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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مـــن  بتكليـــف 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك  خليفـــة،  آل 
مراســـم  فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الســـام  تأييـــد  إعـــان  علـــى  التوقيـــع 
بيـــن مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل، 
والتوقيـــع علـــى معاهـــدة الســـام بيـــن 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
إســـرائيل، التي جرت أمـــس في البيت 
األبيـــض، بحضـــور الرئيـــس األميركـــي 

دونالد ترامب.
وألقـــى الزياني كلمة قال فيها إن إعان 
تأييد السام بين مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل خطـــوة تاريخيـــة على طريق 
الحقيقـــي  واالزدهـــار  واألمـــن  الســـام 
والدائـــم فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة. 
وأعرب الزياني عن شكره لجالة الملك 

على الرؤية للســـام فـــي المنطقة، التي 
تقـــوم على الثقـــة واالحتـــرام والتفاهم 

بين جميع األديان والشعوب.
وألقـــى الرئيـــس األميركـــي كلمـــة فـــي 
حفـــل التوقيـــع قـــال فيهـــا: نحـــن هنـــا 
اليـــوم لتغيير مجرى التاريخ. إن توقيع 
إســـرائيل وكل  بيـــن  الســـام  اتفاقـــات 
مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ومملكـــة البحرين ســـيكون فجر شـــرق 
المواطنيـــن  وســـيمكن  جديـــد  أوســـط 

مـــن مختلـــف األديان مـــن العيـــش مًعا. 
كمـــا قـــال الرئيـــس األميركـــي إن اتفاق 
الســـام ســـيكون أساًســـا لســـام شامل 
فـــي المنطقـــة، والـــدول الموقعـــة علـــى 
االتفاق ســـتتبادل السفراء مع إسرائيل 

وستفتح سفارات. 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزيـــر  ووقـــع 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الدولـــي 
المتحدة ســـمو الشيخ عبدهللا بن زايد 
آل نهيان ورئيس وزراء دولة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو على معاهدة الســـام 
بيـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ودولة إســـرائيل، كما وقع عبداللطيف 
الزيانـــي وبنيامين نتنياهو على إعان 
تأييـــد الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ودولـــة إســـرائيل، وبحضـــور الرئيـــس 

األميركي.

خطـوة تاريخيـة على طريــق الســالم واالزدهـار
بتكليــف من جاللة الملك وبحضــور الرئيس األميركي... وزير الخارجية يوقع االتفاق مع إســرائيل

وزير الخارجية يحضر مراسم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل

المنامة - بنا
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يجــب الخضــوع للفحــص والتســجيل بـــ “مجتمــع واعي”

البحرين تعلن عن إجراءات الدخول عبر الجسر

المنامة - بنا

أعلنت مملكة البحرين عن االشـــتراطات 
التي يمكن لجميع المســـافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن عن طريق جســـر 
الملـــك فهـــد الدخـــول مـــن خالهـــا إلـــى 
البحريـــن، وتتمثـــل بأهميـــة خضوعهـــم 
للفحص المختبري للكشـــف عن فيروس 
كورونا )كوفيد 19( على جسر الملك فهد 
ودفع كلفته البالغـــة 60 دينارا، وتحميل 
والتســـجيل  واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق 
فيـــه؛ اســـتكمااًل لإلجـــراءات االحترازية 
ويتـــم  الشـــأن.  هـــذا  فـــي  المطلوبـــة 
اســـتثناء اإلجـــراء للقادميـــن لمـــن يقوم 
بإبـــراز نتيجـــة الفحص إذا كانت ســـلبية 
وأجريت قبل المغادرة من البحرين عبر 
تطبيـــق “مجتمع واعي”، إذ تســـري لمدة 

72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

إجراءات الوصول عند منفذ جسر الملك فهد

مسار المسافرين حاملي 
نتيجة فحص PCR سلبية عبر 

تطبيق "مجتمع واعي" 

مسار الفحص عند الوصول

عبور الجانب السعودي 
من جسر الملك فهد

استكمال إجراءات الدخول 
إلى  الجانب البحريني

إبراز نتيجة فحص PCR سلبية 
على تطبيق مجتمع واعي 
(72 ساعة من وقت إجراء 

الفحص)

التسجيل للفحص 
ودفع الرسوم

 (60 دينار)

ضبط إجراءات العزل 
الذاتي (حتى ظهور 
نتيجة الفحص) على 
تطبيق مجتمع واعي

ً
(COVID-19)

ً
(COVID-19)

إجراء الفحص
3 2 1

ً
(COVID-19) أكدت مصادر مصرفية أن جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة لديها 

توجه نحو تأجيل أقســـاط قروض المواطنيـــن لديها، خصوصا المتضررين 
مـــن جائحـــة كورونا، لكن اآللية لم تتضح بعد بشـــأن تفاصيل هذا التأجيل 

ومعايير تقييم الضرر، وربما احتساب فائدة عليها.

البنوك تتجه لتأجيل األقساط 
واحتمال احتساب “فائدة”

ســـجلت قيمة عمليات نقاط البيع 
عبر بطاقـــات االئتمـــان وبطاقات 
أغســـطس  شـــهر  فـــي  الخصـــم 
دينـــار،  مليـــون   186.2 الماضـــي 
قياًســـا   %  5.2 بنســـبة  بتراجـــع 
بنحـــو 196.5 مليـــون دينـــار فـــي 
شـــهر يوليو الماضي، كما ســـجلت 
تراجًعا على أســـاس سنوي بنسبة 
 198.3 تســـجيل  مقابـــل   %  6.1
مليون دينار في أغسطس 2019.

186.2 مليون 
دينار المبيعات 

ببطاقات االئتمان

)07(
)07(

)06(

“التنسيقية” تطلع على آخر 
مستجدات التعامل مع “كورونا” جاللة الملك: السالم خيار إستراتيجي للبحرين

تلقـــى ملك البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، مســـاء أمس اتصاالً هاتفيـــًا من رئيس الواليات 
فيـــه جالتـــه  هنـــأ  ترامـــب،  دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة 
بالتوقيـــع علـــى إعـــان تأييد الســـام بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، معربًا عن شـــكره وتقديـــره لجالته على 

جهود المملكة في التوصل الى االتفاق.
وأكـــد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أن البحريـــن انتهجت نهج 
الســـام، والذي سيشـــجع الجميع على الدخـــول في عملية 
الســـام بمـــا يضمـــن تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار والرخـــاء 

لجميع دول المنطقة وشعوبها.
 وأكـــد جالة الملـــك أن الســـام خيار إســـتراتيجي لمملكة 
البحريـــن، وأن رؤيـــة المملكـــة ونهجها يقوم علـــى التفاهم 
والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب 

ومختلف الثقافات بعيًدا عن التوترات.
كمـــا شـــكر جالتـــه الرئيـــس األميركـــي علـــى مســـاعيه في 
الوصـــول إلـــى االتفاقيـــات وجهوده في دفـــع جهود إحال 
الســـام في منطقة في الشـــرق األوســـط من أجل مستقبل 

أكثر ازدهاًرا واستقراًرا.

تـــرأس ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتماع 
اللجنة التنســـيقية رقم 346، 
الذي عقد عن بعد، إذ اطلعت 
اللجنة على آخر مســـتجدات 
التعامـــل مع فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.

0507101412

25 العًبا في قائمة “أحمر اليد”أغنية “وطني” بحلة جديدةإصابات كورونا بشرق المتوسط مقلقة“المركزي” يحّذر من كشف المعلومات“شرق الحد” بوتيرة متسارعة
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن  «

نسب اإلنجاز في األحياء السكنية 
قيد التنفيذ بمدينة شرق الحد 

تشهد تقدما ملحوظا في 
الوقت الراهن، في ظل مساعي 

الوزارة لتسريع وتيرة العمل 
بمشروعاتها قيد اإلنشاء.

حّذر مصرف البحرين المركزي  «
المستهلكين من التعامل مع 

 )sms( الرسائل النصية القصيرة
والمكالمات الهاتفية وتطبيقات 

الهواتف الذكية والمواقع اإللكترونية 
عند التعامل مع معلوماتهم 

الشخصية والمصرفية.

حذر المدير اإلقليمي لمنظمة  «
الصحة العالمية في شرق المتوسط 
أحمد المنظري من أن جائحة كورونا 

قللت فاعلية الخدمات الصحية 
بمنطقة شرق المتوسط. وذكر أن 

الوباء جعل الخدمات الصحية بدول 
المنطقة، محدودة مؤخرا.

يعرض تلفزيون البحرين هذه  «
األيام األغنية الشهيرة “وطني” 

من كلمات الشاعر حسن كمال، 
وألحان الفنان أحمد الجميري 

في حلة وشكل جديد، بمشاركة 
كورال أطفال البحرين بإشراف 

ندى الصايغ.

كشف االتحاد البحريني  «
لكرة اليد عن القائمة 

األولية التي ستعد 
العدة البدنية والفنية؛ 
للمشاركة في بطولة 

كأس العالم، المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية في 
الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

المنامة - بنا

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة أهمية المشاركة اإليجابية من قبل المواطنين 
والمقيمين في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح فيروس كورونا التي يشرف عليها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي الذي يعمل بشـــكل حثيث مـــع مختلف الجهـــات؛ للتصدي للجائحـــة وفق أعلى 
المعايير. وقال خال مشاركته في التجارب السريرية “اجتزنا أكثر من نصف المشوار من خال 

تطوع أكثر من 4 آالف متطوع حتى اآلن، في وقت قياسي”.

4 آالف متطوع بالتجارب السريرية

)٠٥(

ترامب: فجر شرق 
أوسط جديد 

وأساس لسالم 
شامل بالمنطقة

أمل الحامد

علي الفردان

2020  سطسغأ
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 سطسغأ 2020 سطسغأ

2020 ويلوي 2019 سطسغأ 2020 ويلوي 2019 سطسغأ

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

198.3196.57,150,035 6,237,536

6,858,807 186.2

q4.1% p10.0% q5.2% q6.1%

الزميل أيمن يعقوب يفوز بجائزة “قصتي بعدستي”
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“قصتـــي  مســـابقة  لجنـــة  أعلنـــت 
بعدســـتي” التي نظمتها لجنة الشـــباب 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة عن أســـماء 

الفائزين بالمسابقة.
وفاز بجائزة مسابقة “قصتي بعدستي” 
الفوتوغرافـــي”  “التصويـــر  فئـــة  عـــن 
رصـــد  الـــذي  يعقـــوب  أيمـــن  الزميـــل 

حضـــور المرأة البحرينيـــة ضمن فريق 
المتطوعيـــن لتعقيم عـــدد من األحياء 
أحـــرز  بينمـــا  المنامـــة،  العاصمـــة  فـــي 
المتســـابق علي محمد مرهـــون جائزة 
المســـابقة عن فئـــة “تصويـــر الفيديو”. 
وحاز المتســـابق إليـــاس محمد جائزة 

لجنة المسابقة.

المنامة - بنا

)03(



سمو محافظ الجنوبية يتابع آخر مستجدات المشروعات
تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة، اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي الثامـــن لهـــذا العام “عن بعـــد”، بحضور 
نائـــب المحافـــظ العميـــد عيســـى ثامر الدوســـري، 
وبمشاركة األعضاء من ممثلي الجهات المختلفة.

ورحـــب ســـموه باألعضاء، مشـــيد بالجهـــود التي 
اتخذتهـــا الجهـــات المعنية في مواجهـــة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، مؤكـــًدا فـــي الوقـــت نفســـه 
دور المجلـــس في متابعة احتياجـــات المواطنين 

وتلبية تطلعاتهم بمختلف مناطق المحافظة.
الخطـــة  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  واســـتعرض 
واإلجـــراءات المتبعة الســـتقبال موســـم األمطار، 
مؤكـــًدا ســـموه أهميـــة إيجـــاد الحلـــول الجذريـــة 
ألماكـــن تجمعـــات ميـــاه األمطـــار المتكـــررة فـــي 
المناطـــق الداخلية والمناطق الحيوية عبر تطوير 

شبكات الصرف الصحي في المنطقة.
واطلـــع ســـموه على عـــرض مرئـــي بالتعـــاون بين 

المحافظـــة ووزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
االســـتعدادات  عـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
واإلجـــراءات المتعلقـــة بتصريـــف ميـــاه األمطار، 
كتوفيـــر  اتباعهـــا  يتـــم  ســـوف  التـــي  والحلـــول 
المضخـــات والصهاريـــج، التـــي تبلـــغ حوالـــي 35 
صهريًجـــا لجميع مناطـــق المحافظـــة، إضافة إلى 
احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  اإلجـــراءات  اســـتكمال 

األهالي والمواطنين في هذا الجانب.
كما تابع سمو المحافظ الجهود التي تبذلها بلدية 
المنطقة الجنوبية وأبرز نتائج الزيارات الميدانية 
من قبل فريق المحافظة الجنوبية لســـوق الرفاع 
المركزي لرصد احتياجات األهالي ورواد الســـوق 
والباعة، كتوفير مجلس في سوق الرفاع الشرقي، 
باإلضافـــة إلـــى متابعـــة مشـــروع تطويـــر الســـوق 
المركـــزي بالرفـــاع؛ كونـــه يمثل أحد المشـــروعات 
المركزية البارزة، والتي تعكس الحرص والتعاون 

المشترك بين المحافظة والبلدية.

وتابـــع ســـموه قـــرار مجلـــس الـــوزراء بخصـــوص 
إنشـــاء مكتبة جديدة في الرفاع الشرقي، مشيًرا 
ســـموه إلـــى أهمية التعاون والتنســـيق مـــع وزارة 
التربية والتعليم للنظر في ســـير عمل المشـــروع؛ 

لما له من دور بارز في توفير مصادر التعلم والتي 
تلبي احتياجات المواطنين.

وفي ســـياق آخر، استعرض سمو المحافظ جهود 
الصيانـــة  طلبـــات  متابعـــة  فـــي  اإلســـكان  وزارة 

والعمل على حلها بإســـكان الحنينية، مبيًنا سموه 
وقاطنـــي  األهالـــي  احتياجـــات  متابعـــة  أهميـــة 
الوحـــدات الســـكنية. كما اطلع ســـموه على جهود 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة في الزيارات 
الميدانيـــة للتفتيـــش بالمناطـــق الصناعية؛ حرًصا 
علـــى توفير متطلبات األمن والســـامة في بعض 

المواقع الصناعية بالمحافظة.
وفي ختام االجتماع، أشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفة 
رجـــال  بـــدور  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن 
األمـــن فـــي الشـــراكة والتعـــاون المســـتمر وإبـــراز 
الشـــراكة المجتمعية الرائدة في مختلف البرامج 

والمبادرات الهادفة.
من جهتهم، أشاد المشاركون في االجتماع بالدور 
البـــارز للمجلـــس التنســـيقي؛ لما يقدمـــه من صور 
التعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهات من أجل 
تحقيق التنمية الشـــاملة ورؤى وتطلعات األهالي 

والمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيسي المكسيك وبابوا 

غينيا بذكرى االستقالل

بــعــث عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  ــمــلــك حــمــد بـ ال
ــات  بــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى رئــيــــــــس الــواليـــ
مانويل  أندريس  المتحـدة  المكسيكيـة 
لوبيس أوبرادور، وذلك بمناسبة ذكرى 
ــاده، أعـــرب جــالــتــه فيها  ــ اســتــقــال ب
بهذه  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن 
جالته  بعث  كما  الوطنية،  المناسبة 
بابــوا  عــام  حاكـم  إلــى  مماثلة  برقية 
وذلــك  دادا  ــوب  بـ ـــــدة،  الــجــديـــ غينيــا 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

بمناسبة إعالن تأســيس إقامة العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل

جاللة الملك يتلقى مزيدا من التهاني

تلقـــى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مزيـــدا مـــن برقيـــات التهنئـــة مـــن 
الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء 
والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
أعربـــوا فيهـــا عـــن أطيـــب التهاني 
بمناســـبة  الجالـــة  صاحـــب  إلـــى 
إعـــان تأســـيس إقامـــة العاقـــات 

الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.
وأكدوا أن هذه المبادرة التاريخية 
الحكيمـــة تجســـد النهـــج الحكيـــم 
االنفتـــاح  فـــي  الملـــك  لجالـــة 
والتعايش على الجميع والتواصل 
البناء والتعاون المثمر بين مختلف 
الدول والشعوب، كما تعكس جهود 
جالتـــه البارزة وحرصه المشـــهود 
علـــى إنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي وإقامة السام العادل 
لتنعـــم  المنطقـــة  فـــي  والشـــامل 
دولهـــا وشـــعوبها بالســـام واألمـــن 
والرخـــاء،  واالزدهـــار  واالســـتقرار 
ســـائلين هللا جـــل وعـــا أن يحفظ 
جالتـــه ويمتعـــه بموفـــور الصحـــة 
والعافية، وأن يوفقه ويســـدد على 

طريق الخير خطاه.
 وتلقـــى جالة عاهل البـــاد برقية 
تهنئـــة من محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفة، رفع فيها باســـمه ونيابة 
عـــن أهالـــي المحافظـــة الجنوبيـــة 
أصدق التهاني بالخطوة التاريخية 
العاقـــات  تأســـيس  بإعـــان 
الدبلوماســـية مع إســـرائيل، والتي 
تعكـــس حكمـــة جالـــة الملـــك في 
ســـبيل تحقيق مســـتقبل أكثر أماًنا 
واستقراًرا لجميع شعوب المنطقة.
 كمـــا تلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة 
مماثلـــة مـــن وكيـــل وزارة شـــؤون 
الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء  مجلـــس 
عيسى بن علي آل خليفة، أكد فيها 
التأييد المطلق للخطوة التاريخية 
الشـــجاعة، والتي تؤكد نهج جالة 
الملك الراســـخ وتوجهـــات جالته 
الحكيمـــة فـــي دعـــم جهود إرســـاء 
دعائم األمن والســـام واالســـتقرار 
في المنطقة وبمـــا يحقق المصالح 
علـــى  البحريـــن  لمملكـــة  العليـــا 

مختلف األصعدة.
وتلقـــى جالـــة الملك برقيـــة تهنئة 
مـــن رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية 

واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد 
الوقـــوف  فيهـــا  أكـــد  خليفـــة،  آل 
صًفـــا واحـــًدا خلـــف قيـــادة جالته 
الحكيمة، وأشاد بالخطوة الحكيمة 
والشجاعة لصاحب الجالة، والتي 
تؤكد نهج جالته الراســـخ والقائم 
على الحوار والتســـامح والتعايش 
الســـلمي وتحقيـــق الســـام العادل 
والشـــامل والـــذي يخـــدم الثوابـــت 
العربيـــة واإلســـامية القائمـــة على 
دعم الحقوق المشـــروعة لألشـــقاء 

الفلسطينيين.
كذلـــك تلقـــى جالة العاهـــل برقية 
تهنئـــة مـــن وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
والماء وائل بـــن ناصر المبارك، هنأ 
فيها جالتـــه بالمبـــادرة التاريخية 
التـــي اتخذتهـــا المملكـــة للتوصـــل 
إلـــى إعـــان ســـام مـــع إســـرائيل، 
مؤكـــدا أنها تعكس الجهود الكبيرة 
لجالـــة الملـــك التي تدعم الســـام 
في الشـــرق األوسط وتحقق األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، وتؤكد 
نهج جالته الســـامي في التعايش 
والحـــوار وإشـــاعة الســـام العادل 
في ســـبيل تحقيـــق مســـتقبل آمن 

لدول المنطقة وشعوبها.
برقيـــة  الجالـــة  صاحـــب  وتلقـــى 
تهنئة من محافظ العاصمة الشيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، 
هنـــأ فيهـــا جالتـــه بمناســـبة إعان 
تأييـــد الســـام مع إســـرائيل والتي 

جـــاءت لتجســـد دور جالـــة الملك 
فـــي دعـــم مســـيرة الســـام العادل 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  والشـــامل 
وتعكـــس حرص جالته على نشـــر 
بيـــن  والمحبـــة  التســـامح  ثقافـــة 

شعوب العالم.
كمـــا تلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة 
مـــن وكيـــل وزارة الخارجية عضو 
المجلس األعلى للمرأة الشيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
أشـــادت فيها بالمبـــادرة التاريخية 
مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الحكيمـــة 
الملـــك،  جالـــة  بقيـــادة  البحريـــن 
والتـــي عـــززت مـــن مكانـــة مملكـــة 
البحرين إقليمًيـــا ودولًيا، وجعلتها 
المتحضـــرة  الـــدول  مصـــاف  فـــي 
والمتقدمـــة التـــي تؤمـــن بالســـام 
كخيار يقوم على تحقيق االستقرار 

والرفاه لشعوب المنطقة.
وتلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة من 
رئيس مجلس إدارة “جي اف اتش 
كابيتـــال” الشـــيخ أحمد بـــن خليفة 
آل خليفـــة، أكـــد فيهـــا التأييد التام 
لهـــذه الخطـــوة الشـــجاعة لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار في 
المنطقة، مشـــيد بالجهـــود الكبيرة 
لجالـــة الملـــك، التـــي هـــي محـــل 
اإلعجاب واالحتـــرام والتقدير من 
الجميع، والتي جعلت من البحرين 
أرًضـــا للتعايش ومهًدا للســـام بين 

شعوب العالم.

كمـــا تلقى جالتـــه برقية تهنئة من 
نائـــب محافـــظ الجنوبيـــة العميـــد 
عيســـى ثامر الدوسري، أعرب فيها 
عن الـــوالء التام والتأييـــد المطلق 
لقيـــادة جالة الملـــك، وهنأ جالته 
التـــي  التاريخيـــة  الخطـــوة  بهـــذه 
تعكـــس حـــرص جالته علـــى دعم 
جهـــود تحقيق الســـام العادل في 

المنطقة.
وتلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة من 
عضو مجلس الشـــورى هالة رمزي 
فايـــز، هنأت فيها صاحـــب الجالة 
فـــي  التاريخيـــة  المبـــادرة  بهـــذه 
ســـبيل تحقيق مســـتقبل أكثر أماًنا 
واستقراًرا لجميع شعوب المنطقة، 
القضيـــة  دعـــم  فـــي  والمســـاهمة 

الفلسطينية.
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  وتلقـــى 
برقيـــة تهنئـــة مـــن عضـــو مجلـــس 
النواب خالد بن صالح بوعنق، أكد 
فيهـــا الوقوف خلـــف قيادة جالته 
الحكيمـــة والتأييـــد التـــام للخطوة 
التي اتخذتها مملكة البحرين، التي 
تؤكـــد نهـــج جالتـــه فـــي االنفتاح 
والتعايش على الجميع والتواصل 
البناء والتعاون المثمر بين مختلف 
الـــدول والشـــعوب وتعكـــس كذلك 
وحرصـــه  البـــارزة  جالتـــه  جهـــود 
الصـــراع  إنهـــاء  علـــى  المشـــهود 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي وإحـــال 

السام واالستقرار في المنطقة.
وتلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة من 
مديـــر مكتـــب النائـــب خالـــد صالح 
بوعنـــق علـــي آل خرفـــوش، أشـــاد 
التـــي  الشـــجاعة  بالخطـــوة  فيهـــا 
تعكس النهج الحكيم لجالة الملك 
وحرصه على دعم مساعي السام 
وتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار فـــي 

منطقة الشرق األوسط.
برقيـــة  الملـــك  جالـــة  تلقـــى  كمـــا 
تهنئـــة مـــن علـــى أحمـــد محمـــد آل 
خرفـــوش )نيابـــة عن عمـــوم عائلة 
آل خرفـــوش(، جـــددوا فيها الوالء 
لجالتـــه  واإلخـــاص  والوفـــاء 
وقيادته الحكيمة والتأييد المطلق 
لنهـــج جالتـــه القائم علـــى الحوار 
الصادقـــة  والرغبـــة  والتســـامح 
إلحال األمن وإرســـاء السام في 

المنطقة.

المنامة - بنا
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جاللة الملك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس 
الفريق أول ركن ســـمو الشيخ 
محمد بن عيســـى بن ســـلمان 
إلـــى  فيهـــا  رفـــع  خليفـــة،  آل 
مقـــام جالته الســـامي أصدق 
التوقيـــع  بمناســـبة  التهانـــي 
الســـام  تأييـــد  إعـــان  علـــى 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 

إسرائيل.
وأشـــاد ســـمو رئيـــس الحرس 
الوطني في البرقية بالخطوة 
تعكـــس  التـــي  التاريخيـــة 
لصاحـــب  الثاقبـــة  الرؤيـــة 
الجالة الملك في استشـــراف 
مســـتقبل المملكـــة وتطلعاتها 
نحـــو غـــد مشـــرق يســـهم في 
واألمـــن  الســـام  تحقيـــق 

لمملكـــة  والرخـــاء  واالزدهـــار 
الشـــرق  ومنطقـــة  البحريـــن 
األوســـط والعالم أجمع، داعًيا 
سموه هللا عز وجل أن يحفظ 
جالتـــه ويديـــم عليـــه نعمـــة 
وطـــول  والعافيـــة  الصحـــة 
العمر، وأن يســـدد على طريق 

الخير خطاه.

 جاللة الملك يتلقى تهنئة 
من سمو رئيس الحرس الوطني

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن 
الســـمو  صاحـــب  مستشـــار 
الملكـــي رئيس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، رفـــع فيها 
بمناســـبة  التهانـــي  خالـــص 
التوقيـــع علـــى إعـــان تأييـــد 
الســـام بيـــن مملكـــة البحرين 
وأعـــرب  إســـرائيل.  ودولـــة 
عـــن  البرقيـــة  فـــي  ســـموه 
تبريكاتـــه وتهانيـــه بالخطـــوة 
اتخذتهـــا  التـــي  التاريخيـــة 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
الســـام  لتحقيـــق  جالتـــه 
العادل والشـــامل في الشـــرق 
إقامـــة  خـــال  مـــن  األوســـط 
عاقات دبلوماســـية مع دولة 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  إســـرائيل، 
الخطـــوة مـــا هـــي إال امتـــداد 

لرؤيـــة جالتـــه الحكيمـــة في 
البحريـــن  مملكـــة  تظـــل  أن 
آمنـــا ومســـالما  دومـــا وطننـــا 
يتسع للجميع في مناخ األمن 
والسام واالنفتاح والتعايش 
الســـلمي بين الشـــعوب؛ داعيا 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفظ 
جالتـــه ويســـدد علـــى طريق 

الخير خطاه.

جاللة العاهل يتلقى برقية تهنئة 
من مستشار سمو رئيس الوزراء

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيس 
المعهـــد الدولـــي للســـام تيري رود 
الرســـن، أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص 

إلـــى  التوصـــل  بمناســـبة  التهانـــي 
اتفـــاق ســـام بين مملكـــة البحرين 
تيـــري  وأشـــاد  إســـرائيل.  ودولـــة 
رود الرســـون فـــي برقيتـــه بالنهج 
الملـــك،  لجالـــة  االستشـــرافي 
وأكـــد أن هذه الخطـــوة التاريخية 

الســـام  تحقيـــق  فـــي  ستســـهم 
واألمـــن والرخاء لمملكـــة البحرين 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
والشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
والعالـــم. وأعـــرب عن تطلـــع معهد 
الســـام الدولي إلى إتاحة مختلف 

أشـــكال الدعم والشـــراكة في إطار 
الجهود الســـامية والمستمرة التي 
يبذلها جالة الملك كونه قائدا فذا 
حكيمـــا؛ مـــن أجـــل تعزيـــز التعاون 
اإلقليمـــي نحـــو التكامـــل والتنمية 

المستدامة والسام.

... وجاللته يتلقى برقية تهنئة من رئيس المعهد الدولي للسالم
المنامة - بنا

تلّقـــى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من مستشـــار جالة 
الملك ســـمو الشيخ خالد بن محمد 
بن ســـلمان آل خليفـــة، أعرب فيها 

بمناســـبة  التهانـــي  خالـــص  عـــن 
إعـــان تأســـيس إقامـــة العاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع دولة إســـرائيل. 
المبـــادرة  هـــذه  أن  ســـموه  وأكـــد 
التاريخيـــة الحكيمـــة تجّســـد نهج 
ورؤيـــة جالة الملك الراســـخة في 

والتواصـــل  والتعايـــش  االنفتـــاح 
وإشـــاعة الســـام العادل والشامل 
في المنطقة لتحقيق مستقبل أكثر 
أماًنـــا واســـتقراًرا لجميـــع شـــعوب 
المنطقة وحرص جالته المشـــهود 
علـــى إنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني 

الحقـــوق  ودعـــم  اإلســـرائيلي 
الفلســـطيني،  للشـــعب  المشـــروعة 
داعًيا هللا العلـــي القدير أن يحفظ 
صاحـــب الجالـــة ويمّتعـــه بموفور 
يوّفقـــه  وأن  والعافيـــة  الصحـــة 

ويسّدد على طريق الخير خطاه.

عاهل البالد يتلقى برقية تهنئة من مستشار جاللته
المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن عيسى

سمو الشيخ سلمان بن خليفة



أعلنـــت لجنة مســـابقة “قصتي بعدســـتي” 
التـــي نظمتهـــا لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة عـــن أســـماء الفائزين بهذه 
انطالقهـــا  منـــذ  شـــهدت  التـــي  المســـابقة 
اهتمامـــا وتفاعـــال كبيرا من قبـــل عدد من 
المصورين المحترفين والهواة الموهوبين 
من المواطنين والمقيمين )من الجنســـين( 
بمختلـــف األعمـــار، والهادفـــة إلى تســـليط 
بعض الضوء على مساهمات ومسؤوليات 
المـــرأة البحرينيـــة المتعددة فـــي مواجهة 
جائحـــة “كوفيد 19” والحـــد من تداعياتها 
الســـلبية على األسرة والمجتمع والبحرين 
“قصتـــي  مســـابقة  بجائـــزة  وفـــاز  ككل. 
بعدستي” عن فئة “التصوير الفوتوغرافي” 
أيمـــن يعقـــوب الذي رصـــد حضـــور المرأة 
البحرينية ضمن فريق المتطوعين لتعقيم 
عـــدد مـــن األحياء فـــي العاصمـــة المنامة، 
بينمـــا أحرز المتســـابق علي محمد مرهون 
جائزة المسابقة عن فئة “تصوير الفيديو” 
بعـــد أن شـــارك بفيديو يحكي قصة أســـرة 
ممرضـــة تعمـــل علـــى الصفـــوف األماميـــة 
ليجـــد  كوفيـــد19-  فيـــروس  لمواجهـــة 
الزوج نفســـه في تحد جديـــد لتدبير أمور 
عائلته وأبنائـــه. وقد جرى اختيار العملين 
الفائزيـــن عـــن طريـــق تصويـــت المتابعين 
عبـــر حســـاب االنســـتغرام الخـــاص بلجنة 

الشـــباب بعـــد التأكد من مصداقيـــة التزام 
المشاركين الستة بشروط المسابقة.

