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ترأس ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
وقـــد قـــررت الحكومـــة التكفـــل بفواتيـــر الكهرباء 
والماء ورسوم البلديات لكل المشتركين المواطنين 
في مســـكنهم األول لمدة 3 أشـــهر، ابتداء من شهر 
أكتوبر 2020، وبما ال يتجاوز فواتير الفترة نفسها 

من العام الماضي لكل مشترك.
جـــاء ذلـــك اســـتمراًرا لتنفيـــذ التوجيهـــات الملكية 
الســـامية من خـــال الحزمة الماليـــة واالقتصادية 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  انعكاســـات  لتخفيـــف 
)كوفيـــد 19( على المواطنيـــن واالقتصاد الوطني، 
التعـــاون  إطـــار  وفـــي  الوطنيـــة  للجهـــود  ودعًمـــا 

والتنسيق مع السلطة التشريعية.
وفي ســـياق متصل، وجـــه مجلس الوزراء مصرف 
البحريـــن المركـــزي لحث جميع المصـــارف بتأجيل 

مدفوعـــات القـــروض للمواطنيـــن المتضرريـــن من 
جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما ال يؤثر 

على سيولة المصارف وماءتها المالية.
التاريخيـــة  بالخطـــوة  الـــوزراء  مجلـــس  وأشـــاد 
المتمثلة في إعان تأييد السام مع دولة إسرائيل 
التـــي تؤكـــد نهـــج عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي االلتزام 
بالســـام كخيـــار اســـتراتيجي تنطلـــق مـــن خالـــه 
أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي واالســـتقرار 

والسام واالزدهار بمنطقة الشرق األوسط، مشيًرا 
المجلـــس إلـــى أن إعـــان تأييـــد الســـام ســـيصب 
نحـــو تعزيـــز الجهـــود الراميـــة إليجـــاد حـــل عـــادل 
وشـــامل وفًقا لقـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة 
السام العربية؛ لضمان حقوق الشعب الفلسطيني 

الشقيق.
وأهـــاب المجلـــس بالمواطنيـــن والمقيميـــن الكرام 
االلتـــزام بالتباعـــد االجتماعـــي وإرشـــادات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي بالحـــد مـــن االختـــاط وتجنـــب 
التجمعـــات، مؤكـــًدا دور وإســـهامات الجميـــع فـــي 
خفـــض معدالت انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( عبـــر تكثيف اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة كافـــة للحـــد مـــن انتشـــاره والتصـــدي له، 
وأن علـــى المواطن والمقيـــم دعم الجهود بااللتزام 
بإجراءات وإرشادات الفريق الوطني الطبي وعدم 
التهـــاون فيهـــا مـــن واقـــع المســـؤولية المجتمعيـــة 

لخفض معدالت االنتشار.

إعفاء المواطنين من فواتير “الكهرباء” 3 أشهر أخرى
الحث على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين حتى نهاية 2020

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

بتكليـــف مـــن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وصـــل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي والوفد المرافق إلى واشـــنطن 
مســـاء األحد الماضي؛ للمشـــاركة في مراســـم التوقيع على معاهدة الســـام 
بيـــن دولة اإلمارات العربية المتحدة وإســـرائيل والتوقيع على إعان تأييد 
الســـام بيـــن مملكة البحرين وإســـرائيل، التي ســـتجرى فـــي البيت األبيض 
اليـــوم الثاثـــاء الموافـــق 15 ســـبتمبر الجـــاري، بحضـــور الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين ناتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة األميركية.

الزياني بواشنطن للتوقيع على إعالن 
تأييد السالم مع إسرائيل

المنامة - وزارة الخارجية
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وزير الداخلية: إقامة عالقات مع إســرائيل حمايــة لمصالح المملكة العليا

إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية

المنامة - وزارة الداخلية

أكــد وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفــة أن االتفاق علــى إقامة عالقات دبلوماســية مع 
إســرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا، التي تعني حماية كيان الدولة، وهذا األمر ليس تخليا 
عن القضية الفلســطينية والحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات 

اقتصادهم، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية.

وشدد على أن مملكة البحرين منذ بداية 
تقـــف  اإلســـرائيلي  الفلســـطيني  النـــزاع 
مـــع القضيـــة الفلســـطينية، ومـــازال هذا 
الموقـــف ال لبـــس فيه، وال يتعـــارض هذا 
اإلعـــان مع موقف البحريـــن من مبادرة 
الشـــرعية  وقـــرارات  العربيـــة  الســـام 

الدولية.
وبيـــن أنـــه وبعـــد مـــرور 73 عامـــا علـــى 
القضية الفلســـطينية، فـــإن الخطر انتقل 
إلـــى العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، التـــي 
بدرجـــات  األمنيـــة  أوضاعهـــا  تغيـــرت 
متفاوتـــة دون حاجـــة إلـــى تعـــداد تلـــك 
الدول. وأضاف أن إيران اختارت سلوك 

فـــرض الهيمنـــة بأشـــكال عدة، وشـــكلت 
خطرا مســـتمرا لإلضـــرار بأمننا الداخلي، 

ونحن بلد مصمم على المضي في تعزيز 
إمكاناتـــه الذاتية، وتبقى إســـتراتيجيتنا 
وجـــود  أساســـها  والحديثـــة  القديمـــة 
تحالفـــات قويـــة فـــي مواجهـــة األخطـــار 

المحتملة.

وزير الداخلية

بـــأن الســـلطتين  علمـــت “^” 
التشـــريعية والتنفيذية ستعقدان 
الخميـــس  يـــوم  مركـــزا  اجتماعـــا 
المقبـــل؛ لبحـــث موضـــوع إعـــان 
تأييـــد الســـام بيـــن المنامـــة وتل 

أبيب.
إن  الصحيفـــة  مصـــادر  وقالـــت 
مشـــاركة  سيشـــهد  االجتمـــاع 
رئيسي مجلسي النواب والشورى 
ورئيسي لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني وأعضاء 
الجانـــب  مـــن  وأمـــا  اللجنتيـــن، 
وزيـــر  فسيشـــارك  الحكومـــي 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 

والفريق الحكومي المختص.

مصادر “^”: 
اجتماع للسلطتين 
الخميس عن إعالن 

تأييد السالم
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المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
البحريـــن بقرار جمهوريـــة صربيا 
ميلشـــيات  بتصنيـــف  الصديقـــة 
ما يســـمى بــــ “حـــزب هللا” منظمة 
خطـــوة  أنهـــا  مؤكـــدة  إرهابيـــة، 
ضروريـــة لتعزيز الجهـــود الهادفة 
للتصدي إلى التنظيمات اإلرهابية 
والســـلم  األمـــن  تزعـــزع  التـــي 

الدوليين.

وإذ تعـــرب وزارة الخارجيـــة عـــن 
مـــع جمهوريـــة صربيـــا  تضامنهـــا 
فـــي جهودهـــا الحثيثـــة والمقدرة 
فـــي محاربة اإلرهـــاب بكل صوره 
وأشـــكاله، فإنها تشدد على أهمية 
اتخاذ المجتمع الدولي إلجراءات 
التنظيـــم  لهـــذا  رادعـــة  مماثلـــة 
اإلرهابـــي، والوقـــوف وقفة جادة 
للتصدي لكل من يدعمه أو يموله.

البحرين ترحب بقرار صربيا تصنيف 
“حزب اهلل” منظمة إرهابية “الملكية اإلنسانية” تسلم المساعدات إلى السودان

المنامة - الملكية لألعمال اإلنسانية

البـــاد  عاهـــل  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وتحـــت رعايـــة ممثـــل جالـــة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ســـلم األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 

شـــحنة مـــن المســـاعدات اإلنســـانية 
جمهوريـــة  إلـــى  العاجلـــة  اإلغاثيـــة 
الســـودان الشقيقة؛ لمســـاعدتهم في 
محنتهم والتخفيف مـــن آثار الكارثة 

الســـيول  جـــراء  بهـــا  يمـــرون  التـــي 
والفيضانـــات التي اجتاحـــت العديد 
مـــن واليـــات الســـودان وخلفت آالف 

الضحايا والخسائر المادية.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بمباركـــة 
ورعاية جالة الملك بعمل المؤسســـة 
واللفتة اإلنسانية الكريمة من جالته 
تجـــاه األشـــقاء فـــي الســـودان جراء 

)٠٦(الفيضانات والسيول.
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الرفاع يكسب المحرق ويتصدر الترتيبتاريخ المحرق على “شاشة العائلة”مقتل 10 إيرانيين بسوريا“BBK” و “اإلثمار” لالستحواذ“بلدي المحرق” يجتمع حضوريا
أقر مجلس بلدي المحرق  «

تشكيلة لجانه للدور الثالث من 
الفصل التشريعي الخامس في 

اجتماعه األول الذي عقد حضوريا، 
بعد أن ختم اجتماعاته األخيرة 

في الدور السابق عن طريق 
الفضاء اإللكتروني.

وقع كل من بنك البحرين والكويت  «
وشركة اإلثمار القابضة أمس على 

مذكرة تفاهم الحتمال استحواذ 
بنك البحرين والكويت على عمليات 
بنك اإلثمار في البحرين، إضافة إلى 
بعض األصول الخاصة بشركة “آي 

بي كابيتال”.

أفادت مصادر المرصد السوري  «
لحقوق اإلنسان، أمس، بأن 

دوي 6 انفجارات قوية ُسمع 
صباحا في مدينة البوكمال 

بريف دير الزور، وأدت إلى مقتل 
10 من الميليشيات الموالية 

إليران.

عرض تلفزيون البحرين يوم  «
الخميس الماضي الجزء األول 

من البرنامج الوثائقي “تاريخ 
المحرق”، المكون من 10 أجزاء، 

ويستعرض تاريخ المحرق في 
مختلف الميادين، من تاريخ إنشاء 

المدارس والمسارح وغيرها.

حقق الرفاع فوزا مهما وثمينا  «
ومثيرا على حساب المحرق 

بهدفين مقابل واحد، في المباراة 
التي جمعت الطرفين أمس على 

استاد مدينة خليفة الرياضية، 
ضمن منافسات الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 

القدم.

المنامة - صادرات البحرين

أعلنـــت “صـــادرات البحرين”، إحـــدى المبادرات الوطنيـــة الرائدة لمجلس تنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، عـــن إبرامها عقد شـــراكة أخيرا مع “لولـــو هايبرماركت”، قســـم البيع 
بالتجزئـــة لمجموعـــة لولـــو المتعـــددة األبعاد والجنســـيات، تســـمح بموجبها بتوفير مســـاحة 
مخصصـــة للمنتجـــات المصنوعـــة في البحريـــن في جميع فروع أســـواق لولـــو هايبرماركت 
داخل وخارج المملكة. وســـتعمل صادرات البحرين عن كثب مع لولو هايبرماركت؛ لتحديد 

المنتجات ذات الطلب األعلى، وتلبية طموحات المستهلك واحتياجات السوق.

“صادرات” توقع أول شراكة مع “لولو هايبرماركت”
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تنفيذا 
لتوجيهات    
جاللة الملك

مجلس الوزراء: إعالن 
تأييد السالم يعزز 

جهود إيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية

راشد الغائب

اختارت إيران فرض 
الهيمنة بأشكال 

عدة وشكلت خطرا 
على أمننا الداخلي

جاللة الملك

إيران.. كتاب يكشف تآكل مبادئ الثورة اإليرانية

دبي - العربية.نت

للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  عـــن  صـــدر 
“حـــراك  كتـــاب  “رصانـــة”،  اإليرانيـــة 
الثـــورة  مبـــادئ  وتـــآكل  المســـتضعفين 
اإليرانيـــة”، للكاتبين محمـــود حمدي أبو 
القاسم وعبدالرؤوف مصطفى الغنيمي.

تضمـــن الكتـــاب 291 صفحـــة، وحـــاول 
فـــي  المســـتضعفين  أزمـــة  أبعـــاد  بحـــث 
عـــن  عبـــر  كمـــا  اإليرانيـــة،  السياســـة 
الحالـــة التـــي وصلـــوا إليهـــا، الســـيما أن 
النظـــام وعدهم فـــي ظـــل األيديولوجيا 
اإلساموية بنسختها الشيعية بتمكينهم 

على جميع األصعدة.
إال أنه وبعد 4 عقود وجد هؤالء أنفسهم 
الديـــن  رجـــال  اســـتكبار  مواجهـــة  فـــي 
التـــي تؤيدهـــم، مـــع حصـــول  والدائـــرة 
النظـــام علـــى كثير من المكاســـب نتيجة 

استغاله للتعبئة والحشد.

يبحث أبعاد أزمة المستضعفين في سياسة نظام الماللي



المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رؤساء دول بذكرى 

استقالل بالدهم

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ببرقيات  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
جمهوريـــة  رئــيــس  مــن  كــل  إلـــى  تهنئة 
ورئيـــس  كيلة،  أبــو  نجيب  السلفادور، 
أروالندو  هنــــدوراس خوان  جمهوريـــة 
ــس جــمــهــوريــــــــــــــة  ـــ ـــ ـــ ــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، ورئ
ــا  ـــ ـــ ـــ ــل أورتــيــجـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــوا دان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــيــكــاراغـــ
سافيـــدرا، ورئيس جمهوريـة جواتيمـاال 
أليخاندرو غياماتي، ورئيس جمهوريـــة 
وذلك  ألــفــاردو،  كــارلــوس  كوستاريكــــا 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدهم.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من رئيسي “النواب” و “الشورى”

المسيرة الديمقراطية للبحرين محل تقدير عالمي

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيات تهنئة من رئيســـة 
ورئيـــس  زينـــل  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح بمناســـبة 
اليـــوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف 
رئيســـا  عـــام. ورفـــع  مـــن كل  15 ســـبتمبر 
مجلســـي النواب والشـــورى فـــي البرقيات 
خالـــص التهانـــي والتبريكات إلـــى صاحب 
الجاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 
ولـــي العهد بهـــذه المناســـبة، مشـــيدين بما 
تحقـــق من إنجـــازات لمملكـــة البحرين في 

ظـــل قيادة جاللـــة الملك الحكيمـــة ودعمه 
الكبير ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية 
منذ انطالق المســـيرة اإلصالحية التنموية 
الشـــاملة والمســـتدامة، والـــذي شـــكل نقلة 
نوعيـــة للمســـيرة الديمقراطية في المملكة 
مـــن خـــالل تبنيهـــا المبـــادئ الرفيعـــة التي 

تعـــزز دولـــة القانـــون والمؤسســـات، وبنـــاء 
أســـس دســـتورية عصريـــة حضاريـــة ومـــا 
جـــاء في التعديـــالت الدســـتورية المنبثقة 
عن ميثـــاق العمل الوطني إيذاًنا بتدشـــين 
عهد جديد من اإلصالح السياسي والحياة 

الديمقراطية.

وأكـــد رئيســـا مجلســـي النـــواب والشـــورى 
فـــي البرقيـــات أن الخطـــوات التـــي قامت 
مســـيرتها  لتطويـــر  البحريـــن  مملكـــة  بهـــا 
الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية 
علـــى  وتقديـــر  إشـــادة  موضـــع  أصبحـــت 

المستويين اإلقليمي والعالمي.

المنامة - بنا

الثالثاء 15 سبتمبر 2020 - 27 محرم 1442 - العدد 4354

جاللة الملك يتلقى مزيًدا من تهاني كبار المسؤولين
تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة مزيًدا من برقيات التهنئة من الوزراء وكبار المسؤولين 
فـــي المملكـــة، رفعـــوا فيهـــا خالص التهانـــي إلى جاللـــة الملك؛ 
بمناســـبة الخطـــوة التاريخيـــة التـــي اتخذتها مملكـــة البحرين 
بقيـــادة جاللتـــه والمتمثلـــة بإعـــالن تأييـــد الســـالم مـــع دولـــة 
إســـرائيل، ســـائلين المولى عز وجل أن يحفـــظ جاللته ويديم 
عليـــه موفور الصحة والســـعادة وطول العمـــر لمواصلة قيادة 
مســـيرة التنمية الشاملة لتحقيق مزيد من اإلنجازات الوطنية 

تحت قيادة جاللته الحكيمة.
وتلقـــى جاللـــة الملك برقية تهنئة من وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، أشـــاد فيهـــا 
بالخطوة التي جاءت لتؤكد نهج جاللته في االلتزام بالســـالم 
كخيـــار اســـتراتيجي تنطلق مـــن خالله أطر المبـــادرات لتعزيز 

التعاون الدولي واالستقرار واالزدهار بالمنطقة.
كمـــا تلقى عاهل البالد برقية تهنئة من رئيس المجلس األعلى 
للشـــؤون اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمـــن بن محمد بن راشـــد 
آل خليفـــة، أكد فيها أن هذه الخطـــوة التاريخية تعكس رؤية 
جاللته الثاقبة للتعايش والحوار وإشـــاعة الســـالم وهو النهج 
األصيل الذي درجت عليه مملكة البحرين تحت قيادة جاللته 

من أجل مستقبل آمن ومشرق للمنطقة وشعوبها.
وتلقـــى جاللته برقيـــة تهنئة من وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
محمد المطوع، هنأ فيها جاللته بهذه الخطوة التاريخية التي 
تجســـد نهج جاللته الراســـخ في التعايش والحوار مع الجميع 
وتعكس توجهات جاللته الســـديدة التي تدعم مســـيرة عملية 
الســـالم في الشرق األوســـط وتحقيق األمن واالستقرار لدول 

المنطقة وشعوبها.
كذلـــك تلقـــى صاحـــب الجاللـــة برقيـــة تهنئـــة من وزيـــر العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان، هنأ فيهـــا جاللته بهذا 

االتفاق التاريخي، مؤكًدا أنه يمثل قراًرا إســـتراتيجًيا إلحالل 
الســـالم العادل الداعم لجهود تمكين الشـــعب الفلســـطيني من 
النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشـــروعة 

كغيره من شعوب العالم.
كمـــا تلقى جاللة الملـــك برقية تهنئة من وزيـــرة الصحة فائقة 
الصالح، أشـــادت فيها بالرؤية الثاقبـــة لجاللته والتطلع الدائم 
لمســـتقبل أكثر ازدهارا وإشـــراًقا اســـتنادا إلى القيم اإلنسانية 
النبيلـــة التـــي تتســـم بالتســـامح والتعايـــش واحتـــرام حقـــوق 

اإلنسان والحريات الدينية.
وتلقـــى جاللـــة العاهـــل برقيـــة تهنئة مـــن رئيس هيئـــة الطاقة 
المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا، أشـــاد فيهـــا بهـــذه الخطـــوة 
التاريخيـــة التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللتـــه 
الحكيمة لتحقيق الســـالم العادل والشامل واألمن واالستقرار 
انعكاســـات  لهـــا  التـــي ســـوف يكـــون  الشـــرق األوســـط،  فـــي 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة إيجابيـــة علـــى مملكـــة البحريـــن فـــي 

مختلف المجاالت.
كما تلقى عاهل البالد برقية تهنئة من الشـــيخ أحمد بن عطية 
هللا آل خليفـــة وزيـــر المتابعة بالديوان الملكـــي، رفع فيها إلى 
جاللته أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعالن تأييد 
الســـالم مع دولة إســـرائيل، في خطوة تاريخية تجســـد رؤية 
جاللته في دعم االنفتاح والتعايش على الجميع ومع مختلف 

الدول والشعوب.
وقال إن هذه الخطوة تعكس السياســـة الحكيمة التي تتبناها 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملـــك فـــي تحقيـــق الســـالم 
واالســـتقرار في الشـــرق األوســـط، داعيًا المولـــي العلي القدير 
أن يحفـــظ جاللته بموفور الصحة والعافية وأن يوفق جاللته 

ويسدد على طريق الخير خطاكم.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة الملك 
للشـــؤون االقتصاديـــة حســـن فخرو رحب فيها بهـــذه الخطوة 
الموفقـــة، التـــي تجســـد إيمـــان جاللـــة الملـــك بجـــدوى الحوار 

واالنفتـــاح والتعايـــش فيما بين الشـــعوب وهـــو النهج األصيل 
الـــذي درجـــت عليـــه مملكـــة البحريـــن عبـــر تاريخهـــا المجيـــد 

وحضارتها العريقة.
وتلقـــى صاحـــب الجاللة الملك برقيـــة تهنئة مـــن النائب العام 
علي بن فضل البوعينين، رفع فيها خالص التهاني إلى جاللته 
بمناسبة إعالن اتفاق تأييد السالم إلحالل السالم الشامل في 
الشـــرق األوســـط وتأكيد الحل العادل للقضية الفلسطينية بما 

يحقق األمن واالستقرار والنماء في المنطقة.
كمـــا تلقـــى جاللته برقيـــة تهنئة من مستشـــار صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء للشـــؤون االقتصاديـــة عبـــدهللا بـــن 
حســـن ســـيف، هنأ فيها جاللتـــه بالخطـــوة التاريخيـــة بإعالن 
تأييد الســـالم مع إســـرائيل، ما يؤكد نهج جاللة الملك الراسخ 
والثابـــت فـــي تعزيـــز واســـتدامة األمن واالســـتقرار والســـالم 

العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط.
وتلقى صاحب الجاللة الملك رقية تهنئة من مستشـــار شؤون 
اإلعـــالم بديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد عيســـى 
الحمـــادي، أشـــاد فيها بمبادرة جاللته التـــي تعكس قيم مملكة 
البحريـــن فـــي التســـامح والتعايـــش والحـــوار والتـــي أرســـى 
دعائمهـــا جاللتـــه ورغبـــة جاللتـــه الصادقـــة لتحقيـــق تطلعات 

االزدهار والتنمية المستدامة لجميع أبناء دول المنطقة.
كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك برقيـــة تهنئة مـــن الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة خالـــد الرميحـــي، أعرب 
فيهـــا عـــن خالـــص التهاني إلـــى مقام جاللتـــه الســـامي الكريم 
بمناســـبة المبـــادرة التاريخية التـــي اتخذتها مملكـــة البحرين، 
والتـــي تجســـد نهـــج جاللتـــه الحكيـــم نحـــو تحقيـــق االنفتاح 
والتعايـــش والتواصـــل البنـــاء والتعـــاون المثمـــر بيـــن مختلف 
الدول والشعوب والعمل نحو إرساء أسس السالم واالستقرار 

في المنطقة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

اتفاق السالم يفتح آفاقا جديدة للتنمية واالزدهار
اتفـــق عـــدد مـــن كتـــاب الـــرأي في عـــدد مـــن الصحـــف العربية 
الصـــادرة أمـــس علـــى أن اتفاق الســـالم بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولة إســـرائيل ســـيفتح آفاقا جديدة للتنميـــة واالزدهار في 
ربـــوع دول المنطقة ككل، الفتين إلى أن المنطقة عانت لعقود 
مـــن تبعات الحروب والصراعات، ما يفـــرض التعاطي بمنظور 
مختلـــف مـــع التحديـــات األمنيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 

الراهنة.
مـــن ناحيتـــه، رأى أميـــل أمين بصحيفة “الشـــرق األوســـط” أن 
آفـــاق الســـلم بالمنطقة “تمنـــح األمل لألجيال الشـــابة من أجل 
حيـــاة يســـودها األمـــن ويعمهـــا االســـتقرار، الفتا إلى مـــا أكده 
صاحـــب الجاللـــة العاهـــل بضـــرورة التوصل إلى اتفاق ســـالم 
عادل ودائم بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين قائم على حل 

الدولتين.
ووصف الكاتـــب االتفاق البحريني اإلســـرائيلي باعتباره “قوة 
دافعة جديدة وقيمة مضافة لألمن والتنمية واالســـتقرار” في 

ربوع المنطقة، ورســـالة للشـــعب اإلسرائيلي مفادها أن السالم 
الشـــامل والعادل مع الشـــعب الفلســـطيني هو الطريق األفضل 
والمصلحة الحقيقية لمســـتقبله ومستقبل شعوب دول الشرق 
األوســـط، موضحـــا أن االتفـــاق “ســـيضع اإلســـرائيليين أمـــام 

تبعات السالم واستحقاقاته”.
وكتـــب جبريـــل العبيـــدي فـــي صحيفة “الشـــرق األوســـط” أن 
اختيار البحرين وشقيقتها اإلمارات إقامة عالقات دبلوماسية 
مـــع إســـرائيل هـــو قرار شـــجاع ومرحب بـــه، رافضا ما أســـماه 
الـــذي  والمتخشـــب  العنتـــري  والخطـــاب  التخويـــن  “خطـــاب 
انتهى زمنه وال يحقق أي شـــيء، خصوصا في ظل اســـتطاعة 

الشعوب تحقيق مطالبها بالسالم والحوار”.
واعتبـــر أن االتفـــاق “ال يعني االستســـالم والتفريط في الحق 
الفلســـطيني”، ســـيما أن الفلسطينيين أنفســـهم وقعوا اتفاقات 
مشـــابهة أسســـت قبـــل ســـنوات للســـلطة الفلســـطينية، وذلـــك 
فـــي إشـــارة إلـــى اتفـــاق غـــزة أريحـــا وأوســـلو، الفتـــا إلـــى أن 
اتفـــاق البحريـــن واإلمارات أكد فكرة إقامـــة حق إقامة الدولة 
الفلســـطينية ووقف وتعليق ضم األراضي، ما “يعد أكثر تقدما 

على اتفاق أوسلو الفلسطيني اإلسرائيلي”.
وشـــدد الكاتـــب علـــى أن الســـالم وليـــس الحـــرب واالتفاقـــات 
العربيـــة اإلســـرائيلية الســـابقة هـــي التي مكنـــت أصحابها من 
اســـتعادة األراضـــي العربيـــة المحتلـــة، موضحا أن حـــل إقامة 
دولتين متجاورتين، وهو ما ذهب إليه اتفاق السالم اإلماراتي 
البحريني مع إسرائيل، هو السبيل األنجع إلقرار ونشر السالم 

في المنطقة ككل.
وقالـــت الكاتبـــة عائشـــة المري بصحيفـــة “االتحـــاد” اإلماراتية 
إن اتفاقات الســـالم األخيرة “تؤســـس لواقع مختلف ومرحلة 
ومـــن  والتنميـــة”،  والتكامـــل  التعـــاون  علـــى  قائمـــة  جديـــدة 
شـــأن ذلـــك أن يؤدي ليس فقـــط إلى تعزيز االســـتقرار واألمن 
والتعـــاون االقتصـــادي، وإنما أيضـــا إلى التعاطـــي بفاعلية مع 

منظومة التهديدات الجديدة لألمن القومي العربي.
من جانبه، أكد الكاتب خالد البري بصحيفة “الشـــرق األوسط” 
أن اتفاق السالم البحريني اإلماراتي مع إسرائيل “يرسم خطة 
جديدة للشـــرق األوسط، ما قد يشجع على فرض واقع جديد 

أساسه التنمية، وليس الحرب.

المنامة - بنا

معاهدة السالم تتيح للجميع الصالة في “األقصى”

أعـــرب المفتـــي العـــام لروســـيا ورئيـــس 
اإلدارة الدينية المركزية لمســـلمي روسيا 
الشيخ طلعت صفا تاج الدين عن خالص 
تهانيـــه لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة 
توجيهـــات جاللته بالتوقيـــع على إعالن 
تأييد الســـالم بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل.
ووصف المبادرة بأنهـــا منطقية وجريئة، 
إذ إنه البد من إقرار السالم والتفاهم في 
هـــذه الديار المقدســـة، وهو ما يدعو إليه 
الدين اإلســـالمي بحقن الدماء والجنوح 
إلـــى الســـلم وإشـــاعة المحبـــة والتعـــاون 
بين شـــعوب األرض مـــن مختلف األديان 

واألعراق.
وأضـــاف أن جاللة الملـــك كان من أوائل 
الذيـــن قرنوا القـــول بالعمل، إذ رعى منذ 
أكثـــر من عقدين من الزمن حوار األديان 
والحضارات انطالقا من اإلرث الحضاري 
الذي تحمله مملكة البحرين التي تفتخر 
بأنهـــا تضـــم من بيـــن مواطنيهـــا مختلف 

المكونات واألديان واألعراق.
وذكـــر المفتي طلعـــت صفا تاج الدين أن 
جاللة الملك دّشن منذ سنوات مؤتمرات 
حـــوار الحضـــارات واألديـــان، ثم أســـس 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز 
الســـلمي، وكل هذه الجهـــود والمبادرات 
والمشـــروعات تهـــدف إلـــى إشـــاعة روح 
المحبـــة والســـالم فـــي المنطقـــة والعالم 

ونبذ العنف والحروب واالقتتال.

أنـــه  لروســـيا  العـــام  المفتـــي  وأعلـــن 
ســـوف يدعو قريبـــا إلى صـــالة جماعية 
لألديان الثالثة اإلســـالمية والمســـيحية 
واليهودية في المســـجد األقصى يشارك 
فيهـــا علمـــاء ديـــن وشـــخصيات دينيـــة 
وروحيـــة تمثـــل هـــذه األديـــان مـــن كل 

بقـــاع العالم تأكيدا لوحـــدة الخالق الذي 
دعـــا إلى المحبة والتعـــاون بين أصحاب 

األديان السماوية.
الســـالم  معاهـــدة  أهميـــة  إن  وقـــال 
البحرينية اإلسرائيلية بأنها سوف تتيح 
لجميع المســـلمين والمسيحيين واليهود 
المســـجد  فـــي  الصـــالة  والبحرينييـــن 
وكنيســـة  الغربـــي  والحائـــط  األقصـــى 
القيامـــة فـــي القدس الشـــريف وكنيســـة 

المهد في بيت لحم.
وأوضـــح أن جاللـــة الملـــك أكـــد ضرورة 
للقضيـــة  ودائـــم  شـــامل  ســـالم  إقامـــة 
الفلســـطينية، وأنـــه ســـيظل مدافعـــا عن 
حقوق الشعب الفلسطيني إلقامة دولته 
الدوليـــة  القـــرارات  حســـب  المســـتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.

موسكو - بنا

العام لروسيا يهنئ جاللة الملك بإعالن تأييد السالم مع إسرائيل المفتي 

الشيخ طلعت صفا تاج الدين

المنامة - بنا

رفع مستشـــار جاللـــة الملك لشـــؤون اإلعالم نبيـــل الحمر أطيب 
التهانـــي إلـــى مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بمناســـبة القـــرار الســـيادي والتاريخي الحكيم 
لجاللتـــه بإعـــالن اتفـــاق تأييـــد الســـالم بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ودولة إســـرائيل، وهي خطوة مهمة على طريق إرســـاء الســـالم 

واالستقرار في المنطقة العربية والشرق األوسط.
وأكـــد الحمـــر أن المبـــادرة الشـــجاعة تجســـد إيمان عاهـــل البالد 
الراســـخ بجدوى الحـــوار واالنفتاح والتعايش وإشـــاعة الســـالم 
العـــادل والشـــامل فـــي المنطقة، وتعكـــس جهود جاللتـــه البارزة 
للشـــعب  المشـــروعة  الحقـــوق  دعـــم  علـــى  المشـــهود  وحرصـــه 
الفلســـطيني، وهو النهج األصيل الذي درجت عليه البحرين عبر 
تاريخها العريق، ســـائالً المولى عز وجـــل أن يحفظ جاللة الملك 
ويديم عليه موفور الصحة والســـعادة وطول العمر ويسدد على 

طريق الخير خطاه.

الحمر: المبادرة الشجاعة 
تجسد إيمان جاللة الملك 

بالحوار والتعايش

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
من عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، 
التاريخيـــة  الخطـــوة  بمناســـبة  وذلـــك 

بإعالن تأييد السالم مع دولة إسرائيل.
 ورفـــع الكعبي باســـمه ونيابـــة عن قبيلة 
الكعبـــان فـــي مملكـــة البحريـــن خالـــص 
التهاني والمشـــاعر الصادقة والوالء إلى 

مقـــام جاللتـــه الســـامي بهذه المناســـبة، 
مؤكًدا نهج جاللته الراســـخ والثابت في 
تعزيز فرص األمن واالســـتقرار والسالم 
العـــادل والشـــامل فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوسط.
 وأكـــد أن مبـــادرة جاللـــة الملـــك تعكس 
التســـامح  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  قيـــم 

والتعايش التي أرسى دعائمها جاللته.

