هي المفتاح لبنوك المســـتقبل”، 
تلتـــزم  التـــي  الماليـــة  المؤسســـات  وأن 

باســـتراتيجية “الموبايـــل أوال” ســـتحقق 
تقدمـــه  مـــا  واســـتعرض  أكبـــر،  نجاًحـــا 
الشـــركة مـــن هيـــاكل تقنيـــة معلوماتيـــة 
جديـــدة وقـــدرات أساســـية قائمـــة على 
الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي 
والــــ 5 جي. كما نظمـــت جمعية مصارف 
البحريـــن لقـــاء آخـــر بيـــن خبراء شـــركة 

هواوي من جهة والتقنيين المتخصصين 
في بنوك بحرينية من جهة أخرى، جرى 
خاللـــه اســـتعراض األمـــور التقنيـــة التي 
يمكـــن من خاللها التعاون المشـــترك بين 
الجانبيـــن مـــن أجـــل المضـــي قدمـــا فـــي 
تطوير الخدمات المالية والمصرفية في 

البحرين.

المنامة - جمعية المصارف
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عرض وطلب

القيد : 95026-1 
التاريخ : 10-09-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة ٔابو سمبل لمواد البناء ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليها السادة اصحاب شركة ٔابو سمبل لمواد البناء ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 1-95026، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة ٔابو ســمبل 

لمواد البناء ذ.م.م الى شركة روما روز للتجارة و المقاوالت
ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

 ) 123450-CR2020( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: سامي انور علي السمان 

االسم التجاري الحالي: الفراعنة لخدمات السيارات
االسم التجاري الجديدالفراعنة لخدمات السيارات وقطع الغيار

رقم القيد: 63263-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  رقم  CR2020-- 121003  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ركاز العقارية ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / فــادي جمال محمد ســعيد الشــيخ قاســم باعتبــاره المصفي 
القانونــي لشــركة ركاز العقاريــة ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســئولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 61604 ،طالبا إشــهار إنتهاء أعمــال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
لشركة شركة هيومان كابيتال هاوس للتوظيف ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 85990

بنــاء على قرار الشــركاء شــركة هيومــان كابيتال هــاوس للتوظيف ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 85990، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 
الســادة مكتــب / شــركة أنفــال ألصحابها أحمــد خليل القاهري ومشــاركوه 
)شــركة تضامــن( مصفيــا للشــركة.هذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد 
انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
إليــه،  إلــى تقديــم مطالباتهــم  الشــركة  المصفــي جميــع دائنــي  الشــركات يدعــو 
مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك 
على العنوان التالي:  شركةألنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه 

START@ANFAL.BH - 33609999 - )شركة تضامن(

التاريخ : 12/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
 )CR2020-121085(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

 
تقــدم إلينــا المعلــن السيد/الســيدة  أميــرة مدســوس طــه العشــبان بطلــب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى السيد/الســيدة وليــد خالــد ســلطان 

ابراهيم محمد هالل
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 104649-01

االسم التجاري: مغسلة أني تايم

القيد: 42700-11
التاريخ: 13 سبتمبر 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )CR2020-125295( لسنة 2020

 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

 تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدمت 
ٕاليها الســيدة ســبينا امير علي يوســف علي المالكة لـ صالون اســرار راكيل 
للتجميل )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 42700 فرع رقم 
11 طالبة تحويل الفرع من المٔوسســة الفردية ٕالى شــركة ذات مســٔيولية 
محدودة برٔاسمال وقدره 250 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
 1. سبينا امير علي يوسف علي

NISARA UDOMKHET .2 

القيد : 4 - 29855
التاريخ  : 28/5/2020  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم ورشة محمود أل نوح للنجارة ذ.م.م

تعلن ادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بانه تقدم اليها 
اصاحب ورشة محمود ال نوح للنجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
-4 29855 طالب تغيير االسم التجاري من ورشة محمود ال نوح للنجارة 
ذ.م.م الــى مصنــع محمــود ال نــوح للنجــارة ذ.م.م فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن  بحل و تصفية

شركة شركه اماديوس الخليج - فرع لشركة اجنبية
سجل تجاري رقم 77069

بناء على قرار الشركاء في شركة اماديوس الخليج - فرع لشركة أجنبية 
المســجلة بموجــب القيد رقــم 77069 ،بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين 
الســيد / عيســى عبــاس جاســم ناصــر شــاهين مصفيــا للشــركة.بهذا يعلــن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم (21 (لعــام 
2001،و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا إعالن، و ذلك على العنوان التالي:
 isa@sydneyme.com      -   36655223

دش جديد رسيفر HD + تركيب  ٢٦ د.ب
برمجة  ٥ د.ب

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

Najla hasan satellite & CCTV camera
تركيب سنترال دش - صيانة - خدمات كهربائية

37355023
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Vacancies Available
AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED has a vacancy for the 

occupation of  NURSE(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 17344700  or

  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

Harmony Music Center has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATIVE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 13622002  or
  info@bahrainharmony.com

Plan Concepts Co W L L has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) , 

suitably qualified applicants can contact 17207054  or 
 accounts@planconcepts.com

In & Out Supermarket has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17533553  or
  KHALID@KBHGROUP.COM

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE has a vacancy for the occupation of  
MECHANIC (AIR-CONDITIONING) , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or 
 JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM

Elie and Jean Hair Produts Accessories partnership co has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17227604  or 
 ELJEHAIR@BATELCO.COM.BH

GILANI GENERAL TRADING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39605308  or 
 SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM

GENETECH SERVICES Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 13691113  or  
YASEENSABT@HOTMAIL.COM

VISTA STARS CONSTRUCTIONS has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33327209  or
  husain.jasim@gmail.com

GOOD SHEPHERD Contracting has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17229787  or
  taheraabdulmahdi@gmail.com

Karak Ajman Cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33159071  or 
 SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33891507  or
  YYABREHMAN290@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED ALRUMAIHI /DHAIYA 2 has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17840009  o
r  KHALID.ALROMAIHI82@GMAIL.COM

MAQ Marine Services has a vacancy for the occupation of 
 FITTER , 

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

BAHRAINI CANADIAN FOR MANUFACTURING CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation 
of  WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 77322292  or  
Motaz@BCM.CO.COM

MUNDATTU CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 36077630  or 
 MADEEHA4545@GMAIL.COM

Technobuild Contracting  W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 37291297  or
  TECHNOBUILD.BH@GMAIL.COM

BIN DARWISH WORKSHOP - PARTNERSHIP has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 36955566  or 
 IED996@HOTMAIL.COM

CAFE BAZZA  W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 37322408  or 
 A.SAKR@LEROYALGROUP.COM

IDEA ORGANIZATION CONVENTIONS & EVENTS S.P.C has a vacancy for the occupation of  
BUILDING ARCHITECT , 

suitably qualified applicants can contact 38496947  or 
 E.A.HASSAN@HOTMAIL.COM

SILVER FILS INTERNATIONAL CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33975147  or 
 RAFEEK_MHMMD@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17250392  or
  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

 Blue Dragon Electronics W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can 
contact 33639970

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

 suitably qualified applicants can contact 17731475  or 
 Nasreen@rafco.co

CLEVERSO CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17681317  or 
 cleverso.bh@gmail.com

THREE THREADS BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39451811  or 
 THREETHREADSBOUTIQUE@GMAIL.COM

GENERAL MEDICAL W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALES EXCUTIVE ,

 suitably qualified applicants can contact 17725990  or
  personnel@intercol.com

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST has a vacancy for the occupation of  
DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17701084  or
  maameeri_est@hotmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 77454545  or
  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or
  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 77996666  or 
 SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

EBRAHIM KHAMIS MASOOD ALQASSIMI has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (CATERING & LODGING SERVICES) ,

 suitably qualified applicants can contact 33051349  or 
 IBRAHIMKHAMISMASOUD@YAHOO.COM

FAIZAN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37220510  or
 FAIZANCONTRACTING66385@GMAIL.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or 
 admin@nasserco.net

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 37389000  or 
 FHANIF@BANKALKHAIR.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 36758776  or 
 GULZARBAH48@GMAIL.COM

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37777728  or 
 SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36305009  or
  info@sitalsham.com

NOOR SPECIALIST HOSPITAL B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 MEDICAL CONSULTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17230828  or 
 DRAFFAF@HOTMAIL.COM

Southern pearls market has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39599397  or 
 KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM

JBF Bahrain S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 SHIFT LEADER , 

suitably qualified applicants can contact 17181500  or
  KUNJANCHOKSI@JBFBAH.COM.BH

NOREEN AKHTAR GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33374837  or 
 lalimalik@gmail.com

Uniontech computers and technology has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39182771  or
  MS.USMANO@GMAIL.COM

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat has a vacancy for the 
occupation of  SALES MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 17376900  or 
 NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  
PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

ABU AMMAR TOWING AND ROAD SIDE ASSISTANCE has a vacancy for the occupation of  
HEAVY VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17682002  or 
 YASEEN.MUSHAIMA@GMAIL.COM

Increase sugar cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39898902  or 
 S-N3211@HOTMAIL.COM

6speed car care items and spare part has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36688199  or
  Y8986Z@HOTMAIL.COM

AROMAX FIRE & SAFETY SYSTEMS WLL has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17000973  or 
 AROMAX@BATELCO.BH

Diapro Trading and Contracting W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SALES MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17714284  or 
 BASHAR.SALBEH@YAHOO.COM

COPY CARE GENERAL TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17274545  or
  info@copycarebh.com

CAFE BAZZA  W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37322408  or 
 A.SAKR@LEROYALGROUP.COM

BEEFIES BURGER has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33330453  or 
 HAMADKHALID1165@GMAIL.COM

Abdul Karim Fadl Trading S.P.C Co owned by Abudlalkarim Shah has a vacancy for the 
occupation of  SALES EXCUTIVE ,

 suitably qualified applicants can contact 77092018  or
  AH@AKTCORP.COM

KURNEL CONTRACTING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36503801  or 
 SHAHIDRAO10@YAHOO.COM

ALYA GATE TEXTILES AND TAILORING has a vacancy for the occupation of 
 CASHIER ,

 suitably qualified applicants can contact 33881163  or
  JMAM393@GMAIL.COM

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  AIRCONDITIONERS MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17241360  or  
DASMAN_AC@YAHOO.COM

BAK-EX BAKERY PRODUCTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 BAKER & CONFECTIONER , 

suitably qualified applicants can contact 17870023  or 
 CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL has a vacancy for the occupation of 
 CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17736773  or 
 ALIHASSAN@AVIHC.COM

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17408090  or 
 hr@almahroos.com

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (PROJECT) , 

suitably qualified applicants can contact 17697800  or
  purchase@mannaigroup.net

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 77996666  or
  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

SUPER DAN GENTS SALON has a vacancy for the occupation of  
BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 37790009  or
  YASEENNAJEM79@GMAIL.COM

Jems Solutions WLL has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17874667  or 
 INFO@JEMS4U.COM

HOME CENTRE B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 STOCK-TAKING CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17116223  or  
khadija.jamsheer@arg.com.bh

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17422201  or 
 CJ_188@HOTMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17250905  or 
 ABDULAMEER5800@GMAIL.COM

VENUS REST CAR HIRING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36983300  or 
 HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 77037999  or 
 AMCBH@ASH-BEE.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17700888  or 
 admin@nasserco.net

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

suitably qualified applicants can contact 17270140  or 
 alialtmimi@yahoo.com

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33640616  or  
a.alzaki79@GMAIL.COM

ISABILA restaurant for biryani has a vacancy for the occupation of 
 CASHIER , 

suitably qualified applicants can contact 39650457  or
  ibellabh@gmail.com

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l has a vacancy for the occupation of
  RESTAURANT MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 17717730  or
  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

INJECTORS WORLD GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 MECHANICAL HELPER ,

 suitably qualified applicants can contact 39777868  or  
MARWA.AJ@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  
PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

HAQ NAWAZ CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35609260  or 
 SUPERMASOOD786@GMAIL.COM

Rose Bely International United Contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66990939  or
  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM

Alhanoof Interiors And Designs S.P.C Owned by Adel Hamad Abdulrahman Hamad has a 
vacancy for the occupation of  CARPENTER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 33355800  or 
 GARMCO.ADELH@GMAIL.COM

High Five Contracting Company W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 35084830  or  
HFCCWLL@GMAIL.COM

Amejys Management Co W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SECRETARY , 

suitably qualified applicants can contact 34024978  or 
 EJY1991@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  
adeel.hameed@al-aali.com

CAFE BAZZA  W.L.L has a vacancy for the occupation of
  KITCHEN WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37322408  or 
 A.SAKR@LEROYALGROUP.COM

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W.l.l has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33334579  or
  METWALLYM48@YAHOO.COM

Team Markhor SPC has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33786818  or
  JABEIN98@GMAIL.COM

Isa alsheala documents clearance has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT , 

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

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI ( SAREH - 9881 ) has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17840031  or  
JAAIRUMYHI@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17725075  or
  yousif@aanass.net

LAHORE PALACE MANAGEMENT CONSULTANCY CO Bahraini partnership com has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38702609  or 
 Azharkhan7301@gmail.com

Think Behavior and Development Center for Children S.P.C Owned by Ingy Abdulla Yusuf Ali 
Reza has a vacancy for the occupation of  SECRETARY(EXECUTIVE) , 

suitably qualified applicants can contact 77111101  or
  fatimaalsawad@thinkinc.me

ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17874756  or
  alafoo@batelco.com.bh

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36646766  or 
 DAIREX1@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or
  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17830078  or 
 kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

FAMOUS SALOON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 33017330  or  
FAAZWORK@GMAIL.COM

MINDS UNITED NETWORK has a vacancy for the occupation of 
 COMPUTER PROGRAMMER , 

suitably qualified applicants can contact 77008809  or 
 jsjm111@hotmail.com

AYOOB ALA AKBAR EBRAHIMI has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 35314151  or
  AYOOBALAAKBARAHIMI01@GMAIL.COM

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) has a vacancy for the 
occupation of  CIVIL ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17533587  or  
ABDALLAH.DABBAS@DARGROUP.COM

DAR AL HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR & PARTNERS) has a vacancy for the 
occupation of  ELECTRICAL ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17533587  or  
ABDALLAH.DABBAS@DARGROUP.COM

BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17000490  or 
 bolanbh@gmail.com

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY has a 
vacancy for the occupation of  WAITER (RESTURANTS) , 

suitably qualified applicants can contact 38933183  or 
 ADEL@EXPRESS-FOODS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17840461  or
  s.antony@southerntourismbh.com

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 BUILDING GLAZIER , 

suitably qualified applicants can contact 77037999  or 
 AMCBH@ASH-BEE.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17725075  or 
 yousif@aanass.net

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17213958  or 
 INFO@SST-NDT.COM

ALMAYASA CAFETERIA has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39848080  or
  JASEM2030@HOTMAIL.COM

Succo juices has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33686566  or
  7AMEEDAL7ASAEI@GMAIL.COM

DYNAMO PARTS FOR DYEING CARS has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33202533  or 
 HUSSAIN_84Z@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

REZHANA DOCUMENTS CLEARANCE has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36619159  or  
KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SERVER ,

 suitably qualified applicants can contact 16666661  or
  ajit@sevensholding.com

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 34438588  or
  KLBUILDER@YAHOO.COM

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY Bahraini Partnership has a 
vacancy for the occupation of  OFFICE ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 77998654  or 
 SURESHNP68@YAHOO.COM

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  
POLISHER(METAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17403403  or
  Shahzad@asfbahrain.com

CAFE BAZZA  W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 39631039  or 
 avenues.bahrain@cafebazza.com

Forza Contracting Co. Partnership for its owners Fawzia Abdel Ra has a vacancy for 
the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35457897  or
  TAHIRMAHMOOD0788@GMAIL.COM

SYED NOOR CONTRACTING & REAL ESTATES COMPANY - BAHRAINI PARTNERS 
has a vacancy for the occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33253535  or  
SIVAREDDY6202@GMAIL.COM

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the 
occupation of  OFFICER , 

suitably qualified applicants can contact 17541459  or 
 JINNA1234@GMAIL.COM

ASDAM TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MARKETING SPECIALIST ,

 suitably qualified applicants can contact 36994577  or 
 ABDULRHMAN.ALWALY@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731475  or
  Nasreen@rafco.co

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17700211  or 
 AHMED@DREAMGROUP.BH

Bu Shanki Restaurant has a vacancy for the occupation of  
COOK(ASSISTANT) ,

 suitably qualified applicants can contact 35931312  or 
 KHALEDALAMOSH123@GMAIL.COM

Arla Foods S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY EQUIPMENT OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17464523  or 
 mohmr@arlafoods.com

GULF PHARMACIES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17239393  or 
 HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 77454545  or  
REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or 
 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

Zoom Restaurant s. p. c has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17745060  or 
 SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

Taha Palace Clearing has a vacancy for the occupation of
  DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 34228931  or 
 sirajpayyoli3@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17345051  or 
 MAGICSHINE775@YAHOO.COM

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables has a vacancy for the occupation of 
 PURCHASING MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 33640616  or 
 a.alzaki79@GMAIL.COM

AIN MOHAMMED MARKETS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 36039492  or 
 MOHAMEDALNOAIMI@YAHOO.COM

SUPER FUTURE CONTRACTING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
CONSTRUCTION WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17682652  or 
 Sfc.ms@live.com

Sabha towers trading co wll has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39867802  or  
TKSABHA@GMAIL.COM

Al Rayah For Safety Items WLL has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17712700  or 
 RASHEED@SECURICORE.BH

BASHARAT MECHANICAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33117285  or
  BAHLOVE6@GMAIL.COM

BATEEL Wll has a vacancy for the occupation of 
 SENIOR ACCOUNTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 17171616  or
  INFO@ALMOAYEDGENERAL.COM
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تمويل شبكة شحنات األسلحة من أوروبا إلى الميليشيات عبر طريق الذهب

مركز نمساوي: قطر دعمت حزب اهلل بـ 500 مليون دوالر

كشــف تقريــر حديــث لمركــز األبحــاث مينــا ووتش النمســاوي، عن أن قطر قامت بتمويل شــبكة شــحنات األســلحة من أوروبا إلى حزب هللا من خالل اســتخدام شــحنات 
الذهب عبر إفريقيا. وأفاد مركز األبحاث هذا ومقره النمسا بأن مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولي حزب هللا في الدوحة.

