
صرح رئيس النيابة عدنان  «
الوداعي بأن المحكمة الصغرى 
الجنائية أصدرت أحكاما ضد 34 

خالفوا الحجر المنزلي المفروض 
عليهم بغرامة تراوحت بين ألف 

و3 آالف دينار لكل منهم وإبعاد 3 
أجانب عن البالد.

أكدت بيانات مصرفية حديثة  «
استمرار تراجع السحوبات 

النقدية واستخدام “الكاش” 
في البحرين، واستمرار صعود 

استخدام القنوات اإللكترونية من 
التحويالت اإللكترونية وبوابات 
الدفع اإللكتروني عبر المواقع.

أعلنت الواليات المتحدة األميركية،  «
أمس، فرض عقوبات على 46 

شخًصا وشركتين إيرانيتين، بجانب 
شركتين لبنانيتين على صلة بجماعة 

“حزب الله”. وفرضت واشنطن 
سابقا عقوبات على وزيرين لبنانيين 

سابقين، مقربين من “حزب الله”.

كشفت تجربة لمركز “ريكنز”  «
الياباني للمحاكاة الحاسوبية، عن 

قدرة الكمامات غير المحتوية على 
خيوط من نوع البولي بروبيلين، على 

حجب معظم الرذاذ المتطاير في 
الهواء، مقارنة بالكمامات القطنية 

والبوليستر الشائع تداولها.

احتفظ خالد كانو برئاسة  «
النادي األهلي بالتزكية لدورة 

انتخابية جديدة تمتد لـ 2024؛ 
نظرا لعدم تقدم أي مرشح 

لمنافسته على منصب 
الرئاسة بعد إغالق باب الترشح 

مساء أمس.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة أن الجهود الوطنية 
ألعضاء فريق البحرين كافة مستمرة 
للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
بما يحفظ صحة وســـامة المواطنين 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
مشـــيرا ســـموه إلى أن التـــزام الجميع 
ووضـــع  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار واجب 
وطني ومحرك أساس لمواصلة تنفيذ 
مـــع  للتعامـــل  الموضوعـــة  الخطـــط 
الفيـــروس في مراحلـــه كافة وتحقيق 

النجاح فيها.
أمـــس  ترؤســـه  لـــدى  ســـموه،  وحـــث 
اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية عـــن ُبعد 
الجميـــع  اللجنـــة،  أعضـــاء  بحضـــور 

مـــن  الحـــد  فـــي  بفعاليـــة  للمشـــاركة 
انتشـــار الفيروس. وقال سموه: يجب 
التعليمـــات  بـــكل  للبحريـــن  نلتـــزم  أن 

واإلجـــراءات بعزم ومســـؤولية خال 
األول  حتـــى  المقبليـــن  األســـبوعين 
مـــن أكتوبـــر؛ لنحقـــق مًعـــا االنخفـــاض 

المطلوب في مؤشرات االنتشار.
وتقرر االســـتمرار في تعليق الدراســـة 
الحكوميـــة، وتأجيـــل  المـــدارس  فـــي 
اإلداريـــة  الهيئـــات  أعضـــاء  عـــودة 
بالمـــدارس  والفنيـــة  والتعليميـــة 
الحكومية لمدة أســـبوعين حتى 4 من 
أكتوبـــر المقبـــل، على أن تكـــون عودة 
الطلبة للمدارس الحكومية في 11 من 
أكتوبـــر المقبل، إلى جانب االســـتمرار 
فـــي تنفيذ عملية الفحوصـــات الطبية 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( ألعضاء 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــات  تلـــك 
الصحـــة، فيمـــا تســـتمر الدراســـة فـــي 
المـــدارس الخاصـــة وريـــاض األطفال 
التابعـــة لهـــا دون تغييـــر وفـــق وضعها 
الجـــاري، كمـــا تقـــرر تأجيل اســـتئناف 
فـــي  الداخليـــة  الخدمـــات  تقديـــم 
المطاعـــم والمقاهـــي لمدة شـــهر لغاية 

24 أكتوبر المقبل.
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وزيرا الخارجية البريطاني واألميركي: فرصة للحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

االتفاقات خطوة مهمة نحو شرق أوسط أكثر سالما

المنامة - بنا

أعرب وزير خارجية المملكة المتحدة 
دومينيـــك راب عن دعـــم باده إلقامة 
بيـــن مملكـــة  الدبلوماســـية  العاقـــات 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
المتحـــدة مع دولة إســـرائيل في إطار 
معاهدة أبراهام وإعان تأييد السام، 
اللذيـــن تـــم توقيعهمـــا فـــي العاصمـــة 

األميركية )واشنطن(.
صحافـــي  إيجـــاز  فـــي  راب،  وقـــال 
مشـــترك مـــع نظيـــره األميركـــي مايك 
بومبيـــو عقـــب لقـــاء ثنائـــي لهمـــا فـــي 
واشـــنطن “إن االتفاقـــات خطوة مهمة 
نحو إيجاد شـــرٍق أوســـط أكثر ســـاًما 
وازدهـــاًرا، وهي تشـــكل فرصة للحوار 
واإلســـرائيليين  الفلســـطينيين  بيـــن 
الـــذي يعد أمـــًرا ضرورًيـــا لتحقيق حل 
الدولتيـــن”. وأعـــرب راب عـــن تقديره 

ونظيـــره  األميركيـــة  القيـــادة  لجهـــود 
الرئيـــس  مستشـــاري  وكبيـــر  بومبيـــو 
األميركـــي جاريـــد كوشـــنر فـــي دعـــم 
وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن  اإلنجـــاز. 