جاللة الملك يتلقى برقية 
تهنئة من جمعة الكعبي

رحبـــت جمهورية فرنســـا أمس في بيان 
لوزارة الخارجية الفرنسية باإلعالن عن 
إقامـــة عالقات دبلوماســـية بيـــن مملكة 

البحرين وإسرائيل.
وأكدت أهمية أن يسهم التحرك الجديد 
في دعم السالم واالستقرار اإلقليميين، 

ضـــم  تعليـــق  ضـــرورة  علـــى   مشـــددة 
األراضـــي الفلســـطينية ليصبـــح إجـــراء 
نهائيا واســـتئناف المفاوضات المباشـــرة 
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين؛ بهدف 
إقامـــة دولتين قابلتيـــن للحياة في إطار 
القانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

فرنسا ترحب بإعالن تأييد 
السالم بين البحرين وإسرائيل

أعربـــت قبـــرص، فـــي بيان صـــادر عن 
وزارة خارجيتهـــا أمـــس، عـــن ترحيبها 
مملكـــة  بيـــن  الســـالم  تأييـــد  بإعـــالن 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، ووصفـــت 
الخطـــوة  هـــذه  القبرصيـــة  الخارجيـــة 

التـــي جـــاءت بعـــد إعـــالن مماثـــل بين 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
وإســـرائيل بالتطـــور اإليجابـــي المهـــم 
نحـــو تحقيق الســـالم واالســـتقرار في 

المنطقة.

قبرص ترحب بإعالن تأييد 
السالم بين البحرين وإسرائيل

رحبـــت كوريـــا الجنوبيـــة بقـــرار إقامة 
مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية  العالقـــات 

البحرين ودولة إسرائيل.
الكوريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت   
الجنوبيـــة في بيـــان أمـــس اإلثنين إن 

تطبيـــع  باتفاقيـــة  ترحـــب  “الحكومـــة 
العالقـــات الدبلوماســـية بيـــن البحرين 
وإســـرائيل، ونتوقـــع أن تســـاهم هـــذه 
االســـتقرار  تحقيـــق  فـــي  االتفاقيـــة 

والسالم بالمنطقة”.

ترحيب كوري بإقامة العالقات 
الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

أشـــاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
عاهـــل  بحكمـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة فـــي دعـــم القضايـــا 
روح  وتعزيـــز  واإلســـالمية  العربيـــة 
التسامح والتعايش السلمي في منطقة 
الشـــرق األوســـط. كما أكـــد الوزير خلف 
أن مملكـــة البحريـــن دولـــة ذات ســـيادة 
ثوابتهـــا  علـــى  بنـــاء  قرارتهـــا  وتتخـــذ 

الوطنيـــة والعربيـــة ومصالحهـــا األمنية 
العليـــا، وأنهـــا تنطلـــق فـــي مواقفهـــا من 
العليـــا  والمصلحـــة  المســـؤولية  روح 
لألمـــة العربية واإلســـالمية. وأكد خلف 
أن موقـــف قيـــادة مملكـــة البحرين كان 
الشـــعب  حقـــوق  تجـــاه  ثابتـــا  ومـــازال 
الفلسطيني والثوابت العربية، وحصول 
حقوقـــه  علـــى  الفلســـطيني  الشـــعب 

المشروعة كاملًة.

خلف: اتفاق السالم خطوة 
شجاعة تعكس حكمة القيادة



تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.

بالخطـــوة  الـــوزراء  مجلـــس  وأشـــاد 
تأييـــد  إعـــان  فـــي  المتمثلـــة  التاريخيـــة 
الســـام مع دولة إسرائيل، التي تؤكد نهج 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في االلتزام بالسام 
كخيـــار اســـتراتيجي تنطلـــق مـــن خالـــه 
أطـــر المبـــادرات لتعزيـــز التعـــاون الدولـــي 
واالســـتقرار والســـام واالزدهـــار بمنطقة 
الشـــرق األوسط، مشـــيًرا المجلس إلى أن 
إعـــان تأييد الســـام ســـيصب نحو تعزيز 
الجهود الرامية إليجاد حل عادل وشـــامل 
وفًقا لقـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة 
الســـام العربيـــة لضمـــان حقـــوق الشـــعب 

الفلسطيني الشقيق.
 واســـتمراًرا لتنفيـــذ التوجيهـــات الملكيـــة 
الماليـــة  الحزمـــة  خـــال  مـــن  الســـامية 
انعكاســـات  لتخفيـــف  واالقتصاديـــة 
جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد 19( على 
المواطنيـــن واالقتصـــاد الوطنـــي، ودعًمـــا 
التعـــاون  إطـــار  وفـــي  الوطنيـــة  للجهـــود 
والتنســـيق مع السلطة التشـــريعية، قررت 
الحكومة التكفـــل بفواتير الكهرباء والماء 
المشـــتركين  لجميـــع  البلديـــات  ورســـوم 
المواطنيـــن فـــي مســـكنهم األول لمـــدة 3 
أشـــهر ابتداء من شـــهر أكتوبر 2020 وبما 
ال يتجـــاوز فواتير الفترة نفســـها من العام 

الماضي لكل مشترك.
 وفـــي ســـياق متصـــل، فقد وجـــه مجلس 
الـــوزراء مصـــرف البحريـــن المركزي لحث 
مدفوعـــات  بتأجيـــل  المصـــارف  جميـــع 

مـــن  المتضرريـــن  للمواطنيـــن  القـــروض 
جائحـــة كورونا حتى نهايـــة العام الجاري 
المصـــارف  ســـيولة  علـــى  يؤثـــر  ال  بمـــا 

وماءتها المالية.
 مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد أهـــاب المجلـــس 
بالمواطنيـــن والمقيميـــن الكـــرام االلتـــزام 
بالتباعـــد االجتماعـــي وإرشـــادات الفريـــق 
االختـــاط  مـــن  بالحـــد  الطبـــي  الوطنـــي 
وتجنب التجمعات، مؤكًدا دور وإسهامات 
انتشـــار  معـــدالت  خفـــض  فـــي  الجميـــع 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( عبر تكثيف 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
كافة للحد من انتشـــاره والتصدي له، وأن 
علـــى المواطن والمقيـــم دعم هذه الجهود 
بااللتـــزام بإجـــراءات وإرشـــادات الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي وعـــدم التهـــاون فيها من 
لخفـــض  المجتمعيـــة  المســـؤولية  واقـــع 
معدالت االنتشـــار.  بعدها أعرب المجلس 
عـــن خالـــص تعازيـــه ومواســـاته لحكومة 
جمهورية الســـودان وشـــعبها الشـــقيق في 
ضحايـــا الفيضانـــات التي اجتاحـــت عدًدا 
مـــن الواليـــات، وأكـــد تضامـــن المملكة مع 
الشـــقيقة ووقوفهـــا  الســـودان  جمهوريـــة 
معهـــا في هـــذا الحـــدث، مشـــيًدا المجلس 
بتوجيهات صاحب الجالة الملك التي تم 
على إثرها إرسال شـــحنة من المساعدات 
اإلنســـانية اإلغاثيـــة العاجلـــة أمـــس إلـــى 
جمهورية السودان الشـــقيقة، لمساعدتهم 
فـــي محنتهـــم والتخفيـــف مـــن المصـــاب 

األليم الذي يمرون به.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: المواطنون ُمعفون من فواتير “الكهرباء” 3 أشهر أخرى
الفلســـطينية للقضيـــة  عـــادل  حـــل  إيجـــاد  جهـــود  يعـــزز  الســـام  تأييـــد  إعـــان 

local@albiladpress.com03

وأدلـــى األمين العام لمجلس الوزراء ياســـر 
الناصـــر عقـــب اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء، 
الـــذي عقد صباح أمس عـــن ُبعد عبر تقنية 

االتصال المرئي، بالتصريح التالي:
نظـــر المجلس في المذكرات المدرجة على 
جدول أعماله واتخذ بشـــأنها من القرارات 

ما يلي:
أواًل: بنـــاء على توصية اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
على مشـــروع قانـــون بتعديل بعض أحكام 
قانون الشـــركات التجاريـــة الحالي الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )21( لســـنة 2001، 
إدخـــال  فـــي  التعديـــات  أهـــم  وتتمثـــل 
مزايـــا جديـــدة تمنـــح مزيًدا مـــن الخيارات 
لاســـتثمار وزيـــادة دخـــل الشـــركة وتعزيز 

حقـــوق المســـتثمرين األقلية واســـتحداث 
الشـــركات غيـــر الهادفة للربح واســـتحداث 
واالســـتحواذ  باالندمـــاج  خاصـــة  مـــواد 
وغيرهـــا مـــن التعديـــات التي تهـــدف إلى 
تطويـــر وتحســـين التنظيـــم اإلداري لعمـــل 
لمواكبـــة  اإلجـــراءات  وتيســـير  الشـــركات 

التطورات العالمية.
المحكمـــة  أرســـته  مـــا  علـــى  بنـــاء  ثانًيـــا:   
للعمـــل  قانونيـــة  مبـــادئ  مـــن  الدســـتورية 
البرلماني من خال حكمها بعدم دستورية 
تمديـــد فتـــرة لجـــان التحقيـــق البرلمانيـــة 
ألكثـــر مـــن 4 أشـــهر، فقـــد تـــدارس مجلس 
الـــوزراء األثـــر المترتب على صـــدور حكم 
المحكمـــة الدســـتورية المشـــار إليـــه أعاه، 
وذلـــك من خـــال مذكـــرة اللجنـــة الوزارية 
التـــي  والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــؤون 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عرضهـــا 

رئيـــس اللجنـــة، وكلفـــت اللجنـــة المذكورة 
شـــؤون  وزارة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
مجلسي الشورى والنواب إلخطار الجهات 
المعنية والتنســـيق معها إلعمال أثر الحكم 
الصادر من المحكمة الدســـتورية بســـقوط 
أعمال لجان التحقيق القائمة المشـــكلة في 
مجلس النواب التي جاوزت مدتها 4 أشهر 
من تاريخ بدء التحقيق ولم تقدم نتيجتها 

خال المدة المذكورة.
 ثالًثا: بحث مجلس الوزراء خطة الطوارئ 
الوطنية لمكافحة التلـــوث بالزيت والمواد 
المجلـــس  أعدهـــا  التـــي  الضـــارة  األخـــرى 
األعلى للبيئة وعرضها وزير شؤون مجلس 
الوزراء وتشـــمل الخطـــة طرق التحكم في 
االنســـكابات البحريـــة الزيتيـــة والنفطيـــة، 
وآليـــة تفعيلهـــا بعـــد تحديـــد مســـتوى تلك 
االنســـكابات، وتوظيف اآلليـــات والخبرات 

البشـــرية لهـــذا الغرض بالتعـــاون مع إحدى 
أكبـــر الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة في 
النفطيـــة  االنســـكابات  مكافحـــة  مجـــال 
والمؤسســـات  الـــوزارات  وبمشـــاركة 
وافـــق  حيـــث  الصلـــة،  ذات  الحكوميـــة 

المجلـــس مـــن حيـــث المبـــدأ علـــى الخطـــة 
إلـــى حيـــن الوقـــوف علـــى أيـــة ماحظات 
إن وجـــدت بشـــأنها مـــن وزارتـــي الداخلية 

والنفط. 
 رابًعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
فـــي  العامليـــن  مكافـــآت  لصـــرف  برغبـــة 
المجلـــس  وقـــرر  القـــرآن،  تحفيـــظ  مراكـــز 
صرفهـــا في ضوء تنظيم الدراســـة عن بعد 
وذلـــك في عـــدد من مراكز تحفيـــظ القرآن 
التابعة لوزارة العدل والشـــئون اإلســـامية 

واألوقاف.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامًســـا:   
اقتراح برغبة إلعطـــاء األولوية للمزارعين 
البحرينييـــن في هورة عالـــي نظًرا لتحققه 
من خال إبرام عقود انتفاع مع 19 مزارًعا 
بحرينيا لاســـتفادة مـــن األراضي الزراعية 

في هورة عالي.

 سادًسا: وافق مجلس الوزراء على عدد من 
االقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميًعا 
في وقت تقديمها من خال ما اتخذته من 
إجـــراءات، وتتعلـــق تلك الرغبـــات بتأجيل 
األقســـاط اإلســـكانية ورواتب البحرينيين 
في القطاع الخاص وتطبيق العمل عن بعد 

ودعم العاملين في المهن الحرة وغيرها.
 وفـــي بند التقاريـــر الوزارية، أخذ المجلس 
علًما بنتائج االجتماع األول رفيع المستوى 
الـــذي وجهـــت الدعـــوة إلى رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، من المدير العام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة إلطـــاق مجلس تيســـير 
أدوات مكافحـــة  إتاحـــة  تســـريع  “مبـــادرة 
كوفيد 19” )مبادرة تسريع اإلتاحة(، والذي 
أناب ســـموه وزيرة الصحة للمشـــاركة فيه 

وعقد يوم الخميس الماضي.

قرارات المجلس
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المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالقيـــادة العامـــة المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، الفريق 
بحري صمويـــل بابارو بمناســـبة تعيينه 
قائدا جديدا للقوات البحرية األميركية 
فـــي القيـــادة المركزية قائدا لألســـطول 
الخامس، بحضور الفريق الركن عبدهللا 
النعيمي وزير شـــؤون الدفـــاع، والفريق 
هيئـــة  رئيـــس  النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن 

األركان.

القـــوات  بقائـــد  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
البحرية األمريكية في القيادة المركزية 
قائد األسطول الخامس الجديد والوفد 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمنيـــا  المرافـــق، 

والسداد في مهام عمله الجديدة.
وأشـــاد بالعاقـــات القائمـــة بيـــن مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 
ومـــا تشـــهده العاقة مـــن تطـــور ونماء 
علـــى األصعـــدة كافة خصوصـــا المجال 

العسكري.

القائد العام يشيد بالعالقات مع واشنطن سمو محافظ الجنوبية يشيد بجهود نائب المفتش العام
ــة الــمــجــتــمــعــيــة ــراكـ ــشـ تــرســيــخ دعـــائـــم األمـــــن وتـــعـــزيـــز الـ

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، أمس نائـــب المفتش 
العـــام العميد حمد بن حويـــل المري بحضور نائب 
محافـــظ المحافظة الجنوبية العميد عيســـى ثامر 

الدوسري وذلك بمكتب سموه.
وفي مســـتهل اللقاء، أشاد سمو المحافظ بالجهود 
التـــي يقـــوم بهـــا نائب المفتـــش العام في ترســـيخ 
دعائم األمن وبذل مزيد من العطاءات المشهودة، 
وتعزيـــز الشـــراكة األمنيـــة والمجتمعيـــة الهادفـــة. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب العميـــد حمد بن حويـــل المري 
عـــن جزيل الشـــكر والتقدير لســـمو المحافظ على 
مـــا يوليـــه من اهتمـــام بتعزيز التعـــاون والتواصل 
المســـتمر مع رجال األمـــن، مؤكدا حرصه المتبادل 

في التنسيق والشراكة المجتمعية. سمو الشيخ خليفة بن علي مستقبال نائب المفتش العام

المنامة - وزارة الداخلية

ياسر الناصر
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مدفوعات قروض 

المواطنين المتضررين 
من الجائحة 

أيها المواطن والمقيم 
بيدكم خفض معدالت 

انتشار كورونا إذا 
التزمتم

تعازينا الخالصة 
لحكومة السودان 
وشعبها الشقيق 
بضحايا الفيضانات

موافقة المجلس 
على صرف مكافآت 
العاملين في مراكز 

تحفيظ القرآن

منح األولوية 
الستفادة المزارعين 

البحرينيين من أراضي 
هورة عالي



هنــأ النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة الفائزيــن فــي 
منافسات المرحلة النهائية لمسابقة “موهبتك_فالبيت”، التي ُنقلت من خالل 
برنامــج خــاص تــم بثــه عبــر قنــاة البحرين، مشــيدا ســموه بما قدمه الشــباب 
البحرينــي مــن مواهــب متعــددة فــي مجــاالت المســابقة، انعكســت بصــورة 

واضحة على نجاح هذا الحدث.

ترجمة لتوجيهات جاللة الملك

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“إن إطالقنا لمســـابقة #موهبتك_فالبيت، 
يأتـــي ترجمـــة لتوجيهـــات ســـيدي الوالـــد 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
الشـــباب  الحتضـــان  ورعـــاه  هللا  حفظـــه 
البحرينـــي عبـــر مبادراتنـــا المختلفـــة التي 
تسهم في تهيئة األجواء المالئمة للشباب 
فـــي  ومواهبهـــم  طاقاتهـــم  إظهـــار  فـــي 

مجاالت الحياة”.

“#نواصل_بعزم” لمواجهة كورونا

وأضـــاف ســـموه أن التوجيـــه بإقامة هذه 
المســـابقة فـــي هـــذا التوقيـــت بالتحديـــد، 
يأتي دعمـــا للجهود المتميـــزة التي يبذلها 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء، مـــن خـــالل اللجنـــة التنســـيقية 
ودعـــم  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتعزيـــز 
مبـــدأ التباعـــد االجتماعي، بالصـــورة التي 
تحقق شـــعار اللجنة “#نواصل_بعزم”، في 

مواجهة جائحة كورونا “كوفيد 19”.

داعمة إلستراتيجية ناصر بن حمد

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
ممثـــل  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  خليفـــة 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ومستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
التـــي  التطويريـــة  اإلســـتراتيجية  عبـــر 
رســـمها، إذ تتضمن تنفيذ الخط والبرامج 
التـــي تســـاهم في رفـــع مســـتوى وكفاءة 
أن  ســـموه  مؤكـــدا  البحرينـــي،  الشـــباب 
تدعـــم  “#موهبتك_فالبيـــت”  مســـابقة 
هـــذه اإلســـتراتيجية علـــى الشـــكل الـــذي 
تنمـــي قدرات الشـــباب، وتدفعهم ليكونوا 
قادريـــن على المشـــاركة والتفاعل؛ بهدف 
خلق جيل شبابي قادر على بناء وتطوير 

مختلف المجاالت في المملكة.

نفخر بالطاقات البحرينية

وقال ســـموه “نفخر بالطاقـــات البحرينية 
التميـــز  عنـــوان  أنهـــا  دائمـــا  تؤكـــد  التـــي 

فالمســـابقة  المجتمـــع.  فـــي  واإلبـــداع 
عكســـت بصـــورة واضحـــة مـــا يتمتـــع به 
الشـــباب في مملكة البحريـــن من قدرات 
إبداعيـــة يســـتطيع أن يوظفها في خدمة 
مختلـــف المجـــاالت”، مضيفـــا ســـموه أن 
الشاب البحريني يمتاز بالرغبة والطموح 
والمثابـــرة  الكبيـــرة،  الجهـــود  بـــذل  فـــي 
أجـــل  مـــن  العطـــاء؛  فـــي  واإلخـــالص 
المشـــاركة الحقيقية في بناء وتنمية هذا 

الوطن.

نقدر جهود “اإلعالم”

وقال ســـموه “نقـــدر الجهـــود الكبيرة التي 
تبذلها وزارة شـــؤون اإلعالم برئاســـة علي 
الرميحي في تسخير اإلمكانات اإلعالمية 
كافـــة؛ إلبـــراز وإنجـــاح مبادراتنا. ونشـــيد 
بتفاعلها المميز بمنح مســـابقة #موهبتك_

علـــى  كبيـــرة  إعالميـــة  مســـاحة  فالبيـــت 
شاشـــة التلفـــاز، عبـــر تخصيصهـــا برنامجا 
وأســـتوديو خاصا لنقل منافسات المرحلة 
النهائيـــة، وهذا بالتأكيد ســـاهم في نجاح 

هذا الحدث”.

إشادة بجهود اللجنة المنظمة

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة بجهود اللجنة المنظمة، وســـعيها 
الواضـــح إلظهار هـــذه المســـابقة بصورة 
مميـــزة، والـــذي كان لهـــا دور بـــارز فـــي 
تحقيـــق األهـــداف التـــي رســـمها ســـموه 

لتنفيـــذ رؤى وتوجيهـــات جاللـــة الملـــك 
للنهوض بالقطاع الشـــبابي، وخلق منصة 
جديدة للمنافســـة، وتكوين جيل يتحلى 
وتشـــجيع  الذاتـــي،  االســـتثمار  بثقافـــة 
الشـــباب للمشـــاركة التـــي تمنحـــه فرصة 

إطالق طاقاته ومواهبه.

دعمنا مستمر للشباب

للشـــباب  مســـتمر  “دعمنـــا  ســـموه  وقـــال 
المختلفـــة،  المجـــاالت  فـــي  البحرينـــي 
وســـنواصل إطـــالق مزيـــد من المبـــادرات 
التـــي تمنـــح الشـــباب المســـاحة والفرصة؛ 
لتعزيـــز الثقـــة فـــي النفس وتشـــجعه على 
إلظهـــار إمكاناتـــه وقدراتـــه وتدفعـــه نحو 
لبنـــاء  التنمويـــة  العمليـــة  فـــي  المشـــاركة 

وتطوير المجتمع”.

تسخير اإلمكانات إلنجاح المسابقة

من جانبه، أشاد وزير شؤون اإلعالم عضو 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة علي 
الرميحي أثنـــاء زيارتـــه البرنامج الخاص 
بالمرحلـــة النهائيـــة لمســـابقة “#موهبتك_
فالبيـــت”، باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليـــه 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة بالشـــباب البحريني، من خالل 
دعم سموه للشباب عبر المبادرات الهادفة 
التي يطلقها ســـموه، والتي تشـــكل فرصة 
الشـــباب، نحـــو إطـــالق  حقيقيـــة لجميـــع 

العنـــان لمواهبهـــم، وكذلـــك تعزيـــز الثقـــة 
لديهـــم في امتالكهـــم القـــدرات اإلبداعية 
التي يمكن من خاللها المشاركة الحقيقية 
فـــي بنـــاء وتطويـــر المجتمـــع”، مؤكـــدا أن 
الـــوزارة حريصـــة على تســـخير اإلمكانات 
كافـــة، التي من شـــأنها إبـــراز وإنجاح هذه 
المســـابقة وجميع مبادرات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، مهنئـــا الفائزين 
بالمراكز األولـــى، ومتمنيا في الوقت ذاته 

حظا أوفر للبقية في المشاركات المقبلة.

برنامج خاص للمرحلة النهائية

خصصـــت وزارة شـــؤون اإلعـــالم برنامجا 
مـــن  البحريـــن  قنـــاة  علـــى  بـــث  خاصـــا 
لتغطيـــة  بـــدر محمـــد؛  اإلعالمـــي  تقديـــم 
منافســـات المرحلـــة النهائية من مســـابقة 
البرنامـــج  بـــدأ  إذ  “#موهبتك_فالبيـــت”، 
بتقديـــم التقارير المصـــورة، التي تحدثت 
عـــن رعايـــة ودعم ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للشـــباب، وســـلطت الضوء 
علـــى مبـــادرات ســـموه الهادفـــة الحتضان 
الشـــباب البحريني في مختلف المجاالت، 
واألهـــداف التي رســـمها ســـموه من خالل 
هـــذه المبـــادرات، والتـــي عكســـت بصورة 
واضحة االهتمام الكبير الذي يوليه سموه 
بالشـــباب من خالل تهيئة المناخ المناسب 

لهم إلبراز طاقتهم ومواهبهم.

منافسات المرحلة النهائية

بعدهـــا، نقـــل البرنامج منافســـات المرحلة 

النهائية، إذ قامت لجنة التحكيم والمكّونة 
البحرينيـــة هيفـــاء حســـين،  الفنانـــة  مـــن 
والفنـــان البحريني خليل الرميثي والفنان 
عبـــدهللا  عمـــاد  البحرينـــي  واإلعالمـــي 
بالمراكـــز  الفائـــزة  المشـــاركات  باختيـــار 

األولى والجوائز التقديرة.

المراكز األولى في فئة الكبار

وأســـفرت نتائج المرحلـــة النهائية في فئة 
الكبـــار، عـــن فـــوز المتســـابق مـــازن نجيب 
بالمركـــز األول عـــن مشـــاركته فـــي مجال 
الرســـم، وحل في المركز الثاني المتسابق 
أحمـــد حســـن عـــن مشـــاركته فـــي مجـــال 
الغناء، وحل في المركز الثالث المتســـابق 
محمـــد الياســـي عن مشـــاركته فـــي مجال 

الغناء.

المراكز األولى في فئة الصغار

فـــي  النهائيـــة  المرحلـــة  نتائـــج  وجـــاءت 
ســـعود  المتســـابق  بفـــوز  الصغـــار،  فئـــة 
جمعـــة بالمركـــز األول عـــن مشـــاركته في 
مجـــال الغنـــاء، وحلـــت في المركـــز الثاني 
المتسابقة نورة عبدهللا عن مشاركتها في 
مجـــال التمثيل، وحلت فـــي المركز الثالث 
المتســـابقة وردة ســـالم عن مشـــاركته في 

مجال الرسم.

الحاصلون على الجوائز التقديرية

الجوائـــز  علـــى  للحاصليـــن  وبالنســـبة 
التقديريـــة فـــي فئـــة الكبـــار، فقـــد حصـــل 

المتســـابق عبدالرحمن أحمد المشارك في 
مجال العزف، والمتسابق عبدالعزيز سائد 
المشارك في مجال الغناء على الجائزتين 
 2000 مجموعهمـــا  والبالـــغ  التقديريتيـــن 
دوالر، وفي فئة الصغار، حصل المتســـابق 
تركـــي نواف المشـــارك في مجـــال العزف، 
والمتســـابقة ليانـــا هاشـــم المشـــاركة فـــي 
مجال العزف، على الجائزتين التقديريتين 

والبالغ مجموعهما 2000 دوالر.

تسليم الجائزة األولى

حرصـــت اللجنـــة المنظمـــة علـــى تســـليم 
الجائزة األولـــى بفئة الكبار أثناء البرنامج 
الخاص بالمرحلة النهائية للمسابقة، وذلك 
بعـــد تحديـــد المراكـــز األولـــى بالفئتين، إذ 
فاز بهـــذه الجائزة المتســـابق مازن نجيب 
بالمركـــز األول عـــن مشـــاركته فـــي مجال 

الرسم.

جوائز الفائزين

وبحسب جوائز المسابقة، ففي فئة الكبار 
حصل صاحـــب المركز األول على 20 ألف 
دوالر، وحصل صاحب المركز الثاني على 
10 آالف دوالر وحصـــل صاحـــب المركـــز 
فئـــة  وفـــي  دوالر.  آالف   5 علـــى  الثالـــث 
الصغار، حصـــل صاحب المركز األول على 
15 ألـــف دوالر، وحصـــل صاحـــب المركـــز 
الثاني على 5 آالف دوالر، وحصل صاحب 

المركز الثالث على 3 آالف دوالر.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: نفخر بالطاقات البحرينية فهي عنوان للتميز واإلبداع
سموه مهنئا الفائزين في مسابقة “موهبتك فالبيت”: مبادراتنا ترجمة لتوجيهات جاللة الملك الحتضان الشباب

القدرات اإلبداعية 
للشباب تسهم في 

تطوير مختف المجاالت

مبادراتنا مستمرة 
لدعم الحركة الشبابية 

في المملكة

مازن نجيب يخطف لقب 
“الكبار” وسعود جمعة 

يتّوج بلقب “الصغار”

الشاب البحريني يمتاز 
بالطموح ومثابرة 

واإلخالص في العطاء

“تنظيمية المسابقة” 
تكرم الفائزين بالمراكز 

األولى في الفئتين

“اإلعالم” تتفاعل وتنقل 
منافسات المرحلة النهائية 

عبر “برنامج خاص”
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قرار البحرين يفسح المجال لمزيد من السالم واالزدهار بين الدول
الكونغـــرس يشـــيد بإعـــالن إقامـــة عالقات دبلوماســـية بيـــن البحرين وإســـرائيل

أشـــاد عـــدد مـــن أعضـــاء الكونغـــرس األميركـــي باإلعالن عن 
تأييد الســـالم بين مملكة البحرين وإسرائيل، ووصفوها بأنها 

خطوة مهمة نحو السالم واالستقرار في المنطقة.
الشـــيوخ  ومجلـــس  النـــواب  مجلـــس  مـــن  أعضـــاء  وأصـــدر 
بيانـــات، ونشـــروا تغريـــدات علـــى حســـاباتهم علـــى “تويتر”، 
بأنهـــم يتطلعـــون إلـــى أن تصبـــح منطقة شـــرق أوســـط أكثر 
أمًنـــا وازدهاًرا. وقـــال عضو الكونغرس دنفـــر ريجلمان ممثل 
الدائـــرة الخامســـة للكونغـــرس فـــي واليـــة فرجينيا “هـــذا نبأ 
عظيـــم وخطـــوة كبيـــرة إلـــى األمام نحو الســـالم في الشـــرق 
األوســـط”. كمـــا رحب ممثـــل الدائرة السادســـة والثالثين في 
والية تكســـاس برايان بابين، باالتفاق باعتباره “بالغ األهمية” 
الســـتقرار الشرق األوسط. وقالت ممثل جورجيا في مجلس 
الشيوخ السناتور كيلي لوفلر إن اإلعالن “هو خطوة تاريخية 
أخرى نحو سالم واستقرار أكبر في منطقة الشرق األوسط”. 
وعلـــق عضـــو الكونغـــرس ألـــس ل.هاســـتينغز، ممثـــل منطقة 
الدائرة العشـــرين للكونغـــرس في والية فلوريـــدا، أنه يرحب 
بخبـــر إقامة عالقات دبلوماســـية كاملة بيـــن مملكة البحرين 

وإسرائيل.
وأضـــاف أن “اإلعـــالن خطـــوة تاريخية أخرى إلـــى األمام من 

أجل سالم طويل األمد في منطقة الشرق األوسط”.
وأعلـــن الســـيناتور تـــوم كوتـــون، ممثل والية أركنســـاس في 

مجلـــس الشـــيوخ، أن االتفاقية بين البحرين وإســـرائيل “هي 
خطوة حيوية نحو السالم في منطقة الشرق األوسط”.

ورحـــب النائب ماريـــو دياز بـــاالرت، ممثل الدائرة الخامســـة 
والعشـــرين للكونغـــرس في واليـــة فلوريدا باإلعالن، مشـــدًدا 
علـــى أن “تعزيـــز العالقات هو خبر جيـــد للعالم ولمن يرغبون 

في السالم، وخبر سيء لإلرهابيين”.
أمـــا النائـــب تيـــم بورشـــيت، ممثل الدائـــرة الثانيـــة في والية 
تينيســـي، فقد وصف إعـــالن إقامة عالقات دبلوماســـية بين 
البحريـــن وإســـرائيل بأنه “يمثـــل تقدًما نحو تحقيق الســـالم 

واالستقرار السلمي في منطقة الشرق األوسط”.
ورحـــب الســـناتور جـــون هوفيـــن مـــن واليـــة نـــورث داكوتـــا 
بالعالقـــة الدبلوماســـية الجديـــدة بيـــن البحريـــن وإســـرائيل، 
وقـــال: “نحـــن نقدر جهـــود البحريـــن وإســـرائيل للتوصل إلى 
هـــذا االتفاق باإلضافة الـــى العمل الدبلوماســـي القوي إلدارة 
ترامـــب”. وأضـــاف أنـــه يتطلـــع إلى تحســـين األمن فـــي هذه 

“المنطقة الحيوية” ليصبح الشرق أوسط أكثر ازدهاًرا.
كمـــا غـــرد النائـــب جريـــج ســـتيوب، ممثـــل المنطقة الســـابعة 
عشرة لوالية فلوريدا، قائاًل “مثل هذه االتفاقات تمهد طريق 

السالم في الشرق األوسط”.
وأشـــاد النائب دارين ســـوتو، ممثل المنطقة التاســـعة بوالية 
فلوريـــدا، بإقامة البحرين عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، 

قائال “إنه تقدم مستمر ومهم من أجل السالم في المنطقة”.

