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قال ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة إن تأكيد عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، أّن ما يمس 
أي مواطـــن ومقيـــم يمـــس الوطـــن 
بأكملـــه هـــو نهـــٌج عـــّزز مـــن الجهود 
كافـــة  البحريـــن  لفريـــق  الوطنيـــة 
وأســـهم فـــي تقديـــم مختلـــف أوجه 
الدعـــم للمبـــادرات الراميـــة للتصدي 
للفيروس، والتي كان لها األثر الكبير 
فيمـــا حققته المملكـــة خالل مراحل 
تعاملهـــا مع الفيـــروس وما حصدته 

خاللها من إشادات من الجميع.
جـــاء ذلك لـــدى تفضل ســـموه أمس 
بالتطـــوع ألخـــذ الجرعـــة األولى من 

اللقاح المعطل ضمن المرحلة الثالثة 
للتجارب الســـريرية للقـــاح لفيروس 

.)COVID-19( كورونا
وأضاف ســـموه أن للجميع دورا في 
نجـــاح مســـاعي التصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، وأن مـــا أبـــداه المواطنـــون 
والمقيمـــون من إســـهامات في كافة 
الجهود وتطوع للتجارب الســـريرية 
للمرحلـــة الثالثـــة مـــن اللقـــاح يؤكـــد 
روح فريق البحرين الواحد الداعمة 
لكافـــة الجهـــود الوطنيـــة مـــن قبـــل 
ســـمات  مـــن  ســـمة  وهـــي  الجميـــع، 
البحرين؛ بوصفهـــا نموذًجا حضارًيا 
متقدًمـــا وخصلة من خصـــال أبنائها 
الذيـــن ال يألـــون جهًدا فـــي مواجهة 
الصعـــاب، وهـــذا مـــا نفخـــر بـــه عنـــد 

التحديات.

فـريـق البحـريــن نمــوذج حضــاري
ســمو ولــي العهــد يتطــوع فــي التجــارب الســريرية للقــاح

المنامة - بنا
قـــال وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
ترحيبـــا  إنـــه  خليفـــة  آل 
بالمسافرين القادمين لمملكة 
البحرين عبر جسر الملك فهد 
وتســـهيال إلجراءاتهـــم وفـــي 
إطار ما تم اإلعالن عنه أمس، 
فـــإن كافـــة شـــهادات فحـــص 
 )PCR( األنفيـــة  المســـحة 
للكشـــف عن فيروس كورونا 
مـــن  المعتمـــدة  )كوفيـــد19-( 
قبل وزارة الصحة السعودية 
والتـــي لم تمـــض عليهـــا مدة 
72 ســـاعة مـــن وقـــت إجراء 
ســـارية  ســـتكون  الفحـــص، 
المفعول والصالحية لحاملي 
تلك الشهادات لدخول مملكة 
أي  تطبيـــق  دون  البحريـــن، 

أخـــرى،  صحيـــة  إجـــراءات 
موضًحـــا أن العمـــل جـــاٍر مـــع 
الجهات المعنيـــة في المملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربية 
لنتائـــج  اإللكترونـــي  للربـــط 
الفحوصات المخبرية تسهيال 

على جميع الزائرين.

وزير الداخلية: اعتماد شهادات الفحص 
من “الصحة السعودية” لدخول البحرين

المنامة - وزارة االداخلية

)03(

السلوم لـ “^”: التوقيف يشمل المتضررين من المواطنين والشركات

توحيد شروط تأجيل أقساط البنوك في 48 ساعة

أعلن رئيس لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد الســلوم 
لـــ “البــاد” أن حســم عمليــة مرئيــات تأجيل أقســاط القــروض البنكيــة للمتضررين من 
جائحــة كورونــا مــن المواطنيــن والشــركات والمؤسســات ســتكون جاهــزة خــال 48 

ساعة كأقصى حد.

إقـــرار توحيـــد شـــروط  وأكـــد أن عمليـــة 
توقيـــف أقســـاط قروض البنـــوك بدأت، إذ 
رفعـــت كل البنـــوك مرئياتهـــا إلـــى مصرف 
البحريـــن المركـــزي الـــذي ســـيقوم بـــدوره 
بتوحيـــد المرئيـــات ورفعهـــا إلـــى مجلـــس 
تمهيـــًدا  التشـــريعية  والســـلطة  الـــوزراء 
إلقرارهـــا موحـــدة شـــريطة عـــدم تضـــرر 
أي بنـــك أو قطـــاع وبما ال يؤثر ســـلبا على 

المالءة المالية للبنوك.
وأوضح أن أقســـاط شهر ســـبتمبر البنكية 
عليهـــا  تنطبـــق  للذيـــن  القـــرار  سيشـــملها 
الشـــروط، مؤكًدا أن معظـــم البنوك جهزت 

مرئياتهـــا ورفعتهـــا للجهـــات المعنيـــة فـــي 
مصرف البحرين المركزي.

وأشـــار إلى أنـــه بعد قرار مجلـــس الوزراء 
الـــذي أوقف فواتيـــر الكهربـــاء للمواطنين 
بالمســـكن األول وحث البنوك على تأجيل 
القروض عقـــدت العديد مـــن االجتماعات 
لبلـــورة موقف وصوال إليجـــاد صيغة لكل 
بنـــك، وبالتالـــي رفعهـــا للمصـــرف المركزي 
الـــذي ســـيقوم فـــي صهرهـــا فـــي بوتقـــة 
واحـــدة متوافـــق عليهـــا من جميـــع البنوك 
لكـــي ال تختلـــف المعاييـــر والشـــروط بين 

بنك وآخر.

جلســـته  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  ووجـــه 
مصـــرف  الماضـــي  اإلثنيـــن  االعتياديـــة 
البحريـــن المركزي لحث جميـــع المصارف 
بتأجيـــل مدفوعـــات القـــروض للمواطنين 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا حتـــى 
نهاية العام الجاري، بما اليؤثر على سيولة 

المصارف ومالءتها المالية.

ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  أكـــدت 
العمـــل أنهـــا بالتنســـيق مـــع كافة 
بالحكومـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
وفي اطـــار تعاونها المســـتمر مع 
ومؤسســـات  الخـــاص  القطـــاع 
القطـــاع األهلـــي قامت بدراســـة 
ماورد في دراســـة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين حول النواحي 
المتعلقـــة بتنظيـــم ســـوق العمـــل 
واتخـــذت اإلجـــراءات المناســـبة 
في هذا الشأن بعد اقرار مجلس 
الـــوزراء الموقـــر لعـــدة قـــرارات 
القـــت ترحيًبـــا مـــن قبـــل الغرفة 

والمجلس التشريعي.
علـــى  أنهـــا  الهيئـــة،  وأضافـــت 
كل  لمناقشـــة  دائـــم  اســـتعداد 
مـــا يتعلـــق بتطويـــر االجـــراءات 

لصالـــح مواصلـــة تنميـــة القطاع 
المختصـــة  التجـــاري، والجهـــات 
حريصـــة علـــى تطبيـــق تصريـــح 
العمل المـــرن بما يخدم االهداف 
بمنـــح  هـــدف  لـــه  الموضوعـــة 
االقتصاد المرونـــة والقدرة على 
مواكبـــة التطـــورات االقتصادية 
أن  الهيئـــة  وتنـــوه  المســـتجدة. 
نظام تصريح العمل المرن خضع 
إلـــى مجموعـــة مـــن المناقشـــات 
الدقيقة في الســـلطة التشريعية 
وهـــي الســـلطة المعنيـــة بمراقبة 

التزام المؤسسات للقانون.
التزماهـــا  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
كافـــة  علـــى  والـــرد  بالتعـــاون 
مراسالت الغرفة المعنية مباشرة 

بمصالح القطاع التجاري.

“سوق العمل”: مستعدون لمناقشة 
كل ما يتعلق بتطوير القطاع التجاري

السنابس - هيئة تنظيم سوق العملالمنامة - وزارة الصحة

المعلومـــات  إدارة  مديـــر  أعلـــن 
والتخطيـــط خالد الجالهمـــة أن وزارة 
الصحة دشـــنت أمس خدمة إلكترونية 
عـــرض وطباعـــة اإلجـــازات المرضيـــة 
المستشـــفيات  جميـــع  فـــي  المســـجلة 
الموقـــع  عبـــر  الصحيـــة،  والمراكـــز 
www.moh.( للـــوزارة  اإللكترونـــي 

الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار   .)gov.bh
ستتيح فرصة االســـتفادة من النسخة 
اإلجـــازة  مـــن  المعتمـــدة  اإللكترونيـــة 
المرضيـــة والتـــي تمكـــن المريـــض مـــن 
مشـــاركتها مـــع الجهات الرســـمية دون 
الحاجة إلى النسخ الورقية تفعيال إلى 
عمليات التحول الرقمي في الحكومة. 
كما تتوافر خدمة التحقق من الشهادة 
والتـــي  اإللكترونـــي  بالموقـــع  الطبيـــة 
توفـــر للمؤسســـات وأصحـــاب األعمال 

إمكان التحقق من صحتها.

“الصحة”: طباعة 
اإلجازات المرضية 

بالموقع اإللكتروني

المنامة - بنا

رحبــت مملكــة هولنــدا بتوقيع كل من مملكــة البحرين ودولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة ودولــة إســرائيل علــى إعــان واتفاقيــة الســام فــي 

البيت األبيض.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الهولنـــدي 
ســـتيف بلـــوك علـــى حســـابه علـــى 
“تويتر”: “إن هولندا تهنئ إسرائيل 
ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
ومملكـــة البحرين علـــى تفاهماتهم 

التاريخية في البيت األبيض.

العمـــل  إلـــى  نتطلـــع  وأضـــاف 
العالقـــات  تحســـين  علـــى  معكـــم 
بيـــن إســـرائيل والـــدول العربيـــة ، 
وإلـــى الســـالم بيـــن اإلســـرائيليين 
حـــل  خـــالل  مـــن  والفلســـطينيين 

الدولتين.

هولندا ترحب بالسالم مع إسرائيل الخطوة التاريخية الشجاعة تعكس حكمة جاللة الملك
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــات تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى والوزراء وكبار المســـؤولين؛ 
بمناســـبة التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييد 
الســـالم بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
فـــي  الجميـــع  وأعـــرب  إســـرائيل. 
برقياتهـــم عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى 
جاللة الملـــك، مؤكدين تأييدهم التام 

والمطلق للخطوة التاريخية الشجاعة 
والحكيمة التي تجســـد النهج الحكيم 
االنفتـــاح  فـــي  الجاللـــة  لصاحـــب 
والتعايـــش علـــى الجميـــع والتواصـــل 
البنـــاء والتعـــاون المثمـــر بين مختلف 

الدول والشـــعوب، كمـــا تعكس جهود 
جاللته البارزة وحرصه المشهود على 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
والشـــامل  العـــادل  الســـالم  وإقامـــة 

)02(والدائم في الشرق األوسط.

0607101413

حميدان يقود القادسية لوصافة الدوري السعوديالتكرار ينخر عظام الفنفشل تشكيل الحكومة بلبنان“البركة” تطلق تسهيالت المرابحة بالصكوكمشاريع للبنية التحتية بالعكر
قال وزير األشغال وشئون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف إن منطقة العكر 

مقبلة على عدد من مشاريع 
البنية التحتية التطويرية. جاء 

ذاك بجولة تفقدية للمنطقة مع 
النائب عمار آل عباس.

أطلقت مجموعة البركة  «
المصرفية، منتج تمويل المرابحة 

اإلسالمية القائمة على الصكوك، 
وذلك كجزء من إستراتيجيتها 
لتقديم مجموعة واسعة من 

الخدمات والمنتجات االستثمارية 
لعمالئها.

أعربت الرئاسة الفرنسية أمس عن  «
“أسفها” لعدم التزام السياسيين 

اللبنانيين بتعهدات في زيارة الرئيس 
إيمانويل ماكرون لبيروت؛ لتشكيل 

الحكومة “خالل 15 يوما”. وكلف 
الرئيس اللبناني ميشال عون، 

مصطفى أديب تشكيل الحكومة.

يرى الفنان والمخرج عادل  «
شمس أن التكرار ينخر عظام 

الفن الخليجي، وأصبحت األعمال 
نموذجا واحدا، كما أن “الشللية” 
باتت مألوفة وجزءا من الطبيعة 
البشرية، فكل شخص يميل إلى 

مجموعة يحب أن يوجد معها.

قاد العبنا الدولي مهدي حميدان  «
فريقه القادسية إلى احتالل المركز 

الثاني لدوري األمير محمد بن 
سلمان للدرجة األولى السعودي لكرة 

القدم. جاء ذلك بعدما صنع هدف 
الفوز عبر تمريرة ذهبية لزميله الذي 

واجه مرمى الطائي وأحرز الهدف.

المنامة - وزارة الداخلية

إنجـــازا  الداخليـــة،  وزارة  ســـجلت 
دوليـــا جديدا، يعكس حجم التطوير 
والتحديث في برامجها ومشـــاريعها 
األمنية، بعدمـــا أحرز برنامجا تأهيل 
المحكومين وإدماجهم في المجتمع 
أعمـــال  ســـاعي  وبرنامـــج  )تمـــام( 
المعنيـــان  )ســـامع(  العامـــة  المنفعـــة 
بتنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابير 

البديلـــة، المركـــز األول فـــي جائـــزة 
ســـتيفي العالميـــة بدورتها الســـابعة 
عشـــرة بفئة الفريـــق اإلداري المتميز 
للعـــام 2020 حيـــث تقـــدم للجائزة 4 
آالف مرشـــح مـــن 74 دولـــة، وتولى 
عملية التحكيم 12 لجنة، تضم 270 
محكما دوليـــا في مختلف المجاالت 

االحترافية.

“الداخلية” تفوز بجائزة ستيفي العالمية

)05(

أعلى حصيلة يومية بالبحرين... 841 إصابة “كورونا”

أعلنـــت وزارة الصحـــة أن الفحوصـــات التـــي بلـــغ عددهـــا 12299 أمـــس، 
أظهرت تســـجيل 841 حالـــة قائمة جديدة منها 124 حالـــة لعمالة وافدة، 
و 716 حالـــة لمخالطيـــن لحاالت قائمة وحالة واحـــدة قادمة من الخارج، 
كمـــا تعافت 613 حالة إضافية ليصل العـــدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إلى 55444.

جاللة الملك

وزير الداخلية

أحمد السلوم

علوي الموسوي

جاللته يتلقى التهاني من رئيس 
“الشورى” والوزراء وكبار المسؤولين

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية شكر 
جوابية من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وذلك ردا على برقية جاللته 

المهنئة بمناسبة ذكرى استقالل أوكرانيا.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا آل خليفة، 
بمناســـبة التوقيـــع على إعـــالن تأييد 

السالم مع دولة إسرائيل.
ورفـــع إلـــى المقـــام الســـامي لصاحب 
الجاللـــة باســـمه ونيابة عن منتســـبي 
مشـــاعر  أصـــدق  الداخليـــة  وزارة 
الـــوالء  معانـــي  وأجـــزل  االنتمـــاء 
والوفـــاء واإلخـــالص لجاللتـــه، الذي 
يســـعى دوًما إلـــى رفعـــة الوطن نحو 
الطمأنينـــة  وتحقيـــق  والعـــال  المجـــد 
والمحبة واألمن واألمان في البحرين 

مملكة التعايش والسالم.
وأكـــد وزيـــر الداخلية فـــي برقيته أن 
إعـــالن تأييـــد الســـالم مـــع اســـرائيل 
هـــو إنعـــاش لآلمال وإرســـاء ألســـس 
الســـالم، بمـــا يتوافـــق مـــع المصالـــح 
العربية والفلســـطينية، معرًبا عن بالغ 
االعتزاز بفكر جاللـــة الملك اإليجابي 
الحقـــوق  عـــن  الدفـــاع  فـــي  والبنـــاء 
تســـعى  بطريقـــة حضاريـــة،  العربيـــة 
للبحث ســـبل وآليات عملية في إدارة 
القضيـــة العربيـــة المركزيـــة والدفـــاع 

عنها.
وأشـــاد الوزيـــر بحكمـــة جاللـــة الملك 
النافذة ورؤيته الثاقبة والتي ستظل 
خالـــدة فـــي ذاكـــرة األجيـــال القادمة، 
إذ عقـــد جاللتـــه العـــزم بتأييد شـــعب 
البحريـــن الوفـــي للمضـــي فـــي طريق 
هـــذا  حـــل  فـــي  الفعالـــة  المســـاهمة 
الصـــراع الطويل والمعقـــد بما يضمن 
الحفاظ على المصالح العليا للمملكة، 
حامـــالً جاللتـــه رســـالة ســـامية تقوم 

علـــى االنفتـــاح علـــى كل دول العالـــم 
وبناء عالقات متوازنة لتحقيق األمن 
التســـامح  قيـــم  وترســـيخ  والســـالم 
ومكافحـــة  والتنميـــة  واالســـتقرار 
الكراهيـــة والتمييـــز وإغـــالق األبواب 
أمـــام الجماعات المتطرفـــة اإلرهابية 
الشـــعوب،  وأمـــن  للســـالم  الكارهـــة 
ســـائالً هللا عز وجـــل أن يحفظ جاللة 
الملـــك ويوفقه ويرعاه ويســـدد على 
طريـــق الخيـــر خطاه لمواصلـــة قيادة 
مســـيرتنا المباركـــة لتحقيـــق المزيـــد 
لـــكل  واإلنجـــازات  النجاحـــات  مـــن 
مـــا فيـــه خيـــر وتقـــدم وأمـــن الوطـــن 

والمواطنين.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة من 
وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني 
رفع فيهـــا إلى أصدق مشـــاعر التهنئة 
والتبريـــكات بمناســـبة التوقيـــع علـــى 
مملكـــة  بيـــن  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، معربًا عن 
بالـــغ االمتنان والعرفـــان لجاللة الملك 

بتكليفه بالمهمة الوطنية الجليلة.
كما أعرب وزير الخارجية في البرقية 
عن بالغ اعتـــزازه وفخره بهذا اإلنجاز 
تحقـــق  الـــذي  التاريخـــي  السياســـي 
لمملكـــة البحريـــن برؤيـــة جاللة الملك 
الحكيمة وقراره الشجاع بإعالن تأييد 
الســـالم بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
إســـرائيل، انطالقـــا من إيمـــان جاللته 
الراســـخ بالتسامح والتعايش السلمي 
بين األمم والشـــعوب وحرص جاللته 
المعهود بأن يعم الســـالم واالســـتقرار 
الشـــرق األوســـط  واالزدهـــار منطقـــة 
لخير وصالح شـــعوبها، ســـائالً المولى 
العلـــي القدير أن يحفـــظ جاللة الملك 
ويمتعـــه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة، 

وأن يديـــم على مملكـــة البحرين نعمة 
األمـــن واألمـــان واالســـتقرار والتقدم 
واالزدهـــار فـــي عهـــد جاللتـــه الزاهـــر 

الميمون.
وأبـــدى وزيـــر الخارجية بالـــغ التقدير 
التـــي  المخلصـــة  للجهـــود  واالمتنـــان 
يبذلها صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
ورؤاه  المعهـــودة  بحكمتـــه  الـــوزراء 
التنمويـــة  المســـيرة  لتعزيـــز  النيـــرة 
مكانتهـــا  وتعزيـــز  البحريـــن  لمملكـــة 
المولـــى  االقليميـــة والدوليـــة، ســـائال 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه ويمتعه 
بـــدوام الصحة والعافية وطول العمر، 
وأن يديـــم على مملكـــة البحرين نعمة 
األمـــن واألمـــان واالســـتقرار والتقدم 
واالزدهار في هذا العهد الزاهر لجاللة 

الملك. 
كمـــا أعـــرب وزيـــر الخارجية عـــن بالغ 
لصاحـــب  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
للجهـــود  المســـتمر  ودعمـــه  الـــوزراء 
الدبلوماســـية لوطننـــا الغالـــي، ســـائال 
المولى العلي القدير أن يحفظ ســـموه 
ويمتعـــه بموفـــور الصحـــة والعافيـــة، 
وأن يديـــم على مملكـــة البحرين نعمة 
األمـــن واألمـــان واالســـتقرار والتقدم 

واالزدهار.

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس أوكرانيا

جاللة العاهل يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني وزير الخارجية
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البحرين تهنئ 
رئيس وزراء اليابان

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
وذلــك  ســوغــا،  يــوشــيــهــيــدي  ــى  إلـ تهنئة 
اليابان،  لوزراء  رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
له  وتمنياتهم  تهانيهم  خالص  تضمنت 

بالنجاح والتوفيق.

بمناســبة التوقيــع علــى إعــان تأييد الســام مع إســرائيل

جاللة الملك يتلقى تهنئة كبار أفراد العائلة والوزراء والمسؤولين

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيات تهنئة مـــن رئيس مجلس 
الشورى والوزراء وكبار المسؤولين؛ بمناسبة التوقيع 
على إعالن تأييد الســـالم بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل. 
وأعـــرب الجميـــع فـــي برقياتهم عـــن خالـــص التهاني 
إلـــى جاللة الملـــك، مؤكدين تأييدهم التـــام والمطلق 
لهـــذه الخطوة التاريخيـــة الشـــجاعة والحكيمة التي 
تجســـد النهج الحكيم لصاحب الجاللـــة في االنفتاح 
والتعايـــش على الجميـــع والتواصل البنـــاء والتعاون 
المثمـــر بيـــن مختلـــف الدول والشـــعوب، كمـــا تعكس 
جهـــود جاللته البـــارزة وحرصه المشـــهود على إنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وإقامة السالم العادل 
والشـــامل والدائم في منطقة الشـــرق األوسط لتنعم 
دولها وشعوبها بالســـالم واألمن واألمان واالستقرار، 
داعين هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ جاللته ويرعاه 
ويمتعـــه بموفـــور الصحة والعافية وطـــول العمر وأن 

يوفقه ويسدد على طريق الخير خطاه.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقية تهنئـــة من نائـــب رئيس 
مجلس العائلة المالكة ســـمو الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفـــة، أكـــد فيها التأييد المطلـــق والتام للمبادرة 
التاريخيـــة الحكيمة والتي تعكس رؤية جاللة الملك 
الســـديدة في التعايش الســـلمي والحوار بين األديان 
والثقافات المختلفة بما يســـهم في تحقيق مســـتقبل 

أكثر أماًنا واستقراًرا لجميع شعوب المنطقة.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس مجلس 
الشـــورى علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، أكد فيهـــا تأييده 
والمبـــادرة  المتقدمـــة  الخطـــوة  لهـــذه  ومســـاندته 
التاريخية الشـــجاعة التي اتخذها جاللته حفظه هللا 
والتي جســـدت النهج الســـامي في التعايش والحوار 
واالنفتـــاح وإشـــاعة الســـالم العـــادل والشـــامل فـــي 
ســـبيل إنهاء الصراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي ودعم 
مســـيرة الســـالم في الشرق األوســـط وتحقيق األمن 
واالســـتقرار والرخـــاء لتنعـــم دول وشـــعوب المنطقة 

بمستقبل آمن.
كذلـــك تلقى صاحب الجاللة برقيـــة تهنئة من رئيس 
المحكمـــة الدســـتورية الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، هنأ فيها جاللته بمناســـبة التوقيع 
على إعالن تأييد السالم مع إسرائيل، مؤكدا أن خيار 
الســـالم الذي اختاره جاللته كخيار إستراتيجي جاء 
تجسيًدا لرؤية جاللته الثاقبة ونهجه الحكيم، سائالً 
المولى تعالى أن يحفظ جاللته ويســـدد خطاه للسير 
قدمـــا لتعزيز مبادئ الشـــرعية الدوليـــة للتعايش في 

أمن وسالم.
وتلقـــى صاحب الجاللة برقية تهنئة من وزير التربية 
والتعليـــم ماجـــد بـــن علي النعيمي، أشـــاد فيهـــا بهذه 
المبـــادرة الشـــجاعة التـــي تجســـد الرؤيـــة الحكيمـــة 
لجاللة الملك لتحقيق األمن واالســـتقرار في المنطقة 
العربية والشـــرق األوســـط ضمن التوجهات الراسخة 
لمملكـــة البحرين بقيادة جاللته بتعزيز ســـبل الحوار 
والتعايـــش مع التأكيد على الســـالم العادل والشـــامل 

الذي يضمن حقوق الجميع.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقية تهنئـــة من رئيـــس محكمة 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التمييـــز 

المستشـــار عبدهللا بن حســـن البوعينيـــن، أعرب فيها 
عن تأييده ومســـاندته لهـــذه الخطوة التاريخية التي 
اتخذتهـــا المملكة بقيـــادة جاللته رعاه هللا، داعًيا هللا 
تعالى أن يحفظ جاللة الملك ويمتعه بموفور الصحة 
والعافيـــة، وأن يحقـــق لمملكـــة البحريـــن المزيـــد من 

التقدم والرخاء والرفعة.
وتلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة 
الملـــك لشـــؤون الســـلطة التشـــريعية محمـــد علي بن 
الشيخ منصور الســـتري، أعرب فيها عن تأييده لنهج 
جاللتـــه الحكيـــم لحمايـــة المصالـــح العليـــا للمملكـــة، 
مثمًنـــا المواقـــف الثابتـــة لجاللتـــه فـــي دعـــم القضية 
الفلســـطينية وهي محـــل التقدير واالعتـــزاز من قبل 
وموضـــع  والدولـــي  والعربـــي  البحرينـــي  المجتمـــع 
إشـــادة العالم المتطلع إلى السالم واالستقرار واألمن 

واالزدهار للدول والمجتمعات اإلنسانية كافة.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضة أيمن بن توفيـــق المؤيد، هنأ فيها 
جاللة الملك بتوقيع إعالن تأييد السالم مع إسرائيل، 
وأشـــاد بهـــذه بالخطـــوة التاريخيـــة الشـــجاعة والتي 
ســـتكون لها انعكاســـات إيجابية على إحالل الســـالم 
واالســـتقرار والتعايش والتآخي في الشـــرق األوسط 

والعالم.
جهـــاز  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  وتلقـــى جاللتـــه   
المخابرات الوطنـــي الفريق عادل بن خليفة الفاضل، 
أعـــرب فيها باســـمه ونيابة عـــن كافة منتســـبي جهاز 
المخابـــرات الوطنـــي عـــن أخلـــص التهانـــي لصاحـــب 
الجاللة بهذه الخطوة التاريخية الشجاعة، وأكد أنها 
ســـتكون مرتكزا أساســـيا للتوصل إلى السالم العادل 
والشـــامل وإعـــادة األمـــن واالســـتقرار واالزدهار في 

منطقة الشرق األوسط.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي الرفاع الرياضي الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
بـــن عبدهللا ال خليفـــة، هنأ فيها جاللة الملك باســـمه 
ونيابـــة عـــن مجلـــس اإلدارة وكافة منتســـبي النادي، 
وأشاد بجهود جاللته ودعمه إلحالل السالم وإرساء 
األمـــن فـــي المنطقـــة بمـــا يضمـــن لشـــعوبها وأجيالها 

القادمة العيش في بيئة أمن مستقرة.
وتلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس االتحـــاد 

البحرينـــي للرياضـــات البحريـــة الشـــيخ خليفـــة بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، رفـــع فيهـــا أصـــدق التهانـــي إلى 
صاحـــب الجاللة، مؤكًدا أن هذه الخطـــوة التاريخية 
ستســـهم في تحقيق مســـتقبل أكثر أماًنا واســـتقراًرا 
وازدهـــاًرا لكافـــة شـــعوب المنطقـــة ودعـــم القضيـــة 

الفلسطينية.
كذلـــك تلقـــى جاللـــة العاهـــل برقيـــة تهنئة مـــن عضو 
مجلس الشـــورى صباح بن ســـالم الدوسري، أكد فيها 
الوقـــوف صًفـــا واحًدا خلـــف قيادة جاللتـــه الحكيمة 
والتأييـــد المطلـــق لهـــذه الخطـــوة التاريخيـــة والتـــي 
تؤكد على نهج جاللته الراسخ في دعم جهود إرساء 
دعائم األمن والســـالم واالســـتقرار في المنطقة وبما 
يحقـــق المصالح العليا لمملكـــة البحرين على مختلف 

األصعدة.
كمـــا تلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة مـــن عضو 
مجلس الشـــورى عبد الرحمن محمد ســـيف جمشـــير 
أكـــد فيهـــا أن هـــذه الخطـــوة التاريخية ستســـهم في 
تعزيـــز األمن والســـالم في المنطقـــة والعالم وتفضي 
إلى ســـالم شـــامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني الشقيق.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك برقية تهنئة مـــن عضو مجلس 
الشـــورى رضـــا إبراهيم منفردي أشـــاد فيهـــا بالجهود 
الكبيـــرة لجاللـــة الملك والتي تعكس حـــرص المملكة 
المتواصل لتعزيز وترســـيخ دعائم األمن واالستقرار 

والسالم في المنطقة والعالم.
كمـــا تلقـــى جاللته برقيـــة تهنئة من عبـــدهللا بن حمد 
الماجـــد النعيمي نيابة عـــن قبيلة النعيمي رفعوا فيها 
خالـــص التهانـــي والمشـــاعر الصادقـــة والـــوالء علـــى 
هذه الخطـــوة التاريخية بالتوقيع علـــى إعالن تأييد 
الســـالم، معربيـــن عـــن بالـــغ االعتـــزاز بجهـــود جاللـــة 
الملك وسعيه إلى تحقيق السالم واالستقرار العالمي 
والتآخي والتسامح بين مختلف األديان والثقافات.

وتلقـــى صاحب الجاللة برقية تهنئة مماثلة من كافة 
أفـــراد قبيلـــة الرميحـــي رفعـــوا فيها خالـــص التهاني 
بهـــذه الخطـــوات المباركة التي تعكـــس رؤى جاللته؛ 
مـــن أجل ازدهـــار ونماء وطننا العزيز ونشـــر الســـالم 
واالســـتقرار فـــي ربـــوع المنطقـــة، مؤكديـــن وقوفهم 

صًفا واحًدا خلف قيادة جاللة الملك.
 كذلـــك تلقى جاللتـــه برقية تهنئة من عائلة الذواودة 
أكدوا فيهـــا وقوفهم جميًعا صًفا واحـــًدا خلف قيادة 
جاللة الملك، مشيدين بنهج جاللته الراسخ والثابت 

تجاه قضايا األمتين العربية واإلسالمية.
وتلقـــى جاللته برقية تهنئة من عضو مجلس النواب 
الســـابق جاســـم بن أحمد الســـعيدي رفع فيها خالص 
هـــذه  علـــى  والـــوالء  الصادقـــة  والمشـــاعر  التهانـــي 
الخطـــوات التاريخية والتي تؤكد نهـــج جاللة الملك 
الراســـخ والثابت في تعزيز فرص األمن واالســـتقرار 

والسالم العادل والشامل في المنطقة.
كما تلقى جاللته برقية تهنئة من رشـــدي آل عريقات 
وعائلته وعموم آل عريقات في البحرين، باركوا فيها 
الخطوات والقرارات السيادية التي اتخذتها المملكة 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك لمـــا فيـــه مصلحـــة ومســـتقبل 
البحرين، مشـــيدين بمواقف جاللته الداعمة لحصول 

الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة من ســـمو الشـــيخة 
مريـــم بنت ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 

دولـــة  مـــع  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  علـــى  التوقيـــع 
اسرائيل، باركت ســـموها فيها مبادرة جاللة الملك 
الحكيمة الرامية إلى إحالل السالم واالستقرار في 

المنطقة، ســـائلة البـــاري عز وجل أن يحفظ جاللته 
ويمتعـــه بموفور الصحة والســـعادة، وأن يوفقه لما 

فيه الخير والصالح لألمة العربية واإلسالمية.