وحاز المتسابق إلياس محمد جائزة لجنة 
المســـابقة الذي أنتج فيديـــو يلقي الضوء 
علـــى جوانب إنســـانية وعائليـــة في حياة 

ممرضـــة تعمـــل فـــي الصفـــوف األماميـــة 
ونجـــح الفيديـــو بحســـب تقييـــم اللجنـــة 
المـــرأة علـــى التوفيـــق  إبـــراز قـــدرة  فـــي 
بيـــن التزاماتهـــا المختلفة تجـــاه محيطها 
بشـــكل  والمهنـــي  والعائلـــي  المجتمعـــي 

إبداعي.
ووصـــل الفائـــزون الثالثـــة إلـــى المراحـــل 
النهائيـــة مـــن مســـابقة “قصتي بعدســـتي” 
بعد منافســـة بين ستة مشاركات من أصل 
51 مشـــاركة تلقتهـــا لجنة المســـابقة، وقد 

حصـــل كل منهم على 1500 دينار، إضافة 
إلـــى 5 فائزيـــن حصل كل منهـــم على مئة 
دينـــار بعـــد أن جـــرى اختيارهم عشـــوائيا 
من بين جمهـــور المصوتين، ليبلغ مجموع 

جوائز المسابقة خمسة آالف دينار.
وركزت مســـابقة “قصتي بعدستي” بشكل 
خـــاص علـــى تحفيـــز وتشـــجيع المهـــارات 
التصويرية والفنية لدى المشـــاركين فيها، 

حيـــث تطلبـــت المشـــاركة توثيـــق قصـــة 
ملهمـــة ومؤثـــرة إمـــا مـــن خـــالل التصوير 
الفوتوغرافي أو الفيديو وبشكل احترافي 
ومبـــدع للتعريـــف بمضمـــون القصـــة ومـــا 
تحملـــه من رســـائل إنســـانية فـــي تحويل 
تحديـــات الحياة إلى فـــرص ودروس في 

الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.

الفائز بفئة الصور

الفائز بجائزة لجنة المسابقة

أيمن يعقوبالفائز بفئة الفيديو

local@albiladpress.com03

“المؤســســة الملكيــة” تتفقـد المتضرريــن من السيــول
تنفيـــذا لتوجيهـــات ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، قام 
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
والوفـــد  الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية 
المناطـــق  بعـــض  إلـــى  بزيـــارة  المرافـــق 
المتضررة من الفيضانات والسيول التي 

اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة.
وخالل الزيارة التقى السيد بالعديد من 
األهالـــي المتضرريـــن مـــن هذه الســـيول 
والفيضانـــات، حيـــث نقـــل لهـــم تحيـــات 
وتعـــازي جاللـــة الملـــك، مؤكـــدا وقـــوف 
مملكـــة البحريـــن إلـــى جانـــب أشـــقائهم 
اإلنســـانية  أزمتهـــم  فـــي  الســـودانيين 
ومـــا تكنـــه لهـــم مملكـــة البحريـــن قيادة 
وحكومة وشعبا من محبة أخوية كبيرة 
وما يربط البلدين والشـــعبين الشقيقين 

من عالقات تاريخية راسخة. 
كمـــا أكـــد الســـيد لألهالـــي الســـودانيين 
أن الهـــدف مـــن هـــذه الزيـــارة االطمئنان 
الســـودانيين  األشـــقاء  علـــى  المباشـــر 
والوقوف على أهـــم احتياجاتهم للعمل 
علـــى توفيرهـــا على وجه الســـرعة ومن 
ثـــم العمـــل على تنفيـــذ مشـــاريع تنموية 
تعـــود بالنفـــع علـــى الشـــعب الســـوداني 

الكريم.
مـــن جانبهم، تقـــدم المتضررون بخالص 
الملـــك  جاللـــة  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
علـــى هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية األخويـــة 

مـــن جاللتـــه تجـــاه الســـودان والوقوف 
معـــه فـــي هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية مما 
يـــدل علـــى المحبـــة الكبيرة التـــي يكنها 
جاللتـــه لجمهوريـــة الســـودان وتعكـــس 
العالقـــة األخويـــة المتميزة التـــي تربط 
بين البلدين الشقيقين، مثمنين الموقف 
البحريـــن  لمملكـــة  والشـــعبي  الرســـمي 

قيادة وحكومة وشعبا.
كمـــا أكد األهالـــي الســـودانيون بأن هذه 
الزيـــارة أدخلـــت الفرحة والســـرور على 
قلوبهم وأسعدتهم بشكل كبير، وجاءت 
كالبســـلم على آالمهم، حيـــث أكدت لهم 

المحبة الكبيـــرة التي يكنها لهم إخوتهم 
فـــي مملكـــة البحرين والذين لـــم يكتفوا 
بإرســـال المســـاعدات فقـــط، بـــل تعنـــوا 
بزيارتهـــم ممـــا يـــدل على عمـــق المحبة 
األخويـــة الكبيرة التي يكنها لهم القيادة 

والحكومة والشعب البحريني.
والوفـــد  الســـيد  مصطفـــى  اطلـــع  كمـــا 
الرافق على حجـــم األضرار التي لحقت 

باألهالـــي، والتي اضطرتهـــم إلى المبيت 
فـــي الخيام بعد تهدم بيوتهم وخســـارة 
أمالكهـــم، وبنـــاء علـــى ذلـــك تـــم توفيـــر 
مجموعـــة من المواد اإلغاثية، والتي تم 
إرسالها مباشرة من البحرين مع الشحنة 
الثانيـــة مـــن المســـاعدات التـــي وصلـــت 
أمـــس وتم توزيعها على األهالي بشـــكل 

عاجل؛ لسد احتياجاتهم.

وقـــال الســـيد إن المؤسســـة تعمـــل على 
القيام بالعديد من المبـــادرات والجهود؛ 
مـــن أجل دعـــم ومســـاندة األشـــقاء في 
الســـودان جـــراء هذه الكارثة اإلنســـانية 
وذلـــك انطالقـــا مـــن العالقـــات األخوية 
التاريخيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الســـودان 

الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ــوف األولــــى ــف ــص ــال ــة ب ــي ــن ــري ــح ــب ــة وجـــــود ال ــظ ــح ــزة تـــوثـــق ل ــائـ ــفـ ــورة الـ ــ ــص ــ ال

“شبابية األعلى للمرأة”: فوز الزميل أيمن يعقوب بجائزة “قصتي بعدستي”

قضية السالم بين الواقعية والمزايدات وتجارة الشعارات
Û  حتــى نهايــة العقد الســابع مــن القرن الماضــي كانت

مســألة تحقيق الســالم في الشــرق األوسط مرتبطة 
وموثوقــة بحــل الصــراع العربــي اإلســرائيلي بشــأن 
القضيــة الفلســطينية، وكانــت إســرائيل هــي العــدو، 
وكانــت محصــورة ضمــن حــدود معينــة، وليــس لهــا 
امتــداد أو طوابيــر خــارج حدودهــا أو داخــل حدود 
الــدول العربيــة األخــرى، وكانــت أســاليب وأســلحة 
الصــراع تقليديــة ومعروفــة، وكان المتضــّرر األول 
واألساســي في هذا الصراع هو الشــعب الفلسطيني 
المنكــوب، فــكان من المنطــق واإلنصاف أن يكون له 
ولقيادتــه فقــط القــول الفصــل في كيفية وأســاليب 

معالجة هذه القضية وحلها.

Û  الموازيــن واختلــت  الوضــع  تبــّدل  فقــد  اآلن  أمــا 
واختلطــت األوراق، ودخل الســاحة العبون آخرون 
لهــم أهدافهــم وأطماعهــم، وحققوا اختراًقــا وتمدًدا 
4 عواصــم  العربيــة، وأصبحــت  الــدول  فــي داخــل 
عربيــة أخــرى تقبــع تحت نفوذ أجنبــي بعد أن كانت 
القدس فقط واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ 

العام 1967.

Û  ،الالعبون أو الطامعون الجدد أصبحوا أعداًء جدًدا
جاءوا بأساليب جديدة وأسلحة قديمة، استخدموا 
“كوموفــالج”،  للتمويــه  غطــاًء  اإلســالمية  العقيــدة 
سياســية  ضاربــة  قــوى  أو  أذرًعــا  لهــم  وكّونــوا 
وعسكرية في داخل الدول العربية؛ أحزاًبا وحشوًدا 
ومليشــيات مســلحة وقواعــد عســكرية وجماعــات 

دينيــة متطرفــة مواليــة لهــم، وهي أســاليب لم تلجأ 
إليهــا إســرائيل ولم يكن في وســعها عمــل ذلك على 
كل حــال، كمــا أن الالعبين الجدد جعلوا من القضية 
الفلســطينية “حصــان طــروادة” أو فرًســا يمتطونهــا 
الختراق الحدود العربية فقط دون أن يجرؤوا على 
االقتــراب مــن تــراب الحــدود اإلســرائيلية، وأصبــح 
عندهــم للقــدس جيش لتحريرها عبــر حدود 4 دول 
عربيــة، ولــم يصــل هــذا الجيش حتــى اآلن، أو يفكر 
في الوصول إلى القدس التي تبعد قاب قوســين أو 
أدنــى مــن دمشــق، ولم يطلــق هذا الجيــش رصاصة 

واحدة في ذلك االتجاه.

Û  الفاســدون واالنتهازيــون والمزايــدون وقــد تجّمــع 
حــول القضيــة الفلســطينية، التي أصبحت بالنســبة 
الســاعون  أيًضــا  لهــم ســلعة مربحــة، تكاثــر حولهــا 
وتجــار  الشــعوب،  بمصائــر  والمتاجــرون  للتكســب، 
الشــعارات  وسماســرة  الفاســدة،  الباليــة  البضائــع 
والمهرجــون  والمطبلــون  المســتهلكة،  الفضفاضــة 
الحالمون ومخلفات األحزاب والمشروعات القومية 
الفاشــلة، أطــراف وجماعــات ليــس مــن مصلحــة أي 
منهــا حــل هــذه القضيــة؛ فحلهــا ســيضطرهم أيًضــا 
إلــى إغــالق دكاكينهــم وإعــالن إفالســهم؛ كل ذلــك 
مشــروعات  وإجهــاض  فشــل  إلــى  بالنتيجــة  أدى 
ومحاوالت الحلول لهذه القضية كافة، السلمية منها 

والعسكرية.

Û  وهكــذا لــم تعــد قضية تحقيق الســالم فــي المنطقة

محصورة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي بشأن 
القضيــة الفلســطينية، ولم تعد القضية الفلســطينية 
هــي المنّغــص الوحيــد الســتتباب األمن واالســتقرار 
فــي المنطقــة أو الســبب الوحيــد الســتمرار التوتــر 
فيهــا، ولم تعد إســرائيل هي العــدو الوحيد والطامع 
الوحيد والخطر الوحيد، فقد تغّيرت مواقع األعداء 
والحلفاء، وتعددت مصادر المخاطر وتوسعت دوائر 
الصــراع لتحيــط بــدول الخليــج العربيــة، ولــم يعــد 
الشــعب الفلسطيني وحده هو المتضّرر من استمرار 
العداء والصراع العربي اإلسرائيلي وبقائه دون حل، 
وعلى هذا األساس لم يعد إيجاد حل للصراع العربي 
اإلســرائيلي بشــأن القضيــة الفلســطينية معقــوًدا أو 
منوًطــا أو معتمــًدا فقــط على إرادة وأهــواء القيادة 
الفلســطينية المنشقة والمنقسمة على نفسها، والتي 
تفلــح  ولــم  الفلســطيني  الشــعب  وخذلــت  أخفقــت 
حتــى اآلن فــي إيجــاد حــل لقضيتــه العادلــة، بل إن 
هذه القيادة ضّيعت الفرصة تلو األخرى من الفرص 
الكثيرة التي كانت متاحة للتوصل إلى حل مشرف 
لهــذه القضيــة، فأصبــح لزاًمــا علــى الــدول العربيــة 
األخــرى المتضــررة مــن هــذا الصــراع ومن اســتمرار 
التوتــر فــي المنطقــة؛ التحــرك وأخــذ زمــام المبادرة 
لمواجهــة وتصفيــة األطمــاع والتحديــات واألخطار 
بكل أشــكالها ومصادرها، والعمــل على نصرة قضية 
الســالم وإعالئهــا فــي المنطقــة، وعلــى الجميــع أن 
يعــي ويدرك أن معادلة تحقيق الســالم في المنطقة 
قــد انقلبــت رأًســا علــى عقب؛ فلــم يعد حــل القضية 

الفلســطينية مفتاًحــا أو شــرًطا أو أساًســا لتحقيــق 
الســالم فــي المنطقة بــل أصبح تحقيق الســالم أواًل 

هو الطريق لحل القضية الفلسطينية.

Û  مــن هــذا المنطلــق تأتــي أهميــة ورجاحــة الخطــوة
الشــجاعة التــي اتخذها جاللة عاهلنــا المفدى الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وســمو ولــي عهــد أبــو 
ظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان؛ هــذان الفارســان اللــذان لــم تســمح لهمــا 
علــى  البقــاء  واألخالقيــة  الوطنيــة  مســؤولياتهما 
ســاحة  إلــى  النــزول  وقــّررا  المتفرجيــن،  مدرجــات 
الســباق واالنطالق نحو آفاق الســالم الرحبة. وبهذه 
الخطوة أيًضا فقد كســبت قضية السالم في الشرق 
والمســاندة،  الدعــم  مــن  متجــدًدا  زخًمــا  األوســط 
وكســبت القضيــة الفلســطينية صوًتــا رزيًنــا صادًقــا 
مدافًعــا عنها بكل صالبــة وإخالص، ومن موقع قوة 
وثقــة، وليــس من موقع ضعــف بعد انهزام عســكري 

كما كان يحصل من قبل.

Û  ،إن علينــا جميًعــا أن نســاهم فــي دفع عجلة الســالم
وأن نقــف وراء قيادتنــا ونســاندها ونشــّجعها فــي 
الســالم  لتحقيــق  ســعيها وفــي جهودهــا وجهادهــا 
العــادل والحصول على الحقوق المشــروعة للشــعب 
الدولتيــن  حــل  أســاس  علــى  الشــقيق  الفلســطيني 

ووفًقا للمبادرة العربية.
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عبدالنبي الشعلة



بتكليف من عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، شـــارك 
وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني في 
مراســـم التوقيع على إعالن تأييد السالم 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، 
بيـــن  الســـالم  معاهـــدة  علـــى  والتوقيـــع 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ودولة 
إســـرائيل، التـــي جـــرت أمـــس فـــي البيت 
األبيـــض بالعاصمـــة األميركيـــة، بحضـــور 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وحضـــر مراســـم التوقيـــع نائـــب الرئيـــس 
األميركي مايـــك بنس، ووزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولي بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن زايد 
آل نهيـــان، ورئيس وزراء دولة إســـرائيل 
الخارجيـــة  ووزيـــر  نتنياهـــو،  بنياميـــن 
األميركي مايك بومبيو، وكبير مستشاري 

البيت األبيض جاريد كوشنر.
وألقـــى الزيانـــي كلمة قال فيهـــا إن إعالن 
تأييد الســـالم بين مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل هو خطوة تاريخية على طريق 
الحقيقـــي  واالزدهـــار  واألمـــن  الســـالم 
والدائم فـــي جميع أنحـــاء المنطقة ولكل 
شـــعوبها بمختلف دياناتهـــم وطوائفهم أو 

أعراقهم أو ايديولوجياتهم.
وأكـــد الزيانـــي أن إعـــالن اليـــوم مـــا كان 
ليتحقـــق لـــوال حكمـــة وشـــجاعة والتـــزام 
صاحب الجاللة الملك، وبدعم من شـــعب 
البحريـــن، قد قـــام بصون وترســـيخ روح 
التعايش التي عرفت بها البحرين لســـنين 
طـــوال، ويســـعى بحكمتـــه فـــي االعتراف 
بأن التعاون الحقيقي هو الوســـيلة األكثر 
فعاليـــة لتحقيـــق الســـالم والحفـــاظ على 
الحقـــوق المشـــروعة، معربـــا عـــن شـــكره 
لجاللة الملك على هذه الرؤية للسالم في 
المنطقة، التي تقوم على الثقة واالحترام 

والتفاهم بين جميع األديان والشعوب.
وعبـــر وزير الخارجيـــة عن تهانيـــه لدولة 
مبـــارًكا  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
لهـــا توقيـــع معاهـــدة الســـالم المهمـــة مـــع 
إســـرائيل، مشـــيًدا بجهود صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، ولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات، الـــذي أظهـــر 
روح القيادة والبصيرة الالزمتين لتخطي 
المصاعـــب وجعل الســـالم ممكًنـــا وتأمين 

مستقبل مشرق للمنطقة.

وعبر وزير الخارجية عن التقدير للرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب وإدارتـــه، إذ لم 
يكـــن لهـــذا األمـــر أن يتحقق لـــوال الحنكة 
السياسية للرئيس وجهوده الدؤوبة التي 
ســـهلت الوصـــول إلـــى هـــذا اليـــوم، مثنًيا 
علـــى الـــدور الـــذي قـــام بـــه كل مـــن وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو، وكبير 
مستشـــاري البيت األبيض جاريد كوشنر، 
والممثل الخاص للمفاوضات الدولية أفي 

بيركويتز.
كمـــا عبـــر الزيانـــي عـــن الشـــكر والتقديـــر 
بنياميـــن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيـــس 
نتنياهو للخطوات التي اتخذتها الحكومة 
اإلســـرائيلية، وإدراكها بأن السبيل األمثل 
لتحقيـــق الســـالم واألمـــن هـــو المشـــاركة 
الحقيقيـــة التـــي تضمن حقـــوق ومصالح 

دول وشعوب المنطقة.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن االتفاق خطوة 
مهمـــة، ومـــن واجبنا اآلن أن نعمل بشـــكل 
عاجـــل وفعـــال لتحقيـــق الســـالم واألمـــن 
الدائمين اللذين تســـتحقهما شعوبنا، وأن 
حل الدولتين العادل والشـــامل هو أساس 
إنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي 

والوصول إلى السالم.
وأضـــاف: لقـــد أثبتنـــا اليـــوم أن مثـــل هذا 
المســـار ممكن، بـــل وواقعـــي، وأن ما كان 
حلًمـــا قبل بضع ســـنوات فقط أصبح اآلن 

قابـــاًل للتحقيـــق، ويمكننـــا أن نـــرى أمامنا 
فرصـــة ذهبية للســـالم واألمـــن واالزدهار 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، مؤكـــًدا ضرورة 
السعي اآلن مع شركائنا الدوليين الغتنام 

هذه الفرصة.
وألقى الرئيـــس األميركي كلمة في حفل 
التوقيـــع قـــال فيهـــا إن الحـــدث ســـوف 
يؤســـس لسالم شـــامل في المنطقة قائم 
المتبـــادل،  واالحتـــرام  الصداقـــة  علـــى 
فنحـــن هنا اليوم لتغييـــر مجرى التاريخ، 
مضيًفـــا أن توقيـــع اتفاقات الســـالم بين 
إسرائيل وكل من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين ســـيكون فجر 
شـــرق أوسط جديد وسيمكن المواطنين 
مـــن مختلـــف األديـــان مـــن العيـــش مًعا، 
كمـــا قـــال الرئيـــس األميركـــي إن اتفـــاق 
السالم ســـيكون أساًسا لسالم شامل في 
المنطقـــة، والدول الموقعـــة على االتفاق 
ســـتتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح 

سفارات.
وألقـــى رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي كلمة 
أكـــد فيهـــا أن هـــذا اليـــوم منـــارة للتاريخ 
يشـــرع لعصـــر جديد فـــي حياتنـــا، وقال: 
إننا ممتنون إلى رئيس الواليات المتحدة 
األميركيـــة دونالد ترامب، لمـــا يحمله من 
رؤيـــة للســـالم مـــع الفلســـطينيين، وكونه 
وســـيًطا لالتفاق وشـــريكا أساسا لتحقيق 

الســـالم في المنطقة، مشـــيًرا إلى أنه يوم 
عظيـــم وســـيمتد لـــدول أخـــرى وســـيضع 
حًدا للنزاع العربي اإلســـرائيلي لألبد، كما 
أعـــرب عن امتنانـــه لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بانضمـــام البحريـــن لتأمين األمـــل لجميع 
ذريـــة إبراهيـــم، مقدًرا بركة الســـالم الذي 

تم إبرامه اليوم والذي سيكون عظيًما.
ثـــم ألقى وزير الخارجيـــة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، كلمة شكر فيها 
الرئيس اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
قراره لوقـــف ضم األراضي الفلســـطينية، 
وأكد أن اتفاق الســـالم لم يكن ممكًنا لوال 
جهـــود الرئيس األميركـــي دونالد ترامب، 
مشيدا بدور الواليات المتحدة األميركية 
فـــي إحـــالل الســـالم فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايد 
آل نهيـــان: إننا نشـــهد اليوم فكـــًرا جديًدا 
ســـيخلق الســـالم فـــي المنطقـــة، وإنجـــاًزا 
واإلمـــارات،  إســـرائيل  لدولـــة  تاريخًيـــا 
وأن ثمـــار هـــذه االتفاقية ســـتنعكس على 
المنطقـــة بأســـرها إيجابـــا، وأي خيار غير 
وقـــال  والفقـــر،  الدمـــار  ســـيعني  الســـالم 
إن البحـــث عـــن الســـلم مبدأ أصيـــل ولكن 
المبـــادئ تتحقق فعاًل عندمـــا تتحول إلى 
أفعـــال، وها هنا اليوم نشـــهد فعاًل ســـوف 

يغيـــر الشـــرق األوســـط وســـيبعث األمـــل 
حول العالم.

وأشـــار سمو وزير خارجية دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة إلى أن “المبادرة 
أصبحـــت ممكنـــة بفضـــل جهـــود فخامـــة 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامب وفريقه 
الذي سعى بجد وإخالص لنصل إلى هنا”، 
منوًهـــا بجهـــود وزيـــر خارجيـــة الواليات 
مستشـــاري  وكبيـــر  األميركيـــة  المتحـــدة 
الرئيس األميركي جاريد كوشـــنير، معرًبا 
عن شـــكره لرئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
الختيـــاره الســـالم ووقـــف ضـــم األراضي 
الفلســـطينية، ما يعـــزز إرادتنـــا المجتمعة 
لتحقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
اإلمـــارات  دولـــة  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
العربيـــة المتحدة: إننا نشـــهد اليـــوم فكًرا 
جديـــًدا ســـيخلق مســـاًرا أفضـــل لمنطقـــة 
الشرق األوسط، فمعاهدة السالم هذه تعد 
إنجـــاًزا أفضل لكل مـــن الواليات المتحدة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  األميركيـــة 
المتحـــدة، لـــن يتوقـــف أثرهـــا اإليجابـــي، 
بـــل إننا نؤمن بأن ثمارها ســـتنعكس على 
المنطقـــة بأســـرها، مضيًفـــا أن كل خيـــار 
غير السالم ســـيعني دماًرا وفقًرا ومعاناة 
إنسانية، مشيًرا سموه إلى أن هذه الرؤية 
الجديـــدة التـــي بدأت تتشـــكل لمســـتقبل 
منطقـــة مليئـــة بالطاقـــات الشـــابة ليســـت 

شـــعاًرا نرفعه من أجل مكاسب سياسية، 
فالجميـــع يتطلـــع إلى خلق مســـتقبل أكثر 

استقراًرا وازدهاًرا.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة إنـــه في زمن يســـود فيـــه العلم 
يتطلع شـــباب المنطقة إلـــى جزء من هذا 
الحراك اإلنســـاني، معرًبا عن ســـعادته بأن 
تكـــون اإلمارات جزًءا من قوة الدفع هذه 
نحـــو االســـتقرار ونمـــو الطاقات البشـــرية 
فـــي مقاربة حضارية جديدة تفتح أبواب 
الفـــرص علـــى مصراعيهـــا ليســـتفيد منها 
والمســـتقبل،  واالزدهـــار  الســـالم  محبـــي 
مشـــيًرا إلـــى أن مجتمعاتنـــا اليـــوم تمتلك 
مقومـــات التنمية اإلنســـانية الحديثة من 
بنيـــة تحتيـــة واقتصـــاد متيـــن وإنجازات 
علمية تؤهلها للنهوض بمســـتقبل الشـــرق 

األوسط.
وقال ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايد آل 
نهيان إن اإلمارات تؤمن بالدور اإليجابي 
للواليات المتحدة، والدليل هذه المعاهدة 
التـــي ســـتظل منـــارة مضيئة في الشـــرق 
األوســـط لـــكل محبي الســـالم، وبالنســـبة 
لنـــا فإنها ســـتمكننا من الوقـــوف أكثر إلى 
جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله 
في دولة مســـتقلة ضمن منطقة مســـتقرة 
ومزدهرة، واستذكر سموه أن المعاهدات 
العربيـــة التـــي وقعـــت مـــع إســـرائيل فـــي 
العقـــود الماضيـــة كخطـــوة ولبنـــة مهمـــة 
للمســـتقبل، إذ إن الهـــدف منها هـــو العمل 

نحو االستقرار والتنمية.
ثـــم وقـــع ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايد 
علـــى  نتنياهـــو  وبنياميـــن  نهيـــان  آل 
اإلمـــارات  دولـــة  بيـــن  الســـالم  معاهـــدة 
العربيـــة المتحدة ودولة إســـرائيل، ووقع 
عبداللطيـــف الزيانـــي وبنياميـــن نتنياهـــو 
علـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم بيـــن مملكـــة 
وبحضـــور  إســـرائيل،  ودولـــة  البحريـــن 

الرئيس األميركي.
وحضر مراســـم التوقيع كبار المســـؤولين 
فـــي الحكومـــة األميركيـــة مـــن مدنييـــن 
وعســـكريين، وأعضاء مجلســـي الشـــيوخ 
المعتمديـــن  الـــدول  وســـفراء  والنـــواب 
لدى واشـــنطن، كما حضرها ســـفير مملكة 
البحريـــن فـــي واشـــنطن الشـــيخ عبـــدهللا 
بن راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووكيل 
وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمد آل خليفـــة، وعدد كبير 

من المدعوين، والوفد المرافق للوزير.

وزير الخارجية يحضر مراسم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل

المنامة - بنا

حل الدولتين أساس إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والوصول إلى السالم
بتكليف من جاللة الملك وبحضور الرئيس األميركي... وزير الخارجية يوقع إعالن تأييد السالم
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وزير الخارجية: لحظة تاريخية تحمل أمال وفرصا للشعوب وماليين الشباب
فيمـــا يأتي نـــص كلمة وزير خارجية مملكـــة البحرين عبداللطيف 
الزياني، في مراســـم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة 

البحرين ودولة إسرائيل:
سيدي الرئيس..

أصحاب السمو والسعادة..
السيدات والسادة..

نشـــهد اليـــوم لحظـــة تاريخيـــة بحـــق، لحظـــٌة تحمل فـــي طياتها 
أمـــاًل كبيـــًرا وفرًصـــا متعـــددة لجميـــع شـــعوب الشـــرق األوســـط، 

وبالخصوص للماليين من الشباب في األجيال األصغر سًنا.
فإن إعالن دعم الســـالم بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل هو 
خطـــوٌة تاريخية على طريق الســـالم واألمـــن واالزدهار الحقيقي 
والدائم في جميع أنحاء المنطقة ولكل الشعوب التي تعيش فيها 

بمختلف دياناتهم وطوائفهم أو عرقهم أو ايديولوجياتهم.

لطالمـــا عانـــى الشـــرق األوســـط من الصـــراع وانعـــدام الثقـــة، مما 
تسبب في دمار ال يوصف، وأحبط بشكل أو بآخر إمكانات أجيال 
من شبابنا المتميزين. واآلن، تمألني الثقة بأن لدينا فرصة لتغيير 

كلل ذلك.
إن إعـــالن اليـــوم لم يكـــن ليتحقق لـــوال حكمة وشـــجاعة والتزام 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، الذي، وبدعم 
من شـــعب البحرين، قد قام بصون وترســـيخ روح التعايش التي 
عرفت بها البحرين لسنين طوال، ويسعى بحكمته في االعتراف 
بأن التعاون الحقيقي هو الوســـيلة األكثر فعالية لتحقيق الســـالم 
والحفاظ على الحقوق المشروعة. فشكًرا لجاللة الملك على هذه 
الرؤية للســـالم فـــي المنطقة، والتـــي تقوم على الثقـــة واالحترام 

والتفاهم بين جميع األديان واألعراق والشعوب.
وإلى أشـــقائنا في دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة، أهنئكم على 

معاهدة الســـالم المهمة التي تم توقيعها اليوم مع إســـرائيل، فمن 
خاللها، أظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان روح 
القيـــادة والبصيـــرة الالزمتيـــن لتخطي المصاعب وجعل الســـالم 

ممكًنا وتأمين مستقبل مشرق للمنطقة.
إلـــى دولة إســـرائيل وفخامة الســـيد نتنياهو رئيس الـــوزراء، إننا 
نرحب ونقدر هذه الخطوات التي اتخذتموها وحكومتكم، والتي 
اعترفتم من خاللها أن السبيل األمثل لتحقيق السالم واألمن هو 
المشـــاركة الحقيقيـــة التي تضمن حقوق ومصالح دول وشـــعوب 

المنطقة.
كمـــا أود أن أعـــرب، علـــى وجـــه الخصـــوص، عن تقديـــري العميق 
لفخامـــة الســـيد دونالـــد ترامـــب وإلدارتـــه. ســـيدي الرئيـــس، لقد 
أوصلتنـــا حنكتكم السياســـية جهودكم الدؤوبة إلـــى ما نحن فيه 
اليـــوم، وجعلـــت الســـالم ممكنـــا. كما أود أن أشـــكر معالي الســـيد 

مايـــك بومبيو ومعالي المستشـــار الســـيد جاريد كوشـــنر والســـيد 
افـــي بيركويتز الممثل الخاص وآخرين، الذين نفذوا مهامهم بكل 

تفاٍن ومهارة.
السيدات والسادة..