إلـــى  المركـــز  معلومـــات  واســـتندت 
ملـــف جمعـــه الوكيـــل المعـــروف باســـم 
“جيســـون”، الـــذي عمـــل متخفًيـــا فـــي 

البالد. 

الذهب والسالح
وبحســـب المعلومات، فقـــد عّينت قطر 
مســـؤولين بارزيـــن، مـــن بينهـــم نائـــب 
رئيـــس االتحـــاد الدولي أللعـــاب القوى 
دحـــالن الحمـــد، وهـــو مســـؤول ألعـــاب 

القوى في قطر إلدارة تلك العمليات.
كمـــا جاء فـــي الملـــف أيضـــا أن “اللواء 
دحـــالن اســـتخدم الذهـــب مـــن أوغندا 

لتمويل تجارة األسلحة هذه”. 

سلع فوالذية ومواد بناء
إلـــى ذلك، أشـــار التقرير إلـــى أن عملية 
األســـلحة مقابل الذهب كانت مخططا 
متقًنـــا بـــدأ العام 2017 لشـــراء أســـلحة 
مـــن صربيـــا، وتحويـــل تلـــك األســـلحة 
عبـــر شـــبكة مـــن مســـؤولي المخابرات 
الســـابقين مـــن مقدونيـــا الشـــمالية، ثم 
وســـم األسلحة للتضليل على أنها مواد 
بنـــاء ووضـــع شـــارات عليهـــا علـــى أنها 

سلع فوالذية محلية. وأفاد التقرير بأن 
وســـطاء من البلقـــان عملوا مـــع عمالء 
فـــي قطـــر لضمـــان نقـــل األســـلحة أواًل 
إلـــى ميناء ســـالونيك اليوناني، ثم إلى 
بيروت، حيث تسيطر ميليشيات حزب 

هللا على الميناء.

وثائق شحن مزورة
وفـــي ســـياق تلـــك العمليـــات، قدمـــت 
الجمـــارك المقدونيـــة الشـــمالية وثائـــق 
شـــحن مـــزورة تحـــت إشـــراف رئيـــس 

سابق لجهاز المخابرات في البالد.

وتم توجيه المدفوعات إلى الشـــركات 
الصربيـــة عبـــر قبرص في شـــكل ذهب 
فـــي  الثمينـــة  المعـــادن  تجـــار  قدمـــه 
أوغندا. كما جاءت األموال المخصصة 
مـــن  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  للذهـــب 
المنظمات الخيرية التي تتخذ من قطر 
مقـــًرا لهـــا، والتي تخضع لســـيطرة كبار 

الشخصيات في البالد.
واســـتخدمت تلك المؤسسات الخيرية 
إلجـــراء  البـــالد  فـــي  الرائـــدة  البنـــوك 
المعامـــالت. وبحســـب التقريـــر مازالت 

قطر تدعم حزب هللا حتى هذا العام.

يذكـــر أن المخابـــرات األلمانيـــة كانـــت 
أكدت سابقا وجود معلومات عن شبكة 
قطر العابـــرة للقارات الثالث وخارجها. 
وفرضـــت ألمانيا حظـــرا على حزب هللا 
في وقت ســـابق من هذا العام، ونفذت 
سلســـلة مـــن المداهمـــات على نشـــطاء 
الحزب المشـــتبه بهم فـــي جميع أنحاء 

البالد.

بعلم مسؤولين حكوميين
مركـــز  نشـــره  الـــذي  الملـــف  وبحســـب 
األبحاث النمســـاوي “تم جمع التبرعات 
فـــي  الخيريـــة  الجمعيـــات  قبـــل  مـــن 
الدوحة، بعلم المســـؤولين الحكوميين 
الجمعيـــات  قدمـــت  إذ  المؤثريـــن، 
الخيريـــة القطريـــة 500 مليـــون دوالر 
إلى حزب هللا في العام 2020 وحده”.

إلـــى ذلك، أضـــاف التقريـــر أن تحركات 
قطـــر لـــم تقتصـــر علـــى دعـــم الهجمات 
مـــن  مشـــترياتها  وتمويـــل  اإلرهابيـــة 
األســـلحة بل تسبب دعمها هذا بإرسال 
حـــزب هللا مقاتليـــن مـــن صفوفـــه إلـــى 
ســـوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشـــار 

األسد.

دبي ـ العربية نت

طهران ـ وكاالت

أّجلـــت إيـــران المحاكمـــة الجديـــدة، 
التـــي كان مـــن المقـــرر أن تبدأ أمس 
اإليرانيـــة   - للبريطانيـــة  األحـــد، 
المســـجونة منذ العـــام 2016 نازنين 
وكالـــة  ونقلـــت  راتكليـــف.  زاغـــري 
الصحافـــة الفرنســـية عـــن ريتشـــارد 
راتكليـــف، زوج نازنيـــن قولـــه “نعـــم 
تم تأجيل جلســـة األحد”، مضيفا أنه 
تم إبـــالغ محاميها بأن المحكمة “لن 
تنظـــر في القضيـــة اليـــوم”. بدروها، 
توليـــب  البريطانيـــة  النائبـــة  أكـــدت 
صديق تأجيل موعد المحاكمة قائلة 
“إن محاكمـــة زاغـــري راتكليـــف فـــي 
إيـــران تأجلـــت بعد أن كانـــت مقررة 
أمس األحد”. وكانت محكمة إيرانية 

راتكليـــف  زاغـــري  اســـتدعت  قـــد 
األســـبوع الماضـــي وأبلغتها بتوجيه 
اتهام جديد لهـــا. وألقي القبض على 
زاغـــري راتكليـــف فـــي أبريـــل 2016 
فـــي مطار بطهـــران بينمـــا كانت تهم 
بالعـــودة إلى بريطانيـــا مع ابنتها بعد 
االنتهاء من زيارة عائلتها في إيران. 
وحكم عليها بالســـجن 5 سنوات بعد 
إدانتهـــا بالتخطيط لإلطاحة بالنظام 
اإليراني. وتنفي أسرتها هذا االتهام. 
وفي أغسطس الماضي، قال زوجها 
تخشـــى  إنهـــا  راتكليـــف  ريتشـــارد 
محاكمـــة جديـــدة بعـــد انتهـــاء فترة 
ســـجنها البالغـــة خمس ســـنوات في 

العام 2021.

إيران تؤجل محاكمة البريطانية زاغري راتكليف

بيروت ـ وكاالت

أعلـــن رئيـــس مجلـــس النـــواب اللبناني 
نبيـــه بري، أمـــس األحد، عدم مشـــاركة 
“حركـــة أمل” فـــي الحكومـــة الجديدة، 
المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  أن  مضيفـــا 
مصطفـــى أديـــب، جـــرى إبالغـــه بهـــذا 

القرار.
وأوضـــح بـــري، فـــي بيـــان صـــادر عـــن 
مكتبه اإلعالمي، أن المشـــكلة في لبنان 
داخليـــة، وليســـت مـــع الفرنســـيين، في 
إشارة إلى الجهود التي يرعاها الرئيس 
تشـــكيل  ألجـــل  ماكـــرون  إيمانويـــل 

حكومة جديدة في لبنان.
مبـــدأ  حـــددت  الحكومـــة  أن  وأورد 
الحزبـــي  الـــوالء  وعـــدم  االختصـــاص 

أو النيابـــي، ولذلـــك جـــرى إبـــالغ 
رئيس الوزراء المكلف بعدم 

نحـــو  علـــى  المشـــاركة 
تلقائي.

وأبـــدى بـــري مـــا اعتبـــره 

اســـتعدادا للتعاون إلـــى أقصى الحدود 
في كل ما يلزم “الستقرار لبنان وماليته 

والقيام باإلصالحات”.
قـــد  ديـــاب  حســـان  حكومـــة  وكانـــت 
استقالت 10 أغســـطس الماضي، عقب 
االنفجـــار الكارثـــي الذي وقـــع في مرفأ 
بيروت وخلف خســـائر بشـــرية ومادية 
فادحة. وبرز مصطفى أديب لترشيحه 
رئيســـا للوزراء في مشـــاورات رسمية، 
تأييـــد  علـــى  حصـــل  بعدمـــا  االثنيـــن، 
األحـــزاب الرئيســـية لتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة ســـتواجه أزمـــة ماليـــة طاحنة 

وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
شـــهادة  يحمـــل  أديـــب  أن  إلـــى  يشـــار 
الدكتـــوراه فـــي القانـــون والعلـــوم 
ســـابقا  وعمـــل  السياســـية، 
مستشـــارا لميقاتـــي، وتســـلم 
مهـــام منصبـــه ســـفيرا في 

ألمانيا منذ العام 2013.

بري: “حركة أمل” لن تشارك في الحكومة الجديدة

القاهرة ـ وكاالت

قـــال وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح 
شـــكري، أمـــس األحد، إن هنـــاك تدخالت 
توســـعية  سياســـات  لخدمـــة  خارجيـــة 
فـــي ليبيـــا. وأكـــد شـــكري خـــالل مؤتمـــر 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــع  عقـــده  صحافـــي 
أن  مناتســـاكانيان  زوهـــراب  األرمنـــي 
ومزعزعـــة  توســـعية  تركيـــا  “سياســـات 
وأضـــاف  المنطقـــة”.  فـــي  لالســـتقرار 
المســـؤول المصري قائـــال “إذا لم تتوافق 
التصريحات التركية مع أفعال فال أهمية 
لهـــا”، مشـــيرا إلـــى أن “هنـــاك مـــن يجلـــب 
مقاتلين أجانـــب وتنظيمات إرهابية إلى 
ليبيا”. وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصري 
علـــى دعم القاهـــرة لكل الجهـــود الرامية 
مبينـــا  الليبيـــة،  لألزمـــة  لحـــل  للتوصـــل 
الليبـــي”   - “الليبـــي  للحـــوار  دعـــم مصـــر 
فـــي المغـــرب. وتابع قائال “نتمســـك بحل 
سياســـي ليبـــي ليبـــي تحت مظلـــة األمم 
المتحـــدة ونؤكد وحـــدة األراضي الليبية 

وبـــدوره  الدوليـــة”.  القـــرارات  واحتـــرام 
قال وزيـــر الخارجيـــة األرمنـــي زوهراب 
مناتســـاكانيان إن “تركيـــا تنقـــل مقاتلين 

أجانب إلى أذربيجان”.
وتشـــير تقارير إلى ســـعي تركيا إلشـــعال 
علـــى  وأذربيجـــان  أرمينيـــا  بيـــن  حـــرب 
اإلقليم المتنـــازع عليه بينهمـــا )ناغورني 
قـــره باغ(، الذي ســـيطر عليه أرمن خالل 
حرب في تســـعينات القرن الماضي أدت 

إلى مقتل 30 ألف شخص.

وعلى الرغم من وساطة دولية بدأت قبل 
ســـنوات طويلـــة، لـــم يتمكن البلـــدان من 
التوصـــل إلى حـــل للنزاع حـــول ناغورني 
باســـتمرار  باكـــو  تهـــدد  الـــذي  بـــاغ  قـــره 

باستعادة السيطرة عليه بالقوة.
وتتمتع المنطقة المتنازع عليها بحساسية 
كبيرة، إذ تنتمي أرمينيا لتحالف سياسي 
عسكري تقوده موسكو، ويتمثل بمنظمة 
معاهدة األمن الجماعي، في حين تحظى 

أذربيجان بدعم من تركيا.

مؤتمر صحافي لوزيري الخارجية المصري واألرمني

تقارير تتحدث عن سعي أنقرة إلشعال حرب بين أرمينيا وأذربيجان
شكري: سياسات تركيا توسعية ومزعزعة لالستقرار

بيروت ـ وكاالت

تواصـــل إيـــران وميليشـــياتها تجنيد 
آالف العناصـــر فـــي ســـوريا، وفًقا لما 
أفـــاد بـــه المرصـــد الســـوري لحقـــوق 

اإلنسان، أمس األحد.
وقـــال المرصـــد إن القـــوات اإليرانية 
والميليشـــيات المواليـــة لهـــا مازالـــت 
تواصل عمليات التجنيد الســـيما في 
كل مـــن الجنـــوب الســـوري ومنطقـــة 

غرب الفرات.
عـــدد  أن  عـــن  المعلومـــات  وكشـــفت 
صفـــوف  فـــي  المنضّمـــة  العناصـــر 
اإليرانيين والميليشـــيات الموالية لها 
في الجنوب السوري، ارتفع إلى أكثر 
مـــن 7400، فيمـــا بلغ عدد الســـوريين 
ممـــن جـــرى تجنيدهـــم فـــي صفوف 
والميليشـــيات  اإليرانيـــة  القـــوات 

التابعة نحو 5900.
وأكـــد المرصـــد أن القـــوات اإليرانيـــة 
والميليشـــيات الموالية لها اســـتمرت 

قواتهـــا  لصالـــح  التجنيـــد  بعمليـــات 
الســـيما في كل من الجنوب السوري 
ومنطقة غرب الفرات، إذ تنتشـــر تلك 

القوى بشكل كبير جًدا.
فـــي  التجنيـــد  عمليـــات  وتتواصـــل 
مناطق نفـــوذ الميليشـــيات الرئيســـة 
فـــي البـــالد، متبعًة ذات الطـــرق التي 
اتبعتهـــا منـــذ البدايـــة، بينها الســـخاء 
المـــادي واللعب المســـتمر علـــى الوتر 
الدينـــي والمذهب، ســـواء في مدينة 

وضواحيهـــا  وباديتهـــا  المياديـــن 
بريـــف  البوكمـــال وغيرهـــا  ومنطقـــة 
أو  الفـــرات،  نهـــر  غـــرب  الـــزور  ديـــر 
ضمـــن مـــا يعـــرف بــــ “ســـرايا العرين” 
التابع للواء 313 الواقع شـــمال درعا، 
إضافـــة لمراكـــز فـــي منطقـــة اللجـــاة 
ومناطـــق أخـــرى بريف درعـــا، وخان 
أرنبة ومدينـــة البعث بريف القنيطرة 
علـــى مقربة من الحـــدود مع الجوالن 

السوري المحتل.