الخارجية األميركي “إن ما شهده هذا 
اليـــوم العظيم هو دليـــل على ما يمكن 
تحقيقه إذا ما اجتمعت النوايا الطيبة 

لتحقيق السام”.

وزير الخارجية البريطاني يتحدث في إيجاز صحافي مشترك مع نظيره األميركي

كشف نائب مساعد وزير الخارجية 
األميركي لشـــؤون الخليج العربي، 
أمس، عن أن قطر استجابت بشأن 
توقيع اتفـــاق مع إســـرائيل، مؤكدا 

أنها منفتحة جدا للتعامل معها.
فـــي  لندركينـــغ  ثيموثـــي  وقـــال 
إيجـــاز صحافي عبـــر الهاتف “قطر 
لديهـــا تاريخ من التفاهـــم مع دولة 

إســـرائيل، وتعاملـــت معهـــا بشـــكل 
متكرر وعلني”.

وكانـــت وســـائل إعـــام إســـرائيلية 
قـــد أفـــادت بـــأن وفـــدا أمنيـــا مـــن 
والموســـاد  اإلســـرائيلي  الجيـــش 
والشـــاباك )جهـــاز األمن العـــام(، زار 
الدوحة لبحـــث الوضع في غزة مع 

المسؤولين القطريين.

واشنطن: قطر استجابت بشأن 
توقيع اتفاق مع إسرائيل

مدينة عيسى - وزارة العمل

دبي - العربية نت

تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة 
ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وفـــي إطـــار الحرص على 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية الازمة 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19(، أوضحـــت وزارة العمـــل 
االســـتمرار  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
فـــي تنفيـــذ قـــرار إيقاف أنشـــطة دور 
الحضانات المرخصـــة من قبلها حتى 
25 أكتوبـــر المقبـــل، مؤكـــدة أن ذلـــك 
يأتـــي في إطار مـــا تقتضيه المصلحة 
علـــى  للحفـــاظ  أهميـــة؛  مـــن  العامـــة 
صحـــة األطفال مـــا دون ســـن الرابعة 
وأســـرهم، وكذلك الكـــوادر التعليمية 
واإلداريـــة فـــي دور الحضانـــات التي 

تقع تحت إشرافها.

تعليق أنشطة دور 
الحضانات حتى 

25 أكتوبر المقبل

أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن 
تأجيل أقســـاط القروض سيشمل 
جميـــع الزبائن األفراد والشـــركات 
الراغبيـــن حتـــى 6 أشـــهر، وذلـــك 
حتى مارس 2021 دون اشـــتراط 
تأثـــر  قـــد  المســـتفيد  يكـــون  أن 
مـــع  ولكـــن  “كورونـــا”،  بجائحـــة 

احتساب فائدة.

تأجيــــل القـــروض 6 أشهـــر 
مع احتساب “فائدة”

)07(

تنمية العالقات االقتصادية والسياحية مع ماليزيا

جاللة 
الملك 

مستقبال 
حاكم والية 

وإقليم 
جوهور دار 
التعظيم 

بماليزيا

المنامة - بنا

استقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة أمس في قصـــر الصافرية جالة 
الســـلطان إبراهيـــم ابـــن المرحوم ســـلطان اســـكندر 
ســـلطان وحاكم والية وإقليـــم جوهور دار التعظيم 

بماليزيا الشقيقة؛ بمناسبة زيارته المملكة.
واســـتعرض جالـــة الملك مـــع ضيف البـــاد الكريم 
عاقات التعاون الوثيقـــة وآفاق تعزيزها وتنميتها، 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  الجوانـــب  فـــي  الســـيما 

)02(واالستثمارية والسياحية والثقافية.

0607101412

خالد كانو يحتفظ برئاسة األهليالطبية أم القماشية.. أي الكمامتين أفضل؟عقوبات أميركية على 50 شخصية وكيانااستمرار تراجع السحوبات النقدية من الصرافأحكام لـ 34 خالفوا الحجر

سمو ولي العهد مترئسا اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

المقبلين لخفض العدوى سمو ولي العهد: يجب االلتزام باإلجراءات األسبوعين 

تأجيل عودة الطلبة للمدارس الحكومية إلى 11 أكتوبر

)03(

علي الفردان
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

تشيلي

بعث عاهل البالد صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
برقية  خليفة،  آل  عيسى 
تهنئة إلى رئيس جمهورية 
ــلـــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان  ــيـ تـــشـ
ذكــرى  بمناسبة  بينييرا، 

استقالل بالده.

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة  آل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
آل خليفـــة  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
وولي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، برقيات تهنئة من رئيسة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينـــل، 
رفعت فيها إلـــى خالص التهاني 
التوقيـــع  بمناســـبة  والتبريـــكات 
علـــى إعـــان تأييـــد الســـام بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

البرقيـــة  فـــي  زينـــل  وأشـــادت 

بالخطوة المتقدمة التي تجســـد 
نهـــج جالـــة الملك الراســـخ في 
االنفتاح والتعايش على الجميع 
والتعـــاون  البنـــاء  والتواصـــل 
الـــدول  مختلـــف  بيـــن  المثمـــر 
والشـــعوب، والتي تعكس جهود 
وحـــرص جالته المشـــهود على 
الفلســـطيني  الصـــراع  إنهـــاء 
الجميـــع  لينعـــم  اإلســـرائيلي 
باالســـتقرار والرخـــاء بالمنطقة، 
داعيـــة المولى عز وجل أن ينعم 
على جالة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وسمو ولي العهد موفور 
ولمملكـــة  والســـعادة  الصحـــة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  البحريـــن 

واالزدهار.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهد يتلقون التهاني من رئيسة “النواب”

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان تهاني رئيس “الشورى”