إن اتفـــاق اليـــوم خطوة مهمـــة، ومن واجبنا اآلن أن نعمل بشـــكل 
عاجل وفعال لتحقيق الســـالم واألمن الدائمين اللذين تستحقهما 
شـــعوبنا. وإن حـــل الدولتيـــن العـــادل والشـــامل هو أســـاس إنهاء 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والوصول إلى السالم.
لقـــد أثبتنا اليوم أن مثل هذا المســـار ممكن، بـــل واقعي. وما كان 
يحلـــم بـــه قبـــل بضع ســـنوات فقـــط أصبـــح اآلن قابـــاًل للتحقيق، 
ويمكننـــا أن نـــرى أمامنا فرصة ذهبية للســـالم واألمـــن واالزدهار 
على مستوى المنطقة. فلنسعى اآلن مع شركائنا الدوليين الغتنام 

هذه الفرصة.

ترامب: نقدر رؤية جاللة الملك الحكيمة إلشاعة السلم بالمنطقة
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  اســـتقبل 
ترامـــب، في البيت األبيـــض، أمس وزير 
الخارجية عبداللطيف الزياني؛ بمناسبة 
علـــى  التوقيـــع  فـــي مراســـم  مشـــاركته 
إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين 

ودولة إسرائيل.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب الرئيـــس 
األميركـــي بوزيـــر الخارجيـــة، معرًبا عن 
تقديره لجاللة الملـــك ورؤيته الحكيمة، 
الســـلم  بإشـــاعة  جاللتـــه  واهتمـــام 
واالستقرار واالزدهار في منطقة الشرق 
الصداقـــة  بعالقـــات  مشـــيًدا  األوســـط، 
التاريخية والشـــراكة االستراتيجية بين 
البلديـــن الصديقيـــن، معرًبا عن ســـعادته 
بتوقيع مملكة البحرين ودولة إســـرائيل 
على إعالن تأييد الســـالم بينهما، مؤكًدا 
أنه إنجاز تاريخي مهم لتحقيق الســـالم 
الشـــامل فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
لألمـــن  شـــعوبها  تطلعـــات  وتحقيـــق 

واالستقرار واالزدهار والنماء.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجية عن 
بذلهـــا  التـــي  للجهـــود  وتقديـــره  شـــكره 
لتحقيـــق  وإدارتـــه  األميركـــي  الرئيـــس 
الخطـــوة التاريخيـــة المهمـــة التـــي مـــن 
شـــأنها أن تفتـــح الطريـــق أمـــام جهـــود 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الســـالم  تحقيـــق 

إليـــه  وصلـــت  بمـــا  مشـــيدا  األوســـط، 
عالقـــات التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين 
الصديقيـــن من تطور ونماء في مختلف 
المجـــاالت، مشـــيًدا بالجهـــود المتواصلة 
التي تبذلها الواليات المتحدة األميركية 
واالســـتقرار  األمـــن  علـــى  للحفـــاظ 
اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب وتنظيماته 

المتطرفة.
وتـــم فـــي اللقاء بحث مجـــاالت التعاون 
المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل 
تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم 
مصالحهمـــا المشـــتركة، إضافـــة إلى آخر 
تطـــورات األوضاع السياســـية واألمنية 
فـــي المنطقـــة. حضر اللقاء مـــن الجانب 
األميركـــي نائب الرئيس األميركي مايك 
بنـــس، وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو، وزير الخزانة األميركي ســـتيفن 
الرئيـــس  مستشـــاري  كبيـــر  منوتشـــين، 
األميركـــي جاريـــد كوشـــنر، وعـــدد مـــن 
المســـؤولين فـــي اإلدارة األميركيـــة، كما 
حضـــره مـــن الجانـــب البحرينـــي ســـفير 
مملكـــة البحرين لـــدى الواليات المتحدة 
األميركيـــة الســـفير الشـــيخ عبـــدهللا بن 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووكيـــل 
وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وســـفير 

وزارة الخارجية هدى نونو.

واشنطن - بنا

 الرئيس األميركي يستقبل وزير الخارجية في البيت األبيض

واشنطن - بنا

قال وزير الخارجية عبداللطيف الزياني إن التوقيع على إعالن تأييد السالم مع 
دولة إســـرائيل خطوة تاريخية نحو إحالل الســـالم في الشرق األوسط، وخطوة 
شـــجاعة واســـتثنائية لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة، وبما يحفظ الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشاد برؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلنهاء 
النزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي وفًقا لحل الدولتين، الذي نؤكد االلتزام به كأحد 
مرتكـــزات السياســـة الخارجية. وقال “نقّدر الدور التاريخـــي الذي قام به فخامة 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، 

وهو دور إستراتيجي سيساهم في حفظ السلم واألمن الدوليين”.
وأوضـــح أن الخطـــوة التاريخيـــة مبنيـــة علـــى إرث عريـــق لمجتمـــع متماســـك 
ومتعايـــش مـــن كل األديان منـــذ القدم، وأن مملكة البحرين كانت وســـتظل مهًدا 
وموطًنـــا للســـالم والوئـــام، وأن المواطنين اليهود في البحريـــن هم مكون أصيل 
وفاعـــل فـــي المجتمـــع البحرينـــي، مؤكـــًدا أهميـــة التعايـــش باعتباره مـــن ثوابت 
السياســـة البحرينية، وأن المملكة تجدد التزامها بمبدأ حســـن الجوار مع كل دول 
الجوار دون اســـتثناء لمستقبل مســـتقر ومزدهر لمنطقة الخليج العربي والشرق 
األوسط والعالم. وأضاف “إن مملكة البحرين تتطلع من إعالن تأييد السالم إلى 
إقامة عالقات مع دولة إســـرائيل في مجاالت متعددة في ضوء مبادئ العالقات 

الدولية وفي مقدمتها االحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وجدد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بمسؤولياتها الوطنية تجاه منظومة  «

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، وجميع األشقاء 
والشركاء من الدول العربية واإلسالمية إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية: خطوة شجاعة نحو تعزيز االستقرار

الزياني: إعالن اليوم 
ما كان ليتحقق 

لوال حكمة وشجاعة 
جاللة الملك

عبدهللا بن زايد: 
نشهد اليوم فكرا 

جديدا يخلق السالم 
في المنطقة



أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أكـــد 
الســـكنية  األحيـــاء  فـــي  اإلنجـــاز  نســـب 
قيـــد التنفيـــذ بمدينة شـــرق الحد تشـــهد 
تقدمـــا ملحوظـــا خـــال الوقـــت الراهن، 
في ظل مســـاعي الوزارة لتســـريع وتيرة 
بمـــا  اإلنشـــاء،  قيـــد  بمشـــاريعها  العمـــل 
يضمـــن ســـرعة التقـــدم في خطـــة تنفيذ 
أمر عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ببناء 40 ألف 
وحدة ســـكنية، فضا عن حرص الوزارة 
علـــى ســـرعة تلبيـــة الوحـــدات الســـكنية 

للمواطنيـــن المرشـــحين؛ لاســـتفادة من 
تلك المشاريع.

وقـــال وزير اإلســـكان في جولـــة تفقدية 
بمدينة شرق الحد بحضور وكيل الوزارة 
الشـــيخ خالد بن حمـــود آل خليفة وعدد 
الموقـــع،  ومهندســـي  المســـؤولين  مـــن 
إن المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع حـــي 
وحـــدة   398 مـــن  والمكـــون  بوشـــاهين 
سكنية قد بلغت نسب اإلنجاز به 90 %، 
فيما اكتملت األعمال اإلنشائية بوحدات 
حـــي القليعـــة والبالغ عددهـــا 740 وحدة 
ســـكنية بنســـبة 100 %، بينمـــا شـــهدت 

الســـوالي  أم  حـــي  فـــي  اإلنجـــاز  نســـب 
المكـــون من 375 وحدة ســـكنية نحو 91 

.%
وأضاف الوزير أن حي العزل والذي يتم 
تنفيـــذه علـــى مرحلتين قد بلغت نســـب 
اإلنجـــاز في مرحلته األولى 61 %، وهي 
المرحلـــة التـــي تبلـــغ عـــدد وحداتها 271 
وحدة سكنية، في حين أن نسب اإلنجاز 
فـــي 507 وحدات ســـكنية تمثل المرحلة 

الثانية من الحي قد بلغت 56 %.
وقـــال الحمـــر إن تقـــدم نســـب اإلنجـــاز 
فـــي مراحـــل مدينة شـــرق الحـــد يواكبه 

استعدادات من الوزارة لتنفيذ إجراءات 
التخصيص والتسكين وفق جدول زمني 
معد لذلك، أســـوة بالمرحلـــة األولى لحي 
بوشـــاهين الـــذي يمثـــل باكـــورة األحياء 
للمواطنيـــن  فعليـــا  تســـكينها  تـــم  التـــي 
المســـتحقين، حيث تســـعى الـــوزارة إلى 
تســـكين مرحلـــة تلو األخـــرى اعتبارا من 
نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وتطـــرق الوزيـــر إلى نســـب اإلنجـــاز في 
أعمـــال البنيـــة التحتية بالمدينـــة، حيث 
أشـــار إلـــى أن نســـبة اإلنجـــاز فـــي تنفيذ 
تلـــك األعمال فـــي جميع أحيـــاء المدينة 

قد بلغت 80 %، ما يســـاهم بالتأكيد في 
ســـرعة تســـليم الوحـــدات فـــور اكتمالهـــا 

وربطها بتلك الخدمات.
وأكـــد الحمـــر أن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه 
الحكومة على صعيد ملف مدن البحرين 
الجديـــدة يعكـــس الرعايـــة الملكية لملف 
الســـكن االجتماعـــي بالمملكـــة، وحـــرص 
الحكومـــة على أن يكون هـــذا الملف في 
مقدمـــة أولوياتهـــا، باعتبـــار أن المواطن 
هـــو الركيزة األساســـية للتنمية، وبالتالي 
ســـبل  توفيـــر  علـــى  الحكومـــة  تحـــرص 
العيش الكريم من خال توفير المســـكن 

المائـــم لـــه. واختتـــم الحمـــر أن اهتمـــام 
القيادة الرشـــيدة والحكومة ببناء المدن 
لـــم يقتصر علـــى توفير وحدات ســـكنية 
فحســـب، بل امتد ذلك ليشـــمل االهتمام 
بمكونـــات تلك المدن مـــن حيث المرافق 
المعاييـــر  أفضـــل  وانتهـــاج  والخدمـــات 
التصميميـــة الحديثـــة لشـــبكات الطـــرق 
والصـــرف الصحـــي وشـــبكات الجســـور، 
فضاً عـــن توفيـــر المســـاحات الخضراء 
والمماشي واالهتمام بالنواحي الجمالية، 
وهـــو األمـــر الـــذي يتجلـــى فـــي المراحل 

المنجزة من تلك المدن.

أشـــاد ســـفير مملكة البحرين لدى 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  خليفـــة 
لـــدى الواليات المتحدة األمريكية 
بالخطـــوة التاريخيـــة والشـــجاعة 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن، 
بالتوقيـــع أمـــس “الثاثـــاء” علـــى 
إعـــان تأييد الســـام بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل، وذلك 
التـــي  الحكيمـــة  للرؤيـــة  تنفيـــذا 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  وضعهـــا 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
الخارجيـــة  للسياســـة  خليفـــة  آل 
بمبـــادئ  الملتزمـــة  البحرينيـــة 
صـــون  مـــن  الدوليـــة  الشـــرعية 
لألمن واحترام للســـيادة وحســـن 
الجـــوار، وســـيرا علـــى ذات النهج 

الـــذي كرســـه جالتـــه منـــذ توليه 
مقاليـــد الحكـــم والمبني على قيم 

التعايش والسام.
وأوضح أن قـــرار مملكة البحرين 
بالتوقيع على إعان تأييد السام 
مـــع دولـــة إســـرائيل قرار ســـيادي 
نابـــع مـــن حرصهـــا علـــى حمايـــة 
دون  العليـــا  الوطنيـــة  مصالحهـــا 
تفريط بثوابتها الوطنية والعربية 
واإلســـامية، مشـــددًا على التزام 
مملكـــة البحريـــن وإصرارهـــا على 
“حـــل الدولتيـــن” والـــذي يتضمـــن 
إقامـــة دولة فلســـطينية مســـتقلة 
عاصمتهـــا القدس الشـــرقية وفقا 
لمبـــادرة الســـام العربيـــة، مضيفا 
أن حكومـــة البحريـــن ومن خال 
توقيعها على إعان تأييد للسام 
وبـــدء عاقاتهـــا الدبلوماســـية مع 
دولة إسرائيل، لن تدخر جهدا في 

استخدام هذه القنوات المفتوحة 
للحـــوار وتقريـــب وجهـــات النظـــر 
والدفع بعملية السام لألمام، في 
إطـــار مواصلـــة الجهـــود الكبيـــرة 
البحريـــن،  مملكـــة  تبذلهـــا  التـــي 
والتـــي كان مـــن بينهـــا اســـتضافة 
ورشـــة الســـام من أجل االزدهار 

العام الماضي.
دول  أن  علـــى  الســـفير  وشـــدد 
المنطقـــة تواجـــه اليـــوم تحديات 
جســـيمة تهدد كيانهـــا، ومثل هذا 
اإلعـــان التاريخـــي الـــذي يحظى 
برعاية اإلدارة األمريكية برئاســـة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، ســـيعزز 
اإلســـتراتيجي  التحالـــف  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  يربـــط  الـــذي 
وســـيفتح  المتحـــدة،  والواليـــات 
آفاقـــا أرحـــب للتعـــاون الدفاعـــي 
واألمني واالقتصادي والسياسي، 
ويكثـــف مـــن التعـــاون اإلقليمـــي 
بين حلفـــاء الواليات المتحدة بما 
يحفـــظ لمملكة البحرين مصالحها 
الوطنية، ويســـاندها في مواصلة 
سياســـاتها التنموية واالقتصادية 
الطموحـــة والمبنيـــة علـــى مبادئ 

التنافسية والعدالة واالستدامة.

ميري رغيف كمال أحمد

local@albiladpress.com05

سفيرنا لدى واشنطن: التوقيع على إعالن تأييد السالم قرار سيادي
ـــتقلة ـــطينية مس ـــة فلس ـــة دول ـــن” وإقام ـــل الدولتي ـــة بــــ “ح ـــن ملتزم البحري

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المواصالت

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 

بالقيـــادة العامـــة صبـــاح أمـــس، 
الشـــيخ محمد بـــن عطية هللا آل 

خليفة.

فـــي ضـــوء التوقيع علـــى إعـــان تأييد 
الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
إسرائيل، جرى اتصال هاتفي بين وزير 
المواصـــات واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد 
ووزيرة النقل اإلسرائيلية ميري رغيف، 
بتوقيـــع  التهانـــي  الجانبـــان  تبـــادل  إذ 

إعان تأييد السام بين البلدين.
فـــي  التعـــاون  ســـبل  مناقشـــة  وتمـــت 

مختلـــف مجـــاالت النقـــل والمواصـــات 
وآليات تطويرهـــا وانعكاســـاتها المقبلة 
علـــى اقتصادات المنطقـــة، إذ يتوقع أن 
يفتح إعان تأييد الســـام آفاقا جديدة 
لازدهار والتنمية، متطلعين ألن تتســـم 
المرحلـــة المقبلـــة بمزيـــد من االســـتقرار 
والتعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي المجاالت 

كافة.

القائد العام يستقبل محمد بن عطية اهلل

وزيـر المواصـالت يبحث التعـاون 
مع وزيرة النقل اإلسرائيلية

خالد بن أحمد: إسهامات ملموسة للمجتمع اليهودي في البحرين
الملـــك  اســـتقبل مستشـــار جالـــة 
للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
اليهـــودي  المجتمـــع  ممثـــل  أمـــس 
في مملكـــة البحرين إبراهيم داود 

نونو.
 وخال اللقاء، رّحب الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
بإبراهيم داود نونو، منّوًها بمواقفه 
الوطنية المشهودة ودعمه لسياسة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، معرًبا 

عن اعتزازه باإلسهامات الملموسة 
مملكـــة  فـــي  اليهـــودي  للمجتمـــع 
البحرين بمختلف المجاالت بفضل 
مـــا يتســـم بـــه المجتمـــع البحريني 
للتعايـــش  متحضـــر  كنمـــوذج 

واالنفتاح.
 مـــن جانبه، عّبر نونو عن ســـعادته 
بلقاء معالي الشـــيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، وعن عميق 
شـــكره وتقديـــره لحـــرص معاليـــه 
علـــى التواصـــل مـــع جميـــع أبنـــاء 
الوطن بما يســـهم في تعزيز نهضة 

مملكة البحرين وازدهارها. خالل االستقبال

المنامة - بنا

د رئاسة فخرو لوالية جديدة “عمومية تنمية الطفولة” ُتجدِّ
عقــدت الجمعيــة البحرينيــة لتنميــة الطفولــة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التاســع 
والعشــرين األربعــاء الماضــي برئاســة رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة حســن فخرو 
وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية، كما حضر االجتماع 

نبيل الساعي مدقق الحسابات.
لدعمهـــم  بالحضـــور  فخـــرو  ورحـــب 
حـــرص  مؤكـــدا  الجمعيـــة،  ومســـاندتهم 
مجلـــس اإلدارة علـــى االســـتنارة باآلراء 
مســـيرة  لمواصلـــة  للحضـــور  الســـديدة 
الجمعيـــة والعمـــل علـــى رفعتهـــا، وقـــدم 
الشـــكر الجزيل ألعضاء مجلـــس اإلدارة 
ورؤساء اللجان لجهودهم المخلصة في 
تطويـــر العمـــل بالجمعيـــة مع بيـــان هذه 

األنشطة والفعاليات.

أهم اإلنجازات

وفي كلمته تنـــاول فخرو أهم إنجازات 

ومشروعات الجمعية ومن أهمها تطور 
العمـــل في مشـــروع البناء االســـتثماري 
للجمعية لتطوير وتنويع مصادر الدخل 
وضمـــان اســـتمراريته، إضافـــة إلقامـــة 
الجمعية لمؤتمرها الدوري الثامن “رعاية 
الطفولة.. مســـتقبل وطن“ برئاسة فؤاد 
شـــهاب، كما أقامـــت الجمعيـــة بالتعاون 
مـــع معهد موســـيقى الحيـــاة “المهرجان 
الموســـيقي الثامن لألطفال الموهوبين 
فـــي المجـــال الموســـيقي” بتنســـيق من 
مجلـــس  وأصـــدر  المحـــروس،  فوزيـــة 
اإلدارة بالجمعية التقويم السنوي للعام 

2020 الـــذي ســـلط الضوء علـــى حقوق 
البصريـــة  اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  األطفـــال 
بإشـــراف فوزية المحروس. ومن ضمن 
إنجـــازات الجمعية المتميـــزة، فقد نظم 
مركـــز األمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود لتنميـــة الســـمع والنطـــق والتابع 
للجمعيـــة الحفـــل الرابع عشـــر بمناســـبة 
للعـــام  المركـــز  روضـــة  أطفـــال  تخـــرج 
الدراسي 2018 - 2019، إذ خرج المركز 
10 طاب من الروضة لهذا العام تمهيدا 

لدمجهم بروضات ومدارس عادية.
الثقافـــي  البرنامـــج  لجنـــة  وأعـــدت 
ومجلـــة الطفولـــة بالجمعيـــة لمجموعـــة 
الثقافـــي  النشـــاط  محاضـــرات  مـــن 
والموجهـــة للعامليـــن بالجمعية والمركز 
وبعـــض أوليـــاء األمـــور، إذ تـــم تقديـــم 
المحاضـــرات “الطفولـــة واألمـــان علـــى 
األلعاب االلكترونيـــة“، “الطفل والفضاء 
الداخلـــي  “التصميـــم  اإللكترونـــي“، 
ومعلمو األطفال في المدارس“، وورشة 

تكنولوجيـــا  “إنتاجيـــة  بعنـــوان  عمـــل 
المعلومـــات”. وفـــي ختـــام كلمـــة أشـــار 
فخـــرو إلـــى تحســـن واســـتقرار الوضـــع 

المالي بالجمعية.

التقرير المالي

ثـــم قدم نبيل الســـاعي لألعضـــاء تقرير 
الجمعيـــة المالـــي، وأوضـــح أن أعضـــاء 
زيـــادة  فـــي  يأملـــون  اإلدارة  مجلـــس 
بعـــض  طريـــق  عـــن  المالـــي  مردودهـــا 

وقـــد  والمحفوظـــة،  المجديـــة  األدوات 
أثنى الحضور على جهـــد القائمين على 
الجمعيـــة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة في 
حفظ أموال الجمعية وحســـن تصريف 

األمور وتدبيرها.

نتائج االنتخابات

وأســـفرت نتائـــج االنتخابـــات عـــن فوز 
كل مـــن بالتزكية: حســـن فخـــرو رئيس 
الحـــواج  عبـــدهللا  اإلدارة،  مجلـــس 
نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة، فوزيـــة 
المحـــروس أميـــن الســـر، حســـن كمـــال 
عضـــو  شـــهاب  فـــؤاد  المالـــي،  األميـــن 
مجلـــس اإلدارة، فخريـــة ديـــري عضـــو 
مجلـــس اإلدارة، بهيجـــة الديلمي عضو 
مجلـــس اإلدارة. وتـــم اختيـــار كل مـــن 
أمـــل الدوســـري وحمـــد النعيمي أعضاء 

احتياط.

الحواج نائبا.. المحروس 
أمينا للسر.. كمال أمينا 

ماليا.. شهاب وديري 
والديلمي باإلدارة
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المنامة - وزارة اإلسكان

الحمــر: إتمــام 80 % مــن أعمــال البنيــة التحتيــة للمدينة

المشروعات قيد اإلنشاء في “شرق الحد” تسير بوتيرة متسارعة

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجية

الشيخ عبدالله بن راشد
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“المطار” تستعرض مستجدات مشروع قرية الشحن
ــازات مــراحــل تــطــويــر مــبــنــى الــمــســافــريــن الــجــديــد ــجـ مــنــاقــشــة إنـ

 تـــرأس وزير المواصـــات واالتصاالت 
رئيس مجلـــس إدارة مجموعة طيران 
الخليـــج القابضة كمال أحمد االجتماع 
االعتيـــادي لمجلس إدارة شـــركة مطار 
مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور  البحريـــن، 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة 

مطار البحرين.
وفي بداية االجتماع تم التصديق على 
محضر االجتماع الســـابق واستعراض 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 
رأســـها  وعلـــى  ومناقشـــتها،  األعمـــال 
اعتماد النتائج المالية للعام 2019، كما 
رفع المجلس توصياته إلى المساهمين 
للموافقـــة عليها عنـــد انعقـــاد الجمعية 

العامة العادية.
تقاريـــر  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كذلـــك 
مطـــار  لشـــركة  التنفيذيـــة  اإلدارة 

البحريـــن حـــول األداء المالي للشـــركة 
وتأثيـــر جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( 
واســـتعراض  المطـــار  عمليـــات  علـــى 
آخـــر المســـتجدات المتعلقة بمشـــروع 
قرية الشـــحن الجديدة مشـــددين على 

األهميـــة االســـتراتيجية الكبيـــرة لهـــذا 
المشروع والذي من شأنه إحداث نقلة 
نوعية في أنشـــطة الشحن في المطار 
وتطويـــر قطاع الخدمات اللوجســـتية 

في المملكة.

 وقـــد ناقش الحضور حجم اإلنجازات 
التـــي تحققـــت أثنـــاء تطويـــر المرحلة 
األولـــى من مبنـــى المســـافرين الجديد 
الـــذي يعـــد من أكبـــر األبنيـــة الخضراء 
اســـتكمال  تـــم  حيـــث  البحريـــن،  فـــي 
الكفـــاءة  بمنتهـــى  عملياتهـــا  جميـــع 
ووفًقـــا لجـــدول زمنـــي دقيـــق دون أن 
تتوقف العمليـــات أو تتعطل في مبنى 
الســـياق  وفـــي  الحالـــي.  المســـافرين 
ذاتـــه، اطلـــع المجلـــس علـــى تفاصيـــل 
المرحلـــة اإلنشـــائية الثانيـــة واألخيرة 
من المشروع، التي بدأ تنفيذها بالفعل 
قريًبـــا،  منهـــا  االنتهـــاء  المقـــرر  ومـــن 
وستشـــهد هذه المرحلة تشييد الجزء 
الغربـــي مـــن المبنـــى الجديـــد، والـــذي 
ُيشـــترط معـــه قيـــام المقـــاول الرئيس 
للمشـــروع بهـــدم الجـــزء الشـــرقي مـــن 

مبنى المسافرين الحالي.

المحّرق - شركة المطار

المنامة - األوقاف السنية

وجـــه رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجري قســـم الهندســـة 
مـــن  مزيـــد  ببـــذل  بـــاإلدارة  والصيانـــة 
الجهـــد فـــي تنفيـــذ مشـــروعات البنـــاء 
والصيانـــة لمشـــروعات اإلدارة بمختلف 

المحافظات.
جاء ذلك في الزيارة التفقدية لعدد من 

المشروعات بمدينة البديع.
واطلع على ســـير العمل فـــي إعادة بناء 
مســـجد بن خميس، الذي يتميز بأنه من 
المساجد األثرية التي تشتهر بها مدينة 

البديـــع. ووجه بالمحافظـــة على الطابع 
المعمـــاري التراثـــي للمســـجد ليتماشـــى 
والمبانـــي  البديـــع  مدينـــة  طبيعـــة  مـــع 

الموجودة في الموقع نفسه.
ووجـــه باالطـــاع علـــى كل احتياجـــات 
جامـــع محمـــد بـــن عبدالعزيـــز الموســـى 

)البديع الشرقي( وتلبيتها.
وفيمـــا يخص مقبرة البديـــع، اطلع على 
خطة العمل التي وضعها قسم الهندسة 
لخطـــة الصيانـــة الشـــاملة للمقبـــرة. كما 

وجه لتهيئة أرض مصلى العيد.

المحافظة على الطابع التراثي لمسجد بن خميس

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اســـتقبل وزيـــر الصناعة والتجارة زايـــد الزياني صباح أمس ســـفير جمهورية كوريا 
لدى مملكة البحرين Hae Kwan Chung، بمناســـبة تعينه ســـفيًرا جديًدا لباده في 
مملكة البحرين. وتم استعرض العاقات الثنائية التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة 
بتعزيـــز آليـــات التعـــاون بينهما فـــي المجاالت كافـــة، خصوًصا الصناعيـــة والتجارية 
واالســـتثمارية ذات العاقـــة، إضافـــة إلى بحـــث القضايا موضع االهتمام المشـــترك. 
وأعرب الوزير عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهماته الهادفة إلى تعميق العاقات 
بين البلدين وترسيخها، مؤكًدا استعداد الوزارة دائًما لتقديم كل ما من شأنه تطوير 
العاقـــات المشـــتركة والدفـــع بهـــا إلى األمام. ولفت إلـــى الدور الذي يمكـــن أن يلعبه 

القطاع الخاص في كا البلدين الصديقين، في تحقيق األهداف المشتركة.

تعزيز آليات التعاون االقتصادي مع كوريا

البحرين تعلن عن إجراءات الدخول عبر الجسر
واعـــي” “مجتمـــع  تطبيـــق  وتحميـــل  للفحـــص  الخضـــوع  يجـــب 

أعلنــت مملكــة البحريــن عــن االشــتراطات التــي يمكن لجميع المســافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جســر الملك فهــد الدخول من خاللها 
إلــى البحريــن، والتــي تتمثــل بأهميــة خضوعهم للفحص المختبري للكشــف عن فيــروس كورونا )كوفيد 19( على جســر الملك فهد ودفــع كلفته البالغة 
60 دينــارا، وتحميــل تطبيــق “مجتمــع واعي” والتســجيل فيه، اســتكمااًل لإلجراءات االحترازية المطلوبة في هذا الشــأن، ويتم اســتثناء هذا اإلجراء 
للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية التي أجريت قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق “مجتمع واعي”، إذ تسري لمدة 72 ساعة 

من وقت إجراء الفحص.

وأهابت مملكة البحرين بجميع 
المسافرين القادمين إلى مملكة 
االلتـــزام  ضـــرورة  البحريـــن 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية، 
التعليمـــات  بـــكل  والتقيـــد 
واإلرشـــادات الصحية الصادرة 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  عـــن 
المملكـــة، مع ضـــرورة التزامهم 
بتعليمات العـــزل الذاتي لحين 

حصولهـــم علـــى نتيجة ســـالبة 
للفحـــص عنـــد الدخـــول. وفي 
حـــال كانـــت نتيجـــة الفحـــص 
إيجابيـــة، ســـيتم التواصـــل مع 
المســـافر مـــن قبـــل الســـلطات 
ويتوجـــب  المعنيـــة،  الصحيـــة 
االســـتمرار  المســـافر  علـــى 
بالعزل الذاتي واتباع تعليمات 

السلطات الصحية بالمملكة.

البحريـــن  مملكـــة  أكـــدت  كمـــا 
بمعاييـــر  االلتـــزام  ضـــرورة 
التباعـــد االجتماعـــي، وارتداء 
واالبتعـــاد  الطبيـــة،  الكمامـــات 
عن التجمعات التي من شـــأنها 
نشـــر الفيـــروس ونقـــل العدوى 

بين فئات المجتمع المختلفة.
ونوهت إلى أنـــه عند ماحظة 
للـــزكام  مشـــابهة  أعـــراض  أي 

وفقـــدان  والكحـــة  كالصـــداع 
والتـــذوق  الشـــم  حاســـتي 
وآالم متفرقـــة في الجســـم مع 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة على 
الشخص عزل نفسه على الفور 
واالتصـــال بالرقـــم 444 واتباع 
التعليمـــات التي ســـوف تعطى 

له.