ميليشيات إيرانية في سوريا 

مستغلة العوز المادي واللعب المستمر على الوتر المذهبي
إيران تواصل التجنيد لميليشياتها جنوب سوريا

تونس ـ وكاالت

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر 
في تونس عبير موســـي، إلى مسيرة 
في عاصمـــة البالد من أجـــل التنديد 
باإلرهـــاب، عقـــب مقتـــل عنصـــر مـــن 
الحرس الوطني، مؤخرا، في هجوم 

تبناه تنظيم “داعش” المتطرف.
وحـــددت عبيـــر موســـي، فـــي مقطع 
فيديـــو علـــى موقع فيســـبوك، تاريخ 
المســـيرة فـــي 19 ســـبتمبر الجـــاري، 
العـــدل  علـــى أن تنطلـــق مـــن وزارة 
صوب مقر رئاسة الحكومة؛ من أجل 

رفع شعارات تدين اإلرهاب.
وأوضحت رئيســـة الدســـتوري الحر 
الحـــرس  عنصـــر  منـــزل  زارت  أنهـــا 

الوطني الراحل سامي المرابط؛ 
مـــن أجـــل تقديـــم واجـــب 

زارت  كمـــا  العـــزاء، 
المقبرة التي ووري بها 
الثرى، عقب مقتله في 

السادس من الشهر الجاري.
وأعربت موســـي عن أملها أن تحقق 
المســـيرة الرافضة لإلرهاب مشاركة 
واســـعة من قبـــل المواطنيـــن، بغض 
النظـــر عـــن انتماءاتهـــم، فضـــال عمـــا 

قالت إنه “سيناريو يحاك لتونس”.
وأســـفر هجـــوم سوســـة عـــن مقتـــل 
وإصابـــة  الوطنـــي  الحـــرس  عنصـــر 
المهاجمـــون  لقـــي  فيمـــا  آخريـــن، 
مصرعهم خـــالل تبادل إطـــالق النار 
مـــع قوات األمن، بحســـب مـــا أعلنته 

وزارة الداخلية.
واتهمت الدولة التونسية بـ “التخاذل” 
فـــي محاربة اإلرهـــاب، موضحة 
أن المسيرة ســـترفع شعارات 
وتطالـــب  اإلرهـــاب  تديـــن 
بكشـــف الحقائق وفتح 

الملفات.

تحشيد لمسيرة تونسية ضخمة ضد اإلرهاب
بغداد ـ وكاالت

أعـــرب المرجـــع الشـــيعي األعلـــى فـــي 
أمـــس  السيســـتاني،  علـــي  العـــراق 
األحـــد، عن دعمـــه إلجـــراء االنتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة فـــي يونيو 2021، 
بعـــد أول لقـــاء يجريـــه منـــذ نحـــو عام 
مع مســـؤول رفيع المســـتوى في األمم 

المتحدة.
وقـــال السيســـتاني في بيان نشـــر على 
موقعـــه بعـــد االجتمـــاع الثنائـــي الـــذي 
عقـــده مع مبعوثـــة األمين العـــام لألمم 
المتحـــدة في العـــراق جينيـــن هينيس 
- بالســـخارت إن “االنتخابـــات النيابية 
المقبـــل  العـــام  فـــي  إجراؤهـــا  المقـــرر 
مـــن  بالغـــة”، محـــذرا  بأهميـــة  تحظـــى 

أن تأخيرهـــا “ســـيؤدي إلـــى تعميـــق 
ال  ـ  والوصـــول  البلـــد  مشـــاكل 

ســـمح هللا ـ إلى وضع يهدد 
وحدته ومستقبل أبنائه”.

السيســـتاني  وشـــّجع 

بصـــورة  المشـــاركة  “علـــى  العراقييـــن 
واســـعة” فـــي االنتخابـــات، محـــذرا من 
إجـــراء  فـــي  التأخيـــر  مـــن  “مزيـــدا  أن 
دون  مـــن  إجراءهـــا  أو  االنتخابـــات 
إلنجاحهـــا  الالزمـــة  الشـــروط  توفيـــر 
بحيـــث ال تكون نتائجهـــا مقنعة لمعظم 
المواطنين ســـيؤدي إلى تعميق مشاكل 
البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته 

ومستقبل أبنائه”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
قد أعلن الشـــهر الماضي أن االنتخابات 
البرلمانية ســـتجري يـــوم 6 يونيو العام 
2021، متعهـــدا بتوفيـــر رقابـــة دوليـــة 
على العملية االنتخابية. وأضاف أن 
مـــن بين “أهم أهـــداف حكومتي 
حـــرة  النتخابـــات  اإلعـــداد 
ونزيهة تنتج برلمانا يشكل 
إرادة  تعكـــس  حكومـــة 

الشعب”.

السيستاني يدعم انتخابات مبكرة في العراق

كامل  رفــع  الــســعــوديــة،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
ــغـــادرة الــمــواطــنــيــن الــســعــوديــيــن  ــقــيــود عـــن مـ ال
للمملكة والعودة إليها بدًءا من أول يناير 2021. 

السعودية  الداخلية  فــي  مــســؤول  مصدر  وقــال 
“صدرت الموافقة الكريمة بالسماح بفتح المنافذ 
البرية  المنافذ  عبر  النقل  وســائــل  جميع  لعبور 
والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق 
المتبعة قبل جائحة كورونا”. وأشار  اإلجــراءات 
بالدخول  السماح  كذلك  سيتم  أنــه  إلــى  المصدر 
إلى المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس 
بدخول  السماح  وكذلك  الخليج،  لــدول  التعاون 
تأشيرات  على  الحاصلين  مــن  السعوديين  غير 

وفقا للضوابط واإلجراءات الصحية.

دبي - العربية.نت: أعلن وزير الخارجية األميركي مايك  «
بومبيو، أمس األحد، أن الواليات المتحدة تواصل دعوة 

االتحاد األوروبي والدول األوروبية إلى تصنيف حزب الله 
“منظمة إرهابية” أو حظره كليا. وقال في بيان نشره 
موقع الوزارة، إن الواليات المتحدة ترحب بعزم صربيا 

تصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”. كما أضاف “إعالن 
صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد 

من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل 
في أوروبا”. وأوضح أن حزب الله استمر في التخطيط 

لهجمات “إرهابية” وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع 
التمويل في أوروبا. وقال إن الواليات المتحدة تواصل 

دعوة االتحاد األوروبي والدول األوروبية إلى االعتراف 
بحقيقة أن حزب الله برمته “منظمة إرهابية”، وعدم 

التفرقة بين ما يسمى الجناح “العسكري” و “السياسي”. 
ودعت الخارجية األميركية كل الدول التخاذ الخطوات 

الالزمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف 
وكالئه وداعميه في لبنان وخارجها.

عقوبات لدعم حزب اهلل

واألسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على  «
وزيرين لبنانيين سابقين لدعم “حزب الله” والتورط 

في الفساد. وقالت وزارة الخزانة األميركية في بيان، إن 
العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة 
يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم 

لحزب الله والتورط في الفساد. وقالت الخزانة األميركية 
إن الوزيرين السابقين مازاال فاعلين رغم خروجهما 

من الحكومة، وهما وزير األشغال العامة في الحكومة 
اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق 

علي حسن خليل. والعقوبات األميركية على الوزيرين 
اللبنانيين تشمل تجميد األصول والعقارات.

بومبيو: ندعو “األوروبي” لتصنيف حزب اهلل منظمة إرهابية
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وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 

السعودية ترفع قيود 
السفر بداية يناير

الرياض ـ واس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين ترسم خريطة السالم العالمي وازدهار الشعوب
يبقـــى الحوار من أهم العوامل والمرتكزات الرئيســـية في نشـــر الســـام 
العالمي، كما أنه امتداد للقيم والفضائل اإلسامية، والخطوة التاريخية 
الشـــجاعة التي قام بها ســـيدي جالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بإعـــان الســـام بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، ســـتحقق مزيـــدا مـــن االســـتقرار واالزدهار 
الفلســـطينية  الحقـــوق  ودعـــم  المنطقـــة،  لشـــعوب  والنمـــاء  والتطـــور 
المشروعة، فالسام واالستقرار ضرورة أساسية للتنمية محليا وإقليميا 
ودوليـــا، والبحريـــن كانت وال تـــزال من أكثر الدول التي تســـعى جاهدة 
لفتـــح أبـــواب المســـتقبل على آفاق واســـعة لـــكل ما يصب فـــي مصلحة 

شعوب المنطقة ويحقق االستقرار ونشر األمن والسام.
إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جالة الملك حفظه هللا ورعاه، ضربت 
أروع المثـــل في التســـامح، وذلك لما للتســـامح من أثـــر كبير في تعميق 
قواعد التفاهم والســـلم بين األمم والتقارب بين الثقافات على مستوى 
العالـــم، وتفاعلـــت علـــى مـــر التاريـــخ تفاعا صريحـــا صادقا مـــع قضايا 
الوطـــن العربـــي، والتجـــاوب مع متطلباتها واإلســـهام فـــي أداء الواجب 

العربـــي والقومـــي، وجميعنا ندرك وبقناعاتنا أن الحـــروب والنزاعات لم 
تعد تشكل حا ألية قضية في هذا العصر الذي اختلفت فيه المعطيات، 
إنمـــا الحـــوار والدبلوماســـية والتفاهـــم، وهـــذا با شـــك ســـيكون بمثابة 
القاعـــدة المتينـــة التي ســـيبني عليها الجيـــل القادم المســـتقبل المزدهر 

واألمن والتوافق لما فيه مصلحة الجميع.
مملكـــة البحرين تدعو بشـــكل دائم إلـــى تضافر جهـــود المجتمع الدولي 
لبناء أســـس نظام عالمي يعزز من قيم الســـام والتعايش بين الشـــعوب 
والقضـــاء علـــى النزاعات والحروب فـــي كل مـــكان، وأن يعمل المجتمع 
الدولي في طريق واحد وهو طريق الســـام والتعايش والمحبة، ولهذا 
البلد الصغير في حجمه والكبير بقيادته وشعبه مواقف مشرفة الزدهار 
وتقدم الشـــعوب مشـــهود لها بكل وضـــوح في المنطقـــة والعالم وهو ما 
أكسبها احترام وتقدير جميع شعوب العالم، ومواقفها الحكيمة ورؤيتها  

أصبحت مثاال يحتذى به.
العالم في حالة تبدل وتغيير مستمر، والبحرين ترسم خريطة السالم  «

العالمي وازدهار الشعوب بكل األبعاد والمضامين الفكرية والعملية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مثلـــت اإلجـــراءات االســـتباقية التـــي اتخذتها مملكة البحرين في ســـبيل 
قهر جائحة كورونا نموذجا متميزا في التخطيط ورائدا في إطار التنفيذ 
الفعال، بدءا بالدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي ورفع كفاءة 
الكوادر البحرينية المؤهلة، وصوال إلى تشـــكيل الفريق الوطني لمكافحة 
فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات الحتواء الفيروس ومنع انتشاره 
بتنفيـــذ اآلليـــات التـــي تتيـــح معرفـــة تفاصيـــل أثـــر المخالطيـــن وأماكـــن 
تواجدهـــم وإنشـــاء مراكز العـــزل والعاج وفـــق أرقى المعاييـــر المعتمدة 

عالميا.
كل ذلك جنبا إلى جنب مع مبادرات الدعم الحكومي للمواطنين والمقيمين 
والقطاع الخاص وتطبيق “الحزمة االقتصادية” - التي شـــملت دفع أجور 
المواطنيـــن فـــي القطاع الخـــاص ومضاعفة المســـاعدات للمســـجلين في 
الشـــؤون االجتماعيـــة، ودفـــع فواتيـــر الكهربـــاء والماء وإيقـــاف تحصيل 
اإليجارات وتكفل الحكومة بدفع رواتب سائقي سيارات األجرة ومدربي 

الســـياقة وموظفـــي رياض األطفال – كل هذه اإلجـــراءات... بنت خبرات 
متعددة في مجال التعامل مع الجائحة في مختلف قطاعات الدولة.

ومـــن هـــذه الخبرات َمّثَل دليـــل العودة إلى المـــدارس والجامعات وجميع 
المؤسسات التعليمية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا في “48 
صفحـــة” خارطة طريـــق تنظم العودة اآلمنة للكـــوادر اإلدارية والتعليمية 
والطـــاب في مختلف المؤسســـات، حيث تطرقت القواعد اإلرشـــادية له 
لإلجـــراءات اإلداريـــة والتنظيميـــة والصحيـــة كالفحص وكشـــف الحاالت 

وخطة الطوارئ وتشكيل الفرق المعنية بالشأن الصحي.

وعندما نتحدث عن مستجدات الوضع الحالية الزدياد اإلصابات بفيروس  «
كورونا في المملكة، فقد وضع الدليل سالمة الهيئات اإلدارية والتعليمية 
أوال، حيث تميزت إجراءاته بمرونة التكيف مع األوضاع المستجدة وفرضه 

سيناريو “العملية التعليمية الكاملة عبر اإلنترنت” وأساليب وآليات التقويم 
المناسبة لـ “التعلم عن بعد”.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

ريادة في اإلجراءات االستباقية و ”48 صفحة” من تراكم الخبرات

ُيشـــار لألحيـــاء الســـكنية بتلـــك المنطقـــة الجغرافيـــة المكونة مـــن مجموعة 
الحـــارات المتجاورة التـــي يختلف قاطنوها وعددهم - نســـبة إلى حاجاتهم 
االجتماعية واالقتصادية وُســـُبل إنماء حّســـهم االجتماعي وتفعيل ترابطهم 
األســـري فيهـــا - من حي إلى آخـــر، وتحيط بهم مجموعة من الشـــوارع التي 
تفصلهـــم عـــن بقية األحيـــاء األخرى بما ال ُيخالف وظيفتهـــا التي ُوِجَدْت من 
أجلها لسكن األسر واستقرارها بعيدًا عن كّل ما يخترق عمقها الذي قد يخّل 
بتلك الوظيفة بعد أْن أوَقَد شرارته زحف الشركات والمؤسسات، الذي شرع 
)بعنفوان( في زعزعة االســـتقرار األســـري إلى حد ما، حتى بدا ظاهرة ال تكاد 
تخلـــو منها تلـــك األحياء في القرى والمـــدن التي تفيـــض بالمخالفات والتي 
حّولتهـــا إلى تجمعات ســـكنية للعمالة الوافدة، والوصـــول بها لمرحلة تداعي 

الخصوصية!
محليـــًا، توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر مؤخرا الذي يقضي بوضع آلية تضمن سرعة تصحيح 
أوضـــاع ســـكن العمال والحّد من انتشـــار المســـاكن العشـــوائية فـــي األحياء 
الســـكنية والمـــزارع القريبـــة منهـــا، جـــاء موائمـــًا فـــي توقيته بعـــد أْن أعطى 
األولوية في تخطيط األحياء السكنية ألمن وسامة القاطنين من مواطنين 
تداعياتهـــا  عـــن  بعيـــدًا   ،Safe and Secure Neighborhoods ومقيميـــن 

الضاغطـــة على الُبنى التحتية والمنشـــآت الفوقية التي شـــّوهت العشـــوائية 
تخطيطهـــا، وســـبّبت الضوضاء لقاطنيهـــا، وأزعجت الخطـــورة مرتاديها في 
ممتلكاتهم الخاصة والعامة على حّد سواء، بعد )هيجان!( قوافل الشاحنات 
ورؤوس المقطورات المخصصة لعمليات التبريد والنقل والتفريغ والتحميل، 

ووقوفها في كل زاوية أو ركن خاٍل فيها.
نافلة «

تأتي المناشدات التي يتقدم بها أهالي قرية “جنوسان” إلى الجهات المعنية، 
واحـــدة مـــن القضايـــا بالغة األهمية التـــي تندرج تحت التوجيـــه الكريم، بعد 
أْن بدْت خطورة مرور الشـــاحنات وســـط األحياء السكنية ومزاحمتها منازل 
األهالـــي ووقوفهـــا بالقرب مـــن المداخل واألبنية واضحـــة للعيان - خصوصًا 
فـــي اســـكان القريـــة الجديد - وما ُيشـــّكله مرور هذه الشـــاحنات من خطورة 
علـــى حيـــاة المواطنين وخصوصا األطفال، فضاً على انعكاســـاتها الســـلبية 
على صحتهم العامة وتلويثها للبيئة من حولهم. ُمطالبين الجهات المسؤولة 
بضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة وتكثيف حمـــات التفتيش 
والزيارات التفقدية ووضع اللوائح واإلرشـــادات المرورية التي تمنع دخولها 
وسط األحياء بعد تشديد الرقابة وفرض العقوبات للحّد من تجاوز القوانين.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“جنوسان”... تعّج بالشاحنات!