النهج اإلنساني لجاللة الملك يعزز االستقرار االقتصادي واالجتماعي

تلقـــى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة، 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
تهنئة من رئيس مجلس الشورى علي 
الصالح؛ بمناســـبة الخطوة التاريخية 
الحكيمـــة التـــي اتخذها عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بتوقيع إعان تأييد السام 

بين مملكة البحرين وإسرائيل.
ورفـــع الصالـــح، إلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد خالـــص التهانـــي 
والتبريكات بهذه المناســـبة، مؤكدا أن 
الخطوة الرائدة عكست عراقة مملكة 

البحريـــن ودعم جالة الملك للتعايش 
بين األديان والتســـامح بين الشعوب، 
وهـــو نهج عرفـــت به مملكـــة البحرين 

عبر تاريخها.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ 
الفخر واالعتزاز لما تقوم به الحكومة 

برئاســـة صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، مـــن جهود وعمـــل متواصل 
لترســـيخ المبادئ والقيـــم التي عرفت 
الزاخـــرة  ومســـيرتها  البحريـــن  بهـــا 
والتعايـــش  األديـــان  بيـــن  بالحـــوار 

الســـلمي، مؤكدا دور سموه الكبير في 
صـــوغ ومتابعـــة البرامـــج والمبادرات 
الراميـــة لنشـــر الســـام بين الشـــعوب 
والـــدول، ومـــا يتطلـــع إليه ســـموه من 
حـــرص علـــى جعـــل الســـام والوئـــام 
والمحبـــة بين الجميع ركيزة من ركائز 
والقاعـــدة  البّنـــاء،  الحكومـــي  العمـــل 

األساسية لتحقيق التنمية والتقدم.
ودعـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد، 
ويمتعهمـــا بموفور الصحـــة والعافية، 
علـــى  ويســـدد  ســـموهما  يوفـــق  وأن 
طريق الخير خطاهما في ظل القيادة 

الحكيمة لجالة الملك.

لتعزيــز االســتقرار االقتصــادي  الملــك  فــي إطــار التوجيهــات الســامية مــن جاللــة 
واالجتماعي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”، قرر مجلس 
الوزراء استمرار التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات للمواطنين 3 أشهر 
إضافيــة، وتوجيــه مصــرف البحرين المركزي لحث المصارف علــى تأجيل مدفوعات 
القــروض للمواطنيــن المتضررين من الجائحة لنهاية العام، بما ال يؤثر على ســيولتها 

ومالءتها المالية.

وجـــاءت التوجيهات الســـامية فـــي إطار 
البـــاد صاحـــب  لعاهـــل  الدائـــم  الحـــرص 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بدعم من حكومته برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األميــــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، ومـــؤازرة ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبالشراكة مع 
الســـلطة التشـــريعية بمجلســـيها الشـــورى 
والنواب على تحسين المستوى المعيشي 
للمواطنين، وتخفيف حـــدة معاناتهم من 
الظروف المالية واالقتصادية االستثنائية 
والمصاحبة لجائحة فيروس كورونا على 

الصعيد العالمي.
وتمثـــل اإلجـــراءات والتســـهيات المالية 
تدعيًمـــا لجهود “فريـــق البحريـــن” بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد في 
مكافحـــة كورونـــا، والحـــد مـــن انتشـــاره، 
واســـتمراًرا لحزمـــة المســـاعدات الماليـــة 

واالقتصاديـــة التـــي تـــم إطاقهـــا في 17 
دينـــار  مليـــار   4.3 بقيمـــة   2020 مـــارس 
لتعزيـــز األمـــان االقتصـــادي واالجتماعي 
للمواطنين، ودعم القطاع الخاص وإسناد 
القطاعـــات االقتصادية األكثـــر تضرًرا من 
الجائحـــة العالميـــة، بمـــا يخـــدم المســـيرة 
التنموية المستدامة، والهدف األسمى في 

الحفاظ على الصحة والسامة العامة.
ريادتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وأثبتـــت 
وأســـبقيتها وحرصهـــا الدائم علـــى تعزيز 
االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعـــي في 
ظل مـــا يواجهـــه العالم من أزمـــة طاحنة 
جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، قدر 
صنـــدوق النقـــد الدولي كلفتهـــا اإلجمالية 
بنحـــو 12 تريليـــون دوالر بنهايـــة 2021، 
وتهديدهـــا بفقدان 195 عامـــا لوظائفهم 
 2020 عـــام  مـــن  الثانـــي  النصـــف  خـــال 
وفًقـــا لمنظمة العمل الدوليـــة، بعد ارتفاع 
معـــدالت البطالة في الدول المتقدمة إلى 
10.2 % فـــي الواليات المتحدة، و7.2 % 

في االتحاد األوروبي، و4.4 % في ألمانيا، 
و4.1 % في بريطانيا حســـب إحصائيات 
يوليـــو 2020، وتقديـــرات برنامـــج األمـــم 
المتحدة اإلنمائي بـــأن تزج هذه الجائحة 
بـ 96 مليون شـــخص آخر في براثن الفقر 
المدقـــع بحلـــول العام المقبـــل إضافة إلى 
2.7 مليـــار يعيشـــون تحت خـــط الفقر أو 