المنامة - بنا

الفحص الطبي يجب أن يجرى لمن يمكثون فترة طويلة
 أكدت  ”جمعية مكاتب الســـفر والسياحة 
بعـــض  مراجعـــة  ضـــرورة  البحرينيـــة” 
القرارات  الخاصة باإلجـــراءات الصحية 
لفيـــروس  الطبـــي”  “المســـح  وعمليـــات 
كورونـــا مـــع إعادة  تشـــغيل جســـر الملك 
فهد للبحرينيين، مؤكـــدة أن اإلجراءات 
الحالية تضر بحركة الســـفر  واالســـتثمار 

وتعطل مصالح العديد من المسافرين. 
 وقالت الجمعية إن الوضع الراهن يقضي 
بإجراء فحص كورونا “المســـحة الطبية” 
قبـــل  دخـــول المملكة العربية الســـعودية 
بــــ48 ســـاعة فقـــط، وإذا عبـــر البحرينـــي 
وأجـــرى اجتماعـــا أو  معاملـــة في شـــركة 
أو مصـــرف لمدة ســـاعتين فقـــط أو أكثر 
بقليل، عند العودة عليه أن  يجري فحصا 
آخـــر قبـــل دخـــول البحرين على الجســـر 
وفحصـــا ثالثـــا بعـــد 10 أيام مـــن دخوله 

 ويســـدد 60 دينارا مقابل الفحصين عند 
دخوله من الجسر وهي نفس اإلجراءات 

المتبعة  في مطار البحرين أيضا.
  واقتـــرح رئيـــس جمعية مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينيـــة جهـــاد أميـــن أن 
يكـــون الفحـــص الطبي قاصـــرا على من 
يمضـــون فترات طويلة خـــارج  البحرين 
تزيد عن أو 72 ساعة من لحظة مغادرة 
البلد، لكن ليس منطقيا أن  تعاد كل هذه 
اإلجراءات لمن يمضون ســـاعات قائل 
فـــي الســـعودية بـــرا أو دبـــي جـــوا علـــى 

 سبيل المثال. 
وقـــال أميـــن “أطالـــب الجهـــات  المعنيـــة 
بدراســـة األمر عمليـــا واتخـــاذ مزيد من 
الخطوات لتسهيل حركة السفر من وإلى 
 البحرين لتنشـــيط األوضاع االقتصادية 
بشـــكل عام ووضع قطاع مكاتب الســـفر 

علـــى وجه  الخصوص”، مشـــيرا في هذا 
الصـــدد إلـــى “ضـــرورة االكتفـــاء بنتيجة 
فحـــص ســـلبية خـــال 72  ســـاعة قبـــل 
الوصـــول إلـــى البحريـــن وعـــدم إجبـــار 
القادمين على إجراء الفحص في جســـر 
 الملك فهـــد أو مطار البحرين الدولي إذا 
كانوا يحملون بالفعل شـــهادة صحية لم 
يمر عليها   72 ساعة فقط، أسوة بالعديد 
مـــن دول العالـــم التي اتخـــذت خطوات 
مماثلـــة لتســـهيل حركـــة  الســـياحة مـــع 

ضمان اإلجراءات الوقائية”. 
 وتابـــع قائـــا “مـــا يجـــري حاليـــا إهـــدار 
للوقـــت والجهـــد، ووضـــع عراقيـــل على 
حركة الســـفر ســـتضر  بالقطاع السياحي 
واالقتصـــادي بشـــكل عـــام، فقـــد قامـــت 
الســـلطات مؤخـــًرا بفـــرض ســـقف أعلى 

لشـــركات  المســـموح  الـــركاب  لعـــدد 
علـــى  البحريـــن  إلـــى  نقلهـــم  الطيـــران 
كل رحلـــة بســـبب القـــدرة االســـتيعابية 
للمختبـــرات الصحية، وهـــو ما يتعارض 
جملـــة وتفصيـــا مـــع التشـــدد فـــي هذه 
اإلجـــراءات لمـــن يحملـــون شـــهادات لم 

يمض عليها 3 أيام”.
وأكـــد مـــن جهة أخـــرى الجهـــود الجبارة 
فـــي  القيـــادة  الرشـــيدة  تبذلهـــا  التـــي 
تمديـــد  وآخرهـــا  الجائحـــة  مواجهـــة 
مـــن خـــال  للمواطنيـــن  الدعـــم  حزمـــة 
والمـــاء  بفواتيـــر  الكهربـــاء  التكفـــل 
ورســـوم البلديـــات لجميـــع المشـــتركين 
المواطنيـــن فـــي مســـكنهم األول لمـــدة 
3  أشـــهر ابتـــداء من شـــهر أكتوبر 2020، 
وكذلـــك حث المصـــارف البحرينية على 
تأجيـــل  مدفوعات القـــروض للمواطنين 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا حتى 

نهاية العام  الجاري،  وما اتخذ سابقا من 
خطوات مشهودة على مدار 6 أشهر. 

وكانت الجمعية قد أشـــادت بقرار وزارة 
الصحـــة البحرينيـــة الذي يقضـــي بإلغاء 
إلزاميـــة  عزل جميـــع القادمين إلى الباد 
منزليـــا لمدة 10 أيام حال ظهور النتيجة 

سلبية.
ويقضـــي البروتوكـــول الجديـــد، بإجراء 
اختبار فيـــروس كورونا علـــى القادمين 
مرتيـــن،  األولى فـــور وصولهـــم والثانية 
بعـــد 10 أيـــام، ولكـــن إذا جـــاءت نتيجة 
يتـــم عزلهـــم،  التحليـــل األول  إيجابيـــة 
فـــي صالـــح  القـــرار يصـــب  أن  معتبـــرة 
تسهيل حركة السياحة القادمة  للبحرين 
وهـــو أمـــر إيجابـــي  فـــي ظـــل األحـــوال 
االســـتثنائية غيـــر الطبيعيـــة التـــي يمـــر 
بهـــا القطاع  منـــذ بداية مـــارس الماضي 

 تحديدا ولمدة 7 أشهر متواصلة. 

المنامة - جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية

جهاد أمين يطالب 
بمراجعة اإلجراءات 
الصحية والتسهيل 

على المسافرين
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وزير المواصالت واالتصاالت

نقلة نوعية في أنشطة 
الشحن وتطوير قطاع 

الخدمات اللوجستية

تشييد الجزء الغربي 
لمبنى المسافرين 

بالمرحلة األخيرة للمشروع

4 آالف متطوع حتى اآلن والجرعة “آمنة”
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي: شـــاركوا فـــي التجـــارب الســـريرية لخدمـــة اإلنســـانية

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( الفريـــق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
اإليجابيـــة  المشـــاركة  أهميـــة  خليفـــة 
مـــن قبـــل المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
المرحلـــة الثالثة من التجارب على لقاح 
فيـــروس كورونـــا التـــي يشـــرف عليهـــا 
الـــذي يعمـــل  الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
بشـــكل حثيث مع مختلف الجهات؛ من 
أجل التصدي لهذه الجائحة وفق أعلى 

المعايير.
وقـــال خـــال مشـــاركته فـــي التجـــارب 
الســـريرية “لله الحمـــد، فقد اجتزنا أكثر 
مـــن نصف المشـــوار مـــن خـــال تطوع 
أكثـــر مـــن 4 آالف متطـــوع حتـــى اآلن، 

وذلـــك فـــي وقـــت قياســـي بمـــا يؤكـــد 
الحس الوطني وروح المســـؤولية التي 
يتســـم بهـــا الجميع فـــي هـــذه الظروف 
تشـــكل  حيـــث  الفارقـــة،  االســـتثنائية 
الســـريرية  التجـــارب  فـــي  المشـــاركة 
مساهمة فاعلة في جهود اإلنسانية في 
التخلـــص مـــن هذه الجائحـــة في أقرب 

مدى ممكن بإذن هللا”.

وفي هـــذا اإلطـــار، ثمن الفريق الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة مشـــاركة 
مختلف أطيـــاف المجتمع في التجارب 
ومســـؤولين  وأطبـــاء  مواطنيـــن  مـــن 
آمـــن  اللقـــاح  أن  مؤكـــدا  ومقيميـــن، 
واألعـــراض المصاحبة إن وجدت، فهي 

ضمن األعراض المتعارف عليها.
وتأتي مشـــاركة رئيس المجلس األعلى 

للصحة رئيـــس الفريـــق الوطني الطبي 
فـــي التجارب الســـريرية للقاح فيروس 
كورونا )كوفيد 19( تحت شعار “التطوع 
من أجل اإلنســـانية”، في إطار مواصلة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونـــا والحد مـــن انتشـــاره من خال 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تعزيـــز 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة؛ للحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.
مـــن  المتعافيـــن  وأكـــد أهميـــة مبـــادرة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( بالتبـــرع 
عـــن  اإلعـــان  بعـــد  النقاهـــة،  ببازمـــا 
فاعلية بازما النقاهـــة كأحد العاجات 
المستخدمة للحاالت القائمة بفيروس؛ 
للمساهمة في مساعدة الحاالت القائمة 
الذيـــن يعانون مـــن أعراض شـــديدة أو 

من هم تحت العناية المركزة.

رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبها صباح أمس سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بييوش سريفاستافا، 
إذ يأتـــي اللقـــاء فـــي إطـــار تعزيـــز التعـــاون الثقافي المشـــترك بيـــن البلديـــن. وقالت 
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفـــة “إن البحرين تمتلك عاقـــات ثقافية متينة مع 
جمهورية الهند الصديقة”، مشـــيرة إلى أن الحضور الهندي أثرى على مدى الســـنوات 
الماضيـــة الحـــراك الثقافي في المملكة، وقدم نموذًجا حضارًيـــا متجدًدا وغنًيا وعزز 
مكانة البحرين كمركز لّلقاء الثقافي ما بين مختلف الشـــعوب والحضارات.وشـــكرت 
الشـــيخة مي السفير سريفاستافا على الســـعي الدائم لتفعيل أدوات التواصل البّناء 
بيـــن المؤسســـات الثقافيـــة الهنديـــة والهيئة، والحـــرص على المشـــاركة في مختلف 

المواسم الثقافية في المملكة.
وأكـــد الســـفير بييوش سريفاســـتافا أن الهند والبحرين تتمتعـــان بروابط قوية على 
مختلف األصعدة، شـــاكًرا جهود الشـــيخة مي والهيئة لتعزيـــز الروابط واالرتقاء بها 
إلى آفاق أرحب. وأعرب عن اســـتعداده للتعاون مع الهيئة في ســـبيل تحقيق مزيد 

من المنتجات والمشاريع الثقافية المشتركة.

االرتقاء بالروابط الثقافية مع الهند

جهاد أمين
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المنامة - المصرف المركزي

مــع  التعامــل  مــن  المســتهلكين  المركــزي  البحريــن  مصــرف  حــّذر 
الرســائل النصيــة القصيرة )sms( والمكالمــات الهاتفية وتطبيقات 
الهواتــف الذكيــة والمواقع اإللكترونية عنــد التعامل مع معلوماتهم 
الشخصية والمصرفية. ويأتي هذا التحذير نتيجة زيادة الهجمات 
اإللكترونيــة واالحتيال التي يشــهدها العالم خــال جائحة “كوفيد 

.”19

“يـــود  أمـــس  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
المســـتهلكين  بتذكيـــر  المصـــرف 
بالتالـــي: متابعـــة تنبيهات خدمة 
 )sms( الرسائل النصية القصيرة
بصـــورة مســـتمرة، وذلـــك لتتبـــع 
المعامـــات المصرفية. عدم الرد 
مـــن  واردة  اتصـــاالت  أي  علـــى 
خـــال تطبيقـــات الهاتـــف الذكي 
مدعيـــة  وغيرهـــا(   Viber )مثـــل 
مـــن  تقـــوم  والتـــي  البنـــك  أنهـــا 
خالها طلب معلومات شخصية 
ومصرفيـــة. ال يوجد بنك يطلب 
معلومـــات حساســـة مـــن خـــال 
تطبيقـــات الهاتـــف الذكـــي. عدم 
إدخال معلومات حساسة في أي 

Pop-( نافـــذة إلكترونيـــة منبثقة
المســـتخدم  اســـم  تغييـــر   .)up
المخصـــص  الســـري  والرقـــم 
للخدمـــات المصرفية عبر الموقع 
اإللكترونـــي عنـــد الدخـــول للمرة 
دوري.  بشـــكل  وأيًضـــا  األولـــى 
الحذر من المواقع ورسائل البريد 
اإللكترونية والمكالمات الهاتفية 
المزيفـــة،  النصيـــة  والرســـائل 
حيـــث إنه من المحتمل أن تكون 
احتياليـــة  بمؤسســـات  مرتبطـــة 
المعلومـــات.  لســـرقة  تهـــدف 
الحفـــاظ على ســـرية المعلومات 
المصرفيـــة وعـــدم الكشـــف عنها 

ألي طرف ثالث”.

“المركزي” يحذر من كشف المعلومات الشخصية والمصرفية

 مجلس الوزراء 
حث على تأجيل 

القروض للمتضررين 
من كورونا

للبيئة الــصــديــقــة  الــتــقــنــيــات  اســتــراتــيــجــيــة  تــبــنــت 

“تخزين” تعلن توزيع أرباح على المستثمرين

أعلــن مجلــس إدارة شــركة “تخزيــن”، الوحيــدة من نوعها فــي البحرين والمتخصصة في حلول التخزين الذاتي، بعد جلســته األخيرة عن سلســلة 
مــن التطــورات االســتراتيجية. وكان علــى رأس تلــك التطورات اعتماد قرار توزيعات نقدية على المســتثمرين بواقع مليــون دوالر، بما يعادل 4.8 

%على رأس المال المدفوع، وكان ثاني تلك التطورات التوجه نحو استخدام التقنية الخضراء الصديقة للبيئة في عمليات الشركة اليومية. 

وقـــال العضو المنتدب لشـــركة تخزين 
شـــركة  حافظـــت  “لقـــد  المـــا  طـــال 
تخزين منذ انطاقها، على تحقيق نمو 
مطـــرد ومميز، حتى وصلنـــا اليوم إلى 
القدرة على المحافظة على التوزيعات 
النقدية لمساهمينا بشكل منتظم. فقد 
جـــاء قـــرار توزيـــع مليـــون دوالر علـــى 
المستثمرين من منطلق إدراكنا لألداء 
المالي النشـــط لشـــركة تخزيـــن، فضا 
عن الثقة في أفاق النمو القوي للشركة، 
وقدرتها على المحافظـــة على متانتها 
المالية والنقدية. وعاوة على ما سبق، 
يظهـــر هـــذا القـــرار أيضا مـــدى التزامنا 
تجاه مســـاهمينا لمواصلـــة العمل على 
تطوير أهدافنا االستراتيجية لتحقيق 
النمو المستدام، وتعزيز تجربة العماء 
إيجابيـــة  عوائـــد  وتوفيـــر  لخدماتنـــا، 

للمساهمين.
ويأتـــي هذا العام بمثابـــة دليل إضافي 
على النمو الذي تحققه شـــركة تخزين، 
إذ بلغت معدالت اإلشـــغال ما يزيد عن 
80 % لتتجـــاوز بذلك توقعاتنا النصف 
ســـنوية للعام 2020. ونحـــن فخورون 
بقدرتنا علـــى البقـــاء والمحافظة على 
اســـتمرارية التوزيعـــات النقديـــة تجاه 
هـــذا األمر. وقد أعادت شـــركة تخزين 

75.3 مليون دوالر إلى مستثمريها”. 
الثانـــي  اإلعـــان  عـــن  المـــا  وكشـــف 
لشـــركة تخزيـــن، الـــذي يتعلـــق بالتزام 
التكنولوجيـــا  باســـتخدام  الشـــركة 
فـــي  للبيئـــة  الصديقـــة  الخضـــراء 
عملياتهـــا، قائا “نظرا لكون اســـتخدام 
الطاقة المســـتدامة دائما مـــا يأتي في 
صـــدارة المناقشـــات التي تجـــري على 
المســـتوى الوطنـــي، ندرك أنـــه بات من 
الضروري للشـــركات الرائـــدة أن تدمج 

اســـتراتيجيات وتدابير االستدامة في 
أنمـــاط أعمالها. وتقـــوم مبادرة تخزين 
للبيئـــة  الصديقـــة  الممارســـات  لتبنـــي 
علـــى تركيـــب ألـــواح طاقـــة شمســـية 
مربوطة بالشـــبكة الوطنيـــة في موقع 
وبمجـــرد  الحـــد.  بمنطقـــة  الشـــركة 
تركيبها، ســـيكون باســـتطاعة الشـــركة 
تغطيـــة 100 % مـــن احتياجاتهـــا مـــن 
الكهربـــاء. ومـــن ثـــم، يعـــد اســـتخدام 
الطاقة الشمســـية بمثابة وســـيلة للحد 

من البصمة الكربونية، وتعزيز الكفاءة 
التشـــغيلية من خال خفض التكاليف، 
فضا عـــن ضمان بقائنـــا ضمن التوجه 
المســـتدامة  الطاقـــة  نحـــو  الوطنـــي 

والنظيفة”. 
يذكـــر أن شـــركة تخزيـــن ستســـتخدم 
أحـــد التقنيات العالميـــة الرائدة إلنتاج 
الطاقـــة الشمســـية، وهـــي تباشـــر فـــي 
الوقـــت الجـــاري إجـــراءات اســـتخراج 
التصاريح المحلية لبدء المشـــروع في 
غضون األشهر المقبلة والمتوقع إتمامه 
فـــي بداية العام المقبـــل. وأوضح الما 
إمـــكان التوســـع فـــي مجال اســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية بمجـــرد نجـــاح هذه 

المرحلة األولية من التطوير. 
ويســـعى مشروع شـــركة تخزين، الذي 
تم تطويره على مساحة أرض 20,000 
متر مربع، علـــى ابتكار حلول للتخزين 
الذاتـــي مـــن خـــال توفيـــر الخيـــارات 
والحلـــول الفعالـــة مـــن حيـــث الكلفـــة 
والمرونة واألمان للمستخدمين سواء 
من األفراد أو الشركات. وتوفر الشركة 
مســـاحات تخزين تتســـم بالمرونة من 
حيث مدة الحجـــز وأحجام الوحدات، 
بشـــكل  للمســـتخدمين  متاحـــة  وهـــي 
ســـلس ويمكنهم الوصـــول إليها طوال 
24 ســـاعة طـــوال أيـــام العام وبأســـعار 

مناسبة.

المنامة - شركة تخزين

طالل المال

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 4.8 مليون 
سهم بـ 810 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   4.81 أمــس،  البحرين 
بقيمة 810.10 ألف دينار، تم تنفيذها 

من خال 89 صفقة.
على  تعاماتهم  المستثمرون  وركــز 
بلغت  التي  الخدمات،  قطاع  أسهم 
قيمة أسهمه المتداولة 315.16 ألف 
من   %  38.90 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة 
قدرها 703.02 ألف سهم، تم تنفيذها 

من خال 42 صفقة.

األربعاء 16 سبتمبر 2020 - 28 محرم 1442 - العدد 4355

جميع البنوك تتجه لتأجيل األقساط واحتمال احتساب “فائدة”
ــة ــ ــدراس ــ ــا والــــوضــــع تـــحـــت ال ــاًمـ ــمـ ــة تـ ــ ــح ــ ــة لــيــســت واض ــ ــي ــ اآلل

أكــدت مصــادر مصرفيــة أن جميــع البنــوك التجاريــة العاملة فــي المملكة لديهــا توجه نحو تأجيل أقســاط 
قروض المواطنين لديها خصوصا المتضررين من جائحة كورونا، لكن اآللية لم تتضح بعد بشأن تفاصيل 
هذا التأجيل ومعايير تقييم الضرر. ويأتي ذلك بعد إعان توجيه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي 
لحــث جميــع المصــارف بتأجيل مدفوعات القــروض للمواطنين المتضررين من جائحــة كورونا حتى نهاية 
العام الجاري بما ال يؤثر على ســيولة المصارف وماءتها المالية، إذ انتهت فترة التأجيل األولى الســابقة 

لمدة 6 أشهر في شهر أغسطس الماضي ومن المفترض أن يبدأ اقتطاع األقساط هذا الشهر.

أن  مصرفـــي  مصـــدر  وذكـــر 
المتوقعـــة  العامـــة  الخطـــط 
تقتضي تأجيل األقساط لجميع 
من يرغـــب ولكن مع احتســـاب 
معـــدالت فائـــدة، أي ليـــس كمـــا 
كان فـــي شـــهر مـــارس الماضي 
حين تم تأجيل األقســـاط دون 
احتساب أي فوائد على الزبائن.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن البنـــوك ال 

تزال في طور إعداد اآللية لتفعيل 
خطـــوة التأجيـــل، وقد يتـــم إتاحة 
الفرصـــة للتأجيـــل لمـــن يرغب من 

الزبائن.
لكنه عاد ليكرر أن اآللية لم تتضح 
بعـــد لكـــن مـــن الواضـــح أن جميـــع 
البنوك لديها التوجه نحو مساعدة 
المواطنيـــن وتقديـــم مـــا هو ممكن 

لدعم االقتصاد.

في حين أشار مصرفي آخر إلى أن 
االتصـــاالت تنهال علـــى المصارف 
لاستفســـار عن تأجيل األقســـاط، 
بيـــد أن البنوك لم تتلق أي توضيح 
حتى اآلن بخصوص آلية التأجيل 
والطريقـــة التي يتم بهـــا التأجيل، 
إذ إن هنـــاك خطـــوط عامـــة كانـــت 
عـــدم  مثـــل  الســـابق  فـــي  متبعـــة 
الســـماح بتأجيل األقساط أكثر من 

مرتيـــن طـــوال فتـــرة القـــرض، كما 
أنـــه ال يوجد حاليـــا تعريف واضح 

للمتضرر من الجائحة.
وكان مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
وجـــه البنوك فـــي مـــارس الماضي 
بتأجيـــل األقســـاط لجميـــع الزبائن 
األفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، 
يخـــص  فيمـــا  لبـــس  وجـــود  ومـــع 
معاييـــر المصـــرف حينهـــا بفـــرض 

والجـــدل  التأجيـــل،  علـــى  أربـــاح 
الدائـــر، ليخـــرج محافـــظ مصـــرف 
أن  مؤكـــدا  المركـــزي،  البحريـــن 
التأجيـــل ســـيكون دون فوائـــد أو 

أرباح.
وتكبدت البنوك البحرينية خســـائر 
الدنانيـــر  مـــن  الماييـــن  بعشـــرات 
تـــم تحميلها لحســـاب المســـاهمين 
البنـــوك، إذ كان يجـــب  فـــي هـــذه 
أن ترصـــد لهـــا مخصصـــات تؤثـــر 
علـــى ربحيـــة البنـــوك، األمـــر الـــذي 
يقـــود إلـــى تســـجيل خســـائر فـــي 
دوال  أن  إال  الماليـــة،  نتائجهـــا 
ومـــن بينهـــا البحرين اتخـــذت آلية 
محاســـبية للتعامل مع هذا الوضع 

االستثنائي.

ســـجلت إجمالـــي قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيع عبـــر بطاقـــات االئتمان 
وبطاقات الخصم في شـــهر أغســـطس الماضي، 186.2 مليون دينار، 
بتراجـــع بنســـبة 5.2 % قياًســـا بنحـــو 196.5 مليـــون دينار في شـــهر 
يوليو الماضي، كما سجلت تراجًعا على أساس سنوي بنسبة 6.1 % 

مقابل تسجيل 198.3 مليون دينار في أغسطس 2019.
وكانـــت أعلـــى 5 قطاعـــات شـــكلت 56.9 % من مبالـــغ التعامات بما 
قيمتـــه 106 مليون دينار، إذ جـــاء قطاع الخدمات الحكومية كأعلى 
قطـــاع من حيث قيمة العمليات المســـجلة بقيمة 50.3 مليون دينار، 
ثانًيـــا جـــاءت المحات التجارية بـ 20.60 مليون دينار، ثالًثا أســـواق 
الســـوبرماركت بــــ 13.9 مليـــون دينـــار، رابًعـــا الخدمـــات الصحيـــة بــــ 
11.8 مليـــون دينـــار، وأخيـــًرا المطاعم بـ 9.4 مليـــون دينار. وأظهرت 
إحصـــاءات عمليـــات نقـــاط البيـــع وأنظمـــة المدفوعات الصـــادرة من 
مصرف البحرين المركزي لشـــهر أغســـطس الماضي أن عمليات نقاط 
البيع ســـجلت ارتفاًعا في الشـــهر الماضي، بنســـبة 10 % على أساس 
ســـنوي مـــن 6.2 مليـــون عملية في أغســـطس 2019 إلـــى 6.9 مليون 
عملية خال أغســـطس 2020، في حين ســـجلت تراجًعا بنســـبة 4.1 
% قياًســـا بشـــهر يوليـــو الماضي، إذ بلغـــت 7.2 مليـــون عملية. وكان 

أعلـــى قطـــاع بعـــدد العمليات مقارنـــة بالقطاعات األخـــرى، هو قطاع 
المطاعم، إذ ســـجل 1.6 مليون عملية )بارتفاع 1.7 % قياًســـا بشـــهر 
يوليو الماضي(، ثانًيا: أســـواق الســـوبرماركت، إذ سجلت 1.3 مليون 
عملية )بارتفاع 0.4 % قياًســـا بشـــهر يوليو الماضي(، ثالًثا: المحات 
التجارية بـ 980.982 ألف عملية )بتراجع 5.6 % قياًســـا بشـــهر يوليو 
الماضـــي(، رابًعـــا: الخدمات الصحية بــــ 524.391 ألف عملية )بتراجع 
3.7 % قياًسا بشهر يوليو الماضي(، وأخيًرا قطاع المابس واألحذية 
بـ 350.046 ألف عملية )بتراجع 26.5 % قياًسا بشهر يوليو الماضي(.

ارتفع ســـهم شـــركة اإلثمـــار القابضـــة، خال 
تداوالته بسوق دبي المالي بالنسبة القصوى، 
عقـــب توقيع مذكرة تفاهـــم مبدئية مع بنك 
البحريـــن والكويـــت الســـتحواذ محتمل من 
علـــى عمليـــات بنـــك اإلثمـــار فـــي البحريـــن.

ووفقـــًا لبيانـــات بورصـــة دبي، صعد الســـهم 
بنســـبة 14.57 %، ليبلـــغ ســـعر 0.228 درهم 
إماراتـــي بتداوالت بلغت 7.76 مليون ســـهم 
مـــن خـــال تنفيـــذ 62 صفقة بقيـــم تداوالت 
بلغـــت 2.38 مليـــون درهـــم، وذلـــك بحلـــول 

الساعة 11 صباًحا بتوقيت اإلمارات.
 ووقعت شـــركة اإلثمـــار القابضـــة، الُمدرجة 
فـــي كل مـــن بورصـــة البحرين وســـوق دبي 
المالي يوم اإلثنين مذكرة تفاهم مبدئية مع 
بنـــك البحرين والكويت الســـتحواذ محتمل 
مـــن البنـــك علـــى عمليـــات بنـــك اإلثمـــار في 
البحرين، باإلضافة إلى بعض أصول شـــركة 

آي بي كابيتال.
وبـــدأت شـــركة اإلثمـــار القابضـــة منـــذ فترة 
قصيـــرة ُمحادثـــات أوليـــة مع بنـــك البحرين 
والكويت لبحث إمكان استحواذ البنك على 
بنـــك اإلثمار فـــي البحرين المملـــوك بالكامل 

إلثمار القابضة.
وأعلنـــت شـــركة اإلثمار القابضـــة مؤخًرا عن 
تكبدهـــا للخســـائر بنهايـــة النصـــف األول من 
العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2020، 
وذلك بســـبب تأثير انتشـــار فيروس جائحة 

كورونا.
وسجلت الشـــركة أيًضا خسائر متراكمة في 
تلك الفترة بلغت 795.6 مليون دوالر، تمثل 
105 % من رأس المال، مقارنة بـنسبة 98.5 

% في نهاية العام الماضي.