الرعب ما يزال مستمرا
فـــي الوقـــت الذي تحلـــم فيه البشـــرية بانتهـــاء جائحـــة فيروس 
كورونـــا والعودة إلـــى الحياة الطبيعية بـــكل تفاصيلها، جاءنا من 
األخبـــار العلميـــة مـــا يؤكد أن األســـوأ لم يـــأت بعـــد، وأن فيروس 
كورونـــا خطـــر ال يقـــارن بما ســـيأتي بعده مـــن بكتيريا يقـــال إنها 
ســـتقتل عشـــرة مايين شـــخص في العالم كل عام وأنها ستودي 

بحياة 350 مليونا من البشر بقدوم عام 2050.
وســـتصبح الحاقـــة والـــوالدة والخـــدوش الصغيـــرة أو العمليات 
الروتينية، مثل استبدال مفصل الورك، مهددة للحياة حيث يعود 
الطـــب “إلى العصور المظلمة”، ولن يتمكن البشـــر من محاربة أية 

عدوى.
ويرجـــع العلمـــاء الســـبب فـــي ذلك إلـــى انتهـــاء قـــدرة المضادات 
الحيويـــة على قتـــل هذه البكتيريا حيث أصبحـــت هذه البكتيريا 

مقاومة لها.
وهـــذا معناه أن اإلنســـان أصبح با أدنى حماية، وأن أي شـــخص 
يجـــرح إصبعـــه يمكـــن أن يدفع حياتـــه ثمنا لذلـــك، فمـــا بالنا بمن 
يتعرض لكســـر ســـاقه أو ذراعه أو يحتاج إلى عملية جراحية ألن 
المضادات الحيوية لن تفعل له شـــيئا في مواجهة هذه البكتيريا 

التي ستصبح قاتلة.
وعلى الرغم من كل هذه األخبار الطبية المزعجة للبشـــرية إال أن 
العالـــم مـــا يـــزال يقتل بعضه بعضـــا، وال تزال آلة الحـــرب والدمار 

تحصد األرواح وتهدم البيوت في كل أركان العالم.
فإلى متى يحل السالم محل الحرب والدمار في هذا العالم الدموي الذي  «

لم يتعظ من كورونا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سارقو التاريخ... سرقة قطر
عندما جاء المسيح الدجال العثماني هلل أذناب تنظيم الحمدين 
له، العتقادهم أنه ســـيخلصهم مـــن دول المقاطعة العربية األربع، 
العيـــش ودول  لـــن يســـتطيعوا  فهـــم واإلخـــوان والمســـتتركون 
المقاطعة العربية ترفع رأســـها عاليا.. لهذا اســـتنجدوا بمســـيحهم 
الدجـــال مؤمنيـــن بأنـــه ســـيخلصهم مـــن دول الكبرياء والشـــرف 
العربـــي دول المقاطعـــة، وســـيجبر هذه الدول علـــى الركوع لقطر 
واالعتذار لها، لكن المســـيح الدجـــال كان هدفه هو هدف أجداده 
منذ القدم أال وهو سرقة الشعوب وخزينتها وثرواتها ومنها طبعا 

قطر.
وطبل بعض القطريين للمســـيح العثماني الدجـــال، ومألوا الدنيا 
تبجيـــا وتعظيما له، وقامت الجزيـــرة وكل القنوات التي يصرف 
عليها تنظيم الحمدين، بتصوير كل ما يقوله هذا المسيح الدجال 
من تصريحات صبيانية وتهديدات جوفاء وتنظيرات غبية على 
أنها عظيمة وصادقة المعنى وستتحقق بالقريب العاجل، وفتحوا 
الجو والبحر واألرض له لكي ينعموا بحماية هذا المسيح الدجال 
العثمانـــي، واســـتمرت مقاطعـــة قطـــر والمســـيح الدجـــال يســـرق 

ثروات قطر مليونا وراء اآلخر، وصفقة وراء صفقة.
ومرت ســـنوات ثاث وأكثر وسط ســـرقات واضحة من قبل هذا 
المســـيح الدجـــال لقطـــر وأموالهـــا ومـــن دون أن يعطـــي قطر أي 
مقابل أو يجعل أية دولة من دول المقاطعة العربية تخفف نبرتها 
ضد قطر، بل بالعكس تواجدت هذه الدول العربية في كل ما هو 
خير بشمال سوريا وليبيا وهي الدول التي كان هذا الدجال ينوي 
احتالها، في رســـالة غير مباشـــرة لقطر بأن العثمانيين يســـرقون 
وال يعطـــون، وأنهـــم يخافـــون من القـــوي ويســـتعبدون الضعيف 

ويستغلونه.

وحتى هذه اللحظة، مازال العثمانيون يسرقون وينهبون قطر التي  «

خسرت الكثير، فقد خسرت كبرياءها وعروبتها وأموالها ألجل مسيح 

دجال كاذب استقوت به، لتتفاجأ بأن هذه الدول، خطت خطوطا حمراء له 

وتواجدت لتقول له: نحن أحفاد من كانوا أسيادكم ونحن اليوم أسيادكم، 

وإن كان أجدادكم وأنتم مستمرين بالسرقات، فقد حانت ساعة القصاص. 

وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان



أكد رئيس مركز تمكين شــباب القادســية العقيد يوســف الدوســري أن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، يحمل 
فكــرا ورؤيــة متقدمــة ســاعية لتحقيــق الســالم واالســتقرار في العالم ومنطقة الشــرق األوســط، حيث وضــع جاللته نصــب عينيه تحقيق 
السالم والتسامح والتعايش على مستوى اإلقليمي والعالمي بما عزز مكانة مملكة البحرين إقليميًا وعالميًا باعتبارها واحة لألمن والسالم 

واالستقرار.

ــد نـــــذر حــضــرة  ــقـ ــع: لـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــمــلــك  ــة ال ــ ــال ــــجــ ــب ال ــاحــ صــ
نشر  أجل  من  نفسه  المفدى 
والـــســـام واالســـتـــقـــرار في 
مختلف بقاع العالم والتأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة نـــشـــر مـــبـــادئ 
لينعم  الـــعـــادلـــة  اإلنــســانــيــة 
ــعــيــش واألمــــن  ــال ــجــمــيــع ب ال

السام  وليحل  واالســتــقــرار 
مكان الصراعات والنزاعات، 
الذي جعل من جالته  األمر 
قــائــد مــلــهــمــا لــلــبــاحــثــيــن عن 
في  البارزة  العالمية  النماذج 

صناعة السام العالمي.
وأضاف الدوسري أن إعان 
تجاه  الــتــاريــخــيــة  الــخــطــوة 

الشرق  فــي  الــســام  تحقيق 
األوســــــط، وإقـــامـــة الــحــوار 
ــن مــمــلــكــة  ــيـ والــــعــــاقــــات بـ
البحرين ودولة إسرائيل من 
التحول  يبني على  أن  شأنه 
ــي الــــحــــالــــي فــي  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ اإليـ
يدعم  وأن  األوســط،  الشرق 
واالزدهار  واألمن  االستقرار 

بــمــا يضمن  ــمــنــطــقــة  ال فـــي 
الفلسطيني  ــشــعــب  ال ــيــل  ن
ويحقق  المشروعة  لحقوقه 

السام الدائم والعادل في 
لقرارات  وفقًا  المنطقة 
ــة  ــيــ ــ ــدول ــ ــة ال ــيــ ــرعــ ــشــ ــ ال
ــام  ــ ــسـ ــ ومـــــــــبـــــــــادرة الـ

العربية.

اللجنة االعالمية

الدوسري: جاللة الملك يحمل فكرا ورؤية متقدمة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

هنــأ رئيــس هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل الشــيخ دعيج بن ســلمان آل 
خليفــة، النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
KHK RAC� من فريق “ RIFFAA WONDER “خليفة؛ بمناســبة فوز 

ING بالمركز األول في سباق تشستر البريطاني. 

وقال الشيخ دعيج بن سلمان آل 
 RIFFAA( بــفــوز  “ســعــداء  خليفة 
الــســبــاق  ــذا  هــ فـــي   )WONDER
الذي يعد إحدى سلسلة السباقات 
الــكــبــيــرة فـــي بــريــطــانــيــا، والـــذي 
الفرق  من  واسعة  يشهد مشاركة 
الــمــنــافــســة، حــيــث عــكــس الــفــوز 
KHK RAC� فريق بــه  يتمتع   مــا 
فــي مثل  مــن حــضــور مميز   ING
ما  عكسه  والــذي  السباقات،  هذه 
حققه من نتائج مشرفة في وقت 
به  يتمتع  ما  يؤكد  والــذي  قصير، 

الفريق من قدرات كبيرة ستساهم 
النجاحات  من  مزيد  تحقيق  في 
البحرينية في  الفروسية  لرياضة 

المضامير العالمية”. 
الــتــي  ــتـــصـــارات  ــاف أن االنـ ــ وأضـ
يحققها فريق KHK RACING لها 
داللة واضحة على ما يحظى به 
من رعاية ودعم من سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، حيث كان 
لــذلــك األثـــر اإليــجــابــي فــي تعزيز 
الحضور البحريني المرموق على 
صعيد رياضة الفروسية الدولية، 

التوفيق  دوام  للفريق  متطلعا 
والنجاح في السباقات المقبلة.

دعيج بن سلمان 

لفوز “RIFFAA WONDER” بالمركز األول في سباق بريطانيا
دعيج بن سلمان يهنئ خالد بن حمد

الرفاع - اتحاد الطاولة

أعــرب نائــب رئيــس االتحاد البحرينــي لكرة الطاولة علي المــادح، عن خالص 
التهاني بمناســبة إعادة تعيين رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة، عضًوا 
في لجنة الرياضة والمرأة التابعة للجنة األولمبية الدولية الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.

ــمــادح “بــاألصــالــة عــن نفسي  ــال ال وقـ
وبالنيابة عن أخواني أعضاء مجلس 
اإلدارة وأسرة كرة الطاولة البحرينية، 
نرفع التهاني والتبريكات إلى الشيخة 
إعادة  بمناسبة  عبدالعزيز  بنت  حياة 
تعيينها عضوا بلجنة الرياضة والمرأة، 
وهذا التعيين تقديرا لمكانتها الدولية 
ــارزة في  ــ ــب ــ الــرفــيــعــة وإســهــامــاتــهــا ال
والرياضة  عموما  بالرياضة  االرتــقــاء 

النسائية خصوصا”.
وأضاف “التعيين يعتبر تأكيدا جديدا 
بنت  حــيــاة  الــشــيــخــة  ــه  ب تتحلى  لــمــا 
ومكانة  وكفاءة  خبرة  من  عبدالعزيز 

دولية مرموقة، وتؤكد النجاح الكبير 
الماضية في  الفترة  الذي حققته في 
الــلــجــنــة، وهـــو مــا يــعــد مــصــدر للفخر 
كبير  دولـــــي  واعــــتــــراف  ــزاز  ــ ــتـ ــ واالعـ
الــتــي تقدمها  الــعــديــدة  بــاإلســهــامــات 
ــى الـــســـاحـــة الــريــاضــيــة إقــلــيــمــًيــا  عــل
المواقع  مــن مختلف  ودولــًيــا  وقــارًيــا 

الرياضية”. 
الشيخة حياة  أن  إلــى  المادح  وأشــار 
بنت عبدالعزيز تعتبر من رائدات العمل 
واستطاعت  المملكة  فــي  الــريــاضــي 
الرياضة  في  نوعية  طفرة  تحقق  أن 
ــبــارزة  ال جــهــودهــا  بفضل  البحرينية 

التي  العديدة  المناصب  على  عــاوة 
الدولية، مشيًرا  الساحة  تقلدتها على 
بــمــا تحققه  فــخــور  االتـــحـــاد  أن  إلـــى 
التي  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة 
األولمبية  اللجنة  جائزة  على  حصلت 
الــدولــيــة لــلــمــرأة والــريــاضــة عــن قــارة 

آسيا في الفترة الماضية.

علي المادح

بعد تعيينها عضوا بلجنة الرياضة والمرأة في “األولمبية الدولية”
المادح: حياة بنت عبدالعزيز من رائدات العمل الرياضي
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أوضـــح نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
ــكــرة الــطــائــرة،  ــل الــبــحــريــنــي ل
المنتخبات جهاد  رئيس لجنة 
عقد  أنهى  االتحاد  أن  خلفان 
مساعد مدرب المنتخب األول 
راميريز قبل فترة وجيزة على 
األول  المنتخب  مــدرب  غــرار 
سيرجيو بالتراضي برغبة منه 
وقد غادر إلى باده منذ مدة 
جميع  وترحيل  إلــغــاء  بسبب 
العربية والخليجية  البطوالت 
ــاء كــورونــا  ــ بــســبــب تــفــشــي وب

)كوفيد 19(.
ــاد  ــبـ ـــ “الـ ــ وأضـــــــاف خـــلـــفـــان ل

سبورت” أن راميريز قد طلب إنهاء عقده والمغادرة إلى باده البرازيل 
التوفيق  لــه  متمنيا  هــنــاك،  نــاد محلي  مــع  تعاقد  وقــد  لــظــروف خاصة 
معه  باالرتباط  الظروف مستقبا  وأن تسمح  عمله  مهام  والنجاح في 

مجددا في حال سنحت الفرصة لذلك.
في  داركليب  قيادة  على  أشــرف  قد  راميريز  البرازيلي  المدرب  وكــان 
الموسم الماضي قبل أن يتفق مع االتحاد البحريني للكرة الطائرة للعمل 
ودورة  للرجال  العربية  البطولة  في  األول  للمنتخب  مــدرب  كمساعد 
األلعاب الخليجية إال أن ظروف توقف البطوالت نتيجة للجائحة حالت 

دون استمرار المدرب مع المنتخب.

فســخ عقــد راميــريـز بالتراضــي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الطائرة  للكرة  البحريني  االتــحــاد  يعلن 
عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية 
مجلس إدارة االتحاد للدورة االنتخابية 

.2024 � 2020
ــتــرشــح  وســـتـــبـــدأ عــمــلــيــة فــتــح بــــاب ال
لــلــرئــاســة والــعــضــويــة ابـــتـــداء مــن يــوم 
األحــــد الـــمـــوافـــق 20 ســبــتــمــبــر الــجــاري 
ولغاية الساعة 8:00 مساء يوم الثالثاء 
اجــتــمــاع  يــعــقــد  أن  عــلــى  ســبــتــمــبــر،   29
الثالثاء  يوم  العادي  العمومية  الجمعية 

الموافق 20 أكتوبر المقبل.

الفريق واصل صدارته للدوري بشــعار “فيكتوريوس البحرين”

يتطلع لقيادة الفئات العمرية ولديه عروض عدة

ناصر بن حمد يشيد باالنتصار الجديد لـ “باريس أف سي”

القطان: النبيه صالح ال يحتاج العبين من الخارج

أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة باالنتصار الثالث على 
التوالــي الــذي حققــه فريقــه باريس أف ســي في الدوري الفرنســي للدرجة الثانية بشــعار “فيكتوريوس البحرين”، مشــيًرا 
ســموه إلــى أن الفريــق الــذي تمتلك البحرين حصة منه، يحظى بدعم كبير مــن إدارة النادي التي توفر األمور كافة للفريق 

وهو ما يساهم بتقديم أفضل المستويات وحصد النقاط.

 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
الفريق  لمسيرة  المتتبع  أن  خليفة 
في الدوري يرى المستوى المتصاعد 

جولة،  كــل  فــي  الفريق  يقدمه  الــذي 
العديد  الفريق يمتلك  ويدل على أن 
من اإلمكانات المتميزة التي ستظهر 

مـــع الـــجـــوالت الـــقـــادمـــة، الســيــمــا أن 
المشوار طويل ويحتاج إلى مواصلة 
المنشود  الــهــدف  لتحقيق  الــعــطــاء 
األولى،  الدرجة  لدوري  الصعود  وهو 
التوفيق  كــل  للفريق  ســمــوه  متمنًيا 

والنجاح.
بـــاريـــس أف سي  فــريــق   ويــحــظــى 
باهتمام ودعم من سمو الشيخ ناصر 
أن  على  عــاوة  خليفة،  آل  حمد  بــن 
أهم  نشر  على  دائــًمــا  يحرص  سموه 
ــفــريــق عــبــر حــســاب ســمــوه  أخـــبـــار ال

الشخصي في “االنستغرام”.
من  ســي،  أف  باريس  فريق  وتمكن   
تحقيق فوزه الثالث على التوالي في 
بهدفين  أميان  على  فــاز  إذ  الـــدوري، 
ــدف فــي الــجــولــة الــثــالــثــة،  مــقــابــل هـ
ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة 

الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.
ــاريـــس أف ســـي الــشــوط  بـ ــهـــى   وأنـ
عن  نــظــيــف  ــهــدف  ب لــصــالــحــه  األول 
طريق لوبيز في الدقيقة 41، قبل أن 
الثاني  الشوط  في  النتيجة  يضاعف 
عــن طــريــق نــامــي فــي الــدقــيــقــة 57، 
فيما جاء هدف الخصم في الدقيقة 

.71
القادمة  مباراته  الفريق  وسيخوض   
 19 المقبل  السبت  يــوم  نانسي  أمــام 

سبتمبر 2020.