جاللة الملك يتلقى تهنئة سمو الشيخة مريم بنت سلمان

تعزيز التواصل مع المواطنين لرصد وتلبية احتياجاتهم
ســمو محافــظ الجنوبيــة: مســتمرون في تلقــي ومتابعــة مالحظــات األهالي

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة عبـــر تقنية 
االتصال المرئي فـــي “المجلس اإلفتراضي” 
بعدد من األهالي والمواطنين، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيسى الدوسري وعدد من 

الضباط والمسؤولين من المحافظة.
وفي مســـتهل اللقـــاء رحب ســـمو المحافظ 
بالحضور، وأكد سموه أن المحافظة حريصة 
علـــى تعزيـــز التواصل مـــع المواطنين لرصد 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم فـــي مختلـــف مناطق 
المحافظة، ترسيخًا لدعائم األمن والسالمة 
فـــي جميـــع المناطـــق وتنفيـــذًا لتوجيهـــات 
وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة ، من خـــالل التعاون 
مـــع مختلف األجهزة األمنية وترســـيخ مبدأ 

األمن والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية.
كما بحث سموه أبرز إحتياجات المواطنين 
فـــي الجانـــب األمنـــي والخدمـــي والتنموي، 
الشـــراكة  دور  تعزيـــز  إلـــى  ســـموه  مشـــيرًا 
المجتمعيـــة وأن المحافظـــة مســـتمرة فـــي 
عبـــر  األهالـــي  مالحظـــات  ومتابعـــة  تلقـــي 
قنـــوات التواصل اإللكترونيـــة واالفتراضية 

وإيصال احتياجاتهم ومطالبهم للمسؤولين 
مـــن مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة لمتابعـــة 

تنفيذها.
وفـــي ختـــام “المجلـــس االفتراضـــي”، عبـــر 
عـــن  والمواطنيـــن  األهالـــي  مـــن  الحضـــور 

تقديرهـــم لحرص المحافظـــة الجنوبية في 
األهالـــي  ومتطلبـــات  احتياجـــات  متابعـــة 
الحثيـــث  والســـعي  المســـتمر  والتواصـــل 
لتحقيـــق الصـــورة الحضاريـــة الشـــاملة في 

ربوع المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يتحدث عبر االتصال المرئي في “المجلس اإلفتراضي” 

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية

السالم مع إسرائيل 
إنعاش لآلمال... 
وحكمة العاهل 

خالدة في الذاكرة



سمو ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية للقاح
قال ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة إن تأكيد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، على أّن ما يمس أي مواطن ومقيم يمس 
الوطــن بأكملــه هــو نهــٌج عّزز من الجهود الوطنية لفريق البحرين كافة وأســهم في تقديــم مختلف أوجه الدعم للمبادرات 
الراميــة للتصــدي للفيــروس، والتــي كان لهــا األثــر الكبيــر فيمــا حققتــه المملكــة خــالل مراحل تعاملهــا مع الفيــروس وما 

حصدته خاللها من إشادات من الجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه أمـــس 
بالتطـــوع ألخـــذ الجرعـــة األولـــى مـــن 
اللقـــاح المعطـــل ضمن المرحلـــة الثالثة 
لفيـــروس  للقـــاح  الســـريرية  للتجـــارب 
أعـــرب  حيـــث   ،)COVID-19( كورونـــا 
سموه عن شكره وتقديره لكافة الكوادر 
الصفـــوف  فـــي  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
األولـــى والداعميـــن للجهـــود الوطنيـــة 

فـــي مختلف الجهـــات المعنيـــة على ما 
يبذلونـــه مـــن عطاء متواصـــل ليل نهار 
مـــن أجـــل صحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وأضـــاف أن للجميـــع دورا فـــي نجـــاح 
لفيـــروس كورونـــا،  التصـــدي  مســـاعي 
وأن مـــا أبـــداه المواطنـــون والمقيمون 
الجهـــود  كافـــة  فـــي  إســـهامات  مـــن 

وتطـــوع للتجـــارب الســـريرية للمرحلة 
الثالثـــة مـــن اللقـــاح يؤكـــد روح فريـــق 
البحرين الواحد الداعمة لكافة الجهود 
الوطنيـــة مـــن قبل الجميع، وهي ســـمة 
من ســـمات البحرين؛ بوصفهـــا نموذًجا 
حضارًيـــا متقدًمـــا وخصلة مـــن خصال 
فـــي  جهـــًدا  يألـــون  ال  الذيـــن  أبنائهـــا 
مواجهـــة الصعـــاب، وهـــذا مـــا نفخر به 

عنـــد التحديـــات، فلدى أبنـــاء البحرين 
عـــزم وعزيمة تبعث األمل في النفوس 
وتعلـــي رايـــة الوطن فـــي كل الظروف، 
داعًيا ســـموه المولـــى القدير أن يحفظ 
البحريـــن ويرفـــع عنهـــا وعـــن البشـــرية 
جمعـــاء جائحـــة كورونـــا ويســـبغ علـــى 

الجميع نعمة الصحة والعافية.
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رفـــع هيكـــل “التربيـــة” التنظيمــــي إلــى “الخـدمـــة”
محمـــد بـــن مبـــارك يطلـــع علـــى مســـتجدات فحـــص الكـــوادر التعليميـــة

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفـــة أمس اجتمـــاع المجلس بتقنية 

االتصال عن بعد.
وقد اســـتهل ســـموه االجتماع باالســـتماع 
إلى عـــرض قدمته وزارة التربية والتعليم 
حـــول اســـتعدادات بـــدء العـــام الدراســـي 
2020/ 2021 الستقبال الطلبة والمعلمين، 
وذلك في ظل مســـتجدات جائحة كورونا 
“كوفيـــد19-”، حيـــث اطلـــع المجلس على 
اإلجراءات التي تـــم اتخاذها لبدء العودة 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي  المدرســـية 
علـــى مجريـــات  اطمـــأن  كمـــا  والخاصـــة، 
عملية فحص أعضـــاء الهيئتين التعليمية 
واإلدارية في المدارس تنفيًذا لتوجيهات 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والتـــي نّصـــت على تأجيـــل البدء 
الحكوميـــة  للمـــدارس  الدراســـي  العـــام 
لفتـــرة أســـبوعين حتـــى يتســـنى فحـــص 
جميـــع الكـــوادر التعليميـــة فـــي المـــدارس 

الحكومية.  وقد وّجه ســـمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة باستمرار التنسيق بين 
وزارة التربيـــة والتعليـــم والفريق الوطني 
الســـتكمال  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
عمليـــة الفحص وتطبيـــق الخطط الازمة 

بناء على النتائج.
 بعـــد ذلـــك، اســـتمع المجلـــس إلـــى عرض 
تفصيلـــي حول آخر مســـتجدات مشـــروع 
التربيـــة  لـــوزارة  المؤسســـية  الهيكلـــة 
التربيـــة  وزارة  وكيـــل  قدمـــه  والتعليـــم 
والتعليم للموارد والخدمات رئيس اللجنة 
التوجيهية للمشـــروع، حيث تمت إحاطة 
المجلـــس علًما بالتقـــّدم المحرز تجاه عدد 
مـــن األهـــداف المتعلقـــة باإلطـــار الموحـــد 
للبرامج الحكومية ذات األولوية المتعلقة 
الهيـــكل  مشـــروع  خـــال  مـــن  بالتعليـــم 

المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.
 كمـــا تـــم اســـتعراض الهيـــكل المؤسســـي 
الرئيســـي وما يتبعه من هيـــاكل تفصيلية 
تـــم  التـــي  التعديـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
إدخالهـــا على الهيكل في ضوء مناقشـــات 
اللجنة التوجيهية والشـــركة االستشـــارية 
للمشـــروع ومـــا تـــم رفعـــه إلـــى المجلـــس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا 

الشـــأن، حيث وافق المجلس بعد التداول 
في التفاصيل ومناقشتها باستفاضة على 
جميع التعديـــات التي تم إدخالها، ووّجه 
برفـــع الهيـــكل التنظيمـــي لـــوزارة التربيـــة 

والتعليم إلى مجلس الخدمة المدنية.
 وقـــد أشـــاد المجلس بالجهـــود التي بذلت 
للمشـــروع  التوجيهيـــة  اللجنـــة  مـــن قبـــل 
والعاملين ضمن فرق المبادرات مما أسهم 
في سير المشروع وفق الخطط المعتمدة 
لذلـــك.  ثم ناقش المجلس مخرجات فرق 
اســـتراتيجية  بتنفيـــذ  المختصـــة  العمـــل 
التعلـــم ما بعد المدرســـي )ما بعـــد المرحلة 
الثانوية( حيث اســـتمع المجلس إلى شرح 
قدمه وزير شـــؤون الشباب والرياضة عن 
أبرز المقترحـــات والتوصيات التي انتهت 
إليها بعـــض فرق العمـــل المتعلقة بمجلس 
التعليـــم  ومؤسســـات  العالـــي  التعليـــم 
التطبيقـــي ونظـــام االمتحانـــات الموحدة 
والتـــي تضمـــن إحداث التطوير المنشـــود، 
حيـــث وافـــق المجلـــس علـــى التوصيـــات 
المرفوعـــة فـــي هذا الشـــأن ووجـــه بالبدء 
بإنجاز اآلليات القانونية واإلدارية الازمة 

لوضع التوصيات حيز التنفيذ.
 وقد أشـــاد ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 

آل خليفـــة بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 
رئيـــس وأعضـــاء فـــرق العمـــل، معرًبـــا عن 
األمـــل فـــي أن تســـهم هذه الخطـــوات في 
االرتقـــاء بمخرجـــات التعليـــم األكاديمـــي 
والتطبيقـــي وتوافقهـــا مع برامـــج التنمية 

ومتطلبات سوق العمل.
 وفيمـــا يخـــص التقاريـــر المرفوعـــة إلـــى 
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  مـــن  المجلـــس 
والتدريب، فقد اطلع المجلس على نتائج 
هـــذه التقاريـــر، والتـــي تضمنـــت مراجعـــة 
أداء )9( مـــدارس حكوميـــة، و)3( مدارس 
خاصـــة، ومؤسســـتي تدريـــب مهنـــي و)3( 
إلـــى  باإلضافـــة  عـــاٍل،  تعليـــم  مؤسســـات 
تدريـــب  مؤسســـات   )4( إدراج  قـــرارات 
وطنيـــة  مؤهـــات   )8( وتســـكين  مهنـــي، 
وإســـناد )5( مؤهـــات أجنبيـــة، وقد وافق 
المجلس على رفع التقرير الســـنوي 2020 

للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماد.
 وفي ســـياق متصل، اطلـــع المجلس على 
تقريـــر هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
حول تقييم ممارسات وتطبيقات التعليم 
والتدريـــب عـــن بعد فـــي مملكـــة البحرين 
خـــال فتـــرة جائحـــة كورونـــا “كوفيد19- 
في العام الدراســـي الماضي 2019/2020، 

والـــذي شـــهد تحوال إلـــى التعليـــم عن بعد 
واســـتخدام منصات التعلم عبر اإلنترنت، 
حيـــث تمـــت مناقشـــة التقريـــر واالطـــاع 
علـــى النتائـــج التـــي خلصـــت إليهـــا عملية 
التقييم. وفي هذا الســـياق، أشاد المجلس 
بتجربـــة الفصـــول االفتراضيـــة المركزيـــة 
التـــي نفذتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم في 
المـــدارس الحكوميـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء 
مـــا ورد فـــي تقريـــر هيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب، وأوصـــى بدراســـة توصيـــات 
تقريـــر الهيئـــة بتعميم هـــذه التجربة على 

كامل المرحلة اإلعدادية.
 كما أشاد المجلس بالحصص االفتراضية 
وممارســـات التعلـــم عـــن بعـــد فـــي بعـــض 
المـــدارس الخاصـــة التـــي شـــملتها عمليـــة 
التقييـــم، وقد وافق المجلس على التقرير 
المرفـــوع تمهيـــدًا لعرضـــه علـــى مجلـــس 

الوزراء الموقر.
 وانتقـــل المجلـــس لمناقشـــة البنـــد األخير 
علـــى جـــدول األعمـــال، حيـــث اســـتعرض 
إطار تقييم جودة الممارســـات المدرســـية 
فـــي  التعليم/التدريـــب  وممارســـات 
األوضاع االستثنائية للمدارس الحكومية 
تنفيـــذ  تأجيـــل  ناقـــش  كمـــا  والخاصـــة، 
الســـادس  للصـــف  الوطنيـــة  االمتحانـــات 
والصف الثاني عشر للعام الدراسي 2020/ 
2021.   وفي ختام االجتماع، شـــّدد ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة على 
أهميـــة التـــزام الجميـــع بإرشـــادات الفريق 
التصـــدي  لدعـــم جهـــود  الطبـــي  الوطنـــي 
وبمـــا   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  لجائحـــة 
تضمنـــه الدليل اإلرشـــادي إلعـــادة افتتاح 
المؤسســـات التعليمية، حفاًظا على صحة 

وسامة الجميع عند استئناف عملهم.
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اســـتقبل مستشـــار جالة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية 
أمس ســـفير جمهورية ألمانيـــا االتحادية 

لدى مملكة البحرين كاي ثامو بوكمان.
الســـفير كاي ثامـــو بوكمـــان  وقـــد أشـــاد 
بتوقيـــع مملكـــة البحريـــن إعـــان تأييـــد 
الســـام مع إســـرائيل، مؤكـــًدا أنها خطوة 
تاريخية إســـتراتيجية من شأنها المضي 
واالســـتقرار  واألمـــن  إحـــال  بجهـــود 
ومســـاعي تحقيق الرخاء والتقدم آلفاق 

أرحـــب لصالـــح دول وشـــعوب المنطقـــة 
بأسرها.

وقـــد أعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بن 
محمد آل خليفة عن شـــكره للســـفير كاي 
ثامـــو بوكمان، وتقديـــره لمواقـــف ألمانيا 

لمملكـــة  الداعـــم  الصديقـــة  االتحاديـــة 
البحريـــن، منوًهـــا بمـــا يبذله  الســـفير من 
جهـــود طيبـــة ومتواصلـــة ألجـــل تحقيق 
أهداف البلدين الصديقين في فتح آفاق 

أوسع للتعاون الثنائي.

أعـــرب محافظ الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة، ونيابـــة عـــن أهالـــي 
المحافظة، عن الـــوالء والتأييد 
المطلـــق لعاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة الخطوات 
الشـــجاعة والحكيمـــة لجالتـــه، 
تأييـــد  إعـــان  علـــى  والتوقيـــع 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الســـام 

ودولة إسرائيل.

وأوضح أن هذا القرار الســـيادي 
الحكيـــم من جالتـــه يؤكد نهج 
الســـام  تعزيـــز  فـــي  البحريـــن 
والتعايش، وســـيتم توثيق هذا 
الموقـــف التاريخـــي في ســـجل 
اإلنجازات التي تشـــهدها مملكة 
البحرين على المستوى المحلي 
واإلقليمـــي والعالمي، حيث يعد 
موقفا شجاعا للمملكة في سبيل 
والســـام  االســـتقرار  تحقيـــق 

لجميع شعوب المنطقة.

ــن ـــن البلديـ ــي بي ـــاون الثنائـ ـــع للتع ـــاق أوس ـــح آف فت ــة ــ ــظ ــ ــاف ــ ــح ــ ــم ــ ــة عـــــــن أهـــــــالـــــــي ال ــ ــابـ ــ ــيـ ــ نـ
سفير ألمانيا يشيد بتوقيع إعالن تأييد السالم سمو محافظ الجنوبية يؤكد الوالء والتأييد المطلق لجاللة الملك
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المحافظـــة  محافـــظ  عبـــر 
العصفـــور  علـــي  الشـــمالية 
عـــن خالـــص معانـــي الـــوالء 
البـــاد  لعاهـــل  والوفـــاء 
صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مثمًنا 
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات 
مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم 
فـــي  والســـام  التعايـــش 
منوهـــا  األوســـط،  الشـــرق 
إلى أن إعان تأييد الســـام 
بيـــن مملكـــة البحرين ودولة 
لضمـــان  يأتـــي  إســـرائيل 
حقوق الشـــعب الفلســـطيني 
آفاقـــا  ويفتـــح  الشـــقيق، 
جديـــدة للمملكـــة فـــي مزيد 
من االنفتاح نحو العالم وفًقا 
للمعايير والعاقات الدولية.

وقـــال المحافـــظ “إن مملكة 

علـــى  حريصـــة  البحريـــن، 
حقوق الشـــعب الفلســـطيني 
وكانـــت  وآمالـــه،  وتطلعاتـــه 
صاحـــب  بقيـــادة  ومازالـــت 
تســـعى  الملـــك،  الجالـــة 
فـــي تقريـــب وجهـــات النظر 
العـــادل  الســـلمي  والحـــل 

لجميع األطراف”.

رفع محافظ محافظة العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أسمى 
آيـــات التهاني والتبريكات لمقام عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة الخطوة 
التاريخية بالتوقيـــع على إعان تأييد 
الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 

إسرائيل.
وأوضـــح أن هـــذه الخطوة الشـــجاعة، 
تجســـد دور جالـــة الملـــك فـــي دعـــم 
العـــادل  الســـام  مســـيرة  وترســـيخ 
والشـــامل في الشـــرق األوسط، منوها 
إلـــى أن المبادرة التـــي اتخذتها مملكة 
البحريـــن تعكـــس حـــرص جالتـــه في 
نشر ثقافة التسامح والمحبة والعدالة 
بيـــن شـــعوب العالـــم، وتدعم مســـاعي 
إحال الســـام من خال تعزيز مبادئ 
الحوار بما يحقق الســـام واالســـتقرار 

والتنمية في المنطقة.

البحريـــن  مملكـــة  مبادرتـــي  أن  وأكـــد 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
الشـــقيقة، ستسهمان في الدفع بجهود 
يضمـــن  وشـــامل  عـــادل  حـــل  إيجـــاد 
لحقوقـــه  الفلســـطيني  الشـــعب  نيـــل 
الدولتيـــن،  لحـــل  وفًقـــا  المشـــروعة 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

بما يحقق السام الدائم بالمنطقة.

رفـــع محافظ محافظة المحرق ســـلمان 
بن هندي المناعي، برقيات تأييد ووالء 
وقراهـــا  بمدنهـــا  المحـــرق  أهالـــي  مـــن 
كافـــة إلـــى المقام الســـامي لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مؤكـــدا أن أهالي المحافظة 
كافـــة، يقفون صفا واحـــدا ووقفة رجل 
جالتـــه  وجهـــود  مســـاعي  مـــع  واحـــد 
فـــي تحقيـــق الســـام علـــى الصعيديـــن 

اإلقليمي والدولي.
وأكـــد المحافـــظ أن التاريـــخ، سيســـطر 
مملكـــة  مواقـــف  ذهـــب  مـــن  بحـــروف 
البحريـــن ومليكها في مســـيرة الســـام 
بيـــن  والتآخـــي  الدينـــي  والتســـامح 
المحافـــظ  واعتبـــر  كافـــة.  األعـــراق 
الكريمـــة  المبـــادرات  هـــذه  واألهالـــي، 
واالتفاقات الدولية تســـاهم في ضمان 
حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، 
وتحقيق االستقرار في المنطقة، وهكذا 

المبـــادرات ال تصـــدر إال مـــن العظمـــاء 
وأمثلـــة  عظيمـــة  مضاميـــن  وتحمـــل 

صادقة لرسائل السام والمحبة.
اآلبـــاء  مدينـــة  أهالـــي  أن  وأوضـــح 
واألجداد، ســـطروا منذ عشرات السنين 
المواقـــف العروبيـــة والقوميـــة، واليوم 
واألحفـــاد،  الجديـــدة  األجيـــال  تعيـــد 

مسيرة آبائهم وأجدادهم.
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سموه: إسهامات 
المواطنين 

والمقيمين تؤكد روح 
فريق البحرين الواحد

علي العصفورالشيخ هشام بن عبدالرحمنسلمان بن هندي

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة



إبراز جهود المرأة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
النساء لتعليم  الــهــادفــة  الــســيــاســات  بــشــأن  الــخــبــرات  ــادل  ــب ت

ــبــحــريــن مــمــثــلــة في  شـــاركـــت مــمــلــكــة ال
افتراضية  بندوة  للمرأة  األعلى  المجلس 
ــوم  ــعــل ــاالت ال ــجــ ــرأة فــــي مــ ــ ــمـ ــ ــول “الـ ــ حـ
والرياضيات”  والهندسة  والتكنولوجيا 
ــاون اإلســـامـــي  ــعـ ــتـ نــظــمــتــهــا مــنــظــمــة الـ
للتعاون  الــدائــمــة  اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون 
المنظمة  فـــي  ــتــكــنــولــوجــي  وال الــعــلــمــي 
للتنمية  اإلسامي  والبنك  “الكومستيك” 
ومنظمة العالم اإلسامي للتربية والعلوم 

والثقافة “اآليسيسكو”.
للمرأة  األعــلــى  المجلس  عــضــو  وأكــــدت 
تنظيم  مجلس  رئــيــســة  جــمــعــان،  مــريــم 
مجلس  رئيس  الهندسية،  المهن  مزاولة 
إدارة هيئة تنظيم االتصاالت  في مداخلة 
مــوضــوع مشاركة  أن  الــنــدوة  لها خــال 

المرأة في مجاالت علوم المستقبل يمثل 
األجندة  على  الرئيسة  األولويات  إحدى 
وقالت  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  التنموية 
خبرة  كبيت  للمرأة  األعلى  المجلس  إن 
وطــنــي معني فــي شـــؤون تــقــدم الــمــرأة 
كافة  بالتعاون مع شركائه وعلى  يسعى 
األصعدة والمستويات الوطنية والدولية 
ــى تــعــزيــز مــشــاركــة الـــمـــرأة فـــي كــافــة  إلـ
مشاركتها  ــم  ودعـ الــحــيــويــة،  الــمــجــاالت 
ومنها  فيها،  دورهـــا  وإبـــراز  وحــضــورهــا، 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 

والرياضيات.
لهذه  واســتــكــمــاال  أنــه  وأضــافــت جمعان 
الـــجـــهـــود، تـــم إطــــاق “بـــرنـــامـــج وطــنــي 
ــي عــلــوم  ــســيــن فــ ــجــن ــتــــوازن بـــيـــن ال ــ ــل ــ ل
لتنفيذ  نوعية  كإستراتيجية  المستقبل” 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 

تأخذ في االعتبار تكامل وتطوير الجهود 
المستقبل  علوم  مــجــاالت  فــي  الوطنية 
واالنطاق بها كخطة عملية تشاركية مع 
كافة مؤسسات القطاع العام ومؤسسات 

القطاع الخاص والمجتمع المدني.
دائما  تؤكد  البحرين  مملكة  إن  وقــالــت 
ــود الـــداعـــمـــة  ــهـ أهـــمـــيـــة اســـتـــدامـــة الـــجـ
لــمــشــاركــة الــمــرأة ضــمــن مــجــاالت علوم 
اللقاءات  واستثمار  الــواعــدة  المستقبل 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة؛ لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
والعمل المشترك بين الدول األعضاء في 
وضع الخطط والبرامج الرامية لمعالجة 
التحديات التي تقف أمام المرأة وتقدمها 
في هذه المجاالت، مبينًة أنه من المفيد 
فرصة  تعد  التي  اللقاءات  هذه  استثمار 
الناجحة  ــتــجــارب  وال الــخــبــرات  لــتــبــادل 
وبــرامــج  ســيــاســات  بــوضــع  يتعلق  فيما 

ــمـــرأة وانــخــراطــهــا  فـــي مــجــال تــعــلــيــم الـ
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  تخصصات  فــي 
القتراح  إضافة  والرياضيات،  والهندسة 
ــمــرأة  ــدرات ال ــ ــهــدف لــتــنــمــيــة قـ بـــرامـــج ت
من  يعزز  بما  المجاالت  هذه  في  العاملة 
ضمن  مشاركتها  واســتــدامــة  تنافسيتها 

المجاالت االقتصادية الواعدة.
حول  االفتراضية  الندوة  خال  تم  وقد 
“المرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
الضوء  تسليط  والرياضيات”  والهندسة 
على جهود الكومستيك والبنك اإلسامي 
للتنمية واآليسيسكو في مجال النهوض 
بالمرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والــهــنــدســة والــريــاضــيــات، إضــافــة إلــى 
ــمــرأة  تــقــديــم لــمــحــة عــامــة عـــن وضـــع ال
والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  مجال  في 
ــدول  ــ ــي ال والــهــنــدســة والـــريـــاضـــيـــات فـ

التعاون اإلسامي،  األعضاء في منظمة 
كوفيد19-  جائحة  تأثير  إلــى  والتطرق 
العلوم  تعليم  ومستقبل  التعليم  على 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

خصوصا للفتيات والنساء.
أجهزة  إبــراز جهود  الندوة على  وركــزت 
دعم  فــي  المعنية  المنظمة  ومــؤســســات 
ــي مـــجـــال تــعــزيــز  الـــــــدول األعــــضــــاء فــ

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تدريس 
ــتـــاة، وأهـــم  ــفـ والـــريـــاضـــيـــات لــلــمــرأة والـ
الــفــرص الـــذي يــوفــرهــا البنك اإلســامــي 
أهمية  إلى  للتنمية واآليسيسكو، إضافة 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تدريس 
الــدول  في  والفتاة  للمرأة  والرياضيات 
ــداعــيــات  ــاء خـــاصـــة فـــي ظـــل ت ــضــ األعــ

جائحة كورونا. 

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة
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بدء تقييم المشروعات المشاركة بـ “أفضل مشروع تطوعي”
ازدياد المتنافسين على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي واهتمام الفت بقضايا الصحة

بدأت لجنة تحكيم جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
ألفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين، تقييم المشروعات 
المقدمــة مــن الجمعيــات والفــرق التطوعيــة واألفــراد، والتــي 
تنظمهــا جمعيــة الكلمــة الطيبــة للعــام الســادس علــى التوالــي 
كأحد أفرع جائزة ســمو الشــيخ عيسى بن على آل خليفة للعمل 

التطوعي. 

ــد رئــيــس االتـــحـــاد الــعــربــي  وأكــ
الكلمة  جمعية  رئيس  للتطوع 
الطيبة حسن بوهزاع أن زيادة 
ــمــشــروعــات الــمــشــاركــة  عـــدد ال
فــي الــجــائــزة هــذا الــعــام والتي 
دليل  مشروعا،   50 إلى  وصلت 
على ما وصلت إليه الجائزة من 
على  سمعة  ومن  ونجاح،  تميز 

مستوى المجتمع البحريني.
وأضاف أن النسخة السادسة من 
الجائزة تشهد تطورا كبيرا على 
مستوى المشروعات التطوعية؛ 
انــطــاقــتــهــا  الـــجـــائـــزة مــنــذ  ألن 
من  مجموعة  وضــعــت  ــــى  األول
مستوى  رفعت  التي  المعايير 
ناحية  من  التطوعية،  األعمال 
فــكــرة الــمــشــروع واســتــدامــتــه، 
ــي يــعــالــجــهــا  ــتــ ــ ــلـــة ال والـــمـــشـــكـ
واآلثـــار  المستهدفة،  والــفــئــات 
اإليجابية الملموسة، ثم الريادة 
ــمــشــروعــات،  واالبـــتـــكـــار فـــي ال
واآلليات والوسائل المستخدمة 
ــع الــمــجــتــمــع،  فـــي الـــتـــواصـــل مـ
ــــى مــعــيــار عــاقــة  بـــاإلضـــافـــة إل
المشروع في التخفيف من آثار 
)كوفيد  كوونا  جائحة  وتبعات 
في  استحداثه  تــم  والـــذي   )19
هـــذه الــنــســخــة، مــنــوهــًا إلـــى أن 
أسهمت  ــتــي  ال الــمــعــايــيــر  هـــذه 
الملحوظ  التطور  تحقيق  فــي 
ــد أهــم  ــو أحــ ــلــمــشــاركــيــن، وهــ ل

أهداف الجائزة.
بين  ــافــســة  ــمــن ال أن  وأوضــــــح 
ستكون  المشاركة  المشروعات 

ــق 19  ــوافــ ــ ــم ــ ــت ال ــبـ ــسـ يــــــوم الـ
سيقوم  حيث  الجاري،  سبتمبر 
مشاريعهم  بعرض  المشاركون 
التحكيم  لجنة  أمام  التطوعية 
برئاسة فالح الرويلي وعضوية 
ــدي  ــ ــمـ ــ ــد أحـ ــ ــم ــحــ كـــــــل مـــــــن مــ
المنصة  عبر  مــرهــون،  وإيــمــان 
وستتم   ،Zoom اإلفــتــراضــيــة 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم الــمــوضــوعــي 

أوناين.
ــزاع تــصــريــحــه  ــوهــ ــ واخـــتـــتـــم ب
ــن خـــالـــص أمــنــيــاتــه  مـــعـــربـــا عــ
في  الــمــشــاركــيــن  للمتطوعين 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  جائزة 
علي آل خليفة ألفضل مشروع 
لهم  متمنيا  بحريني،  تطوعي 
عبر  وقــويــة  متميزة  انــطــاقــة 
ــزة، كــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر  ــائـ ــجـ الـ
عيسى  الشيخ  لسمو  والعرفان 
دعمه  على  خليفة  آل  علي  بن 
منطلق  من  للجائزة  المتواصل 
حرص سموه على زيادة الدعم 
للمشاريع التطوعية التي تخدم 
وتساهم  البحريني  المجتمع 
الحكومية  الــجــهــود  ــم  دعـ فــي 

وتحقيق التنمية الشاملة.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس لجنة 
ــح الــرويــلــي إن  الــتــحــكــيــم فــال
الـــمـــشـــروعـــات الـــمـــقـــدمـــة مــن 
التطوعية  والــفــرق  الجمعيات 
ــتــنــوع،  ــال واألفــــــــراد تــمــيــزت ب
تــكــون  تــســتــحــق أن  وبــعــضــهــا 
على المستوى اإلقليمي وليس 
ــبــحــريــنــي فــحــســب، مــنــوهــا  ال

بـــاتـــســـاع رقـــعـــة الــمــتــطــوعــيــن 
عمرية  فــئــات  مــن  المتقدمين 
مختلفة، الفتا إلى زيادة وجود 
مـــشـــروعـــات اهــتــمــت بــقــضــايــا 
الــصــحــة، وهـــو مــا يــؤكــد وعــي 
البحريني  المجتمع  وتــكــاتــف 

في ظل هذه الظروف.
لــم يعد  الــتــطــوع  وأضــــاف أن 
سواء  بعينها  فئة  على  قاصرا 
الــشــبــاب، ولكن  الــســن أو  كــبــار 
نــجــد مـــشـــروعـــات تــجــمــع بين 
ــذا األمــر  الــفــئــتــيــن مــعــا؛ ألن هـ
يعكس أن المجتمع غير مجزئ، 
شريحة  يخاطب  ال  والتطوع 
ــبـــاب  ــح الـــشـ ــ ــبـ ــ ــة، وأصـ ــنـ ــيـ ــعـ مـ
ــن أصـــحـــاب  ــ ــدون مـ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ يـ
على  ذلــك  وينعكس  الخبرات، 

المشروعات التطوعية.
الــمــنــظــمــة  ــة  ــجــن ــل ال أن  ــــذكــــر  ُي
للفائزين  نقدية  جوائز  رصدت 
بالجائزة والتي تقدر بـ 20,000 
فئات  على  موزعة  دوالر  ألــف 
ــراد والــجــمــعــيــات والــفــرق  ــ األفـ
ــمــقــيــمــيــن من  ــتــطــوعــيــة وال ال
جــمــيــع الــجــنــســيــات الــقــائــمــيــن 
عــلــى أعــمــال تــطــوعــيــة تخدم 
وستسلم  البحريني،  المجتمع 
ــز فـــي احــتــفــال  ــوائـ ــجـ هــــذه الـ
الشيخ  سمو  بجائزة  الجمعية 
خليفة  آل  عــلــي  بـــن  عــيــســى 
التطوعي  العمل  رواد  لتكريم 
)الكوادر الوطنية في الصفوف 
سبتمبر  شــهــر  فـــي  األمـــامـــيـــة( 

الجاري.