2020  سطسغأ
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 سطسغأ 2020 سطسغأ

2020 ويلوي 2019 سطسغأ 2020 ويلوي 2019 سطسغأ

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

198.3196.57,150,035 6,237,536

6,858,807 186.2

q4.1% p10.0% q5.2% q6.1%

دبي - مباشر

محتملةاإلنفــاق علــى الخدمــات الحكومية فــي أغســطس 50.3 مليــون دينار ــاج  ــ ــدم ــ ان ــة  ــق ــف ص ــع  مـ تـــفـــاعـــًا 
سهم “اإلثمار القابضة” يقفز  14 %186.2 مليون دينار قيمة المبيعات ببطاقات االئتمان

أمل الحامد

 علي الفردان

 شركة “تخزين” 
حافظت على 

تحقيق نمو 
مطرد ومميز

توزيعات نقدية 
على المستثمرين 

بواقع مليون 
دوالر



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

127311.42790,501

128311.42790,501

1402202763,978

|  01
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حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

37111500
هادي علي

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة تيك ميك لإلستشارات الصناعية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 130735-1

بناء على قرار الشركاء في شركة تيك ميك لإلستشارات الصناعية ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 130735-1، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و 

تعيين السيد جميل محمد علوي محمد مصفًيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( 
لعــام 2001، وعمــا بنــص المادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفي 
جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات 
الازمــة، خــال 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعان، وذلك علــى العنوان 

office@bdsmes.com :التالي: عنوان المصفي
)973 +( 32255855

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 119003 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة رؤوف المناعي ش.ش.و لمالكها رؤوف علي احمد المناعي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد /   رؤوف علــي احمــد المناعــي باعتباره المصفــي القانوني ل 

شركة رؤوف المناعي ش.ش.و لمالكها رؤوف علي احمد المناعي
المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم    56368 طالبــا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ: ١٣-٩-٢٠٢٠
CR2020-إعالن رقم ١٢٨٠٩٨

تنارل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه خالــده برويــن محمــد ريــاض محمــد بوتا 
خطــاب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلى صفيــة محمد فاضــل عنايت 

محمد ناتو خان افضل
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: ٨-٩٨٣٦١

االسم التجاري: بوابة باجوا للمواد الغذائية

القيد: ١٠٥٠٢٠   -  تاريخ: ١٥-٩-٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة - التسجيل

اعالن رقم ١٢٩٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة منجا ش.ش.و لمالكها شركة مقهى ومطعم 

أروما ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا أصحــاب شــركة منجــا ش.ش.و لمالكها شــركة مقهــى ومطعم أروما 
االســم  تغييــر  طالبيــن   ،١٠٥٠٢٠ رقــم   القيــد  بموجــب  ذ.م.م،المســجلة 
التجــاري مــن شــركة منجــا ش.ش.و   لمالكها شــركة مقهــى ومطعم أروما 

ذ.م.م إلى شركة طاووق & جريل ش.ش.و
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

التاريخ: 01/04/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري 
 CR 2020-51498 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    فيصل صالح عيسى الخور

االسم التجاري الحالي:   ستاندباي للعصائر والقهوة
االســـــم التجـــاري الجديد : سو جووس

 
قيد رقم : 1559-26

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020  -- 127572  إعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

إعان  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد رياض احمد عبد هللا  محمد درويش

االسم  التجاري الحالي : صالون فيربينا
االسم التجـــاري الجديد : صالون كاتز و نيلز

قيد رقم : 118633-1

القيد : 1-128677
التاريخ : 13/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن رقم CR 2020-127521 لسنة 2020

بشأن  تغيير االسم التجاري
 لشركة نجم فتنس ش.ش.ولمالكها نجم الدين زياد محمد السمامعه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا مالــك شــركة نجــم فتنــس ش.ش.و لمالكهــا نجــم الدين زيــاد محمد 
السمامعة،المســجلة بموجب القيد رقم  128677-1، طالبين تغيير االســم 
التجــاري مــن شــركة نجم فتنــس ش.ش.و لمالكها نجم الديــن زياد محمد 
الســمامعة إلــى شــركة تقــدر ش.ش.و لمالكهــا نجــم الديــن زيــاد محمــد 
الســمامعه . فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة 

المذكورة خال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-127323 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:     مريم خليل ابراهيم الطشاني 
االسم التجاري الحالي:   مليكان لغسيل السيارات يدويا

االســـــم التجـــاري الجديد : صالون العاشوري للرجال
 

قيد رقم : 42248-12

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

األربعاء 16 سبتمبر 2020 - 28 محرم 1442 - العدد 084355



Vacancies Available
ISHRAQAT ALMUSTAGBAL SALON has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 33122272  or 

 ALIMALI111@HOTMAIL.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

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  
MASON , 

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

LULU TOURISM COMPANY B.S.C has a vacancy for the occupation of 
 ADMINISTRATOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17564349  or 
 SHAWQI.ALSAYEGH@REEF-ISLAND.COM

MOHAMMED AHMED ABBAS has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33556626  or  
MOHD18279@GMAIL.COM

BOSS SPA AND SALON has a vacancy for the occupation of  
BARBER ,

suitably qualified applicants can contact 66661666  or
  M.66661666@GMAIL.COM

Albader Gate Auto Services has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39092719  or
  JAMALSAIF345@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 77454545  or 
 REDXHR@REDXINDUSTRIES.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

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 34161935  or
  ALBUARKI99@HOTMAIL.COM

Converge Gate Construction has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33721349  or 
 raliisb27@yahoo.com

Alarefi Jewellery Co W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 37777745  or  
ABBAS_A123@HOTMAIL.COM

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

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR(DINING HALL) , 

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

BIN OMAIRAH CONTRACTING  CO LIMITED LIABILITY has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33328444  or
  ME_CANADA@MSN.COM

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  MANAGER 
(ECONOMICAL PLANNING) ,

 suitably qualified applicants can contact 17491106  or
  unni@gems-bahrain.com

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

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

NOOR AL BAIT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39447289  or
  NOORALBAITH.BH@GMAIL.COM

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

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

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

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

THE NATIONAL TRADING HOUSE has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39452129  or
  THAKER@BATELCO.COM.BH

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. has a vacancy for the occupation of
  MOULDER(FLOOR/PIT) , 

suitably qualified applicants can contact 17700165  or
  ALITURK@TURK.BH

CITY GLASSES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(GLASS CUTTING) ,

 suitably qualified applicants can contact 17874492  or  
SAYEDCITY@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

HASAN MOHAMED ALI / FAYIL / 2190 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39474001  or 
 RA7.W.5ALANI@HOTMAIL.COM

AMMAR TRADING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36330225  or 
 BOURSHAID_l_c@HOTMAIL.COM

SINDBAD JENTS SALON has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 39122272  or
  ALIMALI111@HOTMAIL.COM

ALESTIQAMA CONTIRACTING EST has a vacancy for the occupation of 
 MASON(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39836666  or
  juma.Alnaar@gmail.com

HAMZA METALS SCRAP has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33335542  or
  alikalaf786@gmail.com

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

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

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17251444  or
  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ERVICE STATION CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 38363232  or  
ANABISALEM@HOTMAIL.COM

REX COMPUTERS S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMM has a 
vacancy for the occupation of  COMPUTER TECHNICIAN , 

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

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17700204  or  
ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CASHIER ,

suitably qualified applicants can contact 17140000  or 
 PR@AG-BH.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

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

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

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

POLAR BAHRAIN CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35432048  or 
 IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.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

WALD ALGHALYA Restaurant has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39887666  or  
JRE7RE7@GMAIL.COM

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MEDICAL CONSULTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33322073  or 
 MKSADMN@GMAIL.COM

Mastar Furniture has a vacancy for the occupation of 
 UPHOLSTERER(FURNITURE) ,

 suitably qualified applicants can contact 36477346  or  
ALTALAA12@GMAIL.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

AJWAN BEAUTY SALON has a vacancy for the occupation of  
BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39442112  or 
 H.M2006@HOTMAIL.COM

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

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

CAFE LILOU has a vacancy for the occupation of 
 WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 17710271  or 
 hrvp@alghalia.com

Vaishnavi Boutique has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35857505  or 
 USMAN.5551@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

Impulse Fitness Studio W.L.L has a vacancy for the occupation of
  PHYSICAL TRAINER ,

 suitably qualified applicants can contact 17600767  or  
ASHOKRMA@GMAIL.COM

PRESIDENT WAVES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST , 

suitably qualified applicants can contact 33440279  or
  SINOALAN180@GMAIL.COM

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

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

S D K FOR SUPPORT SERVICES Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33858816  or
  RAJPUTTKHAN04@GMAIL.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

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 BLACKSMITH (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17728222  or 
 abdulla-2111@hotmail.com

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of  
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17698500  or
  ALKOMED@BATELCO.COM.BH

Sierra software has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17442629  or
  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17402050  or
  hrassistant@mcsix.me

Manares For Home Furniture has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 38007071  or  
BSHAWAI@GMAIL.COM

AJWAA WELDING SMITHERY & FABRICATION has a vacancy for the occupation of  
LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33332250  or
  VINU.721@HOTMAIL.COM

FALCON TELECOM has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT ,

 suitably qualified applicants can contact 17443278  or
  FOUAD_AWWAD@HOTMAIL.COM

ALESTIQAMA CONTIRACTING EST has a vacancy for the occupation of  
CERAMIC SETTER , 

suitably qualified applicants can contact 39836666  or
  juma.Alnaar@gmail.com

Fadhel Abdulhusain Khamis Real Estate EST has a vacancy for the occupation of 
 SECRETARY 

, suitably qualified applicants can contact 13105521  or 
 FADELKHAMISS@GMAIL.COM

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17700165  or
  HR@TURK.bh

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39606407  or  
ALWESAM71@HOTMAIL.COM

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

FLASH CAR SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) ,

 suitably qualified applicants can contact 17690301  or
  mahdii@msn.com

VITZ WORLD TRADING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34165153  or  
HUSAINFAKHRI53@GMAIL.COM

MEGA CARPET Co WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17760069  or
  HALID@MEGACARPETS.COM

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17564569  or
  dhanya.anup@fujielectric.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

Gulf Crystal Contracting has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33857536  or 
 BAH.TROUBLEFREE.CREATION@GMAIL.COM

Pakistan star restaurant has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39126738  or  
JAHAN4352@GMAIL.COM

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

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

DURRAT ALBELAD AIR CONDITIONING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39891618  or 
 alwesam71@hotmail.com

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (COMMERCIAL PLANNING) , 

suitably qualified applicants can contact 17874308  or 
 farhanindustry@batelco.com.bh

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

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

Abyat palace carpentry has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 17216140  or  
AHMEDALYAFIE83@GMAIL.COM

AL FURQAN GATE ALUMINIUM WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33993709  or  
AKHTARNASREEN801@GMAIL.COM

CAFE LILOU W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17710271  or
  hrvp@alghalia.com

REAL LINE BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
FOREMAN(CONSTRUCTION) , 

suitably qualified applicants can contact 33331807  or  
ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM

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

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

ChemDry Bahrain  WLL has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17581144  or 
 hr@bfgfacades.com

PERMANENT BEAUTY W.L.L has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 38060000  or
  md.sec@fhmhotels.com

Ever Good Document Clearance has a vacancy for the occupation of
  RECEPTIONIST ,

 suitably qualified applicants can contact 36008131  or 
 AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM

BULBOUS BOW LOGISTIC CONTRACTORS W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 39468282  or 
 SHELIL@CFSBH.COM

BRIGHT LINE BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39447289  or 
 SAMABAITHOLIDAYS@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

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17830909  or
  info@esmaelylenzohm.com

ALSABAH CONSTRUCTION CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17714015  or
  info@alsabahconstruction.com

AFAQ ALSHABAB GENTS TAILORING has a vacancy for the occupation of
  TAILOR 

, suitably qualified applicants can contact 17772239  or  
2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17620672  or
  sayedshubbar@skaldurazi.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

AL SHABAH TRADING has a vacancy for the occupation of
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39458837  or
  shabah.group@gmail.com

ALNESSER SECOND HAND EQUIPMENTS has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39179077  or
  adraj1@gmail.com

RAMSIS SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 17291000  or
  ALMURBATI@LIVE.COM

HIGHLIIGHT TRADING has a vacancy for the occupation of  
FITTER ,

 suitably qualified applicants can contact 39676747  or
  DANEEZ1977@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

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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

Ephuria Aluminum has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33433262  or 
 EPHURIA@GMAIL.COM

FAKHRO PROPERTIES company S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17171656  or
  FAKHRO1@HOTMAIL.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

Prestige Class Office for moving home and office furniture has a vacancy for the occupation of  
DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 

suitably qualified applicants can contact 39787837  or 
 PRESTIGECLASSBH@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

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

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

PAKISTAN STAR RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17250232  or 
 ANIS.KHALID@GMAIL.COM

BUSTAN FOR FRESH FISH has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 66708118  or 
 info@awtadi.com

APYSSINIA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 33337747  or  
SADEQ.HOHSEN@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

Abyat palace carpentry has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17216140  or 
 AHMEDALYAFIE83@GMAIL.COM

Salma pharmacy s.p.c has a vacancy for the occupation of  
PHARMACIST , 

suitably qualified applicants can contact 17532010  or 
 metee@meteebah.com

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

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

Flash Star Car Services Co. W.l.l has a vacancy for the occupation of 
 CAR WASHER/CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 39335858  or
  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM

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

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

KABUL AUCTION has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33882271  or  
GHOLAM10026@GMAIL.COM

Gawaid for Installation of equipment S.P.C FOR NAGEH ABD ELMONAE has a 
vacancy for the occupation of  SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 36862816  or 
 NAGEH_72@YAHOO.COM

IFTHAR RESTAURANT AND GRILL CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 33393991  or  
KK304445@GMAIL.COM

PALM COAST CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17312007  or 
 aamirbh@gmail.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  
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

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17830909  or
  info@esmaelylenzohm.com

GIFT PALACE has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39455449  or 
 GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

Seven Days Fish has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17259458  or 
 ALIXYZ101@GMAIL.COM

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

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

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 
occupation of  MASON ,

 suitably qualified applicants can contact 66955403  or
  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT has a vacancy for the occupation of 
 RESTAURANT MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 17658555  or 
 ALI.HUSSAIN.1966@HOTMAIL.COM

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D has a vacancy for the occupation of 
SENIOR SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17541001  or 
 HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM

AL GHROOB BICYCLES REPAIRS has a vacancy for the occupation of  
BICYCLE REPAIRER/ASSEMBLER , 

suitably qualified applicants can contact 33033544  or 
 MOHDKHALAF61@HOTMAIL.COM

HI - TECH INDUSTRIAL SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 WELDER ,

 suitably qualified applicants can contact 17741567  or 
 ANAND@ALRIYADHGROUP.COM

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

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

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

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

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

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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17720009  or
  INFOO@pro-touch-s.com

Horizon Telecom Services Company W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 38897779  or
  emanj@horizon.bh

AL WISAM SCHOOL has a vacancy for the occupation of  
OFFICER , 

suitably qualified applicants can contact 17699595  or
  Ammar.Ashraf@awis.edu.bh

BAHRAINI INTERNATIONAL MEDICINE MANUFACT has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) ,

 suitably qualified applicants can contact 16100600  or 
 samah.mansoor@bahrain-pharma.com

Naseef Restaurant W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 36333322  or  
FALDOSERY@GMAIL.COM
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بومبيو: بيع أسلحة لـ “حزب اهلل” يهدد بنسف جهود فرنسا في لبنان

ترامب: أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى بألف مرة

حــذر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مــن أن أي هجــوم إيراني على 
بــاده ســيواجه برد “أقــوى بألف مرة”، على خلفيــة تقارير عن تخطيط 

طهران الغتيال السفيرة األميركية في جنوب إفريقيا. 

وكتب ترامب عبر “تويتر” صباح الثاثاء “وفقا لتقارير صحفية تخطط 
إيــران ربمــا لعمليــة اغتيــال أو هجــوم ضــد الواليــات المتحــدة انتقامــا 
لمقتــل القائــد اإلرهابــي قاســم ســليماني..”، وأضــاف أن “أي هجــوم من 
جانب طهران بأي شكل من األشكال على الواليات المتحدة، سيواجه 

بهجوم أكبر بألف مرة على إيران”.

حكوميــة  مصــادر  عــن  نقــل  األميركــي  “بوليتيكــو”  موقــع  وكان 
واســتخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال الســفيرة األميركية 
في جنوب إفريقيا النا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشــكل 

قاطع.

أكدت سلطات جنوب  جانبها،  من 
إفــريــقــيــا أنـــهـــا لــيــســت عــلــى علم 
لعملية  مخططا  إيــــران  بتحضير 
المتحدة  الواليات  سفيرة  اغتيال 

في البالد.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــس 
المتحدة  الـــواليـــات  أن  ــثــالثــاء،  ال
أسلحة  حــيــازة  مــن  ــران  إيـ ستمنع 
تنتهي  روسية وصينية، في حين 
لألسلحة  دولــــي  حــظــر  صــالحــيــة 

على إيران في 18 أكتوبر.
وقــــال بــومــبــيــو إلذاعـــــة “فــرانــس 
إنتر” إنه “لم يتّم القيام بأي شيء 
هذا  تمديد  من  للتمكن  اآلن  حتى 
الــواليــات  تحّملت  بالتالي  الحظر 
إشارة  في  مسؤولياتها”،  المتحدة 
األميركيين  بــيــن  الــخــالفــات  إلـــى 

واألوروبيين في هذا الشأن.
ــاف “ســنــتــصــّرف عــلــى هــذا  ــ وأضــ
حيازة  مــن  إيـــران  سنمنع  الــنــحــو: 
دبـــــابـــــات صــيــنــيــة ومـــنـــظـــومـــات 
ذلك  وبعد  روسية،  جوية  دفاعية 
ينسف  لـــحـــزب هللا  ــحــة  أســل ــيــع  ب
جهود الرئيس )الفرنسي إيمانويل( 

ماكرون في لبنان”.
وقال بومبيو إلذاعة “فرانس إنتر” 

اضطلعت  المتحدة  “الــواليــات  إن 
من  إيـــران  وستمنع  بمسؤوليتها 
دفاع  ونظم  صينية  دبابات  شراء 
جــــوي روســـيـــة ثـــم بــيــع الــســالح 
الرئيس  جهود  ونسف  هللا  لحزب 

ماكرون في لبنان”.
إيــران  تــدع  أن  “ال يمكن  وأضـــاف 
ــد مــــن الـــمـــال  ــزيـ تــحــصــل عـــلـــى مـ
ــفــوذ والـــســـالح وفـــي الــوقــت  ــن وال
نفسه تحاول فصل حزب هللا عن 
الكوارث التي تسبب فيها بلبنان”.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقــاد 
ماكرون جهودا دولية لوضع لبنان 
دفعته  أن  بعد  جــديــد  مــســار  على 
عقود من الحكم المشوب بالفساد 
إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب 

األهلية.
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ وانــســحــبــت ال
بشأن  االتــفــاق  مــن   2018 بــالــعــام 
البرنامج النووي اإليراني وأعادت 
فــي أعــقــاب ذلـــك فـــرض عقوبات 
قاسية على إيران التي تتهمها بأن 
الشرق  فــي  توسعية  نــزعــة  لديها 
مجموعات  دعــمــهــا  عــبــر  ــط  األوســ
محلية على غرار حزب هللا النافذ 

في لبنان.
وفي 21 أغسطس فّعلت واشنطن 

“سناب  آلــيــة  المتحدة  ــم  األمـ فــي 
باك” المثيرة للجدل - إلعادة فرض 
عــقــوبــات دولــيــة عــلــى إيــــران من 

بينها تمديد حظر األسلحة.
موعد  سبتمبر   20 مــن  ــاًرا  واعــتــب
تفرضها  التي  الشهر  مهلة  انتهاء 
اآللية، ُيفترض أن يتّم تأكيد إعادة 

فرض هذه العقوبات.
لـــكـــن األمـــيـــركـــيـــيـــن يــصــطــدمــون 
حلفائهم  جانب  من  قاطع  برفض 
األوروبـــيـــيـــن - فــرنــســا وألــمــانــيــا 
أخرى  عظمى  وقــوى   - وبريطانيا 

هي الصين وروسيا.
اتفاق  فــي  مشاركة  الـــدول  وهــذه 
2015 الذي ُيفترض أن يمنع إيران 
ــذري مقابل  مــن حــيــازة الــســالح الـ
رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك 

اقتصادها.
ورفــضــت الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
أعضاء مجلس األمن )13 من أصل 
15( من بينها الدول المشاركة في 
االتفاق بشأن النووي اإليراني في 
أغــســطــس، صــالحــيــة اآللــيــة التي 

فّعلتها الواليات المتحدة.
انسحبت  الــــدول،  هـــذه  وبــحــســب 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــ واشـــنـــطـــن مـــن االت
أساسا  تملك  وال   2018 العام  منذ 
إعــادة فرض  آلية  قانونيا إلطــالق 
ــة فــــي األمــــم  ــيـ ــدولـ الـــعـــقـــوبـــات الـ

المتحدة في هذا اإلطار.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن 
آلية “ سناب باك  ال تتسم بشرعية 
ســيــاســيــة وصــالحــيــة قــانــونــيــة”. 
واضًحا  يكون  أن  “يجب  وأضــاف 
أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات”، 
مــع اقــتــراب مــوعــد الــعــشــريــن من 

سبتمبر.
إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن 
قلقون بشأن إعادة إطالق طهران 
أنشطتها لتخصيب اليورانيوم رًدا 
على العقوبات األميركية، فإن كثًرا 
للرئيس  الخفية  بالدوافع  ينددون 
الحريص  ترامب  األميركي دونالد 
على تحقيق نتائج في هذا الملف 
قبل بضعة أسابيع من االنتخابات 

الرئاسية األميركية في 3 نوفمبر.

واشنطن ـ وكاالت

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

أبوظبي ـ وكاالت

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الثالثاء، إن 
اإلمارات “كسرت الحاجز النفسي” بقرارها توقيع االتفاق مع إسرائيل، معتبرا 
السنوات  الفلسطينيين في  لمساعدة ودعم  أفضل  “ستصبح في وضع  أنها 
المقبلة”. وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال قرقاش إن اتفاق السالم 
مع إسرائيل، “سيساعد اإلمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا”، الفتا إلى أنه 

بمثابة “بداية لمزيد من االستقرار والرخاء االقتصادي”.
المنطقة..  في  قدما  للمضي  السبيل  هو  إسرائيل  مع  “االتــفــاق  أن  وأضــاف 
االستقرار  من  لمزيد  بداية  لكنه  انتهت،  المهمة  أن  يعني  ال  االتفاق  توقيع 
والرخاء االقتصادي”. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد قرقاش على 
أن “مبادرة السالم العربية ما تزال حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل 
مع إسرائيل لم يجد نفعا”. وتابع “اإلمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة 

ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة”.
واستطرد موضحا أن “سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية 
الفلسطينية.. وإن تعليق ضم األراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل 

الدولتين”.
واعتبر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أن الوساطة األميركية في 

تحقيق اتفاق السالم “ضمانة على أن تعليق ضم األراضي سيصمد”.

اإلمارات: سنصبح بوضع أفضل لدعم الفلسطينيين

الخرطوم ـ أ ف ب

أمــس  ــيــة  ســودان محكمة  أرجــــأت 
محاكمة  سبتمبر   22 إلــى  الثالثاء 
عمر  الــمــعــزول  الــســودانــي  الرئيس 
البشير و27 شخصا آخرين متهمين 
باالستيالء على السلطة في انقالب 

1989؛ الستكمال اإلجراءات.
وقرر القاضي، الذي ترأس المحكمة 
المحاكمة  جلسات  نقل  الــثــالثــاء، 
بوسط  الصداقة  قاعة  إلى  المقبلة 
العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح 
باتخاذ التدابير االحترازية في ظل 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى  المتهمون  الجلسة  وحــضــر 
السجن  البشير في مالبس  رأسهم 

إدانتهم  حال  وفي  البيضاء. 
ســيــواجــهــون عــقــوبــات 

إلى  تصل  أن  يمكن 
اإلعدام.

المتهمون  ويحاكم 

الذي  االنقالب  بتهمة تنظيم   28 الـ 
ــى الــســلــطــة في  ــل الــبــشــيــر إلـ أوصــ
انقالبه  في  البشير  1989. وحصل 
دعــم  عــلــى   1989 فـــي  الــعــســكــري 
“الجبهة اإلسالمية القومية” بقيادة 
حــســن الــتــرابــي الــــذي تــوفــي في 
تجري  محاكمة  أول  وهــي   ،2016
العالم  فــي  بــانــقــالب  تتعلق  لتهم 

العربي.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة 
ارتــكــاب  بتهمة  الــدولــيــة  الجنائية 
وتطهير  جــمــاعــيــة  إبـــــادة  جـــرائـــم 
ــد اإلنــســانــيــة  ــّي وجـــرائـــم ضـ ــرقـ عـ
الــنــزاع فــي إقليم دارفـــور  أثــنــاء 
بين  استمر  الــذي  البالد،  غرب 
عن  وأســفــر  و2004   1959
300 ألف قتيل وماليين 

النازحين.

إرجاء محاكمة البشير عن انقالب 1989

دبي ـ العربية.نت

ــول هللا”  ــد فــيــلــق “مــحــمــد رســ ــن قــائ أعــل
العاصمة  بأمن  المكلف  الثوري  بالحرس 
“فرق  تشكيل  عن  يــزدي،  محمد  طهران 
اقتحام” في أجزاء مختلفة من طهران، 
تأتي  أنها  ناشطون  اعتبرها  خطوة  في 
تحسًبا لتجدد االحتجاجات الشعبية في 
نظًرا  البالد؛  في  الملتهبة  األوضــاع  ظل 

لتصاعد القمع واإلعدامات.
الــوحــدات  يـــزدي أن تشكيل هــذه  وأكـــد 
الخاصة يأتي في إطار تنفيذ خطة أمن 
مناطق العاصمة بمشاركة قدرات قواعد 
الــبــاســيــج فــي أحــيــاء طـــهـــران، بحسب 
الحكومية  “بــورنــا”  وكــالــة  عنه  نقلت  مــا 
الغرض  إن  يــزدي  قــال  وبينما  اإليرانية. 
“مكافحة  هــو  ــفــرق  ال هـــذه  تشكيل  مــن 
رأى  األحياء،  ”البلطجية” في  و  السرقة” 
لقوات  موكلة  المهام  هــذه  أن  مراقبون 
ــن وأن تــدخــل الــحــرس  ــ الــشــرطــة واألمـ

الثوري يأتي ألهداف أمنية وسياسية.
السنوات  خالل  الثوري  الحرس  وشــارك 
األخــــيــــرة فــــي دوريــــــــات فــــي مــخــتــلــف 
المحافظات  مــن  الــعــديــد  فــي  العمليات 

اإليرانية بدعوى مساعدة الشرطة.
وكانت أول مشاركة لمثل هذه الدوريات، 
فــي مــايــو 2007 عــنــدمــا أعــلــن الــحــرس 
ــات أمــنــيــة  ــ ــ ــطـــالق دوريـ ــن انـ ــثــــوري عـ ــ ال
1000 مــوقــع في  ــراد فــي  أفـ مــن خمسة 

توسيع  وتــم  بالبالد.  الحضرية  المناطق 
هذه الخطة خالل السنوات التالية، 2017 
تسيير  سيبدأ  أنــه  الثوري  الحرس  أعلن 
كجزء  البالد  أنحاء  جميع  في  دوريـــات 
مــن مــشــروع “ملحمة األمــن والــخــدمــة”. 
وفي السنوات األخيرة، أضيف إلى هذه 
الدوريات “دوريات الباسيج”، ولكن هذه 
هي المرة األولى التي ُيقال فيها إن هذه 

الدوريات تعمل كـ “فرق اقتحام”.

عناصر من الحرس الثوري اإليراني

تحسبا لتجدد االحتجاجات الشعبية في ظل األوضاع الملتهبة
الحرس الثوري يشكل “فرق اقتحام” بطهران

واشنطن ـ وكاالت

ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
لــديــه في  أن ال مشكلة  الــثــالثــاء،  أمــس 
بيع مقاتالت أميركية من طراز “إف 35” 

لإلمارات العربية المتحدة.
وقال ترامب متحدثًا لشبكة فوكس نيوز 
لن  ذلــك،  في  مشكلة  أجــد  لن  “شخصيا، 
أجد مشكلة في بيعهم طائرات إف 35”، 
من  “الكثير  سيوجد  ذلك  أن  إلى  مشيرا 

الوظائف” في الواليات المتحدة.
ــرامــب إنـــه عــلــى اســتــعــداد لبيع  وقـــال ت
دول أخرى بالشرق األوسط نفس أنظمة 

األسلحة التي حصلت عليها إسرائيل.
الرئيس  الفائت، قال مستشار  واألسبوع 
ــاريـــد كــوشــنــر “لـــإلمـــارات  األمـــيـــركـــي جـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة جــيــش كــبــيــر شريك 
ــحــدود مــع إيـــران  ألمــيــركــا. إنــهــم عــلــى ال
إلى  الفتا  فعلية”،  تهديدات  ويواجهون 
أن بيع المقاتالت يناقش “في شكل جدي 

جدا”.
في سياق آخر، قال ترامب خالل مقابلته 
مع “فوكس نيوز” إن إسرائيل نفذت أكثر 
من 200 ضربة على ميليشيات إيران في 

سوريا.
السابق  الــدفــاع  ــر  وزي أن  عــن  كما كشف 
جيمس ماتيس عارض خطة الستهداف 

بشار األسد في 2017.
وقـــال تــرامــب “كــنــت أفــضــل قــتــلــه. لقد 

يرغب  “لم  تماما”. وأضــاف  لألمر  جهزت 
كان  ماتيس  ذلــك.  يفعل  أن  ماتيس في 

جنراال بولغ في تقديره وتركته يرحل”.
التي  المعلومات  التصريح  هــذا  ويدعم 
نشر  عــنــدمــا   2018 ــعـــام  الـ فـــي  ُنـــشـــرت 
الــصــحــافــي فــي واشــنــطــن بــوســت بــوب 
في  تــرامــب  “الـــخـــوف:  كــتــابــه  وودوارد 
ذلك  نفى  تــرامــب  لكن  األبــيــض”.  البيت 

حينها.

ترامب أمام مقاتلة من طراز “إف 35” خالل معرض عسكري في واشنطن

كشف أنه أراد اغتيال األسد في 2017 لكن ماتيس عارض األمر
ترامب: ال نمانع بيع طائرات “إف 35” لإلمارات

نيويورك ـ وكاالت

إلى  المتحدة  األمــم  مبعوث  قــال 
“أرســلــت  غريفثس  مــارتــن  اليمن 
مـــســـودة مــفــصــلــة بـــشـــأن اتــفــاق 
الطرفين  بين  الــنــار  إطــالق  وقــف 

المتحاربين األسبوع الماضي”.
وأضاف في جلسة لمجلس األمن 
اليمن،  الوضع في  بشأن تطورات 
أنه حان الوقت لتوصل األطراف 
عن  متحدثا  اتــفــاق،  إلــى  اليمنية 
ــار  ــن ــالق ال ــ انــتــهــاكــات لـــوقـــف إطـ
ــحــديــدة تــتــواصــل يــومــيــا.  فـــي ال
الوضع  إزاء  كبير  قلق  عــن  وعبر 
إلى أن  اليمن، الفتا  اإلنساني في 

إغالق الحوثيين مطار صنعاء 
مقلق  المساعدات  أمــام 

للغاية.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة قــد  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ

اعتبرت، األحد، أن اتفاق الحديدة 
ــر  ــــدة. وأكـــــد وزيـ ــائ ــال فــ أصـــبـــح بـ
الخارجية محمد الحضرمي خالل 
مارتن  األممي  المبعوث  مع  لقاء 
الــحــديــدة  اتـــفـــاق  غــريــفــثــس، أن 
استغالل  وأن  مجد،  غير  أضحى 
مرفوضا  أمــرا  بــات  لــه  الحوثيين 

ولن يستمر.
كما شدد على ضرورة أن يضطلع 
مجلس األمن بمسؤولياته ويدين 
الحوثية  واالنــتــهــاكــات  التصعيد 
البعثة  أن  ــر  واعــتــب الــمــســتــمــرة. 
ال  الحديدة  اتفاق  لدعم  األممية 
مهمتها  تحقيق  عن  عاجزة  تــزال 
ــرار مــجــلــس األمـــــن؛  ــ ــق ــ وفـــقـــا ل
بسبب تقييد حركتها من قبل 
وعدم  الحوثي  ميليشيات 
المالئمة  الظروف  توفر 

للقيام بمهامها.

غريفثس: إغالق الحوثي مطار صنعاء مقلق للغاية
جنيف ـ رويترز

حذر المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
أحمد  المتوسط  شــرق  في  العالمية 
الــمــنــظــري، مــن أن جــائــحــة كــورونــا 
قللت فاعلية الخدمات الصحية في 

منطقة شرق المتوسط. 
ــاء، جــعــل الــخــدمــات  ــوبـ ــر أن الـ وذكــ
الصحية في دول المنطقة، محدودة 
ــمــرافــق  ــرا بــســبــب انـــشـــغـــال ال ــؤخـ مـ
 ،”19 “كــوفــيــد  لـــ  بالتصدي  الصحية 
األولــويــة  انخفضت  لــذلــك  ونتيجة 
ــخــدمــات  ــل الـــصـــحـــيـــة الـــمـــمـــنـــوحـــة ل
الــصــحــيــة األســـاســـيـــة مـــثـــل عـــالج 
األمراض المزمنة والصحة اإلنجابية، 
األســنــان وغيرها  وخــدمــات صــحــة 

الكثير.
عـــدد  زيـــــــادة  إن  وقــــــال 

ــة  ــ ــ ــاب ــ حـــــــــــاالت اإلصــ
هذه  في  بالفيروس 
ــرا،  ــؤخـ ــمــنــطــقــة مـ ال

تثير القلق الجدي.
وأشار إلى العراق وتونس والمغرب، 
بــاعــتــبــارهــا مــن الــــدول الــتــي تشهد 
زيــادة في عــدد حــاالت اإلصابة منذ 
صدور قرارات بتخفيف القيود التي 
فرضت للحد من تفشي الوباء، فيها 
وقصر  التام  اإلغــالق  من  بعد شهور 
إجـــــراء الــفــحــوص عــلــى مـــن تظهر 

عليهم أعراض اإلصابة فقط.
ــزداد عــدد حـــاالت اإلصــابــة  ــ وقـــال “ي
الكبيرة في  الزيادة  أن  كل يوم، كما 
أعداد الحاالت في بعض البلدان مثل 
قلقا  تثير  وتونس  والمغرب  العراق 
الحاجة  على  الضوء  وتسلط  بالغا 
الــمــلــحــة إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
ــح أن  أكــثــر صـــرامـــة”. وأوضــ
ــاالت لم  ــحـ ــادة عـــدد الـ ــ زيـ
يــكــن مــفــاجــئــا بـــل كــان 

متوقعا.