القطان  محمد  الوطني  الــمــدرب  قــال 
ولكنه  الــعــروض  مــن  الكثير  تلقى  إنــه 
مؤكدا  الــتــدريــب،  مــواصــلــة  يفضل  ال 
أنه يتطلع لقيادة فرق الفئات العمرية 

وليس فئة الرجال.
وكان القطان أشرف على قيادة النبيه 
صــالــح فــي الــمــوســم الــمــاضــي بــدوري 
أن يسند  للرجال، قبل  األولى  الدرجة 

ــنــادي مهمة الــتــدريــب إلــى الــمــدرب  ال
ــداء من  ــتـ الــمــحــلــي يــاســيــن الــمــيــل ابـ

الموسم المقبل 2020 � 2021.
ـــ “الــبــاد ســبــورت”  ــاف الــقــطــان ل وأضــ
الــنــبــيــه صــالــح عـــرض عليه  ــادي  ــ ن أن 
االستمرار، ولكنه أشار إلى النادي عدم 
رغبته في مواصلة التدريب، موضحا 
النادي  إدارة  مــع  تحدثت  وأن  “سبق 
آخــر،  مـــدرب  عــن  البحث  أخبرتهم  و 
لن  فإنني  التدريب  قــررت  وفــي حــال 

ال  ولكنني  صالح  النبيه  في  إال  أعمل 
افضل قيادة فريق الرجال وإنما فرق 
الفئات العمرية في حال استمر نشاط 
الفئات طبعا بالموسم القادم وسنحت 
زوال  بعد  المسابقات  إلقامة  الظروف 

جائحة كورونا...”.
وذكر القطان أنه يحب تدريب الفئات 
العمرية وأن يشرف على قيادتهم منذ 
تدريجيا،  معهم  يرتفع  حتى  الصغر 
قيادة  فــي  نفسه  يــرى  ال  أنــه  موضحا 

فرق الرجال ومازال بحاجة إلى مزيد 
من الخبرة.

يزخر  النبيه صالح  نــادي  أن  وأضــاف 
وأن  المتميزة  الــمــواهــب  مــن  بالعديد 
القرية والدة وأن النادي ليس بحاجة 

إلى االستعانة باعبين من الخارج.

تغطية - المكتب اإلعالمي

االثنين 14 سبتمبر 2020 - 26 محرم 1442 - العدد 4353

الترشح التحاد 
الطائرة

لقطة لفريق “باريس أف سي”

سمو الشيخ ناصر بن حمد

حسن علي

محمد القطان

حسن علي

تحقيـــق الســـام والتعايـــش علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والعالمـــي

يوسف الدوسري



أحمد مهدي l تصوير: خليل إبراهيم

أحمد مهدي

أحمد مهدي

الكوهجي.. القائد الصامت للمقاتلين البحرينيين
”BRAVE“ بــطــولـــــــــــــــــة  ــن  مـ  42 لــلــنــســخـــــــــــــــــة  يــســتــعــــــــد 

حمزة الكوهجي ال يتناسب مع الصورة 
النمطيـــة للنجـــم. فهو هـــادئ ومتواضع 
وكأنـــه مجـــرد شـــخص عـــادي للوهلـــة 
األولـــى، لكنـــه أكثـــر مـــن ذلـــك بكثيـــر. 
حمـــزة ليـــس فقـــط أول بحريني ينضم 
لعالـــم الُمحترفيـــن فـــي رياضـــة فنـــون 
القتـــال الُمختلطـــة، إنـــه األكثـــر نجاًحـــا 
وألهـــم جيًل من الرياضييـــن الجدد في 
هـــذه الرياضـــة. وبفضل طبعـــه الهادئ، 
أطلق حمزة العنان لشخصيته القيادية 
الصامتـــة، فهو مثال ُيقتدى به للشـــباب 
بفضل مســـيرته وســـجله الحافـــل. ولم 
يتعـــرض حمـــزة ألي هزيمـــة على أرض 
فهـــو  واآلن  البحريـــن،  مملكـــة  وطنـــه 
يستعد للقتال فيها، ما يجعله واثًقا من 
تحقيـــق انتصار آخر. وســـُيواجه حمزة 
أيـــدن جيمـــس فـــي  الويلـــزي  الُمقاتـــل 
الجولة الرئيســـة في النســـخة الـ 42 من 

بطولة BRAVE CF، التي ستقام في الـ 
24 مـــن ســـبتمبر. وهي البطولـــة الثانية 
من ثلثة بطوالت ســـُتقام ضمن فعالية 

.”Kombat Kingdom“
جـــراح الســـيلوي ُيعتبر أفضـــل ُمقاتل 
رياضـــة  فـــي  العربـــي  العالـــم  أنجبـــه 
فنـــون القتـــال الُمختلطـــة، وســـيحظى 
هـــذا الُمقاتـــل بفرصـــة جديـــدة لتأكيـــد 
مكانتـــه كأفضل ُمقاتـــل عربي في هذه 
فـــي  العالمـــي  البطـــل  فهـــذا  الرياضـــة. 
الـــوزن الخفيـــف جـــدد عقده أخيـــًرا مع 
لُيواصـــل   ”BRAVE Combat“ اتحـــاد 
مشـــواره في البطولة األســـرع نمًوا في 
العالم، وُمباشـــرة بعد توقيـــع العقد أكد 
Kombat King� “ُمشـــاركته في بطولة 

dom”، وهـــي سلســـلة مـــن 3 بطـــوالت 
ُمتتالية ســـُتقام بين 17 سبتمبر واألول 
من أكتوبر. ويحمل هذا البطل ســـجل بـ 

14 انتصـــارا و3 هزائم فقط. ولكن أهم 
مـــا ُيميز ســـجله أنه اســـتطاع أن ينتقم 
من جميع الذين هزموه أثناء مســـيرته، 
إذ اســـتطاع أن يهزم محمد فخر الدين، 
وكارل بوث وعبدول عبدوراغويموف. 
وظهـــور جـــراح فـــي هـــذه السلســـة من 

البطولـــة يضيـــف لهـــا بعـــد جديـــد مـــن 
التشويق.

مشـــواره  الديـــن  فخـــر  محمـــد  بـــدأ 
االحترافـــي فـــي رياضـــة فنـــون القتال 
الُمختلطـــة فـــي العـــام 2012، وُيشـــتهر 
أنه الُمحتـــرف األول في هذه الرياضة. 
ليتســـت”  “ذي  بــــ  الُملقـــب  والُمقاتـــل 
اســـتطاع أن يبنـــي قاعـــدة جماهيريـــة 
الهجومـــي  أســـلوبه  بفضـــل  عريضـــة 
ونتائجه الرائعة، والتي قادته ألن يكون 
بطـــل فئتيـــن ُمختلفتين فـــي البطوالت 
فـــي  الُمفصليـــة  واللحظـــة  اإلقليميـــة. 
مســـيرة فخرالديـــن جـــاءت فـــي العـــام 
2016 عندمـــا وقع عقد طويل األمد مع 
اتحاد “BRAVE Combat”. واســـتطاع 
هـــذه  مـــن  يســـتفيد  أن  الديـــن  فخـــر 
المنصـــة العالميـــة فـــي توســـيع قاعدته 

الجماهيرية ليصل للُمستوى الدولي.

جراح السيالوي

قـــرر االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
من  تبقى  مــا  استئناف  الــقــدم 
الثانية  الدرجة  دوري  مباريات 
للموسم الجاري 2019 � 2020، 

الــجــاري.  سبتمبر   23 يــوم 
وكـــانـــت مــنــافــســات 

الـــــــدوري تــأجــلــت 
ــتـــى  مـــــرتـــــيـــــن حـ
إشــعــار آخــر ضمن 
إذ  الثالث،  القسم 
كانت المرة األولى 
ســبــتــمــبــر   4 ــوم  ــ ــ ي

ــوم 10  ــ والــثــانــيــة ي
سبتمبر.

وســـتـــســـتـــأنـــف مــنــافــســات 
الـــــدوري عــبــر الــجــولــة 20 في 
ــوم األربــعــاء  الــقــســم الــثــالــث يـ
الــجــاري  سبتمبر   23 الــمــوافــق 
على  المالكية  مــع  سترة  بلقاء 

اســتــاد األهــلــي، والــبــحــريــن مع 
البديع على ملعب مدينة حمد، 

وذلك عند 6.30 مساًء.
وســتــقــام الــجــولــة 21 يـــوم 27 
ســـبـــتـــمـــبـــر، فـــيـــمـــا الـــجـــولـــة 
يــــوم  ســــتــــقــــام   22
مـــن شهر  الـــثـــانـــي 
أكـــتـــوبـــر الــمــقــبــل، 
تختتم  أن  عــلــى 
الــمــنــافــســات يــوم 
بــإقــامــة  6 أكــتــوبــر 
ــة األخـــيـــرة  ــولـ ــجـ الـ
تتويج  ستشهد  التي 
المراكز  وتحديد  البطل 

النهائية.
ويــتــصــدر الــمــالــكــيــة الــتــرتــيــب 
برصيد 41 نقطة، البحرين 35، 
 29 عيسى  مدينة   ،31 البديع 

وسترة 27.

23 سبتمبر استئناف دوري “الثانية”

يترقب الوسط الرياضي البحريني مباراة 
القمـــة بالجولـــة 16 لدوري ناصـــر بن حمد 
الممتـــاز، التـــي ســـتجمع الرفـــاع بالمحرق 
عند 6.30 من مســـاء اليـــوم )اإلثنين( على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
مســـتوى  علـــى  األبـــرز  المبـــاراة  وتعتبـــر 
الجولة، علوة على كونها مؤثرة في سلم 
الترتيـــب، إذ إن المحـــرق متصـــدر برصيد 

34 نقطـــة، أما الرفاع فيملك 31 نقطة في 
المركـــز الثالث، وســـتحدد النتيجة بشـــكل 
كبيـــر ملمـــح البطـــل، خصوًصـــا أن الحـــد 
)الوصيـــف( ســـيلقي فـــي ذات التوقيـــت 
فريـــق الحالـــة ويملـــك هـــو اآلخـــر فرصـــة 

الحصول على الصدارة.
وكان لقـــاء الذهاب بين الرفـــاع والمحرق 
انتهى بالتعادل اإليجابي بواقع )1�1(، لكن 

لقـــاء اليوم ســـيكون مختلًفا تماًمـــا، إذ إن 
الفريقين لديهما رغبة كبيرة في الحصول 
علـــى النقـــاط الثـــلث وتعزيز مشـــوارهما، 
وأحقيتـــه  جدارتـــه  لتأكيـــد  فالمحـــرق 
بالصـــدارة، أمـــا الرفاع للقتـــراب أكثر من 
المركز األول واســـتمرار نتائجه اإليجابية 
التـــي حققها مع اســـتئناف الدوري. ويقود 
الرفاع المدرب الوطني علي عاشـــور فيما 

يقود المحرق المدرب البرازيلي ماركوس 
باكيتا.

وتشـــترك قمتا الفريقين هذا الموســـم في 
أنهما ستقامان من دون حضور جماهيري، 
إذ إن مبـــاراة الذهـــاب أقيمـــت بعيـــًدا عن 
الجمهور أيًضا وكذلك الحال بالنسبة للقاء 

اليوم؛ نظًرا للظروف الراهنة.
وفـــي لقاءيـــن آخريـــن يقامان عنـــد 6.30 

مســـاء اليـــوم، يلعب الحد صاحـــب المركز 
الثاني برصيد 32 نقطة مع الحالة صاحب 
المركـــز التاســـع )قبـــل األخيـــر( برصيد 10 
نقاط على اســـتاد الشـــيخ علـــي بن محمد 

آل خليفـــة، وعلـــى اســـتاد األهلـــي يلعـــب 
الشـــباب صاحب المركز الثامن برصيد 11 
نقطة مع المنامة صاحب المركز الســـادس 

برصيد 20 نقطة.

الـــــيـــــوم   16 الــــــجــــــولــــــة  خــــــتــــــام  فــــــــي 

الرفــــــاع يالقي المحـــــــرق في قمـــة منتظـــــرة
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البسيتيـــــــن يزيـــد جـــــراح نســـــــور األهلــــــي
ــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة 16 ــن فـ ــي ــم ــاء” لـــفـــوز ث ــ ــزرقـ ــ ــة الـ ــن ــي ــف ــس طــــــاووس يـــقـــود “ال

حقق البســـيتين فوزا ثميًنـــا ومهًما على 
حســـاب األهلي بهـــدف دون مقابل، في 
المبـــاراة التـــي أقيمـــت بيـــن الطرفيـــن، 
أمس، على استاد الشيخ علي بن محمد 
آل خليفة، في افتتاح الجولة 16 لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
ويديـــن البســـيتين بهـــذا الفـــوز للعـــب 
محمد طاووس الذي ســـجل الهدف في 

الدقيقة )11( من زمن المباراة.
ووصل رصيد البســـيتين إلى 13 نقطة، 

فيما بقي األهلي عند 14 نقطة.
مجريات المباراة

تمكـــن البســـيتين من التقـــدم مبكًرا في 

النتيجة، بعد أن لعب عبدالعزيز الشـــيخ 
كـــرة ركنية مـــرت من الجميـــع ووصلت 
للمدافـــع المتقدم محمد طـــاووس الذي 
ســـدد كرة قوية بيساره عجز عن صدها 
الحـــارس األهـــلوي محمـــود العجيمـــي 

.)11(
أن  وكاد  تفوقـــه،  البســـيتين  وواصـــل 
يســـجل الهدف الثاني بعد أن سدد تيمو 
كـــرة قويـــة من خـــارج المنطقـــة ارتدت 
مـــن يد الحارس واصطدمـــت بالعارضة 
مانعة هدًفا محقًقا لـ ”الســـفينة الزرقاء” 

.)44(
العـــب  حـــاول  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 

البســـيتين عبـــدهللا العجمي التســـجيل 
مـــن خـــارج المنطقة، وســـدد كـــرة قوية 

مرت جوار القائم األيســـر لمرمى األهلي 
.)63(

أدار المبـــاراة الحكم عبدالعزيز شـــريدة، 
وعاونـــه ســـيد جـــلل محفـــوظ ومحمد 

عدنـــان  ســـيد  الرابـــع  والحكـــم  غـــازي، 
محمد.

لقاء البسيتين واألهلي 

علي مجيد l تصوير: رسول الحجيري

بهدف الطيب... النجمــة يكسـب نقـــاط الشرقـــي
ــز الـــــثـــــاثـــــة األولــــــــى ــ ــ ــراك ــ ــ ــم ــ ــ اقــــــتــــــرب كــــثــــيــــرا مــــــن أصــــــحــــــاب ال

كسب فريق النجمة مواجهة نظيره الرفاع 
الشـــرقي بهدف دون رد فـــي المباراة التي 
جمعتهمـــا مســـاء األحـــد لحســـاب الجولة 
16 مـــن دوري ناصر بـــن حمد الممتاز لكرة 

القدم.
وأحـــرز هـــدف المبـــاراة الوحيـــد اللعـــب 
محمـــد الطيـــب فـــي الدقيقـــة 51، وبذلك 
أصبح رصيـــد النجمة 28 نقطـــة، واقترب 
األولـــى،  الثلثـــة  المراكـــز  أصحـــاب  مـــن 
فيما الشـــرقي تلقى خســـارته الثانية على 
التوالي بقيادة مدربه الجديد؛ ليبقى على 

رصيده )21 نقطة(.