فوقه مباشرة.
وبفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية، 
مـــن  حزمـــة  البحريـــن  مملكـــة  نفـــذت 
اإلجـــراءات والتدابيـــر لدعـــم المواطنيـــن 
وتحفيـــز االقتصـــاد الوطنـــي اعتبـــاًرا من 
أبريـــل الماضـــي، بدفـــع فواتيـــر الكهربـــاء 
والماء والبلديات للمواطنين لنهاية العام، 
مـــن خـــال صنـــدوق  الحكومـــة  وتكفـــل 
رواتـــب  بدفـــع  التعطـــل  ضـــد  التأميـــن 
المواطنيـــن المؤمـــن عليهـــم فـــي القطاع 
الخاص لمدة ثاثة أشـــهر، وبنسبة 50 % 
في األشـــهر الثاثـــة التالية في المنشـــآت 
األكثـــر تضرًرا، ومضاعفـــة حجم صندوق 
الســـيولة إلـــى 200 مليون دينـــار بحريني 
لدعم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم 
البلدية والمنشـــآت الســـياحية من رســـوم 
الســـياحة، وتوسيع تســـهيات االقتراض 
ووقف ســـداد أقســـاط القـــروض، وإيقاف 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل رســـوم العمل 

الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح 
وإســـناد  محـــددة،  لمـــدد  وذلـــك  العمـــل 
القطاعـــات االقتصاديـــة األكثـــر تأثـــرًا من 
تداعيات الجائحة من قبل صندوق العمل 
)تمكين(، مما أسهم في تحقيق االستقرار 

واألمان الوظيفي للعمالة الوطنية.
لتعزيـــز  تدابيرهـــا  الحكومـــة  وواصلـــت   
وتوفيـــر  االجتماعـــي  األمـــان  منظومـــة 
ســـبل العيش الكريـــم للمواطنين، في ظل 
ارتفـــاع حجم الدعـــم الحكومي المباشـــر 
فـــي الميزانية العامـــة للدولة إلى أكثر من 
586 مليـــون دينـــار العـــام 2020، وتوحيد 
لوصـــول  برامـــج  صـــرف خمســـة  موعـــد 
الدعم الحكومي المباشـــر إلى مســـتحقيه 
مـــن المواطنيـــن فـــي منتصـــف كل شـــهر 
وبإشـــراف   ،2020 فبرايـــر  مـــن  اعتبـــاًرا 
مـــن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، 
تشـــمل مســـاعدات الضمـــان االجتماعـــي، 
ومخصـــص ذوي اإلعاقـــة، والدعم المالي 
)عـــاوة الغاء( لألســـر محـــدودة الدخل، 
والتعويض النقـــدي مقابل رفع الدعم عن 
اللحـــوم وعاوة بدل الســـكن لكل مواطن 
مـــر على طلبه اإلســـكاني خمس ســـنوات 

على قوائم االنتظار.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال حاكم والية 
وإقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة أمس في قصر الصافرية جالة الســـلطان إبراهيم 
ابن المرحوم ســـلطان اســـكندر ســـلطان وحاكم والية وإقليم 
جوهـــور دار التعظيـــم بماليزيـــا الشـــقيقة؛ بمناســـبة زيارتـــه 

المملكة.
ورحب جالته بضيف الباد الكريم، واستعرض معه عاقات 
التعـــاون الوثيقـــة وآفـــاق تعزيزهـــا وتنميتهـــا، الســـيما فـــي 
الجوانب االقتصادية والتجارية واالســـتثمارية والســـياحية 

والثقافية.
وأعـــرب صاحـــب الجالـــة عـــن االعتـــزاز بالمســـتوى المتقدم 
والمتنامي الذي وصلت إليه عاقات مملكة البحرين بماليزيا، 
وما يشهده التعاون الثنائي من تطور وازدهار في العديد من 

المجاالت بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين.

ــال االقـــتـــصـــادي ــجـ ــمـ ــالـ ــا وتــنــمــيــتــهــا بـ ــزهـ ــزيـ ــعـ ــراض آفـــــــاق تـ ــ ــع ــ ــت ــ اس

جاللـة الملـك يشيـد بتقـدم العالقـات مـع ماليزيـا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، 
رفعـــت فيها إلى المقام الســـامي 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
بمناســـبة التوقيـــع علـــى إعـــان 
مملكـــة  بيـــن  الســـام  تأييـــد 
البحريـــن ودولة إســـرائيل، الذي 
عكـــس مواقف مملكـــة البحرين 
الســـام  مســـيرة  فـــي  النبيلـــة 
والتسامح الديني والتآخي بين 
جميـــع األعراق والمثـــل الصادق 
لمبـــادئ التســـامح والســـام بين 

جميع شعوب المنطقة والعالم.
فـــي  الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــادت 
الملـــك  جالـــة  برؤيـــة  البرقيـــة 
الثاقبة وتطلعه الدائم لمستقبل 
أكثـــر ازدهارا وإشـــراقا اســـتنادا 
إلى القيم اإلنسانية النبيلة التي 
والتعايـــش  بالتســـامح  تتســـم 
اإلنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 

والحريات الدينية.
وأكـــدت الصالـــح تأييدهـــا التام 
لنهـــج جالتـــه الراســـخ والثابت 
في تعزيز فرص األمن والسيادة 

واالستقرار االقتصادي والسام 
منطقـــة  فـــي  والشـــامل  العـــادل 
الشـــرق األوســـط، مشـــيدة بهذه 
الخطـــوة التاريخيـــة التي قامت 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  بهـــا 
جالتـــه، التـــي ســـتدفع الجهـــود 
آفـــاق  وفتـــح  للســـام  العمليـــة 

االستقرار في المنطقة.
كمـــا أكـــدت أن مســـاعي جالته 
في سبيل تحقيق السلم والوئام 
بيـــن جميع شـــعوب ومجتمعات 
المنطقـــة على اختـــاف أديانهم 
الـــدور  تعكـــس  ومذاهبهـــم، 
الحضاري في نشر قيم التسامح 
والتعايش بين الشعوب؛ انطاقا 
مـــن أرض ضمت مئـــات األعراق 
واألديان والطوائف عليها بمحبة 
وتتخـــذ  الســـنين،  عبـــر  ووئـــام 
ثوابتهـــا  علـــى  بنـــاًء  قراراتهـــا 
الوطنيـــة والعربيـــة ومصالحهـــا 
األمنيـــة اإلســـتراتيجية، ســـائلة 
المولـــى العلـــي القدير أن يســـدد 
خطـــى جالتـــه الكريمة لـــكل ما 
فيـــه خير ورفعة ورخـــاء مملكة 
البحرين وشعبها الوفي في ظل 

قيادة جالة الملك.