إصابات كورونا شرق المتوسط تثير القلق

هجمات منفصلة ضد 
أهداف غربية في العراق

منشآت  منفصلة  هــجــمــات   3 اســتــهــدفــت 
أنحاء  في  غربية  عسكرية  أو  دبلوماسية 
أفــادت  ــعــراق خــال 24 ســاعــة، حسبما  ال
مصادر أمنية ودبلوماسية أمس الثاثاء، 
في تلميح إلى تصعيد جديد بين السلطات 

والجماعات المتشددة. 
وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات 
ــال مــســؤولــون  ــهــجــمــات، قــ فـــي أي مـــن ال
يرون  إنهم  برس  فرانس  لوكالة  عراقيون 
في التصعيد وسيلة غير مباشرة للضغط 
على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد.
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بغداد ـ أ ف ب
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رغم تنشـــيط الكتابة والتأليف بالســـاحة الخليجية بشـــكل خـــاص والعربية 
بشـــكل عام، إال أن القراءة والنقد بحالة كسل وخمول، وكأني بجسم إنسان 
مريض ومن الخارج صحي، ال تعكس حركة التأليف والنشـــر وحالة الكتابة 
والنقد المتراخية، وببعض التخوم ميتة سريرًيا، رواية بحجم خيالي كرواية 
أوالد حارتنا لنجيب محفوظ التي حصدت جائزة نوبل وترجمت لكلِّ لغات 
العالم النشـــطة، بركـــٍن مختلف من العالم رائجة ومتداولـــة بين أيدي القراء 
بالماليين.. بأرض العرب اليابســـة، ال يتجاوز قراؤها بضعة آالف، وســـيكون 
محفوظ محظوًظا بقبرِه إن بلغه ذلك، ففي حياته لم يحظ بهذا الطالع، كأن 
النحس يطارد الرواية العربية حتى لو حظيت بنوبل، فاألصل بهذه األمكنة 
المحاطة بالكســـل الثقافي أن يكون نصيب القراءة محصورا بخانة المئات 

والمحظوظ بنوبل سيتخطى لآلالف.
عـــدد قـــراء محفوظ بدولة أوروبية واحدة تخطى عـــدد قراء العالم العربي 
بأســـره، وهـــذا النحس الذي طـــارد كاتبا بحجم محفوظ مـــاذا تنتظر منه إال 
أن يالحـــق كل مـــن فكر وتجرأ وانجرف وكتب رواية، وإذا كان هذا النحس 
وراءه القراء الذين اختاروا مرغمين كتب الشـــعوذة والســـحر وعذاب القبر 
واألبـــراج وكتيبـــات المعجنات، فما مبـــرر وحجة النقاد الذيـــن اختطفوا من 

قبل غزاة فضائيين ليحجبوا الرواية عن أقالمهم؟!
ابحث عن الســـبب وســـترى أنه ليســـت الثقافـــة واألدب وحدهمـــا المصابان 

بالنحـــس، فالعلوم والمعـــارف وتكنولوجيا المعلومات، والهندســـة الوراثية، 
كلها تعاني من هذا النحس، الذي ال مبرر له سوى أن غزاة الكواكب األخرى 
غـــاروا مـــن عالمنا العربي واختطفـــوا منا القراء والنقـــاد والعلماء وتركوا لنا 
صحراء قاحلة! ال تنبُت فيها سوى ناطحات السحاب التي تعلن عن حضارة 
عصرية تســـابق إيقـــاع الزمن ولكنها تفتقد القـــراء والنقاد والوعي، صحيح 

أننا نقرأ... لكننا هل نقرأ حًقا؟!
عندمـــا تزعـــم أمة أنها برأس هرم األمم المســـتنيرة، يســـتدعي ذلك أن تجد 
الكتاب والنقاد والقراء، أول عالمات هذه الحضارة، خذ مثاالً الهند التي رغم 
فقر بعض سكانها، لكنها الدولة األولى بالقراءة وعدد المكتبات ودور النشر 
والنقاد وحركة الفكر وحيوية الجدل وليس الجفاف القســـري بالثقافة رغم 
اإلمكانيات والثراء والرخاء، لكن الواقع ال يقدم ســـوى مؤسســـات رســـمية 

يتوالها موظفون عموميون نصفهم مهمتهم الرقابة على المطبوعات.
تقدم الثقافة يعتمد على مثلث، الكاتب والقارئ والناقد، هنا على الخريطة 
العربيـــة والخليجيـــة يوجـــد كتاب ولكـــن أصـــاب النحس القراء وانخســـف 

النقاد، لذلك وحده الكتاب يسبح بالفضاء بحالِة انعدام الوزن.

تنويرة: إن عالما فيه علماء الدين أكثر من المتدينين، ماذا تنتظر منه سوى  «
فقدان البوصلة؟.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

عندما نقرأ وال نقرأ!

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

للتواصل: 17111483

أهمية “السالم” وما يقدمه للبشرية من رخاء وازدهار
الـــدول الناجحـــة هي التـــي تمتلك اســـتراتيجية صالحـــة للواقع 
والمســـتقبل، وكما نعرف أن الواقع في تغير مستمر وأن التحول 
قانـــون الحياة فـــي العالم الطبيعي واإلنســـاني معـــا، وعلى مدى 
تاريـــخ الجنس البشـــري أثبت “الســـالم” بروحـــه األصيلة تحقيق 
النجاح واالســـتقرار والنماء، وكثيرة هي الشـــواهد التي عكست 
أهمية الســـالم وما قدمه للبشرية من رخاء وازدهار، ومنذ القدم 
تحـــدث المفكرون والفالســـفة عبر القرون عـــن التفاهم المتبادل 
بين الشعوب وتحويل المجتمعات باختالفها إلى واحات سالم.

مؤسســـة  رئيـــس  البابطيـــن  ســـعود  عبدالعزيـــز  الشـــاعر  يقـــول 
عبدالعزيـــز ســـعود البابطيـــن في كتابـــه الرائع “تأمـــالت من أجل 
السالم” “نحن اليوم بحاجة - أكثر من أي وقت مضى - إلى نقل 
السالم من الممكن إلى الضروري، ألجل استمرار اإلنسانية. علينا 
إذا أن نتجاوز فكرة الســـالم الممكن إلى فكرة الســـالم الضروري، 
فالضـــرورة تجعلنـــا نفكر فـــي الواجب والمســـؤولية االجتماعية، 
نحـــن بحاجـــة إلـــى ثقافـــة الضـــرورة فـــي الســـالم وليـــس ثقافة 

اإلمكان.
حين نفكر في تعميم الســـالم باعتباره ضرورة ليشمل كل العالم، 
فإن ذلك يعني ســـلوكنا ورموزنا وشـــعائرنا وكل وسائل تواصلنا 
نحو الهدف األســـمى وهو الســـالم. عالم الســـالم جوهره التنوع، 
ليست فيه لغة أو لون أو ثقافة أو عرق أو طائفة أو دين، بل فيه 
لغات في لغة واحدة، وألوان في لون واحد، وثقافات في ثقافة 
واحـــدة، وطوائف فـــي طائفة وأديان في دين واحد... ببســـاطة 
هو عالم اإلنســـان. نحن نرغب في الحياة التي ليس فيها صراع، 
وحيـــن يصبـــح الســـالم ضـــرورة وليس إمكانـــا سنؤســـس العالم 

األفضل”.

إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  «
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه، تسير بثقة وثبات وعلى بنية 

أساسية قوية بمد جسور الثقافة والمعرفة مع الشعوب والحضارات 
وقدمت النموذج األروع في القيام برسالتها في خدمة البشرية وتحقيق 

السالم واألمن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يبـــدو أن أكاديميـــة فنـــون وعلـــوم الســـينما المســـؤولة عـــن توزيـــع جوائـــز 
األوســـكار، تريـــد أن تخرج من دائرة االتهـــام بالعنصرية بأية طريقة، وذلك 
بعـــد قرارها بفـــرض التنوع والشـــمولية على األعمال التي يمكنها الترشـــح 

لنيل جوائزها.
ويمثل ذلك برأيي ضربًا من ضروب محاربة العنصرية بالعنصرية، ويؤسس 
لتقييـــد اإلبـــداع، ويملي على فضاءاتـــه الرحبة االرتهان للشـــروط، وهو ما 
ال ينصـــف أبـــدًا المبدعيـــن بســـبب الفرض الذي ســـينافي طبيعـــة القصص، 
واإلمكانيات المتوفرة بشـــكل خاص، ومواصفات الممثلين والممثالت، وما 
إلـــى ذلـــك من العناصـــر المكونة ألي فيلـــم، وبالتالي لن تصبـــح االختيارات 
مفيدة لصالح العمل بالدرجة األولى، بل لتحقيق كوتا األكاديمية وحسب.

إنها ليســـت ثورة في معايير الترشـــح تـــؤدي إلى تحقيـــق العدالة أو تكافؤ 
الفـــرص؛ ألن اإلبـــداع ال يولـــد من رحـــم اإلمالءات، وال يتشـــكل بنـــاًء على 
اشـــتراطات تحـــد من حريته، ومهمـــا كان العالم بحاجة إلـــى الفن بمختلف 

أنواعه لمحاربة العنصرية والتطرف، ولدعم القضايا اإلنســـانية، ومســـاندة 
الحـــق والعدالـــة، وتوعيـــة الناس، وما إلى ذلك من الرســـائل الســـامية التي 
يرى الفن وكل فنان حقيقي أنه يتحمل جزءًا من المسؤولية إزاءها، إال أن 
فـــرض القيود - رغم نســـبية نبـــل األهداف - ال يخدم اإلبداع، وســـيقلل من 

جودة ومستوى األعمال بكل تأكيد، وإن تفوق البعض منها.
إننـــا جميعـــًا نرفـــض العنصريـــة والتمييـــز كبشـــر عاديين مســـالمين، فهو ما 
يمليـــه علينا ضميرنا، وإنســـانيتنا، والقوانين المنظمـــة في مجتمعاتنا، نحن 
ضـــد التفرقة، وضد التمييز بين الرجل والمـــرأة، وبين األعراق، وندعو إلى 
إشـــراك كل مكونات المجتمع بمن فيهـــم ذوي الهمم في كل جوانب الحياة 
ومناحيهـــا، أمـــا في الفن بشـــكل عام، والســـينما على وجـــه الخصوص، فإن 
ذلـــك ينبغـــي أن يكون وفقـــًا العتبـــارات إبداعية ودراميـــة، وليس بالفرض 
واإلقحام، فأية كوتا هذه التي يراد أن يمتثل ألمرها المبدعون، إنها ليست 
إال بمثابة انتزاع الريش من طير يطلب منه الحقًا التحليق عاليًا وبرشاقة!.

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

كوتا األوسكار

العودة لحياتنا الطبيعية!
قبـــل أن يغـــزو الكوفيـــد عالمنـــا كانت األجهـــزة اإللكترونية مـــن هواتف 
وحواســـيب ومواقع التواصل االجتماعي قد باعدت بيننا وبين عائالتنا 
وأهلنا وأقاربنـــا وأصدقائنا ومعارفنا وجيراننا، فتجمدت عالقتنا داخل 
البيـــت وخارجـــه وقلـــت زياراتنا لذوينـــا وأهلنا إال في المناســـبات، وبدأ 
التباعـــد االجتماعي بيننا منُذ أن حط التواصـــل االجتماعي اإللكتروني 
فـــي أجهزتنا النقالة وغير النقالة، لذا، فليس الكوفيد هو المســـؤول عن 

تباعدنا.
ونأمل أن تعود حياتنا الطبيعية في العمل والمجمعات واألسواق، وتبدأ 
المؤسســـات والمنشآت أعمالها لتعود تنتج وتنتعش األسواق ثانيًة بيًعا 
وشـــراء، لكـــن هـــل ســـتعود حياتنا كمـــا كانت قبـــل الكوفيد؟ قـــد تتغير 
حياتنـــا بموجـــب المعاييـــر الجديدة التي نعيشـــها اآلن مع هـــذه األزمة، 
ســـيلتزم الناس بثقافة التعقيم في البيت والمؤسسات وسيكون الناس 
أكثر حذًرا في األماكن العامة، وســـتكون الدول أكثر اســـتعداًدا للتعامل 

مع أية أزمة صحية قادمة.
وُيقصد بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحســـار الكوفيد أن تعود حياة 
اإلنســـان إلـــى وضعها الطبيعي وإلى ممارســـة عمله وأنشـــطته المعتادة 
لكن بســـلوكيات تختلف قليال عما ســـبق الكوفيد ــ ليســـت بمثالية لكنها 
ــــ لنكـــون فـــي وضـــع يشـــعرنا باألمـــان وبحيـــث ال يصيب  أفضـــل قليـــالـ 
حياتنا اليومية الشـــلل، وبعيًدا عن القلق والمخاوف ولكن بحذٍر شديد، 
والجميـــع ســـيواجه تحديـــات جســـيمة وعليهـــم االســـتعداد لمواجهتها، 
والتحدي األكبر ســـيكون بااللتزام باإلجـــراءات االحترازية خصوصا أن 
الفيروس يزداد شراســـة، وأن الالمبـــاالة وعدم االلتزام يؤدي إلى زيادة 
عـــدد الضحايـــا واألعـــداد المليونية تتزايـــد يوًما بعد اآلخـــر، واإلدارات 
الصحيـــة والعلمـــاء مازالـــوا في كٍر وفـــٍر يبحثون عن عـــالج ناجع ومنج 

من هذا الوباء.

وبالرغم من تباطؤ خطى التجارب واللقاحات وعدم تواكب التطور  «
التكنولوجي الهائل الذي يعيشه العالم فإن على اإلنسان شحذ مهاراته 
والتمسك بقدرته بالتفوق على الكوفيد للتقليل من انتشاره وصوال إلى 

القضاء عليه كما قضى سابًقا على غيره من األوبئة القاتلة.

عبدعلي الغسرة

حرية التعبير في الديمقراطية الصحيحة
تعتبـــر حريـــة الرأي والتعبير مـــن أهم المحددات التـــي يمكن من خاللها 
قيـــاس مدى وعي وقدرة الشـــعوب على تطبيـــق مفهومها للديمقراطية 
الصحيحة، فعلى الرغم من تبني العديد من الدول مفهوم الديمقراطية 
التي تســـمح وتجيز لشـــعوبها التعبير واالنتقاد البناء كأحد أهم األركان 
األساســـية في ممارســـة وتطبيق الديمقراطية، مازلنا نرى بعض الفئات 

التي تجنح لتوظيفها واستغاللها في غير مواضعها الصحيحة.
فعلـــى الرغـــم من أن العديد من الدول حرصت علـــى التأكيد على حرية 
الرأي والتعبير دســـتوريًا إال أن الواقع المؤلم يدل على أن الكثير مازال 
يشـــيطن التعامل مع هذا المبدأ النبيـــل عندما يعمد لتطويعه في خدمة 

أهدافه المندرجة في خدمة األجندات الخارجية.
حيث تحرص تلك الفئة على انتقاد أغلب القرارات التي يتخذها صانع 
القـــرار فيما ينـــدرج تحت مفهـــوم االنتقاد الهادم الســـاعي لتأليب الرأي 
العـــام وتحريضـــه بعـــد أن يتـــم تضليله من خـــالل بيانـــات وتصريحات 
وتغريدات كاذبة ال تعكس الواقع كما هو بل هي تســـرده بالطريقة التي 
ترى أنها تســـتطيع اســـتثارة ســـخط وغضـــب الناس البســـطاء الذين لم 

يلموا في أغلب األحيان بحيثيات وعمق تلك الموضوعات والقضايا.
تكمـــن المشـــكلة في أن ما تقوم به تلك الفئـــة يندرج تحت تهديد األمن 
الوطنـــي مـــن خـــالل محاولة شـــق الصـــف الواحد وإثـــارة الفتـــن، إال أن 
الديمقراطيـــة المغلوطـــة تفســـرها على أنهـــا حريـــة رأي وتعبير مصونة 
ومحرمة ال يمكن التعرض لها تحت أي سبب من األسباب، بعض الدول 
اختارت أن تلجم تلك األبواق حتى إن كلفها ذلك انتقاد منظمات حقوق 
اإلنســـان التـــي عادة ما تهـــرول لتبني ونصـــرة تلك القضايـــا رافعة راية 
حرية الرأي والتعبير دون النظر لألجندات المخفية واألهداف المتوارية 
حيـــث ترى تلك الدول أن الحفاظ على األمـــن واللحمة الوطنية أولوية 
حتـــى إن كلفهـــا ذلك التخلي عن الديمقراطية، فيما اختارت دول أخرى 
الحفاظ على مبدًا حرية الرأي والتعبير في تطبيق شـــامل غير منقوص 
وال جـــارح للديمقراطية مراهنة ومعولة على وعي وإدراك شـــعوبها في 

اكتشاف هذه المؤامرات والتصدي لها.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تابـــع االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
أحـــد  مـــن  الصـــادرة  التصرفـــات 
مسؤولي جهاز كرة القدم بنادي الحد 
خـــال المباراة التي تـــم تأجيلها بين 
الحـــد والحالـــة، اإلثنيـــن 14 ســـبتمبر 
الجاري، ضمن منافســـات الجولة 16 
لـــدوري ناصر بـــن حمد الممتـــاز لكرة 
القـــدم، والتـــي كانـــت مقـــررة  علـــى 
اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 

خليفة.
مـــن  الصـــادر  التقريـــر  علـــى  وبنـــاًء   
فـــإن  المذكـــورة،  المبـــاراة  مراقـــب 
االتحاد يبدي اســـتنكاره الشديد مما 
صـــدر مـــن أحـــد المســـؤولين بنـــادي 
الحد خال تواجده في االستاد، من 
تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة 
لاتحـــاد  أصدرهـــا  إســـاءات  عبـــر 
القـــدم ومســـؤولي  لكـــرة  البحرينـــي 

التنظيم  وإدارة المباراة المذكورة.
 وفـــي الوقـــت الـــذي يســـتنكر فيـــه 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم هذه 
التصرفـــات الدخيلـــة علـــى ماعبنـــا 
الرياضيـــة ويرفضهـــا بشـــكل قاطـــع، 

فإنـــه يؤكـــد تحويـــل الموضـــوع إلى 
اللجـــان المعنية باالتحـــاد؛ التخاذ ما 
يلزم وحفظ حقوق الجميع بما تكفله 
لوائح االتحاد التنظيمية في جوانب  

االنضباط.
 كمـــا يؤكد االتحـــاد تقديره وشـــكره 
الكبيريـــن لكل المســـؤولين المناطين 
المباريـــات، مشـــيًرا  وإدارة  بتنظيـــم 
علـــى  الدخيلـــة  التصرفـــات  أن  إلـــى 
الماعـــب الرياضية هي أمور ال تمت 
للروح الرياضية التنافســـية الشريفة 
بصلـــة، وأنها تأتـــي ضمن إطار خارج 
يشـــيد   كمـــا  الرياضـــة،  مبـــادئ  عـــن 
العامليـــن علـــى  لـــكل  البـــارز  بالـــدور 
إدارة وإشـــراف المباريـــات، مثمًنا ما 
يقومون بـــه من جهود جبارة تعكس 
تفانيهـــم فـــي العمـــل من أجـــل تطور 

ورقي رياضتنا.

أبدى استنكاره الشديد لصدور أمور دخيلة على مالعبنا الرياضية
اتحاد الكرة يرفض تصرفات أحد مسؤولي نادي الحد

ا  قـــدم 4 مترشـــحين أوراقهـــم رســـميًّ
لعضويـــة مجلس إدارة النادي األهلي 
 2024  2020- االنتخابيـــة  للـــدورة 
بعد فتـــح باب الترشـــح ابتداء من 9 

سبتمبر الجاري.
مـــن  كا  اإلدارة  لمجلـــس  وترشـــح 
حســـين رجب الاعب السابق ومدير 
لعبـــة كرة اليد، وحســـين مـــدن إداري 
كرة الســـلة ســـابقا، مع عضـــو مجلس 
اإلدارة الحالي محمد عماد حمزة إلى 

جانب ياسر الحداد.
ومع غلق باب الترشـــح يوم الخميس 
المقبـــل 17 ســـبتمبر 2020 يتوقع أن 
يتقدم الكثير من المرشحين لعضوية 
مجلـــس اإلدارة، مـــن بينهـــم محمـــد 
جمعة بشـــير وعبدالعزيز بوخمسين، 
فيمـــا يكتنـــف الغمـــوض موقـــف نادر 

زليـــخ وجال حســـن ونـــادر الحاجي 
مصـــادر  أكـــدت  بينمـــا  طـــه،  وفريـــد 
“الباد سبورت” عدم رغبة أمين السر 
الحالـــي ورئيس جهاز الكـــرة الطائرة 
عاء الحلواجي للترشح، واألمر ذاته 
ينطبـــق علـــى العضـــو الحالـــي أحمـــد 

عبدالرحمن.
كمـــا أوضحـــت مصـــادر إلـــى احتمال 
دخـــول باســـم الـــدرازي العـــب كـــرة 

اليد الســـابق مع مجموعـــة أخرى من 
الوجوه الجديدة.

وعلى مســـتوى الرئاسة يبدو المشهد 
أكثـــر وضوًحـــا، حيـــث أعلـــن الرئيس 
الحالـــي  خالـــد كانـــو فـــي تصريحـــه 
عـــدم  ســـبورت”  “البـــاد  لــــ  الخـــاص 
رغبته بالترشح لكنه فتح الباب أمام 
االســـتمرار فـــي حـــال عدم تقـــدم أي 

شخصية جديدة لخافته.

عالء الحلواجي

ــي ــاب ــخ ــت الـــحـــلـــواجـــي لـــن يـــخـــوض الـــســـبـــاق االن
4 مترشحين لعضوية النادي األهلي
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وعلم “الباد ســـبورت” بتقدم 3 مترشـــحين هم الحكم الدولي عبدالكريم 
شـــكيب واإلداري الشـــاب حسن علي ياسين من نادي مدينة عيسى، فيما 

رشح نادي الحد خليفة علي أمين السر السابق للنادي.
ويغلق يوم األربعاء 16 سبتمبر 2020 فتح باب الترشح للرئاسة والعضوية 
ومن المتوقع أن تتقدم األندية بالكثير من المرشحين للعضوية مع ترشح 
شـــخصية أو شـــخصيتين لمنصب الرئاســـة، فيما لم يعلن الرئيس الحالي 
طال كانو موقفه من إعادة الترشح رغم أن الكثير من األنباء المتداولة 
قد ربطت اســـمه بالترشـــح لرئاســـة النـــادي األهلي، خصوًصـــا بعدما أعلن 
الرئيـــس الحالـــي خالد كانو تأييـــده لعودة طال كانو إلى منصب رئاســـة 
القلعـــة الصفراء، ولكـــن تبقى كل االحتماالت والمفاجآت واردة مع إغاق 

باب الترشح لاتحاد الساعة 8 مساء يوم األربعاء 16 سبتمبر 2020.
وكان اتحاد كرة السلة قد أعلن عقد اجتماع الجمعية العمومية 6 أكتوبر 

المقبل.

3 مترشحين لعضوية اتحاد السلة

أعضاء “الهملة” و“كرزكان” يتهمون إدارة “التضامن” بممارسة سياسة اإلقصاء
ناشـــدوا ناصـــر بـــن حمـــد إنصافهم مـــن التهميـــش وإشـــراكهم فـــي االنتخابات

يناشد أعضاء الجمعية العمومية لمركزي شباب الهملة وكرزكان، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني ورئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالتدخل وإصدار أوامره السامية بخصوص عضويات أبناء المنطقتين الذين يعتبرون جزًءا ال 

يتجزأ من نادي التضامن منذ قرار الدمج من العام 2001، الذي ينص على أن أعضاء المراكز المندمجة هم أعضاء النادي.

منـــذ 20 عاًمـــا علـــى تأســـيس نـــادي التضامـــن 
الرياضـــي لم يتـــم العمل على تهيئـــة انتخابات 
لمجلـــس إدارة النادي وإنمـــا كانت تأتي اإلدارة 
عـــن طريق التعييـــن، فـــاإلدارة الحاليـــة للنادي 
تعمـــل علـــى إقصـــاء أعضـــاء جمعتـــي مركـــزي 
الهملـــة وكرزكان والذين يقـــدرون بـ 600 عضو 
وأكثر، وهم أســـاس الجمعيـــة العمومية للنادي 
والذيـــن يزخـــرون بالكـــوادر اإلداريـــة النشـــطة 
وحصـــر العضويات على فئـــة معينة مقربة من 
اإلدارة الحاليـــة وتقدر بــــ 100 عضو وتوجههم 

متى ما أرادت.
 وبعـــد ســـنين مـــن اإلخفاقـــات على المســـتوى 
العـــام الرياضي واالقتصـــادي بالنـــادي ومعاناة 

أبنـــاء المنطقتيـــن اللتيـــن يمثان أكبـــر مناطق 
المحافظة الشمالية وتعدادهم السكاني يقارب 
20 ألـــف نســـمة، فحان الوقـــت للتغيير الجذري 
للنـــادي وانتشـــاله لمســـتوى يرتقـــى لطموحات 
أهالي المنطقتين والوصـــول لمنصات التتويج 
علـــى مســـتوى جميـــع األلعـــاب بالنـــادي تحـــت 
قيـــادة إدارة منتخبة من قبل أكبر شـــريحة من 

أبناء المنطقتين.
 وتـــم مخاطبة النادي ووزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضة من قبل المركزين بجميع المستندات 
التي تثبت أحقية األعضاء باكتساب العضوية 
في نـــادي التضامـــن الرياضي بحســـب القوائم 
التـــي تم رفعها من قبل المراكز الهملة وكرزكان 

فـــي 2019 التـــي تـــم اعتمـــاد مـــن خالهـــا 259 
عضـــوا مـــن مركـــز شـــباب الهملـــة و248 عضوا 
مـــن مركـــز شـــباب كـــرزكان، وبعد قـــرب موعد 
شـــروًطا  اإلدارة  طلبـــت  للنـــادي  االنتخابـــات 
ومســـتندات تعجيزية من المراكـــز ليتم اعتماد 

هؤالء األعضاء.
وكلنا ثقة بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالتدخـــل وتوجيـــه الجهـــات المعنيـــة بإصـــاح 
وضعيـــة العضويـــات بالنـــادي حرًصا منـــُه على 

رقي وتطوير الرياضة في مملكتنا الغالية.

أعضاء الجمعية العمومية لمركزي الهملة 
وكرزكان

اللجنة االعالمية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بتوجيه مـــن رئيس مجلس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
لاتحـــاد  العـــام  األميـــن  بحـــث 
إبراهيـــم البوعينيـــن ســـبل وأطر 
التعـــاون مع الجامعـــة الخليجية. 
جـــاء ذلك أثناء اســـتقبال األمين 
العام لرئيـــس الجامعة الخليجية 
المشـــهداني،  إســـماعيل  مهنـــد 
بحضور منســـق وحـــدة الخدمات 
الطابية بالجامعة الخليجية ثائر 

مصطفى.

لبحـــث مجـــاالت  اللقـــاء   وجـــاء 
التعـــاون المســـتقبلي بين االتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم والجامعة 
البوعينيـــن  اطلـــع  إذ  الخليجيـــة، 
رئيـــس الجامعـــة الخليجية مهند 
المشـــهداني علـــى البرامـــج التـــي 
يقدمهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
عبـــر  الجامعييـــن  للطلبـــة  القـــدم 
االســـتفادة مـــن الـــدورات الفنيـــة 
التدريـــب  وفـــرص  واإلداريـــة 
ومرافـــق  والتطويـــر  العملـــي 

االتحاد الرياضية واإلدارية.

اتحاد الكرة يبحث أطر التعاون مع الجامعة الخليجية

سبورت

سبورت”  “البالد  لـ  مطلع  مصدر  أكد 
أن إدارة النادي األهلي أقالت مدرب 
التونسي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
المهمة  ــي، وأســنــدت  ــزواغـ الـ كــمــال 
الشكر  وحــســيــن  عبدالغني  لمحمد 

للجولتين األخيرتين.
وبين المصدر أن اإلقالة تأتي عطًفا 
ــمــســتــويــات والــنــتــائــج غير  عــلــى ال
في  الــفــريــق  خلفها  الــتــي  الطموحة 
ناصر  دوري  من  الماضية  الــجــوالت 

بن حمد الممتاز.

ــي مصر الــعــالــم فـ ــأس  ــ ــات ك ــي ــائ ــه ــن ل اســـتـــعـــداًدا 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة للمركز اإلعالمي بـ “خليفة الرياضية”

25 العًبا في قائمة “أحمر اليد”

“الشباب والرياضة” تتفاعل مع “البالد سبورت”

كشف االتحاد البحريني لكرة اليد عن القائمة األولية التي ستعد العدة 
البدنيــة والفنية؛ للمشــاركة في بطولــة كأس العالم، المقرر إقامتها في 

جمهورية مصر العربية في الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

العبـــي  غيـــاب  القائمـــة  وشـــهدت 
ومحمـــد  عبدالقـــادر  علـــي  باربـــار 
حبيب والعب األهلي حســـن مدن 
بداعـــي اإلصابـــة، فيمـــا ضمـــت 25 
العًبا، هم: حســـين الصياد )الوحدة 
الســـعودي(، علـــي ميرزا )الشـــارقة 
اإلماراتي(، جاسم الساطنة )الصفا 
الســـعودي(، أحمد المقابي )الترجي 
الســـماهيجي،  حســـن  الســـعودي(، 
محمود حسين، محمد علي ميرزا، 
حســـين محفوظ ) األهلـــي(، محمد 

عبدالحســـين، مهـــدي ســـعد، بـــال 
بشام، حسن شـــهاب، محمد ميرزا، 
علـــي عيـــد، محمـــد حبيـــب، كميل 
محفوظ )النجمة(، قاســـم الشويخ، 
قاســـم قمبـــر )باربار( أحمـــد جال، 
عبدهللا الزيمور ) الشـــباب(، منتظر 
حســـن  حســـين،  أحمـــد  إبراهيـــم، 
ميرزا )التضامن(، ســـيد علي باسم 

)توبلي( وعبدهللا علي )االتحاد(.
وســـتنطلق التدريبات يوم الســـبت 
اللياقـــة  مـــدرب  بقيـــادة  المقبـــل 

البدنيـــة إلـــى حين وصـــول مدرب 
الـــذي  روث،  األلمانـــي  الفريـــق 
سيباشـــر مهمته الفنية حتى شـــهر 
نوفمبر المقبل، وسيكون فيه على 
خارجـــي  معســـكر  إلقامـــة  موعـــد 

بمصر ومواجهة “الفراعنة” هناك.
وأســـفرت قرعـــة المونديـــال التـــي 

أجريـــت فـــي الفتـــرة الماضيـــة عن 
“حامـــل  بجانـــب  منتخبنـــا  وقـــوع 
واألرجنتيـــن  الدنمـــارك  اللقـــب” 
والكونغـــو، إذ سيســـتهل “األحمـــر” 
بمواجهـــة الدنمـــارك فـــي 15 يناير، 
ثـــم األرجنتين 17 من الشـــهر ذاته 

وأخيرا الكونغو يوم 19 يناير.