مجريات المباراة

لـــم يحظ الشـــوط األول بالمســـتوى الفني 
المطلـــوب للفريقيـــن، ورغم ســـعي العبي 

النجمـــة والشـــرقي فـــي بنـــاء الهجمات إال 
أن ذلـــك اصطـــدم بقـــوة وصلبـــة الدفـــاع 
من جهـــة وعـــدم وجـــود اللمســـة األخيرة 

الصحيحة لهز الشباك من جهة أخرى.
أمـــا اللعـــب فانحصـــر كثيـــًرا فـــي منتصف 
الملعـــب مع عـــدم جود الدعـــم الكافي من 
ِقبـــل العبي الوســـط لخط الهجـــوم، األمر 
الـــذي جعل الفرص الحقيقيـــة على مرمى 
حـــارس النجمـــة عبدهللا الكعبـــي وحارس 
الرفـــاع الشـــرقي راشـــد الدوســـري قليلة. 
أولـــى الكرات كانـــت من نصيب الشـــرقي 
عبـــر العبـــه لويـــز الذي ســـددة كـــرة قوية 
مـــن خارج الــــ 18 أبعدها الحـــارس الكعبي 
للخـــارج )9(. ومـــع نهايـــة الشـــوط طالـــب 
النجماويـــة بركلـــة جزاء إثـــر عرقلة العبه 
علـــي مـــدن داخـــل المنطقـــة إال أن حكـــم 

العـــب   .)40( شـــيئا  يحتســـب  لـــم  اللقـــاء 
الشـــرقي إلتـــون كاد يفتتـــح النتيجـــة بعد 
براعـــة  لـــوال  أرضيـــة  يســـارية  تســـديدة 
الحـــارس الكعبـــي الـــذي أبعدهـــا للخـــارج 

.)41(

وفي الشـــوط الثاني، باغت النجمة نظيره 
الشـــرقي بكـــرة مبكـــرة وماكـــرة مـــن علي 
مـــدن في منتصـــف الملعـــب لزميله محمد 
الطيـــب، الـــذي واجـــه المرمـــى ليســـددها 
رغـــم محاولـــة  الشـــباك  وتعانـــق  بيســـراه 

الحارس إبعادها )51(. وســـدد الشـــرقاوي 
علـــي ناصر كـــرة قوية من خـــارج المنطقة 

وقف لها الحارس الكعبي بالمرصاد )66(.
ورمى الشـــرقي بثقله فيمـــا تبقى من عمر 
المباراة؛ بفضل تغييرات مدربه وتنشـــيط 

صفوفـــه، إال أن ذلـــك لم يكـــن كافًيا؛ كونه 
افتقد اللمسة األخيرة 

فـــي أكثـــر من مناســـبة، وفـــي الوقت بدل 
الضائع ألغى الحكم هدًفا للشـــرقي بداعي 

التسلل؛ لينتهي اللقاء بفوز النجمة.

من لقاء النجمة والشرقي 



أنت اآلن في حاجة إلى ترتيب أوراقك من 
جديد.

األزمات المتتالية التي تمر بها قد تصقلك. 

عليك الهدوء والتروى قبل اتخاذ أي قرار.

ربما تحتاج إلى الشعور باالسترخاء والهدوء.

أوضاعك الصحية جيدة وال تقلق كثيرا. 

الطعام الصحي هو الحل األمثل للحفاظ على 
اللياقة. 

اليوم قد يكون هناك الكثير من التسامح معك 
في العمل.

احرص على أن تظهر تقديرك لشخص مميز في 
حياتك. 

كن حذًرا أثناء القيادة أو عبور الشارع، وال 
تستهتر.

اليوم سينتهى بنبأ عظيم ومكافأة لك على 
جهودك.

التزم بالقرارات وال تشطح وتتجاوز رؤساءك 
في العمل.

عليك الخروج في نزهة عائلية آخر األسبوع. 

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعلــن قصر الســينما بمصر، برئاســة تامــر عبدالمنعم، 
تكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد عن مجمل أعمالها، 
ضمــن فعاليــات “نجم ونــدوة” األحــد المقبــل، ويدير 

الندوة الناقد طارق الشناوي.
وبعد نــدوة التكريم يعــرض قصر الســينما فيلم “امرأة 

مطلقة” بطولة سميرة أحمد، ومحمود ياسين، ونجالء فتحي، 
وفريد شــوقي، وخيرية أحمد، وصالح قابيل، وكريمة مختــار، ونجاح الموجي، 

ونعيمة الصغير، تأليف حسن شاه، ومن إخراج أشرف فهمي.

اســتقرت الجهة المنتجة لمسلســل هيفاء وهبي “أســود 
فاتح” على عرض العمل على القنوات الفضائية في شــهر 
أكتوبــر المقبــل، بعد انتهــاء مخرج العمل مــن عمليات 
المونتاج والمكســاج وتســليم الحلقات للشركة المنتجة، 

حيث من المقرر االنتهاء من كل هذه العمليات أواخر شــهر 
سبتمبر الجاري.   

مسلســل “أســود فاتح” بطولة هيفاء وهبــي، وروجينا، وأحمــد فهمي، ومعتصم 
النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي.

اســتأنفت الفنانة الشــابة نهــى عابدين نشــاطها الفني 
من جديد، بمشــاركتها في مسلسلين تصورهما حاليا، 
والعمالن يعتمدان على الحكايات المنفصلة المتصلة، 
حيث بدأت مشــاهدها في حكايــة “الناحية التانية” من 

مسلســل “نمرة اتنيــن” تأليف ســما عبدالخالق وإخراج 
طــارق العريان، والحكاية تدور فــي حلقة واحدة فقط، وتقدم 

نهى أحد أدوار البطولة النســائية في العمل أمام النجم عمرو يوسف، بينما 
تقدم دور البطولة النسائية اآلخر الفنانة األردنية صبا مبارك.

نشاط نهى عابدينعرض أسود فاتحتكريم سميرة أحمد
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في الدورة الجديدة...“البحرين لوول” تعرض أشهر مسلسالت الكارتون
ــيــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــكــــون أبـــــنـــــاء جــ ــيــ ســ
التي  الجميلة  لــلــذكــريــات  وكــاســتــرجــاع 
عاشوها مع برامج الرسوم المتحركة على 
الشهيرة  المسلسالت  من  عــدد  مع  موعد 
دورتها  فــي  لـــوول”   “البحرين  قناة  على 
ــرجــل  “ال الــمــســلــســالت  وأول  الـــجـــديـــدة، 
الحديدي” أو كما كان يطلق عليه “ لميس 
وكمال”، والذي سيعرض في شهر أكتوبر 
التي  المسلسالت  أشهر  المقبل، ويعد من 
عرضت آنذاك وتم دبلجته إلى عدة لغات 
الجنوبية،  كــوريــا  اإليــطــالــيــة،  “الــعــربــيــة، 
ــيــزيــة”،  الــصــيــنــيــة، الــتــايــلــنــديــة، واإلنــجــل
العربية  الـــدول  فــي  كبيرا  نجاحا  وحقق 
ــدور قصته حــول   ــ وإيــطــالــيــا وكـــوريـــا، وت

ظهور ديناصورات بعيون حمراء تحاول 
مهاجمه وغزو كوكب األرض، وهي قادمة 
“الرجل  لها  ويتصدى  األرض،  باطن  مــن 

الحديدي” في قصة مشوقة للغاية. 
والذي  وعبده”  “بسمة  الثاني  والمسلسل 
سيعرض ابتدأ من 22 سبتمبر من السبت 
الرابعة  الساعة  تــمــام  فــي  األربــعــاء،  إلــى 

عن  شهرة  يقل  ال  وهــو  عــصــرا،  والنصف 
العام  إنتاجه في  الحديدي”، وتم  “الرجل 
من  وتــدور قصته حــول مجموعة   1980
الغابة  وســط  قرية  في  يعيشون  األقـــزام 
وكانت  والعمل،  والتعاون  الحب  يمألها 
ــذه الــقــريــة طــفــلــة صغيرة  تــعــيــش فــي هـ
عمها  عــنــد  تعيش  بسمة  تــدعــى  جميلة 

أصدقاء  لها  وكان  القرية.  طبيب  فدعان 
كثيرون وكان أقربهم إليها صديقها عبدو 
كان  مــا  وكــثــيــرا  للخير  محب  فتى  وهــو 

يساعد بسمة على فعل الخير.
قد  كانت  لــوول”  “البحرين  قناة  أن  يذكر 
برامج  أشهر  من  عــدد  فترة  قبل  عرضت 
ولينا”  “عدنان  منها  األطفال،  ومسلسالت 

المسرح  إنتاج  والذئب”  “ليلي  ومسرحية 
“دنــيــا  وبـــرنـــامـــج   ،1980 ــام  ــعـ الـ ــلـــي  األهـ
األطفال” و”افتح يا سمسم”، وهو برنامج 

تعليمي تربوي من إنتاج مؤسسة البرامج 
أنتج  الــعــربــي،  الخليج  لـــدول  المشتركة 
سنة  والــثــانــي   1979 سنة  األول  الــجــزء 
وغيرها  الدين”  “عالء  ومسابقات   ،1982
الــبــرامــج، ناهيك عــن عــرض األعمال  مــن 

الدرامية البحرينية والخليجية.
ــقــنــاة حظيت  ال أن  األمــــر  فـــي  والـــالفـــت 
بمتابعة كبيرة في دول الخليج وتصدرت 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وجــذبــت 
مختلف  ومــن  المتابعين  من  كبيرا  عــددا 
األعمار، وأصبحت تنافس وبقوة مثيالتها 
من القنوات رغم حداثة انطالقتها، ويعد 
البرامج  من  بالمزيد  القناة  على  القائمون 
التي تعيد إلى األذهان ذكريات  المتميزة 

زمان.

14 سبتمبر

 1901
ثيودور روزفلت يتولى رئاسة 

الواليات المتحدة خلًفا للرئيس 

ويليام مكينلي الذي 

توفي متأثًرا 

بجراحه 

بعد تعرضه 

لعملية اغتيال 

في 6 سبتمبر.

 2003
السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

 2018
إعصار فلورنس يصل البر القاري األمريكي ويضرب كاروالينا.

 1982
اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجمّيل.

 786
هارون الرشيد يتولى الخالفة بعد مقتل أخيه الهادي.

 1812
نابليون يتمكن من احتالل موسكو أهم مدن اإلمبراطورية الروسية.

تجري النجمة آن 
هاثاواي مفاوضات 

للعب دور 
البطولة في فيلم 

 ”Lockdown“
للمخرج دوج 

ليمان، وهو فيلم 
سرقة كوميدي 

رومانسي.
وتدور أحداث 

الفيلم أثناء 
جائحة 

 COVID -“
19” حسبما 
ورد بموقع 

.”deadline“

tariq_albahhar

شاهدت لكم: جديد “نتفليكس” من األحدث والكالسيكي الرائع
ــي أنـــصـــح  ــ ــت ــ ــر األفـــــــــالم ال ــ ــث ــ ــن أك ــ مـ
بمشاهدتها فورا في منصة نتفليكس 
 I’m Thinking of“ الــكــبــيــر  الــفــيــلــم 
أكثر  يعتبر  الــذي   ،”Ending Things
ومشاهدة  طلبا  الجاري  العام  أفــالم 

بال شك.
ــواء غــريــبــة ورعـــب،  ــدور فــي أجــ ــ وي
من  ــرابــع  ال منذ  للمشاهدة  وانــطــلــق 
بطولة:  مــن  وهـــو  الـــجـــاري،  سبتمبر 
بليمونس،  وجيسي  باكلي  جيسي 
ودخل قبل كتابة هذا التقرير الفيلم 
ــال األكـــثـــر بــحــثــًا على  ــمـ قــائــمــة األعـ
مــحــرك الــبــحــث غــوغــل الــعــالــمــي من 

خالل الزيارة والبحث.
الفيلم الجديد من  وتم اقتباس هذا 
للكاتب  نفسه  االســـم  تحمل  روايـــة 
الــكــاتــب والمخرج  ــام  ــان ريـــد، وقـ ايـ
بمعالجة  بتجهيزه  كوفمان  تشارلي 
ســيــنــمــائــيــة خــاصــة لــلــنــص الـــروائـــي 
بـــصـــورة مـــمـــتـــازة، وقـــدمـــه فـــي جو 
جديد من الرعب ليس بعيدا عن من 

قرأ الكتاب الصادر في العام 2016.
ــدم الــنــجــمــة الـــرائـــعـــة ”جــيــســي  ــقـ وتـ
الــفــيــلــم  فـــي  رئــيــســا  دورا  بـــاكـــلـــي“ 

نجاحه  سر  وهي  احترافية،  بصورة 
تعابيرها  في  خصوصا  الحقيقة  في 
وأدائها، إلى جانب ”جيسي بليمونس“ 
الجديد  الذي يؤدي فيه دور حبيبها 
الذي رافقها لمقابلة والديه المنهكين 
توني كوليت وديفيد ثيوليس، الذين 
إذ  المنعزلة،  مزرعتهما  في  يعيشان 
القلق  ويــزداد  بالتساقط  الثلج  يبدأ 
ــي” الــتــفــكــيــر بــإنــهــاء  ــوسـ ــدأ “لـ ــب ثـــم ت
الدقيقة  التفاصيل  وفــي  األشــيــاء، 
التي يقدمها المخرج نجد البداية مع 
حبيبها  وصــول  تنتظر  صغيرة  شابة 
بــالــســيــارة حــتــى تـــذهـــب مــعــه إلــى 
اقترح  أن  بعد  وذلــك  والــديــه،  منزل 
ــه،  ــدي وال تــقــابــل  أن  عليها  صــديــقــهــا 
الشابة الصغيرة وتبدأ رحلة طويلة، 

إلى البيت البعيد المنعزل والذي من 
الخارج نعرف ما الذي سيحدث فيه 

من النظرة األولى.
ــمــر األحــــــــداث الـــغـــريـــبـــة فــي  وتــســت
ــل  ــى داخـ ــ ــه إل ــولـ الــفــيــلــم حــتــى وصـ
انتقالية  بــصــورة  الــكــوابــيــس  عــالــم 
ــتــقــاالت مــن مــراحــل  ــان وجــمــيــلــة، وب
غريبة وصوال إلى مشهد العشاء في 
المنزل المنعزل، ثم العودة بالسيارة، 
ــدي األســئــلــة  ــن وعـــنـــدمـــا تـــطـــرح ســي
ثم  القبو،  بــاب  على  الخدوش  حــول 

يخبرونها أن كلبهم هو السبب.

”Ghost“

ــار  ــي إطــ ــة فــ ــجــمــيــل ــن األفـــــــالم ال مــ
الــرومــانــســيــة أنــصــحــكــم بــمــشــاهــدة 

العام  مــن   ”Ghost“ الجميل  الفيلم 
مور  ديمي  الجميلة  للنجمة   1990
والنجم باتريك سويزي، وترشح لـ 5 

جوائز أوسكار.
بــاخــتــصــار تـــــدور األحـــــــداث حــول 
لدرجة  حبيبته  يعشق  صالح  رجــل 
المرات  إحدى  الجنون، ويصاب في 
األحياء ويقتل  أحــد  من ســارق في 
مجهول  يــد  مــن  حبيبته  فــي حضن 

أثناء توجههم إلى منزل حبيبته.
ــام أن روحـــه  وبــعــد مــوتــه يــجــد ســ
األرض،  فــــي  ــودة  ــ ــوجـ ــ مـ ــت  ــ ــازالـ ــ مـ
ــام عــيــنــه حــيــاتــه منذ  ــ ويــشــاهــد أمـ
ــى الــمــســتــشــفــى، وصـــوال  ــ دخـــولـــه إل
بوجوده حول حبيبته، التي يحاول 

إثبات بأنه موجود ومعرفة قاتله.

تحاول ”أبل“ األميركية اللحاق بمنافستها األكبر شركة ”سامسونغ“ 
للطي  القابل  ”آيــفــون“  جهاز  تطوير  في  أخــيــًرا  بــدأت  إذ  الكورية، 
للطي  قابلة  ذكية  هــواتــف   4 ”سامسونغ“  وأصـــدرت  بها.  الــخــاص 
في  األجهزة  المزيد من هذه  الماضي، وتخطط إلطالق  العام  في 

المستقبل.
من  كبيرة  كمية  توفير  ــل“  ”أب شركة  طلبت  جديد،  لتقرير  ووفــًقــا 
وتستخدم  ”سامسونغ“،  من  للطي  القابلة   OLED شاشة  لوحات 
للجهاز  األولــي  النموذج  للطي الختبار  القابلة  األلــواح  ”أبــل“  شركة 
الخاص بها. وسلمت ”سامسونغ“ في العام 2019 بعض العينات من 
الشاشات القابلة للطي لمنافستها األميركية؛ وهو ما يعني أن ”أبل“ 
يمكن أن تكون في المراحل األخيرة من تطوير الجهاز القابل للطي.