جاللة الملك يتلقى برقية 
تهنئة من وزيرة الصحة



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، أن الجهود الوطنية 
لكافــة أعضاء فريق البحرين مســتمرة للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
بمــا يحفظ صحة وســامة المواطنين والمقيمين فــي مملكة البحرين، منوًها 
بــأن التــزام الجميع باإلجــراءات االحترازية ووضع مصلحــة الوطن فوق كل 
اعتبــار واجــب وطنــي ومحــرك أســاس لمواصلــة تنفيــذ الخطــط الموضوعة 

للتعامل مع الفيروس في مراحله كافة وتحقيق النجاح فيها.

ونـــوه ســـموه إلـــى أن مضاعفـــة الجهـــود 
الجميـــع  تكاتـــف  تســـتوجب  وتكثيفهـــا 
من خـــال الوعـــي بأهمية االلتـــزام بكافة 
المســـؤولية  تقتضيـــه  بمـــا  اإلجـــراءات 
الوطنيـــة، فمـــا نواجهـــه اليـــوم هـــو تحـــٍد 
يمس التهاون فيه صحة وســـامة الجميع 
دون فـــرٍق بين عـــرق أو دين أو أي انتماء، 
والمواطن الواعي المشارك في اإلجراءات 
هو مصدر قوة في مواجهة هذا الفيروس 
نحـــو  المســـاعي  لجميـــع  نجـــاح  وركيـــزة 
تحقيق األهداف المنشـــودة، وحث سموه 
الجميـــع للمشـــاركة بفعاليـــة فـــي الحد من 
انتشـــار الفيـــروس. وقال ســـموه يجب أن 
نلتـــزم للبحريـــن بالتعليمـــات واإلجراءات 
كافة بعزم ومســـؤولية خال األســـبوعين 
المقبليـــن حتـــى األول من أكتوبـــر لنحقق 
مًعـــا االنخفـــاض المطلـــوب في مؤشـــرات 

االنتشار.
الطبيـــة  الكـــوادر  إن  ســـموه  وقـــال 
والتمريضيـــة وجميـــع الفـــرق الداعمة لهم 
مـــن الجهـــات المختلفـــة تقـــوم بواجباتهـــا 
ومهامهـــا بـــكل اقتـــدار؛ مـــن أجـــل الوطن 
والمواطنيـــن وكل مـــن يعيـــش على أرض 
المملكة، وهذه الجهـــود الكبيرة هي محل 
فخر واعتزاز ويجب أن ُتقدر من الجميع، 
وأن أكبر تقدير ورد للعرفان والجميل لهم 
فـــي هذه المرحلة هو االلتـــزام بالتعليمات 
التـــي تصدر عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا والجهات ذات 

الصلة؛ من أجل التغلب على هذا التحدي، 
لـــكل  والعرفـــان  الشـــكر  ســـموه  مقدمـــا 
الطواقـــم الطبيـــة والتمريضيـــة والعاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة وجميـــع الجهات 
المســـاندة لهم على ما يقدمونه من عطاء، 
وكذلك لكل مواطٍن استشـــعر المســـؤولية 
الملقاة على عاتقه والتزم بكل اإلجراءات 
االحترازيـــة، واضعـــا نصـــب عينه مصلحة 

الوطن وأفراد المجتمع كافة.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع 
اللجنة التنسيقية عن ُبعد بحضور أعضاء 
الوطنـــي  الفريـــق  اســـتعرض  إذ  اللجنـــة، 
CO� (الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 

VID�19( برئاســـة رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة تقريًرا عن مســـتجدات 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( أن نجـــاح 
ســـير مســـارات العمـــل التي تتم مـــن قبل 
كافة الفرق العاملة في الصفوف األمامية 
اليـــوم تعتمـــد علـــى كل فـــرد مـــن أفـــراد 
المجتمع عبر استشعاره الخطر الذي يقوم 
بـــه كل متهـــاوٍن باإلجـــراءات االحترازيـــة 
والنـــداءات المتكررة التـــي يطلقها الفريق 
الوطنـــي الطبي وما يســـببه هـــذا التهاون 
مـــن ارتفـــاع معـــدالت نقـــل العـــدوى ممـــا 
يســـبب الضغط على الطاقة االســـتيعابية 

منوًهـــا  والتمريضيـــة،  الطبيـــة  والكـــوادر 
الفريـــق بـــأن العـــودة لمســـتويات االلتـــزام 
التـــي شـــهدناها فـــي شـــهر مـــارس كانـــت 
تعكس وعًيـــا مجتمعًيا نطمـــح بالعودة له 

بالتزام الجميع.
ودعت اللجنة التنســـيقية وفًقا لتوصيات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 

كورونا كل فرد من أفراد المجتمع للتحلي 
بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنه وأهله 
وأفـــراد المجتمـــع عبـــر الحث علـــى تعزيز 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة  االلتـــزام 
لمـــدة أســـبوعين لغايـــة 1 أكتوبـــر، وتقليل 
االختاط للمســـاهمة بفعالية في التصدي 
للفيروس وخفض معدالت انتشاره، وذلك 