طالعنـــا  قـــد  بأننـــا  إفادتكـــم  نـــود 
باهتمام بالغ ما نشر في صحيفتكم 
الغـــراء بتاريـــخ 15 ســـبتمبر 2020، 
الذي حمل عنـــوان المركز اإلعامي 
مهمـــل  الرياضيـــة  خليفـــة  بمدينـــة 

ونود إفادتكم بما يلي:
المنشـــآت  إدارة  مديـــر  قـــام  أوال: 
بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
بزيارة تفقدية إلى المركز اإلعامي 
وذلـــك  الرياضيـــة  خليفـــة  بمدينـــة 
اإلعامـــي  المركـــز  علـــى  لاطـــاع 
والوقـــوف علـــى حيثيـــات مـــا ورد 
في المادة اإلعامية المنشـــورة في 

جريدتكم.

ثانيـــا: تم توجيـــه موظفـــي اإلدارة 
خليفـــة  مدينـــة  علـــى  المشـــرفين 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  الرياضيـــة 
الازمـــة لترتيـــب المركـــز اإلعامي 
والمحافظة على نظافته والوقوف 

اإلعامييـــن  احتياجـــات  علـــى 
دورهـــم  ليـــؤدوا  عملهـــم  وتســـهيل 
فـــي تغطيـــة الفعاليـــات الرياضيـــة 

المختلفة.
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  ثالثـــا: 

والرياضـــة قامت منـــذ فترة باتخاذ 
اإلجراءات اإلدارية والمالية لتغيير 
ســـجاد المركز اإلعامي في مدينة 
خليفة الرياضية، إضافة إلى سجاد 
عدد مـــن مرافق المدينـــة وهي في 

طور االنتهاء من هذه اإلجراءات.
رابعا: قامت الشركة المسؤولة على 
أجهـــزة التكييف فـــي مدنية خليفة 
الرياضيـــة بعمل الصيانـــة الصيفية 
فتـــرة،  قبـــل  لألجهـــزة  الشـــاملة 
جيـــدة،  بصـــورة  يعمـــل  والمكيـــف 
إضافة إلى أن برودته مناســـبة، أما 
بالنســـبة إلى الصـــوت الذي يخرجه 
المكيـــف فهـــو نتيجـــة عطـــل طارئ 

وبدأ العمل على إصاحه.

اللجنة اإلعالمية

منتخب البحرين لكرة اليد
األربعاء 16 سبتمبر 2020 - 28 محرم 1442 - العدد 4355

حسن علي

سبورت

خليفة علي عبدالكريم شكيب

علي مجيد

 البوعينين مستقباًل رئيس الجامعة الخليجية

جانب من الزيارة التفقدية

األهلي يقيل 
الزواغي



بات موقف فريق األهلي “ال يحســـد عليه” 
بعـــد خســـارته مجـــدًدا وهـــذه المـــرة أمـــام 
بلونـــه  حاضـــًرا  كان  األصفـــر  البســـيتين. 
ُيذكـــر  مســـتوى  أي  دون  ولكـــن  المعتـــاد 
علـــى مـــدار دقائـــق المبـــاراة التـــي خـــرج 
منهـــا لحســـن حظـــه بهدف وحيـــد في ظل 
الهجمات التـــي حققها خصمـــه وتصديات 
حارســـه العجيمـــي. لقاؤه المقبل ســـيكون 
أمام الشرقي الباحث عن تحقيق انتصاره 
األول، وفي ظل هذه الوضعية لن المباراة 
ســـهلة، إال أن إحـــراز نقـــاط الفوز ســـيضعه 

في مركز آمن للغاية.
 أمـــا الشـــباب فقد حقـــق األهم فـــي مباراة 
الفنيـــة  أوراقـــه  صحـــح  حيـــث  المنامـــة، 
بالشـــوط الثاني وقلب تخلفـــه بهدف لفوز 

ثميـــن وكبيـــر بالثالثة رغـــم ضياعه لفرص 
كثيـــرة. كما ُيقال “ليس في كل مرة تســـلم 
الجـــرة”، وعليـــه االســـتعداد جيـــًدا للقائـــه 
النهائـــي،  بمثابـــة  ســـيكون  الـــذي  المقبـــل 
حينمـــا يلتقي المنافس المباشـــر والمزاحم 
له على هـــدف الهروب من الهبوط أال وهو 

البسيتين.
البسيتين هو اآلخر ال يقل شأًنا عن الشباب 
من حيث التقدم بمركزه قلياًل بعدما كسب 
نقـــاط األهلـــي. فـــوز جديـــر بالذكـــر عطًفـــا 
علـــى األداء الذي أظهر مـــن خالله الجدية 
وروح المســـؤولية والذي جعلـــه في دائرة 
المنافســـة للبقـــاء وعدم الســـقوط. مباراته 
المقبلة ســـتحدد مصيره بشكل كبير إذا ما 

كان سيستمر مع الكبار من عدمه.

األهلي يتراجع والشباب والبسيتين يتقدمان

الشرقي يبحث عن نفسه... والحالة بوضع صعب
مـــازال فريـــق الرفـــاع الشـــرقي يبحـــث عـــن هويته 
الفنيـــة فـــي دورينـــا منـــذ اســـتئناف دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز بعد التوقف االضطراري بســـبب وباء 

كورونا.
 دون شـــك، أن التغيير التـــي افتعلته اإلدارة بتغيير 
المـــدرب مرجان عيد والتعاقد مع المدرب الروماني 
فلوريـــن لـــم يـــأت بالمـــردود اإليجابـــي حتـــى اآلن، 
ويحتـــاج لوقـــت أكثـــر مما هـــو عليه لكي يســـتطيع 
الجهـــاز الفنـــي مـــن وضـــع يـــده علـــى مكامـــن القوة 
والضعف في صفوفه ومن ثم إحداث توليفة تحقق 
األهـــداف. ما ُيحســـب للفريق أنـــه يتقوقع في مركز 
آمن للغاية من حيث االســـتمرار في دوري األضواء 
وإال لكان الحديث مغايًرا بخالف ذلك؛ خصوًصا أنه 
مســـتمر في مسلســـل الهزائـــم وآخرها أمـــام النجمة 

رغم تحّسن أدائه نوًعا ما.
فيمـــا المنامـــة، فقـــد ظهـــر بصـــورة مهـــزوزة خالل 
مباراتـــه مع الشـــباب، ورغـــم تقدمه بهدف الســـبق 
إال أنـــه خرج خاســـًرا بالثالثـــة مع الرأفة. مســـتوى 
غير مقنع تماًما في كال الشـــوطين خصوًصا الثاني 

واســـتقباله لألهداف بشـــكل متتـــاٍل دون تصحيح 
فنـــي ورد فعـــل بأرضية الميدان. مـــن المفترض أن 
يكـــون األداء أفضـــل ممـــا هـــو عليه بســـبب مركزه 

اآلمن في منتصف الترتيب.
أمـــا فريق الحالة، فبـــات وضعه صعًبا مـــن الناحية 
النفســـية باعتبـــار أن المنافســـين لـــه فـــي موضـــع 

المؤخـــرة قـــد ابتعـــدا عنـــه، وجعـــاله وحيـــًدا فـــي 
ذيـــل الترتيـــب مع تأجيـــل مباراتـــه بالجولـــة ذاتها 
إلشـــعار آخـــر. الفريق ســـيلتقي في جولتـــه المقبلة 
مـــع المحرق الســـاعي لتعويض خســـارته والحفاظ 
على موقعه المنافس على لقب الدوري وهذا يعقد 

موقفه تماًما.

لقطة لفريق الشرقي أمام النجمة

بكل تأكيد، إن القرار المتأخر من ِقبل المســـؤولين باالتحاد البحريني لكرة 
القدم بإلغاء مباراة الحالة والحد قد أحبط حدوث كارثة كبيرة في دورينا. 
الفريقـــان كانا على وشـــك الدخول إلى أرضية الملعب للتبـــاري بعدما أنهيا 
عمليـــة اإلحماء األخيرة، لوال القرار الـــذي وصل في اللحظات األخيرة وتم 
فيـــه إبالغ الجميع بإلغاء المباراة. ولله الحمـــد، ألغيت المباراة وجاء القرار 
فـــي محّلـــه، خصوًصا بعدما اتضح مســـاء المبـــاراة أن العـــب الحد مصاب 

بفيروس كورونا، ولوال ذلك لكان الوضع ال يحمد عقباه.

واصـــل العـــب الرفـــاع الرفاع كميل األســـود في إضافة األهداف الحاســـمة 
التي ترّجح كفة فريقه من جهة وتعّزز من موقفه في ترتيب هدافي دوري 
ناصـــر بـــن حمد الممتاز. الالعب تمّكن من تســـجيل هـــدف الفوز في مرمى 
المحرق ليبتعد في صدارة الهدافين برصيد 12 هدًفا وبفارق 5 أهداف عن 
أقرب منافســـيه وهم ايفرتون العب المحرق، آرنســـت العب األهلي، ســـيد 
هاشـــم عيســـى العب الرفاع. وبرصيد 6 أهداف يأتـــي العب الرفاع محمد 

صولة وعبدهللا دعيج العب البسيتين وأخيًرا العب الحد ممادو.

قــرار متــأخــر أحبــط “كــارثـــة”

كميل األسود يواصل التهديف
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الشباب يكسب المنامة بثالثية فرحة البسيتين باالنتصار الثمين

سبورت

سبورت
سبورت

سبورت

شهدت الجولة 16 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم التي اختتمت منافساتها 
مساء االثنين، الكثير من المفاجآت والتقلبات في مراكز فرق المقدمة والمؤخرة.

وتمّكن الرفاع من مواصلة عروضه القوية 
ليعتلـــي   )2 /1( المحـــرق  بفريـــق  وأطـــاح 
الصدارة، فيما انتفض الشباب على نظيره 
المنامـــة وتغلب عليـــه )1/ 3( ليحافظ على 
آمـــال البقـــاء، واألهلـــي دخـــل فـــي دوامة 
الخطر بخسارته أمام البسيتين الذي أعاد 

األمل ليبقى بين الكبار )0/ 1(.
أما النجمة، فقـــد واصل نتائجه اإليجابية 
وتقّدم كثيًرا مـــن أصحاب المقدمة بفوزه 
علـــى الرفاع الشـــرقي الذي مـــازال يبحث 
عن نفســـه قبل وبعد مدربه الجديد )0/ 1(، 
فيمـــا تأجـــل لقـــاء الحـــد والحالـــة حتـــى 
إشـــعار آخر بعدمـــا كان اللقاء على وشـــك 

االنطالق.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، أصبـــح ترتيـــب الفـــرق 
كاآلتـــي: الرفـــاع )34 نقطـــة(، المحرق )34 
 28( النجمـــة  نقطـــة(،   32( الحـــد  نقطـــة( 
نقطة(، الرفاع الشرقي )21 نقطة(، المنامة 
)20 نقطـــة(، األهلـــي )14 نقطـــة(، الشـــباب 
)14 نقطـــة(، البســـيتين )13 نقطة( وأخيًرا 

الحالة )10 نقاط(.
قبـــل   17 الجولـــة  بـــدأ  المفتـــرض  ومـــن 
األخيرة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 
المقبل بمباريات األهلي والرفاع الشرقي، 
الشباب والبسيتين، الرفاع والنجمة، الحد 

والمنامة، الحالة والمحرق.

الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد في مرصد “^ سبورت”
ــتــيــن والــشــبــاب ــســي ــب ــي الــــصــــدارة وانـــتـــفـــاضـــة تـــقـــودهـــا ال ــاع يــعــتــل ــ ــرف ــ ال

علي مجيد

دون شــك، لخبــط فريــق الرفــاع أوراق فــرق المقدمة بخطف مركــز الصدارة 
بعدمــا كانــت للمحرق التي انتزعها بالجولة الســابقة من نظيــره الحد. الرفاع 
تمّكــن بمســتوى أقــل ممــا ظهــر عليه فــي رباعية الحد من كســب نقــاط القمة 
أمام المحرق الذي أخفق في الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير بســبب 

خطأ قاتل.

المحـــرق  تفقـــد  قـــد  الخســـارة  هـــذه 
فرصة العودة لمنصات التتويج رغم 
وجـــوده فـــي قلـــب المنافســـة حتـــى 
اآلن، وســـيتضح ذلك من خالل لقائه 
المقبل، والرفاع بفوزه الشـــاق، جعله 
علـــى مقربـــة مـــن الحفاظ علـــى لقبه 
ولكن هذا ســـيعتمد على ما سيقدمه 

في الجولة المقبلة أمام النجمة.
أمـــا الحديث عـــن الحد فســـيكون له 
اتجاهان ال ثالث لهما، األول قد يكون 
تأجيـــل لقائـــه الـــذي يصـــب لصالحـــه 
وأقـــوى  أفضـــل  بشـــكل  لالســـتعداد 
لمـــا هـــو مقبـــل عليـــه مـــن مباريـــات 
لتحقيق االنتصـــارات واللحاق بركب 

للمركـــز  تراجـــع  بعدمـــا  المتصدريـــن 
الثالـــث، وفي الوقت نفســـه قد يعود 
عليه بالســـلب في الجوانب النفســـية 
والذهنية وتبعده عن تحقيق مراده.

النجمـــة هـــو اآلخـــر بـــات قريًبـــا مـــن 
بعدمـــا  األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز 
حقـــق األهـــم بالنتيجـــة على حســـاب 
لقـــاؤه  المتوســـط.  الفنـــي  المســـتوى 
المقبل سيكون من أصعب المباريات 
بمالقاة الرفـــاع، وانتصاره قد يضعه 
المشـــوار  نهايـــة  فـــي  الثالثـــة  بيـــن 
وبخالف ذلك فإن مركزه الرابع حاليا 

يعتبر مميزا.

الــرفــاع يتصــدر ومــراكــز المقــدمــة تلتهـــب
سبورت

الطيب قاد النجمة لنقاط الفوز لقاء المحرق والرفاع

إلغاء مباراة الحالة والحد حتى إشعار آخر األهلي يتراجع للخلف بخسارة جديدة
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روان: لوحاتي كأنها فرحة األم عند رؤيتها مولودها الجديد
البحرينيـــة  الفنانـــة  طفولتهـــا  منـــذ 
الشـــابة روان مكـــي كانت دائما ترســـم 
أبســـط الرســـومات، وهـــي أنهـــا تأخـــذ 
بطـــرف قلمها وترســـم اللوحـــات التي 
اســـتمرت  أحالمهـــا،  وتمثـــل  تمثلهـــا 
بهذه الطريقـــة إلى أن وصلت المرحلة 
إحـــدى  شـــجعتها  وهنـــاك  االبتدائيـــة، 
المدرسات وســـاعدتها بنشر بعض من 
هذه الرسومات في الصحف كتشجيع 
لها نشرة لوحتها في الصحيفة، أعطاها 
دافعـــا كبيرا في أن تبـــرز موهبتها إلى 
أن وصلـــت لهذه المرحلـــة من اإلبداع، 
تحدثت معنا عـــن هذه الموهبة، وكان 

لنا معها هذا الحوار السريع:
أوال، من أين جاءتك فكرة الرسم  «

على األكياس والقبعات؟

دائما أحاول أن أتميز وأن 
أجد أفـــكارا جديدة عن 
طريق التجارب كالرسم 
علـــى المالعق الخشـــبية 
أما  والحقائب،  واألكياس 
الرســـم علـــى القبعـــات، 
ففكرتـــه هي عندما 
الشـــخص  ينزل 
يصبـــح  رأســـه 
شـــخص  وكأنه 

آخر بالرسمة، وهذا ما يثير االستغراب 
خصوصـــا والرســـمة المرســـومة علـــى 

القبعة غير مكررة وجديدة.
حدثينا على أهدافك من وراء  «

إبداعك الفني؟ 

وأمزجهـــا  جديـــدة  أفـــكارا  أبتكـــر  أن 
بالفـــن أطبقها على أعمالي الفنية لتنبع 
بالحياة، وأجعل كل قطعة فنية فريدة 
أن  أيضـــا  أهدافـــي  ومـــن  وتشـــبهني، 
أواصـــل تعلمـــي لجميـــع أســـاليب الفن 
وأنواعـــه ألدمجهـــم فـــي أعمـــال فنيـــة 

جديدة عدة في المستقبل.
ما اللوحات التي تفضلين رسمها؟ «

أحـــاول دائمـــا أن أتعلـــم جميـــع أنـــواع 
الفنـــون، لكن دائًما أرجـــع إلى اللوحات 
الملونـــة؛ ألنهـــا مليئـــة بالســـعادة وأكثر 
شيء الرسم الكاريكاتوري لألشخاص 

والكارتوني للفتيات.

ما الذي تحرصين أن يكون موجودا  «
في رسوماتك؟

باألفـــكار  الغنيـــة  اإلبداعيـــة   لمســـاتي 
الجديدة واأللوان الزاهية والبراقة.

ماذا تعني لك اللوحة عندما  «
تنتهي؟

كل لوحـــة جديـــدة تعتبـــر بالنســـبة لي 
شعور كفرحة األم عند رؤيتها مولودها 

الجديد.
حدثينا عن عالقتك باأللوان؟ «

من أصعب األسئلة التي تواجهني هي 
مـــا هو لونـــك المفضل؟ فعندمـــا أختار 
األصفـــر مثـــال أشـــعر بأننـــي أميـــز بين 
األلـــوان األخـــرى، وأشـــعر بـــأن األلوان 
فـــال  منـــي(،  تزعـــل  )أو  تغـــار  األخـــرى 
أســـتطيع تحديد لـــون معيـــن؛ ألن في 
الحقيقـــة جميـــع األلـــوان هـــي ألوانـــي 

المفضلة.

ما أقرب لوحة لديك؟ «

أقـــرب لوحـــة لـــي تجســـد جمـــال المـــرأة 
الخـــط  وانحنـــاءات  وقوتهـــا  العربيـــة 

العربي، واسمها “ِهَي”.
هل تتلقين تشجيعا من أحد  «

األقارب أو األصدقاء؟

أمـــي أول مـــن أمســـك يـــدي وشـــجعتني 
إلنجازاتـــي،  لـــي  تصفـــق  حيـــن  معنويـــا 
ومازالـــت تبتســـم أعـــرض ابتســـامة عند 
الدعـــم  أنســـى  وال   . رســـوماتي  رؤيـــة 
المعنـــوي مـــن والدي وإخوتـــي واألقارب 
البنـــاء  النقـــد  طريـــق  عـــن  واألصدقـــاء 
وســـائل  فـــي  أعمالـــي  ونشـــر  وشـــراء 

التواصل االجتماعي.

لقاء طالب اإلعالم: محمد حميدان

جامعة البحرين

هـــذه  البحريـــن  تلفزيـــون  يعـــرض 
األيام األغنية الشـــهيرة “وطني” من 
كلمات الشـــاعر القدير حســـن كمال، 
الجميـــري  أحمـــد  الفنـــان  وألحـــان 
فـــي حلـــة وشـــكل جديد، بمشـــاركة 
كـــورال أطفـــال البحريـــن بإشـــراف 
ندى الصايـــغ، والتوزيع الموســـيقي 
جمـــال  الفنـــان  أســـتوديو  وماســـتر 
القائـــد، وبقيـــة فريق العمـــل يتكون 
من مدير التصوير واإلخراج  محمد 
القانـــع،  مـــروة  منفـــذ  نزيـــه،  منتـــج 
بســـمة عبـــده، التوزيـــع واألشـــراف 
الموســـيقي جمـــال القائـــد،  مونتـــاج 
وتلويـــن  عبدهللا الحجيـــري،  إضاءة 
 يوســـف الدوســـري،  مســـاعد مخرج 
عبـــدهللا الحجيري، عبدهللا الكاملي 

 ديكـــور،  خالد مرزوق  إشـــراف فني، 
 حمـــد رمضان  إشـــراف عـــام  ومريم 

بوكمال.
مـــن  رائـــع  وبـــأداء  جميلـــة  أغنيـــة 

األطفال، كما أن التصوير واإلخراج 
لعـــب دورا كبيرا فـــي إعطائها بريقا 
خاصـــا يبهر عين المشـــاهد. فتحية 

لكل فريق عمل األغنية.

التـــي  والمسلســـالت  البرامـــج  ضمـــن 
تقدمهـــا قنـــاة “البحرين لول” فـــي الدورة 
البرامجيـــة الجديدة، المسلســـل الكويتي 
الشـــهير “األقـــدار” وذلـــك من الســـبت إلى 
األربعاء، في تمام الســـاعة 10:30 مساء، 
واإلعـــادة فـــي اليـــوم الثانـــي فـــي 6:30 
صباحـــا و2:30 ظهـــرا، ومسلســـل األقدار 
يعتبـــر من أكثـــر المسلســـالت الكوميدية 
شـــعبية في منطقة الخليج بعد المسلسل 
الخالـــد “درب الزلـــق”، وهـــو مـــن تأليـــف 
الفنـــان الراحـــل عبدالحســـين عبدالرضـــا، 
وأنتـــج العام 1978 ويتكون من 11 حلقة 
وأخرجـــه  دقيقـــة   50 حلقـــة  كل  ومـــدة 
فيصـــل الضاحي. عن هذا المسلســـل قال 
الفنان سمير القالف، الذي أدى الشخصية 
الشهيرة “مرعوب”: شاركت في “األقدار” 
بـــدور مرعوب، وفي إحـــدى المرات قلت 

إن مرعوب خبل مجنون، فردَّ عليَّ ســـعد 
الفـــرج، وقـــال: إن مرعوب شـــاعر شـــهير، 
اختـــاروا لي دور “خبل” مجنون وهو دور 
صعـــب جـــدا ليس كل واحـــد يؤديه، ومع 
ذلك كان دور مرعوب من أجمل األدوار.

أمـــا الفنان الراحل غانم الصالح الذي قام 
بدور عيســـى الدهان، شـــقيق سعد الفرج 
“ بودعيـــج”، فقـــد قال عن هذا المسلســـل 
ذات مرة إنه من أهم األعمال التي قدمها 
تلفزيـــون الكويـــت، وكان يفترض أن يتم 

تحويله إلى فيلم ســـينمائي من قبل أحد 
عبدالحســـين  الفنـــان  ولكـــن  المنتجيـــن، 

عبدالرضا رفض الفكرة. 
ومـــن البرامج أيضا في الـــدورة الجديدة 
البحريـــن  الوثائقـــي”  البرنامـــج  للقنـــاة، 
لول” من سلســـلة أفـــالم بابكـــو الوثائقية 
وســـيعرض في تمام الساعة 8:30 مساء، 
ويعاد اليوم الثاني في تمام الساعة 4:30 

صباحا من السبت إلى األربعاء.

ــد ــاهـ ــشـ ــمـ ــن الـ ــ ــي ــ ــق خـــــــاص يـــبـــهـــر ع ــ ــريـ ــ بـ ــرا ــي ــه ــرج: ”مـــــرعـــــوب” كـــــان شــــاعــــرا ش ــ ــفـ ــ الـ

أغنية “وطني” بحلة جديدة 2020 “األقدار” وأفالم بابكو على “البحرين لول”

قد يمر عليك موقف صعب خالل العمل.

عليك أن تتفاءل بالحياة وتضع كل األمور في 
نصابها.

شريك حياتك يحتاج لوجودك بجانبه في إدارة 
حياته.

تعاني من بعض اآلالم وعليك استشارة الطبيب.
مزيد من السعادة والتفاؤل الذي سيسفر عن 

أشياء إيجابية.
قد ال تعمل األشياء كما خططت لها في مكان 

عملك.
 سيتطلب تقدمك في العمل مزيدا من الصبر.

عالقتك غير مستقرة مع المدير على اإلطالق.   

األمراض البسيطة قد تزعجك وقد تعاني من 

نزلة برد.
أنت شخص تأخذ األمور ببساطة وهو سبب 

معاناتك. 
من الممكن اليوم قضاء وقت ممتع مع 

أصدقائك.
التزم بالتعليمات الطبية وال تخرج إال للضرورة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

كشــف الفنان اســام إبراهيــم، عن دوره في مسلســل 
“نجيب زاهى ذركش” حيث يجســد شــخصية “سعيد” 
الذي يعيش في منطقة شعبية يعمل في وظيفة على 
شباك تذاكر بالســينما بإحدى الموالت التجارية، وحياته 

كانت صعبة منــذ طفولته، ومن المفروض أنه ابن يحيى 
الفخرانــي، باإلضافــة إلى أنه ســيظهر بلوك جديــد من خال 

هذه الشــخصية، ؤاضاف: جاء ترشيحي لمسلســل عن طريق مخرج العمل، 
والدكتور يحيي الفخراني، بعد ٔان شاهد عدًدا من أعمالي الفنية السابقة.

نجح اإلعان التشويقي لفيلم الخيال العلمي “موسى” 
في رفــع درجة الترقب للعمل المنتظر، وذلك بعدما 
تجاوز اإلعان التشويقي للعمل 9  مايين مشاهدة، 
والذى يخرجه بيتر ميمى. وكان تصوير الفيلم قد بدأ 

قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف 
 بســبب انشــغال المخرج بيتــر ميمى بتصوير مسلســل 

“االختيــار”، وأيضــا في ظل جائحــة  كورونا التي اجتاحــت العالم ألكثر من 
أربعة أشهر تعطلت خالها الحياة تماما.

  حرصــت النجمة نبيلة عبيد علــى تهنئة المطرب كاظم 
الساهر بمناســبة عيد مياده، عبر حسابها على موقع 
انســتغرام، حين وجهت رسالة للمطرب العراقي قالت 
فيهــا: “بحب صوت كاظم الســاهر وأغنياته الجميلة... 

وفــي عيد مياده عاوزه أقوله كل عــام وانت فنان كبير...
كل ســنه وانــت بخير”.  مــن ناحية أخرى، كانت اســترجعت 

الفنانــة نبيلــة عبيد ذكريات واحد مــن أبرز األفام وهو فيلــم “الوحل” الذي 
قامت ببطولته مع الفنان الراحل نور الشريف.

نبيلة تهنئ كاظم9 ماليين مشاهدة“نجيب زاهى ذركش” 

16 سبتمبر

 1431
بيـــن  فخريـــة  معاهـــدة  تمـــت   
فـــي  والقشـــتاليين  المســـلمين 
األندلـــس، قطعـــت بهـــا مملكـــة 
قشـــتالة أكبر خطوة في ســـبيل 
لتصفيـــة  أمنيتهـــا  تحقيـــق 
الوجود اإلسالمي في األندلس

 1543
 وقع العثمانيون معاهدة مع فرنسا إلدارة ميناء طولون الفرنسي

 1400
 المتمرد الويلزي أوين غليندور يعلن نفسه أميًرا لويلز

1916
أول دبابة تدخل إلى ساحة القتال على أيدي البريطانيين

 1931
 القوات اإليطالية تعدم شنًقا المجاهد الليبي عمر المختار

 1955
 انقالب عسكري يطيح الرئيس خوان بيرون في األرجنتين

كشفت 
الفنانة سيلينا 

غوميز عن 
أنها تعرضت 

للضغط النفسي 
خالل مسيرتها 
المهنية، ولهذا 
السبب قررت 

االبتعاد عن 
األضواء لمدة 

سنتين، واللجوء 
إلى مركز 

للصحة العقلية؛ 
للحصول على 

العالج 
المناسب.

ذكـــرت تقاريـــر ســـينمائية أن اســـتوديوهات وارنـــر بورس ودي ســـي قدما 
عرضـــا للنجـــم الرائع خواكيـــن فينيكس بقيمـــة 50 مليـــون دوالر، في حال 
موافقته على إعادة أداء الشـــخصية فـــي جزأين من الفيلم على الرغم من 

ردود الفعل الحادة التي جاءت مع إصدار العام الماضي. 
وأضافت التقارير أن الشـــركتين تخططان لعمل تكملة في الســـنوات األربع 
المقبلـــة، مـــع التـــزام طويـــل األمـــد تجـــاه 
فينيكـــس ومخـــرج الفيلم تـــود فيليبس، 
مؤكدة أن األمر كله يتعّلق بإقناع بطل 
الفيلم بقبول الشـــروط والتي تتضمن 
أعلى أجر خالل مســـيرته الفنية حتى 
اآلن. وأدى فينيكـــس في الفيلم قصة 
حيـــاة آرثـــر فليـــك المعّقـــدة لفنان 
كوميدي طموح يعاني االضطهاد 
يصبـــح  ألن  المجتمـــع  ويدفعـــه 
عقلـــه  ليفقـــد  للفوضـــى،  عميـــال 
كلمـــا أتـــت له فكـــرة شـــريرة، في 
تركيبة معّقدة على صعيد الشكل 
الفيلـــم  وحقـــق  والمضمـــون، 
نجاحا واسعا في شباك التذاكر 
العالمـــي، إذ تجـــاوزت إيراداتـــه 
حاجـــز المليـــار دوالر عالميـــا. كما 
تصدر ترشـــيحات جوائز األوســـكار 
وحصـــد  فئـــة،   12 فـــي  العـــام  هـــذا 
رئيـــس  ممثـــل  أفضـــل  جائزتـــي 

وأفضل موسيقى تصويرية.  

عودة “الجوكر” مجددا للسينما

محرر مسافاتمحرر مسافات
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مّدد برنامج الموهوبين والمتميزين 
لطلبـــة كلية الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعـــة الخليج العربـــي فترة فتح 
الدفعـــة  الســـتقبال  القبـــول  بـــاب 
الثالثـــة  الســـنتين  لطلبـــة  الجديـــدة 

والرابعة حتى 20 سبتمبر الجاري.
 وقـــال رئيس الجامعة الدكتور خالد 
بـــن عبـــد الرحمـــن العوهلـــي، إن هذا 
البرنامـــج المبتكر هو البرنامج األول 
ـــا، وهو يســـتهدف  مـــن نوعـــه إقليميًّ
النخبـــة الموهوبـــة مـــن طلبـــة كليـــة 
بالجامعـــة  الطبيـــة  والعلـــوم  الطـــب 
ـــا متكامالً  ليوفر لهـــم برنامًجا إثرائيًّ
على مدى ثالث ســـنوات، يتلقى من 
خاللـــه طلبة البرنامـــج مجموعة من 
الـــدورات المتخصصـــة فـــي العلـــوم 
الطبيـــة المتنوعـــة والبحـــث العلمي، 
مؤكـــًدا أن طلبة كلية الطب والعلوم 
الطبيـــة الذيـــن يتم قبولهـــم في هذا 
البرنامـــج هـــم نخبـــة مـــن مختلـــف 
دول مجلـــس التعـــاون، حيـــث يتـــم 
اختيارهم بعـــد الخضوع الختبارات 
الكتشـــاف  تســـعى  التـــي  القـــدرات 
والتحليليـــة  اإلبداعيـــة  قدراتهـــم 

والقيادية.