وقـــال النائـــب ديفيد شـــويكرت، ممثل الدائرة السادســـة في 
والية أريزونا، إن االتفاق “سيعود باإليجاب للمنطقة بأسرها”، 

وغرد عبر حسابه في تويتر “أحيي الجهود المبذولة”.
وقـــال النائـــب لـــي زلـــدن، ممثـــل الدائـــرة األولـــى فـــي والية 
نيويـــورك، إن االتفاقيـــة “تمثـــل تقدًمـــا مســـتمًرا فـــي مهمـــة 

السالم، والتي كانت بعيدة المنال لفترة طويلة جًدا”.
كما عبر النائب تشـــاك فليشـــمان، ممثل الدائرة الثالثة بوالية 

تينيسي، عن سعادته برؤية خطوات نحو السالم.
ورحـــب النائب مايـــك والتز، ممثـــل الدائرة السادســـة بوالية 
فلوريـــدا، باإلعـــالن باعتباره صفقـــة كبيرة؛ من أجل الســـالم 
لألبد. وقال السناتور ريك سكوت، ممثل فلوريدا في مجلس 
الشـــيوخ، إن اإلعـــالن عـــن إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية بيـــن 
البحريـــن وإســـرائيل هـــو “لحظـــة تاريخية تهدف إلـــى إنهاء 

عقود من االضطرابات في منطقة الشرق األوسط”.
وأضاف أن القرار “يفسح المجال لمزيد من السالم واالزدهار 

االقتصادي بين هذه الدول”.
 )AJC( وقـــال الرئيس التنفيـــذي للجنـــة اليهوديـــة األمريكية
ديفيد هاريس إنهم “يرحبون بالتغييرات الحاصلة في الشرق 
األوسط التي تســـعى لمزيد من السالم والتعاون واالزدهار”. 
وفي تغريدة أخرى، أشـــارت اللجنة إلى مدى فخرها بتكريم 
البحرين بجائزة “مهندس الســـالم” للعام 2019 تقديًرا لرؤية 

جاللة الملك حمد.

واشنطن - بنا

المنامة - بنا

أشـــاد ممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق 
لـــدى بطريركيـــة موســـكو  للـــروم األرثوذكـــس 
البطريـــرك  المتروبوليـــت  الغبطـــة  صاحـــب 
نيفـــون صيقلـــي بالمبـــادرات الشـــجاعة لعاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة إلحـــالل الســـالم والوئـــام بيـــن دول 
وشعوب المنطقة والعالم عموما، عبر سياسات 
جاللته ومشـــاريعه إلرســـاء الحـــوار والتعايش 
بيـــن الـــدول والحضـــارات واألديان ونشـــر قيم 

السالم ونبذ الحروب والصراعات بينهما.
وأضـــاف أن مبـــادرات جاللـــة الملـــك تتوافـــق 
وتتطابق مع المفهوم المسيحي الذي يدعو إلى 
التآخي ومحبة اإلنسان ألخيه اإلنسان وللعالم، 
مشـــيرا إلـــى أن كنائـــس العالـــم احتفلـــت أمس 
الموافق 14 ســـبتمبر بعيد رفع الصليب الكريم، 
وهـــو عيد رفـــع راية المحبة فـــي العالم، إذ قال 
الســـيد المسيح )عليه الســـالم(: أحبوا أعدائكم، 
باركـــوا العنيكـــم، أحســـنوا لمبغضيكـــم، وصلوا 
مـــن أجـــل الذين يســـيئون إليكـــم ويبغضونكم، 
إن أحببتـــم الذيـــن يحبونكـــم فـــأي أجـــر لكـــم؟ 
ســـالموا جميـــع النـــاس، ال تنتقمـــوا ألنفســـكم، 
إن  بالخيـــر،  للشـــر ملتصقيـــن  كارهيـــن  كونـــوا 
تعيشـــوا الســـالم مـــع اآلخرين فالســـالم يؤجج 
في اإلنسان روح المحبة، وروح األخوة، وروح 
علـــى مصراعيهـــا  األبـــواب  ويفتـــح  التواضـــع، 
للحوار والنقاش والفائدة، البســـوا ثوب السالم 

الذي هو ثـــوب العافية والكرامـــة لتحيوا حياة 
مرضية. واســـتطرد: على الرغم من أنني لســـت 
والحـــب  المحبـــة  أكـــن كل  ولكننـــي  بسياســـي 
الجاللـــة  البحريـــن صاحـــب  لملـــك  واالحتـــرام 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، الذي كان لي 
شـــرف اللقاء به في زيارته الرســـمية لموسكو، 
وكذلـــك في مؤتمر حـــوار الحضارات الذي عقد 
فـــي المنامـــة، وحرصه على التســـامح والعيش 
بيـــن المكونـــات والعائـــالت الروحيـــة، رأيت أن 
جاللته حريـــص جدا علـــى كل القضايا العربية 
وعلـــى رأســـها القضيـــة الفلســـطينية التـــي كان 
جاللتـــه ومازال أكبر الداعمين لها حتى تتحقق 
لألشـــقاء الفلســـطينيين إقامتهم لدولتهم وفق 
القـــرارات الدولية وعاصمتها القدس الشـــرقية 
ولكـــن في الوقت نفســـه أن مصلحة بلده تفوق 
كل مصلحة بحكـــم األمانة والثقة التي يحملها 

عن شعبه الوفي.

صيقلي: مبادرات شجاعة من جاللة الملك إلحالل السالم بالمنطقة

البطريرك نيفون صيقلي
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجية ووزيـــر الدفاع 
باإلنابـــة بدولـــة الكويـــت الشـــيخ أحمـــد 
ناصـــر محمد األحمد الصباح ، في ديوان 
عام وزارة الخارجية، أمس، سفير مملكة 
البحريـــن لدى دولـــة الكويت صالح علي 

المالكـــي. وقد جرى خالل اللقاء، التأكيد 
على متانة العالقات األخوية بين مملكة 
البحرين ودولة الكويت، ومناقشـــة سبل 
تعزيزها فـــي مختلف المجـــاالت؛ خدمة 

للمصالح المشتركة.

تعزيز العالقات بين البحرين والكويت

إن كانت فلسطين قضيتنا العربية فالبحرين قضيتنا المصيرية
وزيـــر الداخليـــة: إقامـــة عالقـــات مـــع إســـرائيل حماية لمصالـــح المملكـــة العليا

أكــد وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة أن 
االتفاق على إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية 
مصالــح مملكــة البحريــن العليــا، التــي تعنــي حمايــة كيــان الدولــة، وهــذا 
األمــر ليــس تخليــا عن القضية الفلســطينية والحقوق المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم، 

وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية.

وشـــدد علـــى أن مملكـــة البحريـــن منـــذ 
بدايـــة النـــزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي 
تقف مـــع القضية الفلســـطينية، ومازال 
هـــذا الموقف ال لبس فيـــه، وال يتعارض 
البحريـــن  موقـــف  مـــع  اإلعـــالن  هـــذا 
مـــن مبـــادرة الســـالم العربية وقـــرارات 

الشرعية الدولية.
وبيـــن أنـــه وبعـــد مـــرور 73 عامـــا علـــى 
القضية الفلســـطينية، فإن الخطر انتقل 
إلـــى العديـــد من الـــدول العربيـــة والتي 
بدرجـــات  األمنيـــة  أوضاعهـــا  تغيـــرت 
متفاوتـــة دون حاجـــة إلـــى تعـــداد تلـــك 
الـــدول؛ لكونهـــا معروفة من دون شـــك، 
كما تضاءلت مع األسف حظوظ مختلف 
الحلـــول التـــي تـــم طرحهـــا كمبـــادرات 
سالم من أجل حل القضية الفلسطينية 
اإلســـرائيلية، وأن التحديات المصيرية 
اليوم وصلت إلى المنطقة، وال يمكن أن 

نتجاهلها أو نغض الطرف عنها.
وأوضـــح أن النظـــرة الواقعيـــة للمشـــهد 
نتعامـــل  أننـــا  نـــدرك  اإلقليمـــي تجعلنـــا 

مـــع أخطـــار مســـتمرة طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، تمكنـــا وللـــه الحمـــد مـــن درء 
معظمهـــا، وليـــس مـــن الحكمـــة أن نـــرى 
الخطـــر وننتظـــر وصولـــه إلينـــا إذا كان 
باإلمـــكان تفـــادي ذلـــك بـــأي شـــكل مـــن 

األشكال.
ســـلوك  اختـــارت  إيـــران  أن  واســـتكمل 
فـــرض الهيمنة بأشـــكال عدة، وشـــكلت 
خطرا مســـتمرا لإلضرار بأمننا الداخلي، 

ونحن بلد مصمم على المضي في تعزيز 
إمكاناته الذاتية، وتبقى إســـتراتيجيتنا 
وجـــود  أساســـها  والحديثـــة  القديمـــة 
تحالفـــات قويـــة فـــي مواجهـــة األخطار 
المحتملة. فنحن، بعد هللا، نســـتند على 
تطويـــر قدراتنـــا الوطنية، وعلـــى عمقنا 
الخليجي والعربي وشـــركائنا الدوليين، 
وأن توافـــق خطواتنا مع دولة اإلمارات 
العربية الشقيقة ليس باألمر المستغرب، 
وإنمـــا يؤكـــد عمـــق الروابـــط التاريخية 
الوثيقـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين. وإن 
الرؤية اإلســـتراتيجية لمســـتقبل جديد 
في ظـــل متغيـــرات وتحديـــات جديدة 
الموقـــف السياســـي  تتوافـــق مـــع هـــذا 
االستشـــرافي، وممـــا الشـــك فيـــه، فـــإن 
التعاون بشـــأن هـــذا المشـــروع من قبل 
البحريـــن قـــد عـــزز مـــن عمـــق الشـــراكة 

اإلســـتراتيجية مـــع الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، التـــي اتخذت مـــن البحرين 
الخامـــس،  األســـطول  لقيـــادة  مركـــز 
وبالتالـــي فإن ما ذهب إليـــه البعض من 
عـــدم االتفـــاق مـــع مـــا طرحـــه الجانـــب 
األميركـــي ويتوقـــع فـــي الوقـــت ذاتـــه 
وقوفهـــم معنـــا ضـــد المعتـــدي، فهو في 
األخيـــر طرح غير منطقي، خصوصا أنه 
ال يـــرى في إيران، تهديدا على الســـاحة 

البحرينية.
وأشـــار إلى أن هنـــاك جانبا آخر للموقف 
العام الحالي وهو األوضاع االقتصادية 
التـــي يشـــهدها الجميع وحجـــم تأثيرها 
فضمانـــة  البحريـــن،  مملكـــة  علـــى 
االســـتمرارية االقتصاديـــة في ظل هذه 
الظـــروف القاهرة التي انعكســـت ســـلًبا 
على الحياة االقتصاديـــة واالجتماعية، 
علـــى  المســـؤولية  مـــن  بمزيـــد  تلقـــي 
الدولة فـــي توفير األمن للناس والحياة 
الكريمة لهم. وأكد أنه ليس من منظورنا 
اإلســـتراتيجي وال فـــي إطـــار إمكاناتنـــا 
أن نتبنـــى مواقـــف إســـتراتيجية تراهن 
علـــى الصمود ثم نقوم باتخاذ إجراءات 
معاكســـة الحقا؛ ألننا في وضع جغرافي 
فقـــط  لنـــا  يســـمح  واقتصـــادي  وأمنـــي 
باستشـــراف الخطر والتعامل معه، وأن 
أي تأخير ستكون عواقبه علينا أكبر من 

غيرنا.

الشيخ راشد بن عبد الله

المنامة - وزارة الداخلية

”ISO 9001:2015“ الجمارك” تحوز شهادة نظام إدارة الجودة“
حققت شـــؤون الجمـــارك إنجازا دوليـــا يضاف إلى 
اإلنجـــازات والنجاحات التي حققتها، حيث حازت 
على شـــهادة نظام إدارة الجـــودة وفق المواصفات 
الدوليـــة )ISO 9001:2015 ( مـــن الجهـــة المانحـــة 
UKAS(( البريطانية وذلك بعد اجتياز التدقيق من 

شركة BUREAU VERITAS( ( الفرنسية.
الشـــيخ  الجمـــارك  رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفة رئيس شـــؤون الجمارك 
أن الفوز بهذه الشـــهادة الدوليـــة ما هو إال انعكاس 
للدعم والمســـاندة التي تحظى بها شؤون الجمارك 
مـــن قبـــل وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وتوجيهاتـــه المســـتمرة لرفـــع معـــدالت 
األداء واالرتقـــاء بمســـتوى تقديـــم الخدمـــات في 
إطار إســـتراتيجية التطوير والتحديث التي تعمل 
عليهـــا وزارة الداخليـــة بمـــا يضمـــن تعزيـــز كفـــاءة 
منتســـبيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية 

والوظيفية.

وأشـــار إلى الجهـــود التـــي بذلتها شـــؤون الجمارك 
لتحقيق هذا اإلنجاز، وذلك من خالل التوقيع على 
مذكرة التفاهم مـــع ديوان الخدمة المدنية في 26 
ديســـمبر2018، حيـــث اســـتوفت شـــؤون الجمارك 
متطلبات الحصول على الشهادة بتاريخ 5 ديسمبر 
2019، وذلك تماشـــيا مع السياسة الواردة ببرنامج 
عمل الحكومة “تحســـين التخطيط اإلســـتراتيجي 
ومتابعـــة األداء الحكومي” وإســـتراتيجية شـــئون 

الجمارك للعام 2017-2020.
بـــإدارة  متمثلـــًة  الجمـــارك  شـــؤون  أن  وأضـــاف، 
الرقابـــة ومتابعـــة األداء قامت خـــالل العام 2019 
بتقديـــم الدعـــم العلمـــي والفنـــي المتواصـــل لكافة 
إدارات الجمـــارك وذلك الســـتيفاء كافـــة متطلبات 
المواصفات الدولية، حيث شـــملت عملية التطبيق 
14 إدارة، وتطلـــب توثيق رســـم مســـارات الخدمة 
عـــدد  وبلـــغ  اإلدارات،  لهـــذه  العمـــل  وإرشـــادات 
الخدمـــات الموثقـــة 293 خدمـــة شـــملت الخدمات 

األساســـية والمســـاندة إلى أن تكللت جهود شؤون 
الجمارك في استكمال متطلبات تطبيق نظام إدارة 
الجـــودة إلداراتهـــا بحصولهـــا علـــى شـــهادة اآليزو 
خالل أقل من عام من توقيع االتفاقية؛ األمر الذي 
يعد إنجازا جديدا لشـــؤون الجمارك يهدف لتطوير 

العمل وفق أفضل المعايير والمنهجيات.
كمـــا قامت شـــعبة مراقبـــة األداء والجـــودة بإدارة 
الرقابـــة ومتابعـــة األداء بتوثيـــق إجـــراءات نظـــام 
الجـــودة بالتعـــاون مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 

والســـتدامة نظـــام إدارة الجودة بشـــؤون الجمارك 
وتطويـــر الخدمات وفق أفضـــل المعايير، حيث تم 
تمكين كافة اإلدارات من رســـم مســـارات الخدمة، 
وإرشـــادات العمـــل، وتقييم المخاطـــر بغية إدارتها 

على المستوى التشغيلي.
وأكـــد رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفـــة أن حصـــول شـــؤون الجمـــارك علـــى هـــذه 
الشهادة يمثل دليال آخر تقدمه للعمالء والموردين 
والموظفيـــن علـــى التزامهـــا الدائم بتقديـــم أفضل 

الخدمـــات وســـعيا لنيـــل رضا العمـــالء، حيث تمتد 
صالحية شـــهادة اآليزو لثالث ســـنوات؛ األمر الذي 
يتطلب التطوير والتحديث المســـتمرين للخدمات 
وزيـــادة فعاليتها بما يتوافق مـــع متطلبات معايير 
اآليـــزو المتطـــورة، مبينا أن حصـــول الجمارك على 
هذه الشـــهادة الدولية يعتبر بدايـــة مرحلة جديدة 
تتـــم فيها مراقبـــة وقيـــاس وتقييم نظـــام الجودة 
بشكل دوري تحت المسؤولية التامة لإلدارة العليا 

باالستناد إلى تحليل المخاطر.
وفـــي الختـــام، أعرب رئيـــس الجمارك عـــن خالص 
شـــكره وتقديـــره لكٍل من ديـــوان الخدمـــة المدنية 
والمفتشـــية العامـــة بـــوزارة الداخليـــة علـــى الدعم 
والجهـــود المبذولـــة فـــي ســـبيل حصـــول شـــؤون 
الجمارك على هذه الشهادة، والشكر موصول لكافة 
منســـوبي شـــؤون الجمارك على دورهـــم البارز في 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف ورفع اســـم مملكة 

البحرين عاليا في المحافل الدولية.
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إعالن تأييد 
السالم ليس 

تخليا عن القضية 
الفلسطينية 

وحقوق 
الفلسطينيين

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بيـــن وزيـــر 
شـــؤون الدفـــاع  الفريـــق الركـــن عبـــدهللا 
بن حســـن النعيمـــي ونظيره وزيـــر الدفاع 

اإلسرائيلي بيني غانتس.
تم خالل االتصال مناقشة أهمية “اتفاقية 
إبراهـــام” مـــع دولـــة إســـرائيل لالســـتقرار 
اإلقليمي في الشرق األوسط، وتحدثا عن 

توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة 
بين وزارتي الدفاع، ما سيسهم في تعزيز 
قـــدرات البلديـــن والمحافظـــة علـــى األمن 
اإلقليمـــي. وفـــي ختـــام المحادثـــة، عرض 
وزير الدفاع اإلســـرائيلي استضافة نظيره 
البحرينـــي فـــي زيـــارة رســـمية إلســـرائيل 

واتفقا على مواصلة الحوار معا.

سنعمل معا من أجل شرق أوسط آمن

بيني غانتسعبدالله النعيمي
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شـــارك الوكيل المســـاعد للمنافـــذ والبحث 
والمتابعـــة بشـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة اللـــواء عبدالرحمن الســـنان في 
للمديريـــن  والثالثيـــن  الرابـــع  االجتمـــاع 
العاميـــن للجوازات بدول مجلس التعاون، 

الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي.
تنفيـــذ  االجتمـــاع  أثنـــاء  الســـنان  وأكـــد 
القرارات والتوصيـــات الصادرة من وزراء 
الداخليـــة، التـــي تهدف إلى تســـهيل تنقل 

مواطني دول المجلس وتبادل المعلومات 
والبيانـــات واإلجـــراءات، خصوًصـــا أثنـــاء 
جائحة كورونا، إذ تم تســـليط الضوء على 
جهود منافـــذ جـــوازات دول المجلس في 

التعامل مع هذه الجائحة.
إدارة  مديـــر  االجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
التأشـــيرات واإلقامـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة ومديـــر إدارة المنافـــذ 

المقدم فواز الجيران.

تسهيل تنقل مواطني الخليج 
وتبادل المعلومات بزمن الجائحة

المنامة- النيابة العامة

الـــوزارات  بنيابـــة  النيابـــة  وكيـــل  صـــرح 
أن  الحقيـــل  معـــاذ  العامـــة  والجهـــات 
أصـــدرت  الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 
أحكاًمـــا ضـــد 38 متهًمـــا فـــي 35 قضيـــة 
عـــن تهـــم االحتفاظ بتصاريـــح عمل دون 
الحاجة إليها، واســـتخدام عمال من دون 
تصريح، وتوريـــد العامالت المنزلية دون 
تصريح، وتراوحت الغرامات المقضي بها 
ضد المتهمين ما بين ألف و26 ألف دينار، 
فيمـــا بلغ مجموع الغرامـــات المحكوم بها 

في تلك القضايا 197 ألف دينار.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت بالغات 
عـــدة مـــن هيئة تنظيـــم ســـوق العمل عن 
قيـــام عـــدد مـــن األشـــخاص باســـتخراج 

الحصـــول  أجـــل  مـــن  تجاريـــة  ســـجالت 
علـــى تصاريح عمل، وبعـــد التدقيق على 
المحـــالت التي تم اســـتخراج الســـجالت 
التجاريـــة بناء عليها، تبين أنها ال تمارس 
أي نشـــاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين 
علـــى  الحصـــول  ذلـــك  رغـــم  اســـتطاعوا 
تصاريـــح العمل واالحتفـــاظ بها من دون 
الحاجـــة إليهـــا، فضال عن بالغـــات أخرى 
دون  منزليـــة  عامـــالت  بتوريـــد  متعلقـــة 
دون  مـــن  عمـــال  واســـتخدام  تصريـــح، 
تصريح، ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم 
للمحاكمـــة الجنائيـــة لمـــا وقـــع منهـــم مـــا 
يشـــكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون 

تنظيم سوق العمل.

إصدار أحكام وغرامات بقيمة 197 
ألف دينار بحق 38 متهًما

طفرة كبيرة في القطاعات االقتصادية بالمنطقة
جرى اتصال هاتفي صباح أمس بين وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 
ووزيـــر التعاون اإلقليمي بدولة إســـرائيل 
أوفيـــر اكونيـــس تـــم فيـــه تبـــادل التهاني؛ 
بمناســـبة إعـــالن تأييد الســـالم بين مملكة 
البحرين ودولة إســـرائيل، التي تم إعالنها 
بعـــد االتصـــال الهاتفـــي بيـــن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، والرئيس األميركي دونالد ترامب 
بنياميـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  ورئيـــس 

نتنياهو.
وتـــم فـــي االتصـــال مناقشـــة العديـــد مـــن 

تحـــت  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  جوانـــب 
مظلة الســـالم، ما ســـينعكس إيجابيا على 

اقتصادات البلدين الســـيما في القطاعات 
التجاريـــة والصناعيـــة والســـياحية، علمـــا 
أن المنطقـــة مقبلـــة على طفـــرة كبيرة في 
شـــتى القطاعـــات االقتصادية، ما ســـينتج 
عنـــه زيادة التبـــادل التجاري واســـتقطاب 
االســـتثمارات الخارجية المشتركة وخلق 
مزيد مـــن فرص العمـــل، متطلعيـــن لمزيد 
مـــن التعـــاون بيـــن القطـــاع الخـــاص فـــي 
البلديـــن والعديد مـــن الزيـــارات المتبادلة 

والمشروعات المشتركة.

المنامة - بنا

 أوفير اكونيس زايد الزياني

فيتالي نعومكن

نعومكن: ال يحق ألي دولة أن تعترض على إعالن السالم
التابـــع  االستشـــراق  معهـــد  رئيـــس  قـــال 
فيتالـــي  للعلـــوم  الروســـية  لألكاديميـــة 
نعومكن إن قرار مملكـــة البحرين التوقيع 
على إعالن تأييد الســـالم مع إسرائيل هو 
قرار ســـيادي يخصها وحدها وال يحق ألي 

دولة أن تعترض على ذلك.
وأكـــد نعومكـــن أنه تحدث مـــع العديد من 
الفلســـطينية  القيـــادات  ضمـــن  أصدقائـــه 
ونصحهم بـــأال يتعاملوا مع هـــذه الخطوة 
الســـفراء  كســـحب  بتطـــرف،  البحرينيـــة 
والهجوم إعالمًيا على البحرين واإلمارات، 
لسبب بسيط هو أن الفلسطينيين أنفسهم 
قـــد اعترفـــوا بدولـــة إســـرائيل ضمـــن حلِّ 
الدولتيـــن، وهو عملًيا، ومـــن حيث المبدأ، 
الحـــل الـــذي بنـــت عليـــه مملكـــة البحرين 

معاهدة السالم مع إسرائيل.

كما أكد فيتالي نعومكن أن هذه االتفاقية، 
وعلـــى الرغم مـــن أنها الثانيـــة في منطقة 
الخليج العربي بعد دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة، إال أنهـــا ســـتجعل مـــن مملكـــة 
البحريـــن قائـــدة لنشـــر الســـالم بيـــن دول 
الخليـــج وإســـرائيل؛ ألن مملكـــة البحرين 
ممثلـــًة بجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة لديهـــا مـــن العالقـــات الدوليـــة 
مـــا  واإلســـالمية  والعربيـــة  واإلقليميـــة 
يكفـــي مـــن أجـــل توضيح أهداف الســـالم 
في منطقة الشـــرق األوســـط، وهو السالم 
الذي ســـينهي عقوًدا من الحروب والدماء 
الـــذي  والحقـــد  والكراهيـــة  والتشـــتت 
ورثـــه جيليـــن كاملين مـــن الفلســـطينيين 
تقـــدم  أعـــاق  والـــذي  واإلســـرائيليين، 
الشـــعبين اقتصادًيـــا وعلمًيـــا واجتماعًيـــا 

وأمنًيـــا، ولذلك يجب على قـــادة الجانبين 
أن يتخـــذوا هذه القرارات التاريخية التي 
تمنع الحروب وتصنع السالم بين الجميع.
للغايـــة  حساســـة  الفتـــرة  هـــذه  أن  وأكـــد 
بعـــض  تقـــوم  أن  مـــن  ويخشـــى  بالفعـــل، 
الجماعـــات المتطرفـــة فـــي كال الجانبيـــن 
اإلســـرائيلي والعربي بمحـــاوالت لتعطيل 

هـــذه االتفاقيـــة الســـلمية بيـــن الجانبيـــن، 
ليـــس بســـبب اعتـــراض هـــذه الجماعـــات 
المتطرفـــة علـــى الســـالم بيـــن الدولتيـــن، 
وإنمـــا لغايـــات سياســـية خاصـــة، ال تخدم 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط، وال تخدم 

الفلسطينيين وال تخدم اإلسرائيليين.
وتابع نعومكن “يتوجب على كال الجانبين 
يوضحـــا  أن  واإلســـرائيلي  البحرينـــي 
مـــدى التأثيـــر اإليجابـــي الكبيـــر التفاقات 
الســـالم على العالقـــات بين كال الشـــعبين 
الفلسطيني واإلســـرائيلي، ألن الحروب ال 
تصنـــع اقتصادات متطورة لشـــعوبهم، وال 
تحل مشـــاكل الالجئين الفلسطينيين، وال 
توقف بناء المستوطنات اإلسرائيلية، وال 
توقـــف عمليـــات الضم التـــي تجري لبعض 

األراضي الفلسطينية”.

موسكو - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار اســـتكمال تنفيـــذ توجيهـــات 
وزيـــر الداخليـــة رئيس مجلـــس الدفاع 
المدنـــي الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، وكذلـــك مـــا تلقتـــه 
اللجنـــة الوطنية لمواجهـــة الكوارث من 
تكليفـــات من االجتماع الوزاري الثالثي 
الـــذي جمـــع وزراء: الداخلية واألشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن  واإلســـكان، 
الهادفـــة إلـــى تعزيز إجراءات الســـالمة 
العامـــة، ترأس رئيس األمن العام رئيس 
الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
الفريـــق طارق الحســـن، اجتماع اللجنة، 
الـــذي عقد عـــن بعد عبر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، بمشـــاركة أعضـــاء اللجنـــة من 

ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
شـــكره  عـــن  اللجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
وتقديـــره لجهـــود كل الجهـــات المعنيـــة 
والعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية في 
إطار الجهـــود الوطنية لمواجهة جائحة 
كورونا، موجها إلى أهمية مواصلة هذه 
الجهـــود واتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة 
الالزمـــة  كافـــة،  االحترازيـــة  والتدابيـــر 

للحد من انتشار الفيروس.
وتـــم فـــي االجتمـــاع بحث اإلجـــراءات 
العامـــة  الســـالمة  بتعزيـــز  المتعلقـــة 
والتجهيـــزات  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
األزمـــات  ظـــروف  فـــي  المطلوبـــة 
والكـــوارث، عبر الوقـــوف على جهوزية 
المالجئ الخاصة ومراكز اإليواء، إذ تم 
عـــرض إيجاز عن اإلجـــراءات المطلوبة 
واالحتياجـــات الالزمة لتجهيز المالجئ 

الخاصة ومراكز اإليواء.
ووجـــه رئيس األمن العام رئيس اللجنة 
الوطنية لمواجهة الكوارث إلى تشـــكيل 
لجنتيـــن مـــن ممثلـــي الجهـــات المعنية، 
دراســـة  علـــى  وتعمـــل  فنيـــة  إحداهمـــا 
المتعلقـــة  واالحتياجـــات  المواصفـــات 
بها، واألخـــرى إعالمية إلعداد الحمالت 

التوعوية والتثقيفية ألفراد المجتمع.
وشـــددت اللجنة الوطنيـــة على ضرورة 
مواصلـــة الجهود التوعوية التي تســـهم 
في حماية الســـالمة العامة واالســـتمرار 
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لمســـاندة 
جهـــود الدولـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس 
كورونا عبر االلتزام بالتعليمات الصادرة 

من الجهات المعنية.

تشكيل لجنتين فنية وتوعوية لمواصفات المالجئ

“الملكية اإلنسانية” تسلم المساعدات اإلغاثية إلى السودان
ناصر بن حمد: لفتة إنسانية من جاللة الملك تجاه األشقاء جراء الفيضانات

“بلدي المحرق” يحسم موقفه من قانون المباني الجديد
رفـــع مجلس بلدي المحرق مرئياته بشـــأن 
مشـــروع قانـــون تنظيـــم المبانـــي الجديد 
خالل اجتماعه األول لدور االنعقاد الثالث 

من الفصل التشريعي الخامس.
وأبـــدى موافقته على المشـــروع مع األخذ 
باالعتبـــار إجراء التعديـــالت الالزمة على 
جملـــة مـــن مـــواده. وأكـــد المجلـــس فـــي 
10 مـــن المشـــروع  المـــادة  تعديلـــه علـــى 
بقانـــون أال تقل مـــدة الترخيص للبناء عن 
ســـنة واحـــدة، وأن تحدد الرســـوم ومبالغ 
التأميـــن بقرار مـــن الوزير وبالتنســـيق مع 
المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

مـــن   % 25 إلـــى احتســـاب نســـبة  ودعـــا 

الرســـوم المقـــررة فـــي حـــال عـــدم تغييـــر 
االشـــتراطات التنظيميـــة، وذلك في حال 
تجاوزت فترة توقف العمل مدة صالحية 
إلغـــاء  رفـــض  جانـــب  إلـــى  الترخيـــص، 
الترخيص بعد الشـــروع فـــي البناء، وذلك 
لمـــا قـــد يشـــكله من ضـــرر علـــى المرخص 
لـــه عنـــد تغييـــر االشـــتراطات التنظيميـــة 
للتعميـــر. واقتـــرح المجلس إضافـــة فقرة 
تمنـــح  المشـــروع  مـــن   15 المـــادة  لذيـــل 
المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة 

حق التمثيل في لجان التظلمات.
وطالب المجلس بإعـــادة النظر في المادة 
بالتأميـــن  والمتعلقـــة  المســـودة  مـــن   26
علـــى مزاولة أعمال البنـــاء والهدم، والتي 

ستزيد من تكاليف البناء العمودي.
وأكـــد ضرورة إزالـــة عقوبـــة الحبس لعدد 
من المخالفات الواردة في المواد 28 و29 
و30 مـــن المشـــروع بقانـــون، واســـتبدالها 
بتطبيـــق أحكام المـــادة 23 من قانون رقم 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2014 لســـنة   42

قانون تنظيم المباني.
ودعـــا المجلـــس إلى إلغـــاء المـــادة 31 من 
المشـــروع لمـــا ستشـــكله من ضرر جســـيم 
على المجتمع حال تطبيقها، إذ إن القانون 
أعطى البلدية الحق فـــي إزالة المخالفات 

بالقوة الجبرية مع تحميل المخالف كامل 
المصاريف اإلداريـــة. ولفت إلى أن وحدة 
العقوبـــة ال تجيـــز تعـــدد العقوبـــات لـــذات 
المخالفة التي قد قضت فيها برفع غرامة 
تتضمـــن منطـــوق الحكم، كمـــا أن تحميل 

الخلف العـــام والخلف الخاص مســـؤولية 
المخالفـــات الســـابقة يتعارض مـــع قاعدة 
شـــخصية العقوبة. واقتـــرح المجلس في 
33 مـــن المشـــروع  المـــادة  تعديلـــه علـــى 
منـــح المخالف الـــذي يقبـــل التصالح مهلة 
زمنيـــة إلزالـــة المخالفـــة، فإن امتنـــع يلزم 
حينهـــا بدفع نصف الحـــد األقصى للغرامة 
المقـــررة. وأبـــدى المجلـــس تحفظـــه على 
البنـــد دال مـــن ذات المـــادة في حـــال كان 
مؤداها ســـريان أحـــكام هذا القانـــون بأثر 
رجعي على الدعاوى غير المنفذة. واقترح 
المجلـــس إضافة مادة تتعلـــق بعدم جواز 
قيـــام األجهـــزة التنفيذية بإبـــرام مذكرات 

تفاهم تخالف أحكام هذا القانون.