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسن بوهزاعفالح الرويلي

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

رئيس “السيادة االنتقالي” يشيد بالدعم الملكي للشعب السوداني
أشاد رئيس مجلس السيادة االنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
بجهــود عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
فــي دعــم الشــعب الســوداني خصوًصــا فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا 
السودان جراء السيول والفيضانات. معربا عن إعجابه الشديد باألسلوب 

المؤسسي لجاللة الملك في إدارة الحكم وصداقته القوية مع جاللته.

ــه مملكة  بـ ــا قـــامـــت  الـــبـــرهـــان مـ وثـــمـــن 
ــن تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات  الـــبـــحـــريـــن مــ
الفيضانات  اإلغاثية واإلنسانية لضحايا 
األخوية  العاقة  والسيول. مؤكًدا عمق 
بين  تــربــط  الــتــي  المتميزة  الــتــاريــخــيــة 

مملكة البحرين وجمهورية السودان.
ــدى لـــقـــاء رئـــيـــس مجلس  ــ ــك ل ــ ــاء ذل جــ
ــســيــادة االنــتــقــالــي الــفــريــق أول ركــن  ال
العام  األمين  بمكتبه  البرهان  عبدالفتاح 
اإلنسانية  لــأعــمــال  الملكية  للمؤسسة 
الصحة  وزارة  ووكيل  السيد  مصطفى 

بمناسبة  الــمــرافــق،  والــوفــد  المانع  وليد 
مساعدات  لتقديم  لــلــســودان  زيــارتــهــم 
ــبــحــريــن لــلــشــعــب الــســودانــي  مــمــلــكــة ال

وزيارة بعض المناطق األكثر تضرًرا. 
ــيــس مجلس  ــارة، نــقــل رئ ــ ــزي ــ ــاء ال ــنـ وأثـ
الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي تــحــيــاتــه لــجــالــة 
النبيل  األخوي  الموقف  هذا  على  الملك 
وتــضــامــنــه مــع الــشــعــب الــســودانــي في 

الظروف التي يمر بها. 
وأشاد بعمق العاقة األخوية التاريخية 
الــذي  والتطور  الشقيقين  البلدين  بين 

السودانية  البحرينية  العاقات  تشهده 
للتعاون  البلدين  بين  المشتركة  والرغبة 
المجاالت وتبادل  المشترك في مختلف 
الــخــبــرات وفــتــح الــفــرص لــرجــال المال 
في  لاستثمار  البحرينيين  واألعــمــال 
الطبيعية  بـــالـــمـــوارد  الــغــنــي  الـــســـودان 
ــفــرص االســتــثــمــاريــة الــواســعــة التي  وال

يمتلكها السودان. 
جالة  تحيات  السيد  نقل  جــانــبــه،  مــن 
الفيضانات  ضحايا  في  وتعازيه  الملك 

من  المزيد  جالته  وتمنيات  والسيول 
ــســام واالســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة لشعب  ال

السودان.
وقدم شرحا عن عمل المؤسسة الملكية 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة عــلــى الــمــســتــوى 
ــي تحظى  ــتـ والـ ــي  ــارجـ ــخـ والـ الــمــحــلــي 
الملك ودعم  كبير من قبل جالة  بدعم 
رئيس  برئاسة  الحكومة،  قبل  كريم من 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــــوزراء  ال
ومــؤازرة  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
لرئيس مجلس  النائب األول  العهد  ولي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــــوزراء  ال
سلمان بن حمد آل خليفة، وبقيادة شابة 
لأعمال  الملك  جالة  لممثل  وطموحة 
الشيخ  الشباب سمو  اإلنسانية وشؤون 
ناصر بن حمد آل خليفة وبمساندة من 

شعب البحرين الكريم حيث تمكنت من 
تحقيق العديد من اإلنجازات.

واختتم السيد أن المؤسسة تعمل على 
ــجــهــود من  الــعــديــد مـــن الـــمـــبـــادرات وال
الــســودان وذلك  أجــل دعــم األشقاء في 
انطاقا من العاقات األخوية التاريخية 
المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 

وجمهورية السودان الشقيقة.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنساني

فتح الفرص لرجال 
األعمال البحرينيين 

لالستثمار في 
السودان

خطوة شجاعة ورؤية حكيمة
Û  ..أمــس جــرت مراســيم إعان تأييد الســام بيــن مملكة البحرين ودولة إســرائيل

وقد مّثل مملكة البحرين في التوقيع معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف 
الزيانــي. وفــي الوقت نفســه تمت مراســيم توقيــع االتفاق اإلماراتي اإلســرائيلي 

حيث مّثل اإلمارات وزير خارجيتها سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان.
Û  ــا واختراًقــا شــجاًعا باتجــاه هــذان االتفاقــان اعتبرهمــا المراقبــون حدًثــا تاريخيًّ

طريق السام الشامل واألمن واالستقرار في المنطقة.
Û  بحكمــة ســيدي صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهــل مملكة

البحريــن المفــدى ورؤيته الثاقبة.. وفي إطار التعاون البناء مع اإلدارة األميركية 
الحليــف االســتراتيجي للبحريــن تــم الوصــول إلى هــذا االتفــاق التاريخي بهدف 
تبادل العاقات الدبلوماســية بين الجانبين البحريني واإلســرائيلي لفتح صفحة 
جديــدة مــن العاقــات الثنائيــة التي تتأســس علــى المصالح المشــتركة للشــعبين 

والبلدين بعيًدا عن العداء والحروب والمقاطعة.
Û  القــرار الــذي اتخذته مملكــة البحرين ودولة اإلمارات وحكومة إســرائيل هو قرار

اســتراتيجي يفتــح مســاًرا جديًدا لعاقــات وثيقة ومتطورة على مدى الســنوات 
القادمة ويســاهم في بناء مســتقبل واعد ومشــرق لشــرق أوســط جديد تعلو فيه 

رايات السام والتعاون واحترام اآلخر.
Û  أكدت مملكة البحرين عدة مرات قبل اإلعان عن االتفاق وبعده تأييدها للسام

بين العرب واإلســرائيليين دون أن تتخلى عن دعم الشــعب الفلســطيني الشــقيق 
وتطلعاتــه المشــروعة إلقامــة دولتــه المســتقلة علــى ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا 
القدس الشــرقية.. دون المســاس بالمقدســات اإلســامية والمسيحية في القدس 

وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق كافة.
Û  مــا تــود البحريــن أن تؤكــد عليــه دائًما أنها ســتبقى تعمل من أجل إرســاء الســام

العــادل والشــامل فــي المنطقــة، علــى أســاس مبــادئ وقــرارات األمــم المتحــدة 
ومجلس األمن الدولي ومبادرة الســام العربية. كما أننا نؤكد أن مملكة البحرين 
اختارت خيار الســام انطاًقا من حقوقها الســيادية كدولة مســتقلة ذات ســيادة 
للقانــون  السياســية واالقتصاديــة وفًقــا  أولوياتهــا وأهدافهــا ومصالحهــا  تــدرك 
الدولــي.. وال تقبــل أن يملــي عليها أحــد مواقفها ونهجها السياســي الذي اختارته 

بإرادتها الوطنية وإدراًكا لمصالح شعبها وتعزيًزا ألمنها واستقرارها.
Û  وكلنــا ثقــة بقيادتنــا الحكيمة ووقوف شــعب البحرين العزيــز بصابة وقوة خلف

قيادته واعتزازه بها.
Û  إن البحريــن اختــارت نهــج الســام وانحــازت إلــى مصالحهــا السياســية واألمنية

المنطقــة ومنهــا  فــي  التحديــات والتدخــات اإليرانيــة  لمواجهــة  واالقتصاديــة 
شــؤوننا الداخليــة وكذلــك كل التدخــات الخارجيــة، وقــد تعــّززت بهــذا االتفــاق 
تحالفــات االســتراتيجية لحمايــة كيانهــا وهويتهــا ووجودهــا.. حفــظ هللا مملكــة 
البحريــن الحبيبــة وقيادتنــا الحكيمــة مــن أجل مســتقبل أفضــل لشــعبنا وأجيالنا 

القادمة.
بقلم: سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية

 الشيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة

األعلى للمرأة يشارك بندوة منظمة  التعاون اإلسالمي 
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الزايد تقترح دروسا مصورة لألمهات للمذاكرة مع صغارهن

الدبلوماسية البحرينية تلقى احتراما كبيرا من العالم

الحل المرن سيتيح لألم العاملة التوفيق بين الوظيفة ومتابعة تدريس األبناء

عبـــد الغفـــار يســـتذكر مراحـــل مهمـــة مـــن مســـيرته الحافلـــة باإلنجـــازات

تواجــه األم العاملــة تحديــا كبيــرا فــي متابعــة التحصيــل الدراســي لفلــذات 
أكبادها وبخاصة في فترة التعليم عن بعد.

ولكن رئيســـة لجنـــة الشـــؤون القانونية 
دالل  الشـــورى  بمجلـــس  والتشـــريعية 
الزايـــد لديهـــا مقترح يســـهم فـــي تذليل 
هـــذا التحدي ويتطلب جهودا مشـــتركة 
مـــن وزارة التربية والتعليـــم والمدارس 

الخاصة.
وقالـــت الزايـــد لــــ “البـــاد” إن الدســـتور 
ينـــص علـــى حقيـــن مهميـــن للبحرينـــي، 
أولهمـــا حق التعليم المكفول دســـتوريا، 
والحـــق اآلخر توفيق المـــرأة بين عملها 

وأسرتها.
وذكـــرت أن األم العاملـــة، ســـواء التـــي 
تعمل بالمنـــزل أو من مقر العمل، تواجه 
صعوبة في مواكبة المذاكرة مع أبنائها، 

ولكن يمكن المســـاهمة فـــي دعم جهود 
األســـرة للمذاكـــرة مع األبنـــاء من خال 
وإتاحتهـــا  الـــدروس  حلقـــات  تســـجيل 
األمـــور،  ألوليـــاء  إلكترونـــي  بشـــكل 
الســـترداد الحصة واســـتيعاب الدروس 
وإعـــادة المذاكـــرة لألبنـــاء، وبما يســـهم 
فـــي رفـــع مســـتوى إدراكهـــم المعرفـــي 
وزيـــادة اســـتيعابهم، خصوصـــا في ظل 
الراهنـــة بالتعليـــم عـــن بعـــد،  الظـــروف 
وتأثيـــر ذلـــك علـــى التفاعل بيـــن المعلم 
والطلبة بالصف وما يتيحه من ترســـيخ 

المعلومة بشكل تفاعلي.
االقتـــراح  هـــذا  إن  الزايـــد:  وواصلـــت 
بتسجيل حلقات الدروس بشكل مصور 

األمـــور  ألوليـــاء  إلكترونيـــا  وإتاحتهـــا 
موجـــه بشـــكل أساســـي للطلبـــة بمرحلة 
وســـيكون  واألساســـية،  األول  التعليـــم 
لتطبيـــق هـــذا االقتـــراح األثـــر البالغ في 
تطوير قدرات الطلبة لمحتوى الدروس.
وبينت الزايد أن هذا االقتراح سيحافظ 

بواجباتهـــا  العاملـــة  األم  التـــزام  علـــى 
العاملـــة عـــن بعـــد  الوظيفيـــة؛ ألن األم 
مطالبة بشـــكل أساســـي بأن تكون على 
رأس العمـــل بســـاعات الـــدوام الرســـمي 
في الصباح وهو نفس توقيت الدروس 

عن بعد للطلبة.
لـــألم العاملـــة  وواصلـــت: أمـــا بالنســـبة 
والموجودة علـــى رأس العمل الميداني، 
أبنائهـــا  مـــع  المذاكـــرة  صعوبـــة  فـــإن 

تتصاعد.
ورأت الزايد أن تطبيق اقتراحها يعتبر 
حـــا مرنا يتيح لـــألم العاملـــة التوفيق 
الوظيفيـــة  لمتطلبـــات  والمواءمـــة 
وتعليم األبناء، ويمكن أن تتاح دروس 
المذاكـــرة ألولياء األمور، ســـواء الوالد 

أو الوالدة.

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  اســـتعرض 
جمهورية فرنســـا محمد عبدالغفار تجربته 
فـــي الحقـــل الدبلوماســـي، حيـــث تحـــدث 
البحريـــن  إذاعـــة  فـــي  اســـتضافته  خـــال 
للحديث في برنامج حوار دبلوماســـي عن 
مرحلة عمله المهمة كمستشار لعاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة للشؤون الخارجية، وعمله في األمم 
المتحـــدة ووصـــف هـــذه التجربـــة بالثريـــة 
وذات وهـــج كبيـــر في القضايا السياســـية.

وأشاد بالدور الكبير لمهندس الدبلوماسية 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة لدى تولي سموه 
حقيبة وزارة الخارجية في ترسيخ مبادئ 
وأســـس الدبلوماسية البحرينية التي تلقى 
احترامـــا كبيـــرا مـــن العالم. كمـــا تطرق إلى 
أهمية التخطيط والعمل المســـتمر من أجل 

التنميـــة السياســـية فـــي مملكـــة البحريـــن، 
مشيرا إلى دور المســـيرة التنموية الشاملة 
الملـــك،  الجالـــة  صاحـــب  يقودهـــا  التـــي 
بحكمـــة ونظرة ثاقبة والتـــي مثلت مرحلة 
فاصلـــة مـــن تاريـــخ المملكة، أعقبهـــا تطور 

كبير في قطاعات ومؤسسات شتى.
وأشـــار إلى المرحلة التي تولى فيها حقيبة 
مرحلـــة  اعتبرهـــا  والتـــي  اإلعـــام  وزارة 
مهمـــة جرى التركيز فيهـــا على دور اإلعام 
الخارجـــي في بيـــان التطورات السياســـية 
والتنمويـــة التي تشـــهدها المملكة في ظل 
قيـــادة جالة الملك وأهمية تقديم الصورة 
للعالـــم حـــول تلـــك  الصحيحـــة والدقيقـــة 
المرحلـــة المهمة من تاريخ مملكة البحرين، 
واصفـــا االنتخابـــات التشـــريعية في مملكة 
ظـــل  فـــي  مهمـــة  مرحلـــة  بأنهـــا  البحريـــن 

تغيرات عالمية كثيرة.

واســـتذكر عبدالغفـــار عملـــه ألول مـــرة في 
األمم المتحدة العـــام 1979، بالقول: “عادة 
مـــا تضيـــف األمـــم المتحـــدة الكثيـــر لعمـــل 
فهـــي  وعاقاتـــه،  وخبراتـــه  الدبلوماســـي 

محطة مهمة جدا”.
ن أهمية تطوير العاقات الدبلوماســـية  وبيَّ
وتنويعها، وجهوده في االتصال بالصحافة 

األميركيـــة والمنظمـــات الدوليـــة إلعطائهم 
خصوصـــا  البحريـــن،  عـــن  المعلومـــات 
األوســـط  بالشـــرق  المهتميـــن  الصحفييـــن 
والمنطقـــة العربيـــة، الفتـــا إلـــى اعتبـــار أن 
بيـــن  ثنائـــي  عمـــل  واشـــنطن  فـــي  العمـــل 
دولتين. أمـــا العمل في نيويورك، فهو عمل 

دولي مع العالم كله.

دالل الزايد

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

أعرب رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن إشـــادته 
التاريخيـــة  للخطـــوة  وتقديـــره 
البـــاد صاحـــب  لعاهـــل  الشـــجاعة 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بإعـــان تأييد الســـام بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، 
مؤكـــدا أنها خطـــوة قيادية ناجحة 
التحديـــات  مواجهـــة  ســـبيل  فـــي 
االســـتراتيجية وحمايـــة المصالـــح 
الوطنية العليا وترســـيخ االستقرار 

في الشرق األوسط.
وأوضـــح أن إعـــان تأييد الســـام، 
المنظومـــة  تعزيـــز  فـــي  سيســـهم 
التجاريـــة وفتح مجـــاالت التعاون 
الجمركـــي والتجاري بيـــن البلدين، 
من خال خلق الفرص االستثمارية 
وتبـــادل الخبـــرات بمـــا يســـهم فـــي 

تعزيز المكاسب االقتصادية.

الجمـــارك  شـــؤون  أن  وأضـــاف 
الفـــرص  الســـتغال  دائًمـــا  تســـعى 
العالـــم  دول  كافـــة  مـــع  التجاريـــة 
مـــن  التـــي  االســـتثمارات  وجـــذب 
شـــأنها دفع العجلة االقتصادية في 
البحرين، معربا عن أمله أن يســـهم 
إعان تأييد الســـام بيـــن البحرين 
مبـــادرة  تحقيـــق  فـــي  وإســـرائيل 
األمـــن  وتعزيـــز  العربيـــة  الســـام 

واالستقرار بدول العالم.

رئيس الجمارك: االستفادة من الفرص لدفع االقتصاد

المنامة- بنا

حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذياب بن صقـــر النعيمي صباح 
أمـــس األربعـــاء، حفـــل افتتـــاح دورة 
القيـــادة واألركان الثالثـــة عشـــر فـــي 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة 

والدفاع الوطني.
 وبـــدأ الحفل بتاوة آيـــات عطرة من 
الذكـــر الحكيـــم، ثـــم ألقى آمـــر الكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
براعـــي  فيهـــا  رحـــب  كلمـــًة  الوطنـــي 
الحفـــل، ووجـــه الشـــكر لرئيـــس هيئة 
األركان علـــى حضـــوره افتتـــاح دورة 
الثالثـــة  المشـــتركة  القيـــادة واألركان 
عشـــر، وحث على أهميـــة هذه الدورة 
ودورهـــا فـــي تأهيل وإعـــداد الضباط 
للعمـــل في مختلف وظائفهم القيادية 
ومجاالتهم العســـكرية مما سيســـاهم 
وقدراتهـــم  جاهزيتهـــم  رفـــع  فـــي 

القتالية.
 ومـــن ثـــم ألقـــى رئيس هيئـــة األركان 

كلمه قال فيها:
بســـم هللا الرحمـــن الرحيـــم، والحمـــد 
للـــه رب العالميـــن، والصاة والســـام 
علـــى ســـيد المرســـلين ســـيدنا محمد 
وعلـــى آله وصحبـــه أجمعين، أخواني 
الضبـــاط، الســـام عليكـــم ورحمة هللا 
وبركاتـــه، يســـعدني فـــي هـــذا اليـــوم 
المبـــارك أن أكون بينكم الفتتاح دورة 
الثالثـــة  المشـــتركة  القيـــادة واألركان 
عشـــر، ويشّرفني أن أنقل لكم تحيات 
المعالـــي  صاحـــب  ســـيدي  وتقديـــر 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

البحرين.
 ويســـرني أن أرحب بإخواننا األعزاء 
من القوات المسلحة بالدول الشقيقة، 
إن  التوفيـــق والســـداد،  لهـــم  راجيـــن 
اإلســـامي  ديننـــا  الـــذي حثنـــا  العلـــم 
بدرجاتـــه،  االرتقـــاء  علـــى  الحنيـــف 
والنهـــل مـــن مختلـــف علومـــه، أصبح 
ضـــرورة هامـــة فـــي عصرنـــا الحاضـــر 
الـــذي تعتمـــد متطلباتـــه علـــى التقدم 
تســـمو  فبالعلـــم  والعملـــي،  العلمـــي 

فـــي  ومشـــاركتكم  وتتقـــدم،  األمـــم 
المشـــتركة  واألركان  القيـــادة  دورة 
ستســـاهم فـــي فتـــح آفـــاق المعارف، 
خبراتكـــم  إثـــراء  علـــى  وســـتعمل 
العســـكرية وصقلهـــا، وســـتكون بـــإذن 
هللا مناهجهـــا خيـــر عون لكـــم لتحمل 
ستســـند  التـــي  والواجبـــات  المهـــام 
لكم فـــي حياتكم العســـكرية، فالكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
الوطني غدت منارة للمعرفة تضاهي 
في جودة مخرجاتهـــا أفضل الكليات 
العالميـــة، وســـتمنحكم بعد اســـتيفاء 
كافـــة متطلباتهـــا درجـــة الماجســـتير 
لتكونـــوا  العســـكرية،  العلـــوم  فـــي 
بعـــون هللا قادرين علـــى تحمل أعباء 
المتطـــورة،  القياديـــة  المســـؤوليات 
التخطيـــط  فنـــون  مهـــام  وتنفيـــذ 
والتحليل على المستويات العملياتية 
المتقدمـــة، وليتحقـــق لقواتنـــا كل مـــا 
تصبـــو إليه من رفعة وتقدم، من أجل 

حفظ أمن واستقرار وتقدم أوطاننا.
 وختاًمـــا أشـــكر اللـــواء الركـــن بحري 
عبدهللا ســـعيد المنصـــوري آمر الكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
الوطنـــي، وجميع القائميـــن على هذه 
الـــدورة مـــن موجهيـــن ومعلمين على 
المثمـــر،  الجـــاد  وعملهـــم  إخاصهـــم 
ســـائاً المولـــى عـــّز وجـــّل لكـــم دوام 
عليكـــم  والســـام  النجـــاح،  التوفيـــق 

ورحمة هللا وبركاته.
حضـــر حفـــل االفتتـــاح عدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

افتتاح دورة القيادة واألركان المشتركة

تطوع سمو ولي العهد بالتجارب السريرية قدوة ودافع للجميع
محمد بن عبداهلل يجدد الدعوة للمساهمة الفاعلة في المبادرة الوطنية اإلنسانية

ثمـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، المبادرة 
التـــي تفضـــل بها ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، بالتطوع في 
التجارب الســـريرية الثالثـــة للقاح كورونا 
وتثبـــت  للجميـــع،  حســـنة  قـــدوة  تمثـــل 
أهميـــة المشـــاركة الفاعلـــة إلنجـــاح هـــذه 
التجربة لما لها من أثر بالغ في المساهمة 
بدعـــم جهـــود تطوير عاج علـــى الصعيد 
اإلنســـاني للتخلص من هذه الجائحة بما 

يحقق خير وصالح الجميع.
وقـــال: “إننـــا ونيابـــة عـــن كافة منتســـبي 
القطـــاع الطبـــي فـــي المملكـــة نعبـــر عـــن 
التقديـــر البالـــغ واالمتنـــان إلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الكبيـــرة  اللفتـــة  هـــذه  علـــى  الـــوزراء 
والمشـــهودة، سائلين هللا العلي القدير أن 
يديـــم علـــى ســـموه الكريم نعمـــة الصحة 
والعافيـــة. وفـــي الحقيقة ليســـت بغريبة 
على سموه الذي أدار منذ البداية الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقـــوة وثبـــات 
واقتـــدار تحت القيـــادة الحكيمة لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا 

ورعاه”.

وأكـــد أن مبـــادرة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء تمثل بشارة 
خيـــر وســـتعطي بـــا شـــك دفعـــة كبيـــرة 
لبلوغ الهدف المنشـــود من هـــذه المبادرة 
التي تقام تحت شـــعار “التطوع من أجل 
اإلنســـانية”، فـــي إطـــار مواصلـــة الجهود 
احتـــواء  جهـــود  تعزيـــز  نحـــو  الوطنيـــة 
فيـــروس كورونا والحد من انتشـــاره من 
خال تعزيز كافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على 

صحة وسامة الجميع.
وجدد دعوتـــه إلى المواطنين والمقيمين 
للمســـاهمة الفاعلة في المبـــادرة الوطنية 
واإلنسانية الرائدة والتي تمثل بريق أمل 
للبشـــرية جمعاء، مقتدين بحذو صاحب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء والذي تـــوج بمشـــاركته الكريمة 
جهـــود فريـــق البحرين والفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا كمـــا 
تمثـــل دعمًا قويًا وعمليـــًا للجهود الكبيرة 
هـــذه  علـــى  والمشـــرفين  العامليـــن  لـــكل 

المبادرة اإلنسانية.

الشيخ محمد بن عبدالله

“تمام” و“سامع” يفوزان بالمركز األول بجائزة ستيفي العالمية
إنجـــازا  الداخليـــة،  وزارة  ســـجلت 
دوليـــا جديدا، يعكس حجم التطوير 
والتحديث في برامجها ومشـــاريعها 
األمنية، بعدمـــا أحرز برنامجا تأهيل 
المحكومين وإدماجهم في المجتمع 
أعمـــال  ســـاعي  وبرنامـــج  )تمـــام( 
المعنيـــان  )ســـامع(  العامـــة  المنفعـــة 
بتنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابير 
المركـــز األول فـــي جائـــزة  البديلـــة، 
ســـتيفي العالميـــة بدورتها الســـابعة 
عشـــرة بفئة الفريـــق اإلداري المتميز 
للعـــام 2020 حيـــث تقـــدم للجائزة 4 
آالف مرشـــح مـــن 74 دولـــة، وتولـــى 
عملية التحكيم 12 لجنة، تضم 270 
محكما دوليـــا في مختلف المجاالت 

االحترافية.
وأوضـــح مديـــر إدارة الوقايـــة مـــن 

البرنامجيـــن  تعـــد  التـــي  الجريمـــة 
بالتعـــاون مـــع إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
الدولـــي،  اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  أن 
جـــاء بفضل دعـــم وتوجيهـــات وزير 
الداخلية، وهو ما ساهم في مواصلة 
تحقيـــق النجاحات علـــى الصعيدين 
المحلـــي والدولي من خـــال تطوير 
قدرات منســـوبي الوزارة بما يســـهم 
فـــي رفـــع كفاءتهـــم وإنتاجيتهم في 

العمل.
وأوضـــح أنه تماشـــيًا مـــع توجيهات 
وزير الداخلية بتطوير آليات جديدة 
للتوســـع في تطبيق قانون العقوبات 
البديلـــة، عملـــت إدارة الوقايـــة مـــن 
الجريمـــة برئاســـة األمـــن العـــام على 
“تمـــام”  برنامجـــي  وتنفيـــذ  إعـــداد 
التدريـــب  برامـــج  ضمـــن  و”ســـامع” 

والتأهيـــل حيث يهدفـــان إلى تأهيل 
وتدريـــب المحكومين علميـــًا ومهنيًا 
إلدماجهـــم فـــي المجتمع مـــن خال 
تزويدهم بالعلـــوم النظرية والعملية 
التـــي تســـهم فـــي تطويـــر المعرفـــة 
والمهـــارات لديهـــم ليكونـــوا عناصـــر 

فاعلة في المجتمع.
واســـتعرض مديـــر إدارة الوقاية من 
الجريمة آليـــات التقدم لهذه الجائزة 
الدوليـــة، موضحـــا أنـــه منـــذ اإلعان 
عن فتح باب المشاركة في الجائزة، 
ســـعى القائمـــون علـــى البرنامجيـــن 

إلى إعداد كافة متطلبات المشـــاركة 
والتـــي  الازمـــة  المؤشـــرات  وجمـــع 
علـــى  البرنامجيـــن  أثـــر  تعكـــس 
المحكوميـــن، مضيفا أن البرنامجين 
حظيـــا بإشـــادة واســـعة مـــن طاقـــم 

التحكيم والذي اعتبر أنهما يعكسان 
رؤيـــة ملهمـــة في التنفيذ مما يســـفر 
عـــن نتائـــج مجتمعيـــة إيجابيـــة من 
خـــال مـــا حققاه مـــن انجـــازات منذ 
الطابـــع  إلـــى  باإلضافـــة  تنفيذهمـــا، 

مـــن خـــال  للبرنامجيـــن  االبتـــكاري 
وضـــع حلـــول إنســـانية بنهـــج علمي 
حديث وشامل، كما حقق البرنامجان 
أعلى معدالت العائد على االســـتثمار 

والحد من نسب العودة للجريمة.
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إنجاز دولي جديد 
لـ “الداخلية”

محرر الشؤون المحلية

الشيخ أحمد بن حمد
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قانون المباني الجديد ما زال “مسودة” والعقوبات غايتها الردع

السهلي: تصــويــر جــوي لمخالفــات البنـــاء

المالحظات ــداء  إلب حكومية  جهة   14 ومخاطبة  عصري...  بقانون  للخروج  المرئيات  دراســة  خلف: 

ــي ــ ــان ــ ــب ــ ــم ــ ــم ال ــ ــي ــ ــظ ــ ــن ــ “الــــــعــــــاصــــــمــــــة” يــــــمــــــرر تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون ت

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف إن جميع 
القوانيــن المماثلــة لقانــون تنظيــم المباني في الــدول اإلقليمية والدولية قد اشــتملت 
علــى مــادة خاصــة بالعقوبــات مــن أجــل ضمــان ســامة المجتمــع وســامة البنــاء، 

واستخدام المواد ذات المواصفات المعتمدة.

تصريحـــات  علـــى  رده  فـــي  وأوضـــح 
صحافية نشرتها “البالد” على لسان رئيس 
مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، أن 
العقوبات ليســـت هدفا بحـــد ذاتها بل هي 
واألنظمـــة  القانـــون  علـــى  للحفـــاظ  رادع 

والتشريعات.
وأكـــد أن المشـــروع مـــا زال تحـــت عنوان 
مرحلـــة  فـــي  أنـــه  أي  القانـــون”  “مســـودة 
الدراســـة األولية، مع جميـــع الجهات ذات 
العالقـــة ومن بينها المجالس البلدية، التي 
أرســـلت إليهـــا مســـودة القانون لدراســـتها 

وإبـــداء المالحظـــات عليهـــا حســـب األطر 
القانونية.

وفيما يلي نص الرد:
باإلشارة إلى تصريح رئيس مجلس بلدي 
المحـــرق الســـيد غـــازي المرباطـــي بعنوان 
“آالف المتضرريـــن تحـــت مرمـــى عقوبات 
المرباطـــي:  الجديـــد...  المبانـــي  قانـــون 
أعيـــدوا صياغـــة المشـــروع قبـــل تقديمـــه 
للســـلطة التشـــريعية” الذي أشـــار فيه إلى 
مســـودة مشـــروع قانـــون تنظيـــم المباني 
)الجديد(، فإننا نفيدكم علما أن المشـــروع 

ما زال تحت عنوان “مســـودة القانون” أي 
أنـــه في مرحلة الدراســـة األولية مع جميع 
الجهـــات ذات العالقة ومن بينها المجالس 
البلدية التي أرســـلت إليها مسودة القانون 
لدراستها وإبداء المالحظات عليها حسب 

األطر القانونية.
حيث إن صالحيات المجالس البلدية هي 
صالحيات واسعة حددها قانون البلديات 
والئحتـــه التنفيذيـــة وهـــي تهتـــم بـــكل ما 
يخدم المواطنين والمقيمين فقد التزمت 
الـــوزارة باألطـــر التي حددهـــا القانون من 
خـــالل عـــرض المســـودة علـــى المجالـــس 

البلدية.
ومثـــل هذه األمور المتعلقة بمواد قانونية 
دقيقة وبدراسة مسودات لقوانين تتطلب 
التـــي  إبـــداء المالحظـــات حســـب األطـــر 

حددهـــا القانـــون وبمـــا يـــؤدي إلـــى خدمة 
المواطنيـــن والمقيمين عبر قانون نابع من 
توافـــق الجهات المختصة في هذا الشـــأن 
وبمـــا يحفـــظ األطـــر التنظيميـــة للمبانـــي 
وســـالمتها والحفـــاظ علـــى المنظـــر العـــام 
والقوانيـــن والتشـــريعات التي صيغت من 

أجل المصلحة العامة.
كمـــا نـــود التأكيد هنا بـــأن الـــوزارة بادرت 
ومن منطلق مســـؤوليتها إلى التواصل مع 
جميـــع الجهات ذات العالقة بمواد القانون 
مـــن خـــالل مخاطبـــة أكثـــر مـــن 14 جهـــة 
معنيـــة في القطـــاع الحكومـــي إلى جانب 
عرض مســـودة المشـــروع علـــى المجالس 
مـــواد  علـــى  إلبـــداء مالحظاتهـــا  البلديـــة 

القانون.
كما أننـــا اآلن في مرحلة جمع المالحظات 

لدراســـتها للخروج بقانون عصري ينسجم 
مع التطـــور العمرانـــي في البـــالد ويراعي 
جميـــع المالحظات علـــى القانون الســـابق 
الـــذي مر على تطبيقه مـــا يجاوز األربعين 
عامـــا، حيـــث إن جميـــع القوانيـــن المماثلة 
في الدول اإلقليمية والدولية قد اشتملت 
علـــى مـــادة خاصـــة بالعقوبـــات مـــن أجـــل 
ضمـــان ســـالمة المجتمـــع وســـالمة البناء، 
المواصفـــات  ذات  المـــواد  واســـتخدام 
المعتمـــدة، إذ إن العقوبـــات ليســـت هدفـــا 
بحـــد ذاتهـــا بـــل هـــي رادع للحفـــاظ علـــى 

القانون واألنظمة والتشريعات.
ومـــا يؤكد ذلـــك هو أن العقوبـــات تتضمن 
حديـــن أدنـــى وأقصـــى يقررهـــا القاضـــي، 
حيـــث إنها تتدرج في القانون وهناك عدة 
خيـــارات للعقوبـــات ويصدر بشـــأنها حكم 

قضائـــي. علما بأن مســـودة قانـــون تنظيم 
المباني الجديد قد اشتملت على 39 مادة 
قانونية من ضمنها أحكام جديدة للتصالح 
في مخالفـــات البناء قبل وبعـــد رفع األمر 
للقضاء، غير أن التركيز اإلعالمي من قبل 
بعـــض أعضاء المجالـــس البلدية قد أغفل 
كل مشـــروع القانون بما اشـــتمل عليه من 
مـــواد قانونيـــة حديثـــة ومتطـــورة لصالح 

الفصل المتعلق بالعقوبات فقط.
كمـــا أن المســـودة الحاليـــة لقانـــون تنظيم 
المبانـــي وبعد انتهاء الوزارة من دراســـتها 
ذات  الجهـــات  جميـــع  مالحظـــات  وأخـــذ 
العالقـــة، ســـتمر أيضا بمراحـــل الحقة من 
خالل عرضها على مجلس الوزراء الموقر 
ومـــن ثم على مجلســـي الشـــورى والنواب 

تمهيدا لصدورها بصيغتها النهائية.