مـــن خال الحـــد من التواصـــل المجتمعي 
بعد العودة من مقرات العمل خارج األسرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
فـــي النطـــاق المعتـــاد والمحـــدود، مؤكدًة 
علـــى ضـــرورة االلتـــزام بلبـــس الكمامـــات 
خـــارج المنـــزل فـــي كل األوقـــات، وعـــدم 
الخروج إال للضرورات المعيشية، ومراعاة 

تطبيق معايير التباعـــد االجتماعي، مهيبا 
بجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن بضـــرورة 
اتباع اإلرشـــادات والتدابيـــر الوقائية، إلى 
جانـــب تطبيق كافـــة التعليمـــات الصادرة 

فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.
ومـــن أجـــل الحفـــاظ على صحة وســـامة 
الجميـــع في ضـــوء ازديـــاد عـــدد الحاالت 
علـــى  وبنـــاًء  كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة 
توصيات الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، فقد تقرر االســـتمرار في 
تعليق الدراســـة في المـــدارس الحكومية، 
وتأجيـــل عودة أعضـــاء الهيئـــات اإلدارية 
والتعليمية والفنيـــة بالمدارس الحكومية 
أكتوبـــر  مـــن   4 حتـــى  أســـبوعين  لمـــدة 
الطلبـــة  عـــودة  تكـــون  أن  علـــى  المقبـــل، 
للمـــدارس الحكوميـــة فـــي 11 مـــن أكتوبر 
المقبـــل، إلى جانب االســـتمرار فـــي تنفيذ 
لفيـــروس  الطبيـــة  الفحوصـــات  عمليـــة 
كورونا )كوفيـــد 19( ألعضاء تلك الهيئات 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة، فيما تســـتمر 
الدراســـة في المـــدارس الخاصـــة ورياض 
وفـــق  تغييـــر  لهـــا دون  التابعـــة  األطفـــال 
وضعها الجاري، كما تقرر تأجيل استئناف 
تقديـــم الخدمـــات الداخلية فـــي المطاعم 
والمقاهـــي لمـــدة شـــهر لغايـــة 24 أكتوبـــر 

المقبل.
ســـيتم  أنـــه  التنســـيقية  اللجنـــة  وأكـــدت 
األخـــذ في االعتبـــار مدى االلتـــزام بجميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة؛ للحد 
من انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
والعمـــل علـــى فتـــح أو إغـــاق القطاعات، 
وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل 
دوري مراجعـــة القـــرارات ذات الصلة بهذا 
وســـامة  صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  الشـــأن؛ 

الجميع.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: المواطن الواعي هو مصدر قوة في مواجهة الفيروس
ــل ــب ــق ــم ال أكـــتـــوبـــر   11 فــــي  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــدارس  ــ ــم ــ ــل ــ ل الـــطـــلـــبـــة  عـــــــودة 
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سمو ولي العهد لـ “سينوفارم”: مواجهة “كوفيد 19” تستوجب تعاونا دوليا
ــروس ــي ــف ــى ال ــل ــول لــلــقــضــاء ع ــل ــاد ح ــج ــإي ــا الــمــســاهــمــة ب ــه ــدف ــوع ه ــط ــت ــال مــشــاركــتــنــا ب

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة بأن الظـــروف االســـتثنائية التي 
يمـــر بهـــا العالـــم جـــراء فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( تســـتوجب تضافـــر الجهود 
والتعـــاون الدولي؛ من أجـــل تجاوز هذا 

التحدي بنجاح.
البحريـــن  مملكـــة  أن  ســـموه  وأضـــاف 
مســـتمرة في تقديم مبادراتهـــا النوعية 
بعـــزم أبنائهـــا ضمـــن جهودهـــا للتصـــدي 
علـــى  لمكانتهـــا  وتعزيـــًزا  للفيـــروس، 
إســـهاماتها  عبـــر  العالميـــة  الخارطـــة 
فـــي  والمشـــاركة  المتنوعـــة  اإلنســـانية 
التجارب الســـريرية بما يحقق األهداف 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المنشـــودة 

وسامة البشرية جمعاء.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس عن 
ُبعد ليو جينغ تشـــن، وهو رئيس مجلس 
إدارة شركة “ســـينوفارم” شركة األدوية 
الصينيـــة، وبينـــج تشـــاو، وهـــو الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة “جـــي 42”، والتـــي 
تتخذ من أبوظبي مقرا لها، حيث أعرب 
ســـموه عن شـــكره للجهـــود التـــي يبذلها 
القائمـــون علـــى التجربـــة فـــي جمهورية 
ودولـــة  الصديقـــة  الشـــعبية  الصيـــن 

الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الصينـــي  الشـــعب  أبـــداه  بمـــا  مشـــيًدا 
الصديـــق مـــن حـــرٍص علـــى التطوع في 
التجـــارب الســـريرية بمرحلتهـــا الثانيـــة، 
والـــذي كان له األثر فـــي وصول تجارب 
اللقـــاح المحتمل للمرحلة الثالثة بنجاح، 
الثنائـــي  التعـــاون  أن  ســـموه  أكـــد  كمـــا 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمارات 

العربية المتحدة الشـــقيقة في التجارب 
الســـريرية ينبثـــق مـــن مســـار العاقـــات 
التـــي تزداد رســـوًخا يوًما بعـــد يوم عبر 
توطيد أصر التعاون والتنسيق المشترك 
والحـــرص علـــى فتـــح آفاٍق أوســـع على 
الصعـــد كافـــة، مثنيـــا ســـموه علـــى هـــذا 
اإلماراتييـــن  األشـــقاء  مـــن  التعـــاون 
بالمشاركة في المرحلة الثالثة والتطوع 