موافقة مشروطة 
وتعديالت رافضة 

للعقوبات المشددة 
وسريان األحكام “رجعًيا”
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إبراهيم الجودرغازي المرباطي

تنفيذا لتوجيهات عاهل البالد الرئيس 
الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وتحـــت رعاية 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر 
األميـــن  ســـلم  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد شحنة من 
المساعدات اإلنسانية اإلغاثية العاجلة 
الشـــقيقة؛  الســـودان  جمهوريـــة  إلـــى 
لمســـاعدتهم في محنتهـــم والتخفيف 
من آثـــار الكارثة التي يمرون بها جراء 
الســـيول والفيضانـــات التـــي اجتاحت 
العديد مـــن واليات الســـودان وخلفت 

آالف الضحايا والخسائر المادية.
وبهـــذه المناســـبة أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمباركـــة  ناصـــر 
ورعايـــة صاحـــب الجاللـــة الملك بعمل 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
وهـــذه اللفتـــة اإلنســـانية الكريمـــة من 
جاللتـــه تجـــاه األشـــقاء في الســـودان 
التـــي  والســـيول  الفيضانـــات  جـــراء 
الواليـــات  مـــن  العديـــد  لهـــا  تعرضـــت 
الســـودانية، مشـــيدا بالتعـــاون الكريـــم 
رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة  قبـــل  مـــن 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة ومؤازرة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
وكان السفير السوداني إبراهيم محمد 
الحســـن أحمـــد فـــي مقدمـــة مودعـــي 
الوفـــد المرافـــق للشـــحنة اإلغاثيـــة، إذ 
تقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
جاللة الملك على هذه اللفتة اإلنسانية 
األخويـــة مـــن جاللتـــه تجاه الســـودان 
الكارثـــة  هـــذه  فـــي  معـــه  والوقـــوف 
اإلنسانية، ما يدل على المحبة الكبيرة 
التي يكنها جاللته لجمهورية السودان 
وتعكـــس العالقـــة األخويـــة المتميـــزة 

التـــي تربـــط بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
منوهـــا بالموقـــف الرســـمي والشـــعبي 
وحكومـــة  قيـــادة  البحريـــن  لمملكـــة 

وشعبا.
من جانبه، بين األمين العام للمؤسســـة 
أنـــه  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
بمشـــاركة وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانع تم تســـليم شـــحنة المســـاعدات 
إلـــى األشـــقاء فـــي الســـودان، والتـــي 
تحتوي على المـــواد الطبية واإلغاثية 
الالزمة لمثل هذه الظروف اإلنســـانية، 
بالتنســـيق مع وزارة الصحة والجهات 
فـــي  وكان  المختصـــة.  والمؤسســـات 
والوفـــد  الســـيد  مصطفـــى  اســـتقبال 
المرافـــق لدى وصولهم إلـــى الخرطوم 
رئيســـة  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــرة 
اللجنة العليا لطوارئ الخريف الســـيدة 
لينـــا الشـــيخ، ووزيـــر الصحـــة المكلف 

أسامة عبدالرحيم.
وبهذه المناســـبة عقد مصطفى الســـيد 
مؤتمـــرا صحافيـــا نقـــل فيـــه تحيـــات 
الســـودانيين  لألشـــقاء  الملـــك  جاللـــة 
الســـوداني  للشـــعب  جاللتـــه  وتعـــازي 
في ضحايا الســـيول والفيضانات التي 
اجتاحت العديد من واليات السودان. 
ووقـــوف مملكـــة البحريـــن إلـــى جانب 

السودان في أزمتهم اإلنسانية.
وبّيـــن مصطفـــى الســـيد أن المؤسســـة 
مـــن  بالعديـــد  القيـــام  علـــى  تعمـــل 
المبـــادرات والجهـــود؛ مـــن أجـــل دعـــم 
ومساندة األشـــقاء في السودان جراء 
هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية؛ انطالقـــًا من 
العالقات األخوية التاريخية المتميزة 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
وجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة قيادًة 

وحكومة وشعبًا.
العمـــل  وزيـــرة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
والشـــؤون االجتماعية الســـودانية عن 
شكر وتقدير جمهورية السودان قيادة 
وحكومة وشـــعبا لهذا الموقـــف النبيل 
من مملكة البحرين، مشيدة بتوجيهات 
جاللة الملـــك بتقديم العون لجمهورية 
مواجهـــة  علـــى  لمســـاعدته  الســـودان 
تداعيات هذه الكارثة المؤلمة، مؤكدة 
امتنـــان الحكومة الســـودانية لما أبدته 
مملكـــة البحرين مـــن تعاطف وتضامن 
مـــع الشـــعب اللبنانـــي وحرصهـــا علـــى 
الوقوف إلى جانبـــه في هذه الظروف 
العالقـــة  بعمـــق  مشـــيدة  الصعبـــة، 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  األخويـــة 
وشـــعًبا،  قيـــادًة وحكومـــًة  الشـــقيقين 
مؤكـــدة أن هـــذا الشـــعور األخـــوي من 
قبـــل مملكـــة البحريـــن تجاه الســـودان 
غيـــر مســـتغرب علـــى مملكـــة البحرين 
التـــي وقفـــت مع الســـودان فـــي جميع 
المحافـــل والمناســـبات. كما أكـــد وزير 
الصحـــة المكلـــف أســـامة عبدالرحيـــم 
عمق العالقـــة األخوية التي تربط بين 
مملكة البحرين وجمهورية الســـودان، 
مشـــيدا بتوجيهـــات جاللـــة الملك في 
تقديم الدعم للســـودان خـــالل الكارثة 
اإلنســـانية التـــي يتعـــرض لهـــا والتـــي 
خلفت العديد من الضحايا والخســـائر 
فـــي األرواح والممتلـــكات وأثرت على 

البنية التحتية بشكل كبير.
هـــذا  إن  عبدالرحيـــم  أســـامة  وقـــال 

الموقف لن ينســـاه الشـــعب الســـوداني 
لمملكـــة البحريـــن التي بـــادرت إلغاثة 
أشـــقائهم الســـودانيين رغـــم الظـــروف 
الصحيـــة التـــي يمـــر بهـــا العالـــم أجمع 
جـــراء جائحـــة كورونـــا والتـــي يشـــتد 
الحاجـــة إلـــى الـــدواء مـــن قبـــل العالم 
أجمـــع فاتت هـــذه اللفتـــة األخوية من 
جاللـــة ملـــك البحريـــن لتكون البلســـم 
علـــى قلـــوب الشـــعب الســـوداني، وإن 
إخوتهـــم فـــي البحريـــن مـــدوا لهـــم يد 
العـــون والمســـاعدة فـــي هـــذا الظـــرف 

األليم. 
من جانبه، أشـــاد وكيـــل وزارة الصحة 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  المانـــع  وليـــد 
بتقديـــم  الملـــك  لجاللـــة  الكريمـــة 
والتنمويـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات 
للشـــعوب والدول الشقيقة والصديقة، 
مشيدا بالدعم الكريم للحكومة بقيادة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، 
ومـــؤازرة صاحب الســـمو الملكي ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ومـــا 
تقـــوم بـــه المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة من دور إنســـاني 
كبيـــر في دعم األشـــقاء ومســـاعدتهم 
في الظـــروف اإلنســـانية التـــي يمرون 
بها. كما أشـــاد القائـــم باألعمال باإلنابة 
لســـفارة مملكة البحرين لدى جمهورية 
الســـودان الشقيقة المستشـــار عبدهللا 
ربيعـــة بالتوجيه الكريـــم لجاللة الملك 
لدعم األشقاء في السودان وما قامت 
بـــه الحكومة الرشـــيدة برئاســـة ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء ومـــؤازرة ســـمو ولـــي 
العهد، منوها بجهود سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي قيـــادة عمل 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
فـــي تنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة الملـــك 
وإيصـــال  اإلنســـاني  العمـــل  وتقديـــم 
المســـاعدات لألشـــقاء واألصدقـــاء، ما 
يســـاهم فـــي توطيـــد عالقـــات مملكة 
البحرين مع مختلف الشـــعوب والدول 

الشقيقة والصديقة.

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“بلدي المحرق” يجتمع حضوريا ويعتمد تشكيلة لجانه
ــروع اســتــثــمــار “كــــراج الــبــلــديــة” ــش ــمــوافــقــة عــلــى م ال

أقر مجلس بلدي المحرق تشكيلة لجانه للدور الثالث 
من الفصل التشـــريعي الخامس خالل اجتماعه األول 
والذي عقد حضوريا، بعد أن ختم اجتماعاته األخيرة 
خالل الدور الســـابق عـــن طريق الفضـــاء اإللكتروني، 
ضمن اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس 
كورونـــا المســـتجد. وحـــل العضـــو عبدالعزيـــز الكعبي 
رئيســـا للجنـــة الفنيـــة بعضويـــة كل من البلـــدي صالح 
بوهـــزاع ووحيـــد المناعي، فيما اســـتمر البلدي فاضل 
العـــود برئاســـته للجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامـــة 
بعضويـــة نائب الرئيس البلدي حســـن الـــدوي ووحيد 
المناعـــي، كمـــا اســـتمر البلدي باســـم المجدمي رئيســـا 
للجنة المالية والقانونية بعضوية كل من البلدي حسن 
الـــدوي وأحمد المقهـــوي. واســـتعرض المجلس خالل 
االجتماع مشـــروع الجهـــاز التنفيذي الســـتثمار موقع 
كراج البلدية من خالل إقامة مجمع مفتوح تتوسطه 
منطقـــة ترفيهية )ســـتريك مـــول( يســـتوعب نحو 38 

محال تجاريا ومكونا من دور أرضي وميزانين.
وأشـــار ممثل الجهاز التنفيذي إلى أن المجمع ســـيوفر 
نحـــو 100 موقف للســـيارات داخـــل المجمع وخارجه، 
ممـــا ســـيمكن األهالـــي مـــن االســـتفادة ممـــا ســـيوفره 
المجمع من مواقف للســـيارات. وبين مدير عام بلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر أن التوجـــه الحالـــي لـــدى 

البلديـــة فـــي اســـتثمار أمالكها يتمثل فـــي العمل على 
تحصيـــل كافة التراخيص الالزمة للمشـــاريع، وتقديم 
المشـــروع للمســـتثمر بحيـــث يكـــون جاهـــزا للتنفيـــذ، 
وهو ما يشـــجع المســـتثمرين على اســـتالم المشـــروع 
إلـــى أن جميـــع الرســـوم المتعلقـــة  وإنجـــازه. ولفـــت 

بالتراخيص سيتحملها المسثمر بشكل كامل.
وقـــرر المجلـــس الموافقة على المشـــروع على أن يتم 
التنســـيق مـــع العضـــو البلـــدي الممثـــل للدائـــرة حســـن 

الدوي بشأن آلية إدارة مواقف السيارات.

سيدعلي المحافظة

رسم تخيلي من األعلى لمشروع تطوير كراج بلدية المحرق حسن الدوي

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أبـــدى 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف موافقتـــه 
علـــى تخصيص جـــزء من عقـــار يحمل تصنيف 
بمنطقـــة   235 بمجمـــع  إســـكانية  مشـــروعات 

سماهيج لمواقف عامة للسيارات.
جـــاء ذلك فـــي رده على توصيـــة لمجلس بلدي 

المحرق بشأن تخصيص العقار البالغة مساحته 
622 مترا مربعا تقريبا موقفا عاما للسيارات.

ـــن أن هيئة التخطيـــط والتطويـــر العمراني  وبيَّ
درســـت الموقع من الناحيـــة التخطيطية، حيث 
تبيـــن أن العقـــار يحمـــل تصنيـــف المشـــروعات 
اإلسكانية، وواقع في حدود المنطقة اإلسكانية 

والقرية التي تفتقر إلى مواقف للســـيارات، كما 
أنه مســـجل باســـم حكومة البحرين، علما وبعد 
زيارة الموقع تبيـــن وجود محطة كهرباء قائمة 

في حدود العقار.
وأشـــار إلى عـــدم ممانعته بتخصيـــص جزء من 
العقار لمواقف عامة للسيارات، من خالل إعادة 

تخصيصـــه بحســـب اإلجـــراءات المتبعـــة آللية 
إعـــادة التخصيـــص، عبـــر التنســـيق مـــع وزارة 

المالية ووزارة اإلسكان والجهات ذات الصلة.

يحمـــل تصنيـــف مشـــروعات إســـكانية ويضـــم محطـــة كهربـــاء
خلف: تخصيص عقار بسماهيج لمواقف سيارات

فاضل العود

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية بأن شـــرطة 
المباحـــث الجنائيـــة تمكنت مـــن القبض 
علـــى شـــخصين )21 و30 عامـــا(، قامـــا 
بســـرقة حقيبة من امـــرأة باإلكراه أثناء 

سيرها بمنطقة ضاحية السيف.
وأوضـــح أنـــه بعـــد تلقـــي اإلدارة بالغـــًا 
عمليـــات  الشـــرطة  باشـــرت  بالواقعـــة، 

البحـــث والتحـــري، التـــي أســـفرت عـــن 
والقبـــض  المذكوريـــن  هويـــة  تحديـــد 
عليهما وبحوزتهما الحقيبة المســـروقة، 
وذلـــك خـــالل نصـــف ســـاعة مـــن تلقـــي 
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأشـــار  البـــالغ. 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية إلى 
القانونيـــة  تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات  أنـــه 
الالزمـــة؛ تمهيـــدا إلحالـــة القضيـــة إلـــى 

النيابة العامة.

القبض على شخصين سرقا حقيبة امرأة باإلكراه



business@albiladpress.com 07

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN( 233 أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطية اإلصـــدار رقـــم
BH00020F1792( مـــن صكـــوك الســـلم اإلســـامية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل 
التـــي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عـــن حكومة البحرين. تبلغ قيمة 
اإلصـــدار 43 مليـــون دينار لفترة اســـتحقاق 91 يوًما تبدأ في 16 ســـبتمبر 2020 
إلى 16 ديسمبر 2020. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.24 % مقارنة بسعر 
2.25 % لإلصدار السابق بتاريخ 19 أغسطس 2020، علًما بأنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 304 %.

43 مليون دينار لصكوك السلم قصيرة األجل

أثر القانون في دعم االقتصاد
يلعـــب القانـــون، واألحـــكام القضائيـــة الصـــادرة لتنفيـــذه، دوًرا كبيًرا فـــي تنمية 
واســـتقرار المجتمعات وفي تنظيم الموارد االقتصادية والسياســـية وغيره من 
ا دون انقطاع، ولكن هناك لحظات فاصلة  أحوال الناس. وظل هذا الدور مستمرًّ
ا، ومن دون شـــك، ســـيذكر التاريخ هذه  كان فيها دور القانون والمحاكم أساســـيًّ

اللحظات التي ستظل تاريخية لما لها من تبعات ستبقى ذات تأثير.
فـــي هـــذا، نشـــير إلـــى فتـــرة تعـــرض دول عـــدة في”منطقـــة اليـــورو” لنكســـات 
اقتصاديـــة بســـبب أزمة الديـــون التي ألقـــت بظالها على الجميـــع. وظلت دول 
االتحاد األوربي في اســـتنفار لمســـاعدة الدول المنتكســـة للخروج من الضائقة. 
ولتحقيـــق الغرض بحثـــت “المفوضية األوربية” في اتخاذ إجـــراءات لتطبيقها. 
ومنها، إنشـــاء اتحـــاد للمصارف األوربية، تعيين مراقب عـــام للبنوك في منطقة 
اليورو، إصدار تشـــريعات أهمها قانون “تنظيم آلية االســـتقرار األوربي” وقانون 

“صندوق إغاثة دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون”.
وتـــم اقتراح بدائل ضمنها إصدار هذه القوانين، ووافقت الدول األوربية، ولكن 
الوضع تعثر في ألمانيا ألن العديد من األحزاب اعترضت على إصدار القوانين. 
ورفعت األمر للمحكمة الدستورية األلمانية استنادا إلى قناعتها بأن إصدار هذه 
القوانين يخالف الدستور األلماني. وبالرغم من اتفاق حكومات االتحاد األوربي 
علـــى إصـــدار القوانين ولكن هذه الخطـــط ظلت مجمدة بســـبب االعتراض في 
ألمانيـــا لمخالفتها للدســـتور. ولكـــن الحكومة األلمانية تقدمـــت بآرائها وحججها 
القانونية للمحكمة الدســـتورية، وظلت أنفاس أوربا مكتومة لحين صدور قرار 
المحكمـــة الدســـتورية التي قررت أن إصـــدار هذه القوانين ال يخالف الدســـتور 
األلمانـــي. وهـــذا كان قـــرارا مدويا مـــن المحكمة الدســـتورية ودخل هـــذا القرار 

التاريخ وأدخل ألمانيا في التاريخ.
تأتي أهمية قرار المحكمة الدســـتورية من عدة نواحي أولها تأكيد هوية ألمانيا 
كجـــزء مـــن أوربا المتحدة وهذا تفســـير متطور للدســـتور بما يتماشـــي مع روح 
العصـــر االتحادي واالبتعاد عـــن النزعة األلمانية القديمة. ومـــن الناحية األخرى 
فـــإن أهميـــة القـــرار تأتي في أنه منح القـــوة الدافعة لدعم الـــدول المحتاجة بل 
في اســـتمرار بقاء ووجود الوحدة األوربية. وهذا الوضع الحساس ما كان ليتم 
لوال قرار المحكمة الدستورية وتفسيرها للدستور األلماني بأن روحه ومفاهيمه 
وتطلعاتـــه تقـــوم على مبادئ الوحـــدة األوربية ويجب اســـتمرار ألمانيا في هذا 

االتجاه وتنفيذ كل السياسات والتشريعات وفق هذه المفاهيم. 
المستشارة األلمانية بعد صدور القرار قالت “إن هذا يوم عظيم أللمانيا وهو يوم 
عظيم ألوربا” وكذلك أشـــادت الحكومات والبورصات وأسواق المال بهذا القرار 
ووصفتـــه بأنـــه القرار القانونـــي “الدســـتوري” المنقذ لاتحاد األوربي والحاســـم 
لبقـــاء منطقـــة اليورو، بـــل إن بعض الجهات قالـــت إن االتحـــاد األوربي ولد من 
جديـــد وبشـــهادة مياد ممهورة بتوقيـــع القضاة الثمانية بالمحكمة الدســـتورية 
األلمانية مما يقود إلى استمرار الوحدة األوربية بمفاهيم جديدة تدعم اقتصاد 

العالم في جميع اتجاهاته شرقيها وغربيها. وهكذا، كلمة القانون. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبدالقادر ورسمه 

خاضعة لموافقة المســاهمين والجهات الرقابية والتنظيمية

“BBK” و“اإلثمار القابضة” يوقعان خطة االستحواذ

البحريـــن والكويـــت  بنـــك  مـــن  قـــام كل 
البنـــوك  أكبـــر  مـــن  واحـــد  وهـــو   ،)BBK(
التجاريـــة بالبحريـــن، واإلثمـــار القابضـــة 
وهي الشـــركة المالكة لبنـــك اإلثمار، الذي 
يدير أكبر شـــبكة فـــروع تجزئة مصرفية 
إســـامية فـــي البحريـــن، بالتوقيع أمس 
علـــى مذكرة تفاهـــم الحتمال اســـتحواذ 
بنـــك البحريـــن والكويـــت علـــى عمليـــات 
بنـــك اإلثمـــار فـــي البحريـــن، إضافـــة إلى 
بعـــض األصـــول الخاصـــة بشـــركة آي بي 
كابيتـــال، وهـــي شـــركة مملوكـــة بالكامل 

لإلثمار القابضة.
إن مذكـــرة التفاهـــم، التي قـــام بتوقيعها 
البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ســـيف  علـــي  عبدالرحمـــن  والكويـــت 

القابضـــة  لإلثمـــار  التنفيـــذي  والرئيـــس 
أحمـــد عبدالرحيـــم وهـــو أيًضـــا الرئيـــس 
التنفيـــذي لبنك اإلثمـــار، تأتي في أعقاب 
التصريح الســـابق لكل مـــن بنك البحرين 
والكويـــت واإلثمـــار القابضـــة بتاريخ 26 

أغســـطس 2020، الـــذي تضمـــن اإلعـــان 
عن محادثات أولية بشأن االستحواذ.

تخضـــع  والتـــي  المبـــادرة،  هـــذه  إن 
لموافقة المســـاهمين والجهـــات الرقابية 
مراحلهـــا  فـــي  تـــزال  ال  والتنظيميـــة، 

األوليـــة وتتطلـــب اســـتكمال التقييمـــات 
لـــكا الطرفيـــن. وبـــا شـــك فـــإن تحقيق 
هللا  بمشـــيئة  ســـيؤدي  المبـــادرة  هـــذه 
إلـــى نمـــو كبير فـــي عمـــق وأنشـــطة بنك 
خدمـــات  وإضافـــة  والكويـــت  البحريـــن 
شـــاملة من الحلول المصرفية اإلسامية 
التـــي ســـتكون مكملة لخدماتـــه الحالية. 
وســـيؤدي هـــذا إلـــى تعزيـــز مكانـــة بنـــك 
اإلثمـــار لاســـتفادة من الفـــرص المتاحة 
مـــع  الخطـــوة  هـــذه  وتتماشـــى  للنمـــو. 
استراتيجية اإلثمار القابضة التي تهدف 
إلى تعزيز وزيادة قيمة حقوق مساهميه.
هـــذه  تفاصيـــل  عـــن  اإلعـــان  وســـيتم 
بعـــد  المناســـب  الوقـــت  فـــي  المبـــادرة 
اســـتكمال المراحل الضرورية والحصول 

على الموافقات الازمة.

المنامة - بنك البحرين والكويت

عبدالرحمن سيفأحمد عبدالرحيم 

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب”: منصة 
لالستثمار بالرعاية 

الصحية الصينية

أنها أطلقت  “إنفستكورب”، أمس،  أعلنت 
في  لالستثمار  مخصصة  جديدة  منصة 
شركات الرعاية الصحية الصينية العالية 

الجودة.
حصص  على  “إنفستكورب”  واستحوذت 
داوبــيــه”  ــو  “ل مجموعة  فــي  أقلية  ملكية 
الطبية و “WeDoctor”. وستعمل المنصة 
ــديـــدة عــلــى تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة  الـــجـ

“إنفستكورب” للنمو في آسيا.
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* مستشار وخبير قانوني

519.9
ألــــــف ديـنـــــــار

لتوسعة وتعميق قناة المعامير
الـــبـــحـــريـــن ــة  ــعـ ــامـ ــجـ بـ مــــيــــاه  دورة   54 تـــأهـــيـــل 

طرحــت شــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي في جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات أمــس مناقصة 
لمشــروع توســعة وتعميق قناة المعامير تنافســت عليها 5 شــركات، تم تعليق عطاء أحدها، وكان أقل عطاء بنحو 519.9 ألف دينار لشــركة الســيد 

كاظم الدرازي وأوالده، وأكبرها بقرابة 2.5 مليون دينار.

ويتكون المشروع من توسعة وتعميق قناة المعامير 
والتـــي تقـــع جنـــوب خليـــج توبلـــي، حيـــث يتطلب 
نطـــاق العمـــل اســـتعمال المـــواد المســـتخرجة مـــن 
الموقع لدفن بعض المساحات واألراضي المجاورة. 
هذا وإلى جانب تصميم وبناء المنحدرات وطبقات 

الحماية الصخرية الازمة للقناة.
وتنافســـت 4 شـــركات على مناقصة أخرى لشـــؤون 
األشـــغال بالـــوزارة لتأهيل عـــدد مـــن دورات المياه 
بجامعـــة البحرين، تـــم تعليق عطـــاء إحداها، وكان 
Al a’ali En�( ـأقـــل عطاء ب21.8 ألـــف دينار لشـــركة

gineering(، فـــي حيـــن أكبرهـــا بقرابـــة 59.5 ألـــف 
دينـــار. ويتكـــون المشـــروع مـــن إعـــادة تأهيـــل 54 

دورة ميـــاه بالجامعة، ويتضمـــن نطاق العمل جميع 
األعمـــال المتعلقـــة بالهندســـة المدنيـــة، المعماريـــة، 
الميكانيكيـــة والكهربائيـــة مثـــل تبديـــل األرضيـــات 
الخشـــب والصباغـــة ولوحـــات  أعمـــال  واألســـقف، 
اإلنـــارة واســـتبدال أدوات الصـــرف الصحـــي، علـــى 
أن يتـــم إنجـــاز المشـــروع في غضون 9 شـــهور. كما 
تنافست 3 شركات على مناقصة لوزارة المواصات 
واالتصاالت لتركيب وصيانة المساعدات البحرية، 
تـــم تعليـــق عطـــاء أحدهـــا، وكان أقل عطـــاء بنحو 
54.1 ألف دينار لشركة )المحيط للغوص والخدمات 
البحريـــة(، وأكبرهـــا بقرابة 81.5 ألـــف دينار. ووفق 
وصف المناقصة، فإنه ســـوف يتـــم توريد وتركيب 

6 أعـــداد مـــن المســـاعدات الماحيـــة فـــي مواقـــع 
)محطـــات( مختلفـــة حـــول جزيرة مملكـــة البحرين 
الرئيســـية الفحـــص الشـــامل، والمتابعـــة والصيانـــة 
لجميع وســـائل الماحة، والتي بـــدأت بعد التثبيت 
الماحـــة  علـــى  بالمســـاعدات  والتكليـــف  الكامـــل 
المطلوبة، على أن يتم إنجاز المشـــروع في غضون 
4 ســـنوات. وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات نشـــرت على 
موقـــع مجلس المناقصات والمزايدات أمس فتح 3 
مناقصـــات تابعة لجهتين حكوميتيـــن بإجمالي 12 
عطـــاء، فـــي حين تم تعليـــق 3 مناقصـــات تابعة لـ3 
جهـــات. وبلغ مجموع أقـــل العطاءات المقدمة نحو 

595.8 ألف دينار.

أمل الحامد

استكمال تقديم خدمات “الصناعة” للمستثمرين إلكترونًيا بنسبة 100 %
الــشــركــات وجــمــيــع  والــــــوزارة  بينهم  ــل  ــواص ــت ال ــة  ــي آل تسهيل 

أعلـــن الوكيل المســـاعد لتنمية الصناعة 
بـــوزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
عبدالكريـــم الراشـــد، عن تدشـــين نظام 
المناطـــق  لخدمـــات  جديـــد  إلكترونـــي 
التواصـــل  آليـــة  لتســـهيل  الصناعيـــة؛ 
وجميـــع  والمســـتثمرين  الـــوزارة  بيـــن 
الشركات والمصانع القائمة في المناطق 
الصناعيـــة التابعـــة للـــوزارة إلكترونًيـــا، 

إضافة إلى سرعة إنجاز المعامات. 
ونـــوه الراشـــد أنـــه فـــي ظـــل توجيهات 
مجلـــس الـــوزراء لتســـهيل اإلجـــراءات 
وتوفيـــر افضل الخدمات للمســـتثمرين 
ومتابعـــة وتوجيـــه مســـتمر مـــن وزيـــر 
زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
الزياني لتبني التقنيات الحديثة وتعزيز 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  إلـــى  التحـــول 
التـــي تســـهم فـــي خلـــق بيئة تنافســـية 
داعمـــة لاقتصـــاد المحلـــي تهـــدف إلى 

تســـهيل وتســـريع آلية العمـــل المعتمدة 
من قبل الوزارة، بـــادرت إدارة المناطق 
الصناعيـــة بقطـــاع الصناعـــة بمراجعـــة 
جميـــع إجراءاتهـــا الداخليـــة واألنظمـــة 
اإللكترونية المســـتخدمة وتطوير نظام 
إلكترونـــي متكامـــل لخدمة مســـتأجري 
هـــذا  يتيـــح  إذ  الصناعيـــة،  المناطـــق 
النظـــام المجال بالتقـــدم بجميع طلبات 
اإلدارة  مـــع  والتواصـــل  المســـتثمرين 
الازمـــة  الموافقـــات  علـــى  والحصـــول 

إلكترونًيا.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعـــرب الراشـــد عن 
بالغ شـــكره وتقديـــره لهيئـــة المعلومات 
اإللكترونيـــة لما قدمتـــه من جهد ودعم 
العتمـــاد النظـــام اإللكترونـــي ومشـــيًدا 
بـــه كل  قامـــت  الـــذي  المتميـــز  بالعمـــل 
مـــن إدارتـــي المناطق الصناعيـــة ونظم 
لتصميـــم  الـــوزارة  فـــي  المعلومـــات 

وتنفيـــذ هـــذا النظام داخلًيـــا عن طريق 
موظفيها المبدعين، مشـــيدا في الوقت 
ذاتـــه بالخطوة المتميـــزة للقطاع وذلك 
الســـتكمال منظومـــة تقديـــم الخدمات 
في شـــؤون الصناعة بالوزارة وتقديمها 
والمســـتثمرين  والمصانـــع  للشـــركات 

بشكل إلكتروني بنسبة 100 %.
وتقوم إدارة المناطق الصناعية بتوفير 

مـــا يزيـــد عـــن 10 خدمـــات تتمثـــل في 
طلب إضافة نشـــاط، متابعة إجراءات 
توقيع عقود اإليجار أو تجديدها، طلب 
إصدار شـــهادة مســـح، طلب شـــهادات 
الحكوميـــة،  للجهـــات  الممانعـــة  عـــدم 
البنيـــة  خدمـــات  توصيـــل  طلبـــات 
التحتيـــة، طلبات التوســـعة للمنشـــئات 
وكمـــا يتيح النظام أيضا ســـداد فواتير 
إيجـــار القســـائم الصناعية المســـتأجرة 
صناعيـــة  قســـيمة  بطلـــب  والتقـــدم 
الراغبـــة  والشـــركات  للمســـتثمرين 
الصناعيـــة،  المناطـــق  فـــي  لاســـتثمار 
وغيرها من الخدمات األخرى. وتتوافر 
جميع هذه الخدمات على موقع وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة تحـــت 
الصناعيـــة  المناطـــق  خدمـــات  نطـــاق 
https://service.“ على الموقع التالـــي

.”moic.gov.bh/iad

عبدالكريم الراشد

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

“صــادرات” توقــع أول شراكــة مــع “لولــو هايبرماركــت”
التجزئة لقطاع  دعما  المحلية  المنتجات  لعرض 

أعلنــت صــادرات البحريــن، إحدى المبــادرات الوطنيــة الرائدة لمجلس تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
عــن إبرامهــا عقــد شــراكة أخيــرا مــع “لولــو هايبرماركــت”، قســم البيــع بالتجزئــة لمجموعة لولــو المتعــددة األبعاد 
والجنسيات، تسمح بموجبها بتوفير مساحة مخصصة للمنتجات المصنوعة في البحرين في جميع فروع أسواق 

لولو هايبرماركت داخل وخارج المملكة.