أيــد أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة التعديــل علــى مســودة مشــروع قانون 
تنظيــم المبانــي والــذي مضى علــى إصداره ما يجــاوز األربعين عامــا، والذي 
يهــدف إلــى تطويــر القانــون بما ينســجم مع الحاجــات الحالية والمســتقبلية، 
وبمــا يحــد بشــكل كبيــر من المخالفــات القائمة التي تشــوه المنظــر الحضاري 

للباد.

وأشـــار مديـــر عام أمانـــة العاصمـــة محمد 
الســـهلي حول تحمل مســـؤولية مخالفات 
البنـــاء بعد بيـــع المبنى لشـــخص آخر، بأن 
المخالفـــة تعتبـــر شـــخصية لمـــن ارتكبهـــا، 
فمن أقـــدم على المخالفة ولو بعد ســـنين، 
يمكـــن أن تكـــون المخالفـــة لمن قـــام ببناء 
الجزء المخالف من العقار، ويمكننا التأكد 
من الخرائط الجوية إذا كان المكان ظاهر 
لنثبت وقت بناء ذلك العقار، فيما يخســـر 
المالك الجديد الجزء المخالف من العقار.

وقال: “بأحـــد األمثلة الواقعية ســـبق وأن 
تـــم مخالفـــة أحـــد المبانـــي بوجود شـــقق 
مخالفـــة، إذ هنـــاك 16 شـــقة صحيحة، و4 
شـــقق مخالفـــة، فالمالـــك الجديـــد للمبنـــى 

يخسر تلك الشقق.
وأضـــاف خـــالل اجتمـــاع الجلســـة الثانية 
لمجلـــس أمانة العاصمة فـــي دور االنعقاد 
الثالـــث ضمـــن الـــدورة البلدية الخامســـة، 
بأن االشـــتراطات التنظيميـــة هي لتنظيم 
االستخدام في البالد، وهي أقرب إلى أنها 

تكـــون إداريـــة. أمـــا االشـــتراطات البنائية 
المعني بها بأن نســـتخدم في مـــواد البناء 
والمواصفـــات البنائيـــة، فـــكل شـــي يعتمد 

عليها.
واقترحـــت عضو مجلـــس أمانة العاصمة 

لولـــوة المطلـــق بـــأن يكـــون هنـــاك ربـــط 
وذلـــك  المخالفـــة،  للمبانـــي  إلكترونـــي 
ليتمكـــن  للمالـــك الجديد باتخـــاذ ما يلزم 

قبل أن يتم عملية الشراء.
وقالـــت عزيـــزة كمـــال بأن ال أحـــد يوافق 

بالمخالفـــات،  مبنـــاه  يعـــرض  أن  علـــى 
ويجـــب علـــى البلديـــة أن تحافـــظ علـــى 
هذه الخصوصية لحصولهم على شـــهادة 

لهـــا  المســـألة  فهـــذه  البنـــاء،  مخالفـــات 
تبعات اقتصادية، وهذا ســـيعطل العجلة 

االقتصادية بأكملها.

اجتماع مجلس أمانة العاصمة عن بعد

المدير العام ألمانة العاصمة في االجتماع

local@albiladpress.com
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صّرح قائد خفر الســـواحل أنه 
في إطار جهود خفر السواحل 
للمخالفـــات  التصـــدي  فـــي 
واألدوات  بالصيـــد  المتعلقـــة 
المستخدمة فيه، فقد تمّكنت 
دوريات اإلسناد البري التابعة 
مـــن  الســـواحل  لقيـــادة خفـــر 
ضبط شخص بحوزته حوالي 
180 كيلو غراًما من الروبيان، 
كرانـــة  ســـاحل  علـــى  وذلـــك 
تـــم صيـــده بواســـطة  والـــذي 
شـــباك الجر القاعيـــة )الكوفة( 

الممنوع اســـتخدامها استناًدا إلى القرار الوزاري رقم )205( لسنة 2018، بشأن 
حظر الصيد البحري بواســـطة شـــباك الجر القاعية )الِكراف(. وأشـــار قائد خفر 
الســـواحل بأنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـــة، تمهيًدا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

ضبط 180 كيلوغراًما من الروبيان

حزمة مشاريع للبنية التحتية بالعكر والمعامير
ـــر خدمـــات الصـــرف الصحـــي خلـــف: رصـــف عـــدد مـــن الطرقـــات وتطوي

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمعية ممثل تاسعة 
العاصمــة النائــب عمــار آل عبــاس بزيارة تفقديــة لمنطقتي العكــر والمعامير، 

لتفقد احتياجات أهالي المنطقتين من مشاريع بنية تحتية وخدمية.

وأشار الوزير إلى أن منطقة العكر مقبلة 
علـــى عدد من مشـــاريع البنيـــة التحتية 
التطويريـــة، إذ مـــن المؤمل االنتهاء من 
إجراءات المناقصة والترســـية لمشروع 
رصـــف الطرق الترابيـــة بمجمع 624 في 
العكر في الربع األخير من العام الجاري، 
والبـــدء في أعمـــال التنفيـــذ بداية العام 
المقبـــل، بعـــد أن وصلت نســـبة العمران 
فيـــه 70 %، وســـيخدم المشـــروع 350 
إنشـــاء  وســـيتضمن  ســـكنية  وحـــدة 
شـــبكة تصريـــف مياه األمطـــار وتركيب 

أعمـــدة إنارة جديـــدة، باإلضافة إلى أنه 
ينفـــذ حاليـــا أعمال مشـــروع بناء الخط 
الرئيس لتصريف مياه األمطار لتوصيل 
المشـــروع اإلســـكاني في منطقـــة العكر 

للمجمعات )624، 626 و645(. 
إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  إنـــه  وقـــال 
التصاميـــم التفصيليـــة إلعـــادة تطويـــر 
البنيـــة التحتيـــة لقريـــة المعامير مجمع 
633 وفـــي انتظـــار توفيـــر االعتمـــادات 

المالية الالزمة.
بدراســـة  المعنييـــن  الوزيـــر  وجـــه  كمـــا 

ومتابعـــة الطلبـــات والمقترحـــات التـــي 
تقـــدم بهـــا النائـــب واألهالـــي والمتعلقة 
بصيانـــة الطـــرق المؤديـــة إلـــى ســـاحل 
المعاميـــر  حديقـــة  وتطويـــر  المعاميـــر، 

وطلبـــات ترخيـــص لمحـــالت تجاريـــة، 
وإنشـــاء مواقـــف للســـيارات ومرتفعات 
تخفيـــف الســـرعة وتوصيـــل عـــدد مـــن 

المنازل بشبكة الصرف الصحي.

وزير األشغال والنائب عمار آل عباس في جولة للعكر والمعامير

المنامة - وزارة األشغال

مخالفات بالجملة ضد محالت في الجسرة والهملة
محـــالت  علـــى  تفتيشـــية  حملـــة  أســـفرت 
فـــي  وكافيتريـــات  ومخابـــز  ومطاعـــم 
الجســـرة والهملة مجمع 2010 عن عدد من 
المخالفـــات الصحيـــة والبلديـــة والتجارية، 
ما أفضى إلغـــالق مطعم وتحرير مخالفات 

تصل غرامتها إلى 500 دينار.
وأكـــد العضـــو البلـــدي ممثل الدائـــرة الثالثة 
أن  الدوســـري  الشـــمالية محمـــد  بالمنطقـــة 
 7 مـــن  أكثـــر  اســـتهدفت  الثالثـــاء  الحملـــة 
محـــالت بين كافيتريـــات ومخابز ومطاعم 
فـــي الجســـرة والهملة؛ وذلـــك للوقوف على 
النظافـــة  بقواعـــد  أصحابهـــا  التـــزام  مـــدى 
العامة والشـــروط الصحية والبلدية، ومدى 
الصناعـــة  وزارة  الشـــتراطات  مواءمتهـــا 

والتجارة.
وذكر أن الحملة رصدت 6 ســـجالت وهمية 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  فـــي  مســـجلة 

بأســـماء مغايـــرة لألنشـــطة المزاولـــة علـــى 
أرض الواقع منذ ســـنوات، فضال عن وجود 
يعلـــم  الســـجالت ال  لهـــذه  عمالـــة مســـجلة 

مصيرهم.
وتابـــع أن المســـؤولين مـــن وزارة الصناعـــة 
هـــذه  ضـــد  الالزمـــة  باإلجـــراءات  قامـــوا 
ضـــد  المخالفـــات  وتحريـــر  الســـجالت 
أصحابهـــا، كمـــا كشـــفت الحملة التفتيشـــية 
عن عدد من سجالت منتهية دون تجديد.

ـــن أن أغلـــب المخالفـــات فـــي المطاعـــم  وبيَّ
والمحـــالت تركزت حول اســـتغالل مخالف 
المحيطـــة  والمســـاحات  الطريـــق  لحـــرم 
مخالفـــات  وأن  والمطاعـــم،  بالمحـــالت 
النظافـــة واالحترازات الصحية كانت األبرز 
فضـــال عن إخفـــاء مصـــادر المـــواد الغذائية 
المستخدمة في المطاعم والمخابز وإخفاء 
واســـتخدام  عليهـــا،  الصالحيـــة  تواريـــخ 

مـــن  صـــودرت  التـــي  مخالفـــة  موازيـــن 
المحالت.

اتخـــاذ  ضـــرورة  علـــى  الدوســـري  وشـــدد 
وتنفيـــذ  المخالفيـــن  ضـــد  اإلجـــراءات 
العقوبـــات حســـب القانـــون لـــكل مخالفـــة؛ 
حفاظا علـــى أرواح المواطنيـــن والمقيمين 

والعاملين في هذه المحالت.
بـــدوره، ذكـــر أخصائـــي صحـــة عامـــة أول 
حيـــدر خليـــل أن تحريـــر المخالفـــات ضـــد 
أصحاب المحالت المخالفة ال يعني تحريكا 
قضائيـــا في حال تم تصحيح األوضاع في 
الفترة من 3 إلى 7 أيام وبذلك يتم التحفظ 

على المحضر القضائي بعد التأكد من إعادة 
التقييم.

ولفت إلـــى أن المواطنيـــن بإمكانهم التبليغ 
عـــن المخالفـــات عبر الخط الســـاخن لوزارة 
الصحـــة أو عبر برنامج تواصل باســـتخدام 

األدلة من صور وفيديو لهذه المخالفات.
ـــن مفتش تراخيص مـــن بلدية المنطقة  وبيَّ

المخالفـــات  أن  المقابـــي  ســـعيد  الشـــمالية 
البلديـــة تتـــراوح بيـــن 200 إلـــى 500 دينار 
حســـب نوع المخالفة وأنه ســـيتم التواصل 
مـــع أصحـــاب المحـــالت والمـــالك وإنذارهم 
لتصحيـــح األوضـــاع قبل االنتقـــال للمرحلة 

الثانية لتطبيق الغرامة.
شـــارك في الزيارة الميدانية لمتابعة الرقابة 

والتفتيـــش علـــى المطاعـــم والكافتيريـــات 
الدائـــرة  فـــي  الغذائيـــة  المـــواد  ومحـــالت 
عـــن  ممثلـــون  والهملـــة(  )الجســـرة  الثالثـــة 
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية ووزارة الصناعة 
العمـــل  الصحـــة ووزارة  والتجـــارة ووزارة 
الداخليـــة  ووزارة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 

وهيئة تنظيم سوق العمل.

6 سجالت وهمية 
وانتهاك للنظافة 

وإغالق مطعم

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل
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“البورصة تقفل مرتفعة وأسهم “األهلي” األعلى
أقفــل مؤشــر البحريــن العام أمس األربعــاء عند مســتوي 1,417.83 بارتفاع وقدره 
16.69نقطــة مقارنــة بإقفاله يوم الثالثاء. وتداول المســتثمرون 5.50 مليون ســهم 
بقيمة قدرها 830.40 ألف دينار تم تنفيذها من خالل 81 صفقة، وركز المستثمرون 
تعامالتهم على أسهم قطاع االستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 253.36 
ألــف دينــار أي مانســبته 30.36 % مــن القيمــة اإلجمالية لألوراق الماليــة المتداولة 

وبكمية قدرها 3.65 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 15 صفقة.

جـــاء البنك األهلي المتحـــد في المركز 
األول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
228.63 ألف دينار أي ما نسبته 27.40 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األوراق المالية 
المتداولـــة وبكمية قدرها 807.57 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خـالل 20 صفقة.
أمــــا المركـــز الثانــــي فـــكان لمجموعـــة 
جـــي اف اتـــش الماليـــة بقيــــمة قدرها 
226.33 ألف دينار أي ما نسبته 27.12 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األوراق المالية 

المتداولة وبكميـــة قدرها 3.59 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خـالل 11 صفقة.

)ألبـــا(  البحريـــن  المنيـــوم  جـــاءت  ثـــم 
بقيــــمة قدرهـــا 118.56 ألـــف دينار أي 

ما نســـبته 14.21 % من إجمالي قيمة 
وبكميـــة  المتداولـــة  الماليـــة  األوراق 
قدرها 305 آالف سهم، تم تنفيذها من 

خالل 4 صفقات.

المنامة - بورصة البحرين

دبي - مباشر

ا  اإلمارات األولى خليجيًّ
بالسياحة العالجية

مــجــلــس  دول  اإلمــــــــــارات  ــّدرت  ــ ــصـ ــ تـ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــقــائــمــة أفــضــل 
ا،  عالميًّ العالجية  للسياحة  الوجهات 
ــر جــمــعــيــة الــســيــاحــة  ــؤشــ ــب مــ ــسـ حـ
الــعــالجــيــة، وجــــاءت خــلــف اإلمــــارات 
ُعمان والبحرين والسعودية والكويت. 
ويــشــهــد قــطــاع الــســيــاحــة الــعــالجــيــة 
ا بنسبة 15  ا سنويًّ بدولة اإلمارات نموًّ
استقطاب  ــارات  اإلمــ وتستهدف   ،%
الــســيــاحــة  بــمــجــال  ــف ســـائـــح  ــ أل  500

العالجية بحلول 2021.
وتأتي اإلمارات ضمن أفضل 14 دولة 
حول العالم بقطاع السياحة العالجية.

 علي الفردان

ناس: إجراءات الفيزا المرنة “بنج” وال تستجيب لكامل توصياتنا

“البركــــة” تطلــق منتــج تسهيــالت المرابحــة بالصكــوك

ــم هـــيـــئـــة لــلــمــهــن ــضـ ــر الـــنـــظـــامـــيـــة تـ ــيـ ــة غـ ــالـ ــمـ ــعـ ــى الـ ــلـ ــق لـــلـــقـــضـــاء عـ ــ ــري ــ ــة ط ــطـ ــريـ خـ

بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع بــــــــورصــــــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن والـــــــمـــــــصـــــــرف الـــــمـــــركـــــزي

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، اإلجراءات 
الرســمية التــي أعلنــت أخيــًرا لوضــع ضوابــط لـ “الفيــزا المرنــة” أنها “بنــج” )مخدر( 
وهي خطوات أولية، وال تشــكل اســتجابة كاملة لتوصيات الدراســة التي أعدتها، 
وأظهــرت خســائر كبيــرة يتعرض لها االقتصاد جراء رخــص العمل المرن والعمالة 

غير النظامية، وذلك بنحو 100 مليون دينار سنوًيا.

وأوضـــح ناس أن اإلجراءات والضوابط 
أن  إلـــى  “مؤقتـــة”  هـــي  وضعـــت  التـــي 
تتطرق الحكومة للتوصيات األخرى في 
دراســـة الغرفـــة، وأخذ قـــرارات متكاملة 

تجاهها.
وأكـــد نـــاس أن المباحثات مـــع الحكومة 
ال زالـــت قائمـــة، مشـــيرا إلـــى أن الغرفـــة 
يتعلـــق  فيمـــا  نقطـــة   13 نحـــو  قدمـــت 
بالضوابـــط الخاصـــة بالفيـــزا المرنة، في 
حيـــن تـــم أخـــذ 5 أو 7 نقـــاط منهـــا فقط 
وبعضهـــا تـــم دمجه، معتبرا أن الدراســـة 
التي أعدتها تشـــكل أرضيـــة لبدء العمل 

المشترك لحل هذه القضية.
وقـــدم نـــاس شـــكره لمختلـــف الجهـــات 
الحكوميـــة التي تعاونـــت وتجاوبت مع 

الغرفـــة، لكنه وجـــه النقـــد بالتحديد إلى 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، التي أشـــار 
إلى أنهـــا تقاطع الغرفـــة وال تجيب على 

رسائلها.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  نـــاس  وقـــال 
أعدتهـــا  التـــي  الدراســـة  الســـتعراض 
واستمرت 17 شهًرا “إن التوصيات التي 
رفعتهـــا غرفـــة التجـــارة ضمن الدراســـة 
بشـــأن العمالـــة غيـــر النظاميـــة و”الفيـــزا 
المرنـــة” كفيلـــة بالقضـــاء علـــى مشـــكلة 
 ،% 80 العمالـــة غيـــر النظاميـــة بنســـبة 
وذلك في غضون 5 إلى 10 ســـنوات من 

بدء التطبيق.
وبخصوص التوجيهات األخيرة لمجلس 
الـــوزراء فيمـــا يتعلـــق بـ “تصريـــح العمل 

المـــرن” وتشـــكيل لجنـــة لوضـــع ضوابط 
وآليـــات لمزاولـــة 20 مهنـــة لحاملي هذه 
الرخص، أشـــار نـــاس إلـــى أن الصورة ال 
تـــزال غيـــر واضحة، لكن الغرفة شـــكلت 
لجنة داخلية واســـتعانت بخبراء وذوي 
اختصـــاص من الخـــارج لتقديـــم مقترح 
بهـــذا الخصـــوص، إال أن اللجنـــة لم تبدأ 

اجتماعاتها بعد.
وأكـــد أن التوصيـــات التـــي خرجـــت بها 
“منابـــع”  تجفيـــف  إلـــى  تهـــدف  الغرفـــة 

مشـــكلة العمالـــة غيـــر النظاميـــة والتـــي 
جـــاءت “الفيزا المرنة” كأحد الحلول لها، 
مشيًرا إلى أن األخذ بتوصيات الدراسة 
التي أعدتهـــا الغرفة كفيل بالقضاء على 
نســـبة 80 % مـــن مشـــكلة العمالـــة غيـــر 
النظاميـــة، وذلـــك في 5 إلى 10 ســـنوات 

من بدء تطبيق الحلول المقترحة.
اســـتحداث  الغرفـــة  مقترحـــات  وتضـــم 
تخصصيـــة  تراخيـــص  لمنـــح  معاييـــر 
لممارســـي الحـــرف عبـــر هيئـــة وطنيـــة 

أو  الكهربائـــي  للمهـــن، بحيـــث ال يعمـــل 
النجـــار إال مـــع وجـــود تدريـــب وشـــهادة 
تثبـــت كفاءتـــه، إلـــى جانب اســـتحداث 
منـــح  قبـــل  تراخيـــص  إلصـــدار  نظـــام 
السجل التجاري لصاحب العمل؛ لضمان 
أن يكـــون لديـــه معرفـــة أو خبـــرة فـــي 
مجـــال العمـــل الـــذي يريـــد فتـــح ســـجل 
لـــه، وتفعيـــل التدقيق المالـــي للتأكد من 
عدم وجود شـــركات وهمية وهي سبب 
رئيس لتفريخ عمالة غير نظامية، كذلك 

الســـماح للشـــركات بتوريـــد عمـــال مـــن 
شـــركات زميلـــة أو منافســـة عنـــد وجود 
نقـــص، وهو مـــا تم منعـــه قبل ســـنوات، 
ودفع الشـــركات لجلب عمالة ألشـــهر ثم 
االســـتغناء عنهـــا، األمـــر الـــذي يتســـبب 
فـــي أزمة، في الوقت الذي يتم الســـماح 

لمؤسسات حكومية بالتوريد للعمالة.
يذكـــر أن مجلس الـــوزراء وجه لعدد من 
اإلجـــراءات أخيًرا بعد عـــرض توصيات 
الغرفـــة، إذ تتمثـــل اإلجـــراءات تطويـــر 
سياســـة تصريـــح العمل المـــرن، تكثيف 
أصحـــاب  علـــى  التفتيشـــية  الحمـــالت 
“العمالة المرنـــة” والعمالة غير النظامية، 
الملتزمـــة  غيـــر  للعمالـــة  الســـماح  عـــدم 
باإلجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول 
علـــى تصريح العمـــل المـــرن، الجمع بين 
تصريح العمل المرن والســـجل التجاري 
وتشـــكيل لجنة مختصة تضـــم عدد من 
الجهات الحكومية والغرفة الســـتحداث 
معايير واشـــتراطات مهنيـــة لمزاولة 20 
مهنـــة عمليـــة تـــم تحديدهـــا وأي مهـــن 

أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها.

أطلقت مجموعة البركة المصرفية، منتج تمويل المرابحة اإلســالمية، وذلك 
كجزء من اســتراتيجيتها لتقديم مجموعة واســعة من الخدمات والمنتجات 
االســتثمارية لعمالئهــا. وقــد جــاء هــذا اإلعالن إثــر قيام المجموعــة وبورصة 
البحريــن بالتوقيــع علــى اتفاقيــة تعاون بهذا الخصوص في تاريخ 2 ســبتمبر 
2020. وحضــر حفــل التوقيع االفتراضي الرئيــس التنفيذي للمجموعة عدنان 
يوســف، والرئيــس التنفيــذي لبورصة البحرين الشــيخ خليفة بــن إبراهيم آل 
خليفــة، كمــا حضره المديــر التنفيذي للعمليــات المصرفية ممثــالً عن مصرف 

البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

وقـــال عدنـــان يوســـف “تســـهم اتفاقيـــة 
التعـــاون بين مجموعة البركة المصرفية 
وبورصـــة البحريـــن بصـــورة كبيـــرة في 
تعزيـــز مكانـــة البحريـــن كمركـــز متطـــور 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  للمعامـــالت 
اإلســـالمية، لكونهـــا تضيف بعـــًدا جديًدا 
لتطويـــر وابتـــكار المنتجـــات فـــي قطاع 
التمويـــل اإلســـالمي، كمـــا أن المعامالت 

من خالل هذه المنصة سوف تعزز سوق 
التمويل اإلسالمي في المملكة”.

وأضاف “أن االتفاقية تتماشى مع جهود 
المجموعـــة لتوســـيع وتنويـــع خدماتهـــا 
مختلـــف  احتياجـــات  وتلبيـــة  المقدمـــة 
قطاعات السوق من خالل تقديم خدمة 
إن وجـــود  لعمالئنـــا.  جديـــدة وفريـــدة   
خدمـــة وســـاطة جديـــدة للســـلع القائمة 

على الصكوك في الســـوق المحلية يوفر 
أكثـــر مرونـــة،  إســـالمي  بدائـــل تمويـــل 
علـــى  االعتمـــاد  تقليـــل  علـــى  ويســـاعد 
وســـطاء الســـلع الدوليين كمـــزود خدمة 

وحيد”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن   
لبورصـــة البحرين “إننا ســـعداء بانضمام 
خدمـــة  فـــي  معنـــا  البركـــة  مجموعـــة 

المرابحـــة حيث نواصـــل العمل من أجل 
حـــول  المتمحـــورة  المبـــادرات  تعزيـــز 
فـــي  الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  األدوات 
ســـوق رأس المـــال فـــي البحريـــن، وهـــو 
مـــا يوفـــر مجموعة واســـعة مـــن الفرص 
االســـتثمارية على الصعيديـــن اإلقليمي 

والعالمي”. 
 وسيســـتفيد عمالء تمويـــالت المرابحة 

التابعيـــن لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
مـــن الســـرعة الكبيرة في وقـــت معالجة 
معامالتهـــم، باإلضافة إلـــى تعزيز مكانة 
للصيرفـــة  عالميـــة  كعاصمـــة  البحريـــن 

اإلسالمية.
ويتم تقديم خدمـــة المرابحة من خالل 
اســـتخدام صكـــوك اإلجـــارة المتوافقـــة 
مع الشـــريعة اإلســـالمية، كأصل أساسي 

وســـوف  المرابحـــة.  معامـــالت  لجميـــع 
اإلنترنـــت،  عبـــر  الخدمـــة  تقديـــم  يتـــم 
وهي تتضمـــن مزايا فريدة للمؤسســـات 
الماليـــة والعمـــالء الذيـــن يبحثـــون عـــن 
حلول متوافقة مع الشـــريعة اإلسالمية، 
كمـــا توفر فـــرص التداول فيها لتســـهيل 
معامالت المرابحـــة القائمة على صكوك 

اإلجارة.

المنامة - بي نت

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

المنامة - “بيتك” البحرين

وقعت شركة  “بي نت”، اتفاقية مع شركة 
“ديـــار المحـــرق” إلنشـــاء البنيـــة التحتية 
لشـــبكة األلياف البصريـــة )الفايبر( كجزء 
أساسي للمدينة. ُعقدت مراسم االتفاقية 
مـــع “ديار المحرق” بشـــكل افتراضي عبر 
 ،2020 ســـبتمبر   8 بتاريـــخ  اإلنترنـــت 
بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “بي 
نت”، محمد بوبشيت والرئيس التنفيذي 
العمـــادي،  أحمـــد  المحـــرق”،  ل”ديـــار 
باإلضافة إلى ممثلي من كلتا الشركتين.

وســـوف توفـــر هـــذه االتفاقيـــة جاهزيـــة 
تامـــة لمدينة “ديار المحـــرق” فيما يخص 
إنشـــاء البنيـــة التحتيـــة لشـــبكة األليـــاف 
البصريـــة )الفايبـــر( لتتوفر لـــدى أصحاب 
الفلـــل والمباني الســـكنية والتجارية في 
المدينـــة الحصـــول علـــى هـــذه الخدمات 
بســـرعة، حيث ســـتتمكن جميع شـــركات 
االتصـــاالت المرخصـــة فـــي المملكـــة من 

تزويد خدماتها عبر شـــبكة “بي نت”، مما 
يمنح سكان المدينة خيار التعامل مع أي 

من هذه الشركات.
ا التعاون   وقال بوبشـــيت “يســـعدنا جـــدًّ
مع شـــركة “ديـــار المحـــرق” فـــي اتفاقية 
استراتيجية تتوافق مع رؤيتنا الساعية 
لتشـــييد بنيـــة تحتيـــة متكاملـــة لشـــبكة 
النطـــاق العريـــض فـــي المملكـــة. ونولـــي 

اهتماًما كبيًرا في شركة “بي نت” بتمكين 
الســـكان من الوصـــول لخدمات شـــبكتنا 
فائقة الســـرعة فـــي جميـــع المناطق، بما 

في ذلك مدينة “ديار المحرق”.
ومن جانبـــه، قال أحمد العمادي “يســـرنا 
أن نعقد شـــراكة اســـتراتيجية مع شركة 
البحريـــن الوطنيـــة للبرودبانـــد “بي نت” 
المـــزود المعتمـــد فـــي البحريـــن، لتتولى 
االتصـــاالت  شـــبكات  بنـــاء  مســـؤولية 
الضوئيـــة  األليـــاف  كابـــالت  وتمديـــد 
“الفايبـــر” فـــي مدينـــة “ديـــار المحـــرق”. 
وســـتكون “بي نت” مزود خدمات شبكة 
االتصـــال المتعلقـــة بالنطاق العريض في 
المدينـــة، وستباشـــر اســـتكمال العمليات 
الشـــروق”  و”حـــي  النـــور”  “حـــي  فـــي 
و”ســـارات” و”ديـــرة العيـــون” و”القمـــرة” 
البحريـــن”  التنيـــن  و”مدينـــة  و”البـــارح” 

وشقق مدينة التنين.

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتي 
– البحريـــن “بيتـــك”، عـــن فـــوز 
منى عمـــاد حالق، وهي الفائزة 
الثامنـــة فـــي الحملـــة الجديدة 
للعام 2020 من حساب التوفير 
“لبشـــارة”، وذلـــك  االســـتثماري 
عـــن شـــهر أغســـطس الماضي، 
حيـــث تم إجراء الســـحب على 
 100 قيمتهـــا  البالغـــة  الجائـــزة 

ألف دوالر “عن بعد”.
وبذلك تصبح منى حالق ثامن 
رابحـــة في الحملـــة الترويجية 
للعـــام الحالـــي يتـــم اختيارهـــا 
مـــن خـــالل الســـحب عـــن بعـــد 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصناعـــة 
وذلـــك  والســـياحة،  والتجـــارة 
كجـــزء مـــن الجهـــود المبذولـــة 
للمســـاعدة في احتواء تفشـــي 

فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، 
وبهـــذا الســـحب الثامـــن يكون 
البنـــك قد ســـلم ثمانيـــة فائزين 
من حساب “لبشـــارة” 800 ألف 

دوالر منذ بداية العام 2020.
وقـــال مديـــر تنفيـــذي ورئيس 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
الخاصة  المصرفية  والخدمات 

المعرفـــي  خالـــد  “بيتـــك”،  فـــي 
“نتقـــدم بالتهنئـــة لمنـــى لفوزها 
كمـــا  الكبـــرى.  الجائـــزة  بهـــذه 
نتمنـــى لكافـــة المدخريـــن معنا 
الفوز بالجوائز القيمة الجديدة 

في السحوبات القادمة”.
وعّبـــرت  منـــى حـــالق “بدايـــة 
واالمتنـــان  بالشـــكر  أتقـــّدم 
التمويـــل  بيـــت  إلـــى  الخالـــص 
الكويتـــي – البحرين على منح 
بهـــذه  الفـــوز  فرصـــة  عمالئـــه 
وسأســـتمر  الرائعـــة،  الجوائـــز 
باالســـتثمار ألزيد مـــن فرصتي 
لربح الجوائز األخرى الُمقدمة. 
علـــى  الجميـــع  أشـــجع  أن  أود 
انتهـــاز الفرصـــة للفـــوز بإحـــدى 
فتـــح  عبـــر  القّيمـــة  الجوائـــز 

حساب “لبشارة”.