وحتى اآلن، لم يتم الكشف عن الشكل المحتمل لجهاز آيفون القابل 
ستعتمد  ــل“  ”أب كانت  إذا  ما  معرفة  حتى  االنتظار  ويبقى  للطي، 

.”Galaxy Z Fold 2“ أو ”Galaxy Z Flip“ تصميم

محرر مسافات
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“أبل” تقرر صنع أول “آيفون 
فولد” بشاشات “سامسونج”

طارق البحار



سيوفر برج كانو، متعدد الطوابق والمملوك لمجموعة يوسف بن 
أحمد كانو، مقرًا جديدًا لمقهى “أنجلينا باريس”. ومن المتوقع 
أن يبدأ المقهى عملياته في شهر أكتوبر 2020 في البهو الرئيس 
للبرج الذي يقع في المنطقة الدبلوماسية وذلك بعد أن تم توقيع 
اتفاقية اإليجار بين “كانو للعقارات”، الذراع العقاري لمجموعة 
حقوق  صاحبة  جــورمــيــه”  “المملكة  و  كــانــو،  أحمد  بــن  يوسف 

تشغيل مقهى “أنجلينا باريس” في البحرين. 
وأكد، نائب رئيس “كانو للعقارات” طالل كانو، أن برج كانو يعد 
موقعًا مثاليًا لمقهى “أنجلينا باريس” المشهور بجودة منتجاته 
الــوزارات و  و  البنوك  العديد من  البرج من  و ذلك بحكم قرب 
السفارات ومكاتب المحاماة في المنطقة الدبلوماسية. ورحب 
المقهى  أن  مؤكدًا  كانو  برج  في  باريس”  “أنجلينا  بمقهى  كانو، 
سيكون إضافة مميزة للمنطقة التي تحتوي على باقة متنوعة 

من المطاعم والمقاهي. 
مخبوزاته  تقديم  على  بــاريــس”  “أنجلينا  مقهى  وســيــحــرص 
المعروفة وسندويتشات الجورميه باإلضافة إلى شراب الكاكاو 
حسب  و  أفريكيان”.  “ال  باسم  والمشهور  به  الخاص  الساخن 
فإن  أوتشل،  سوجي  جورميه”،  “المملكة  في  العمليات  رئيس 
قائمة الطعام لمقهى “أنجلينا باريس”، وهو الفرع الرابع للمقهى 

تضم  والتي  الحيوية  المنطقة  طبيعة  ستراعي  البحرين،  في 
الموظفين و ستحتوي على بعض من أشهر  أعــدادًا كبيرة من 
أكد،  الفرنسي. كما  المقهى  التي يقدمها  المشروبات  األطباق و 
أوتشل، أن برج كانو بمساحاته الكبيرة وتصميمه الحديث يعد 
الموقع األفضل إلطالق عمل المقهى في المنطقة الدبلوماسية.

عقارات  مــن  مكونة  عقارية  محفظة  للعقارات”  “كــانــو  وتــديــر 
سكنية وتجارية وصناعية في كل من المملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

أصدر رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي قراًرا يقضي بتعيين 
الدكتور تيســير الخزعلي األســتاذ المشــارك في مجال تصميم التعليم 

والتكنولوجيا، رئيًسا لقسم التعلم عن بعد بكلية الدراسات العليا.

ــى درجــــة  ــلـ ــي عـ ــلـ ــزعـ ــخـ ــل الـ ــصــ وحــ
البكالوريوس في علم النفس ودرجة 
الجامعة  مــن  الــتــربــيــة  فــي  الــدبــلــوم 
العام   )AUB( بيروت  في  األميركية 
اليرموك  جامعة  إلى  وانضم   ،1983
مجال  فــي  فيها  وعــمــل  األردن  فــي 
الطالبي  ــاد  واإلرشــ الــتــربــوي  البحث 
في الفترة 1983 - 1986. وبعد ذلك، 
في   )KU( كانساس  بجامعة  التحق 
والية كانساس في الواليات المتحدة 
درجة  على  منها  وحصل  األميركية، 
التربوي  النفس  علم  في  الماجستير 
تخصص تربية الموهوبين في العام 
بــعــنــوان  أطــروحــتــه  وكــانــت   .1987
ــات عبر  “مــفــاهــيــم الــمــوهــبــة: مــقــارن

ثقافية”.
اليرموك  جامعة  إلى  الخزعلي  وعاد 
التربوي  للبحث  منسًقا  فيها  وعمل 
في عمادة البحث العلمي والدراسات 
والية  بجامعة  التحق  أن  إلــى  العليا 
أوهايو )OSU( في الواليات المتحدة 
درجة  على  منها  وحصل  األميركية 
ــال تــصــمــيــم  ــوراه فــــي مــــجــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــتــعــلــيــم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــام 
“خطة  رسالته  عنوان  وكــان   .1995
مقترحة لتوظيف مالئم لتكنولوجيا 

الحاسوب في المدارس األردنية”.
الجامعي  التدريس  فــي  عمله  باشر 
 2012 ــعــام  ال إلـــى   1995 ــعــام  ال مــنــذ 
اليرموك، جامعة  في كل من جامعة 

العربية  والجامعة  األهلية  الــزرقــاء 
إلى  إضــافــة  األردن،  فــي  المفتوحة 
كلية التربية بصحار في سلطنة ُعمان 
الموهبة  الــوطــنــي ألبــحــاث  والــمــركــز 
في  فيصل  الملك  بجامعة  واإلبـــداع 
المملكة العربية السعودية، ثم التحق 
العام  فــي  الــعــربــي  الخليج  بجامعة 

األكاديمي 2012 - 2013.

2020 ــر  ــوبـ ــتـ أكـ شـــهـــر  ــي  ــ ف ــه  ــات ــي ــل ــم ع ــدأ  ــبـ يـ يتمتـــع بخبـــرة واســـعة ونشـــر العديـــد مـــن البحـــوث التربويـــة
“برج كانو” يوفر مقرا لمقهى “أنجلينا باريس”الخزعلي رئيًسا لـ “التعلم عن بعد” بـ “الخليج العربي”

“حقــوق التطبيقيــة” تقــدم تعليمـا جامعيـا متميــزا
صــرح القائــم بأعمــال عميــد كليــة الحقــوق فــي جامعة العلوم التطبيقية حســين بنــي عيســى، أن الكلية تركز على تشــجيع البحث 
العلمــي وتقديــم الدراســات العلميــة المعمقة التي تخــدم البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للمســاهمة في رفدهم بالكوادر 
القانونيــة المؤهلــة لتلبيــة حاجات ســوق العمل، مشــيًرا إلــى نوعية البرامج، وجودتها، وأســاليب اإلدارة، ونوعيــة الخدمات التي 

تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق بالجامعة.

بــرامــج  بــنــي عــيــســى أن  وأوضــــــح 
تخضع  الــدراســيــة  وخططها  الكلية 
التحسين  بهدف  دوريـــة  لمراجعات 
والتطوير المستمر، حيث أثمرت هذه 
متطلبات  تحقيق  عــن  الــمــراجــعــات 
ضـــمـــان الـــجـــودة بــحــســب الــتــقــاريــر 
التعليم  جــــودة  هــيــئــة  عـــن  ــادر  ــصـ الـ
إلى  مشيًرا  البحرين،  في  والتدريب 
الثقافة  تعزيز  إلى  تسعى  الكلية  أن 
من  لتمكنهم  لخريجيها  الــقــانــونــيــة 
ولوج سوق العمل، بمهارات ومعارف 

قانونية معمقة. 
ونوه بني عيسى إلى أن الكلية تقدم 
الماجستير في  أكاديمية منها  برامج 
مجموعة  على  يقوم  والــذي  القانون 
من المواد التي تهيئ للطالب اختيار 
مساره ما بين التخصص في القانون 
القانون الخاص عند اختيار  أو  العام 
ــر الـــذي  ــ أطـــروحـــة الــمــاجــســتــيــر األمـ
التركيز على  سيساعده مستقباًل في 
توجهه النوعي في برنامج الدكتوراه، 
برنامج  تقديم  الكلية على  كما تعمل 

الــقــانــون  فــي  متخصص  مــاجــســتــيــر 
المواد  الطالب  فيه  يتناول  التجاري 
حيث  مــن  بالتخصص  العالقة  ذات 
كالشركات  والدولي  المحلي  الجانب 
ــة وقــــوانــــيــــن الـــبـــورصـــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــ ال
سيساعده  مما  الــتــجــاري  والتحكيم 
القضايا  كــافــة  معرفة  فــي  مستقباًل 
ــقــانــونــيــة فـــي الــمــجــال الــتــجــاري،  ال
يمتلكون  الذين  الطلبة  بإمكان  حيث 
شهادات بكالوريوس في حقول ذات 
ــإدارة األعـــمـــال واالقــتــصــاد  ــ عــالقــة بـ

معارفهم  لتنمية  التخصص  ــة  دراسـ
في األمور القانونية المتعلقة بأنظمة 
الشركات والقوانين التي تنظم عملها. 
باإلشارة  حديثه  عيسى  بني  وختم 
إحــدى  تعتبر  الحقوق  كلية  أن  إلــى 
ــتــي تعمل  أهـــم كــلــيــات الــجــامــعــة ال
ــداد  إعـ فــي  تتمثل  بــرؤيــة واضــحــة 
ــارات  ــ ــه ــ ــم ــ ال ذوي  ــن  ــ مـ ــن  ــيـ ــجـ ــريـ خـ
عالًيا  تأهياًل  والمؤهلين  االحترافية 

القانون من خالل  في مجال دراسة 
الممزوجة  القانونية  الثقافة  تعزيز 

بـــالـــمـــهـــارات والـــمـــلـــكـــات الــقــانــونــيــة 
لخريجيها.

لتلبية احتياجات 
سوق العمل 

بالبحرين والخليج
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أعلنت شركة كي بي إم جي في 
البحرين عن تعيين شريك جديد 
إلى  إضافة  الضرائب،  قسم  في 
تمتلك  جـــديـــدة  بــشــريــة  ــوارد  ــ مـ
قدرات  لتعزيز  الالزمة  الخبرات 
وخدمات  الضرائب  قسم  فريق 
إطار  في  ذلك  ويأتي  الشركات. 
إلى  المستمرة  الشركة  مساعي 
مبتكرة  بحلول  الشركات  تزويد 

تلّبي احتياجاتهم الملّحة.
من  ــدًءا  بـ قـــادر  مبين  وسينضم 
إلــى   ،2020 سبتمبر  مــن  األول 
ــي” فــي  ــ ــــي إم جـ ــي ب ــ عـــائـــلـــة “كـ
شريك  منصب  ليشغل  البحرين 
في قسم الضرائب ويتولى قيادة 
وخدمات  الضرائب  قسم  فريق 
فيليب  جـــانـــب  ــى  ــ إل الـــشـــركـــات 
نـــوريـــه، رئــيــس قــســم الــضــرائــب 

وخدمات الشركات في الشركة.
بـــي إم جــــي” في  “كــــي  تـــهـــدف 
التوّسع،  هذا  البحرين من خالل 
خدمات  بمستوى  االرتــقــاء  إلــى 
وحلول  المضافة  القيمة  ضريبة 
ــتــي  ــــب ال ــــضــــرائ تــكــنــولــوجــيــا ال

تقّدمها، وإلى التطّرق للمتطلبات 
مستوى  على  الخاصة  الضريبية 
المعنية،  والقطاعات  المجاالت 
ــمــا فــيــهــا الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي،  ب
ــنـــفـــط  ــن، والـ ــيــ ــأمــ ــ ــت ــ ــاع ال ــ ــطـ ــ وقـ
ــجــهــود  ــي إطــــــار ال ــ ــاز. وفـ ــ ــغـ ــ والـ
للمحافظة  الشركة  تبذلها  التي 
“كي  أطلقت  الــنــمــو،  مــســار  على 
“إدارة  تمّيز  مــركــز  جــي”  إم  بــي 
بالضريبة،  )المتعلقة  الخدمات” 
الــرواتــب،  وجـــدول  والمحاسبة، 
الذي  المساندة(،  الوظائف  ودعم 
االحتياجات  تلبية  إلــى  يــهــدف 
تعمل  التي  للشركات  المتنامية 
التي  الجائحة  من  التعافي  على 

تعصف بعالمنا وتخطيها.

“كي بي إم جي” مستمرة بتوسيع قسم الضرائب

ـــا” ـــه “كورون ـــة جائح ـــي مكافح ـــة ف ـــم الوطني ـــًرا لجهوده تقدي

له خــلــًفــا  فـــريـــزر  جــيــن  يــخــتــار  اإلدارة  ــس  ــل ــج م

“ الخليجي التجاري” يكرم موظفيه بـ “الصفوف األمامية”

الرئيس التنفيذي لـ“سيتي” يتقاعد في فبراير

الــتــجــاري،  الخليجي  الــمــصــرف  أقـــام 
لجهود  تقديره  مدى  تعكس  لفتة  في 
مــوظــفــيــه الــوطــنــيــة الــنــبــيــلــة فــي ظل 
بها  تــمــر  الــتــي  االستثنائية  ــظــروف  ال
جائحه  لتفشي  نظرًا  والعالم  المملكة 
لالحتفاء وتكريم  لقاًء خاصًا  كورونا، 
فروعه،  في  العاملين  ُموظفيه  جميع 
والـــذيـــن ُيــعــتــبــرون مــن ضــمــن الــذيــن 
ــالــصــفــوف األمـــامـــيـــة مع  يــخــدمــون ب
اللفتة  هذه  إذ جاءت  البحرين،  فريق 
كبادرة امتنان لما قدموه طوال الفترة 
الــمــاضــيــة لــضــمــان أن تــظــل خــدمــات 
الرغم  على  للعمالء  ُمتوفرة  المصرف 
فرضت  الــتــي  الصحية  المخاطر  مــن 
احــتــرازيــة  وتــدابــيــر  إجـــــراءات  تبني 
ُمــــشــــددة لــحــمــايــة ســـالمـــة وصــحــة 

الموظفين والمراجعين. 

وقــــد أقـــيـــم هــــذا الـــلـــقـــاء عــلــى مــدى 
التباعد  مــبــدأ  لتطبيق  وذلـــك  يومين 
االحترازية  ــراءات  واإلجــ االجتماعي 
المطلوبة، والذي حرص على حضوره 
الخليجي  للمصرف  التنفيذي  الرئيس 
القصيبي،  سليمان  ســطــام  الــتــجــاري 
الــلــقــاء  ــذا  هـ خـــالل  القصيبي  نـــوه  إذ 
موظفو  بــه  قـــام  ــذي  الـ الكبير  ــدور  ــال ب
نابعة  بأنها  جهودهم  واصــًفــا  الــفــروع، 
تجاه  وإخالصهم  الوطني  حسهم  من 
الــمــمــلــكــة وحــرصــهــم عــلــى اســتــمــرار 
للجميع  المصرفية  الــخــدمــات  تقديم 
ــراد أو الــمــؤســســات وذلــك  ســـواء األفــ
على  بدورهم  القيام  بأن  منهم  ــا  إدراًك
هو  المواتية  غير  الظروف  من  الرغم 
فريق  جهود  لدعم  وطنية  مسؤولية 
ــقــرار  الــبــحــريــن وذلــــك لــتــعــزيــز واســت

المركز المالي للمملكة. 
هــؤالء  قــدمــه  بــمــا  القصيبي  وأشــــاد   
ــتــي  الـــُمـــوظـــفـــون مـــن عــــطــــاءات، وال
معبرًا  للمصرف،  فخر  مصدر  أضحت 
اإلدارة  مــجــلــس  عـــن  بــالــنــيــابــة  لـــهـــم، 
األمتنان  بالغ  عن  التنفيذية،  واإلدارة 
“لــم يكن مــن السهل  والــتــقــديــر، قــائــالً 

ــهــدد  الــعــمــل وســــط تــفــشــي جــائــحــة ُت
األرواح وتشكل خطر كبير على صحة 
الجميع، خصوًصا خالل األشهر األولى 
والتي كانت صعبة في ظل التغييرات 
الــســريــعــة وذلــــك لــلــتــعــرف عــلــى هــذا 
والتي  منه  الوقاية  وطــرق  الفيروس 
تطلبت من الجميع القيام باإلجراءات 
لمنع  التطورات  مع  للتكيف  المطلوبة 

تفشيه”. 
وتـــابـــع الــقــصــيــبــي “نــحــن نــنــتــهــز هــذه 
ــلـــوقـــوف تـــقـــديـــًرا عــلــى  الـــُمـــنـــاســـبـــة لـ
مالية  كــمــؤســســة  مــعــنــا  ُمــســاهــمــاتــهــم 
تفخر بكونها جزًءا ال يتجزأ من فريق 
البحرين بقيادة ولي العهد، نائب القائد 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة”.