 وتأتـــي هـــذه الشـــراكة تماشـــًيا مـــع رؤية 
صـــادرات البحرين لتوفيـــر حلول جديدة 
تسهم في تسريع نمو الصادرات وتشجيع 
المنتجـــات البحرينيـــة الصنـــع فـــي العمل 
علـــى رفـــع جودتهـــا التنافســـية لتحقيـــق 
وصولها إلى األسواق اإلقليمية والعالمية. 
تشـــتمل الشـــراكة بين صـــادرات البحرين 
ولولـــو هايبرماركـــت علـــى عـــدة عناصـــر 
أهمها، توســـيع نطاق األعمـــال البحرينية 
الحاليـــة لتكون موجودة في جميع فروع 
أسواق لولو هايبرماركت الدولية، ووضع 

المنتجـــات المصنوعة فـــي البحرين على 
أرفف أســـواق لولو هايبرماركت المحلية 
إلبراز المنتجات الوطنية وتمكين الُمنِتج 
البحرينـــي من التوســـع والوصول للفروع 
الدوليـــة عبـــر تنمية العاقات مع سلســـلة 

األسواق العالمية الرائدة. 
إلى ذلك، فإن صادرات البحرين ســـتعمل 
عن كثـــب مع لولـــو هايبرماركت؛ لتحديد 
المنتجـــات ذات الطلـــب األعلـــى، وتلبيـــة 
طموحات المستهلك واحتياجات السوق 
مـــع  المنتجـــات،  قطاعـــات  جميـــع  عبـــر 

التركيز بشكل خاص على المواد الغذائية 
والمنتجـــات الصحيـــة فـــي المقـــام األول، 
إضافة إلى المستلزمات المنزلية واألواني 
والمنتجات التي عادًة ال يكون لها حضور 
كبير في أســـواق لولو هايبرماركت. وقال 
البحريـــن  لصـــادرات  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ناصـــر قائـــدي “نحـــن علـــى ثقة تامـــة بأن 
هذه الشـــراكة اإلستراتيجية مع أحد أكبر 
تجار التجزئة في الشرق األوسط، والذي 
يخـــدم أكثـــر من مليون متســـوق، ســـوف 
يخلق فرًصا هائلة للشـــركات المحلية في 

البحريـــن، مما يعد مصـــدر إيرادات جديد 
لمنتجاتهـــا وخدماتها المحليـــة المتميزة. 
نســـعى مـــن خـــال هـــذه المبـــادرات إلـــى 
أن نشـــجع الشـــركات علـــى وضـــع نفســـها 
بشـــكل أقرب مع المســـتهلكين العالميين، 
خصوصا للشـــركات التي تخطط لتوسيع 
مـــدى الوصول إلـــى منتجاتها أو خدماتها 

في المنطقة وخارجها”.
العالميـــة  لولـــو  مجموعـــة  مديـــر  وقـــال 

جوزيـــر روبـــواال “نؤمـــن باالســـتثمار في 
الجـــودة والتنوع؛ وذلك إلرضـــاء زبائننا، 
صـــادرات  مبـــادرة  مـــع  شـــراكتنا  وإن 
البحرين هي تجســـيد لهذه المساعي. إن 
إيصـــال المنتجـــات والبضائـــع البحرينية 
لمختلـــف دول العالم هـــو واجٌب وامتياٌز 
تتشـــرف بـــه أســـواق لولـــو هايبرماركت. 
وتأتي هذه الخطـــوة للترويج للمنتجات 
المصنوعـــة فـــي البحريـــن عبـــر أســـواق 

لولـــو هايبرماركـــت حـــول العالـــم ضمـــن 
فلســـفة العضـــو المنتـــدب لمجموعة لولو 
العالمية يوســـف علـــي، والتي تنص على 
أن تنمية األمم تعتمد على بناء مصادرها 
اإلداري  المديـــر  وقالـــت  الصناعيـــة”. 
البحريـــن صفـــاء عبدالخالـــق  لصـــادرات 
“تمثل هذه الشـــراكة خطوة حاســـمة من 
شـــأنها أن تفتـــح أبواًبـــا جديـــدة لفـــرص 

التصدير العالمي .

المنامة - صادرات البحرين

جوزير روبواالصفاء عبدالخالق ناصر قائدي
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التاريخ : 14/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-128160(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: السيدة /فاطمة سلمان محمد أحمد رمضان بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/ علي عبدالكريم أحمد الكشي 

 
 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: حكاية مذاق كافيه
 رقم القيد : 125235-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-127209 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:     عقيلة أحمد عيسى النشيط 
االسم التجاري الحالي:   كافي لودنك كافية

االســـــم التجـــاري الجديد : لود كافية
 

قيد رقم : 20645-10

التاريخ :1/9/2020
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
   CR2020-- 108071   اعالن  رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري   ، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى االدارة  خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر :  ميرزا احمد ابراهيم الهدي

االسم  التجاري الحالي :  اكاسيا تجارة عامة وخدمات ادارية
االسم  التجـــاري الجديد: اكاسيا للتجارة واالدارة

رقم القيد :  26932 -10

التاريخ :27/8/2020
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل  
   CR2020-- 120557   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري   ،
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم السجل :2 - 50478

. اســـــــم التاجـــــــــــر :  حسن علي مدن الطيف
االسم  التجاري الحالي :  قرطاسية ابو عالء  

االسم  التجـــاري المطلوب : قرطاسية الحوراء  

التاريخ :14 / 09/2020
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل  
   CR2020-- 126263   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري   ،
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم السجل :79726 - 1

. اســـــــم التاجـــــــــــر :  أيوب علي اكبر إبراهيمي
االسم  التجاري الحالي :  أيوب علي اكبر إبراهيمي   

االسم  التجـــاري المطلوب : مؤسسة أيوب إبراهيمي التجارية

إعالن بحل وتصفية
شركة الصابر لالستشارات ش.ش.و لمالكها افاق رسول غاناي

   سجل تجاري رقم   1-123837

بنــاء علــى قــرار المالــك  لشــركة الصابــر لالستشــارات ش.ش.و لمالكهــا 
افاق رســول غاناي المســجلة على قيد رقم  123837-1 بتصفية الشــركة 
اختياريــا و تعييــن الســادة  / AFAQ RASOOL GANAIمصفيــا للشــركة 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 
( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي 

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، وذلك علــى العنوان 

AFEEALI@GMAIL.COM  :التالي
37252009

التاريخ : 14/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR2019 --  128525 اعالن رقم 

 تنازل    – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلنة ادناه  الســيد عبد هللا محمد صالح احمد الشــيخ محمد     
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى  الســيد محمــد صالــح احمــد 
محمــد صالــح الشــيخ  فعلــى كل من لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إعــالن  بكتــاب مرفقــا بــه ما 

يعزز اعتراضه .
رقم القيد :  75622  -  1

االسم التجاري :   سمارتكس للدعاية واالعالن
رقم القيد :  75622 - 3

االسم التجاري :    راب وديب سناكس

إعالن بحل وتصفية
شركة الموجة السابعة لتعليم الفنون ذ.م.م

   سجل تجاري رقم   1-104427 

بنــاء علــى قــرار الشــركاء  شــركة الموجــة الســابعة لتعليــم الفنــون ذ.م.م  
المســجلة علــى قيــد رقــم  104427-1 بتصفية الشــركة اختياريــا و تعيين 
السادة  / لزلي بنت محمد حسن بن عبد هللا الجشي  مصفيا للشركة بهذا 
يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 21 ( 
لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي 

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، وذلك علــى العنوان 

التالي: عنوان المصفي:
lesad70@hotmail.com   -    )+ 973( 33277757

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 HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

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

  HRD@ALHILALHEALTHCARE.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

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

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

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD ,

 suitably qualified applicants can contact 17822228  o
  HRGUARDS@SECURICORE.BH

AWRAA FOR SELLING TELEPHONE ACCESSORIES AND COMPUTERS EQUIPM has a vacancy 
for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39890033  or  
ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM

Sky International Trading W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17217800  or 
 ASHRAF@SKYINTLBH.COM

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(GRILLING) , 

suitably qualified applicants can contact 39939974  or
  SAMIALMULLA15@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

Al Nadwi Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17276007  or
  SAWARI.BAH@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) ,

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

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

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

Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 PLANT / UNIT OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17233317  or  
aquatt.hr@gmail.com

MOHAMED HELAL CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36360003  or 
 ADELHELAL66@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

HALEEMA SADIA MOHAMMAD GENERAL TRADE has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38957110  or 
 BURJNAWAL00@GMAIL.COM

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

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

SAMRA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33523132  or
  Gujjarg1614@yahoo.com

VALVE TECH TESTING AND SERVICES SPC Owned by Mr Abdul Salam Moha has a vacancy for 
the occupation of  MECHANICAL FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 34010755  or
  SULTANSALAM2000@YAHOO.COM

TEHSIN CONSTRUCTION CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39044244  or 
 ZAMIMULLAH123@GMAIL.COM

DESI BAZAR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 63666602  or
 786mba@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 33622831  or  
SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM

FANCY SALOON has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34453238  or
  CH.ABKHAN96@GMAIL.COM

Aqiq Al Yemen Jewellery S.P.C Owned by Mohammed Aref has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37252585  or  
MOHD.AREF1994@YAHOO.COM

BAKHT MUNIR TRADING CO Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33920671  or
  MUNIRSCP333@GMAIL.COM

BURJ GOLDEN ALUMINIUM has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39777274  or 
 AYEDABDULLAMANOOKH@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

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

AL REDA HOME FOR FIXING FURNITURE has a vacancy for the occupation of
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33668682  or
  FALA27H@GMAIL.COM

Alkarama Fresh Juice co wll has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39929669  or
  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 33367000  or 
 A_1999_A@HOTMAIL.COM

CONTAINER FREIGHT STATION has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(FORKLIFT) , 

suitably qualified applicants can contact 33777401  or 
 SHELIL@CFSBH.COM

SHARJAH CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of
  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17899188  or
  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM

Omar Banafea Oud Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33440279  or
  BOFACTORY@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17701900  or 
 hrd@arcal.biz

Jaser Construction has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33220455  or
  JASERCONT@GMAIL.COM

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE has a vacancy for the occupation of  
CHIEF ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17636666  or  
AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of
  SPECIALISED DOCTOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17532010  or
  hussain.alali@royalbhrn.com

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

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

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

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

ALMOAYYED STATIONERY has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17226611  or
  almoayyed@gmail.com

AL HEDAYA FOR CAR SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39691755  or 
 ALSKHAAGARAGE@GMAIL.COM

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of
  HEAVY VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17291499  or  
alahbarconstruction@gmail.com

NEJOOM JAW COLDSTORE has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34573196  or
  MOHAMMED_ALROMAIHI@HOTMAIL.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN(COMPUTER) ,

 suitably qualified applicants can contact 17532010  or
  hussain.alali@royalbhrn.com

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

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

NEW BEST AUTO MECHANICAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39200345  or
  ALMUGHALPK@YAHOO.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

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

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

SHADY LADY BEUTY & Fitness CENTER has a vacancy for the occupation of 
 BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33447899  or
  BLACKMSKY@ME.COM

FRONT LINE INSULATION AND CONCRETE SYSTEMS CO.S.P.C OWNED BY BATOOL SAYED 
ALI SAEED ALI has a vacancy for the occupation of 

 MARKETING EXECUTIVE ,
 suitably qualified applicants can contact 17660326  or  frontline.bh@hotmail.com

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 33388174  or
  INFOMOHD@YAHOO.COM

Boutique Flower and Moon has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32141119  or
  RABAB9898@GMAIL.COM

SAMRA PARVEEN BEAUTY SALON has a vacancy for the occupation of  
BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33523132  or 
 GUJJARG1614@YAHOO.COM

Litwin Saudi Arabia Company Ltd - Foreign Branch has a vacancy for the occupation of  
MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) ,

 suitably qualified applicants can contact 36484100  or 
 CHAIRMAN@LITWINKSA.COM

BLAZE RESTAURANT W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CASHIER , 

suitably qualified applicants can contact 17623625  or  
MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.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

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

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

Afro  Entertainment Middle East S.P.C has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 35461012  or
  afroentertainmentspc@gmail.com

PERSPECTIVE BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  MASON , 

suitably qualified applicants can contact 33328329  or 
 ABTISAMNAYEF3@GMAIL.COM

HIDD CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17671443  or 
 JASSIMBUALI@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

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

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

FLUID TECH TRADING EST has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17623583  or  
FLUIDTECHBH@GMAIL.COM

SANATEN CONSTRUTION has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39761904  or
  Y60092@HOTMAIL.COM

KIW GARDEN CAFETRIA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39857572  or
  S208030@HOTMAIL.COM

ALBATRA’A TRADING & CONTRACTING EST. has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17730743  or 
 AFFOUNI1@BATELCO.COM.BH

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33003044  or 
 HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.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

KHALID STYLE TRADING has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33222100  or  
KHALID_STYLE_9@HOTMAIL.COM

SPARK WELDING AND FABRICATION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39847654  or 
 SAYEDFAYEZ2016@HOTMAIL.COM

SWAT CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33394545  or
  Swat.sk89@gmail.com

HAJEN CONSTRUCTION S.P.C has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33610210  or 
 hajenspc.const@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  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) ,

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

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

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

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
FOREMAN ELECTRICAL WORKS , 

suitably qualified applicants can contact 17826660  or 
 PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 suitably qualified applicants can contact 77008809  or
  ALALIL.EST@GMAIL.COM

WHITE DOTS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 39612772  or 
 HANANJANAHI@GMAIL.COM

MIRCH MASALA RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 KITCHEN WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39120524  or
  PARVEEN.EBRAHIM@YAHOO.COM

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
  FITTER ,

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

FRREEQ AL BINALI BAKARY has a vacancy for the occupation of 
 BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39723185  or 
 SHARK_779@HOTMAIL.COM

U-beauti Salon S.P.C. has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 13961999  or
  ubeauti@aol.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

NINE OK SHAWARMA has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33120021  or 
 MONAISA.77@HOTMAIL.COM

DANYAL GATE GRILL has a vacancy for the occupation of
  COOK(ASSISTANT) , 

suitably qualified applicants can contact 77027703  or
  DANYALGATEGRILL@OUTLOOK.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

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

 suitably qualified applicants can contact 33972312  or  
gssbh.wll@gmail.com

RAJASTHAN GENTS SALOON has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33627823  or
  SS2595992@GMAIL.COM

ZEUS ARTS GALLERY has a vacancy for the occupation of  
MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 33555528  or  
JEHADJ528@GMAIL.COM

Darb Shakamba Contracting Co. WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33847999  or 
 DSHAKMBA@GMAIL.COM

H Care Salon & Spa has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(SALES) , 

suitably qualified applicants can contact 39117766  or 
 BH33693609@GMAIL.COM

SUPER PLASTIC FOR MANUFACTURING OF PLASTICS PRODUCTS W.L.L has a vacancy for 
the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33491678  or 
 SUPERPLASTIC2018@GMAIL.COM

Everest printing has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33650003  or 
 BU.SALMAN.555@GMAIL.COM

IMRAN ELECTRONIC S.P.C Owned by MUHAMMAD IMRAN has a vacancy for the occupation 
of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33043618  or
  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM

Code Genie IT Solutions has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 34536220  or  
ABEHAIMID@GMAIL.COM

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  
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

MAITHAM FOODSTUFF EST. has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17640787  or 
 JAFFAR.AR@HOTMAIL.COM

HUDSON CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17662296  or 
 a01alkhalifa19363@outlook.com

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17822228  or
  HRGUARDS@SECURICORE.BH

Al-muntasir building construction co spc has a vacancy for the occupation of  
WIREMAN(ELECTRICAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17324494  or 
 MUNTASIRCON@YAHOO.COM

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33367000  or
  A_1999_A@HOTMAIL.COM

FALCON CEMENT COMPANY B.S.C. (C) has a vacancy for the occupation of 
 CHEMIST (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 77144446  or
  ahameed@falcon-cement.com

OutSource Cleaning Service has a vacancy for the occupation of  
OFFICE HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 36468995  or  
OUTSOURCE-BH@OUTLOOK.COM

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17431517  or 
 FATEH44M@GMAIL.COM

SOLIDEER FOR OFFICE PRINTING HOUSE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33211777  or 
 HKALATHEM@GMAIL.COM

ZAYANI OTIS ELEVATOR COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
INSTALLATIONS TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17737888  or  AQ.ALHADDAR@OTIS.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  
RIGGER ,

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 33367000  or
  A_1999_A@HOTMAIL.COM

HILTI BAHRAIN CO WL L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17811675  or 
 SAGER@SHAHEENGROUP.COM

KUWAITI MANAGER CONTRACTING S.P.C has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 77722722  or
  S.SWAPNA@KMCHOLDING.COM

BANT AL RIFFA CLEANING has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17771763  or  
FATIMA.ALRIFFAIE@GMAIL.COM

Mc 6 Construction S.P.C has a vacancy for the occupation of  
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) ,

 suitably qualified applicants can contact 17402050  or 
 dhiya.alasfoor@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

Danat Dareen 2 Contracting WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39616667  or
  FADHELZAYER@GMAIL.COM

MAGNUM INDUSTRIAL LABORATORIES  S.P.C has a vacancy for the occupation of  
LABORATORY TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17832288  or
  personnd@alkhalidiagroup.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

Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 ELECTRICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17233317  or 
 aquatt.hr@gmail.com

HIGH WAVES MARINE SERVICES has a vacancy for the occupation of  
OFFICER(NAVIGATION) , 

suitably qualified applicants can contact 39435598  or 
 SAJJADAWAN8366@GMAIL.COM

Sham Stones Trading Co.Wll has a vacancy for the occupation of  
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL , 

suitably qualified applicants can contact 36915910  or 
 Shamtrading.bh@hotmail.com

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

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

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

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

Alwanarah resturant has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33659959  or 
 MUNSURALAM51@GMAIL.COM

Mazali Restaurant has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17292662  or 
 LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM

CHEINNQ CAR 2000 CAR POLISHINNG has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33141219  or 
 MRAAY2015@GMAIL.COM

POWERS EYE TRADING Company WLL has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 38261769  or 
 powersfoodbh@gmail.com

H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. has a vacancy for the occupation of
  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 35349089  or 
 S.HUSSAIN298@GMAIL.COM

The International Co. for Building Materials Limited (BINEX) - B has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39395335  or
  TAWFIQ.HUMAID@BINEX.COM.SA

BOOKMATES CONSULTANTS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 39631202  or 
 BOOKMATESBAHRAIN@GMAIL.COM

NABEEL ANJUM S.P.C Owned by NABEEL ANJUM has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33769819  or 
 C.PRINCE82@YAHOO.COM

ALJAZA TOYS CENTER has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39877847  or 
 ramees.kavu@gmail.com

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

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

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

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
PLANT / UNIT OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17786665  or 
 sayed.saeed@nccbahrain.com

LIYA FALAFIL KARAK TEA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39452741  or
  HOORALAND@GMAIL.COM

Al Waseet Cold stores has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33007733  or 
 MR.SIZZURP@HOTMAIL.COM

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

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

WALD AHMED CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39625104  or
  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM

PRO COAT W.L.L has a vacancy for the occupation of  
QUALITY INSPECTOR , 

suitably qualified applicants can contact 17811757  or
  info@procoat.co

AHMED HASAN ALIPOUR has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39120576  or
  MAHMOODILLEMSANY.SALEH68@GMAIL.COM

RICI Co W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 37322454  or  
mazharh@gmail.com

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34342819  or 
 KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM

PAINT WITH COLOR has a vacancy for the occupation of
  PAINTER ,

 suitably qualified applicants can contact 39936654  or 
 PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM
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يبحث أبعاد أزمة المســتضعفين في سياســة نظــام الماللي

إيران.. كتاب يكشف تآكل مبادئ الثورة اإليرانية

صدر عن المعهد الدولي للدراسات اإليرانية “رصانة”، 
كتـــاب “حـــراك المســـتضعفين وتـــآكل مبـــادئ الثـــورة 
القاســـم  أبـــو  للكاتبيـــن محمـــود حمـــدي  اإليرانيـــة”، 
وعبدالـــرؤوف مصطفى الغنيمي. تضمن الكتاب 291 
صفحـــة، وحاول بحث أبعاد أزمة المســـتضعفين في 
السياســـة اإليرانيـــة، كما عبر عن الحالـــة التي وصلوا 
إليها، السّيما أنَّ النظام وعدهم في ظّل األيديولوجيا 
اإلسالموية بنسختها الشـــيعية بتمكينهم على جميع 
األصعـــدة. إال أنـــه وبعـــد أربعـــة عقـــود وجـــد هـــؤالء 
أنفســـهم في مواجهة اســـتكبار رجال الدين والدائرة 
التـــي تؤيدهـــم، مـــع حصـــول النظـــام على كثيـــٍر من 

المكاسب نتيجة استغالله للتعبئة والحشد.
ومســـارات  المســـتضعفون  األول:  الفصـــل  وتنـــاول 
االنتقال من التقية إلى الثورة، مفهوم “المستضَعفين” 
وشـــروط االســـتضعاف، ومفهوم “المستضَعفين” عند 
الشـــيعة، ومسارات انتقال الشيعة من االضطهاد إلى 
التمكيـــن. فيما بحث الفصل الثاني: إيران ومشـــروع 
حماية المســـتضعفين في الداخل: اأُلطر والسياسات 
وأدوات التنفيـــذ، بـــثَّ الوعـــي والتعبئـــة والتحريض 
لتمكيـــن  الدســـتورية  واأُلُســـس  الثـــورة،  علـــى 
وتقويـــض  جديـــدة  شـــرعية  وبنـــاُء  المســـتضعفين، 
مظاهـــر االســـتكبار ورمـــوزه، وأدوات وبرامج تمكين 
المســـتضعفين من خـــالل أدوات التمكين السياســـي 

واالقتصـــادي واالجتماعـــي والثقافـــي. أمـــا الفصـــل 
الثالـــث: إيران ونصرة المســـتضعفين خارج الحدود: 
األهداف والمجاالت وأدوات التنفيذ، فقد اســـتعرض 
مفهوم المســـتضعفين في الخارج ومجاالت ومراحل 
نصرتهـــم وتمكينهم باســـتخداِم أدوات القوة الناعمة 
والصلبـــة. وفـــي الفصـــل الرابـــع: العالقة بيـــن الدولة 
والمجتمع في إيران: مكاسب السلطة وأثُر سياساتها 
م الكتاب العوامل المؤثرة على  على المستضعفين، قدَّ
عالقة المجتمع بالدولة، ومكتســـبات النظام اإليراني 
مـــن تبني مبدأ المســـتضعفين، وأثر سياســـات النظام 

وتوجهاته على العالقة بين الدولة والمستضعفين.
المســـتضعفين  د  تمـــرُّ الخامـــس:  الفصـــل  وناقـــش 
إيـــران،  فـــي  السياســـية  الشـــرعية  أزمـــة  وتجليـــات 

ـــات بعـــد الثورة وإخفاق مشـــروع  احتجاجـــات األقليَّ
الدولة األمة، واالحتجاجات الشـــعبية ضد سياســـات 
النظام، واالحتجاجات الفئوية وتعبئة المستضعفين.
كمـــا شـــرح الفصل الســـادس: المســـتضعفون واألبعاد 
الداخليـــة والخارجية لألزمة فـــي إيران: احتجاجات 
الوقود 2019م نموذًجا، البيئـــة الداخلية والخارجية 
لألزمة، وأبعاد الغضب الشـــعبي وسمات احتجاجات 
األيـــام الســـتة. وكذلـــك خيـــارات تعامـــل النظـــام مـــع 
االحتجاجات بين االســـتيعاب والقمع. كما استعرض 
دالالت العمليـــة االحتجاجية والمعالجـــات المحتملة 
واألخيـــر:  الســـابع  الفصـــل  كشـــف  كذلـــك  لألزمـــة. 
حـــراك الُمســـتضعفين فـــي الخـــارج ومـــأزق مشـــروع 
إيـــران في اإلقليـــم، عن العامل اإليرانـــي في انطالق 
وموقـــع  ولبنـــان،  بالعـــراق  الحاشـــدة  االحتجاجـــات 
العراق ولبنان في اإلستراتيجية اإليرانية، واألدوات 
األيرانية للهيمنة على الساحتين العراقية واللبنانية، 
وكذلـــك الحـــراك االحتجاجي في العـــراق ولبنان ضد 
النفوذ اإليراني، ثم انعكاسات االحتجاجات الشعبية 
على مســـتقبل مشروع إيران اإلقليمي. وفي الختام، 
ـــه لم يتـــم تـــداول مفهوم  فـــإنَّ هـــذا الكتـــاب أثبـــت أنَّ
فـــي إيـــران منذ الثورة بهذه الكثافـــة مثلما تم تداول 
مفهـــوم “المســـتضعفين”، لدرجة أنَّ النخبـــة الحاكمة 
فـــي إيران بقيادة المرشـــد قد اســـتمدت نصيبا كبيرا 
من شـــرعيتها مـــن خالل الترويج لهـــذا المفهوم لعدة 

اعتباراٍت نظرية عقدية، وأخرى موضوعية.

دبي - العربية.نت

جنيف ـ وكاالت

المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  حـــذرت 
أن  مـــن  “اليونيســـيف”  للطفولـــة 
مليونـــي طفل يمني فـــي صراع بين 
الحيـــاة والموت جـــراء معاناتهم من 
سوء التغذية الحاد؛ نتيجة استمرار 
الصراع في البالد منذ نحو 6 أعوام. 
وقالـــت “اليونيســـيف” في بيان على 
موقعها أمس: “وفقا لتقدير المنظمة، 
هنـــاك مليونا طفل في اليمن يعانون 
من ســـوء التغذية الحـــاد، بمن فيهم 
325 ألف طفل دون ســـن الخامســـة، 
يعانـــون من ســـوء التغذية الشـــديد، 
ويكافحـــون مـــن أجـــل البقـــاء علـــى 

قيد الحياة في ظل تدهور الظروف 
وانهيـــار  والمعيشـــية،  االقتصاديـــة 
المرافق الصحيـــة الحكومية ونقص 
الكادر الطبي”. وأكدت “اليونيسيف”، 
أنهـــا “علـــى الرغـــم من انعـــدام األمن 
وتواصل العنف، تواصل وشـــركاؤها 
دعـــم اإلدارة المجتمعيـــة المتكاملـــة 
الحـــاد وتعزيزهـــا”،  التغذيـــة  لســـوء 
مشيرة إلى “أنها خالل النصف األول 
مـــن العـــام 2020، فحصـــت أكثر من 
1.5 مليون طفل دون سن الخامسة، 
تبين أن بينهم 96344 طفال يعانون 
من سوء التغذية الوخيم تم قبولهم 

للعالج”.

اليمن.. مليونا طفل يكافحون الموت

القاهرة ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  بحـــث 
المصـــري  ونظيـــره  الفـــروف  ســـيرغي 
ســـامح شـــكري، تطورات األوضاع في 
ليبيـــا وســـوريا وفلســـطين، والعالقات 

الروسية المصرية. 
وذكـــرت وزارة الخارجية المصرية في 
بيـــان أمـــس اإلثنيـــن أن شـــكري أجرى 
اتصاال هاتفيا مع الفروف، وبحثا عددا 
من القضايا اإلقليمية التي تهم البلدين  

الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال   .
حافـــظ،  أحمـــد  المستشـــار  المصريـــة 
إن شـــكري أكـــد أهميـــة تجميـــد الوضع 
الميدانـــي، والتوصل إلـــى اتفاق لوقف 

إطالق نار شـــامل ورسمي، وتفكيك 
الميليشـــيات وخـــروج جميـــع 

مـــن  األجنبيـــة  القـــوات 
األراضي الليبية.

البيـــان  وأضـــاف 
بحثـــا  الوزيريـــن  أن 

مســـتجدات الملـــف الســـوري، وضرورة 
االســـتمرار فـــي الدفـــع قدمـــا بالمســـار 
السياســـي؛ بهدف الوصول إلى تسوية 
شاملة لألزمة اســـتنادا إلى المرجعيات 

األممية ذات الصلة.
مـــن جانب آخر، اســـتقبل قائد “الجيش 
الوطنـــي الليبـــي” المشـــير خليفة حفتر 
أمـــس اإلثنين فـــي مقر القيـــادة العامة 
للجيـــش بمدينـــة بنغـــازي شـــرق البالد، 
الوفد األمني المصـــري المكلف بمتابعة 

الشأن الليبي. 
وذكـــر بيـــان صـــدر عـــن القيـــادة العامة 
الوفـــد  وأعضـــاء  حفتـــر  أن  للجيـــش 
المصري برئاســـة اللـــواء أيمن بديع 
الموضوعـــات  “بعـــض  بحثـــوا 
المهمة المشتركة بين البلدين 
الشـــقيقين، والمســـتجدات 
المحلية  الساحتين  على 

والدولية”.

مصر تدعو لخروج القوات األجنبية من ليبيا

بيروت ـ وكاالت

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق 
اإلنســـان، أمـــس اإلثنيـــن، بـــأن دوي 6 
انفجـــارات قويـــة ُســـمعت صباحـــا في 
مدينة البوكمال بريف دير الزور، ناجمة 
عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية 
الميليشـــيات  مواقـــع  باســـتهداف 
منطقـــة  فـــي  المتمركـــزة  اإليرانيـــة 
البوكمـــال  مدينـــة  جنـــوب  “الثالثـــات” 
قـــرب الحـــدود الســـورية العراقية في 
ريف ديـــر الزور الشـــرقي، وهو ما أدى 
إلى مقتل 10 من الميليشيات الموالية 

إليران من جنسيات غير سورية.
كمـــا كشـــفت المعلومـــات أن ســـيارات 
إســـعاف هرعـــت مـــن مدينـــة البوكمال 
نحـــو مواقـــع الضربـــات الجويـــة، كمـــا 
تســـبب القصـــف بتدميـــر مســـتودعات 

ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.
وكان المرصد الســـوري قد نشـــر في 3 
ســـبتمبر الجـــاري، أن طيران يرجح أنه 
إســـرائيلي، اســـتهدف مواقـــع للقـــوات 

لهـــا،  التابعـــة  اإليرانيـــة والميليشـــيات 
باديـــة  ضمـــن  الثالثـــات  منطقـــة  فـــي 
البوكمـــال بريـــف ديـــر الزور الشـــرقي، 
ما أدى لســـقوط قتلـــى وجرحى، حيث 
وثق المرصد الســـوري مقتل 9 من تلك 

الميليشيات وجرح آخرين.
كمـــا أشـــارت المصـــادر إلى اســـتهداف 
جـــوي مـــن قبل طيـــران حربـــي يرجح 
أيـــام  أنـــه إســـرائيلي، اســـتهدف قبـــل 

أيضـــا، موقعـــا تابعا لـ “ميليشـــيا حزب 
هللا العراقـــي”، يقـــع علـــى بعـــد 5 كلـــم 
بأطـــراف مدينـــة  الرحبـــة  قلعـــة  عـــن 
الميادين في ريف دير الزور الشـــرقي، 
األمـــر الـــذي أدى إلى مقتـــل 7 عناصر 
مـــن الميليشـــيا، وعدد القتلى مرشـــح 
بعضهـــم  جرحـــى  لوجـــود  لالرتفـــاع 
في حـــاالت خطرة، باإلضافـــة لوجود 

معلومات عن قتلى آخرين.

طائرات حربية إسرائيلية

ســماع دوي 6 انفجــارات قويــة فــي منطقــة “الثالثــات” جنــوب البوكمال
مقتل 10 إيرانيين بقصف إسرائيلي في سوريا

لندن ـ وكاالت

أفـــاد تقرير نشـــرته صحيفـــة “التايمز” 
البريطانية، بوجود تعاون بين ميليشيا 
“حزب هللا” اللبنانية ومنظمة “الجيش 
الجمهـــوري األيرلندي الجديـــد”، والتي 
تعد أكبـــر جماعـــة جمهوريـــة معارضة 
أنـــه  التقريـــر،  وأوضـــح  أيرلنـــدا.  فـــي 
يشـــتبه بكون “حزب هللا” اللبناني يّمد 
“الجيش الجمهوري األيرلندي الجديد” 
بالتمويل والعتاد العسكري. واعتمدت 
الصحيفـــة فـــي تقريرهـــا علـــى تقييـــم 
قامت به االستخبارات البريطانية بناء 
علـــى أدلـــة جمعهـــا عميل جهـــاز األمن 
الداخلـــي “إم آي 5”، دينيس ماكفادين، 
والـــذي عمـــل علـــى رصـــد المعارضيـــن 
لبريطانيا ألكثر مـــن 20 عاما، حتى تم 
الكشف عن هويته في الشهر المنصرم.
وتشـــتبه أجهـــزة األمـــن علـــى جانبـــي 
الحـــدود األيرلنديـــة، فـــي أن عالقـــات 
“الجيش الجمهوري األيرلندي الجديد” 
قـــد تكـــون تّوجـــت باســـتيراد أســـلحة 

تتضمن قذائف هاون وبنادق تستعمل 
ألغراض هجومية. وبحسب “التايمز”، 
الشـــرطي  ماكفاديـــن،  دخـــل  فقـــد 
الســـابق الـــذي عمل بالشـــرطة الخاصة 
بأســـكتلندا، لبرنامج “حماية الشـــهود”، 
عقب توقيف عشـــرة أشخاص بأيرلندا 

الشمالية بتهم تتعلق باإلرهاب.
فيهـــا  شـــارك  التـــي  العمليـــة  وخـــالل 
Arba� باســـم  وعرفـــت  “ماكفاديـــن، 

cia”، تم الكشـــف عن تواصل “الجيش 
مـــع  الجديـــد”  األيرلنـــدي  الجمهـــوري 
عناصر من “حزب هللا” وبعض الفصائل 

الفلسطينية في العام 2017.
“الجيـــش  مـــن  عناصـــر  وســـافر 
الجمهـــوري األيرلنـــدي الجديـــد” إلـــى 
لبنان العـــام 2018 للقـــاء ممثلين عن 
إيـــران؛  مـــن  المدعـــوم  هللا”،  “حـــزب 

ليحصلوا على أسلحة.