ويهدف البرنامـــج إلى تخريج طلبة 
باحثين متمكنين من مهارات البحث 
العلمي من خالل نشـــر ما ال يقل عن 
ثالثـــة أبحـــاث كباحثيـــن أساســـيين 
في مجالت علميـــة عالمية بالتعاون 
مـــع خبراء في مجال العلوم الطبية، 
وســـيحصل الطلبة الذيـــن يجتازون 
البرنامـــج علـــى شـــهادة معتمدة من 
جامعة الخليج العربي وأحد المراكز 

البحثية العالمية.

“جامعة الخليج” تمدد التقديم لـ ”الموهوبين” في الطب

ُيعتبـــر فندق فورســـيزونز خليـــج البحريـــن المنتجع الفاخر 
األمثـــل علـــى جزيرة خاصة ســـواًء للعمـــل أو لقضاء إجازة 
علـــى رمال الشـــاطئ، أو كجـــزء من روتيـــن اللياقة اليومي 
لألعضـــاء فـــي النـــادي الصحـــي. ندعـــو ضيـــوف الفنـــدق و 
النـــادي الصحـــي للمحافظـــة علـــى نشـــاطهم مـــع  أعضـــاء 
مجموعـــة كاملة من المرافـــق الترفيهية. حيـــث تم افتتاح 
أحـــدث صالـــة رياضيـــة، وتضـــم أجهـــزة متطورة وشـــاملة 

بالتعاون مع المستشار العالمي هارلي باسترناك.
بصفتـــه مستشـــارا وخبير اللياقـــة البدنية للمشـــاهير بدأت 
مسيرته المهنية بشهادة ماجستير في علم وظائف األعضاء 
ودراســـات التغذية من جامعة تورونتو. ثم عمل مستشـــارًا 
لـــوزارة الدفـــاع الوطني في كندا قبـــل أن تخطفه األضواء 
في لوس انجلوس. يمكن للضيوف واألعضاء األعزاء اآلن 
االســـتفادة مـــن تجربة هارلـــي الفريدة في اللياقـــة البدنية، 

التي تم ضبطها للتكيف مع مختلف االحتياجات. 
لصالـــة الرياضيـــة الجديـــدة في فنـــدق فورســـيزونز خليج 
البحريـــن هـــي أول تعـــاون لهارلـــي مـــع فنـــادق ومنتجعات 

فورســـيزونز في الشـــرق األوســـط، بتصميم مميـــز وانتقال 
HOIST Fit�  ســـهل من محطة ألخرى ومعـــدات حديثة من
ness. مـــع منطقـــة خاصـــة مخصصة للتدريب الشـــخصي، 
وأجهزة متكاملة لجميع أنواع التمارين الرياضية. بالنســـبة 
 MotionCage لهارلـــي، فـــإن جهـــاز التدريب المفضـــل هـــو
حيـــث إنـــه مثالـــي للمجموعات الصغيـــرة - فهو عبـــارة عن 
محطـــات متعددة بدًءا من حامـــل القرفضاء ومحطة القفز 

إلى الحبال وحقيبة اللكم.

ــاك ــرن ــت ــاس ــي ب ــ ــارل ــ ــع الــــمــــدرب الـــعـــالـــمـــي ه ــ م
“فورسيزونز” يجدد أسلوب صالة اللياقة البدنية

ــة ــي دورات تدريبيـ ــن لتلقـ ــن البحريـ ــا مـ ــار 36 طالبـ اختيـ

“هواوي” و “تمكين” تطلقان “بذور المستقبل”

أطلقــت شــركة هــواوي، بالتعــاون مــع منظمــة “تمكيــن”، برنامــج “بــذور 
مــن أجل المســتقبل” فــي البحرين لعام 2020 بدعم من مؤسســة “إنجاز 
البحرين”. ويهدف البرنامج التعليمي الذي يستضيف هذا العام 36 طالًبا 
من مختلف الجامعات إلى رعاية مواهب تقنية المعلومات واالتصاالت 

المحلية للمساهمة في بناء نظم إيكولوجية مستدامة في المملكة.

وحضـــر حفـــل االفتتاح الـــذي عقد 
عبـــر اإلنترنـــت ألول مـــرة التزاًمـــا 
االجتماعـــي،  التباعـــد  بقواعـــد 
رئيـــس شـــركة هـــواوي في شـــمال 
الخليـــج، رئيس شـــركة هواوي في 
منطقـــة شـــمال الخليـــج ليـــام زاو، 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة هواوي 
فـــي البحريـــن جاســـون كاو، مديـــر 
فـــي  العمـــالء  ودعـــم  الشـــراكات 
حمـــاد،  عصـــام  “تمكيـــن”  منظمـــة 
المديرة التنفيذية لمؤسسة “إنجاز 
وكبيـــر  ســـرواني  هنـــاء  البحريـــن” 
والترويـــج  االســـتثمار  استشـــاري 

فـــي مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
سيمون غالبين.

وحضـــر الحفـــل مندوبـــون من أهم 
جامعـــة  رئيـــس  هـــم:  الجامعـــات، 
البحريـــن ريـــاض حمـــزة، الرئيـــس 
بوليتكنـــك  لجامعـــة  التنفيـــذي 
زابودســـكي  جيـــف  البحريـــن 
ونائـــب الرئيس لشـــؤون الدكتوراه 
والشـــؤون األكاديميـــة فـــي جامعة 

“أما” أمين المليجي.
وأشـــاد مندوبـــو الجامعـــات بجهود 
“هـــواوي” فـــي تنظيـــم مثـــل هـــذه 
المبـــادرات التي تهـــدف إلى تزويد 

بالمهـــارات  المحليـــة  المواهـــب 
التكنولوجيـــة الالزمـــة، وعبروا عن 
رغبتهـــم فـــي دعم جهـــود “هواوي” 
بجميع الوسائل المتاحة للمساهمة 
في تطوير قطاع تقنية المعلومات 

واالتصاالت في البحرين.
مـــن جانبـــه، قـــال مدير الشـــراكات 
ودعـــم العمالء في “تمكين”، عصام 

حمـــاد “يتماشـــى برنامج بـــذور من 
أجل المستقبل الذي تنظمه هواوي 
مـــع أهـــداف منظمـــة تمكيـــن فـــي 
تعزيز إمكانات الشباب البحرينيين 
المملكـــة.  تنميـــة  فـــي  للمســـاهمة 
ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب 
الســـتخدام  الالزمـــة  بالمهـــارات 
الـــذكاء  مثـــل  الحديثـــة  التقنيـــات 
الخامـــس  والجيـــل  االصطناعـــي 
والحوسبة الســـحابية وغيرها؛ من 
أجل المســـاهمة فـــي دعم توجهات 
البحريـــن نحـــو االقتصـــاد الرقمي. 
ولذلـــك فإن البرنامج ال يســـهم في 
تعزيز المعرفة وتوفير فرص العمل 
للبحرينيين فحســـب، وإنما يســـهم 
فـــي تعزيز مكانـــة البحرين لتصبح 
دولـــة رائدة على مســـتوى المنطقة 

في إنجاز التحول الرقمي كذلك”.
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الجامعــة األميــركيــة بالبحــريــن ترحــب بالطــالب الجــدد
أعــــــــــــــــــــــــــادت افـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــاح حـــــــــرمـــــــــهـــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــرفـــــــــــاع

أعــادت الجامعــة األميركيــة بالبحريــن افتتــاح حرمهــا الجامعــي فــي الرفــاع بعــد تقديــم جلســة توجيــه للطــاب الجــدد الذيــن 
ســيتخرجون فــي العــام 2024. وشــرحت الرئيــس المؤســس للجامعــة األميركية بالبحرين، ســوزان ساكســتون، للطــاب الجدد 
ولموظفي الجامعة فلسفة “ثقافة الرعاية” التي تتبناها الجامعة، وأطلقت الفصل الدراسي األول بكلمة تحفيزية حول أهمية 

الحضور كخطوة أولى على طريق النجاح. 

وتضـــم الدفعـــة الجديـــدة طالًبا من 
سيدرســـون  مختلفـــة  جنســـية   16
فـــي كليـــات الجامعـــة الثـــالث، هي: 
كلية الهندســـة المعمارية والتصميم، 
األعمـــال  وكليـــة  الهندســـة،  وكليـــة 
جـــدد  أعضـــاء   7 وانضـــم  واإلدارة. 
تضـــم  التـــي  التدريـــس  هيئـــة  إلـــى 
العديد من الجنســـيات، ومـــن بينهم 
أعضـــاء هيئة تدريـــس للتخصصين 
الكمبيوتـــر  علـــوم  الجديديـــن 
والهندســـة الميكانيكيـــة الذين أعلن 

عنهما أخيًرا.
ولضمان ســـالمة ورفاه طالبها، تنفذ 
الجامعـــة األميركيـــة فـــي البحريـــن 
نمـــوذج  مثـــل  مبتكـــرة  إجـــراءات 
فـــي  والمتزامـــن  الثنائـــي  التعليـــم 
هـــذا  ويتيـــح  التخصصـــات.  جميـــع 
داخـــل  الدراســـة  للطـــالب  النمـــوذج 
الحـــرم الجامعي مع مراعاة شـــروط 
اختيـــار  أو  االجتماعـــي،  التباعـــد 
المشـــاركة افتراضًيا من خالل نظام 
كاميـــرا يتيح لهـــم مشـــاهدة قاعات 

البيضـــاء،  واأللـــواح  المحاضـــرات 
شاشـــات  عبـــر  النشـــاطات  وإكمـــال 
ويتـــم  التفاعليـــة.   ”CleverTouch“
كل ذلـــك عبـــر منصـــات “Canvas” و 
“Microsoft Teams”. ويعتمد خيار 
الحضـــور إلـــى الجامعة أو الدراســـة 
عـــن بعـــد علـــى احتياجـــات الطالـــب 

وتفضيالته الشخصية. 
وقالـــت ساكســـتون “نحن فـــي غاية 
الســـرور للترحيـــب بعـــودة الطـــالب 
والموظفيـــن إلـــى الحـــرم الجامعـــي 

الـــذي حرصنـــا علـــى تطبيق شـــروط 
الســـالمة فيه. وقـــد أعجبـــت للغاية 
 2024 تخـــرج  دفعـــة  بمســـتوى 

وأســـتطيع أن أقول بصدق إنني أرى 
فيهم تجســـيًدا للتنـــوع والقيم التي 
تشـــكل العمـــود الفقـــري فـــي التعليم 

علـــى الطـــراز األميركـــي. ومن خالل 
تأكيدنا على فلســـفة “ثقافة الرعاية” 
فنحـــن نضـــع أولويـــة علـــى ســـالمة 
ورفاهيـــة مجتمـــع الجامعـــة ونتطلع 
إلى األخذ بيـــد طالبنا وهم يخطون 
أولـــى خطواتهـــم نحـــو حيـــاة مليئة 

بالنجاح”. 
وتحـــرص الجامعة فـــي إطار رؤيتها 
التقدميـــة إلـــى االبتكار فـــي التعليم 
وتوفيـــر التعلـــم مـــن خـــالل أحـــدث 
الطـــالب  وحصـــل  التكنولوجيـــات. 
الجـــدد علـــى إيجاز حـــول إجراءات 
مجلـــس  علـــى  وتعرفـــوا  الســـالمة، 
الطـــالب الـــذي رحـــب بهـــم، والتقـــوا 
بمستشـــاريهم األكاديميين في فترة 

التوجيه التي استمرت يومين.

اســـتقبلت المدرســـة األميركيـــة بالبحريـــن طالبهـــا في ســـبتمبر 
الجـــاري باتخاذهـــا كافـــة التدابيـــر االحترازيـــة الالزمـــة، وذلـــك 
لضمان ســـالمة الجميع في حرم المدرســـة ليتمكنـــوا من متابعة 
تعليمهم. ومن افتتحت المدرســـة أبوابها في تاريخ 13 ســـبتمبر 
2020 عملت وفًقا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم 

ووزارة الصحة في البحرين.
 وصـــرح المديـــر المؤســـس، ديـــف ماكماســـتر “لـــم يكـــن الجهـــد 
الجماعـــي والموحـــد أكثر أهميـــة مما هو عليه اليـــوم. نحن على 
ثقة من أن المدرســـة األميركية بالبحرين بدأت عامها الدراســـي 
األول بـــكل إيجابيـــة، وواجهنـــا تحدياتنـــا بعـــزم وبدأنـــا مًعا في 

رحلتنا للتميز التعليمي”. 
 يشمل البروتوكول اليومي للمدرسة األميركية بالبحرين وجوب 
ارتداء كمامات الوجه والحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي 
المقدرة بمتر ونصف طوال الوقت، وذلك لتوفير بيئة مدرســـية 
آمنة من فيروس كورونا. وقد تم وضع ملصقات حول المدرسة 
لتوضيح مســـافات التباعد االجتماعـــي التي يجب على الطالب 
االلتـــزام بها، كما تـــم تطهير الصفوف والمعـــدات ودورات المياه 

بعـــد كل اســـتعمال وترّكز المدرســـة على اســـتعمال التكنولوجيا 
لتقليـــل التواصـــل الـــذي يحـــدث مـــن خـــالل اســـتعمال األوراق، 
باإلضافـــة إلـــى قياس حـــرارة جميع الطـــالب والـــكادر التعليمي 
والـــزوار قبـــل دخولهم ألي مبنى أو صف أو حافلة؛ وســـيتم منع 
أي شخص تظهر عليه أعراض اإلصابة بالمرض أو ارتفاع درجة 
الحـــرارة بما يزيد عـــن 37.5 درجة مئوية من دخـــول المباني أو 
الحافالت وســـيتم اتباع بروتوكول اإلصابة بكوفيد19� الخاص 
بالمدرسة األميركية بالبحرين مع من تظهر عليه هذه األعراض.

ــا ــورونـ ــروس كـ ــ ــي ــ ــن ف ــ ــة م ــنـ ــة آمـ ــئ ــي لــتــوفــيــر ب
المدرسة األميركية بالبحرين تتخذ إجراءات سالمة لطالبها

بمناســبة  الزوردي،  مــن   ”Miss L“ أعلنــت 
اليــوم الوطنــي التســعين للمملكــة العربيــة 
“أنــِت  سلســال  إطــالق  عــن  الســعودية، 
هــي  المجوهــرات  مــن  قطعــة  مملكتــي”،  
عبــارة عــن خريطــة للمملكــة مشــغولة مــن 
الذهــب عيــار 18 قيــراط، تعّبــر عــن القمــة 

والعزة والمجد وعن عشق كبير للوطن.
وكانــت الزوردي، العالمــة األبــرز في مجال 
صياغــة الذهــب والمجوهــرات فــي الشــرق 
 Miss“ األوســط، قد أطلقــت مؤخًرا عالمــة
والواثقــة  العصريــة،  للشــابة  الموّجهــة   ”L
بأســلوبها التــي توّد أن تظهــر بأحلى إطاللة 
وتشــعر بأفضــل حــاٍل مــن خــالل اســتكمال 
وبحلــول  عنهــا.  تعّبــر  بمجوهــراٍت  أزيائهــا 

اليــوم الوطنــي التســعين للمملكــة العربيــة 
هــذه  فــي   ”Miss L“ تقــّدم  الســعودية، 
المناســبة للمــرأة العاشــقة للتجــّدد طريقــًة 
لبــالد  الكبيــر  الحــب  عــن  للتعبيــر  مبتكــرًة 
األيــام  التاريــخ وفــي  عبــر  المجــد  حققــت 

المعاصرة، وأوقات الشدائد أيًضا.
يرمــز سلســال “أنــِت مملكتــي” إلــى خريطة 
مشــغولة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
18 قيــراط  بذهــب الزوردي األصفــر عيــار 
فــي تصميــٍم أنيق وثالثــي األبعاد يســتعيد 
متوّفــر  وهــو  األيقونيــة،  الرمليــة  الكثبــان 
بإصدار محدود وحصري. االسم نفسه يعّبر 
عــن اإلحســاس الصــادق بالملكيــة والفخــر 

تجاه وطٍن ملتزم بتقديم األفضل دوًما.

للسعودية الــتــســعــيــن  ــي  ــن ــوط ال الــيــوم  بــمــنــاســبــة 
“Miss L” الزوردي تطرح سلسال “أنِت مملكتي”
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األلوان تثير مشاعر متماثلة بين سكان العالم
كشــفت دراســة حديثة عــن أن األلــوان تثير مشــاعر متماثلة 
بيــن النــاس فــي أنحــاء العالــم. وأكدت الدراســة التــي أعدها 
يوهانــس  لجامعــة  التابــع  النفــس  علــم  معهــد  مــن  باحثــون 
غوتنبــرغ فــي مدينــة ماينــز األلمانيــة، أن النــاس فــي أنحــاء 
العالــم يتفقــون علــى أن األحمــر يثيــر مشــاعر الحــب وكذلك 
الغضب، وأن األصفر يعبر عن السرور، بينما يثير اللون البني 

العواطف على نحو أقل، بحسب موقع “دويتشه فيله”.
فــي  دولــة   30 مــن  شــخص   4600 نحــو  الدراســة  وشــملت 
القارات الســت. وُطلب من المشــاركين تصنيف 12 لونا وفقا 
لـــ 20 شــعورا فــي درجــات مختلفــة مــن الحــدة. وبنــاء علــى 
ذلك شــكل الباحثون قيما متوســطة على المســتوى الوطني، 
ثــم قارنوهــا مــع المتوســط العالمي. وقــال دانيــل أوبرفيلد - 
تفيســتل، الباحــث المشــارك فــي الدراســة إنه “لم يتــم إجراء 
دراســة مماثلة بهذا الحجم من قبل”. وكشــفت الدراســة عن 
أن األلوان تثير مشــاعر متماثلة بين الناس في أنحاء العالم، 
وأشــار إلى أن “الدراســة أظهرت أن هناك توافقا عالميا كبيرا 
في هذا األمر”. وذكر الباحثون في الدراســة التي ُنشــرت في 
دوريــة “علــم النفس”، أنه “إضافة إلى أوجه التشــابه العالمية 
التــي تــم رصدهــا، هنــاك أيضا خصائــص تعتمد علــى الثقافة 
والمجتمــع”. ووفقــا للدراســة “االختالفــات فــي الربــط بيــن 

المشــاعر واأللــوان تــزداد كلمــا تباعــدت البلــدان عــن بعضهــا 
البعــض. كمــا أن مدى اختــالف اللغات عن بعضها بعضا يلعب 

دورا في ذلك أيضا”.
وأشــارت الدراســة أنه “يبدو أن المنــاخ وطبيعة الطقس لهما 
تأثيــر فــي ذلــك أيضــا، إذ تبيــن للباحثيــن أن اللــون األصفــر 
يرتبــط بالبهجــة فــي البلــدان ذات أشــعة الشــمس الخفيفــة 
أكثــر مــن المناطــق المشمســة”. ومــا تــزال األســباب الدقيقــة 
ألوجــه التشــابه واالختــالف العالميــة غيــر واضحــة، إذ قــال 
أوبرفيلد تفيستل “هناك مجموعة كاملة من العوامل المؤثرة 
المحتملــة: اللغــة، والثقافــة، والديــن، والمنــاخ، وتاريخ تطور 

البشرية، ونظام اإلدراك البشري”.

قــرر محافــظ الشــرقية فــي مصــر ممدوح 
غــراب، إحالــة 49 مــن العامليــن بالوحــدة 
المحليــة للتحقيــق لعــدم وجودهــم بمقــر 
بهــا  قــام  مفاجئــة  زيــارة  أثنــاء  عملهــم 
صبــاح أمــس الثالثــاء. ووجــه المحافــظ 
الوحــدة  لرئيــس  اللهجــة  شــديد  “إنــذارا 
العمــل  فــي  والتقصيــر  لإلهمــال  المحليــة 
مواعيــد  فــي  العامليــن  وجــود  ولعــدم 
المواطنيــن  دفــع  مــا  الرســمية،  العمــل 
لالنتظــار أمــام مقــر الوحــدة للتقديم على 
البنــاء”.  فــي مخالفــات  التصالــح  طلبــات 
وقــام المحافــظ بالتواصل مــع المواطنين 
واصطحابهــم إلى داخل الوحــدة المحلية 
لمســاعدتهم في الحصول علــى خدماتهم 
والتقــدم بطلبــات التصالــح. وشــدد علــى 
جميع رؤســاء المراكز والمــدن والوحدات 
المتابعــة  “ضــرورة  والقرويــة  المحليــة 
المســتمرة لمواعيــد الحضــور واالنصــراف 
والتأكــد من انتظام ســير العمل والتيســير 
بأوراقهــم  التقــدم  عنــد  المواطنيــن  علــى 

للجان التصالح في مخالفات البناء”.

مصر.. زيارة مفاجئة 
أفــادت صحيفــة “جاكرتــا” بأن ســلطات األمن في إندونيســيا تنوي االســتعانة بقادة تطيح بـ49 مسؤوال

الجماعات اإلجرامية الكبيرة في مراقبة االمتثال لقواعد مكافحة انتشار الفيروس 
التاجــي. وذكــرت صحيفــة “جاكرتــا بوســت” أن هــذه الخطــة قدمهــا نائــب رئيــس 
الشــرطة الوطنيــة جاتــوت برامونــو إلــى البرلمــان. وقــال برامونو بهذا الشــأن “نحن 
ال نوظفهــم للخدمة في صفوف الشــرطة، لكن ببســاطة نجند قــادة موثوقين للقيام 
بمهــام معينــة لمنــع انتشــار الوبــاء”. وأقــر المســؤول األمنــي اإلندونيســي بأنه “ليس 
ســرا أن بعض مجاالت األنشــطة، مثل األســواق ومواقف السيارات، تخضع لسيطرة 
عصابات المافيا، ولذلك يمكنها أيضا تأمين االلتزام هناك بقواعد محددة”، خصوصا 

ارتداء األقنعة الواقية، والحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي.

اقتــرح رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان، تطبيــق عقوبــة اإلعــدام أو اإلخصــاء 
الكيميائــي علــى مرتكبــي جرائــم االغتصــاب، علــى خلفية جريمــة اغتصاب أثــارت ردود 
فعــل غاضبــة فــي البالد. وقال خــان في حديث للتلفزيون الباكســتاني إنــه يعتقد أن من 
الضــروري إعــدام مرتكبــي جرائم االغتصاب شــنقا فــي األماكن العامة، لكنه أشــار إلى أن 
المسؤولين في األجهزة الحكومية أبلغوه بأن مثل هذه اإلجراءات قد تؤثر على عالقات 
باكســتان مــع االتحــاد األوروبــي. وتابــع أنه ينظــر إلى تطبيــق اإلخصــاء الكيميائي بديال 
لعقوبة اإلعدام وقال “مثلما توجد هناك الدرجات األولى والثانية والثالثة لجرائم القتل، 
يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن الدرجــات لتلك الجرائــم”. ويأتــي ذلك بعد تعــرض امرأة 
لالغتصاب الجماعي على طريق للسيارات قرب مدينة الهور األسبوع الماضي، إذ أوقف 

مجهولون سيارتها واغتصبوها تحت تهديد السالح.

إندونيسيا تنوي االستعانة بالمافيا لمحاربة كورونا

رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

يابانيون يرتدون أقنعة الوجه 
يلتقطون صورة سيلفي في أحد 
شوارع طوكيو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يواجــه عشــرات مالييــن الســكان في 
مــدن إفريقيــة تهديــدا مصدره جنس 

من البعوض اآلسيوي ينقل المالريا.
وُيعرف هذا البعــوض بقدرته الكبيرة 
فــي  المــدن،  بيئــة  مــع  التكيــف  علــى 
وقت تتركز المالريا حاليا في إفريقيا 
في المناطق الريفية، بحســب دراســة 
وكالــة  تفاصيلهــا  أوردت  جديــدة 

“فرانس برس”، أمس الثالثاء.
والمالريــا مــرض يتســبب بــه نوع من 
الطفيليات وينتقل بشــكل رئيس عبر 
حوالي 40 نوعا من البعوض، وتسبب 
ألــف   400 الــداء بوفــاة حوالــي  هــذا 
شخص ســنة 2018 أكثريتهم أطفال، 
أبــرز  ومــن  إفريقيــا.  فــي  خصوصــا 
أنــواع البعــوض فــي القــارة الســمراء 
المعروفــة  الغامبيــة”  “األنوفيلــة  هــي 
أنهــا أخطر حيــوان في العالم، لكنها ال 
تحــب بــرك الميــاه الملوثة فــي المدن 
فــي  يرقاتهــا  تبيــض  أن  تعتــد  ولــم 

خزانات المياه النظيفة الحضرية.

الشــارع  علــى  الصدمــة  خيمــت 
داكوتــا  واليــة  فــي  األميركــي 
الجنوبيــة، بعدمــا تبيــن أن مدعي 
عام الوالية قتل شخصا بسيارته، 

رغم اعترافه بأنه “صدم غزاال”.
وكان مدعــي عــام واليــة ســاوث 
داكوتا، جيســون رافنســبورغ )44 
عامــا(، قد اعترف أنــه صدم غزاال 
بســيارته، إلــى أنه تبيــن الحقا أنه 
صدم وقتل أحد المارة، الذي عثر 
علــى جثته في اليوم التالي، وفق 

ما أعلنت السلطات.
قــال  التفاصيــل،  اتضــاح  وعقــب 
رافنسبورغ في بيان، إنه “يتعاون 
مع التحقيق ويقدم تعازيه ألسرة 
المتوفي”، حســب ما ذكرت وكالة 

فرانس برس.
والضحيــة هو جــوزف بوفر، الذي 
وقــد  عامــا،   55 العمــر  مــن  يبلــغ 
صدمته الســيارة السبت، لكن عثر 

على جثته األحد.

بعوض آسيوي يجتاح 
إفريقيا ويهدد الماليين

مسؤول أميركي 
يرتكب جريمة قتل

أعلنت شركة ساركوس للروبوتات المنتجة للهياكل الخارجية عن طرح روبوتات هياكل 
خارجية جديدة في األسواق تزيد من قوة المستخدم بمقدار 20 مرة.

وبحســب مبتكري الهيكل، ســيتم طرح هيكل يغطي جســم المســتخدم بالكامل ويســمح 
له بالعمل ســاعات عدة دون الحاجة إلى شــحن. وتســاعد الهياكل الجديدة على تســهيل 
عمليــة رفــع األثقــال، بمعنــى أن كيس األســمنت البالــغ وزنــه 50 كيلوغراما، يمكــن لعامل 
البناء رفعه بســهولة كما لو أنه يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوغرام. وتؤكد الشــركة المنتجة 
أن الهيكل الخارجي يكرر حركات اإلنسان في الوقت الفعلي دون إبطاء، ويسمح بالقيام 

بمختلف الحركات، إذ إن له 24 درجة من الحرية.

ابتكار هيكل صناعي يزيد قوة اإلنسان 20 مرة

دوق ودوقة كامبريدج األمير البريطاني وليام يشاهد زوجته كاثرين 
وهي تصب صينية من العجين في وعاء أثناء زيارة لمخبز في شرق 

لندن )أ ف ب(
ويمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خالل 30 ثانية فقط.

بــدأ موقــع “يوتيــوب” تجربــة منافس لـ “تيك تــوك” في الهنــد، معربا عن نيته 
تحســين نســق مقاطــع الفيديــو القصيــرة ونشــره فــي مزيــد مــن البلــدان في 
األشــهر المقبلــة. وأطلق تطبيق “يوتيوب شــورتس” فــي وقت توصلت “تيك 
تــوك” إلــى اتفــاق شــراكة مــع “أوراكل”، تأمــل أن تتجنب بفضلــه حظرها في 

الواليات المتحدة بناء على طلب من الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
وكان وزيــر الخزانــة األميركــي ســتيفن منوتشــين قــد أكــد، االثنيــن، عرضــا 
تقدمــت به “أوراكل” بشــأن عمليات “تيــك توك” في الواليات المتحدة، بعدما 
رفضت “بايت دانس” الشركة المالكة لتطبيق تشارك مقاطع الفيديو القصيرة 
هذا عرضا من “مايكروسوفت”. لكن ليس من الواضح بعد إن كانت الصفقة 
ســتحظى بموافقــة الهيئــات األميركيــة الناظمــة. وقــال نائــب رئيــس إدارة 
المنتجــات فــي “يوتيوب” كريس جاف “إن شــورتس هــي تجربة جديدة في 
مجــال مقاطــع الفيديــو القصيرة للمبدعيــن والفنانين الذيــن يريدون تصوير 

مقاطع قصيرة الفتة بواسطة هواتفهم المحمولة ال غير”. 
وتقتصر هذه التســجيالت على 15 ثانية، بحســب منصة “يوتيوب” المملوكة 

لـ “غوغل” التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم.

“يوتيوب” يطلق تطبيقا منافسا لـ “تيك توك”

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر اآلثــــــــار 
زاهــي  األســبــق  المصري 
المؤتمر  تأجيل  حواس، 
الـــصـــحـــافـــي الـــعـــالـــمـــي 
ــن الــكــشــف  ــالن عــ ــإلعــ ــ ل
األثــــــــــري فـــــي مــنــطــقــة 
اكتشاف  عقب  بسقارة 

سرداب يحتوي على كمية ضخمة من توابيت المومياوات الملونة مكدسة 
للتلفزيون  حــواس  تصريحات  وبحسب  عاما.   2500 عمرها  بعضها  فــوق 
التي  الضخمة  األثرية  الكنوز  بفضل  العالم  األثري  الكشف  المصري، سيهز 
يحتويها في منطقة الهرم المدرج. وأوضح زاهي حواس أن السرداب يقع 
على عمق 13 مترا تحت سطح األرض. وأشار الخبير األثري إلى أن هيئة 
المومياوات تدل على ثراء أسرها، الفتا إلى أن مصر تضم الكثير من الكنوز 

األثرية وكل ما اكتشف منها حتى اآلن 30 % فقط.

زاهي حواس: كشف أثري جديد سيهز العالم

دراسة تكشف العالقة بين األلوان وإثارة المشاعر بين الناس
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