خالد المعرفيأحمد العمادي

المدينــة بمشــاريع  لالتصــاالت  تحتيــة  بنيــة  الفائزة الثامنة بالحملة الجديدة 2020.. لشهر أغسطسإلنشــاء 
منى حالق تحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة”“بي نت” توقع اتفاقية مع “ديار المحرق”

عدنان يوسف الشيخ خليفة بن إبراهيم

المؤتمر الصحافي للغرفة أمس

الشيخ سلمان بن عيسى
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جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2020-129419إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:    سوزان محمد عبدالغني نزالوي 
االسم التجاري الحالي:   أبو أنس لجلب المستثمرين

االســـــم التجـــاري الجديد : شجرة الزيتون للتجارة

قيد رقم : 63696-8

التاريخ:6/سبتمبر/2020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
CR2020--123967طلبرقم
تسجيــــلاســـــمتجــــــاري

 تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االســم  التجاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة  خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 63560-4

اسم التاجر: محمد مزيد رمضان سليمان
االسم  التجاري الحالي: قوة الجدار للمقاوالت

االسم  التجاري المطلوب:    االكواد السحرية للدعاية واالعالن

التاريخ:15/سبتمبر/2020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
CR2020--128048طلبرقم
تسجيــــلاســـــمتجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه بطلب تغيير االســم  التجــاري ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة  خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 87199-2

اسم التاجر: نسرين وليد محمد بيطار
االسم  التجاري الحالي: لينيس التجارية

االسم  التجاري المطلوب:    انستا فينش التجارية

القيد:44627
-15-92020

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم)---(لسنة2020
بشأنتحويلمؤسسةفرديةإلىشركةتضامن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة و الســياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد - صادق محمد ابراهيم هرونه بالنيابة عن المالك لـ طائر الجنة 
للمقــاوالت  مؤسســة فرديــة   والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 44627- ، 
-يطلب تحويل المؤسسة الفردية المملوكة له إلى شركة تضامن برأسمال 
وقــدره  1000  دينــار بحرينــي وذلــك لتصبــح مملوكــة مــن الســادة التالية 

اسمائهم: صادق محمد ابراهيم هرونه  
   خاتون السيد رضا محمد صالح العرادي

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
ٕادارةالتسجيل

بشٔانتغييراالسمالتجاري
لشركة:ديجيتالتيليكوميونيكيشنزسلوشنزش.ش.و

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
سلوشــنز  تيليكوميونيكيشــنز  ديجيتــال  شــركة:  اصحــاب  الســادة  ٕاليهــا 
ش.ش.و، المسجلة بموجب القيد رقم (1-125555)، طالبين تغيير االسم 

التجاري 
DIGITAL TELE-  مــن: ديجيتــال تيليكوميونيكيشــنز سلوشــنز ش.ش.و

COMMUNICATIONS SOLUTIONS S.P.C
DTS S.P.C الى: دي تي ٕاس ش.ش.و

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

إعالنبحلوتصفية
شركةمكتبنبيلسعيدللمحاماةذ.م.م
سجلتجاريرقم87931-1

بناء على قرار الشــركاء   في مكتب نبيل ســعيد للمحاماة ذ.م.م المســجلة 
علــى قيــد رقــم  1 - 87931 بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعيين الســادة  / 
رشــاد نعمــان حســن الشــوربجي    مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفي أن 

سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: رشاد نعمان حسن الشوربجي   -    39194478

RASHAD.BHLAW@GMAIL.COM

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم111لسنة2020
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

شركةبراناياماللخدماتالعقاريةذ.م.م

تعلــــن إدارة التســــجيل بــــوزارة الصــــناعة و التجــارة والســــياحة بأنــه قــد 
تقــــدم إليهــــا الســيد / دورجــا براســاد جــــدام باعتبــاره المصــفي القــانوني 
لشــــركة برانايامــــا للخــــدمات العقاريــة ذ.م.م ، المســــــجلة كشــــــركة ذات 
مســــــؤولية محــــــدوده بموجــــــب القيــــــد رقــــــم 133062 ،طالبــــا إشــــهار 
إنتهــاء أعمــال تصــفية الشــركة تصــفية اختياريــة و شــطبها مـــن الســـجل 
التجـــــاري، و ذلـــــك وفقـــــا ألحكـــــام قـــانون الشـــــركات التجاريـــــة الصـــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

القيد:129071-التاريخ:2020-9-15
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل

اعالنرقم128671لسنة2020
بشأنتغييراالسمالتجاريلشركةشركةالمقصدلالستشاراتوالتسويقذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب شركة المقصد لالستشارات والتسويق ذ.م.م

المســجلة بموجــب القيــد رقــم 129071 ،طالبيــن تغييــر االســم  التجــاري 
من شــركة المقصد لالستشــارات والتســويق ذ.م.م الى المقصد للمقاوالت 

والتجارة العامة ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة  المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذااالعالن

إعالنبحلوتصفية
شركةعبرالخليجالعربيللمقاوالتوالتجارةذ.م.م

سجلتجاريرقم118181

بناء على قرار الشركاء   في شركة عبر الخليج للمقاوالت والتجارة ذ.م.م  
المســجلة علــى قيــد رقــم  118181 بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 
السادة  / علي عبد العزيز ناصر علي ال عمران   مصفيا للشركة بهذا يعلن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي عبد العزيز ناصر علي ال عمران   

صندوق  البريد 30700 البحرين - المنامة   -   33277757 )973 +(

التاريخ:15سبتمبر2020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة-إدارةالتسجيل

اعالنرقمCR2020--119972لسنة2020
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية

شركةأدفيستاللدعايةواالعالنش.ش.و

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد / محمد طارق يوسف الدجاني

باعتباره المصفي القانوني لشركة أدفيستا للدعاية واالعالن  ش.ش.و
،المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم 1-132996 ،طالبا 
إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001 .
دشجديدرسيفرHD+تركيب٢٦د.ب

برمجة٥د.ب

الشققوالمحالت١٠٠د.ب
الفلل١١٠د.ب

Najla hasan satellite & CCTV camera
تركيبسنترالدش-صيانة-خدماتكهربائية

37355023
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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

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

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

Moto Point Trading has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17213617  or 
 IAMINDUAI@GMAIL.COM

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

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

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

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

Eeshal electronics has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37126333  or 
 nabeel0203@HOTMAIL.COM

Asad car and air conditioners has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33251733  or 
 ALERML@ICLOUD.COM

Clear Vision Optical W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 OPTOMETRIST , 

suitably qualified applicants can contact 17257400  or 
 ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM

Farhana for toys and household utensils has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39899554  or
 ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM

IMACHINES  W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17574333  or 
 AK@ALMOAYED.COM

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33718787  or
  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33051349  or 
 SHERKHAN990099@GMAIL.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

Mandi Land Restaurant has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17240012  or 
 AWALI@BATELCO.COM.BH

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG has a 
vacancy for the occupation of  CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 32322748  or 
 job.bahrain@alfouzan.com

UNI POWER ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L has a vacancy for the occupation of 
OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33797548  or
  SERVICEANSBH@GMAIL.COM

M Saeed Workshop S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33410587  or 
 SAEEEDAC@GMAIL.COM

Waleed Al Rumaih Trading Est has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 36602092  or
  TAAWEN.SPC@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

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

HASAN MOHAMMED JAWAD & SONS BSC (C) has a vacancy for the occupation of  
CONSULTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 17253032  or
  hussain.jamal@jbgmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL has a vacancy for the occupation of  
DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) , 

suitably qualified applicants can contact 17831000  or 
 AKJCONT@BATELCO.COM.BH

NEPAL FOR CAR WASHING AND POLISHING has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 34079230  or
  ABOBADER169@HOTMAIL.COM

BAHRAIN MOONS CANSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17695595  or 
 almarz_wel@hotmail.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

Highway Trends General Trading W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 39456969  or 
 UMZAAL1975@GMAIL.COM

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  CLEANER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 77707070  or
  Bernadette.Atole@jumeirah.com

NASMAH AL RABIAE SANDWICHES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER 

, suitably qualified applicants can contact 39452821  or 
 SIMSIMSALES@GMAIL.COM

ALMOZON RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WAITER ,

 suitably qualified applicants can contact 39860777  or
  BAH_BAH_74@HOTMAIL.COM

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST , 

suitably qualified applicants can contact 17288000  or
  SHIFA.BAH@GMAIL.COM

CLEAR ONE GENERAL TRADING & CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 17213433  or  
clearone.bah@gmail.com

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
BLACKSMITH , 

suitably qualified applicants can contact 36636624  or 
 AALABBASI@TAMCON.BH

HAJER CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 SANDWICHES MAKER , 

suitably qualified applicants can contact 39900084  or
  alwahacity@gmail.com

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. S.P.C owned by RAMEZ MOHAMED BIN has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17243331  or 
 MOH.RAMEZ@RAMEZ.NT

MALABAR  CONSTRUCTION EST. has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17774807  or 
 MALABAR.CONSTRUCTION@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17295879  or 
 billing@arabasian.com

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

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

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

HUSSAIN JUMA MARHOON AHMED has a vacancy for the occupation of 
 FISHERMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39689977  or 
 hjuma1971@gmail.com

MESHAL HOTEL has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17745060  or
  ibrahim68.gov@gmail.com

ALGHANAH ALUMINUM has a vacancy for the occupation of  
DRAFTSMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17722333  or
 info@alghanah.com

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17555095  or
  HR@yas-holding.com

MOHAMMED AMJAD MOHAMMAD ASLAM MIRZA M AZAM has a vacancy for the occupation 
of  ELECTRICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 39461418  or  
RABIYA143@LIVE.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 33223153  or 
 FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

Chicken time cafeteria has a vacancy for the occupation of 
 SANDWICHES MAKER , 

suitably qualified applicants can contact 39122259  or
  ALWANI00@HOTMAIL.COM

BALLOONS CORNER TRADING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33593752  or
  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM

PC MART MARKETING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33445560  or
  aamirbh@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

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

Green and Green Contracting Co.Bahraini partnership company has a vacancy for the 
occupation of  DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 34052151  or 
 NAEEMRANDHAWA612@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17212216  or
  KAMAL66@BATELCO.COM.BH

Egyptians Mayor Supermarket has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17342685  or 
 OMDACOMPANYBH@GMAIL.COM

Alaska Interior Decoration co Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33878746  or 
 ALASKA.CCB@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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 33225610  or
  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17404101  or 
 HKASIM@KPMG.COM

VENETO PAINTS has a vacancy for the occupation of
  PAINTER , 

suitably qualified applicants can contact 17344426  or 
 BINMAHMD@BATELCO.COM.BH

Alhaq salon has a vacancy for the occupation of 
 HAIR DRESSER , 

suitably qualified applicants can contact 39342188  or 
 AASJS7070@GMAIL.COM

NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 ELECTRICAL SUPERVISOR ,

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

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) , 

suitably qualified applicants can contact 77707070  o
r  Bernadette.Atole@jumeirah.com

ELECTRICAL MACHINES INDUSTRIES BAHRAIN W has a vacancy for the occupation of  
WINDER (YARN,THREAD) , 

suitably qualified applicants can contact 17727301  or  
EMIB@BATELCO.COM.BH

ABDULLA FAREL ELECTRCAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33206015  or 
 ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com

ASRAR ALDANA SANITARY WARE CONTRACTING 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 
 WELDER ,

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

AL ARFA CONTRACTING Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

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

MEDRAR COLD STORE has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 36670001  or 
 NOOR_20084@HOTMAIL.COM

AL MISBAR FASHION W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (OPERATIONS) , 

suitably qualified applicants can contact 17336296  or 
 MISBARBH@GMAIL.COM

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 13300444  or
  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

Younis naji car services has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 33955233  or 
 BUS_MEN@HOTMAIL.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

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

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

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

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

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

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

Happy days has a vacancy for the occupation of  
RESTAURANT MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17290555  or
  MD@FHMHOTELS.COM

Restaurant Gulf 24 has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 33306446  or
BUSHAHED130@GMAIL.COM

Golden Brothers gents salon has a vacancy for the occupation of  
BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39875402  or  
QUEENFRAMES@HOTMAIL.COM

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN , 

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

Jobs for ever Operation of websites has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (OPERATIONS) , 

suitably qualified applicants can contact 36468995  or  
BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM

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

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

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

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

Tab Two Phones has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICAL SALESMAN(ELEC.& ELECTRONIC SUPPLY) , 

suitably qualified applicants can contact 39760559  or
  TABMECHANICAL@GMAIL.COM

BLISS CO. SPC OWNED BY PAUL CULAS has a vacancy for the occupation of
  GRAPHIC DESIGNER , 

suitably qualified applicants can contact 77090926  or  
PAULCULAS@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

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

Abu Inzamam Commerce - Bahraini Partnership Co has a vacancy for the occupation of  
LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33803636  or 
 ITC.WLL786@GMAIL.COM

AL MUZAMMIL SPARE PARTS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38355631  or
  ALMUZAMMILSPAREPARTSA@GMAIL.COM

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

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

ASAD ABBAS MAINTENANCE SERVICES CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66954250  or 
 ASAD87283@GMAIL.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

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

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

RS International Restaurant W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33225610  or
  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS has a vacancy for the occupation of  
SCAFFOLDER , 

suitably qualified applicants can contact 17552722  or
  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

DELMON FURNITURE FACTORY has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 17700999  or  
mahmood@ajmkooheji.com

FANITA FOR READYMADE CLOTHES has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17273443  or 
 black_gmctruck@hotmail.com

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

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

LEKIER’S SHOES AND GARMENTS has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17277961  or
  JANAHIJANAHI52@GMAIL.COM

Syrian  chef restaurant has a vacancy for the occupation of 
 CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 33484070  or 
 SAEED670100@GMAIL.COM

FAWAZEER FASHION CO. has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17259458  or 
 ADELABDULLA23@GMAIL.COM

BOSS CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 37777701  or 
 HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM

AL-NAMAL MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
FITTER ,

 suitably qualified applicants can contact 39993375  or 
 namalco@batelco.com.bh

Ain Fresh Fruits Trading has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 37300061  or 
 GOLDENAGE.CONSULTANT@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

L.S.S TECHNOLOGIES W .L .L has a vacancy for the occupation of  
PROJECTS COORDINATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17464006  or
  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM

SOLAS MARINE SERVICES (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17466859  or  
SOLASBH@SOLASMARINE.COM

Matha Middle East Advertising S.P.C Owned by EALIAS MUNDAPLACKAL THOMAS has a 
vacancy for the occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17877641  or 
 acc.matha@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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 38957110  or
  BURJNAWAL00@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

SHINE ELECTRONICS has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17676647  or 
 isa2505@hotmail.com

GULRAGE JEWELLERY has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17341806  or 
 FAISALGULRAGE82@GMAIL.COM

IDEAL HOME FURNITURE INDUSTRY has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17276711  or 
 MOR997@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

MARSIM SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 33154444  or
  kookitoco@hotmail.com

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

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

Retroban Worldwide W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 37131813  or 
 FINANCE@RBWFINTECH.COM

Inspirit Education Consulting International Co. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  CONSULTING ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 37799390  or  
CHARLES@INSPIRITEDUCATION.ORG

M B RAJ  CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO. WLL has a vacancy for 
the occupation of  CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 33805148  or  
MBRCCONSTRUCTION@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

24/7 TYRES CO.S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WHEEL-ALIGNMENT MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17470939  or 
 ADNAN-FU@HOTMAIL.COM

Made For you S.P.C has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36444620  or
  madeforyou.bahrain@HOTMAIL.COM

GULZAAR HOUSE CAFETERIA has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33039905  or 
 LAQTE_JIGER@YAHOO.COM

ALI AHMED ISA YUSUF RABEEA ALTAMIMI has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33089058  or
  ALIAHMAD.12346@YAHOO.COM

DH Stores Bahrain W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 17133017  or  
dmartjobsbh@talbat.com

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

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

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

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

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

Alqandeel Air-co workshop has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39628077  or
  JEEFNEE@GMAIL.COM

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY has a vacancy for the 
occupation of  SUPERVISOR (SITE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17610065  or 
 CALIFORNIAHY@GMAIL.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR (SITE) , 

suitably qualified applicants can contact 17786336  or
  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

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

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

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

SYDENY CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
MASON(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17180414  or 
 hbastaki@tamkeen.bh

ALKARAMA GRILL CO WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

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

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

suitably qualified applicants can contact 33003044  or
  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM

BAHRAIN INDUSTRIAL FACTORY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 17104894  or 
 SALES@GIR-GROUP.COM

AL-NAMAL MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39993375  or 
 namalco@batelco.com.bh

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

 suitably qualified applicants can contact 39179077  or  
ADRAJ1@GMAIL.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17466776  or 
 ABDULLA@KINGDOM.BH

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 39679791  or 
 fadhelrsadiq@aol.com

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

suitably qualified applicants can contact 17701900  or 
 hrd@arcal.biz
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أميركا تتجــه لتفعيل “الزناد”... وروحاني يعد اإليرانيين بإفشــالها

بريطانيا: علينا منع طهران من امتالك سالح نووي

فرنسا... توقيفات تطول مسؤولين بجمعية ترتبط بإيران

شــدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس، على ضرورة منع إيران من امتاك الســاح النووي. وكشــف راب، 
في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، أنه ناقش أمس مع نائب الرئيس األميركي مايك بنس “الحاجة لمنع إيران من 
امتاك ســاح نووي”. وأضاف: “ناقشــنا أحدث تطورات الســام في الشــرق األوسط ودعم تطوير لقاح لفيروس كورونا”.

وتأتي تصريحات راب أمس بعدما دعا بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران إلى الوفاء التام بالتزاماتها 
النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة.

ــدم وفـــاء  وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن عــ
ويلحق  مقلق،  أمر  بالتزاماتها  طهران 
انتشار  حظر  باتفاقية  خطيرا  ضــررا 

األسلحة النووية.
وأعربت الدول الثالث عن قلقها الكبير 
بشأن إعالن إيران تشييد مبنى إلنتاج 
ــرد مــركــزي مــتــطــورة قــرب  أجــهــزة طـ
الدول  النووية. وطالبت  نطنز  محطة 
الثالث طهران بالتوقف عن إنتاج هذه 

األجهزة.
الدولية  الوكالة  أكدت  فيما  هذا  يأتي 
ــران  ــ لــلــطــاقــة الـــذريـــة االثــنــيــن أن إي
الــيــورانــيــوم  تخصيب  حــد  تـــجـــاوزت 
المنصوص عليه في االتفاقية، وزادت 

مخزونها منه بنحو 10 أضعاف.
وكــانــت الــوكــالــة أكـــدت أنــهــا مــا زالــت 
تــحــقــق فـــي الـــمـــواد واألنـــشـــطـــة غير 

المعلنة إليران. 
ــالـــة، رفــائــيــل  ــام الـــوكـ ــال أمـــيـــن عــ ــ وقـ
اجتماع مجلس  بــدايــة  فــي  غــروســي، 

المحافظي في فيينا: “الوكالة ما زالت 
النووية  واألنشطة  المواد  في  تحقق 
أن  أكــد  كما  إيــــران”.  فــي  المعلنة  غير 
عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل 
المواد النووية التي أعلنت عنها إيران 
بها،  الخاص  الضمانات  اتفاق  بموجب 

متواصل.

“آلية الزناد”

بينما يقول المسؤولون األميركيون إن 
ذ  سُتنفَّ إيــران  ضد  الدولية  العقوبات 
في إطار “آلية الزناد” األسبوع القادم، 
وتحديدًا في 20 سبتمبر الحالي، قال 
إن  روحاني،  حسن  اإليراني،  الرئيس 
الواليات المتحدة ستفشل في تفعيل 

هذه اآللية.
اإليرانية  الطلبة  أنباء  لوكالة  ووفــقــًا 
“إيــســنــا”، قـــال روحــانــي فــي اجتماع 
ــارة  إشـ فــي  أمــــس،  ــوزراء  ــ ــ ال لمجلس 
“آلية  لتفعيل  النهائي  الموعد  القتراب 

المقبلين  واألحـــد  السبت  إن  ــاد”،  ــزن ال
اإليراني”،  للشعب  “انتصارا  سيكونان 

حسب وصفه.
ــيــة الـــزنـــاد”، الــتــي قامت  ــفــرض “آل وت
الشهر  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  بتفعيلها 
عقوبات  فرض جميع  إعــادة  الماضي، 
المنصوص  إيــران  المتحدة ضد  األمم 
عن  ــصــادر  ال  2231 ــقــرار  ال فــي  عليها 
الــنــووي  االتــفــاق  األمـــن عقب  مجلس 

العام 2015.
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  ــ وأعــلــن وزي
ــمــاضــي أن  مــايــك بــومــبــيــو، الــشــهــر ال
الواليات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 
األمم  يومًا إلعــادة جميع عقوبات   30
سبتمبر،   20 بعد  إيــران  ضد  المتحدة 
ــن الــدولــي  بــعــدمــا أفــشــل مجلس األمـ

قرارا مماثالً.
المتحدة  الــواليــات  إن  بومبيو  وقــال 
“آلية  تفعيل  األمــن  طلبت من مجلس 
اللتزاماتها  إيران  خرق  بسبب  الزناد”، 

النووية بموجب القرار 2231.
إيــران وروسيا والصين تقول إن  لكن 
واشنطن ليس لها الحق في استخدام 
العقوبات  فــرض  إلعــادة  الــزنــاد”  “آلية 
عــلــى إيــــــران، بــســبــب انــســحــابــهــا من 

االتفاق النووي عام 2018.
األمــم  لـــدى  النيجر  سفير  يعلق  ولـــم 
األمــن  مجلس  يــرأس  ــذي  ال المتحدة، 
ــهــذه الــــــدورة، عــلــى طــلــب الــواليــات  ل

المتحدة لتفعيل آلية الزناد.
مــن جــهــتــهــا، تــريــد الــــدول األوروبـــيـــة 
ــنــووي وحل  ال الــحــفــاظ على االتــفــاق 
إطار  في  إيــران  مع  القائمة  المشاكل 

آلية تسوية المنازعات.

ذكــــر مـــصـــدر قـــضـــائـــي، أمـــــس، أن 4 
الزهراء  “مركز  مسؤولين سابقين في 
البالد  فرنسا” في غراند سانت شمال 
أوقفوا قيد التحقيق لدى الشرطة منذ 
الثالثاء، لالشتباه في استمرارهم في 
على  الموقع  هــذا  في  نشاط  ممارسة 

الرغم من حل الجمعية.
ــتـــح مــكــتــب الـــمـــدعـــي الـــعـــام في  وفـ
 2019 سبتمبر  فــي  تحقيقًا  دانــكــرك 

أو  حلها  تم  جمعية  في  “مشاركة  في 
إن  النيابة  وقالت  عليها”.  المحافظة 
الذين  السابقين  األربــعــة  المسؤولين 
ــوا عــلــى ما  ــلـ اعــتــقــلــوا الــثــالثــاء واصـ
ولقاءات  خطب  مثل  “نشاطات  يبدو 
شبكات  على  أو  الموقع  فــي  دعــويــة” 

التواصل االجتماعي.
وكــانــت الــســلــطــات حــّلــت فــي مــارس 
الداخلية  وزير  ودان  الجمعية.   2019
نشاطاتها  كاستانير  كريستوف  آنــذاك 

بــانــتــظــام على  “الــتــي تضفي شــرعــيــة 
محكمة  أشــارت  كما  المسلح”.  الجهاد 
ليل اإلدارية إلى “الدعاية التي تهدف 
ــارة  وإثـ المسلح  الــكــفــاح  تمجيد  إلـــى 
الكراهية والعنف من خالل نقل رسائل 
يــؤدي  أن  يمكن  مــا  للسامية،  معادية 

إلى خطر ارتكاب أعمال إرهابية”.
واســتــهــدف مــقــر الـــزهـــراء فــي غــرانــد 
 2018 أكتوبر  مــن  الثاني  فــي  ســانــت 
ــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب. أدت  ل بــعــمــلــيــة 

عمليات التفتيش اإلداري إلى اكتشاف 
بطريقة  حيازتها  تمت  نــاريــة  أسلحة 

غير مشروعة.
“مركز  ارتــبــاط  الكشف عــن  تــم  وكـــان 
ــراء فــي فــرنــســا”، بــشــكــل وثيق  ــزهـ الـ
باالستخبارات اإليرانية، نظرا للتقارب 
األيديولوجي لذلك المركز الذي تأسس 
عام 2005 مع إيران والترويج لحزب 
هللا، ما جعله محط أنظار أجهزة األمن 

الفرنسية.

عواصم ـ وكاالت

باريس ـ وكاالت

دومينيك راب

الخرطوم ـ وكاالت

قال المدعي العام السوداني، أمس، إنه تم القبض على خلية إرهابية 
من 41 عنصرًا، كانت تشكل خطرًا على السودان ودول الجوار، كما 

تم ضبط كمية من المتفجرات.
كافية  تم ضبطها  التي  المتفجرات  كمية  أن  العام  المدعي  وأضــاف 
لنسف الخرطوم بأكملهًا، مشيرا إلى أنها تشبه تلك التي انفجرت في 

مرفأ بيروت.
بين  تــام  بتعاون  تمت  الضبطية  أن  الــســودانــي  المسؤول  وأوضـــح 
قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 

أغسطس حتى 13 سبتمبر.
بأن  صحافي  مؤتمر  في  السودانية،  الشرطة  قائد  أفــاد  جهته  من 
ضبط  تــم  وقــد  الــخــرطــوم،  شمال  فــي  عليها  العثور  تــم  المتفجرات 
2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات األمونيوم، داعيا 

المواطنين إلى اإلبالغ عن أي تحركات مشبوهة.
وقال جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم، إن بعض المواد التي 
داخــل وحــدات معينة في  إال  بتداولها  الحصول عليها ال يسمح  تم 

الجيش.
المجموعات  إلــى  تسريبها  باحتمال  تكهنات  جمعة  حــديــث  ــار  وأثـ

اإلرهابية عبر جهات، لم يذكرها المتحدث.

السودان: ضبط متفجرات كافية لنسف الخرطوم

موسكو ـ سبوتنيك

نقال  الروسية  “سبوتنيك”  وكالة  أكدت 
عن مصدر في الرئاسة الجزائرية أمس 
األربعاء صحة األنباء عن قرب استقالة 
حكومة  في  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الوفاق الليبية فايز السراج من منصبه.  
ــر مــصــدر الــوكــالــة عــصــر أمـــس أن  وذكـ
في  استقالته  لتقديم  “يتوجه  السراج 
ضغوطات  بسبب  الــقــادمــة  الــســاعــات 
تمارس عليه”. وأشارت الوكالة إلى أن 
مصادر مطلعة في غرب ليبيا قد أكدت 
في  االستقالة  تقديم  الــســراج  نية  لها 
بيان متلفز مع شرح أسباب هذا القرار.

وقالت المصادر إن السراج من المتوقع 
المرجح  ومـــن  نــوابــه،  أحـــد  يكلف  أن 
لتسيير  معيتيق،  أحمد  ذلك  يكون  أن 
 ”13+13“ لجنة  انعقاد  حتى  األعــمــال 

الجديد  الرئاسي  المجلس  لتشكيل 
الحكم  مقاليد  سيتولى  الــذي 

خــــالل مــرحــلــة تــمــهــيــديــة 

18 شهرا. من جانبه، نفى وزير  مدتها 
العمل في حكومة الوفاق، مهد األمين، 
لـ “سبوتنيك” األنباء عن نية السراج ترك 
“أخبارا  التقارير  هــذه  واصفا  منصبه، 
ــاس وهــدفــهــا  كـــاذبـــة لــيــس لــهــا أي أســ
على  ذلك  ويأتي  اإلعــالمــي”.  التضليل 
تــقــدم مــلــمــوس مــؤخــرا  ــراز  خلفية إحــ
الفرقاء  بين  المنعقدة  المشاورات  في 
الليبيين في المغرب وسويسرا؛ بهدف 
تسوية األزمة التي تمر بها البالد. وفي 
األعــلــى  المجلس  أعــلــن  الــســيــاق،  هـــذا 
اتفاق  عــن  )المتمخض  للدولة  الليبي 
الليبي  الــنــواب  ومجلس  الصخيرات( 
ــــذي يــتــخــذ مــن مــديــنــة طــبــرق مقرا  ال
في  بينهما  المفاوضات  ختام  فــي  لــه، 
مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية 
الرباط، عن التوصل إلى اتفاق بشأن 
المناصب  تــولــي  وآلــيــات  معايير 

السيادية في ليبيا.

أنباء متضاربة عن نية السراج االستقالة

دبي ـ العربية.نت

الــثــوري  الــحــرس  إعـــالن  مــن  بعد يومين 
العاصمة  في  اقتحام”  “فــرق  تشكيل  عن 
محتملة،  الحتجاجات  تحسبًا  طــهــران، 
للحرس  التابع  العصر”  ولــي  “فيلق  أعلن 
األهــواز عن تشكيل وحدات  الثوري في 
في  الفيلق  وقـــال  اإلقــلــيــم.  فــي  مشابهة 
الفرق يأتي  بيان، أمس، إن تشكيل هذه 
بهدف ما سّماه “معالجة قضية السرقات 
األهـــواز.  األمـــن” فــي محافظة  وانــعــدام 
في  الثوري  الحرس  فيلق  فــرع  أن  يذكر 
األهـــواز وقــائــده حسن شــاهــوار بــور كان 
العقوبات  قائمة  على  تصنيفهما  تــم  قــد 
ارتكبها  مــجــزرة  خلفية  على  األميركية 
نوفمبر  احتجاجات  الفيلق خالل  عناصر 
الــمــاضــي فـــي مــديــنــة مــعــشــور )جــنــوب 
إقليم األهواز( راح ضحيتها حوالي 150 
متظاهرا سلميا. واستخدمت قوات األمن 
والحرس الثوري خالل قمع االحتجاجات 

لقمع  الثقيلة  الرشاشة  والمدافع  الدبابات 
البيان  فــي  ــاء  وجـ ــعــرب.  ال المتظاهرين 
الـــصـــادر، أمـــس، “فــيــلــق ولـــي الــعــصــر” أن 
تأتي  الــجــديــدة  االقــتــحــام  فــرق  تشكيل 
األخيرة  الشعبية  “المطالب  أعــقــاب  فــي 
بتحسين األمن العام”. وأضاف البيان أنه، 
وبناًء على طلب مجلس أمن المحافظة، 
ــعــصــر” بــالــحــرس  يــمــكــن لـــ”فــيــلــق ولـــي ال
الــثــوري تسيير دوريـــات فــي كــافــة مدن 

المحافظة. وتأتي هذه األنباء بعد يومين 
من إعالن محمد يزدي، قائد “فيلق محمد 
رسول هللا” بالحرس الثوري المكلف بأمن 
طــهــران عــن تشكيل “فـــرق اقــتــحــام” في 
العاصمة، في خطوة  أجــزاء مختلفة من 
اعتبرها ناشطون أنها تأتي تحسبًا لتجدد 
األوضاع  ظل  في  الشعبية  االحتجاجات 
القمع  لتصاعد  نظرًا  إيــران  في  الملتهبة 

واإلعدامات.