عناصر من ميليشيا حزب الله

التايمــز تكشــف عن تمويــل ودعــم عســكري للجيــش الجمهــوري األيرلندي
تنسيق بين “حزب اهلل” وتنظيم عسكري أوروبي محظور

بغداد ـ وكاالت

ــدة مــنــاصــب رفــيــعــة في  شـــهـــدت عــ
العراق، أمس اإلثنين، تغييرات مهمة، 
مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  عين  فقد 
الكاظمي، أسماء جديدة في مناصب 
ــدة بــيــنــهــا مــنــصــب وكــيــل  إداريــــــة عــ
ومحافظ  الوطني  المخابرات  جهاز 
ــي. وعــيــن  ــراقـ ــعـ ــنــك الـــمـــركـــزي الـ ــب ال
محافظا  غــالــب  مصطفى  الكاظمي 
رؤوف  عزيز  ومنهل  المركزي،  للبنك 
الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي 
ــيــات لــجــهــاز  ــل ــعــم ــــشــــؤون ال ــال ل ــيـ وكـ
عالء  عين  كما  الوطني.  المخابرات 
الــنــزاهــة،  لهيئة  رئيسا  حميد  ــواد  جـ

للمصرف  مديرا  الجلبي  وسالم 
العراقي للتجارة.

وأفـــــــــــادت مـــعـــلـــومـــات 
ــأن غــالــبــيــة  ــ لــلــعــربــيــة ب
ــق  األســـمـــاء الـــتـــي وافـ

لتسلم  الكاظمي  عليها 

قبل  ترشيحها من  تم  المناصب  تلك 
القوى السياسية في البالد. إلى ذلك، 
أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء 
أنه  السياسية  القوى  أبلغ  األخير  أن 
لم  إذا  شخص  أي  تعيين  سيرفض 
الوظيفة  بحسب  اختصاصيا،  يكن 
كما  إليه.  سيوكل  الــذي  المنصب  أو 
ليس  الــجــدد  المسؤولين  أن  أوضـــح 
توجد  وال  فــســاد  مــلــفــات  أي  لــديــهــم 
تعيينهم  على  داخلية  اعتراضات  أي 
فــي وقت  هــذا  يــأتــي  فــي مناصبهم. 
يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية 
ــا. ومــنــذ  ــضـ وســيــاســيــة وصــحــيــة أيـ
الــشــارع  يطالب  أشــهــر،  قبل  تعيينه 
بوقف  ــوزراء  ال رئيس  العراقي من 
في  المحاصصة  وإلغاء  الفساد، 
بلد يخضع العديد من الملفات 
التعيينات،  بينها  فيه ومن 
ــة  ــصــ ــاصــ ــحــ ــمــ ــ إلــــــــــى ال

وتقاسم األحزاب.

تغييرات مهمة في مناصب رفيعة عدة بالعراق
طوكيو ـ رويترز

الحـــزب  رئاســـة  انتخابـــات  انتهـــت 
الحاكـــم فـــي اليابـــان أمـــس اإلثنيـــن 
بفوز يوشـــيهيدي سوغا خلفا لرئيس 

الحزب المستقيل شينزو آبي.
وفـــاز يوشـــيهيدي ســـوغا، البالغ من 
العمـــر 71 عاما، في انتخابات زعامة 
الحـــزب الديمقراطـــي الحـــر الحاكم 
يمهـــد  ممـــا  اإلثنيـــن،  اليابـــان،  فـــي 
الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء 
فـــي تصويـــت برلماني يـــوم األربعاء 

المقبل.
وقـــال ســـوغا فـــي وقـــت ســـابق إنه 
سيســـير على نهج آبـــي المتمثل في 

التيســـير  بالغـــة  نقديـــة  سياســـة 
ويواصـــل اإلنفاق الحكومي 

ويعتمـــد  واإلصالحـــات 
نهجا دبلوماسيا يرتكز 
علـــى التحالـــف األمني 
بين الواليـــات المتحدة 

واليابان، وفقا لرويترز.
ويعتبـــر ســـوغا حليفا قديمـــا لرئيس 
الوزراء الســـابق شـــينزو آبي، وشغل 
منصب كبيـــر أمناء مجلـــس الوزراء 
خـــالل رئاســـة آبـــي الحكومـــة التـــي 

استمرت نحو 8 سنوات.
أن  إلـــى  تشـــير  المؤشـــرات  وكانـــت 
ســـوغا سيحقق الفوز برئاسة الحزب 
الحاكـــم، وبالتالـــي انتخابـــه لرئاســـة 
الوزراء خالل التصويت في البرلمان 
الياباني يوم األربعاء بسبب األغلبية 
التي يحظى بهـــا الحزب في مجلس 
النواب، وســـيكمل فتـــرة آبي كزعيم 

للحزب حتى سبتمبر 2021.
وكان آبـــي أكثر رؤســـاء وزراء 
اليابـــان بقـــاء في الســـلطة، 
أعلـــن الشـــهر الماضي إنه 
سيستقيل بسبب سوء 

حالته الصحية.

اليابان.. يوشيهيدي سوغا خلفا لشينزو آبي

إصابة 5 نواب في مجلس 
األمة الكويتي بكورونا

مــرزوق  الكويتي  األمــة  مجلس  رئيس  أعلن 
تأكدت  اآلن  حتى  أنه  اإلثنين،  أمس  الغانم، 
إصــابــة أكــثــر مــن 5 نـــواب بــفــيــروس كــورونــا 
تأجيل  تم  أنــه  إلــى  الغانم  ولفت  المستجد.  
جلسة كانت مقررة اليوم إلى الثالثاء المقبل، 
في  السبت.  النواب  كل  فحص  يتم  أن  على 
الكويتية  غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
ــيــن، تــأكــيــد إصــابــة 708 حــاالت  ــن أمـــس اإلث
بـــالـــعـــدوى، وتــســجــيــل 506 حـــاالت  جـــديـــدة 
إجمالي  ليصبح  شفاء، وحالة وفاة جديدة، 

عدد اإلصابات في البالد 95,472 حالة.
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ضم االتحاد األوروبي صوته، أمس 
اإلثنيـــن، لألصوات المنـــددة بإعدام 
إيـــران للمصارع نويد أفـــكاري الذي 
أدين بقتل موظـــف حكومي، خالل 
تظاهـــرات ضد الحكومة في جنوب 

البالد العام 2018.
المفوضيـــة  باســـم  وقـــال متحـــدث 
األوروبية بيتر ســـتانو فـــي بيان إن 
عمليـــة  يديـــن  األوروبـــي  “االتحـــاد 

اإلعدام هذه بأشد العبارات”.
ونقلـــت “فرانـــس برس” عن ســـتانو 
قوله “حقوق اإلنســـان تبقى عنصرا 
أساســـيا فـــي انخراطنـــا مـــع إيران. 
سنستمر في التواصل مع السلطات 
اإليرانيـــة بشـــأن هـــذه المســـألة )...( 
المنفصلـــة  القضايـــا  إلـــى  إضافـــة 

المشـــابهة لعمليـــة اإلعـــدام األخيرة 
هذه”.

أن  األوروبـــي  المســـؤول  وأكـــد 
“االتحـــاد األوروبي يعـــارض عقوبة 
الظـــروف  جميـــع  فـــي  اإلعـــدام 

والحاالت من دون استثناء”.

وتابع “هذه عقوبة وحشـــية وتفتقد 
لإلنســـانية وال تحمـــل أي تأثيـــرات 
رادعـــة وتمّثـــل إلغـــاء غيـــر مقبـــول 

للكرامة والنزاهة اإلنسانية”.
ورأت منظمـــة العفـــو الدوليـــة التي 

تتخذ من لندن مقرا لها أن “اإلعدام 
يمثـــل  الســـبت  ألفـــكاري  الســـري” 
“مهزلـــة مروعة للعدالـــة تحتاج إلى 

تحرك دولي فوري”.
كمـــا دان وزير الخارجيـــة األميركي 
مايك بومبيـــو عملية اإلعـــدام التي 

اعتبرها “وحشية”.
إلـــى ذلـــك، أعلنـــت وزارة الخارجية 
اإليرانيـــة، أمس اإلثنين، اســـتدعاء 
طهـــران  فـــي  األلمانـــي  الســـفير 
هانـــس-أودو موتِســـل علـــى خلفية 
تغريـــدات للســـفارة منـــددة بإعـــدام 
المصـــارع نويـــد أفكاري بعـــد إدانته 
بقتل موظـــف حكومي على هامش 
“أعمـــال شـــغب” فـــي صيـــف العـــام 

.2018

إدانة أوروبية “شديدة اللهجة” إلعدام المصارع اإليراني

ردود فعل غاضبة على إعدام المصارع اإليراني نويد أفكاري

الكويت ـ كونا
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فـــي القســـم الثانـــي مـــن هـــذا المقال، ســـلطنا الضـــوء علـــى اختصاصات وســـنوات 
انضمام مملكة البحرين لعدد من المنظمات الدولية قبل االســـتقالل، في الفترة من 
1951 إلـــى 1969م، على خلفية تصريح رئيس اللجنة التأسيســـية لالتحاد العالمي 
لمنظمـــات المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة )اليونيســـمو(  )UNISMO(عبدالنبي 
عبدهللا الشـــعلة، الخـــاص باختيار االتحاد المملكة مركزًا له، على ضوء إنشـــاء أول 
جمعية متخصصة في البالد منذ أكثر من عقدين بعامين، وهي جمعية المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة. ونتمـــم اليـــوم بالقســـم الثالـــث واألخيـــر، رصد 
المنظمات العالمية التي التحقت بها البحرين بعد االستقالل في 14/8/1971 حتى 

وقتنا الحاضر )8/9/2020م(.
شـــهدت فتـــرة الســـبعينات، الطفـــرة األولـــى فـــي مشـــاركة البحريـــن فـــي عضويـــة 
المؤسســـات اإلقليمية والدوليـــة، بدءا بعضوية األمم المتحدة في ســـبتمبر 1971، 
مـــرورًا باإلنتربـــول ومنظمـــة عـــدم االنحيـــاز ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، والعربيـــة، 
واليونيسكو، ومنظمة المكفوفين، واتحاد الغرف الخليجية، والكثير من المنظمات 
األساســـية، حيـــث اســـتقطبت مرحلـــة الســـبعينات قرابـــة ربـــع إجمالـــي العضويات 
البحرينيـــة فـــي المنظمـــات الدولية، البالـــغ حاليـــًا 175. أما في الثمانينات فاســـتمر 
النشـــاط هذا، لكـــن بوتيرة أقل، مع التركيـــز على المنظمات الخليجيـــة متواكبًة مع 
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استحوذ هذا العقد على زهاء 

15 % فقـــط. فـــي التســـعينات، كانـــت العضويات في حـــدود 10 %، مع اســـتحواذ 
منظمـــات مثل منظمة التجارة العالمية والرابطة الدولية لصناعة المعارض )يوفي(، 
وغرفة التجارة الدولية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
العقـــد األول والثاني من األلفية الثالثة، ســـجال الطفـــرة الثانية والتي فاقت الطفرة 
التـــي رافقت فترة ما بعد االســـتقالل في بداية الســـبعينات، وهـــذه النقلة التي كان 
لها نصيب األسد إلى مجموع العضويات الدولية للبحرين بلغت قرابة 47 % لتصل 
إلـــى 82 عضويـــة، عكســـت التطـــورات التي شـــهدتها البحرين من دولـــة إلى مملكة 
وانتخابات مجلس النواب، ضمن البرنامج اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وعضويات نوعية، مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية 
للملكيـــة الفكرية واالتحاد العالمي للمجوهرات واالتحاد العربي للكهرباء والشـــبكة 
العربيـــة لضمان الجودة في التعليم العالـــي ورابطة هيئات ضمان الجودة في دول 
العالـــم ومنظمـــة أصحـــاب األعمـــال العالميـــة والمجلس العـــام للبنوك والمؤسســـات 

المالية اإلسالمية.
تبيـــن لنـــا األرقام الحركة النشـــطة المتواصلة منـــذ 70 عاما، للبحرين، منذ مســـتهل 
الخمســـينات حتـــى الوقـــت الراهـــن من حيـــث عضويتها فـــي مختلف المؤسســـات 
الخليجيـــة والعربية واإلســـالمية والدوليـــة في جميع التخصصات تقريبًا، عاكســـة 

بذلك التطور الذي شهدته مختلف مراحل النمو والتحديث المستدام.

دروس من القادة
نقتـــرب اليـــوم جميًعا للوقوف أمام نمـــط قيادي متميز، نتعلمه بـــكل احترافية، 
وهـــو فن مـــن فنون القيـــادة التي تعتمد على أســـلوب التغيير حســـب تداعيات 
الموقـــف والظـــروف، حيـــث إن أصعـــب التحديـــات التـــي تثبت جـــدارة القيادة 
الواعية تلك التي تعتمد على جاهزية سيناريوهات عدة للحدث ذاته، خصوصا 
إذا كانـــت مؤشـــراته متفاوتة تعتمد على ظروف مفاجئـــة متغيرة ومدى قابلية 
صياغة ســـيناريوهات األمان بشكل سريع ودقيق، والتي تعتمد على االستعداد 
التـــام والقـــدرة العالية فـــي تقييم المخاطـــر وقياس التأثيـــرات الناجمة عن كل 
سيناريو. قياًسا على ذلك، يعتبر اإلجراء المتخذ من قبل صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء قائد الفريق الوطنـــي لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
١٩( بتأجيـــل افتتـــاح المـــدارس الحكوميـــة للعـــام الدراســـي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ فـــي 
ضـــوء ازدياد عـــدد الحاالت القائمة لفيـــروس كورونا، بالرغم مـــن اتخاذ العديد 
من التدابير االحترازية لدوام الهيئات اإلدارية والتعليمية والطالبية مع الدمج 
بيـــن التعليـــم عن بعد، مـــن القـــرارات القيادية الحكيمـــة وفرًضـــا ضرورًيا ألزمه 
الواقـــع وتطـــورات الحدث وتأثيراته المتوقعة، إذ جعلت القائد يباشـــر بســـرعة 
التغيير وفًقا للظرف المتغير ذاته، وأعاد تغيير مسار فريقه نحو مسار آخر وفقا 
لمتطلبـــات الحـــدث. تأملوا معـــي هذه الحالـــة الواقعية التي أظهـــرت احترافية 
تطبيـــق نمط القيـــادة الظرفية وتأثيراتها اإليجابية فـــي نفوس جميع األطراف 
المشـــتركة في مواجهة هذه األزمة من مســـؤولين ومواطنين، وهو نمط يعتمد 
على التدخل الحاســـم من قبل القائد وفق المقتضيات والمعطيات، لذلك شـــهد 
المجتمـــع البحريني في تلك األيام حالة اضطرارية عولجت بمرونة تامة، وهي 
حالـــة أراهـــا تتجه نحو ترســـيخ عـــدة مفاهيم قياديـــة إن أوجزناها ســـتكون لنا 
مقياًسا في الكثير من أمور حياتنا، ألنه.. وأعني هنا ذلك النمط القيادي المتميز 
قد ظهر لنا واضًحا قبل سويعات قليلة من التغيير الذي حصل في خطة تأجيل 
العام الدراسي. لذلك فالدرس هنا عميق في معناه إن تأمله القادة والمسؤولون 
فـــي كل موقع، فكل خطة مهما كلفت من إمكانيات هناك متطلب أساســـي وهو 
عنصـــر المرونـــة فـــي تغيير القرارات بعد دراســـة آثارها التي قـــد تتضح في أية 
مرحلـــة مـــن مراحل تنفيذها مهما بلغ مســـتوى االســـتعداد لهـــا، كل ذلك يتطلب 
الخبـــرة الكافيـــة في تطبيق نمـــط القيـــادة الظرفية التي تؤكد مســـتوى النظرة 
الشـــمولية التـــي يتمتع بها القائد وتحافظ على تـــوازن الفريق والثقة التامة في 

وعي القيادة المستمر.

مبادئ الديمقراطية
يحتفـــل العالـــم باليـــوم الدولي للديمقراطيـــة وهو يعيش أزمة فيـــروس كورونا 
الـــذي جعـــل الـــدول تبنـــي إجـــراءات وسياســـات طارئـــة لمواجهته، فهـــل ما تم 
اتخاذه من إجراءات وسياسات كان ضمن المعايير الدولية والمبادئ األساسية 
للديمقراطية؟ لذا فإن االحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في 2020م يســـلط 

الضوء على “الديمقراطية في إطار كوفيد 19”.
إن مـــن أهـــداف الديمقراطيـــة معالجـــة المشـــاكل الحضارية المشـــتركة والرؤى 
المستقبلية وفق متغيرات مستمرة ومن ضمنها تحقيق األمن الصحي والوقائي 
لإلنســـان وبيئتـــه، واألمن الصحي لإلنســـان أحد عناصر االســـتقرار ومن أســـس 
التنميـــة الوطنيـــة، ويواجه األمـــن الصحي العالمـــي في أجـــواء الكوفيد تحوال 
مهمـــا في تاريـــخ الصحة العامة والرعاية الصحية وحماية المجتمع من األوبئة، 

وُيعتبر الكوفيد ساحة اختبار لمدى قدرة واستعداد دول العالم للتصدي له.
وعكـــس الكوفيـــد في بعض دول الغـــرب التي تدعـــي الديمقراطية مدى ضعف 
وهشاشـــة المنظومـــة الصحيـــة لهـــا ولمنظمـــة الصحـــة العالمية، وهـــذا أدى إلى 
اســـتنفار الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة مـــن صحيـــة واقتصاديـــة وشـــركات 
األدوية والشركات االستثمارية والعمل على تنسيق سياساتها للتعاون اإلقليمي 
والدولي بشـــأن وضع برامـــج صحية ولقاحات عالجية ومبـــادئ وقائية عالمية 
ومد جسور التعاون الدولي بينها الحتواء الكوفيد وتعزيز األمن الصحي دولًيا 

دون استثناء.
وتعـــزز الديمقراطية مبدأ الشـــفافية والنزاهة في جميع المجاالت، وهذا الوضع 
الصحـــي يتطلـــب من جميع الدول أن تكون شـــفافة، وأن تكون تدابيرها طارئة 
وقانونيـــة قـــادرة على التصـــدي للكوفيد، ومنهـــا العمل على إيصـــال المعلومات 
الصحيـــة الصحيحـــة والدقيقة إلى الناس وإزالة الخاطئـــة، وتطوير العمل على 
الســـالمة الرقميـــة في جميـــع المعامالت، وإتاحـــة الفرصـــة للصحافيين عن ُبعد 
لإلبـــالغ عـــن تأثيـــر الوباء بمتابعة معمقـــة ومدققة للحقائق بمـــا يتفق مع حرية 

التعبير والرأي، وهي فرصة لضمان التدفق الُحر للمعلومات.
إن االحتفـــاء بهـــذا اليوم يجعلنا نتمســـك بالديمقراطية وتحقيـــق أهدافها، وبما 
تحمله من قيم الحرية واحترام حقوق اإلنسان والتعايش المشترك ِعرًقا وديًنا 
ومذهًبـــا، وهـــي مـــن القَيم الـــواردة فـــي جميع األديان الســـماوية وفـــي اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان ومجموعة العهود والمواثيق المساندة للديمقراطية.

عبدعلي الغسرة

70 عاما بين تأسيس اتحاد الغرف العربية واليونيسمو )3(

طفٌل شـــديُد العداء، امرأٌة تنفجـــُر بالغضِب في كل حين مع أبنائها وزوجها، 
رجـــٌل ُيهـــدُد زوجتـــه ويعتـــدي عليهـــا بالضـــرب دون أن ترتكـــَب خطـــأ، أٌب 
ُيوّبـــُخ ولـــده ويمارُس عليه عنفًا جســـديًا ونفســـيًا على الـــدوام ودون مبرر، 
اَق اآلخرين برصاِص  ســـائُق ســـيارٍة يقوُد ســـيارته كالمجنون ويرشُق الُســـوَّ
لســـانه البـــذيء... ُصوٌر من المحيط الذي نحيا فيـــه وقعْت عليها أبصاُرنا أو 
التقطناها وال ريب، بل قد نكوُن نحن مادَة تلك الصور ال ُملتقطيها؛ فلنتفق 
بدايًة على وجوِد تلك الصور، ثم لنسأل، أهي صوٌر عادية من البيئة، أم هي 

تلوٌث بيئي نعلُم بوجوده ونناُم على قمامته؟
لِـــَم ننبـــُش القبـــوَر العِفنة، وُنحـــِرَك المياَه اآلِســـنة؟ حســـنًا، ألنها عِفنـــة، ألنها 
آِســـنة! ألنـــه البد لنا من إماطـــِة اللثاِم عنها، ألنَّ الُجـــرَح المتقيَح يتقيُح أكثر 
تحت ِضمادته، وتحت ســـقوِف منازلنا قصٌص شتى لأللِم والبؤس، لزيجاٍت 
ليســـت حقيقية، وآلباٍء يظنوَن أنهم ُيربون أبناَءهم جيدًا، وألمهاٍت مرضى 
باالكتئـــاب، نحـــن نعاني من األدواِء النفســـية والروحية التـــي قادْت مراكبنا 

لمـــراٍس مظلمـــة رْطبة وموحشـــة، وكلما ظننا أننا رســـينا أخيرًا إلى شـــاطئ 
األمـــان قذفـــْت بنا األمـــواُج مرًة تلـــو األخرى لقلـــِب المحيط الهـــادر؛ فكيف 

نخرُج من هذه الدوامة التي غِرقنا فيها إذًا؟
هـــذه المـــرأُة العصبية الغاضبة حليفـــُة النكد على الدوام تعانـــي من اكتئاٍب 
حاد فتك بها بعد الوالدة ربما، وذلك الرجل الذي ُيعنُف امرأته بال جرٍم منها 
أو جنايـــة، لعلـــه قد تعرض لعنـــٍف أو تنمٍر في طفولتـــه، واألُب الذي ظن أنه 
َض لذلك هـــو اآلخر من ِقَبِل  يربـــي طفلـــه بالتنكيِل والتعذيـــب والحبس تعرَّ
والده وال شك، والسائُق الُمتبجُح المتهور غيُر راٍض عن نفسه وعن اآلخرين 
لســـبٍب ما.. لَِم ُننكُر أمراضنا النفسية، لماذا؟ لَِم نتداوى إْن اشتكْت أعضاؤنا 
األلـــم وال نـــداوي جراحات أرواِحنا وأنفســـنا؟ لِـــَم ُينكُر الـــزوج وجود مرٍض 
نفســـي يفتـــُك بزوجتـــه وهو الـــذي يعاني كل يوٍم مـــن مزاجهـــا المتقلب؟... 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

اآلفات النفسية... داء أم وصمة عار؟

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

للتواصل: 17111483

االستهتار باإلرشادات يعرقل عمل الدولة في مكافحة الجائحة
لندع األحكام العامة ولنناقش بالتفصيل ما حدث وكان سببا في ارتفاع 
تفشـــي فيـــروس كورونا بشـــكل كبيـــر وملحوظ خـــالل األيـــام األخيرة، 
فحســـب األرقام التي ذكرهـــا الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا المبنية على أســـبوعين بعد عيد الفطر وعاشـــوراء ونشـــرت في 
الصحافة المحلية، هناك توســـع في االســـتهتار وعدم التقيد بتوجيهات 
اللجـــان الطبيـــة وكذلـــك رجال الدين، ما كان ســـببا فـــي مضاعفة جهود 
الدولة وتحملها أعباء ثقيلة بعد أن نجحت في خفض معدالت انتشـــار 
الفيروس والتعامل مع الموقف بكل نجاح “طبيا واســـتعدادا وتنظيما”، 
ولكـــن مخالفـــة البعـــض لإلرشـــادات والتعليمـــات الصحية الصـــادرة من 
الجهـــات المعنية، ســـيطيل أمـــد الوباء في مجتمعنا وعـــدم الخروج من 

دائرته.
لقد وضعت الدولة اإلرشـــادات الصحية والوقائية والتعليمات للحد من 
انتشـــار الفيـــروس، ليتكئ عليهـــا جميع المواطنيـــن والمقيمين للوصول 
إلى الهدف وهو “تصفير الحاالت” أو انخفاضها، واتباع تعليمات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ليس أمـــرا نســـبيا يختلف 

باختـــالف األشـــخاص، إنما واجب ومســـؤولية وطنية، وليـــس هناك أي 
عذر مهما كان يبيح للشـــخص مخالفة االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية، فما شـــاهدناه كان خروجا عن المنهج الذي رســـمته 
الدولـــة بكل أجهزتهـــا، وأيضا على فتـــاوى المراجع الدينيـــة التي أكدت 
مـــرارا وجـــوب االلتـــزام بالتوصيـــات، والتجمعـــات الدينيـــة وغيرها من 

التجمعات هي أكثر ما يؤدي إلى انتشار الفيروس.
فـــي مثل هذا الوضـــع تكون مصلحـــة الوطن فوق مصلحـــة الفرد، ومن 
يتعمـــد االســـتهتار والخروج عـــن القاطرة والمســـار يســـتهدف مقدرات 
الوطن ويســـتنزف جهود الكـــوادر الطبية، ويعبث وينشـــر المخاطر في 
المجتمـــع، بـــل يعرقـــل عمل الدولـــة في مكافحـــة الجائحـــة، وفي نفس 
المجال ال نريد أن يخرج علينا أحد بفنون الكالم ويتفلســـف كالفالسفة 
اليونانيين ويشير إلى االستهداف والتعدي على الحرية الشخصية في 
وســـائل التواصل االجتماعي، فالمدافع التي تستخدم قذائف التحريف 
والقفز على الحقائق لم تعد تعمل ومكشوفة.. التزم بدقة كاملة وساعد 

أهلك ومجتمعك وهذا هو لب الموضوع بإيجاز شديد.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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حسين المهدي



الملكي  اعتمد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
الشيخ  سمو  الــقــدرة  وســبــاقــات  للفروسية 
عــيــســى بـــن عــبــدهللا آل خــلــيــفــة الــجــدول 
الزمني لبطوالت جمال الخيل العربية وقفز 
الملكي  االتــحــاد  سينظمها  الــتــي  الــحــواجــز 
للفروسية وسباقات القدرة الموسم الجديد 

.2021  - 2020
آل  عبدهللا  بن  عيسى  الشيخ  سمو  وأثنى 
خليفة على الدعم الالمحدود الذي يحظى 
به االتحاد من  ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب ســمــو الشيخ 
سموه  وحـــرص  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
أن  إلــى  مــشــيــًرا  المستمرة،  المتابعة  على 
واعتزاز  تقدير  محل  سموه  ودعــم  متابعة 
في  الــفــروســيــة  ريـــاضـــات  منتسبي  لــكــافــة 
المملكة، حيث إن سموه الداعم الكبير لهذه 
الــريــاضــة الــتــي شــهــدت طــفــرة نــوعــيــة في 
السنوات الماضية من خالل تنظيم مختلف 
البطوالت المحلية وانعكاسه باإليجاب على 

المشاركات البحرينية الخارجية.
آل  عــبــدهللا  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  وأكـــد 
على  حــريــص  الملكي  االتــحــاد  أن  خليفة 
تنظيمية،  بأفضل صــورة  البطوالت  إخــراج 
وحثها  العاملة  اللجان  تشكيل  خــالل  مــن 
عــلــى بـــذل الــجــهــود لــمــواصــلــة الــنــجــاحــات 
المتواصلة التي حققها االتحاد في المواسم 
الماضية وكان آخرها الموسم الماضي الذي 

شهد نجاح منقطع النظير.
آل  عبدهللا  بن  عيسى  الشيخ  سمو  وقــال   
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  “عــمــل  خليفة 
ــراج  وســـبـــاقـــات الـــقـــدرة بــجــهــد كــبــيــر إلخــ
التي  بــالــصــورة  الماضي  الموسم  بــطــوالت 
تعد  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة  بــمــكــانــة  تليق 
العربية  بالخيول  المهتمة  الــدول  أبــرز  من 
أن  االتــحــاد حــرص على  أن  األصــيــلــة، كما 

الــعــام متميزة مــن كافة  هـــذا  نــســخ  تــكــون 
لجميع  اللوجستي  الدعم  وتوفير  النواحي 
الذي يمهد  البطوالت، األمر  المشاركين في 
ــــى تــنــافــس حــقــيــقــي وقــــوي بــيــن جميع  إل
نوعية  إضافة  البطولة  لتشكل  المشاركين 
فــي مــســيــرة بــطــوالت جــمــال الــخــيــل وقفز 

الحواجز”.
بــن عبدهللا  الــشــيــخ عيسى  وأضــــاف ســمــو 

البطوالت  تشهد  أن  نتطلع  “إننا  خليفة  آل 
مستويات متقدمة وإننا على يقين تام بأن 
القوي  للتنافس  ميدانا  ستكون  البطوالت 
التي  التجهيزات  على  وذلك عطفا  والمثير 
للمشاركة  ــمــالك  وال االســطــبــالت  بها  تــقــوم 
ــالل تجهز  ــبــطــوالت مـــن خـ الــفــاعــلــة فـــي ال
انطالق  تدريبا جيد قبل  الخيول وتدريبها 
الموسم متمنين لجميع المالك واالسطبالت 
الموسم  مسابقات  فــي  والــنــجــاح  التوفيق 

الجديد”.

11 بطولة لقفز الحواجز

ــكــي لــلــفــروســيــة  ــمــل ــاد ال ــحــ ــ وســيــنــظــم االت
وسباقات القدرة، 11 بطولة لمنافسات قفز 

الحواجز على النحو اآلتي:
ــمــوســم ســيــكــون عــبــر الــبــطــولــة  ــتــاح ال افــت
بطولة   ،2020 نوفمبر   13 يــوم  المفتوحة 
نوفمبر   27 يـــوم  الــحــواجــز  لــقــفــز  االتـــحـــاد 
يوم  المجيد  الوطني  العيد  بطولة   ،2020
 1 يــوم  االتــحــاد  بطولة   ،2020 ديسمبر   18

بن  خالد  الشيخ  سمو  بطولة   ،2021 يناير 
حمد آل خليفة لقفز الحواجز يوم 15 يناير 
2021، بطولة االتحاد يوم 22 يناير 2021، 
بطولة االتحاد يوم 12 فبراير 2021، بطولة 
 ،2021 فبراير   26 يــوم  الحواجز  لقفز  ألبا 
بطولة االتحاد يوم 19 مارس 2021، بطولة 
لقفز  ناصر بن حمد آل خليفة  الشيخ  سمو 
مــارس   26 يــوم  دلمونيا  برعاية  الــحــواجــز 
أبريل   9 يــوم  الموسم  ختام  بطولة   ،2021

.2021

بطوالت جمال الخيل العربية األصيلة

كما سينظم االتحاد، بطوالت جمال الخيل 
العيد  بطولة  ستقام  إذ  األصــيــلــة،  العربية 
العربية  الــخــيــل  لــجــمــال  الــمــجــيــد  الــوطــنــي 
خالل الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2020، 
وبطولة  المحلي  لإلنتاج  البحرين  وبطولة 
الخيل العربية ذات الساللة المصرية خالل 
وبطولة   ،2021 يناير   6 4 حتى  من  الفترة 
البحرين الوطنية خالل شهر مارس 2021.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اعتماد جدول بطوالت جمال الخيل وقفز الحواجز

لقطة من مسابقة قفز الحواجز سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 
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اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

تــرأس رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ 
علــي بــن خليفة آل خليفة، االجتماع التنســيقي لنهائي كأس جاللة 

الملك للموسم الرياضي 2019 - 2020.