أعلن الرئيس التنفيذي لدى مجموعة 
كوربات،  مايكل  المصرفية،  سيتي 
بما  عــاًمــا فــي سيتي،   37 ــه وبــعــد  أن
الماضية  الثماني  السنوات  ذلك  في 
كرئيس تنفيذي، عن خططه للتقاعد 
من  والتنحي  سيتي  مجموعة  مــن 
 .2021 فبراير  فــي  إدارتــهــا  مجلس 
جين  اإلدارة  مــجــلــس  اخـــتـــار  وقـــد 
منصب  حاليا  تشغل  والــتــي  فــريــزر، 
ــيــس والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــدى  ــرئ ال
مجموعة سيتي للخدمات المصرفية 
كرئيس  لــه  خليفًا  لــأفــراد،  العالمية 
انُتخبت  كــمــا  فــبــرايــر  فــي  تــنــفــيــذي 
فورًا.  لتبدأ  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
ــزر تــعــمــل في  ــريـ يـــذكـــر أن جــيــن فـ

سيتي منذ 16 عاًما وتشغل مناصبها 
الحالية منذ عام 2019.

وقال مايكل كوربات “أنا فخور للغاية 
الثماني  الــســنــوات  فــي  أنــجــزنــاه  بما 
الماضية. لقد أكملنا تحولنا من األزمة 
المالية وظهرنا مؤسسة أبسط وأكثر 
باستثمارات  قمنا  كما  وأقــوى.  أماًنا 
فــي الــمــنــتــجــات عــبــر أعــمــالــنــا حيث 
سيتي  واستعادت  للنمو  فرًصا  رأينا 
مجال  في  رائدة  كمجموعة  مكانتها 
ضاعفنا  لقد  المصرفية.  الــخــدمــات 
غنى  ال  جعلها  مما  العالمية،  شبكتنا 
كبيرة  حصة  واكتسبنا  لعمالئنا  عنها 
المصرفية.  وامتيازاتنا  أسواقنا  عبر 
لــأفــراد،  المصرفية  الــخــدمــات  فــي 

وتبنينا  عقالنية  إلــى  بصمتنا  غيرنا 
المصرفية  الــخــدمــات  نــحــو  الـــدفـــع 
لبصمتنا  محوًرا  جعلها  مما  الرقمية، 
أفــضــل  ــقـــدم اآلن  فـــروعـــنـــا، ونـ فـــي 

المنتجات والتجارب لعمالئنا”.

عملت  “لقد  قــائــالً  كــوربــات  واختتم 
مع جين لسنوات عديدة وأنا فخور 
بأن تخلفني. بفضل قيادتها وخبرتها 
رئيًسا  ستصبح  أنــهــا  أعــلــم  وقيمها، 

تنفيذًيا متميًزا”.
جون  اإلدارة،  مجلس  رئيس  وقــال 
اإلدارة  “يــقــّدر مجلس  ــان  دوغـ ســي 
العديدة  كــوربــات  مساهمات  بــشــدة 
في  المجموعة  وسيترك  سيتي  في 
عليه.  كانت  مما  بكثير  أقــوى  وضــع 
ليس  نفسه  وكــرس  بنزاهة  قــاد  لقد 
أيًضا  ولكن  المجموعة،  ألداء  فقط 
وساعد  ونموهم  موظفينا  لرفاهية 
ــا يــفــخــرون  فـــي جــعــل ســيــتــي مــكــاًن

بالعمل فيه”.
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سطام القصيبي

جين فريزر

تيسير الخزعلي
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اختراع جديد... عدسة عين تتحكم باألجهزة
استلهم مجموعة علماء فكرة تنفيذ عين إلكترونية تدعم 
البشــرية مــن فلــم “أكــس مــان” الشــهير، ليبتكــروا نموذجا 
أوليــا لعدســة الصقــة من شــانها أن تقدم لإلنســان ميزات 

كبيرة وخارقة في المستقبل.
واســتطاع العلماء تصميم أول نموذج لعدسة سيليكونية 
الصقــة توضــع علــى العيــن، وتمتلــك القــدرة علــى توجيه 
شــعاعا ليزريا إلى األشــياء التي ينظر إليها الشخص الذي 
الفرنســيون  والعلمــاء  المهندســون  واســتخدم  يرتديهــا. 
مكونــات جاهــزة ومعــدة مســبقا لتصميــم نمــوذج أولــي 
عملي يمكن استخدامه للتعرف على اتجاه نظر الشخص 

بشكل دقيق، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.
VC� (وتم تزويد العدســات الالصقــة الجديدة بجهاز ليزر 
SEL( يطلــق شــعاعا عمــودا يــوازى تمامــا اتجــاه النظــر، 
مــا يســهل عمليــة تتبــع عيــن الشــخص الــذي يرتــدي هذه 
العدســة. وتعتبــر طريقــة التعــرف علــى اتجــاه النظــر مــن 
الطــرق الرائدة التــي تعمل عليها األبحــاث العلمية؛ بهدف 
التوصــل إلــى طــرق جديــدة ومبتكــرة لالســتعاضة عــن 
اســتخدام المــاوس )أو الفــأرة ( أو الشاشــات فــي عمليــة 

توجيه الحواسب أو األجهزة اإللكترونية.

وأطلق الباحثون على الكاميرا اســم “عدســة سايكلوبس” 
فــي إشــارة إلــى البطــل الشــهير في فلــم الخيــال العلمي “  
إكــس مــان”. وقــام العلمــاء بتجربــة العدســة علــى عيــن 
اصطناعية تدور وتتحرك بطريقة مشابهة للعين البشرية، 
وتــم تشــغيل شــعاع من كل عيــن وتحديد مواقع األشــعة 

على الجهات المقابلة من قبل حساسات خاصة.
وكتــب الباحثــون فــي دراســتهم “ســيوفر اكتشــاف اتجاه 
شــعاع الليــزر إمكانيــة معرفة اتجاه النظر مباشــرة”، األمر 
الذي ســيفتح بابا واســعا في عمليات التحكم المستقبلية 
من خالل توجيه النظر فقط، الذي سيكون بمثابة اختراع 
يقلب الموازن في األيام المقبلة، بحســب البحث المنشور 

في مجلة “nature” العلمية المتخصصة.

ســيارات  ســائقي  هيئــة  رئيــس  كــرم 
األجــرة بمدينــة إزميــر التركيــة جليــل 
أنيق الســائق مــراد يافوز علــى أمانته 
وإخالصــه، بعــد أن أعــاد لزبــون نســي 
ســيارته.  داخــل  ثمينــة  محفظــة 
كلــغ   2,5 علــى  المحفظــة  واحتــوت 
مــن الذهــب بقيمــة 1,25 مليــون ليــرة 

تركية.
مــراد  نقــل  عندمــا  الحادثــة  وقعــت 
يافوز زبونا في شــارع تشانكايا غازي 
عثمــان باشــا، في منطقة قــارة باغالر، 
إلى بورنوفــا. بمجرد نزول الزبون من 
الســيارة وذهابــه، انتبــه مــراد يافــوز، 
نســي  زبونــه  أن  لطفليــن،  أب  وهــو 
وتفاجــأ  ســيارته.  داخــل  محفظتــه 
عندمــا فتحهــا بالعثــور فيهــا على 2,5 

كلغ من الذهب. 
صاحــب  علــى  العثــور  وبمجــرد 
المحفظــة والتأكد مــن هويته، أعاد له 
مــراد يافوز )الكنز(، ورد الزبون شــاكرا 
بإهدائه 400 ليرة ونصف ليرة ذهبية.

سائق أجرة يعثر 
على كنز في سيارته

أثــارت حادثــة اغتصــاب جماعــي ألم كانــت مســافرة مــع طفليهــا علــى طريــق ســريع، 
احتجاجات لليوم الثاني في عدة مدن باكستانية، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة 

إنها تبحث عن الجناة.
وبحســب تقاريــر الشــرطة، فــإن المــرأة وهــي فــي الثالثينــات مــن عمرهــا، كانــت تقود 
سيارتها في ساعة متأخرة من مساء الخميس خارج مدينة الهور بشرق باكستان مع 
طفليها عندما نفد الوقود منها، إذ اتصلت بالشرطة لنجدتها، إال أن رجلين قاما بجرها 
وطفليها خارج الســيارة تحت تهديد الســالح، وقاما باغتصابها بجوار الطريق السريع، 
قبل وصول الدعم لها. ونقلت وكالة “رويترز” عن المفتش العام إلقليم البنجاب حيث 
وقع الحادث إنعام غني، قوله إن “الشرطة حددت هوية المشتبه بهما من خالل تحليل 

الحمض النووي آمل أن نصل إليهما ونعتقلهما قريبا جدا”.
ولم تفلح تصريحات مسؤولي الشرطة في تهدئة األجواء، إذ دعا محتجون إلى إقالة 
كبير محققي الشرطة المكّلف بهذه القضية عمر شيخ، الذي أشار مرارا إلى ما يرى أنها 
أخطاء ارتكبتها الضحية مثل أنه كان يتعين عليها أن تسلك طريقا سريعا آخر، وعدم 

السفر ليال والتأكد من وجود بنزين كاف في سيارتها.

جريمة اغتصاب تفجر احتجاجات في باكستان

عارضة أزياء تقدم إبداًعا للمصممة اإلسبانية مارتا 
كاسال خالل أسبوع أزياء مرسيدس بنز في مدريد 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طور فريق من الباحثين في أستراليا 
قفــازات إلكترونية يمكنهــا أن تعطي 
مــع  باللمــس،  شــعورا  المســتخدم 
االجتماعــي؛  التباعــد  علــى  الحفــاظ 
بغــرض الوقايــة من فيــروس كورونا 
المســتجد. وذكــر الموقــع اإللكتروني 
فــي  المتخصــص  إكســبلور”  “تيــك 
مــن  بحثــي  فريــق  أن  التكنولوجيــا 
جامعة نيو ســاوث ويلز في أستراليا 
نجــح في ابتكار هــذه القفازات، رغم 
التجــارب  مرحلــة  فــي  مازالــت  أنهــا 

لحين طرحها في األسواق.

وتعمل القفازات اإللكترونية عن  «
طريق تحفيز مناطق معينة 

على سطح الجلد بحيث تعطي 
المستخدم نفس الشعور 

بالمالمسة، كما لو كان متالمًسا 
فعلًيا مع نفس األغراض في 

الحقيقة.

بعدمــا رأى قائــد األوركســترا المجري 
الكمامــات  مــن  ســيال  فيشــر  إيفــان 
فــي بودابســت، وأتتــه فكــرة تحويــل 
فيــروس  فرضهــا  التــي  األداة  تلــك 
وســيلة  إلــى  المســتجد  كورونــا 
وصمــم  بالموســيقى.  لالســتمتاع 
فيشــر كمامة “موســيقية” لها زائدتان 
مــن البالســتيك على هيئــة راحة اليد 
يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف 
الحفــالت  لــرواد  يســمح  مــا  األذن، 
الموســيقية باالســتمتاع بالموســيقى 
بدرجــة أفضــل. وقال قائد أوركســترا 
أثنــاء  فيشــر  فيســتيفال  بودابســت 
للمؤلفيــن  ألحــان  علــى  تدريــب 
بيتهوفين ويوهان شتراوس “جاءتي 
فكرة أن تكون أشبه باليد ألننا عندما 
نضع أيدينا خلف األذن، نســمع ونفهم 
اآلخــر بدرجــة أســهل، وكذلــك نســمع 

الموسيقى بدرجة أفضل”.

قفازات إلكترونية 
جديدة تنقل 

الشعور باللمس

تصميم كمامة 
“سماعية” 
للموسيقى

اقتنــص الفيلــم األميركــي “نومادالند” 
)أرض الرحــل(، جائــزة األســد الذهبــي 
 77 الـــ  النســخة  فــي  فيلــم  ألفضــل 

لمهرجان البندقية السينمائي.
وتــدور أحداث الفيلــم حول مجموعة 
من قاطني عربات الفان أثناء عبورهم 
ويقــوم  الشاســع،  األميركــي  الغــرب 
ببطولتــه الممثلــة الحائــزة على جائزة 
مكدورمانــد،  فرانســيس  “أوســكار”، 

التــي تــؤدي دور أرملة في الســتينات 
تحــول عربتها الفان إلــى منزل متنقل 
وتعمل بوظائف موسمية على امتداد 

الرحلة.
وأخرج الفيلم كلوي تشاو، وهو مخرج 

صيني يقيم بالواليات المتحدة.
والمهرجــان هــو أول حــدث مــن نوعه 
ينظــم فــي حضور جمهور منذ تفشــي 

فيروس “كورونا”.

“نومادالند” يقتنص جائزة “األسد الذهبي”

زوجان يجلسان على هيكل على شكل قلب في حقل مفتوح على طول 
ضفاف النهر األحمر في هانوي )أ ف ب( وفرض المهرجان بروتوكوال صارما للسالمة شمل وضع الكمامات خالل مشاهدة األفالم وترك 

نحو نصف المقاعد بقاعات العرض فارغة.

تداول مســتخدمون مقطــع فيديو 
ســان  فــي  مرعــب  نــاري  إلعصــار 
كاليفورنيــا  بواليــة  فرانسيســكو 
األميركيــة. وُيظهــر الفيديو لقطات 
ســماع  يمكــن  كمــا  ناريــة  لدوامــة 
إطالق الســلطات لصافرات اإلنذار؛ 
نظــرا للخطــر الــذي يواجهه ســكان 

المنطقة. وأفيد في وقت سابق، أن حرائق الغابات في أميركا حطمت الرقم القياسي 
هذا العام، وتضررت المدن الكبيرة في غرب البالد، وتوفي ما ال يقل عن 23 شــخصا. 
وعانــى المئــات مــن األميركييــن مــن الكارثة التــي اجتاحت أكثر مــن 12 والية. معظم 
ضحايــا الحريــق )19 شــخًصا( مــن واليــة كاليفورنيــا. واإلعصــار الناري، هــو عبارة عن 
زوبعــة كبيــرة مــن اللهــب تحــُدث عند صعــود الهواء الســاخن لألعلى بحركــة دورانية، 
ليحــل مكانه الهواء البارد من األســفل وُيعــاود الصعود ُمجدًدا نحو األعلى حاماًل معه 

ألسنة اللهب على شكل دوامة نارية ُمخيفة في شكلها وحركتها.

رصد إعصار ناري في أميركا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:03

 11:33 

03:01 

05:43

07:13 
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صورة حوارية خارج اإلطار
قالت: كيف تصنَّف سلوكيات أداء األفراد؟

قال: هناك من يتحدث فقط عن اإلنجاز وهناك من ينجز فعًل.
قالت: نسيت التصنيف الثالث أم تجاهلته؟

دوا خطــة التذمر  قــال: تقصديــن “المتذمريــن”؟! هــؤالء ينتظــرون مــن ينجــز ليعَّ
ضده.

ر هذا ناجح ومنتج وذاك فاشل؟ قالت: من يقرَّ
قال: األداء تصنفه النتائج سيدتي! 

قالت: ما رأيك في اإلدارة بالقدوة؟
قال: جيدة. مادام المقتدى به يحترم العقل والمصلحة العامة للمؤسسة.

قالت: يقال بأنك ذقت مرارة الفشل أكثر من مرة؟
قال: ال أسميه فشًل وإنما هي محطات للمراجعة والتقييم.
قالت: كيف يحدث الفشل رغم وجود الخبرة الطويلة؟

قال: أحيانا يصاب المرء بعمى األلوان فيفقد القدرة على التمييز.
قالت: أال زلت تؤمن باإلدارة باألهداف؟ 

قــال: نعــم، مــن دونهــا يفقــد العمــل معنــاه ويفقــد الفــرد الحافــز الحقيقــي وتبــدأ 
العبثية.

قالت: ما رأيك في اإلدارة “بالجمبزة”؟
قال: لم أسمع عنها. هل هي من اختراعك؟

قالت: يقال إن وراء التخلف االقتصادي تخلف إداري دائًما، ما رأيك؟
قال: خبرتي في اإلدارة تؤيد ذلك.

قالت: يقال إن التطوير موسمي في بعض المؤسسات، ما رأيك؟
قال: نعم فهو يزدهر أحياًنا ويأفل أحياًنا. قرأت عن هذا وشهدته.

قالت: كيف ترى هذا أليست ظاهرة سلبية؟
قال: تهميش التدريب والتطوير يعني ترحيب المؤسسة بالتخلف.
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أحمد البحر