دوريات للحرس الثوري في االهواز

بعد يومين من تشــكيل وحدة مماثلة فــي العاصمة طهران
“الحرس الثوري” يشكل “فرق اقتحام” باألهواز

باريس ـ وكاالت

ــفــرنــســيــة أمــس  ــة ال ــاسـ ــرئـ أعـــربـــت الـ
ــتــزام  ــعــدم ال ــاء عــن “أســفــهــا” ل ــعـ األربـ
السياسيين اللبنانيين بتعهدات خالل 
إلى  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  زيــارة 
 15 “خالل  الحكومة  لتشكيل  بيروت؛ 

يوما”.
الفرنسية  الرئاسة  في  مسؤول  وقال 
لرويترز: “فرنسا تأسف لفشل الزعماء 
االلــتــزام  فــي  اللبنانيين  السياسيين 
للرئيس  قــطــعــوهــا  الــتــي  بــتــعــهــداتــهــم 
 2020 األول من سبتمبر  ماكرون في 

وفقا لإلطار الزمني المعلن”.
أنــه:  أضــاف  الفرنسي  المسؤول  لكن 
الجميع  عــلــى  بــعــد.  األوان  يــفــت  “لـــم 
والتصرف  بمسؤولياتهم  االضــطــالع 
في نهاية األمر بما يصب في مصلحة 
الفرصة  لبنان وحده من خالل إتاحة 
بما  حكومة  لتشكيل  أديــب  لمصطفى 

يالئم خطورة الوضع”.
عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  وكلف 
الحكومة  لتشكيل  أديـــب  مصطفى 
استقالة  عــقــب  الــجــديــدة،  الــلــبــنــانــيــة 
حــكــومــة حــســان ديــــاب الــتــي قدمت 

استقالتها في  أغسطس الجاري.
واســتــقــالــت حــكــومــة ديـــاب عــلــى إثــر 
االنفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت 
في أغسطس الماضي، وخلف عشرات 

وآالف  ــرحـــى  ــجـ الـ ــات  ــ ــئ ومــ الــقــتــلــى 
العاصمة  في  أحياء  ودمر  المشردين، 

بيروت.
وزار الرئيس الفرنسي لبنان في األول 
من سبتمبر الجاري في ثاني زيارة له 
الــذي هز  االنفجار  البلد منذ  هــذا  إلــى 

مرفأ بيروت.
ووصل ماكرون إلى لبنان عشية يوم 
المساعدة  “متابعة  لـــ  خّصصه  حافل 
المسائل  في  وللبحث  اإلعمار”  إلعادة 
تشكيل  يتعين  وقــت  في  السياسية، 

حكومة جديدة في لبنان.
أجنبي  مــســؤول  أول  مــاكــرون  وكـــان 
يـــــــزور بــــيــــروت فــــي الـــــســـــادس مــن 
أغسطس الماضي، أي بعد يومين من 
العاصمة  مرفأ  فــي  الضخم  االنفجار 

اللبنانية.

مصطفى أديب.

فرنســا تأســف لعدم وفاء سياســيي لبنــان بتعهداتهم
مهلة تشكيل الحكومة في لبنان تنتهي بالفشل

القاهرة ـ وكاالت

عبدالفتاح  الــمــصــري  الــرئــيــس  ــال  قـ
“رهانه  إن  األربــعــاء  أمــس  السيسي 
ووعيه”  المصري  الشعب  على  يظل 
ــهــــة مـــــحـــــاوالت الــمــس  فــــي مــــواجــ
بــاســتــقــرار الـــبـــالد، مــشــددا عــلــى أن 
إحباط  على  قــادرون  وشعبها  “مصر 
أو  ــة  ــ ــدول ــ ال ــقــــاط  مـــحـــاولـــة إلســ أي 

تخريبها”.
“خروج  أن  المصري  الرئيس  واعتبر 
أسهم   2013 العام  المصري  الشعب 
الدولة  إســقــاط  إحــبــاط مخطط  فــي 
ــذي كــانــت تــخــطــط له  ــ الــمــصــريــة، ال
ــــى أنــه  الـــقـــوى اإلرهـــابـــيـــة”، الفــتــا إل
تلك  أعقاب  للجيش في  نفسه  “قدم 

األحداث فداء لمصر وألمنها”.
وأضــاف: “رهاني دومــا كان واليــزال 

وســيــظــل عــلــى الــشــعــب الــمــصــري 
ووعيه الذي أفسد وسيفسد 

لــلــمــســاس  ــة  ــاولـ ــحـ مـ أي 

باستقرار وأمان مصر وشعبها.. مصر 
وشــعــبــهــا قـــــادرون عــلــى إحــبــاط أي 
محاولة إلسقاط الدولة أو تخريبها”.

وتابع: “شعب مصر يدرك تماما ماذا 
تـــم مـــن إنـــجـــازات خـــالل الــســنــوات 
الماضية، بعد أن تم اإلطاحة بالقوى 
الكثير  الحكم..  ســدة  من  اإلرهابية 
ــنــاء الــشــعــب الــمــصــري قــدمــوا  مــن أب
خالل  والقناعة  الرضا  بكل  الشهداء 

المواجهات مع عناصر اإلرهاب”.
وأشار السيسي إلى أنه كلف الحكومة 
المشكالت  لحل  جهودها  بمضاعفة 
ــاف  الــتــي تــواجــه الــمــصــريــيــن. وأضـ
موجها حديثه إلى “الدول والكيانات 
التي  التشكيك  حمالت  تدعم  التي 
تستهدف إسقاط مصر”، قائال: “كفوا 
ألــســنــة الـــكـــذب والــتــشــكــيــك عــنــا، 
التي تدعمون  أموالكم  وأبعدوا 

بها المناوئين لنا”.

السيسي: قادرون على إحباط محاولة إسقاط الدولة
أنقرة ـ وكاالت

المستقبل  حـــزب  زعــيــم  هــاجــم 
الــتــركــي الــمــعــارض أحــمــد داود 
ــو الـــرئـــيـــس رجــــب طيب  ــلـ أوغـ
سياساته  إن  قــائــال  أردوغــــــان، 
أزمة  في  وحيدة  تركيا  “جعلت 

شرق المتوسط”.
ووفق ما نقلت صحيفة “أحوال” 
ــو انــتــقــد  ــلـ ــمــحــلــيــة، فــــإن أوغـ ال
في  التركية  الحكومة  سياسات 
ــال “رغـــم  ــط، قــائ ــ الـــشـــرق األوســ
ــة شــرق  ــ أنـــنـــا مــحــقــيــن فـــي أزمـ
المتوسط، إال أننا بقينا وحيدين 
ــذه األزمــــة فال  فــي مــواجــهــة هـ

يدعمنا أحد سوى أذربيجان”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مع 
رئيس حزب الشعب الجمهوري 

كمال كليجدار أوغلو “هذا 
يــدل على وجــود خلل 
في الدبلوماسية التي 

تتبعها وزارة الخارجية”.
قال  مــصــر،  مــع  العالقة  وبــشــأن 
بدء  بــالده  على  إن  أوغلو  داود 
ــاور مــــع مـــصـــر مــــن أجـــل  ــشـ ــتـ الـ
لترسيم  اتـــفـــاق  ــــى  إل ــتــوصــل  ال
البلدين  بين  البحرية  الــحــدود 
أنه  على  مشددا  المتوسط،  في 
“ال يجب قطع التواصل مع مصر 
فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة في 

شرق المتوسط”.
في  اتهم  قد  أوغلو  داود  وكــان 
ــيــس  ــرئ تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة ال
أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 
دولة  تركيا  “جعل  على  بالعمل 
الخوف  أقــزام عبر إشاعة مناخ 
في أوساط الشعب وتحويل 
السلطة الحاكمة إلى شركة 

دعاية”.

أوغلو يشن هجوما حادا على أردوغان

إسقاط طائرة حوثية 
مسيرة غرب اليمن

أســـقـــطـــت الــــقــــوات الــمــشــتــركــة فــي 
الساحل الغربي اليمني، أمس، طائرة 
الــحــوثــي  ميليشيا  أطــلــقــتــهــا  مــســيــرة 
الحديدة،  محافظة  جنوب  االنقابية 

غرب الباد.
ــلــقــوات  ــعــســكــري ل وأفــــــاد اإلعــــــام ال
المشتركة أنه تم رصد طائرة استطاع 
التحليق  الحوثية حاولت  للميليشيات 
غربي  جــنــوب  عسكرية  مــواقــع  فـــوق 
ــا تم  ــهــمــي وســـرعـــان مـ ــدري مــديــنــة ال

التعامل معها وإسقاطها.

دبي ـ العربية نت
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لماذا أعدم خامنئي نويد أفكاري؟ اإلجابة باختصار هي أن الطبيعة القمعية 
لنظـــام الماللـــي، وعـــدم القـــدرة علـــى تلبيـــة مطالـــب الشـــعب، والخوف من 
االنتفاضات والنار تحت الرماد، وأخيرًا فتح الباب للتراجع أمام المنافسين 
األجانـــب الباحثين عن التجـــارة مع النظام؛ كل ذلك أجبر نظام الماللي على 
إعـــدام نويـــد افكاري وغيره مـــن أبناء الوطن األوفياء. لمـــاذا وكيف؟ أعدم 
نظام الماللي نويد أفكاري صباح يوم الســـبت بعد حملة سياســـية إنســـانية 
محليـــة وعالميـــة كبيـــرة غيـــر مســـبوقة للحيلولـــة دون إعـــدام هـــذا البطـــل 

اإليراني شنًقا.
الحقيقة هي أنه من غير الممكن فصل ظواهر المشهد السياسي عن بعضها 
البعـــض وال ينبغـــي علينـــا أن نفعل ذلك، والســـيما في ســـياق مواجهة نظام 
الماللـــي للشـــعب اإليرانـــي، حيث إن هناك تماســـكا ال يقبل التجـــزؤ بين كل 

حدث بمفرده والحرب وحاالت الكر والفر العسكرية والسياسية. 
قضيـــة ال شـــاهد عليها وال دليل وحافلٌة بالخـــداع والكذب هي قضية كاذبة 
وملفقـــة بـــكل مـــا تحمل الكلمة من معنـــى وال توجد أية أدلـــة جنائية عليها. 
وكانت المحاكمة هشـــة للغايـــة من منطلق أنها غير عادلـــة وحافلٌة بالخداع 
وفبركـــة القضايـــا وأخـــذ االعتـــراف القســـري. وفـــي البدايـــة، أصـــدر قاضي 
المحافظة الشرير، ومن بعده المحكمة العليا الحكم النهائي باإلعدام الذي ال 

دافع وراءه سوى تلبية رغبة نظام الماللي وحاجته السياسية. 
والجديـــر بالذكـــر أن نظام الماللـــي تراجع أمام عاصفة مـــن التغريدات على 
تويتر وهجوم الرأي العام... عاصفٌة تهدف إلى ردعه عن إعدام ثالثة شباب 
آخرين كان قد تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في اشتباكات نوفمبر، وتغاضى 
نظام الماللي عن إعدامهم على األقل حتى هذه اللحظة )وربما يقودهم إلى 

حبل المشنقة مرة أخرى(.
وقـــد كشـــف مصيـــر هـــذه القضية الثالثيـــة حتـــى اآلن النقاب عـــن فضيحة 
الجهـــاز القضائي في نظام الماللي وتأثر هذا النظام الفاشـــي بضغوط الرأي 
العام العالمي... والســـؤال الذي يطرح نفســـه هو: هل من الممكن أن يســـتمر 
هذا النظام الفاشي في اللجوء إلى اإلعدام.. وما هي العواقب التي نجمت 
وســـتنجم عن تراجع نظـــام الماللي عن األحكام الشـــريرة باإلعدام والقتل؟ 
هـــل تســـبب التراجع المؤقـــت عن إعدام الشـــبان الثالثة الذيـــن تمت فبركة 
القضيـــة لهم مثلما حدث مع نويد أفكاري؛ ســـوى في ظهور موجة احتجاج 
فـــي المجتمـــع أدركـــت فيهـــا العائالت أنهـــا بإمكانهـــا وينبغي عليهـــا أن تقف 
صامـــدة في وجـــه القهر والخداع وأخذ االعترافات القســـرية من الســـجناء 
وتبادر بتشـــويه سمعة الجهاز القضائي وقوات حرس نظام الماللي القمعية 

وضباطه وعمالئه؟. “مجاهدين”.

معصومة احتشام

لماذا أعدم خامنئي نويد أفكاري متحدًيا رغبة الرأي العام العالمي والمحلي؟ )1(

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

للتواصل: 17111483

العنصر الحاسم واألساس في هذا الزمن هو التحالفات القوية
الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية قال “إذا 
كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية” ونحن نزيد 
علـــى تصريـــح معاليه ونقول إنه يجب أن نربي األبناء على أن يعتزوا بهذه 
األرض الطيبة التي يعيشـــون عليهـــا، والتي هي في األول واألخير وطنهم، 
وأن يكونوا مســـتعدين، فكريا ونفســـيا، للدفاع عنها حتى االستشـــهاد، ألنها 
وطنهم الملموس، والذي يتفاعلون معه يوميا بشكل عملي خاص، في حين 

أن تفاعلهم مع الوطن العربي هو تفاعل عام.
هناك خطر جسيم يهدد وطننا ال بالظن أو االحتمال، بل بمرأى العين، فهناك 
أطـــراف وجهات تريد للبحرين أن تكون ثمـــرة مخلخلة ينتظر قطفانها في 
وقت ما، وتســـقط فريســـة بال حراك، وكان البد من التحرك وزيادة التدقيق 

بمزيد من الجهد والجرأة للحفاظ على أمننا واستقرارنا ورد الخطر. 
يقول معاليه “إن النظرة الواقعية للمشهد اإلقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل 
مـــع أخطار مســـتمرة طوال الســـنوات الماضيـــة، تمكنا ولله الحمـــد من درء 
معظمهـــا، وليـــس من الحكمـــة أن نرى الخطـــر وننتظر وصوله إلينـــا إذا كان 

باإلمكان تفادي ذلك بأي شكل من األشكال”.

إن مملكـــة البحريـــن لديهـــا رؤيـــة حقيقيـــة ألهدافهـــا ومصالحهـــا من خالل 
نظـــرة بعيدة المدى، خصوصا في ظل التحديات التي تلوح في األفق على 
المســـتوى السياســـي واالقتصادي ومواكبة التغيرات والتطـــورات الدولية، 
وقـــد أشـــار إلى ذلـــك معالي وزيـــر الداخلية فـــي تصريحه بالقـــول “إننا بلد، 
مصمـــم علـــى المضي فـــي تعزيـــز إمكانياته الذاتيـــة، وتبقى اســـتراتيجيتنا 
القديمـــة والحديثـــة، أساســـها وجود تحالفـــات قوية في مواجهـــة األخطار 
المحتملة، فنحن، بعد هللا، نستند على تطوير قدراتنا الوطنية، وعلى عمقنا 
الخليجي والعربي وشـــركائنا الدوليين، وتوافق خطواتنا مع دولة اإلمارات 
العربيـــة الشـــقيقة ليس أمرا مســـتغربا، إنمـــا يؤكد عمق الروابـــط التاريخية 
الوثيقة بين البلدين الشـــقيقين. وإن الرؤية االســـتراتيجية لمستقبل جديد 
فـــي ظل متغيـــرات وتحديـــات جديدة تتوافـــق مع هذا الموقف السياســـي 

االستشرافي”.

إن العنصر الحاسم واألساس في هذا الزمن هو التحالفات القوية، ثم تأتي  «
بعدها عوامل أخرى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عباس ومراجعاته في مؤتمر رام اهلل )1(
أكثـــر مـــا يبعث علـــى الســـخرية عند متابعـــة تطـــورات وفعاليات اجتمـــاع قادة 
الفصائل الفلسطينية مؤخرًا في رام هللا وبيروت أن اتفاق إقامة العالقات بين 
اإلمـــارات وإســـرائيل قـــد وحد الفرقاء وجمع من فشـــل الجميع في لم شـــتاتهم 
وجسر الهوة بينهم! والحقيقة ال أدري سببًا لكل هذا الخالف واالختالف إذا كان 
األمر يمكن أن ينتهي بإعالن القرار اإلماراتي الســـيادي، الخاص بشـــأن إماراتي، 
وال عالقة له البتة بمصير القضية الفلسطينية التي تخلى عنها أصحابها منذ أن 

وقعوا اتفاق أوسلو عام 1993.
هـــذا المؤتمـــر ذكرنـــي بما كان في الماضـــي، حيث كان جيلـــي وأجيال من قبلي 
تعـــرف مقصـــود مفردة “الحنجوري” التي كان يمتهنهـــا كثيرون من دعاة الدفاع 
عـــن القضيـــة والشـــعب الفلســـطيني، حيـــث كانت بضاعتهـــم تروج فـــي فترات 
المزايـــدات علـــى عروبـــة الـــدول والشـــعوب العربيـــة األخـــرى، ويبـــدو أن هـــذه 
التجـــارة البائـــدة عادت لتجد ســـوقا لها في مؤتمـــر رام هللا - بيروت الذي انعقد 
خصيصـــًا للتحريـــض والهجوم على موقف دولة اإلمارات بشـــأن إقامة عالقات 
مع إســـرائيل، والتهجم على مواقف دول مجلس التعاون لمصلحة ماللي إيران 
وإرضـــاء لهم باعتبارهم ممولي هذه االحتفالية التـــي أقيمت للمتاجرة بواحدة 
مـــن أعدل القضايا اإلنســـانية وأكثرها احتياجًا لإلخـــالص واإلنصاف من جانب 

أصحابها والنخب التي تنسب نفسها إليها.
في هذا المؤتمر الكارثي على القضية الفلسطينية، وقع الرئيس محمود عباس، 
عراب اتفاق أوسلو، بكل محتواه وبنوده وتنازالته، في فخ محكم رسمته بدقة 
شـــديدة إيـــران ووكالؤها من تنظيمات وفصائل فلســـطينية وغير فلســـطينية، 
وذهـــب للمؤتمـــر ليلتقـــي رئيس المكتـــب السياســـي لحركة “حماس” إســـماعيل 
هنية، ويعلن تخليه عن لغة الحوار واعتناقه مجددًا ما يعرف بلغة “المقاومة”!

مرة أخرى يثبت عباس أن خبراته السياســـية ضحلة، فيســـقط في فخ ســـاذج 
ليظهر بمظهر البطل المدافع عن حقوق الشـــعب الفلســـطيني وال يترك الســـاحة 
خاويـــة لقـــادة “حماس” وغيرهم، فيســـتدرج بســـذاجة مفرطة إلـــى فخ التهجم 
علـــى اإلمـــارات وقيادتهـــا رغم أنه أول من يـــدرك حجم الدعم والمســـاندة التي 
قدمتها اإلمارات وال تزال للشعب الفلسطيني والسلطة وقادتها أيضًا! كما يدرك 
عباس كذلك أن اإلمارات دولة التسامح والسالم وال يمكن لها أن تمسك بخنجر 
لتطعن به شعبا شقيقا كما يزعم عباس في تصريحاته وكلماته، التي يردد فيها 
ما يعتقد أنه يرفع أسهمه في نظر شعبه الذي بات يعرف الحقائق ويعرف جيدًا 
من يســـانده فعليًا على مر التاريخ، ومن يتاجر بقضيته ويستثمر فيها من دون 

أي جهد لحلها أو حتى حلحلتها!. “إيالف”.

سالم الكتبي

عصابات تهريب الخدم
كـــم عـــدد عامالت المنـــازل الهاربات من بيوت كفالئهن؟ وما األســـباب التي 
تدفعهـــن للهـــرب؟ وكم المدة التـــي قضينها في تلك البيـــوت؟ ومن الجاني، 
ومـــن هـــو المجني عليه في مثـــل هذه القضايـــا؟ والكثير من األســـئلة التي 
يمكن أن تتناسل من قضية هروب الخدم، والتي لألسف رغم قدمها، إال أنه 
لم يوجد لها حل جذري حتى اآلن، وما نجده هو قانون وراء اآلخر يحمي 

الخدم ويظلم الكفالء!
تقـــول أكاديميـــة كانـــت ضحية هـــروب خادمتهـــا، إن العاملة مـــا إن وصلت 
المنـــزل حتى ســـألت عـــن “باســـورد الواي فـــاي” في المنـــزل، وألنـــه لم يكن 
متوافرًا، طلبت العاملة شـــريحة للهاتف مـــزودة بخدمة لإلنترنت، ووفرتها 
كفيلتهـــا لهـــا كحق إنســـاني في زمننـــا هذا، وفـــي اليوم الثانـــي من حصول 
الخادمـــة علـــى خدمـــة اإلنترنت هربـــت! وكأنها متآمرة مع أحدهم إلرســـال 

موقع المنزل لتفر إلى حيث لم ترجع لها حتى اليوم.
ولحاجـــة هذه األكاديمية لعاملة منـــزل، تواصلت مع مكتب يوفرها بالنظام 
الشـــهري، وبأجـــر أعلى من العامالت المقيمات في المنـــازل، ومع ذلك قبلت 
ورضخـــت! لكن عندما طالبت بنســـخة مـــن هوية الخادمـــة، رفض المكتب! 

أليس وراء ذلك عالمة استفهام؟
الكفيـــل اليـــوم أصبـــح بمثابة جســـر، يســـتخدمه سماســـرة تهريـــب الخدم، 
فيغـــروا عامـــالت المنازل برواتب أعلـــى لو هربن من البيـــوت وعملن تحت 
مظلتهم، ســـواًء في أعمال أخرى غير الخدمة في المنازل، أو العمل كخدم 
بنظام الساعات، أو حتى ببيع أجسادهن، المهم أن الدنانير األكثر ستغريهن 

في النهاية وسيهربن من بيوت وفرت لهن األمن والعيشة الكريمة.
جرائـــم الخـــدم من هـــروب، وســـرقة، وشـــعوذة، واعتداءات جســـدية على 
مخدوميهن، وأعظمها ارتكابهن جرائم القتل البد من وضع حد لها، بقوانين 
رادعـــة فعليًا، تحفظ المخدومين الذين يمثلون اليوم الحلقة األضعف أمام 
القوانين التي تقف ضدهم وتحمي الخدم. ال نقبل أن تظلم الخادمات، فهن 
بشـــر مثلنـــا، وكذلك في المقابـــل ال نقبل أن ُيظلم المخـــدوم أو الكفيل الذي 
تذهـــب حقوقه ســـدى، ويضيع في متاهات تجـــرده من كل حقوقه، وتتركه 

يضرب كفًا بكف.

ياسمينة: نحن اليوم من نطالب بقوانين تحمينا من الخدم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

بمناســـبة الضجة التي صاحبت اإلعالن عن إقامة عالقات دبلوماســـية بين 
البحرين وإســـرائيل والتي شارك فيها فلســـطينيون، البد أن نقولها واضحة 
لكل من يهمه األمر سواء من اإلخوة الفلسطينيين أو هؤالء الذين يسكبون 
الزيت لإلســـاءة إلى البحرين.. البحرين كانت وال تزال من أكثر الدول التي 
ســـاندت الحـــق الفلســـطيني ووقفت إلى جانـــب اإلخوة الفلســـطينيين بكل 
السبل الدبلوماسية، وطالما كانت وطنا دافئا آمنا ألبناء الشعب الفلسطيني 

الذين جاءوا إلى أراضيها.
إن إقامة عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل ليس معناها التفريط بأي شـــكل 
من األشكال في حقوق الشعب الفلسطيني وليس تنكرا للقضية كما يتشدق 
المتشدقون، فيمكن لدولة تقيم عالقات مع إسرائيل أن تخدم القضية أكثر 
بكثير من دولة ال تقدم شيئا سوى الكالم في العلن، بينما في الخفاء تطعن 

األمة كلها وليس القضية الفلسطينية وحدها.
الشـــقيقة مصـــر أقامـــت معاهدة ســـالم مع إســـرائيل بعـــد أن خاضت حروبا 

وقدمت شـــهداء، لكنها لم تفرط في القضية الفلســـطينية وال تزال تقدم كل 
ما تملك لحل هذه المشـــكلة. األردن الشـــقيق فعل نفس الشـــيء ولم يفرط 

في الحق الفلسطيني.
والبحريـــن فـــي ظل القيـــادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة كانـــت وال تـــزال على العهد مـــع كل القضايا العربيـــة العادلة وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفـــي هـــذا الســـياق البـــد أن نقـــول بكل فخـــر لكل مـــن يزايد علـــى البحرين 
وقيـــادة البحريـــن إن البحريـــن تعـــودت أن تفعـــل كل شـــيء فـــي العلـــن وال 
تخجل من شـــيء يكون في صالح شعبها وأمنها واستقرارها ولم تتعود أن 

ترفع شعارات جوفاء وتطعن الجميع في الظهر.

الغريب في األمر هو أن جميع المزايدين والمتشدقين لم يقدموا شيئا للقضية  «
الفلسطينية وال للشعب الفلسطيني، وكل ما فعلوه هو المتاجرة بالقضية 

وخداع الشعوب العربية واإلسالمية بشعارات ال تسمن وال تغني من جوع.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

ال يمكن ألحد أن يزايد على البحرين



بحضــور رئيــس وأعضــاء ملتقى نجوم الرياضــة البحرينية، أقيــم يوم أمس 
في مجلس جمعة بن هالل حفل تكريم الفائزين في مســابقة أفضل مشــارك 
فــي البرنامــج الحــواري “النقــاش” لشــهر أغســطس 2020، الذي يشــرف عليه 
ملتقــى نجــوم الرياضــة البحرينيــة، ويعــد مــن الملتقيــات الرياضيــة الهادفــة 

لتطوير المنظومة الرياضية بالمملكة.

رئيـــس  بكلمـــة  التكريـــم  وبـــدأ حفـــل 
الملتقـــى محمـــد العليوي رحـــب فيها 
بالحضور، وأكد على مواصلة الجهود 
من أجل خدمة الرياضة والرياضيين 

بالمملكة.
وأعـــرب الســـادة الفائزون بالمســـابقة 
عن سعادتهم بهذه المبادرة الرياضية، 
إذ أكـــد نبيل طه على حرص القائمين 
علـــى هذا الملتقـــى البحريني الثقافي 
مـــن خالل جمع هـــذا الكـــم الهائل من 
الرياضيـــة،  والشـــخصيات  القامـــات 

متمنًيـــا أن تكـــون الحـــوارات القادمة 
في مستوى المحاور السابقة.

مـــن جانبه، أعـــرب اإلعالمي والكاتب 
الصحافـــي محمـــد لوري عن ســـعادته 
بوجـــوده فـــي هـــذا التجمـــع الرياضي 
الـــذي بال شـــك يســـلك نهجـــا حضاريا 
إيجابيا ويهدف عبره إلرســـال رسائل 
الرياضـــة  علـــى  للقائميـــن  إيجابيـــة 
بالمملكـــة تحتـــوي علـــى نقـــد وفائدة 

لجميع الرياضيين. 
طـــارق  المشـــاركين  كلمـــة  واختتـــم 

حـــرص  علـــى  أكـــد  الـــذي  العطـــوان، 
الملتقـــى في تنـــاول ومعالجة القضايا 
الرياضيـــة التي تهمنـــا كرياضيين من 
خـــالل هـــذا العمـــل الجبـــار، وأضـــاف 
لخدمـــة  تســـعى  الملتقـــى  رؤيـــة  أن 
الرياضيين في شتى المجاالت، ونحن 

كرياضييـــن ســـعداء أن ندعم الملتقى 
من أجل االرتقاء بالرياضة البحرينية.
بعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين 
نبيـــل طـــه علـــى  إذ حصـــل  الثالثـــة، 
المركـــز األول واإلعالمي محمد لوري 
علـــى المركز الثاني، فيمـــا كان المركز 

الثالث من نصيب طارق العطوان.
تكريـــم  تـــم  الســـياق،  نفـــس  وفـــي 
الفائزيـــن في مســـابقة “توقـــع واربح” 
للمبـــاراة النهائيـــة فـــي مســـابقة كأس 
االتحـــاد األوروبـــي ومســـابقة أبطـــال 

أوروبا.

اللجنة االعالمية

تكريم الفائزين بمسابقة ملتقى نجوم الرياضة البحرينية

جانب من التكريم
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جـــددت إدارة نادي النجمة ثقتها 
بالمـــدرب الوطنـــي رؤوف حبيل 
األول  الفريـــق  تدريـــب  ليقـــود 
لكـــرة الســـلة بالموســـم الرياضي 

الجديد.
العقـــد  توقيـــع  مراســـم  وجـــرت 
عصـــر األربعـــاء فـــي مقـــر النادي 

بالجفير. 
ويعتبـــر رؤوف من أبنـــاء النادي 
الذيـــن خدموه لســـنوات عديدة، 
تدريـــب  دفـــة  فـــي  ووجـــوده 
يأتـــي  آخـــر  لموســـم  الفريـــق 
فـــي محلـــه عطًفـــا علـــى التطـــور 

والتقـــدم الملحـــوظ علـــى اللعبة 
عبر الســـنوات األخيرة خصوًصا 
الموســـم الجـــاري بعد المســـتوى 
الالفـــت والمميزة في منافســـات 
دوري زيـــن باقتحامه للسداســـي 
علـــى الرغـــم الظـــروف التـــي مّر 
بهـــا فنًيا ومالًيا، كما أنه كان قاب 
قوســـين أو أدنـــى مـــن الوصـــول 
كأس  لمســـابقة  الثانـــي  للـــدور 
خليفـــة بـــن ســـلمان لكرة الســـلة 
لوال تأثره بغياب العبه سي جيه 
الذي أصيب مع منتخبنا الوطني 

في تلك الفترة.

سلة النجمة تجدد الثقة برؤوف حبيل

المركز األول 
لطه ولوري ثانًيا 

والعطوان ثالًثا

سبورت
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رئيــس النــادي يعلــن دعمــه لعلــي بــن محمــد واألعضــاء

بني جمرة لن يدفع بمرشح التحاد الطائرة

جمـــرة  بنـــي  نـــادي  رئيـــس  أكـــد 
عبدالمجيـــد إبراهيـــم دعـــم ناديـــه 
للشـــيخ علـــي بن محمـــد آل خليفة 
لرئاســـة االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة 
الطائرة خـــالل الـــدورة االنتخابية 

القادمة 2020 – 2024.
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  وكان 
الطائرة أعلن عن فتح باب الترشح 
إدارة  مجلـــس  وعضويـــة  لرئاســـة 
االتحـــاد ابتـــداء مـــن يـــوم األحـــد 
الموافق 20 سبتمبر الجاري 2020 
يـــوم  8:00 مســـاء  لغايـــة الســـاعة 
الثالثاء 29 سبتمبر الجاري 2020، 

علـــى أن يعقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة 
الثالثـــاء  يـــوم  العـــادي  العموميـــة 

الموافق 20 أكتوبر 2020.
 وأوضـــح إبراهيـــم أن نـــادي بنـــي 
فـــي  الكاملـــة  ثقتـــه  يضـــع  جمـــرة 
رئيـــس االتحـــاد وأعضـــاء مجلس 
اإلدارة الحالي في حال ترشـــحهم 
جميًعا لمواصلة مسيرة النجاحات 
باللعبـــة  والنهـــوض  واإلنجـــازات 
إلى المزيـــد من التقـــدم، مؤكًدا أن 
نـــادي بني جمـــرة يعتـــزُّ بالعالقات 
برئيـــس  تجمعـــه  التـــي  الوطيـــدة 
وأنـــه  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 

يدعـــم اســـتمرار الشـــيخ علـــي بـــن 
محمد آل خليفة لوالية جديدة.

ولـــدى ســـؤالنا إيـــاه عـــن المرشـــح 

الذي ســـيدفع بـــه نادي بنـــي جمرة 
تعقيًبـــا  اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة 
علـــى التصريـــح الـــذي أدلـــى لـــه لــــ 
“البالد ســـبورت” قبل نحو 3 أشهر، 
رغبـــة  هنـــاك  كانـــت  “لقـــد  أجـــاب 
بدفع أحد كـــوادر النادي للترشـــح، 
إدارة  كمجلـــس  ارتأينـــا  ولكننـــا 
عـــدم الدخـــول بـــأي مرشـــح لثقتنا 
الكبيرة باألعضـــاء الحاليين.. إنهم 
يقـــودون االتحـــاد بجـــدارة وهناك 
تفاهـــم وانســـجام كبير يـــؤدي إلى 
مخرجـــات إيجابيـــة فمـــا الداعـــي 

للدخول بمرشح جديد؟..”.