 وعــقــد االجــتــمــاع مــســاء األحـــد 13 
االتــحــاد  مــقــر  فــي  الــجــاري  سبتمبر 

البحريني لكرة القدم.
ــن إطــــار  ــمـ ــاع ضـ ــمــ ــ ــت  وجـــــــاء االجــ
مــواصــلــة االتــحــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
إقامة  أجــل  مــن  تحضيراته  الــقــدم 
الكؤوس”،  “أغلى  لـ  النهائية  المباراة 
التي ستلعب يوم األحد الموافق 20 
المحرق  ناديي  بين  الجاري  سبتمبر 
6.30 مساًء على استاد  والحد عند 

مدينة خليفة الرياضية.
رئيس  نائب  أكد  الصدد،   وفي هذا 
ــبــحــريــنــي لـــكـــرة الــقــدم  ــاد ال ــحــ ــ االت
ــيــة علي  ــمــال ــلــشــؤون اإلداريــــــة وال ل

شــهــد  االجـــتـــمـــاع  أن  ــيــن  ــن ــوعــي ــب ال
التجهيزات  مختلف  على  االطـــالع 
ــامـــت بــهــا  ــتـــي قـ والـــتـــحـــضـــيـــرات الـ
مــخــتــلــف الــجــهــات كـــل فـــي مــجــال 
استعراض  على  عالوة  اختصاصها، 
للمسابقة  الختامي  الحفل  برنامج 
األغلى، والتي تحمل اسم الرياضي 
صاحب  حضرة  المملكة  فــي  األول 

الجاللة الملك.
الــحــفــل  بـــرنـــامـــج  إلــــى أن   وأشــــــار 
الختامي سيكون متوافًقا مع جميع 
ــيــر الــوقــائــيــة  ــتــداب ــرازات وال ــ ــت االحــ
ــن قـــبـــل الـــجـــهـــات  ــ ــة مـ ــتـــرطـ ــمـــشـ الـ

المختصة؛ نظًرا للظروف الراهنة.

االجتماع التنسيقي لنهائي كأس الملك

أكــد نجــم منتخبنــا الوطنــي لكــرة الطاولــة محمد عبــاس أن “البالد ســبورت” 
ســاهمت فــي تحريــك ملــف توظيفه بعدمــا تم االتصــال به بهــدف بدء بعض 

اإلجراءات المتعلقة بالوظيفة في إحدى الجهات الحكومية.

“البالد  واهتمام  بدعم  عباس  وأشــاد 
الموضوع  أن  إلــى  مشيرا  ســبــورت”، 
“عرض صربي  عنوان  تحت  المنشور 
طاولة  مع  االستمرار  عباس..  لمحمد 
بتاريخ  بالوظيفة”  مرهون  البحرين 
الــمــيــاه  حــــرك  قـــد   2020 يــونــيــو   19
الراكدة ودفع بمسئولي نادي البحرين 
لتحقيق  الــجــهــود  ــن  مـ مـــزيـــد  لـــبـــذل 
مستقبله  لتأمين  الوظيفة  في  حلمه 
الــمــعــيــشــي، خــصــوصــا أنـــه العـــب في 

صفوف المنتخب الوطني األول.
ناديه  من  انتقل  عباس  محمد  وكــان 
الموسم  فــي  البحرين  إلــى  ســار  األم 
من  وكـــان   2020  -  2019 الــمــنــصــرم 
ــلــعــب فـــي صــفــوفــه  ــروط ال ــ ضــمــن شـ
الــحــصــول عــلــى الــوظــيــفــة، ويــمــلــك 
االنتقال  وحــريــة  استغناءه  الــالعــب 

بالموسم المقبل ألي ناد آخر.
وتــمــنــى عـــبـــاس أن تــتــكــلــل جــهــوده 
المالئمة  الــوظــيــفــة  عــلــى  بــالــحــصــول 

ــــذي  بــهــدف االســـتـــقـــرار الــنــفــســي وال
أفضل  فني  عطاء  لتقديم  سيدفعه 
سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني 
المحلية  االســتــحــقــاقــات  بــمــخــتــلــف 

والخارجية.
هــذا وقــد أوضــح عباس أن ســار فاز 
ــهــائــي بــطــولــة  ــي ن ــبــحــريــن فـ ــى ال عــل
الدوري بجدارة واستحقاق، موضحا 

أن فريقه كان بإمكانه تقديم مستوى 
المناسب  المكان  لو كان يملك  أفضل 
إن  إذ  التدريبية،  الحصصة  لخوض 
ــاء كــورونــا  الــتــوقــف بسبب وبـ فــتــرة 

أثــــرت كــثــيــرا عــلــى مــســتــوى العــبــي 
البحرين.

الكافية  وأضاف  لم نتدرب بالصورة 
نادي  إن  حيث  التوقف،  فترة  خــالل 
تتدرب  واحــدة  صالة  يملك  البحرين 
وكانت  والسلة  اليد  كــرة  فــرق  عليها 
مغلقة بسبب اإلجراءات االحترازية، 
كــمــا أن صــالــة االتـــحـــاد هــي األخـــرى 
ــذات الـــســـبـــب... ولــم  ــ كــانــت مــغــلــقــة ل
أيــام  بثالثة  النهائي  قبل  إال  نــتــدرب 
يتوقفوا  لم  ســار  العبو  بينما  تقريبا، 
الـــتـــدريـــبـــات وخـــاضـــوا حصصا  ــن  عـ
تدريبية أكثر منا وهو ما انعكس على 

مستوياتهم الفنية”.

خبر “البالد سبورت” محمد عباس

غــــيــــاب الــــتــــدريــــب ســـبـــب خـــــســـــارة طـــــاولـــــة الـــبـــحـــريـــن مـــــن ســـار

“البالد سبورت” تحرك ملف توظيف محمد عباس

ســيدخل بقائمة لرئاســة البســيتين ولديه أهــداف واضحة

الفريــق حســم األمور قبــل انتهاء المنافســات بـــ 3 جوالت

العباسي يكشف عن برنامجه االنتخابي

الصياد يحقق لقب دوري اليد مع الوحدة السعودي

كشف إحسان العباسي المرشح لرئاسة نادي البسيتين عن برنامجه االنتخابي 
فــي حــال فوزه برئاســة مجلس اإلدارة، مشــيرا إلــى أنه لم يتقدم للترشــح من 
أجــل “الــرزه” و”الكرســي” وإنمــا بهدف خدمة أهالي وشــباب منطقة البســيتين 

وخدمة قطاع الشباب والرياضة في المملكة.

يحيى  مــع  العباسي  ويتنافس 
السابق  الــرئــيــس  الــمــجــدمــي 

للنادي على رئاسة النادي.
رئاسة  أن  العباسي  وأضــاف 

دينية  مسئولية  هــي  الــنــادي 
واجتماعية ووطنية تجاه اهالي 

البسيتين والمملكة، ولذا فإن الرئاسة 
هي تكليف وليست تشريفا وال بد من 
ــم خطة  الــعــمــل الــجــاد والــمــنــظــم ورسـ

واضحة المعالم لإلرتقاء بالنادي.
االنــتــخــابــي  بــرنــامــجــه  أن  وأوضــــــح 

أولها  محاور  عدة  على  يرتكز 
اإليرادات،  لتعزيز  التسويق 
البشرية،  الــمــوارد  وتنظيم 
وإعـــداد  الــمــالــيــة،  واإلدارة 
ــة قـــصـــيـــرة  ــيــ ــجــ ــيــ ــ ــرات ــ ــت اســ
ــمــدى  ومــتــوســطــة وطـــويـــلـــة ال
ــنــادي  ال والـــحـــرص عــلــى تــفــعــيــل دور 
مسيرة  ومواصلة  واجتماعيا،  ثقافيا 
شتى  في  الرياضية  الــنــادي  نجاحات 

األلعاب.
الفوز  في  حظوظه  عن  سؤالنا  ولــدى 

أستطيع  ال  فأنا  هللا..  عند  “العلم  قال 
لثقة  أتطلع  أمر ولكنني  بأي  التنبؤ  أن 
بغريب  لست  العمومية..فأنا  الجمعية 
عــن الــريــاضــة فــقــد كــنــت مــدربــا لكرة 

الــقــدم فــي نــادي البسيتين وعــدد من 
الــنــادي  لخدمة  سعيت  ولــقــد  األنــديــة 
والتي  الماضية  التعيين  فترة  طــوال 
بعد  النجاحات  الكثير من  فيها  حققنا 
الدرجة  مــن  الــقــدم  كــرة  فريق  صعود 
الممتاز  حمد  بن  ناصر  لــدوري  الثانية 
الكرة  فريق  وصعود  الماضي  الموسم 
ــي حــال  ــذا الـــمـــوســـم، وفــ الـــطـــائـــرة هــ
من  خيرة  تلك  تكون  فربما  خسارتي 

عند هللا..”.
مع  العمل  يفضل  أنــه  العباسي  وذكــر 
ــاء الــتــي  ــمــ ــن األســ ــددة مـ ــحـ ــمــة مـ قــائ
كل  ليتولى  والكفاءة  بالخبرة  تتصف 
مــنــهــم مــســئــولــيــة خــاصــة بـــه حــتــى ال 

تكون هناك مركزية في العمل.

الــســعــودي لقب  ــوحــدة  ال حسم فــريــق 
ألندية  فهد  بــن  فيصل  األمــيــر  بطولة 
للموسم  الــيــد  لــكــرة  الــمــمــتــاز  ــدوري  ــ الـ
الرياضي الجاري لصالحه رغم تبقي 3 

جوالت أخرى.
وتحقق ذلك بعدما كسب الوحدة الذي 
الوطني  منتخبنا  قائد  صفوفه  يمثل 
أال  منافسيه  أقـــرب  الــصــيــاد،  حسين 
 )25/29( بنتيجة  الخليج  فريق  وهــو 
عصر  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في 
الــريــاضــة  عــلــى صــالــة وزارة  االثــنــيــن 
من  السابعة  الجولة  لحساب  بالدمام 

المنافسات.
بتقدم  انتهى  قد  األول  الشوط  وكــان 

 ،)12/15( أهــــداف   3 بــفــارق  الـــوحـــدة 
نــقــطــة(،   18( وبـــذلـــك أصــبــح رصـــيـــده 
لــيــنــفــرد الـــوحـــدة بـــصـــدارة الــتــرتــيــب 
ويحافظ على لقبه للموسم الثاني على 

الخليج  عن  نقاط   7 وبفارق  التوالي، 
الذي تجمد رصيده عند )11 نقطة(.

الصفا  أخــرى، خرج فريق  وفي مباراة 
الدولي جاسم  العبنا  معه  يلعب  الــذي 

فريق  مــع  التعادل  بنتيجة  السالطنة 
الــصــفــا  كــــان  بــعــدمــا   )29/29( مــضــر 
متأخًرا بالشوط األول بفارق 6 أهداف 
 7( رصــيــده  أصــبــح  ــك  ــذل وب  ،)12/18(

نقاط( بالمركز الرابع.
نحو  ورفــاقــه  الصياد  أنــظــار  وستتجه 
األربعة  دور  يلعب  حينما  الجمعة  يوم 
فهد  بن  سلطان  األمير  كــأس  لمسابقة 
ــذي ســيــدافــع فــيــه عــن لقبه أيــًضــا  ــ وال
فريق  خرج  فيما  النور،  فريق  بمالقاة 
السالطنة من منافساتها على يد زميله 
بالمنتخب الصياد، وبعد هذه المسابقة 
مسابقة  كآخر  النخبة  مسابقة  ستلعب 

للموسم الرياضي الجاري.
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حسن علي

إحسان العباسي

علي مجيد

حسن علي

لقطة لالعب حسين الصياد خالل مباراة الخليج



ألغيت مبـــاراة فريقي الحـــد والحالة ضمن 
الجولة 16 من دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكـــرة القـــدم والمقـــرر إقامتها مســـاء أمس 

اإلثنين.
إذ وبحســـب المعلومات التي تحصل عليها 
“البـــاد ســـبورت”، فـــإن المبـــاراة التـــي من 
المفترض انطاقها في تمام الســـاعة 6:30 
على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
في عراد، قد تأخرت بســـبب انتظار نتيجة 
فحـــص اختبـــار كورونا ألحـــد العبي فريق 
الحـــد والـــذي أجـــراه صباح أمـــس في ظل 

مخالطة زمائه في التمارينات السابقة.
فـــي بـــادئ األمـــر، ِقيـــل أنـــه ســـيتم انتظار 
النتيجة لمعرفة إذا ما سيتم إقامة المباراة 

مـــن عدمهـــا، إال أن بعد ذلـــك تفاجأ الجميع 
بإلغـــاء المبـــاراة. وســـيتم إقامـــة المواجهة 
ذاتها مســـاء اليوم الثاثاء بنفس التوقيت 

على استاد المحرق بعراد.

المحرق استاد  على  التوقيت  بنفس  الثالثاء  اليوم  تقام 

“كورونا” يلغي مباراة الحـد والحالـة

صور الفريقين الحاالوي والحداوي قبل إلغاء اللقاء

إلغاء مباراة الحالة والحد
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حقـــق الرفاع فوزا مهمـــا وثمينا ومثيرا 
علـــى حســـاب المحـــرق بهدفيـــن مقابل 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي  واحـــد، 
الطرفيـــن، أمـــس، علـــى اســـتاد مدينـــة 
منافســـات  ضمـــن  الرياضيـــة،  خليفـــة 
الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم.
وتقـــدم الرفـــاع بهدف لعلي حـــرم، قبل 
أن يعـــادل تياغـــو النتيجة للمحرق، في 
حين ســـجل الســـماوي هـــدف الفوز من 

عامة الجزاء في الدقائق األخيرة.

مجريات المباراة

التقـــدم  هـــدف  يســـجل  المحـــرق  كاد 
مبكًرا، بعدما توغل المحترف النيجيري 
يســـاًرا وســـدد كرة قوية بيساره صدها 
الحـــارس الرفاعـــي ســـيد شـــبر علـــوي 
وارتـــدت مـــن القائـــم األيمـــن للســـماوي 

دون أن تجد موقًعا في الشباك )4(.
ورد الرفاعيـــون ســـريًعا، بعـــد أن ســـدد 
ســـيد هاشـــم عيســـى كرة قوية أبعدها 

الحارس المحرقاوي ســـيد محمد جعفر 
بنجاح حامًيا شـــباكه مـــن هدف محقق 

وصوال للدقيقة )8(.
واســـتمر الشـــوط األول وســـط ســـجال 
متكـــررة  ومحـــاوالت  الطرفيـــن،  بيـــن 
للوصـــول إلى الشـــباك، فـــي حين توغل 
العب الرفاع ســـيد هاشم عيسى داخل 
منطقة المحرق من جهة اليمين وســـدد 
كـــرة أرضيـــة مرت خـــارج الملعـــب عند 

الدقيقة )40(.
اإلثـــارة  بلغـــت  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
ذروتهـــا، إذ تمكـــن الرفـــاع من تســـجيل 
هـــدف الســـبق، بعدمـــا وصلـــت محمـــد 
صولـــة الكرة إلى داخـــل منطقة الجزاء 
ولعـــب كـــرة أرضيـــة تابعهـــا زميله علي 
حـــرم بســـهولة فـــي المرمـــى، مســـتغا 
عدم وجود رقابة وسط فرحة سماوية 

كبيرة )52(.
التعـــادل  هـــدف  المحـــرق  وســـجل 
ســـريًعا بعـــد أن احتســـب الحكـــم علـــي 
الســـماهيجي ركلة جزاء؛ نظـــًرا لعرقلة 

العـــب المحـــرق برنـــس من قبـــل العب 
الرفاع سيد رضا عيســـى، وتقدم للكرة 
تياغو وســـدد الهدف األول للمحرق في 

المباراة عند الدقيقة )57(.
وكانـــت المبـــاراة تســـير للتعـــادل، قبـــل 
أن يحصـــل الرفـــاع علـــى ركلـــة جـــزاء 
بعـــد عرقلة هزاع علي مـــن قبل البديل 
المحرقـــاوي أحمد صالـــح، وتقدم للكرة 
الفـــوز  هـــدف  وســـجل  األســـود  كميـــل 

للرفاع عند الدقيقة )90+1(.

طاقم التحكيم

أدار المبـــاراة الطاقم التحكيمي المكون 
مـــن حكم الســـاحة علـــي الســـماهيجي، 
وعاونـــه ياســـر تلفت وصـــاح جناحي، 

والحكم الرابع عبدهللا قاسم.

الشباب والمنامة

حقق فريق الشـــباب انتفاضة كبيرة إثر 
تحقيقه فوًزا ثميًنا وكبيًرا على حساب 

المنامـــة بثاثـــة أهـــداف مقابـــل هـــدف 
فـــي المباراة التي جمعتهما على اســـتاد 
النـــادي األهلي لحســـاب الجولة 16 من 
دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وافتتح المنامة التسجيل عبر محترفه 
31، فيمـــا أحـــرز  الدقيقـــة  فـــي  برونـــو 
أهـــداف الشـــباب علـــي حســـن )هدفين( 
في الدقيقتين 52 و58، وجاسم محمد 
رصيـــد  أصبـــح  وبذلـــك   .71 بالدقيقـــة 
الشـــباب )14 نقطة( متســـاٍو مـــع األهلي 
بنفـــس الرصيـــد، ليحافـــظ علـــى آمـــال 
البقـــاء فـــي دوري الكبار، فيمـــا المنامة 

رصيده بقي عند )20 نقطة(.
للمســـتوى  األول  الشـــوط  يرتـــق  لـــم 
وعابـــه  الفريقيـــن،  كا  مـــن  المنتظـــر 
االســـتعجال وغياب التركيز وخصوصا 
فـــي الشـــق الهجومـــي. وتمكـــن المنامة 
من تســـجيل هدف السبق في أول كرة 
ســـنحت فـــي المبـــاراة عبـــر العبـــه بعـــد 
سلسلة من التمريرات فيما بينهم )31(.

الشـــباب  الثانـــي، ظهـــر  الشـــوط  وفـــي 

بصـــورة أفضل وأقـــوى ممـــا كان عليه، 
وتمكـــن مـــن تعديل النتيجـــة عبر العبه 
داخـــل  دربكـــة  مســـتغا  حســـن،  علـــي 
المنطقـــة ليضع الكرة في الشـــباك )52(. 
زاد الشباب من ضغطه الهجومي وهدد 
برأســـية محمـــود  أواًل  المنامـــة  مرمـــى 
مختار التـــي اصطدمت بالعارضة )55(، 
ثم تحصل العبه سيد علي عيسى على 
ركلة جزاء إثـــر عرقلته داخل المنطقة، 
ليتقـــدم لها علي حســـن ويضيف هدف 
التعزيز )58(. وتمكن جاســـم محمد من 
إضافة الهدف الثالث للشـــباب بعد خطأ 
فـــادح مـــن حـــارس المنامة رضـــا بهرام 
في إبعاد الكرة )71(. اســـتمرت أفضلية 
الشباب وإضاعته للفرص، فيما المنامة 

خرج بفرصة واحدة.

من مباراة الشباب والمنامة

من مباراة الرفاع والمحرق

هدف الرفاع األول في مرمى المحرق فرحة شبابية تكررت 3 مرات فرحة رفاعية بالفوز

الرفاع يكسب المحرق ويتصدر الترتيب
البقــاء آمــال  ينعــش  المنامــة  علــى  مهــم  شــبابي  فــوز 

المركز اإلعالمي بـ “خليفة الرياضية”... ُمهَمل
على الرغم من حداثة اســـتاد مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة والمرافـــق التابـــع 
المفترضـــة  الدوريـــة  والمتابعـــة  لـــه 
لـــه مـــن ِقبـــل الجهـــات المعنيـــة بين 
فتـــرة وأخـــرى، إال أن عدســـة “الباد 
ســـبورت” رصدت جانًبا يســـيء لهذا 

الصرح. 
لـــن يكون الحديـــث طويـــًا في هذا 
الجانـــب، كـــون الصـــور الحصريـــة لــــ 
“البـــاد ســـبورت” هـــي مـــن ســـتعبر 
المركـــز  معانـــاة  عـــن  وستكشـــف 
خليفـــة  مدينـــة  الســـتاد  اإلعامـــي 
الرياضيـــة، إذ بينـــت أن المركـــز بات 
مهمًا بما للكلمة من معنى، حيث إن 
قطعـــة “الزل” األرضيـــة متقطعة في 
مختلـــف نواحيهـــا، كمـــا أن المكـــوث 
فيها للتبرد من حرارة الجو بالخارج 

بهـــا  المكيـــف  ال يطـــاق؛ ألن صـــوت 
وعلى رغم برودته كـ “الدبابة”، فضاً 
عن فوضى الكراسي المحشورة في 

زاوية وكأنها في مخزن.

سبورت

أحمد مهدي وعلي مجيد l )تصوير: خليل إبراهيم(

علي مجيد l )تصوير: رسول الحجيري(

جدول الترتيب

34 نقطة 1. الرفاع 

2. المحرق 34 نقطة

3. الحد 32 نقطة

28 نقطة 4. النجمة 

5. الرفاع الشرقي 21 نقطة

20 نقطة 6. المنامة 

7. األهلي ١٤ نقطة

8. الشباب ١٤ نقطة

9. البسيتين ١٣ نقطة

10. الحالة 10 نقاط
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تحاول أن تتخلص من بعض األوضاع التي تسبب لك إزعاجا.

ستحتاج إلى وقت طويل لتستقر وتصل إلى ما تريد.

ال تتوقع األفضل ما دمت لم تبذل المجهود الكافي.

عليك أن تلتزم بمواعيد عملك وتعليمات رؤسائك.

حالتك الصحية مستقرة لكنك بحاجة إلى التخفيف من الدهون.

تتراخى في أداء بعض األعمال الموكلة إليك.

صحتك جيدة ولكن عليك الذهاب لمراجعة الطبيب.

تعيش فترة من اضطراب المشاعر والتفكير المستمر.

العمل يتطلب منك جهًدا مضاعًفا من أجل تحقيق األهداف.

حياتك بحاجة إلى أن تبتسم لها حتى تفتح أبوابها.

صحتك بحاجة إلى اهتمام خاص في الفترة الحالية.

ال داعي للتشاؤم في عالقتك مع الزمالء وكثرة الشك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “وش 
الطيب”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات 
أيمن قمر، ألحان وليد سعد، وذلك بعد طرحه “بديت أطيب، 
أنا اشــتقتلك وصباح الخير يا لبنان”. من ناحية أخرى، أطلق 

فضل أغنيته الجديدة التي حملت اسم “وحشتوني” بأسلوب 
جديد، عبر قناته “يوتيوب”.

وحــرص من خاللهــا أن يبرز أعالم الــدول العربية، إضافة إلى إبــراز المعالم في تلك 
الدول.

روجت الفنانة إلهام شــاهين إلى فيلــم “حظر تجول”، الذي 
تشارك في بطولته.

وشــاركت متابعيها عبر حسابها على “إنســتغرام” صورة 
لها وهي تقــف بجوار أفيش الفيلم، وعلقت “حظر تجول.. 

للمخرج أمير رمســيس”، والقت الصــورة تفاعال كبيرا بين 
متابعيهــا. من ناحية أخرى، انتهى الموســيقار تامر كروان من 

الموســيقى التصويرية الخاصة بالفيلم، وتم تســجيل الموســيقى الخاصة بالتتر 
والفيلم مع أوركسترا براتيسالفا السيمفوني.

تصــدر الفنان آســر ياســين مؤشــرات بحــث “جوجل”؛ 
بسبب وجوده في حلقة مع اإلعالمية منى الشاذلي في 
برنامج “معكم منى الشــاذلي”، الذي تمت إذاعته على 
“سي بي سي”، وكان معه أبطال مسلسل “100 وش”.

وكشــف آســر فــي الحلقة عــن كواليس مشــاركته في 
المسلســل وســبب نجاحــه وتقديمه الكوميدي، وســبب 

مشــاركته في مسلســل “االختيــار”، وقال “أنــا حبيت دوري في مسلســل 
االختيار الذي عرض في شهر رمضان الماضي”.

حبيت دوريحظر تجول“وش الطيب”
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“المحرق” عاصمة اللؤلؤ في الخليج وموطن ألكبر عدد من الغواصين
عــرض تلفزيــون البحريــن يــوم الخميــس الماضــي الجــزء األول مــن البرنامــج الوثائقــي “تاريــخ المحرق”، المكــون من 10 أجــزاء، ويســتعرض تاريخ المحــرق في مختلف 
الميادين، من تاريخ إنشــاء المدارس والمســارح واألندية ودور الطرب الشــعبية، وأهمية المحرق كميناء تجاري قديم وذات شــهرة في الغوص، وكذلك أســماء الفرجان 

المعروفة.

وتحـــدث في الجـــزء األول: الشـــيخة هيا 
بنـــت علـــي آل خليفـــة، محافـــظ محافظة 
المحـــرق ســـلمان عيســـى بن هنـــدي، فؤاد 
شـــويطر، ونائـــب رئيـــس مجلـــس األمناء 
المديـــر التنفيـــذي لمركـــز عيســـى الثقافي 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، إذ 
اســـتعرضوا تاريـــخ المحـــرق مـــن جوانب 
عدة، وأعطوا المشاهد معلومات عن هذه 
المدينة التي تعد من أقدم المدن ليس في 
البحرين فحســـب بل في المنطقة ككل، إذ 

دلـــت اآلثـــار التي وجـــدت في قلعـــة عراد 
أنهـــا تعـــود إلى الفتـــرة الدلمونيـــة كما ذكر 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إضافة 
إلى أن المحرق سميت بعاصمة اللؤلؤ في 
الخليج؛ كونها أكثر المدن ازدهارا واتصاال 
العريـــق، وكذلـــك كونهـــا  بهـــذا االقتصـــاد 

موطنا ألكبر عدد من الغواصين.
وحظيـــت جزيـــرة المحرق بتقديـــر الدول 
التـــي  والصديقـــة  الشـــقيقة  المجـــاورة 
والخاصـــة  الرســـمية  الزيـــارات  ترجمتهـــا 

القـــدم،  منـــذ  والرؤســـاء  الحـــكام  مـــن 
الذيـــن حرصـــوا علـــى المـــرور بهـــا تأكيـــدا 
وأهميتهـــا  الجزيـــرة  هـــذه  عراقـــة  علـــى 
السياســـية اإلقليميـــة والعالميـــة، وغيرها 
من المعلومـــات الثرية عن مدينة المحرق 
العريقـــة.  وفي الجزء الثاني من البرنامج 
الذي ســـيعرض في تمام الساعة الخامسة 
والنصف من مســـاء يـــوم الخميس المقبل 
كل  ســـيتحدث  ســـبتمبر،   17 الموافـــق 
مـــن: ســـعيد الحمـــد، عبدالعزيـــز صويلـــح، 

الشـــيخة هيـــا بنت علـــي آل خليفـــة، علي 
“فرجـــان  عـــن  عبـــدهللا خليفـــة وغيرهـــم 
المحـــرق”. يذكـــر أن مـــدة البرنامـــج نصف 
ســـاعة ويعاد يوم السبت الساعة التاسعة 
مســـاء، والبرنامـــج بحـــث وإشـــراف عـــام 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
وإخراج محمد الشـــوملي، وإعداد ســـلوى 
الياسي ولولوة بودالمة، والمونتاج بشرى 
الظاعـــن، ومتابعـــة اإلنتـــاج صـــاح قمبـــر 

وتعليق عبدهللا يوسف.
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1779
المســـتوطنين  بيـــن  المنافســـة 
فـــي  والبريطانييـــن  االســـبان 
شبه جزيرة يوكاتان تؤدي إلى 
هجـــوم اســـباني لتدميـــر بلـــدة 
حطابيـــن بريطانييـــن فـــي بليز 

تاون. 

 1789
وزارة الخارجية األميركية تتأسس وكان اسمها قبل ذلك “وزارة الشؤون الخارجية”.

 1806
الجيش الفرنسي يضم المدينة االمبراطورية الحرة نورمبرك إلى مملكة باڤاريا.

 1812
الجيش الفرنسي بقيادة نابليون يصل الكرملين في موسكو.

 1882
القوات البريطانية تحتل القاهرة وتنفي أحمد عرابي إلى جزيرة سيان.

 1916
استخدمت الدبابات ألول مرة في التاريخ، وذلك في معركة السوم.

أسامة الماجد

تخطط 
النجمة كاتي 

بيري إصدار 
فيلم وثائقي 
يشمل العديد 
من الجوانب 
والمحطات 

“المثيرة” من 
حياتها.

وأكدت أن 
لديها لقطات 

ال تصدق وهي 
دائما تقوم بتوثيق 

اللحظات.

tariq_albahhar

فوز عربي مهم في “البندقية السينمائي” الدولي
فاز الفيلم التونسي “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين في 
الــدورة الســابعة والســبعين لمهرجان فينيســيا الســينمائي الدولي برئاســة الممثلة 
األسترالية كايت بالنشيت، الذي اختتمت فعالياته أخيًرا. وفاز بطل الفيلم يحيى 
مهاينــي بجائــزة أفضــل ممثــل، كمــا فاز الفيلــم أيضا بجائــزة أديبو كينــج لإلدماج، 
وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون االجتماعي ويشارك فيه النجمة مونيكا 

بيلوتشي، وديا إليان، وكوين دي بو.

ويحكي الفيلم رحلة مهتجر شاب سوري 
إلـــى لبنـــان، هربا من الحـــرب، يلتقي في 
أحد المعارض الفنية، بـ “جيفري غودفرا” 
الفنان األشـــهر، في مجال الفن المعاصر، 
ويتوصـــان إلى اتفـــاق غريب من نوعه، 
بحيث يرسم على ظهر “سام” جاعا منه 
عما فنيـــا حيا، مقابل حصوله على فيزا 

للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا.
ويحصـــل العمـــل الفنـــي المرســـوم علـــى 
ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية 
فـــي مـــزادات ســـوق الفـــن، فيثيـــر لعاب 
تجـــار التحـــف الفنية، وســـخط ناشـــطي 
حقوق اإلنســـان، ليجد “ســـام” نفســـه في 
مـــأزق، يحاول الخـــروج منه واســـتعادة 

حبيبته.
ونالـــت المغنية والممثلة المغربية خنســـا 
بطمة جائـــزة أوريزونتـــي ألفضل ممثلة 
عـــن فيلـــم “Zanka Contact” وتســـلمها 
بالنيابـــة عنها المخرج المغربي الفرنســـي 

إسماعيل العراقي.
وفاز فيلـــم “نومادالند” األميركي بجائزة 
األسد الذهبي ألفضل فيلم في البندقية 
الســـينمائي. والفيلـــم عـــن مجموعـــة من 
قاطنـــي عربـــات الفـــان خـــال عبورهـــم 
ويقـــوم  الشاســـع،  األميركـــي  الغـــرب 
ببطولتـــه فرانســـيس مكدورمانـــد التـــي 
تـــؤدي دور أرملة في الســـتينيات تحول 
عربتهـــا الفـــان إلـــى منزل متنقـــل وتعمل 
بوظائف موســـمية على امتـــداد الرحلة. 
وأخرج الفيلم كلوي تشاو وهي مخرجة 
صينية تقيم بالواليات المتحدة. ويصّور 
العمـــل، وهـــو مـــن اإلنتاجـــات األميركية 
القليلـــة المشـــاركة فـــي دورة المهرجـــان 
هذه الســـنة، قصـــة امرأة محطمـــة تترك 
كل شـــيء لتعيـــش حيـــاة ترحـــال تؤدي 
دورهـــا الممثلـــة فرانســـس ماكدورمانـــد 
الحائـــزة جائزتي أوســـكار. كذلك منحت 
جائـــزة لجنة التحكيم الكبرى إلى “نويفو 

أوردن” للمكســـيكي ميشال فرانكو، فيما 
كانت جائزة األسد الفضي ألفضل مخرج 
مـــن نصيب الياباني كيوشـــي كوراســـاوا 

عن فيلم “وايف أوف إيه سباي”.
نالـــت  فقـــد  األداء،  لناحيـــة جوائـــز  أمـــا 
التـــي  كيربـــي  فانيســـا  البريطانيـــة 
ُعرفـــت خصوصـــا بتأديتهـــا دور األميرة 

مارغاريـــت فـــي مسلســـل “ذي كـــراون”، 
جائـــزة أفضـــل ممثلـــة عـــن بطولتهـــا في 
فيلـــم “بيســـز أوف إيه وومـــان” للمجري 
كورنـــل موندروشـــو، والتي تجســـد فيه 
دور امـــرأة تنقلب حياتها بســـبب تعّســـر 
عمليـــة والدتهـــا فـــي المنـــزل. كذلـــك نال 
بييرفرانشيســـكو  اإليطالـــي  الممثـــل 

فافينو جائزة أفضل ممثل عن مشاركته 
لكاوديـــو  “بادرينوســـترو”  فيلـــم  فـــي 
نوتشـــي بـــدور موظف حكومـــي إيطالي 
فتـــرة  خـــال  العتـــداء  يتعـــرض  رفيـــع 
المعروفـــة  السياســـية  االضطرابـــات 

ب”سنوات الرصاص”.
الســـيناريو  كاتـــب  حصـــد  حيـــن  فـــي 

Oriz�  اإليطالي بيترو كاســـتيليتو جائزة
 I“ فيلـــم  عـــن  ســـيناريو  ألفضـــل   zonti

.”Predatori
 ومنحـــت جائـــزة األســـد الفضـــي لفيلـــم 
اإلثارة “نيـــو أوردر” للمخرج المكســـيكي 
الدرامـــي  وللعمـــل  فرانكـــو،  ميشـــيل 
التاريخـــي الياباني “وايف أوف ســـباي”. 
المخضـــرم  الروســـي  المخـــرج  وحصـــل 
جائـــزة  علـــى  كونشالوفســـكي  أندريـــه 
خاصـــة مـــن لجنـــة التحكيـــم لفيلـــم “دير 
كمريـــد”. وحصـــدت المخرجـــة آنا روشـــا 
دي سوزا جائزة أسد المستقبل عن فيلم 

“استمع”.
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بـــن  بشـــركة  الخدمـــة  مديـــر  حصـــل 
هندي للســـيارات حميد حســـين علي 
- على شـــهادة “برنامـــج تقدير المدير 
الميداني لخدمات كيا” من شركة كيا 
موتـــورز بكوريا الجنوبيـــة. وقد حاز 
حميد على هذه الجائزة بعد اجتيازه 
بتفوق لتدريبـــات واختبارات مكثفة 
قامـــت بعقدهـــا كيـــا موتـــورز بنجاح. 
التدريبـــي  البرنامـــج  هـــذا  ويأتـــي 
ضمـــن اســـتراتيجيات كيـــا العالميـــة 
لالرتقاء بعالمتها التجارية إلى أرقى 
المســـتويات الدوليـــة بجميـــع أنحـــاء 

العالم.
ويعـــد هذا التميـــز وســـاًما على صدر 
شـــركة بن هنـــدي للســـيارات وتأكيدًا 
اللتزامهـــا الدائـــم بخدمـــة زبائنها في 
البحريـــن من خالل تطويـــر وتدريب 
موظفيهـــا وتقديـــم أفضـــل الخدمات 

لهم في المملكة.

وبهـــذه المناســـبة، هنـــأ كل مـــن نائب 
والرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن  شـــركات  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
هنـــدي،  بـــن  عبـــدهللا  أحمـــد  هنـــدي، 
المديـــر العام لمبيعـــات وخدمات كيا، 

جرديب مولتانـــي، راما صبيا، ومدير 
عـــام خدمات كيا ما بعـــد البيع حميد 
لحصوله على هذه الشهادة المرموقة 
متمنيين لـــه مواصلة النجاح والتميز 

مع شركة بن هندي.

ذكـــرت شـــركة البحرين لســـحب 
األلمنيـــوم )“بلكســـكو”(، أنها تود 
لفت عناية جميع زبائن الشـــركة 
والمقاوليـــن  واالستشـــاريين 
والمطورين و مستخدمي أنظمة 
“بلكســـكو” كافة، أنه مازال هناك 
بعـــض محالت بيع األلمنيوم في 
الســـوق البحرينيـــة يســـتوردون 
مقاطع مقلدة ألنظمة “بلكســـكو” 
أنظمـــة  أنهـــا  علـــى  ويبيعونهـــا 
“بلكســـكو” باســـم شـــركة سحب 

شقيقه من خارج البحرين.
أنـــه  ارتأينـــا  “عليـــه،  وأضافـــت 
مـــن الواجـــب علينـــا وإلـــى حين 
اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 
ضد هـــذه الجهـــات المقلـــدة، أن 
نحذر جميع مســـتخدمي أنظمة 

“بلكســـكو” مـــن التعامل مـــع هـــذه المقاطع المقلـــدة، لعدم 
توافر المواصفات والمميـــزات والضمانات التي تتمتع بها 

أنظمة “بلكسكو” األصلية”.
مصالـــح  حمايـــة  أجـــل  ومـــن 
“بلكســـكو”  أنظمـــة  مســـتخدمي 
ســـتصدر الشـــركة قائمة شـــهرية 
المعتمديـــن  الموزعيـــن  بأســـماء 
لديهـــا، الذيـــن تزودهـــم الشـــركة 
ويمكـــن  األصليـــة،  بمنتجاتهـــا 
اإلطـــالع علـــى هـــذه القائمة من 
الشـــركة:  موقـــع  زيـــارة  خـــالل 
أو   ،)www.balexco.com.bh(
التواصل مع فريق المبيعات على 
 ،17734356( التاليـــة:  األرقـــام 

.)17734357 ،17734452
أن  “كمـــا  الشـــركة  واختتمـــت 
“بلكســـكو” مســـتعدة لفحص أية 
مقاطع لدى أي مســـتخدم للتأكد 
من أنهـــا أصلية وإصدار شـــهادة 
بذلـــك، ســـواء كانـــت المقاطع جديـــدة أو تم اســـتخدامها 

لفبركة منتج كالنوافذ واألبواب وغيرها”.

ــة ــاري ــج ــت ــاء بــعــامــتــهــا ال ــقـ ــا لـــارتـ ــه ــات ــي ــج ــي ــرات ــت ــن اس ــم ض ــا ــده ــذ إجــــــــراءات قــانــونــيــة ض ــخ ــت ــة ت ــركـ الـــشـ
“كيا موتورز” تكرم مدير الخدمات بـ “بن هندي” “بلكسكو”: جهات تستورد مقاطع ألمنيوم مقلدة
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قامـــت شـــركة الزيانـــي للســـيارات، الوكيل الحصري لســـيارات ميتسوبيشـــي 
فوســـو في البحرين، مؤخًرا بإطالق “عـــرض الخمس نجوم” الحصري، والذي 
يمنـــح عمالءهـــا صفقـــات رائعـــة على أســـطولها المتميـــز من شـــاحنات كانتر، 
مؤكدة على دورها كإحدى وكاالت السيارات الرائدة في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويشـــمل العرض شاحنات كانتر، ويأتي ضمن سلسلة من العروض والصفقات 
المميزة التي يتم اإلعالن عنها طيلة العام من قبل شـــركة الزياني للســـيارات 
حصرًيـــا لعمالئهـــا، ممـــا يمنحهـــم امتيـــازات عديـــدة ويمكنهم من االســـتمتاع 
بخدمـــات مجانية وأســـعار مخفضة. وحيث إن العـــرض يحمل عنوان “عرض 
الخمـــس نجوم”، ســـيحصل العمالء علـــى خمس مزايا رئيســـية مع كل عملية 
شـــراء جديدة من شـــاحنات كانتر، ويشـــمل ذلك التأمين المجاني لمدة عام، 
وضريبـــة القيمـــة المضافـــة المجانيـــة، وطـــالء الحمايـــة من الصـــدأ المجاني، 

والتسجيل المجاني وأقساط شهرية منخفضة.

“الزياني” تطلق عرًضا على شاحنات “كانتر”

“زين” تطّور الموظفين البحرينيين الرقميين
ــم بــــمــــهــــارات مــتــخــصــصــة ــ ــدهـ ــ ــاب ومـ ــ ــب ــ ــش ــ لــتــمــكــيــن ال

أعلنـــت شـــركة زيـــن البحريـــن، شـــركة االتصـــاالت الرائـــدة فـــي 
البحريـــن، التي تعمل بشـــغف لتمكين الشـــباب البحريني ومدهم 
بمهـــارات متخصصة، مؤخًرا عن إطالق برنامج تطوير موظفين 
بحرينيين رقميين ضمن برنامج زين للتطوير الرقمي للمواطنين؛ 
الذي يضم سلسلة برامج تعليمية مصممة خصيًصا لموظفي زين 
البحرين؛ بهدف تعزيز واالرتقاء بمهاراتهم الرقمية والشخصية.

وتعليًقا على اإلعالن عن برنامج زين للتطوير الرقمي للمواطنين، 
قالت مديرة التعلم والتطوير في شركة زين البحرين، رنا الماجد 
“تمكين الشـــباب يأتـــي في صـــدارة أولوياتنا في زيـــن البحرين، 
ويتماشـــى برنامج زيـــن للتطوير الرقمي للمواطنيـــن مع التزامنا 
بتوفير الشباب البحريني الموهوب ومدهم باألدوات والمنصات 
التي يحتاجونها لتحســـين مهاراتهم... ولذلـــك فقد ابتكرت زين 
البحريـــن هـــذا البرنامـــج الـــذي سيســـاعدهم على تعلـــم مهارات 
شـــخصية ورقمية محـــددة يحتاجـــون إليها ليشـــعروا بالتمكين، 
وليســـاهموا بدورهـــم وينجحون في نهاية المطـــاف طوال فترة 

عملهم وما بعدها”.

يختصــر الوقت من 3 أســابيع لدقائــق عن طريــق “الرقمي”

“اإلسالمي” يطلق “فتح حساب للشركات عبر اإلنترنت”

 ،)BisB( أطلق بنك البحرين اإلســـالمي
حديثا، خدمة رقمية جديدة وشـــاملة 
للزبائن في قطاع الشركات، تتمثل في 
إمـــكان فتح وإدارة الحســـاب للشـــركة 
ألصحاب الشـــركات الفردية أو سجلي 
خـــالل دقائـــق، وذلـــك عبـــر اســـتخدام 
خاصية التعرف علـــى الوجه المتوفرة 
بتطبيق “اإلسالمي الرقمي للشركات”. 
ويأتي هذا االبتكار الرقمي ضمن إطار 
المعامـــالت  لتبســـيط  البنـــك  مســـاعي 
خدمـــات  نمـــط  وتغييـــر  المصرفيـــة 
الزبائـــن التقليدية، حيث ســـيؤدي إلى 
إلغـــاء حاجـــة الزبائن إلى زيـــارة الفرع 
بشـــكل شـــخصي، ممـــا سُيســـاهم فـــي 
تعزيز مســـتوى األمان والراحة، خاصة 
في ظل جائحة “كوفيد 19” المستمرة.

للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

والشـــركات،  للمؤسســـات  المصرفيـــة 
أحـــدث  إطـــالق  “يعـــد  باقـــر  وســـام 
خدماتنـــا الرقميـــة إنجاًزا مهًمـــا، كوننا 
أول بنك فـــي البحرين، ُيدشـــن خدمة 

فتح حساب شامل للشركات إلكترونًيا 
خالل هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة القصيرة، 
ما ســـينتج عنـــه فتح البـــاب أمام عالم 
يحـــوي العديـــد مـــن الفـــرص الواعدة، 
وإرســـاء معاييـــر جديـــدة ضمـــن هـــذا 
القطـــاع الحيوي. وتأتـــي هذه الخطوة 
تماشًيا مع استراتيجية التبسيط التي 
نتبعهـــا فـــي بنـــك البحرين اإلســـالمي، 
والتي تســـعى إلى االبتـــكار عن طريق 
طـــرح حلول رقمية مبتكرة من شـــأنها 
والمؤسســـات  للشـــركات  تتيـــح  أن 
ممارســـة أعمالها اليومية بشكل أسرع 

وكفاءة أعلى”. 
الرقمـــي  االبتـــكار  هـــذا  “أن  وأضـــاف 
يتجـــاوز فـــي مضمونه مســـاعي البنك 
لتعزيـــز تجربـــة زبائنـــه من الشـــركات، 
كونه ســـيخلق عملية مبســـطة وســـهلة 

قياســـي.  زمـــن  خـــالل  إنجازهـــا  يتـــم 
وســـيؤدي إطـــالق هـــذه الخدمـــة إلـــى 
عالـــم  فـــي  مصرفيـــة  ثـــورة  إحـــداث 
الشركات في البحرين، حيث سنتمكن 
مـــن تلبيـــة احتياجـــات شـــرائح أكثـــر 

تنوًعا”.
باســـتخدام  الزبائـــن  تســـجيل  وعنـــد 
خاصية التعرف على الوجه، ســـُيطلب 
بطاقـــة  مـــن  نســـخة  تحميـــل  منهـــم 
مـــن  مســـتوى  أعلـــى  لضمـــان  الهويـــة 
األمـــان. وحالما يتم التحقق من صحة 
المعلومات المقدمة، ســـيتمكن الزبائن 
مـــن التقديـــم فـــوًرا بطلـــب الحصـــول 
علـــى أي مـــن منتجات وخدمـــات بنك 
واالســـتمتاع  اإلســـالمي  البحريـــن 
بتجربة مصرفية ســـهلة ومبتكرة بكل 

راحة وُيسر.
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ُأقيم أخيرا عرض ال ُينسى لمجموعة استثنائية مؤلفة من 
20 سيارة رولز رويس في دار رولز رويس. 

وشـــّكلت الزيـــارة جـــزًءا من 
ألعضـــاء  حصريـــة  فعاليـــة 
وهـــو  -20جوســـت،  نـــادي 
رولـــز  لســـيارات  نـــاٍد  أقـــدم 
رويـــس فـــي العالـــم مكّرس 
ســـيارات  لمالكـــي  ـــا  حصريًّ
رولـــز رويـــس المصّنعـــة قبل 
وصلـــت  كمـــا   .1940 العـــام 
سيارات رولز رويس إلى دار 
العالمـــة عبـــر قيادتها، حيث 
إّنـــه مـــن بيـــن كل ســـيارات 
رولـــز رويـــس المصّنعـــة منذ 
تأســـيس العالمـــة فـــي العام 
1904، ما زالـــت ثالثة أرباع 
الســـيارات في حالة ممتازة 
حتـــى اليـــوم. وقـــد شـــملت 

الطـــرازات المعروضـــة رولـــز 
ســـيلفر   ،25   /20 رويـــس 
الجيـــل  فانتـــوم  جوســـت، 
تـــّم  حيـــث  والثانـــي،  األول 
تصنيـــع أقدمهـــا فـــي العـــام 

.1911
كما استمتع الضيوف بنزهة 
غـــداء مـــع ســـالل محّضـــرة 
خصيًصا لهذه المناســـبة في 
ظـــل الحفـــاظ علـــى التباعد 
االجتماعـــي. واشـــتملت كل 
ســـّلة علـــى مشـــروب وإنـــاء 
عســـل رولـــز رويـــس الثمين 
والنـــادر من إنتـــاج 250 ألف 
نحلة إنجليزيـــة تتم تربيتها 

في منحلة جودوود.

معرض استثنائي لرولز رويس يتضمن 20 سيارة

وسام باقر

ياسر الحمادي رئيسا تنفيذيا لـ “درة البحرين”
ــة مـــن خـــال الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة ــرك ــش ــأداء ال ــ لــلــنــهــوض بـ

أعلنـــت شـــركة درة خليـــج البحريـــن - 
أكبـــر منتجـــع فاخر ســـكني وســـياحي 
في البحرين - عن تعيين ياســـر محمد 
الحمـــادي بمنصـــب الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة، بعـــد أن كان يشـــغل منصـــب 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم 
للشـــركة. وجـــاء اإلعالن علـــى هامش 
درة  شـــركة  إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع 
خليـــج البحرين الذي عقـــد في المنامة 
برئاســـة رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
عبدالحكيم يعقوب الخياط، وبحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وقال الخياط “ينسجم هذا اإلعالن مع 
سياســـة الشـــركة الرامية إلى النهوض 
بأدائها من خالل اســـتقطاب الكفاءات 
الوطنيـــة المتميزة والقـــادرة على دفع 
اإلنجـــازات  النمـــو ومواصلـــة  مســـيرة 

بـــأن  التـــي تـــم تحقيقهـــا، وكلنـــا ثقـــة 
وفريـــق  الجديـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العمـــل اإلداري ســـيقومون بتنفيذ هذه 
المهمـــة علـــى أكمـــل وجـــه، مـــن خالل 
ترجمـــة رؤية وتطلعـــات مجلس إدارة 

الشـــركة وتنفيذهـــا علـــى أرض الواقع، 
وتعزيز الفائدة والمنفعة على الشـــركة 

وكوادرها”.
وتقـــدم رئيس مجلـــس إدارة الشـــركة 
ثقـــة  علـــى  الحمـــادي  ياســـر  بالتهنئـــة 

فـــي  بتعيينـــه  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
هـــذا المنصـــب، مؤكـــًدا على مـــا يتمتع 
بـــه من خبـــرة كبيـــرة في هـــذا المجال 
وأنـــه مـــن الموظفيـــن األساســـيين في 
الشركة منذ بدء أعمال طرح المشروع 
للعمـــالء قبل ما يربو على 14 عاًما وله 
إنجازات مشـــكورة، متمنًيا له التوفيق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.
مـــن جانبـــه، قـــال ياســـر الحمـــادي “إنه 
لمن دواعي ســـروري أن أحظى بشرف 
قيـــادة فريـــق العمـــل الخـــاص بشـــركة 
درة البحريـــن، والـــذي يضـــم نخبه من 
الكفاءات المؤهلة القادرة على تطوير 
نوعيـــة  إنجـــازات  وتحقيـــق  العمـــل 
للشـــركة، آماًل من المولـــى عز وجل أن 
نكون عند حســـن ظن مجلـــس اإلدارة 

في برنامج عملنا المستقبلي”.

ياسر الحماديعبدالحكيم الخياط



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

بيع خصلة شعر ألبراهام لينكولن بـ 81 ألف دوالر
بيعــت خصلة من شــعر الرئيس الســادس 
عشــر للواليات المتحدة أبراهــام لينكولن 
مــع وبرقيــة ملطخــة بالدماء عــن اغتياله 
عــام 1865، في مــزاد مقابل ما يزيد على 
الشــعر والبرقيــة  ألــف دوالر. خصلــة   81
بيعتــا خــال مزاد انتهى الســبت بحســب 
دار مزادات “آر بي أوكشــن” في بوســطن. 
ولــم تكشــف دار المــزادات أي معلومــات 
عن هوية المشــتري. وكانت خصلة الشعر 
ســنتيمترات  خمســة  عــن  تزيــد  ال  التــي 
حلقــت مــن رأس لينكولــن خــال فحــص 
فــي  قتيــا  أردي  بعدمــا  الوفــاة  بعــد  مــا 
مســرح فورد في العاصمة واشــنطن على 
يــد جــون ويلكــس بــوث. وقــدم الخصلــة 
والــذي كان  تــود  بيتشــر  ليمــان  الدكتــور 
كنتاكــي،  بريــد  مديــر  منصــب  يتولــى 
أرملــة  لينكولــن،  تــود  مــاري  وقريــب 
إبراهــام لينكولــن، بحســب دار المــزادات. 
وكانــت خصلــة الشــعر مثبتة علــى برقية 
رســمية مــن وزارة الحــرب أرســلها لتــود 

جــورج كينيــر- مســاعد تــود فــي مكتــب 
بريد ليكســينغتون، بكنتاكــي. أما البرقية 
فقــد تــم اســتقبالها في واشــنطن الســاعة 
الحاديــة عشــرة ليــا يوم الرابع عشــر من 
أبريــل 1865. وصدقت دار مزادات بي آر 

على أصالة الخصلة والبرقية.
وكتــب جيمــس تــود، نجــل الدكتــور تود، 
فــي رســالة عــام 1945 أن خصلــة الشــعر 
“ظلت بالكامل في عهدة أسرتنا منذ ذلك 
الوقت”. وقالت دار المزادات إن آخر مرة 

بيعت فيها الخصلة كانت عام 1999.
الرئيــس  ليفينغســتون  بوبــي  وقــال 
التنفيــذي لــدار مــزادات بــي آر فــي بيــان: 
“عندما تتعامل مع عينة من شعر لنكولن، 
هــذه  وفــي  شــيء-  كل  هــي  فاألصالــة 
الحالــة، نعلــم أن هــذه جــاءت مــن أحــد 
بجــوار  يقــف  الــذي كان  األســرة  أعضــاء 
 81250 مبلــغ  وتجــاوز  الرئيــس”.  ســرير 
دوالر  قليــا عــن مبلغ 75 ألف دوالر الذي 
وصــول  فــي  تأمــل  المــزادات  دار  كانــت 

الســعر إليــه. وتكمــن أهميــة البرقيــة فــي 
أنهــا دحضت نظريــة ظهرت وقتها تشــير 
إدويــن ســتانتون  الحــرب  وزيــر  أن  إلــى 
خافاتهمــا  بســبب  لينكولــن  لقتــل  تآمــر 
الشخصية والسياسية، بحسب مؤرخين.
والبعــض قــال إن ســتانتون أمــر بتعطيــل 
لبــوث  ســمح  مــا  العســكرية،  االتصــاالت 

بالفرار لفترة قصيرة.
لكــن الختم الزمني علــى البرقية أثبت أن 
خطوط البرق العســكرية كانت تعمل ليلة 

اغتيال الرئيس.

انتشــر عبــر مواقــع التواصــل 
فيديــو  مقطــع  االجتماعــي، 
يوثــق لحظــة االعتــداء علــى 
الداعيــة اليمنــي علــي جابــر، 
أثنــاء  للطعــن  وتعرضــه 

محاضرة في إندونيسيا.
شــاب  الفيديــو  فــي  ويظهــر 
المحاضــرة  يقتحــم  وهــو 
ويطعــن الداعيــة بســكين في 

ذراعه اليمنى.
وحــاول المهاجــم الهــروب إال 
أن العشــرات مــن الحاضريــن 
بــه  اإلمســاك  مــن  تمكنــوا 
إلــى  تســليمه  قبــل  وضربــه 

السلطات.
يذكــر أن الداعيــة علــي جابــر 
هــو داعيــة يمنــي، مولــود في 
الســعودية ويحمل الجنســية 

اإلندونيسية.

داعية يتعرض 
للطعن أثناء 

محاضرة
إحــراق  علــى  عشــريني  شــاب  أقــدم 
نفســه داخــل جامعة اإلســراء الخاصة 
بالعاصمة األردنية عمان، بينما وصفت 
وزارة التعليــم فــي المملكــة الحــادث بـ 

“المؤشر الخطير”. 
وقالــت مصــادر مــن الموقع إن الشــاب 
جســمه  علــى  البنزيــن  بســكب  قــام 
إلــى  إســعافه  وجــرى  نفســه،  وأحــرق 

مستشــفى الحمايدة ونقلــه بعدها إلى 
مستشــفى البشــير وهــو قيــد العــاج، 

ووصفت حالته العامة بالبالغة.
أن  أردنيــة  إعــام  وســائل  وذكــرت 
الشــاب الــذي أقــدم علــى حــرق نفســه 
هــو طالب فــي الجامعة، وذلك بســبب 
بعــد  الجامعــة مقابلتــه  رئاســة  رفــض 

تقديم طلبات بذلك مرارا وتكرارا.

انتهــت مســيرة موكــب ســيارات حفــل 
زفــاف جزائــري فــي فرنســا إلــى تفريق 
الموكب من طرف الشرطة وتوجيه 87 
مخالفــة ألفراده بلغت قيمتها اإلجمالية 

قرابة 8 آالف يورو. 
كمــا مــن المحتمــل خصــم 54 نقطــة من 
نقــاط رخــص ســياقة المدعويــن، فضا 

عن إلغاء البلدية حفل عقد القران.
فــي  الماضــي  الســبت  الحادثــة  وقعــت 
بلدة شــيل القريبة مــن العاصمة باريس 

عندمــا كان موكــب الســيارات متوجهــا 
بعد ظهر الســبت إلى مقر البلدية، حيث 
يلتقي كل المشاركين لحضور حفل عقد 
القران. لكن تجاوزات قانون المرور من 
طرف ســائقي ســيارات الموكب، حسب 
صحيفــة “لوباريزيان” الفرنســية، غيرت 
المشــهد. فقــد أخبــرت البلديــة العريــس 
بــأن حفــل  بمجــرد وصولهمــا  وزوجتــه 
الــزواج المدنــي تــم إلغــاؤه بقــرار يعــد 

سابقة في تاريخ هذه البلدية.

أردني يحرق نفسه داخل جامعة في عمان

تغريم موكب زفاف جزائري في فرنسا

أحد أهالي مدينة كور - مساري يركب طوفا مؤقتا 
في الشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار 

غزيرة، السنغال )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فتحت الســلطات المكسيكية تحقيقا 
يتعلــق بمقتــل 137 مــن أســود البحر، 
أحــد  علــى  والتــي عثــر عليهــا ميتــة 
الشواطئ في الباد، دون أن تتوصل 
ســبب  يكشــف  خيــط  ألي  الشــرطة 
نفوقهــا. وعثر على جثــث الحيوانات 
مــن  كيلومتــرا   130 امتــداد  علــى 
الســاحل، في منطقة كوموندو بوالية 

باها كاليفورنيا سور.
فــي  البيئــة  حمايــة  مكتــب  وقــال 
المكسيك، إن الكشف على الحيوانات 
الميتــة لــم يظهــر وجــود أي إصابــات 
ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال 

صيد مثا.
كذلك لم تكن هناك عامات تدل على 
تعــرض أســود البحر النافقــة للتصادم 
شــبكة  نقلــت  حســبما  قــوارب،  مــع 

“سكاي نيوز” البريطانية.
األنــواع  مــن  البحــر  أســود  وتعــد 
المحمية في المكسيك، إال أنها ال يتم 
تصنيفها على أنها مهددة باالنقراض.

أثنــاء موعــد رومانســي غربــي 
نانــدي،  مقاطعــة  فــي  كينيــا 
لقيــت امرأة تبلغ مــن العمر 31 
عاًمــا، حتفها بشــكل مأســاوي، 

حسب صحيفة “ستاندارات”.
وقرر العشاق الذهاب في نزهة 
إلى شــال تشــيبكيت، وقررت 
المتوفــاة دوركاس جيبكيموي 

تشومبا التقاط صور.
وأثنــاء التقاط الصــور، انزلقت 

المرأة وسقطت في الماء.
وقال خطيبها بينجمن كازونغا 
“كانت أسوأ لحظة في حياتي. 
وال  حــول  بــا  غرقهــا  صــورة 
ومحاوالتــي  المــاء،  فــي  قــوة 
إلنقاذهــا دون جــدوى، تحطــم 

قلبي أكثر”.

غموض يلف مقتل 
137 أسد بحر

فتاة تلقى 
حتفها أمام أعين 

خطيبها
دول  شــهدتها  التــي  الفيضانــات  أودت 
غزيــرة  أمطــار  هطــول  خــال  إفريقيــة 
اســتثنائية مؤخــرا بحيــاة أكثــر مــن 200 
مــن  بأكثــر  أضــرارا  وألحقــت  شــخص، 
مليــون آخرين. وبالنظر إلى مخلفات هذه 
الكــوارث الطبيعيــة غيــر العادية، في دول 
تمتــد مــن الســنيغال إلى الســودان، يتوقع 
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
هــذه  احتياجــات  تــزداد  أن  اإلنســانية 

مســتويات  وتتجــاوز  للمســاعدة  البلــدان 
العــام الماضــي التــي كانت قيمتهــا بحدود 
مليــون   1,1 إلغاثــة  دوالر  مليــون   29
شــخص. وحســب رئيســة مكتــب تنســيق 
الشــؤون اإلنســانية لمنطقــة غرب ووســط 
ألــف   760 فــإن  بيانغــر،  جولــي  إفريقيــا 
شخص تأثرت حياتهم بأضرار الفيضانات 
المنطقــة  فــي  دولــة   11 فــي  واألمطــار 

الخاضعة لمسؤوليتها.

200 قتيل ومليون متضرر بفيضانات إفريقيا

أعلنت الفنانة األردنية، ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” 
عن زواجها من اإلعامي األردني، معاذ العمري، أمس االثنين، دون إقامة 

حفل زفاف، التزاما باإلجراءات االحترازية.
وبلغ نصيب السودان أحد البلدان األكثر تضررا بالفيضانات األخيرة من الخسائر 103 قتلى، بينما 
يعاني أكثر من 500 ألف آخرين من آثار الكارثة. في المقابل، لقي 71 مواطنا في النيجر حتفهم، 

ويحتاج 350 ألفا من المتضررين إلى المساعدة العاجلة التي قدرت فاتورتها بنحو 10 ماليين دوالر.

هــدد المجلــس القومــي للطفولة في 
المؤبــد،  بالســجن  بالمعاقبــة  مصــر 
لجنــي  طفلتهمــا  اســتغال  بتهمــة 

األرباح.
نجــدة  لخــط  العــام  المديــر  وأشــار 
القومــي  المجلــس  فــي  الطفــل 
للطفولــة واألمومــة صبــري عثمــان، 
لبرنامــج  هاتفيــة  مداخلــة  فــي 
“صبــاح الخيــر يا مصــر” المذاع على 
أمــس  صبــاح  المصــري  التلفزيــون 
اإلثنيــن، إلــى أن مــا قــام بــه أحمــد 
طفلتهمــا  بتصويــر  وزينــب  حســن 
وتخويفها، ما هو إال اســتمرار لحالة 
بالمجتمــع،  واالســتهتار  االســتفزاز 
اســتيائه  عــن  معربــا  المــال،  وحــب 

من تحقيق الفيديو لنســب مشاهدة 
عاليــة. وأوضــح عثمــان أن عقوبــة 
الطفلــة  واســتغال  معاملــة  إســاءة 
فــي قانــون مكافحة اإلتجار بالبشــر 
تصــل للســجن المؤبــد وغرامــة 500 

ألف جنيه.
حســن  أحمــد  اليوتيوبــر  وقــام 
مقطــع  بتصويــر  زينــب  وزوجتــه 
مصــور لطفلتهمــا عبــر قناتهمــا علــى 
موقع “يوتيوب”، يتضمن تلوين األم 
لوجهها باللون األســود، ثم االقتراب 
مــن ابنتهــا وهــي نائمــة، لتســتيقظ 
مختلفــة  مامــح  علــى  األخيــرة 
لوالدتهــا مفزوعة ودخولها في نوبة 

بكاء، وسط ضحك والدتها.

“يوتيوبرز” مهددان بالسجن المؤبد الستغالل طفلتهما

عــروس  بــن  شــرطة  ألقــت 
القبــض  األحــد  يــوم  بتونــس 
على شخص أعد غرفة سرية 
تحــت منزلــه إلخفــاء أســلحة 

تركية تعود للعهد العثماني. 
وقــال مصــدر أمنــي تونســي 
النيابــة  إّن  “موزاييــك”:  لـــ 

العمومية بالمحكمة االبتدائية ببن عروس أذنت يوم السبت للشرطة بحمام 
األنــف، باالحتفــاظ بكهــل من ســكان حمــام األنف الجنوبية بعد الكشــف عن 
وجود ممر سري تحت منزله يودي إلى غرفة سرية تحوي أسلحة من العهد 
العثماني. وأشــار المصدر إلى أن الســلطات عثرت على مسدســين وبندقية 

وسيفين ومدية بداخل الغرفة، وآالت ومعدات للتنقيب عن اآلثار.
وأضــاف أن الموقــوف تمــت إحالتــه لــإدارة الفرعيــة للقضايــا اإلجراميــة 

الستكمال التحقيقات معه.

القبض على تونسي يخفي أسلحة عثمانية
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