عبدالمجيد إبراهيم

تشجيع الالعبين للحصول على المنح الدراسية الرياضية
وتنميتها ــة  ــي ــن ــوط ال الـــمـــواهـــب  فـــي  ــمــار  ــث ــاســت ل بـــالـــخـــارج  ــراف  ــ ــت ــ االح ــف:  ــص ــن ال

أكــد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمد النصف حــرص اللجنة األولمبية على تشــجيع العبــي المنتخبات 
الوطنية للحصول على المنح والبعثات الدراسية في أعرق الجامعات الخارجية.

 جـــاء ذلـــك لدى اســـتقباله المستشـــار 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  الرياضـــي 
للشـــباب والرياضـــة محمـــد العجمـــي، 
الذي قـــدم له العـــب منتخبنا الوطني 
الحاصـــل  أميـــر  مزمـــل  الســـلة  لكـــرة 
علـــى منحة دراســـية أكاديمية مؤهلة 
 ،)BRIDGTON ACADEMY( لجامعة
ليكون أول العب محلي يحصل على 
منحة من هذا النوع، تماشيا مع رؤية 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب،  وشـــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعم 

وتشـــجيع الرياضييـــن على التحصيل 
العلمي واالحتراف.

األولمبيـــة  اللجنـــة  أن  النصـــف  وأكـــد 
العبـــي  تشـــجيع  علـــى  حريصـــة 
المنتخبـــات الوطنيـــة للحصـــول على 
فـــي  واالحتـــراف  الدراســـة  فـــرص 
المواهـــب  فـــي  لالســـتثمار  الخـــارج 
الوطنيـــة وتنميتهـــم رياضيـــا وعلميـــا 
تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، الذي يعكـــس اهتمام وحرص 

ســـموه بالمواهـــب الوطنيـــة والعبـــي 
المنتخبات من كال الجنســـين لتنشـــئة 
جيل رياضي متسلح بالعلم والمعرفة 
للوصـــول إلـــى الهـــدف األســـمى وهـــو 
االحتراف الرياضـــي، وتخريج كوكبة 
الرياضييـــن  والطالبـــات  الطلبـــة  مـــن 

المتميزين رياضيا ودراسيا.
 وأشـــاد النصف بما يتمتـــع به الالعب 
متميـــزة  إمكانـــات  مـــن  أميـــر  مزمـــل 
نجاحـــات  مـــن  حققـــه  بمـــا  مشـــيدا 
وإنجـــازات متمنيـــا لـــه دوام التوفيق 

والنجاح في دراسته الخارجية.
وبدوره، أعرب العجمي عن بالغ شكره 

وتقديـــره للجنة األولمبيـــة البحرينية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة علـــى مـــا تقوم بـــه من دور 
المنتخبـــات  العبـــي  دعـــم  فـــي  هـــام 

األدوار  بتكامـــل  منوهـــا  الوطنيـــة، 
والتعـــاون الوثيق مع اللجنة األولمبية 
البحرينية لبلـــورة العديد من البرامج 
التي تتواكب مع تطلعات سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتمنـــى  خالـــد 
لالعـــب مزمل أميـــر التوفيق والنجاح 

في مشواره الدراسي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

جانب من اللقاء

حسن علي

علي مجيد

من المؤمل أن ترفع الفرق التي ســتقص شــريط اســتئناف مســابقة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة للموســم الرياضي الجاري 2021/2020، 
وتيرة االستعدادات لتجهيز أنفسها للمباريات المقبلة.

وتســـتأنف منافســـات “أغلى الكؤوس” يوم 
علـــى صالـــة  بمواجهتيـــن  المقبـــل  الســـبت 
اتحـــاد اللعبة بأم الحصم، بعد التوقف الذي 

المســـابقة  علـــى  طـــرأ 
فبرايـــر  شـــهر  منـــذ 

فيـــروس  بســـبب 
حيـــث  كورونـــا، 
المبـــاراة  تجمـــع 

فريـــق  األولـــى 
المحـــرق مـــع مدينـــة 

عيســـى لحساب الدور 
واألخـــرى  التمهيـــدي، 

النويـــدرات  بيـــن 
والحالـــة بالـــدور ربـــع 

النهائي.

المحرق الـــذي يحمل لقب وصافة البطولة، 
من المفترض أن يكون على أتم االستعداد 
البدني والفني بقيـــادة مدربه توني إلثبات 
نفســـه في هـــذه المســـابقة والوصول ألبعد 
مـــكان فيها؛ كونه ال يمتلـــك إال هذه الكأس 
فقـــد فرصـــة  بعدمـــا  ينافـــس عليهـــا  لكـــي 
الحفاظ علـــى لقب الدوري إثر خروجه من 
الـــدور قبل النهائـــي على يد فريق 

األهلي.
الطـــرف  وفـــي 
مدينـــة  المقابـــل 
بقيـــادة  عيســـى 
الوطنـــي  مدربـــه 
صـــالح موســـى، يـــدرك تماًما 
بصعوبة المواجهة في ظل فارق اإلمكانات 

البشـــرية والفنيـــة، إال أن ذلـــك ال يمنعه من 
تجهيـــز الفريق للظهور بأفضل ما يمكنه من 
مستوى يحقق به نتيجة تليق به في ختام 

مسابقات الموسم الجاري.
أمـــا النويـــدرات يتطلع مدربـــه عقيل ميالد 
لمواصلـــة عروضه القويـــة في هذه البطولة 
بعدمـــا تمكن مـــن هزيمة النجمـــة في الدور 
التمهيـــدي، والبد مـــن تجهيز الفريـــق بدنًيا 
ونفســـًيا وذهنًيا بعد فتـــرة التوقف الطويلة 
المؤثـــرة. واألمر نفســـه لفريـــق الحالة الذي 
تخطـــى عقبـــة ســـترة بالـــدور األول بقيادة 
الوطنـــي صالح موســـى الذي تـــم التجديد 
التعاقـــد معـــه ليســـتمر فـــي مهمته لموســـم 
آخر. الفريق يحتاج ويحتاج لجهد جبار إذا 

ما أراد وضع نفسه في الدور قبل النهائي.

ــلة ــرة السـ ــلمان لكـ ــن سـ ــة بـ ــابقة كأس خليفـ ــتئناف مسـ السـ
الفرق المتبارية ترتفع وتيرة استعداداتها الفنية



علي مجيد
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عيــد: أنتظـر إجـراءات الفحص للمغـــادرة
ــاء الــجــمــعــة ــقـ ــن لـ ــ ــدًءا م ــ ــ ــودي بـ ــعـ ــسـ ــق مـــضـــر الـ ــريـ ــل فـ ــث ــم ي

أشـــار العـــب منتخبنـــا ونـــادي 
النجمـــة لكـــرة اليـــد علـــي عيد 

إلى أنه ينتظر استخراج نتيجة 
مـــن  ليتمكـــن  كورونـــا؛  فحـــص 

الذهـــاب للمملكة العربية الســـعودية 
وااللتحاق بفريقه مضر.

وقـــال عيد في تصريح لـ “البالد ســـبورت” 
إن إجـــراءات النادييـــن )النجمـــة ومضـــر( 
بشـــأن إتمـــام االنتقـــال للدوري الســـعودي 
انتهـــت رســـميا، ولـــم يتبـــق إال الحصـــول 
علـــى نتيجـــة الفحـــص التـــي أجراهـــا في 
وقت ســـابق من أمس االربعـــاء، إذ يتوقع 
أن يغـــادًرا صباح الخميس للســـعودية إذا 

سارت األمور على ما يرام.
وســـيكون عيد متاًحا بخوض أول مباراة 
لـــه مـــع مضـــر عبـــر بطولـــة كأس األميـــر 

سلطان بن فهد عبر الدور قبل 
النهائـــي الـــذي ســـينطلق عصر 
الجمعـــة حينمـــا يواجـــه فريـــق 
الخليـــج. ثـــم ســـيدافع عيـــد عـــن 
قميص فريقه في المباريات الثالث 
لبطولـــة األميـــر فيصـــل بن فهـــد ألندية 
الـــدوري الممتـــاز، ويحتـــل الفريـــق المركز 
الخامس برصيد 6 نقاط وبفارق 12 نقطة 
عـــن المتصدر فريـــق الوحدة بقيـــادة قائد 
منتخبنا حســـين الصياد الذي حسم اللقب 

منذ الجولة السابقة.
وبوجـــود علـــي عيـــد مـــع مضر، فـــإن عدد 
بالـــدوري  ارتفـــع  البحرينييـــن  العبينـــا 
الســـعودي وبلـــغ 4 العبيـــن وهـــم: حســـين 
الســـالطنة  جاســـم  )الوحـــدة(،  الصيـــاد 

)الصفا(، أحمد المقابي )الترجي(.
لقطة لالعب علي عيد

مهـــدي  الدولـــي  العبنـــا  قـــاد 
حميـــدان فريقـــه القادســـية إلى 
احتـــالل المركـــز الثانـــي لدوري 
األمير محمد بن سلمان للدرجة 

األولى السعودي لكرة القدم.
جـــاء ذلـــك بعدمـــا صنـــع هـــدف 
الفوز عبر تمريرة ذهبية لزميله 
الطائـــي  مرمـــى  واجـــه  الـــذي 
انتهـــاء  قبـــل  الهـــدف  وأحـــرز 
الوقـــت بـ 7 دقائـــق، في المباراة 
التـــي جمعتهمـــا مســـاء الثالثاء 

لحساب الجولة قبل األخيرة.
وبذلـــك، ارتقى القادســـية الذي 
ضمـــن الصعـــود لمصـــاف دوري 
كأس األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
الرياضي  بالموســـم  للمحترفين 
المقبـــل 2021 - 2020، للمركـــز 
نقطـــة(،   72( برصيـــد  الثانـــي 

مســـتغاًل تعثـــر العيـــن، وبفـــارق 
المتصـــدر فريـــق  نقـــاط عـــن   3

الباطن.
األخيـــرة  المبـــاراة  وســـتكون 
بالدوري  لحميـــدان والقادســـية 
يوم األحد المقبل حينما يلتقي 

فريق الجبل.

حميدان يقود القادسية لوصافة الدوري السعودي

“الشباب والرياضة” توضح حقائق “عمومية التضامن”
ــان ــرزكـ ــة وكـ ــهــمــل ــزي ال ــركـ ــي مـ ــاء فـ ــضـ ــاوى أعـ ــكـ ــع شـ ــا مـ ــاع ــف ت

نود إفادتكم بأننا قد طالعنا باهتمام بالغ ما نشــر في جريدتكم الغراء بتاريخ 16 ســبتمبر 2020 والذي حمل عنوان المركز اإلعالمي أعضاء “الهملة” 
و“كرزكان” يتهمون إدارة “التضامن” بممارسة سياسة اإلقصاء ونود إفادتكم بما يلي:

أوال: انطالقـــا مـــن حرص وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة علـــى تقصي كافة الحقائق فيما نشـــر 
فـــي جريدة البالد من مناشـــدات من قبل أعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة فـــي الهملـــة وكـــرزكان، فقد 
عقـــدت الـــوزارة اجتماعـــا مع الســـيد باقـــر الهدار 
رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي التضامـــن، والســـيد 
محمـــد خليل رئيـــس مركز تمكين شـــباب الهملة، 
والســـيد منصـــور الفـــردان رئيـــس مركـــز تمكيـــن 
شباب كرزكان؛ لمناقشة ما تم نشره في الجريدة.

ثانيـــا: وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة تســـعى 
دائما إلى مراقبة األندية الوطنية ومراكز تمكين 
الشـــباب بشـــأن تنفيـــذ كافـــة القوانيـــن واألنظمة 
التـــي تحكـــم عملهـــم خاصـــة فـــي مجـــال فتـــح 
العضويـــات للجمعيـــة العمومية إليمانهـــا العميق 
بأهميـــة الجمعيـــات العمومية ودورهـــا المهم في 
منظومـــة األنديـــة والمراكـــز، كمـــا أكـــدت الوزارة 
علـــى وجـــود فرق بيـــن النـــادي الســـابق المندمج 

والمركز الشبابي.
ثالثـــا: تـــم خالل اللقـــاء اســـتعراض ما جـــاء في 
مناشـــدات بعـــض أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة؛ 
للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بالموضوع، 
حيـــث قدم رئيـــس مجلس إدارة نـــادي التضامن 
شـــرحا عن اإلجراءات التـــي تم اتخاذها من قبل 
مجلـــس إدارة النـــادي لفتـــح العضويـــة للراغبين 
فـــي االنضمام إلى نادي التضامن من المنتســـبين 

السابقين لفرعي الهملة وكرزكان.
رابعـــا: أشـــار رئيـــس نـــادي التضامـــن ووفـــق مـــا 
مـــن وثائـــق وخطابـــات  فـــي االجتمـــاع  عرضـــه 
رســـمية أنه ســـبق وقام بإرسال خطاب إلى مركز 
تمكين شباب الهملة ومركز تمكين شباب كرزكان 
يتضمن مطالبة المركزين بتسليم قوائم الجمعية 
العموميـــة لديهـــم وبياناتهـــم إلـــى مجلـــس إدارة 
نادي التضامن باإلضافة إلى ما يثبت تســـديدهم 

الشتراك العضوية للمركزين؛ حتى يتسنى للنادي 
اتخاذ اإلجراءات وضمهم لقوائم األعضاء الذين 
يحـــق لهـــم المشـــاركة فـــي الجمعيـــة العموميـــة 

وانتخاب مجلس اإلدارة. 
خـــالل  التضامـــن  نـــادي  رئيـــس  بيـــن  خامســـا: 
االجتمـــاع أن مركـــز تمكين شـــباب الهملة ومركز 
تمكيـــن شـــباب كـــرزكان لـــم يتفاعـــال مـــع طلبات 
نادي التضامن ولم يسلم المركزين قوائم أعضاء 
الجمعية العمومية للنادي؛ األمر الذي مثل تأخير 
واضـــح مـــن قبل المركزيـــن، كمـــا أن المركزين لم 
يقومـــا بحـــث أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة على 
تســـديد االشـــتراكات الســـنوية والمتأخـــرات في 

حال وجودها.
سادســـا: أكد رئيس نادي التضامـــن بأنه ال يوجد 
في قانـــون وأعراف مجلس إدارة نادي التضامن 
أي نوع من أنواع التهميش ألي عضو من أعضاء 
الجمعيـــة العموميـــة فـــي الهملـــة وكـــرزكان، وإن 
جميـــع األعضاء مرحب بهم ووفق القوانين التي 
تحكم عملية االنضمام إلى الجمعيات العمومية.

ســـابعا: أبـــدى رئيس مركـــز تمكين شـــباب الهملة 
ورئيـــس مركـــز تمكيـــن شـــباب كـــرزكان حرصهم 
علـــى دعـــم مســـيرة نـــادي التضامن، وصـــوال إلى 
تحقيق األهداف الشبابية والرياضية لهذه الكيان 
المهمة، كما وعد رئيس مركز شباب تمكين الهملة 
ورئيـــس مركـــز تمكين شـــباب كـــرزكان بالتفاعل 
اإليجابـــي مع جـــاء في خطـــاب نـــادي التضامن، 

وحث األعضاء تجديد اشتراكاتهم السنوية.
أن  علـــى  االجتمـــاع  خـــالل  االتفـــاق  تـــم  ثامنـــا: 
أعضاء الجمعيـــات العمومية للفرعين الســـابقين 
لنادي التضامن بالهملـــة وكرزكان المنتظمين في 
ســـداد اشـــتراكاتهم هم بالفعل أعضاء بالجمعية 
العمومية لنادي التضامن، وأن إدارة النادي ليس 
لديهـــا أي مانع لفتح باب العضوية الجديدة أمام 
جميـــع الراغبين في اكتســـاب العضوية الجديدة 
للنادي في ضوء القواعـــد التي تضمنتها الالئحة 
الخاضعـــة إلشـــراف وزارة  النموذجيـــة لألنديـــة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة الصـــادرة بالقرار رقم 

)1( لسنة 1990.

“البريميرليغ” تحت المجهراللجنة اإلعالمية
* ظهــر ارســنال بصــورة رائعــة فــي أول مبــاراة له أمــام فولهام في 
افتتاح مباريات الدوري االنجليزي لهذا الموسم، إذ تمكن من الفوز 
بثالثيــة بيضــاء، وقدم الفريق طوال مجريــات المباراة العديد من 
اللمحــات والجمــل التكتيكيــة الجميلــة التــي تعكــس العمــل الرائــع 

للمدرب الشاب ارتيتا.
يــكاد يكــون قــرار إدارة النــادي بتعييــن ارتيتا كمــدرب للفريق منذ 
منتصف الموســم الماضي هو القرار الوحيد الصائب الذي اتخذته 
اإلدارة طــوال الســنوات القليلــة الماضيــة، فمن الواضــح أن ارتيتا 
سيقوم بعمل كبير مع الفريق خصوصا إذا ما قامت اإلدارة بتقوية 
الفريــق ببعــض الصفقات قبــل انتهاء الميركاتو، لذلــك من المنتظر 
أن تشــهد جماهيــر االرســنال هــذا الموســم فريقــا بــارزا يســتطيع 

المنافسة على المراكز األولى في الدوري. 
* مــن الواضــح ان مــدرب ليــدز يونايتــد القديــر بيلســا يثــق كثيــًرا 
بإمكانــات فريقــه ومــن الواضــح كذلــك ان لديــه تصــورا كامــال عن 
جميــع الفــرق في البريميرليغ الســيما الكبيرة منهــا، فقد صرح قبل 
مبــاراة ليفربــول بأنــه فريقــه ســيكون قــادًرا علــى مجــاراة حامــل 
اللقــب، وصــدق فيمــا قاله، إذ ظهــر ليدز بصورة جميلــة أمام الليفر 
وتمكن من تســجيل 3 أهداف، ولوال ســذاجة بعض المدافعين في 
ارتكاب األخطاء لربما تمكن ليدز من تحقيق المفاجأة في ظهوره 

األول.
وترفع القبعة لهذا المدرب ولهذا الفريق الكبير، فعودته للبريميرليغ 

بعد غياب طويل ستضفي الكثير من اإلثارة والمتعة.
*مما ال شك فيه أن إدارة نادي تشيلسي كانت األبرز في تحركات 
ســوق االنتقــاالت وتمكنت من الحصول علــى العديد من الالعبين 
مــن أصحــاب الجــودة العاليــة علــى غــرار زيــاش، هافيرتــز، فيرنــر 
وســيلفا، الذين من المنتظر أن يعطوا اإلضافة الكبيرة للفريق هذا 
الموســم مــن اجــل المنافســة علــى اللقب وليــس االكتفــاء بالتأهل 
لــدوري األبطــال كمــا حــدث الموســم الماضــي، فهــذه التعاقــدات 
الكبيــرة ال تقــوم بهــا إدارة إال ولديهــا طمــوح كبيــر بدفــع الفريــق 

خطوة لألمام من أجل المنافسة على األلقاب وبكل قوة.
واذا مــا نجــح المبــارد فــي اســتخراج افضــل مــن يملكــه العبيــه 
الجــدد ووظفهــم بالشــكل الصحيــح فــإن البلــوز ســيكونون اكبــر 
مهددين لليفربول ومانشستر سيتي في صراع التنافس على لقب 

البريميرليغ. احذروا البلوز!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

خليل يدعو إلى التسجيل بعضوية نادي التضامن
ــع مـــســـتـــوى الـــريـــاضـــة ــ ــرف ــ ــع ل ــيـ ــمـ ــجـ ــود الـ ــ ــه ــ ــاع يـــحـــتـــاج الــــــى ج ــ ــط ــ ــق ــ ال

حث رئيس مركز تمكين شــباب الهملة محمد خليل أعضاء المركز ومنتســبيه، وجميع أبناء القرية للتوجه 
لنادي التضامن الرياضي من اليوم والتقدم لعضوية النادي؛ لكي يشــاركوا في قرار اختيار إدارتهم التي 

ستقود النادي في المرحلة المقبلة.

وأكد أن النادي والمركز ســـيبقيان 
لتطويـــر  األساســـية  الركيـــزة 
الرياضـــة واحتضـــان الجميـــع من 
المنطقـــة،  أبنـــاء وبنـــات وشـــباب 
القطـــاع يحتـــاج  مؤكـــدا أن هـــذا 
الـــى جهـــود الجميع لرفع مســـتوى 
البحريـــن،  بمملكـــة  الرياضـــة 
المنصـــات  إلـــى  بهـــا  والوصـــول 
اإلنجـــازات،  وتحقيـــق  العالميـــة 
جاللـــة  ممثـــل  بتوجيهـــات  عمـــال 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني، 

أمين عام مجلـــس الدفاع األعلى، 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وتحقيقا لمبادرات 
ســـموه المتواصلة لتطوير القطاع 
بمملكـــة  والشـــبابي  الرياضـــي 
ســـتصنع  التـــي  وهـــي  البحريـــن، 
مسيرة جديدة للشباب والرياضة 
بمملكة البحرين بفضل ما تتضمنه 
مبادرات ســـموه مـــن أهداف نبيلة 
تنســـجم تماما مع الرؤية السديدة 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الحركـــة  مســـيرة  لدعـــم  الهادفـــة 

الرياضية البحرينية.
وأوضـــح خليل عـــن دعمـــه لرغبة 
العموميـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء 
للمركز باالنضمـــام لعضوية النادي 
والمســـاهمة فـــي تطويـــره ورفعة 
اســـمه، إذ بإمكانهـــم التقـــدم دون 
تردد، متمنيا من الجميع المشاركة 
حيـــث أن النـــادي أصبـــح بحاجـــة 
لجهـــود الجميع من أعضـــاء مركز 
تمكيـــن شـــباب كـــرزكان والهملـــة، 

وبنـــاء  صقـــل  ســـيتوليان  فهمـــا 
بذلـــك،  النـــادي  ورفـــد  المواهـــب 
وســـيتم تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن 
التعاون معهما من أجل دفع النادي 
للمنافسة، مؤكدا أنها مرحلة البناء 

هـــذه تحتـــاج الـــى وقـــت ووضـــع 
خطـــة يتـــم تنفيذها بالتعـــاون مع 
مركـــزي تمكيـــن الشـــباب بكرزكان 

والهملة.
البـــاب  أن  المركـــز  رئيـــس  وبيـــن 
مـــن  للتقـــدم  للجميـــع  مفتـــوح 
عليهـــم  تنطبـــق  ممـــن  الجنســـين، 
شـــروط العضويـــة، وهو ما يبشـــر 
بدخـــول النـــادي مرحلـــة جديـــدة 
خصوصا عندمـــا يتم الدفع بدماء 
جديـــدة ووجـــوه شـــبابية لقيـــادة 
النـــادي فـــي ظـــل وجـــود الخبـــرة، 
مؤكـــدا أنه لمس دعـــم من الجميع 
ســـواء مـــن إدارة نـــادي التضامـــن 
وزارة  مســـؤولي  أو  الرياضـــي 
شؤون الشباب والرياضة؛ من أجل 

التقدم لعضوية النادي والمشاركة 
فـــي إدارة دفـــة النـــادي بالمرحلـــة 
المقبلة، وهو ما يفتح آفاقا جديدة 
نحو صعود النادي بفرقه المختلفة 
مـــن  الكثيـــر  وتحقيـــق  للمنافســـة 
اإلنجازات، مؤكـــدا اعتزازه الكبير 
بتوجيهات ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد باحتضـــان الشـــباب وتبنـــي 
المبدعين والتركيـــز على التطوير 
واإلنجازات دون حدود، إذ مازال 
ســـموه حريص على الوقوف عند 
الكثير مـــن التفاصيل التـــي ُتعنى 
بالعمل الشبابي والرياضي بمملكة 
البحريـــن، وهو فخر لكل شـــبابها. 
صرح بذلك أمير ســـر مركز تمكين 

شباب الهملة إبراهيم عبدهللا.

اللجنة اإلعالمية

محمد خليل 

لقطة لحميدان في مباراة القادسية والطائي



طرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “بصرة” 
على طريقة فيديو ريليكس، وهي من كلمات مصطفى حسن 

وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة، وشقيقه أدهم.
وشــّوق مؤخرا المطرب أحمد سعد متابعيه إلى أحدث أعماله 

الغنائيــة ممثلة في أغنيــة “بصرة” التي طرحهــا منذ قليل، إذ 
نشــر مقطعا من األغنية بصوته في فيديو من داخل ســيارته على 

حســابه على “إنستجرام”، وتقول كلمات األغنية: “كلنا زي بعض بصرة كلنا على بعض 
سماسرة.. عيان بيشيل في ميت هيفيد بإيه يا حسرة”.

أحيــا الفنان خالــد النبوي الذكــرى الثانية لوفــاة والدته، 
معربــا عن حزنــه لفراقها واشــتياقه إليهــا، مؤكدا أنها 
كانت النور الذى يضيء طريقه، وأنها كانت تعطى دائما 
من دون انتظار أي مقابل، داعيا لها بالرحمة والمغفرة.

وكان النجــم خالــد النبوي احتفل يوم الســبت الماضي 
بعيد ميالده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد في مدينة 

المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خالل عمله مع الفرق المسرحية في المدرسة، 
ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل.

شــوقت الفنانــة أصالــة جمهورهــا أللبومهــا الخليجي 
الجديد “ال تستســلم” عبر حسابها على انستغرام، وقد 

أعلنت عن موعد طرح األلبوم، قائلة “باقي يوم واحد”.
ونشــرت أصالة صورة جديدة لها في أحــدث ظهور لها 

من بوســتر ألبومها الجديد. وأضافت النجمة الســورية 
رســالة تفاؤل علــى صورتهــا التي نشــرتها وكتبــت قائلة 

“أغازلها.. أُجاريهــا.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُّمي مّرة ومّرة ابنتي ودائما 
أُحّبها ودائما أغفر خطاياها”.

أصالة تشوق جمهورهاالنبوي يتذكر والدتهجديد أحمد سعد
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فتــح مهرجان اإلســكندرية للفيلــم القصير باب تقديم األفالم للنســخة 
الســابعة بــدًءا مــن الثالثــاء 8 ســبتمبر حتــى 15 نوفمبــر المقبــل علــى 
الموقــع اإللكترونــى للمهرجان، على أن يكون الفيلــم إنتاج العام 2019 

أو 2020 وال تزيد مدته عن 30 دقيقة ومترجًما لإلنجليزية.

كان حفـــل افتتـــاح المهرجـــان في 
دورته األخيرة الذي أقيم بمســـرح 
ســـيد درويـــش قـــد شـــهد تكريـــم 
الفنانـــة ســـلوى محمـــد علـــي التي 
وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت 
بالتكريـــم  ســـعادتها  خالـــص  عـــن 
فى اإلســـكندرية، مشـــيرة إلى أنها 
قدمـــت خالل مســـيرتها نحو 100 
فيلـــم قصيـــر، وذلك بحضـــور فنى 

وإعالمى كبيرين.
يذكـــر أن المهرجـــان توصـــل إلـــى 
صيغة تفاهم مـــع الهيئة اإلقليمية 
بعدمـــا  ألول،  الســـياحة  لتنشـــيط 
تأثيـــر  فيهـــا  المســـؤولون  لمـــس 
الفعاليـــات فـــي محيـــط المجتمـــع 
فـــي  المهرجـــان  ودور  الثقافـــي، 
اإلشـــارة إلى محافظة اإلسكندرية 

بشكل عام.

للفيلـــم  اإلســـكندرية  مهرجـــان 
القصيـــر هـــو احتفاليـــة ســـينمائية 
تقام كل عام بمدينة اإلســـكندرية، 
أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن 
المهرجـــان، ويهـــدف لنشـــر ثقافـــة 
الفيلـــم القصير، وتبـــادل الثقافات 

العربية.

“اإلسكندرية للفيلم القصير” 
يفتح باب المشاركة

“موهبتك في البيت” خلقت جيال من المبدعين البحرينيين
الــشــبــاب ــم  ــد بــن حــمــد فــي دعـ ــال الــشــيــخ خ دور كــبــيــر لــســمــو 

شـــكر الفنان خليل الرميثي عبر حسابه “باالنستغرام” 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والـــدور  الشـــيخ خالـــد  ســـمو 
الكبيـــر الذي يقـــوم فيه بدعم الشـــباب وفتح المجال 
لمواهبهم وطاقاتهم وإبداعهم، إذ كان الرميثي ضمن 
لجنـــة تحكيـــم مســـابقة “موهبتـــك فـــي البيـــت” التي 
أطلقها النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، مع كل مـــن الفنانة 
هيفـــاء حســـين، واإلعالمـــي عمـــاد عبـــدهللا، وكتـــب 
الرميثي “شـــكرا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وألـــف مبروك لجميع المشـــاركين والفائزين. موهبتك 

في البيت خلقت جيال من المبدعين البحرينيين”.

يذكـــر أن آخر مشـــاركات النجم خليل الرميثي الجزء 
األول من مسلسل “حكايات ابن الحداد”، الذي عرض 
في شـــهر رمضان الماضي، وكذلك المسلسل اإلذاعي 

الخليجـــي التراثـــي “عليـــش وخربـــش” الـــذي تـــدور 
أحداثه في إمارة الشارقة

حـــول “عليـــش” الشـــاب األعـــزب الـــذي يعيـــش حالة 
مادية بسيطة، ويسعى للقدوم إلى إمارة الشارقة من 
البحرين؛ كي يعثر على فرصة ويقوم بعمل مشروعه 
الخاص ليغيـــر حالته المادية واالجتماعية، فيتعرض 
لعـــدد مـــن المشـــكالت والمواقـــف بقالـــب كوميدي ال 

يخلو من الطرفة والمتعة. 
والمسلســـل مـــن تأليـــف جمـــال الســـميطي، وإخـــراج 
حســـين األنصاري، وبطولـــة كل من: خليـــل الرميثي، 
ومـــروان عبـــدهللا. ومـــن المؤمـــل أن يعلـــن الرميثـــي 
عـــن أعمالـــه القادمة بعـــد أن تعود الحيـــاة الفنية إلى 
طبيعتهـــا بســـبب جائحة كورونا ومـــدى تأثيرها على 

الوضع العام.

من البرامج التي يعرضها تلفزيون البحرين 
وحققت نجاحا وتميزا برنامج” ترند”، وهو 

من تقديم عبير مفتاح.
ويعـــرض يوميـــا من األحـــد إلـــى الخميس، 
ويســـتعرض أحدث األخبار وأكثرها تداوال 

على مواقع التواصل االجتماعي اليوم.
وفكـــرة البرنامج ترتكز على اختيار األخبار 
التي يتداولها الناس في “تويتر، فيس بوك، 
سناب شات، انستغرام، واتسب، يوتيوب”، 
جامعـــة  طلبـــة  تغريـــدات  األمثلـــة:  ومـــن 
للتعريـــف  وســـما  دشـــنوا  الذيـــن  البحريـــن 
بالتخصصـــات والـــرد علـــى االستفســـارات، 
إضافـــة الى قيـــام مدرس ســـعودي بإعطاء 
حصة دراســـية مباشرة للطالب أثناء تلقيه 
الواتســـب.  عبـــر  المستشـــفى  فـــي  العـــالج 

إضافـــة إلـــى خبـــر قائـــد أوركســـترا يصمـــم 
لـــرواد حفالتـــه، وخبـــر  كمامـــة موســـيقية 
علـــى الفيس بوك عـــن تحويل طائرة خارج 

الخدمة إلى مقهى بسبب كورونا.

تميز برنامج “ ترند” بتلفزيون البحرين

محرر مسافات

محرر مسافات

 أكدت الممثلة البريطانية 
صوفي تيرنر أن ابنتها 

)ويال( أهم وأغلى وأجمل 
هدية تلقتها في حياتها، 

التي غيرتها لألبد منذ 
قدومها للدنيا في 

يوليو الماضي. 
وأوضحت أن 
حياتها تنقسم 

إلى قسمين: 
ما قبل ويال وما 

بعدها.

ــن الــخــلــيــجــي ــفـ ــام الـ ــظـ ــر عـ ــخ ــن ــح ي ــبـ ــرار أصـ ــكـ ــتـ الـ

األعوام تمر والظروف تصعب أكثر على الفنان البحريني

يـــرى الفنان والمخرج عادل شـــمس أن 
التكـــرار ينخـــر عظـــام الفـــن الخليجي، 
وأصبحـــت األعمـــال نموذجـــا واحـــدا، 
كما أن “الشـــللية” شـــيء مألوف وجزء 
مـــن الطبيعـــة البشـــرية، فـــكل شـــخص 
يميـــل إلـــى مجموعـــة يحـــب أن يوجد 
معهـــا. “البـــالد” التقـــت بالفنان شـــمس 
فـــي هذا الحوار الذي يحمل الكثير من 

الصراحة:
حدثنا عن مشاركتك في مسلسل  «

دفعة بيروت وماذا أضاف لك فنيا؟

أضـــاف  العمـــل  أكـــن صريحـــا،  دعنـــي 
لـــي إنســـانيا أكثر منـــه فنيـــا، وظروف 
المشـــاركة جـــاءت فـــي وقـــت ضنـــك، 
الســـفر  يتطلـــب  والعمـــل  الجائحـــة  إذ 
وبخط غير مباشر، ثم التغرب ألسبوع 
علـــى األقـــل. لـــذا كان قـــرار الموافقـــة 
العمـــل  لمخـــرج  تقديريـــة  العتبـــارات 
الفنـــان علـــي العلـــي وكنـــوع مـــن إنقاذ 
موقـــف، لكن تطور األحـــداث في لبنان 
مـــن انفجـــارات وتظاهـــرات، وبالتالـــي 

زيـــادة نســـبة اإلصابـــات بكورونـــا كلها 
أســـباب أدت إلـــى انطوائنا فـــي الفندق 

وإطالة أمد السفر إلى شهر أو أكثر. 
هل تؤمن بالشللية في الوسط  «

الفني؟

إن كان القصد مـــن اإليمان هو التأييد، 
فانـــا ال أؤيـــد ذلـــك، أمـــا إذا القصـــد هل 
هـــي موجـــودة، فأقـــول إن هذا شـــيء 
طبيعـــي وجزء مـــن الطبيعة البشـــرية، 
فكل شخص يميل إلى مجموعة يحب 
أن يكون معها وليس بإمكانه أن يكون 
مـــع الكل، فميول النـــاس تختلف ولكن 
مـــا هـــو اكبـــر مـــن الشـــللية أن ينعكس 
ذلـــك علـــى اختيـــار المنتـــج أو المخرج 
للطاقـــم عمومـــا دون إجراء ما يســـمى 
للـــدور،  األفضـــل  “الكاســـتنغ” الختيـــار 
فلـــم نصل إلى هذه الثقافة في صناعة 
العمـــل الفني بعد وما زالت االختيارات 
ذهـــن  إلـــى  يقفـــز  مـــن  علـــى  تقـــع 
المخـــرج مـــن ممثلين عنـــد قراءة 
النـــص، رغـــم أن هذا ليـــس بخطأ 
محض، إذ إنه افضل من اختيار 

العتبارات غير الدور.
ماذا لو وقع في  «

يدك نص ميت؟

ليـــس دائمـــا الحـــي يحييك، 
فـــي  الضـــرب  دائمـــا  وليـــس 
الميـــت حـــرام، فتقديـــر مـــوت 
النـــص المســـرحي عملية نســـبية 

تختلف من معالج آلخر.

وأنا مؤمن أن ما يثير المخرج للتصدي 
خيـــال  وليـــس  خيالـــه  هـــو  نـــص  ألي 
المؤلـــف، فعندما يرى ذلك الخيط الذي 
يالمـــس خيالـــه فـــي النـــص مهمـــا يكن 
النص ضعيفـــا بإمكانه أن يحول العمل 

إلى عبقرية.
 ما الذي ينقص الدراما الخليجية؟ «

الرســـالة.. نعـــم، وال أقصد هنا الرســـالة 
التوعويـــة فقـــط بـــل الرســـالة الفنيـــة. 
أعتقـــد يجـــب ان تكـــون هنـــاك لجنـــة 
داخليـــة لـــدى كل فنـــان ليســـأل نفســـه 
مـــاذا أريد مـــن هذا العمل؟ ما رســـالتي 

التوعوية والفنية؟
الفـــن  عظـــام  ينخـــر  أصبـــح  التكـــرار 
الخليجـــي، وأصبحت األعمـــال نموذج 
واحد وال يوجد به ما يضاف، وال أدري 
هل أتحســـف أو افرح إلى كون التغيير 
دائما يأتي من فئة الشـــباب الجاد الذي 

يحمل الهـــم والرســـالة، ولكنه ال يحمل 
الخبرة والدراية التامة، فبالتالي عندما 
تشـــاهد أعمال الشباب يأتيك إحساس 
أنك أمـــام وردة جميلة لكنها موضوعة 

في مزهرية مكسورة.
كلمة أخيرة. «

الفن هو مرآة الصدق والحرية والتعبير 
واالنطـــالق، واألعـــوام تمـــر والظـــروف 
تصعـــب أكثـــر علـــى الفنـــان البحريني، 
وفـــي ظل ظـــروف اإلنتاج والتســـويق 
الصعبـــة وعـــدم االســـتفادة مـــن تجربة 
التســـعينات، أصبـــح الفنـــان البحرينـــي 
يحفـــر فـــي صخور كثيـــرة تـــزداد يوما 
بعد يوم. أعتقد على الهيئة المســـؤولة 
االهتمـــام  المملكـــة  فـــي  الدرامـــا  عـــن 
والســـعي أكثر لدعم الدرامـــا في خطة 
عامـــة قصيـــرة المدى لإلنتـــاج وتثبيت 
الدرامـــا البحرينيـــة فـــي الخانـــة التـــي 
كانت تشغلها في التسعينات، ويتزامن 
ذلك باالســـتفادة من أخطاء التســـويق 
فـــي تلـــك الحقبـــة، وبعدهـــا ســـيتمكن 
المنتـــج البحرينـــي أن يجـــد لـــه طريقا 
يشـــقه في مجال اإلنتاج وحينها فقط 
سيكون باإلمكان االعتماد على المنتج 

البحريني.
وهنا أيضا أشـــد على يـــد المنتج أحمد 
الكوهجي وابنه يوســـف في مؤسســـة 
حـــوار لإلنتـــاج الفنـــي التـــي لـــم ترمـــي 
الرايـــة البيضـــاء ومـــا زالـــت واقفة في 

وسط الحلبة رغم تكالب الضربات.

مسلسل بن عقلمسلسل تالي العمر

جائزة افضل مخرج في مهرجان اوال

حزاوينا خليجية

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة. 

أي تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك 
المربحة.

قد تلتقي شخصا من ماضيك الذي سيجلب لك 
السعادة.

اليوم على أتم االستعداد التخاذ خطوات أكثر 
جدية للعمل. 

أنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن 
المشكلة.

اليوم مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التي 
تم تجاهلها. 

فرص عمل كبيرة، ولكن ال تتسرع في اتخاذ 
القرار.

من الضروري أن تحافظ على كرامتك في 
العالقة العاطفية.

فرط النشاط الجسدي لديك يفرض ضرائبه على 
حركتك.

شخص مسن يمنحك اليوم الكثير من الطاقة 
والغذاء الفكري.

عليك أن تسعى دائما لتحسين حالتك المزاجية. 

خالل هذه الفترة أنت تشك في مدى صدق 
قوتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 سبتمبر

 1939
 القوات الســـوفيتية تغزو شرق 
بولنـــدا وتســـتولي على ما تركه 
األلمان من األراضـــي البولندية 

خالل الحرب العالمية الثانية

1961
  إعدام رئيس وزراء تركيا األسبق عدنان مندريس

1974
  انضمام بنغالديش، غرينادا وغينيا بيساو إلى األمم المتحدة

 1978
 التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل

 2016
  وقوع انفجار بسبب قنبلة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك

1985
  مولد جون وولكر، مغني وكاتب أغاني وعازف غيتار أميركي

أسامة الماجد
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مؤتمر “آبل” من دون آيفون.. فقط ســاعـة وآيبــاد

لم يتم اإلعالن عن ايفون جديد في مؤتمر 
آبـــل الســـنوي لعـــام 2020 والـــذي عقد عبر 
اإلنترنت بسبب جائحة كورونا وتم تقديم 
 Watch( ساعة آبل الذكية الجيل السادس
Series 6(، والتـــي تركـــز بشـــكل كبير على 
الميـــزات الصحية الجديدة، مثـــل: إضافة 
ميزة تتيح اكتشـــاف مســـتوى األكســـجين 
في الدم، وســـتعمل بشكل مشـــابه لميزات 
إشـــعارات معدل ضربـــات القلب من خالل 
انخفـــض  إذا  للمســـتخدم  إشـــعار  إرســـال 
مســـتوى األكسجين بالدم إلى أقل من حد 
معيـــن، إضافة إلى تحســـين ميزة مخطط 

كهربية القلب في الساعة الذكية.

 وأبرزت آبل كيف ساعدت ساعتها الذكية 
فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا وعدد من 
األمـــراض، وذلك عن طريق المشـــاركة في 
العديـــد مـــن األبحاث مـــع مراكـــز األبحاث 
المعتمـــدة والجامعـــات المرموقة. اإلصدار 
الجديـــد مـــن ســـاعة آبـــل قـــادم مـــع وجوه 
جديـــدة وقابلة للتخصيـــص وحزام جديد 
 solo“ باســـم  المســـتخدم  معصـــم  يالئـــم 
loop”، وبإمكانه حســـاب مستوى االرتفاع 
في الوقـــت الفعلي، ويعمل داخل الســـاعة 
نظام “أس 6” مع معالج ثنائي النواة يعتمد 
على رقاقـــة “أيه 13 بيونيك“. وأعلنت آبل 
Ap� ”عن إصدار جديد من ساعة آبل باسم 

ple Watch SE” بســـعر 279 دوالرا، بينمـــا 
 Series“ سعر ســـاعة آبل اإلصدار السادس
6” يبلـــغ 399 دوالرا. وفي مجال الخدمات 
أطلقـــت الشـــركة األميركية آبـــل ون” وهي 
مجموعة من حزم االشـــتراكات، والتي من 
خاللها ُيمكنك الوصول إلى جميع خدمات 
iCloud, Apple Music, TV+ Ar� )آبـــل 

cade, News+, Fitness+( وشهد المؤتمر 
تقديـــم الطـــراز الجديد من جهـــاز آيباد إير 
التصميـــم  بنفـــس  يأتـــي  اللوحي،والـــذي 
الســـابق، لكن مع أداء أســـرع بفضل رقاقة 

)A12 Bionic(، والتي تجعله أســـرع بنسبة 
40 %، وقفـــزة ُمضاعفـــة في الرســـومات. 
وتـــم الحديث عـــن جهاز آيباد آيـــر الجديد 
 Touch ُمعاد التصميم، مع مستشعر بصمة
ID مدمـــج فـــي “الـــزر العلـــوي”. إضافة إلى 
وحدة معالجة الرســـومات رباعيـــة النواة، 
كمـــا يدعـــم USB�C. الجهـــاز يدعـــم قلـــم 
Magic Key�  آبل الجديد ولوحـــة مفاتيح
board، ويدعـــم اتصـــال Wi�Fi 6 وغيرهـــا 
 iPad Air مـــن المزايـــا، ويبدأ ســـعر جهـــاز

الجديد من 599 دوالرا.

بعد الجدل الكبير الذي أثير من فترة بين المتابعين؛ بسبب اعتقادهم  «
وجود 6 أصابع في إحدى قدمي نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، 

خرجت األخيرة عن صمتها لتوضح حقيقة الموضوع. ونشرت عبر 
صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو، 
أظهرت فيه قدمها، فيما كانت تعد أصابعها، ليتبّين أنها 5 ، وليست 
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قامـــت الصحافيـــة تريســـي ديفس من 
زيـــارة  فـــي  أخيـــرا  تلغـــراف  صحيفـــة 
الشـــرقي  الطعـــام  وتجربـــة  البحريـــن 
والشـــعبي في مطاعـــم المملكة وكتبت 
تقريـــرا عـــن هـــذه الرحلة ونشـــرتها في 
موقـــع الصحيفة، وقالـــت إذا كنت تريد 
تجربـــة أفضـــل طعام شـــرقي وشـــعبي، 
فعليـــك التوجه إلـــى العاصمـــة المنامة، 
إذ يمكنك تجربـــة المأكوالت البحرينية 
مـــن  المأكـــوالت  تـــذوق  أو  المحليـــة، 
المناطق متعددة الثقافات في الجزيرة، 
فـــي  العصريـــة  المأكـــوالت  تـــذوق  أو 

األحياء الحضرية األنيقة.
البحرينيـــة،  الحيـــاة  بنمـــط  ”للشـــعور 
وهـــي  المنامـــة،  العاصمـــة  إلـــى  توجـــه 
مدينة حديثـــة نابضة بالحيـــاة تقع في 
الطـــرف الشـــمالي الشـــرقي مـــن جزيرة 
البحرين، فهي باإلضافة إلى كونها دولة 
نفطيـــة، تعد من أكثـــر األماكن المريحة 
لألجانـــب، فهي معروفـــة بالتعددية في 
العالم. وقـــد توافد الـــزوار من كل مكان 
الصغيـــر  العربـــي  األرخبيـــل  هـــذا  إلـــى 
ليعيشـــوا ويعملوا معهـــم، وقد أحضروا 
معهـــم مجموعة كبيـــرة مـــن المأكوالت 
الشـــهية، ومع ترحيـــب أكثـــر مـــن ثلـــث 
ســـكان البحريـــن مـــن الهنـــد، فليس من 
المســـتغرب أن تجد ”هنـــدا مصغرة“ في 
ســـوق المنامـــة التـــي تعتبـــر واحدة من 

أغنـــى مناطـــق العاصمـــة البحرينية في 
الثقافة والمأكوالت الشعبية.

علـــى الرغم من تنوع جميع األذواق من 
المطاعـــم، فـــإن معظـــم الـــزوار يجدون 
المطبخ البحرينـــي المحلي األكثر متعة 
علـــى الرغـــم مـــن أنه يشـــترك مـــع دول 
الشـــرق األوســـط األخرى مثل الشامي، 
وهو عنصر أســـاس في معظـــم القوائم، 

فإنـــه يجـــب التأكد من تجربـــة األطباق 
التقليديـــة مثـــل طبق األرز الذي يشـــبه 
طبـــق البريانـــي بنكهـــة التوابل الشـــرق 
أوسطية، وحلية األرز مع السكر والتمر.

يعـــد مقهى حاجي أحـــد أفضل األماكن 
المأكـــوالت  التـــي يمكـــن فيهـــا تجربـــة 
البحرينيـــة األصيلة، وهـــو مقهى عربي 
قديـــم فـــي قلـــب ســـوق المنامـــة الـــذي 

افتتح فـــي العام 1950. وفـــي الداخل، 
تزيـــن الجـــدران بصـــور للبحريـــن علـــى 
مر الســـنين، أو يمكنـــك تجربة المقاهي 
الفاخرة أيضا في نفس الوقت في دولة 
تعتبـــر واحـــدة مـــن أكثـــر دول المنطقة 

ليبرالية.
للحصـــول علـــى نكهـــة حقيقيـــة للحياة 
إلـــى  توجـــه  البحريـــن،  فـــي  الحديثـــة 

بلـــوك 338 فـــي العدليـــة، حـــي الفنـــون 
العصـــري فـــي المنامـــة ويوفـــر معارض 
فنية حديثة ومقاهـــي أرصفة مترامية 
األطراف ومجموعة كبيرة من المطاعم 
األنيقة، وفـــي الســـنوات األخيـــرة، نمت 
هـــذه المنطقـــة المخصصـــة للمشـــاة في 
الحجـــم والمكانـــة لتصبح لعشـــاق الفن 
الطعـــام  يتناولـــون  الذيـــن  والطعـــام 
وشـــرائح اللحـــم والمأكـــوالت البحريـــة 
الممتازة في أماكن أنيقة، مع موســـيقى 
حية في وقت متأخر من الليل ويجذب 

جمهوًرا محلًيا، وهم مرحون جدا.
أما بالنســـبة للتســـوق، فالبحرين تتمتع 
بحصـــة عادلـــة مـــن المراكـــز التجاريـــة 
الجذابة مع مـــاركات مصممة وماركات 
لتجربـــة  الشـــوارع، ولكـــن  فـــي  عاليـــة 
تســـوق أكثـــر أصالـــة تتجه نحو ســـوق 
المنامة، التـــي تعتبر كمتاهة من األزقة 
المغطـــاة بالبخـــور المحضـــرة بأكشـــاك 

مـــن  شـــيء،  كل  تبيـــع  التـــي  الســـوق 
يدوًيـــا  المصنوعـــة  الحريـــر  ســـجادات 
والســـجاد المنســـوج بدقة إلى الشيشة 
المزخرفـــة وعصـــي القرفة. على الرغم 
مـــن كونه في قلـــب مدينـــة حديثة، إال 
أنـــه ال يـــزال يســـتحضر ســـحر وجوهر 

الروح العربية القديمة.
المنخفضـــة  الحـــرارة  درجـــات  إن 
فـــي  العربـــي  والســـحر  والشـــواطئ 
البحريـــن أمر مذهل جـــدا، فهي تقع في 
ميـــاه الخليج العربـــي الدافئـــة، تجعلها 
الشتاء، وســـط  فـــي  المثالـــي  المـــالذ 
المناطـــق متعددة الثقافـــات والمتعددة 
الطبقات ســـتعثر على مطاعم مليئة مع 
مناظـــر جميلـــة وطعام لذيـــذ، ومحالت 
صاخبة، أحيـــاء حضرية أنيقة، متاحف 

حديثة ومواقع تراث عالمي.
* التقريـــر كامـــال علـــى موقـــع الصحيفة 

.)telegraph.co.uk(

زيارة مراسلة “Telegraph” للبحرين وسط الطعام اللذيذ وسوق المنامة
المقاهــي القديمــة تعتبــر مــن أفضــل األماكــن لتنــاول الوجبــات الشــعبية اللذيــذة
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ليبيا تحارب السحرة وانتشار الشعوذة
ــي الــفــتــرة  ــيــا فــ ــيــب ــي ل ــرت فــ ــشـ ــتـ انـ
الكثير مــن األقــاويــل حول  األخــيــرة 
المقابر  في  المدفونة  السحر  أعمال 

والمناطق الصحراوية.
ــر اتــســع ليشغل  والــحــديــث عــن األمـ
الــعــام في  الـــرأي  مــن  كبيرة  مساحة 
انقسامات  مــن  تــعــانــي  الــتــي  ــبــاد  ال
وهو  واجتماعية،  سياسية  متعددة 
ما دفع لجنة اإلفتاء بشرق ليبيا في 
3 سبتمبر الجاري، لإلفتاء بشأن “حد 
أو  الساحر وعقوبة من يتعامل معه 

يدافع عنه”.
ضربة  الساحر  “حــد  اللجنة  وقــالــت 
ليضر  الساحر  يأتي  ومــن  بالسيف. 
شديدا  تعزيرا  يــعــزر  فــإنــه  اآلخــريــن 
رادعــــــا حــتــى لـــو وصــــل إلــــى قتله 

بحسب إضراره”.
فئة من المواطنين تقتنع باألمر وتلم 
به وأخرى تراه مجرد خرافة إلشغال 
الرأي العام عن الحديث عن األزمات 

ــتــي يــعــيــشــهــا الــمــواطــن  الــحــقــيــقــة ال
الليبي في الشرق والغرب والجنوب.
ولم يقتصر األمر عند تدخل الجهات 
الــديــنــيــة، إذ دفـــع الـــجـــدل الــجــهــات 
وتمكن  األمـــر،  فــي  للتدخل  األمنية 
ٔامن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم 
امرٔاتين  أيام من ضبط  بنغـازي قبل 
تحمان الجنسية المغربية، وتقومان 
بٔاعمال السحر والشعوذة في منطقة 

سيدي حسين.

األمــر،  حــول  منقسم  الليبي  الــشــارع 
الليبي  الــســيــاســي  الــبــاحــث  قـــال  إذ 
أحمد الصويعي “أنه في مثل الحالة 
الــلــيــبــيــة يــكــثــر الــســحــر والــتــنــجــيــم، 
ــظــروف الــشــعــب؛ بسبب  اســتــغــاال ل
الحرب وانهيار المنظومة األخاقية، 

وغياب دور رجل األمن والوعي”.
تقف خلف  “األسباب  أن هذه  ويــرى 
شبه  كانت  أن  بعد  الظاهرة  تفشي 
بــعــض األعــمــال عثر  مــعــدومــة، وأن 
وبعض  ليبيا  فــي  المقابر  فــي  عليها 
دول المجاورة في تونس والجزائر”، 
ــــى أن “الــســبــيــل الــوحــيــد  مــشــيــرا إل
تقوية  هـــو  ــظــاهــرة  ال عــلــى  للتغلب 
التربية  على  والحرص  بالله  اإليمان 
منسوب  ورفــع  الصحيحة،  الدينية 
ــوعــي مــن خـــال مختلف وســائــل  ال
ــدارس،  ــمــ ــ ــمــســاجــد وال اإلعــــــام، وال
عملية  فــي  بــدورهــم  للقيام  وكــذلــك 

التوعية”.

القبض على  الهندية  السلطات  ألقت 
شاب يمارس مهنة الطب منذ نحو 4 
سنوات، على الرغم من أنه لم يكمل 

دراسته االبتدائية. 
)23 عاما(  تيجا  فيراجاندهام  وعمل 
والتحق  خــاصــا،  مستشفى   16 فــي 
الطبية،  الــمــعــســكــرات  مــن  بــالــعــديــد 
وعمل  بنغالورو  شرطة  مع  وتطوع 
المحليين  الــمــهــاجــريــن  الــعــمــال  مــع 
للتصدي لوباء كورونا، وكل ذلك مع 
قليل من التدريب ودون أن يحصل 

على أي تعليم طبي. 
ولم تكتشف السلطات حقيقة تيجا، 
الثانية  زوجــتــه  اشتكته  أن  بعد  إال 
للشرطة، على إثر تعرضها لمضايقات 
وبعد  يـــده،  عــلــى  وجــســديــة  نفسيه 
قــلــيــل مـــن الــتــحــقــيــقــات، اكــتــشــفــت 
ــب  ــاذيــ ــن األكــ ــة ســلــســلــة مــ ــرطـ ــشـ الـ
العديد  مــع  تيجا،  بحياة  المحيطة 
ــشــهــادات الـــمـــزورة واألســمــاء  مــن ال

المستعارة.

لم يكمل االبتدائية 
وامتهن الطب 4 سنوات

السابعة من  للمرة  بعد فــراره 
السجن مطلع سبتمبر الجاري، 
أعلنت الشرطة اإليطالية أنها 
الثاثاء، في جزيرة  أوقفت، 
ماستيني  سردينيا جوسيبي 
“جــونــي  الــمــلــقــب  عــامــا(   60(
هــّزت جرائمه  الــذي  الغجري” 

الباد لسنوات طويلة.
وقــالــت الــشــرطــة “ُعــثــر على 
الموقوف المتواري في منزل 
ريــفــي قـــرب ســـاســـاري” في 
حيث  سردينيا،  غــرب  شمال 

أودع سجنا  الذي  الحياة،  بالسجن مدى  المحكوم  الرجل  برفقة حــداد. وكان  كان 
يخضع لحراسة مشددة في سردينيا منذ يوليو 2017، قد ترك زنزانته بموجب إذن 
خروج ولم يعد إليها في 5 سبتمبر، في وقت كان يحق له اإلفادة من نظام حرية 
تصريحات  في  للشرطة  ماستيني  جوسيبي  وقــال  المقبل.  فبراير  في  مشروطة 
بدافع  دائما  يكون  “الــفــرار  اإليطالية  سيرا”  ديــا  كورييري  “إيــل  صحيفة  أوردتــهــا 

الحب”. ولم تكن زوجته معه عند توقيفه.
وأصدرت السلطات مذكرة بحث في حق ماستيني في سائر أنحاء الباد للقبض 

على السجين الفار، الذي صبغ شعره باللون األشقر.
الخروج  قواعد  بتغيير  إيطاليين  شرطيين  نقابة  طالبت  هذا،  السابع  الفرار  وبعد 

للسجناء، مطالبة بإلغاء األذون للمجرمين الذين سبق لهم أن حاولوا الفرار.

بدافع “الحب”... مجرم يفر من سجنه للمرة السابعة

من أسبوع الموضة في نيويورك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المحلة  بمدينة  “تومة”  عزبة  شهدت 
مشاجرة  بمصر،  الغربية  في  الكبرى 
لنحو  اســتــمــرت  البيضاء  باألسلحة 
8 ســاعــات بين شــاب وأفـــراد عائلته 
المعركة  بسبب خــافــات.  وأســفــرت 
عن وقوع إصابات، حيث تلقت قوات 
ــاب 18  ــن إخـــطـــارا “بــتــشــاجــر شـ األمــ
عاما، مع عمه وأبنائه؛ بسبب خافات 
عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع 
زوجته  وإصابة  والشفاه،  األنــف  في 
بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا”. 
نــشــبــت بين  الــمــشــاجــرة  و”تــبــيــن أن 
الطرفين بسبب خافات سابقة بينهم 
 5 بـ  المتهم  واستعان  الميراث،  على 
وأبنائه،  عمه  مع  للتشاجر  أشخاص 
لمستشفى  الـــمـــصـــاب  نــقــل  وجـــــرى 
تقنين  وعــقــب  الـــدولـــي”.   المنصورة 
مباحث  قوة من  تمكنت  اإلجـــراءات 
القسم من ضبط 2 من بين المتهمين 
أمرت  العامة  النيابة  على  وبعرضهم 

بحبسهم على ذمة التحقيقات.

“مينيون”  الفرنسي  الفيلم  يــزال  مــا 
يلحق خسائر جمة بـ”نتفليكس”، بعد 
أن بدأ المشتركون في “الهروب” من 

منصة الفيديو العالمية.
وقـــال مــوقــع “فــوكــس بــيــزنــيــس” إن 
حــمــلــة “مــقــاطــعــة نــتــفــلــيــكــس” على 
ــر” لــقــت تـــجـــاوبـــا كــبــيــرا من  ــتـ ــويـ “تـ
ــرروا مــغــادرة  ــذيــن قــ الــمــشــتــركــيــن، ال
المنصة احتجاجا على إدراجها فيلما 

يضفي طابعا جنسيا على الطفات.
ــر أن أســهــم الــشــركــة تــراجــعــت  ــ وذك
المنصة  بدأت  بعدما  ملحوظ،  بشكل 
تفقد المشتركين. كما تحدثت شركة 
األبحاث العالمية )YipitDat( أن عدد 
ــدؤوا يـــغـــادرون أو  ــ الــعــمــاء الــذيــن ب
اختاروا عدم تجديد اشتراكاتهم “في 
ارتفاع كبير”. وتعتقد “YipitData” أن 
في  تستمر  قد  “نتفليكس”  مصاعب 
كسبت  بعدما  السيما  المقبلة،  األيــام 
عريضة عبر اإلنترنت ضد الفيلم أكثر 

من 600 ألف توقيع منذ االثنين.

مصر... معركة دامية 
استمرت 8 ساعات

“مينيون” يلحق خسائر 
جمة بـ “نتفليكس”

أعــلــنــت اســتــديــوهــات “يــونــيــفــرســال 
البوب  موسيقى  نجمة  أن  بيكشرز”، 
مـــادونـــا ســتــقــوم بـــإخـــراج وتـــشـــارك 
لحساب  حياتها  عن  فيلم  كتابة  في 

االستديوهات.
أن  بيكشرز”  “يونيفرسال  وأضــافــت 
السيناريو  هذا  في  ستتشارك  مادونا 
مع ديابلو كودي كاتب سيناريو فيلم 
“جونو” الحاصل على جائزة أوسكار.

وتــعــد مــادونــا صاحبة أكــثــر األغــانــي 

مبيعا في العالم على اإلطاق، إذ بلغ 
الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون 

تسجيل.
مسيرتها  ــنـــاء  أثـ مـــادونـــا  وشـــاركـــت 
في  عاما   50 من  ألكثر  امتدت  التي 
)إيفيتا( و”دوري  أفام عدة من بينها 
أون(،  ذير  أوف  ليغ  )إيــه  بهن”  خاص 
)دبليو.ئي(  فيلم  وكتبت  وأخــرجــت 
في 2011 عن التخلي عن العرش في 

بريطانيا في الثاثينات.

مادونا تكتب وتخرج فيلًما عن “مادونا”

قررت كيم كاردشيان وست تجميد حساباتها على “فيسبوك” و “إنستغرام” 
احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل 

االجتماعي. وقالت كاردشيان “المعلومات المضللة التي يتم نشرها على 
وسائل التواصل لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا”. 

وكانت كاردشيان قد انضمت إلى حملة “أوقفوا الكراهية من أجل الربح” التي 
تضغط على “فيسبوك” إلزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية. قالت مادونا في بيان “أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة 

تحاول شق طريقها في هذا العالم”. وأضافت “أن تركيز الفيلم سيكون دائما موسيقيا”. 

الطاق  طلبت  أردنــيــة  أن  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  خبر  انتشر 
اسم  التوأم على  مولوديهما  األخير على تسمية  إصــرار  بسبب  زوجها؛  من 

شخصيات مسلسل األطفال “عدنان ولينا”. 
على  الزوجين  بين  خاف  دار  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  وبحسب 

خلفية رغبة الزوج بتسمية أوالده عبسي ونامق.
وانتقد معظم المستخدمين قرار الزوج كما أيد بعضهم قرار الزوجة بالطاق.

 9 لمدة  الحمل  مشقة  الزوجة  تتحمل  أن  المعقول  غير  “من  أحدهم  وقــال 
أشهر ومن بعدها يتم إجبارها على االقتناع بفكرة إطاق أسماء كارتونية 
على األطفال”.  وعلق آخر، أن األب هذا ال يزال طفا لم يبلغ الحلم وأكيد 
الموضوع مزح. واقترح مستخدم آخر، تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدال 
مسلسل  هو  ولينا”  “عدنان  األطفال  مسلسل  أن  يذكر  ونامق.  عبسي  من 
من  كونان(  المستقبل  )فتى  كونان”  شوِنن  “ميراي  الحقيقي  اسمه  ياباني 
ثمانينات  في  الشاشات  على  عرض  الــذي  أنيميشن”،  “نيبون  شركة  إنتاج 
القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر 

الكثير من القنوات العربية.

تطلب الطالق إلصرار زوجها على تسمية “عبسي ونامق”

ابتكرت أم يابانية طريقة جديدة لتحضير 
وصعوبة  أطفالها  مع  معاناتها  بعد  الطعام 
لتناول  متحمسين  ولجعلهم  إرضــائــهــم، 
نفسه.  الوقت  في  به  واالستمتاع  الطعام 
الــيــابــانــيــة وتــدعــى  وأصــبــحــت هـــذه األم 
“إيتوني” وهي من سكان العاصمة طوكيو، 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  نجمة 
شخصيات  لخلق  للطعام  استخدامها  بعد 
لتشجيع  ألطــفــالــهــا،  مــحــبــوبــة  ســيــنــمــائــيــة 

أطفالها على تناول الطعام، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية. وأضافت الصحيفة 
أنه “من خال تصميم أشكال وشخصيات كرتونية أثناء تحضيرها للطعام، يمكنك 
ألف متابع   150 أكثر من  إيتوني جمع  أبطال ديزني، واستطاعت  أن تتوقع رؤية 
البيض،  وحتى  والبطيخ  الكيوي  من  الطعام  إيتوني  وتصنع  “إنستغرام”.   على 

لتسلية أطفالها الثاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8 سنوات.

أم تغري أطفالها بتناول الطعام بطريقة مبتكرة

انتشار الشعوذة واألعمال السفلية بين 
الحقيقة والخرافة
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