من أجل اإلنسانية، متمنًيا لكل القائمين 
على اللقـــاح المحتمل النجـــاح في كافة 
مراحـــل التجـــارب الســـريرية والســـداد 
والتوفيـــق لهم في جهودهم اإلنســـانية، 
مشـــيرا ســـموه إلى أن الوصـــول لمرحلة 
اعتماد هـــذا اللقاح عالميـــا يمثل خطوة 
كبيـــرة فـــي دعـــم اإلنســـانية وتخليـــص 
البشـــرية من أحـــد أكبـــر التحديات التي 

واجهتها خال األلفية األخيرة.
ألبنـــاء  مشـــاركتنا  إن  ســـموه  وقـــال 
شـــرائح  وكافـــة  المخلصيـــن  البحريـــن 
إلـــى  جنًبـــا  معهـــم  بالتطـــوع  المجتمـــع 
جنب ضمـــن المرحلـــة الثالثـــة للتجارب 
الســـريرية للقـــاح فيـــروس كورونا نابعة 
من تطلعنا للمساهمة في إيجاد الحلول 
اآلمنـــة والقضـــاء علـــى الفيـــروس؛ مـــن 

أجـــل اإلنســـانية، مؤكـــدا أن ما شـــهدناه 
مـــن إســـهامات المواطنيـــن والمقيميـــن 
وتكاتفهـــم فـــي هـــذا المجال هـــو مبعث 

فخر للجميع.
علـــى  القائمـــون  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
المرحلـــة  ضمـــن  الســـريرية  التجـــارب 
الثالثـــة للقاح فيروس كورونا عن عميق 
الســـمو  لصاحـــب  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
الملكـــي ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
علـــى مـــا يبديـــه مـــن حـــرص واهتمـــام؛ 
المبذولـــة  الجهـــود  مختلـــف  لتعزيـــز 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بمـــا يحفظ 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يلتقي عن بعد مع رئيس مجلس إدارة شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك غروب - سينوفارم”

تعزيز مكانة البحرين على 
الخارطة العالمية عبر 
إسهاماتها اإلنسانية

التعاون البحريني اإلماراتي 
بالتجارب السريرية يؤكد 

رسوخ العالقات

مشاركة المواطنين 
والمقيمين باختبارات 

اللقاح مبعث فخر للجميع

تأجيل عودة أعضاء 
الهيئات اإلدارية 
والتعليمية إلى  

4  أكتوبر

تأجيل تقديم الخدمات 
الداخلية في 

المطاعم والمقاهي 
لمدة شهر

استمرار الدراسة 
بالمدارس الخاصة 

ورياض األطفال 
دون تغيير

التزامكم 
بتعليمات الفريق 
الوطني رد جميل 
للطواقم الصحية



ضمن فعاليات جائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعي، نظمـــت جمعية الكلمة 
الطيبـــة بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع الندوة 
االفتراضية عن جائزة ســـموه للعمل التطوعي، عبر 
المنصـــة االفتراضيـــة “Zoom”، بمناســـبة مـــرور 10 

سنوات على إطالقها. 
وشارك في الندوة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع 
خالد الكوهجي ومؤســـس ورئيس الجامعة األهلية 
عبـــدهللا الحـــواج، وأدار الندوة مدير إدارة وســـائل 
اإلعـــالم بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم يوســـف محمـــد، 
وبحضـــور خبـــراء وممثلـــي عـــدد مـــن المؤسســـات 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  ذات  واألهليـــة  الرســـمية 
والمهتمـــة بهـــذا المجال، وجمهور مـــن الحضور في 
الوطـــن العربـــي؛ بهـــدف التعريف بتجربـــة البحرين 
في مجال العمل التطوعي وتسليط الضوء على ما 
حققتـــه الجائزة من نجاحات هائلة على المســـتوى 

المحلي والخارجي. 
وفي كلمته في افتتاح الندوة، رحب يوسف محمد 
بالضيوف وقدم نبذة مختصرة عن مسيرة الجائزة 
منـــذ انطالقتها في العـــام 2011، وتضمنـــت الندوة 
االفتراضيـــة مجموعـــة مـــن الموضوعـــات المتعلقة 
بالجائزة وبمستقبل العمل التطوعي الذي يأتي في 

إطار رؤية البحرين االقتصادية 2030.
الجامعـــة  ورئيـــس  مؤســـس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
األهليـــة عـــن بالـــغ شـــكره واعتـــزازه باختيـــاره مـــن 

ضمـــن المكرميـــن بالجائـــزة في نســـختها الســـابقة، 
شـــاكًرا ســـموه على الثقـــة الكبيـــرة، وعلـــى تقديره 
للمتطوعيـــن وتســـليط الضـــوء عليهـــم وإعطائهـــم 

حافًزا أكبر لمواصلة مسيرة العطاء اإلنساني.
ونـــوه أن الرعايـــة الكريمـــة المتواصلـــة مـــن ســـمو 
الشـــيخ عيســـى للجائـــزة المباركـــة، تعتبر مـــن أهم 
عوامـــل النجاح، مؤكًدا أن ســـموه تعلم قيم العطاء 
اإلنســـاني النبيل على يد آبائه الكـــرام وأجداده من 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة. وأشـــاد الحـــواج بمبادرة 

سموه الكريمة هذا العام بتخصيص الجائزة لتكريم 
الكـــوادر الوطنيـــة الماثلـــة فـــي الصفـــوف األمامية، 
هـــذه الفئة العظيمة التـــي بذلت وضحت تضحيات 
جســـيمة في سبيل الحفاظ على صحة وسالمة كل 

مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة. 
مـــن جانبه، أشـــاد الوكيل المســـاعد لتنمية المجتمع 
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعيـــة بنجاح جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمـــل 
التطوعي، من خالل دورها البارز في تعزيز التعاون 

بيـــن الحكومـــات والمنظمـــات األهليـــة فـــي مؤازرة 
ودعم المشروعات التطوعية المتوافقة مع الخطط 
التنمويـــة الملبيـــة للحاجات المجتمعيـــة، مؤكًدا أن 
أهـــم عوامـــل نجـــاح الجائزة هـــي الرعايـــة الكريمة 
المتواصلة من ســـموه، إضافة إلى أن الجائزة تتفق 
مـــع أهداف التنمية المســـتدامة التي أقرتها منظمة 
األمم المتحدة. وأكد أن العمل التطوعي في مملكة 
البحريـــن متأصل بين أوســـاط المجتمـــع البحريني 
منـــذ األزل، ولكنـــه تبلور إلى عمل مؤسســـي منظم 

منذ الخمســـينات، مؤكـــًدا دور الـــوزارة في تحويل 
العمل التطوعي واألهلي إلى عمل احترافي مواكب 
لـــكل التطورات في هذا المجال في ســـبيل تحقيق 
األهـــداف المشـــتركة الراميـــة إلى خدمـــة المجتمع 
والنهضـــة بـــه، منوًها إلـــى أن مركز دعـــم المنظمات 
األهليـــة فـــي الـــوزارة لديـــه عدد مـــن البرامـــج منها 
برنامـــج عملية تقييم المؤسســـات والتقييم الذاتي 

الذي يمكن كل منظمة من تقييم نفسها.
وفي الســـياق ذاته، أوضح أن الـــوزارة لديها برامج 
فـــي  لالنخـــراط  ودفعـــه  الشـــباب  قـــدرات  لتعزيـــز 
العمل التطوعي، مؤكـــًدا دعم كل برامج ومبادرات 
الجمعيات األهلية وعلى رأســـها جائزة سمو الشيخ 
الـــوزارة علـــى اســـتدامتها  التـــي تحـــرص  عيســـى 
وتوســـيعها عالمًيا. من جهتهـــا، قالت عضو مجلس 
التســـويق  رئيســـة  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  إدارة 
واإلعالم في الجائزة ســـامية حســـين فـــي بياٍن لها 
“جـــاء تنظيم هذه الندوة فـــي إطار أهداف الجائزة 
لتســـليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات 
العمل التطوعي الذين أســـهموا في تحقيق التنمية 
الشـــاملة لمجتمعاتهـــم، مؤكـــدًة أن الجائـــزة حققت 
منـــذ انطالقهـــا فـــي العـــام 2011 نجاحـــات هائلـــة 
والخارجـــي، وضاعفـــت  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
الجهـــد والعطاء علـــى كل األصعدة في عمل الخير، 
وإثـــارة اإليجابية فـــي النفوس وحـــث المتطوعين 
على االســـتمرار بمســـيرة العطاء، وإعطاء المدلول 

الحقيقي للمجتمع المتميز والمتقدم”.

قام محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بزيـــارة 
تفقديـــة لمدينة خليفة، حيث تابع ســـموه 
التـــي  المشـــروعات الخدميـــة والتنمويـــة 

تلبي احتياجات األهالي والمواطنين.
محافـــظ  ســـمو  أكـــد  الزيـــارة،  وخـــالل 
الجنوبية بأن الرؤيـــة الثاقبة لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، والدعـــم غير المحـــدود والمتابعة 
الحثيثة في تنفيذ المشروعات من رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ومـــؤازرة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، قد حققت لمملكة البحرين عموما، 

وللمحافظـــة الجنوبيـــة خصوصـــا أســـس 
التنمية الشـــاملة والعيش الكريم للمواطن 

البحريني.
وأشـــار ســـموه إلى أن التعاون والتنســـيق 

المشـــترك مع مختلف الـــوزارات والهيئات 
ذات الصلة يأتي ضمن الجهود والتوصيات 

المنبثقـــة مـــن المجلـــس التنســـيقي الـــذي 
بيـــن  مســـتمرة  تواصـــل  حلقـــة  يعتبـــر 
المحافظـــة والجهات الحكوميـــة؛ لمتابعة 
احتياجـــات األهالي وتلبيـــة تطلعاتهم مع 
مواصلة االرتقـــاء بالخدمات المقدمة لهم 
كمشـــروع مركـــز مدينـــة خليفـــة الصحي، 
ومشـــروع صالة متعـــددة االســـتخدامات 

)صالة أهالي الدور(.
وفـــي ختام الزيارة نوه ســـموه إلى أهمية 
بمدينـــة  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــروعات 
خليفـــة بما يرتقي إلى تطلعات المواطنين 
وبمـــا يتماشـــى مـــع النمـــو العمرانـــي الذي 
تشـــهده المنطقة، وذلك في سياق اهتمام 
تعكـــس  التـــي  بالمشـــروعات  المحافظـــة 

الصورة الحضارية للمحافظة الجنوبية.

جانب من الندوة
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المنامة - بنا

صاحـــب  مستشـــار  اســـتقبل 
الســـمو الملكـــي رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمكتبـــه 
أمس بقصر القضيبية، ســـفيرة 
الجمهوريـــة اإليطالية الصديقة 

باوال أمادي.
ســـموه  رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي 
بالســـفيرة باوال أمـــادي، متمنيا 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لهـــا 
مهماتها الدبلوماسية في مملكة 
البحريـــن لتعزيـــز التعـــاون بين 
مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 

فـــي  الصديقـــة  اإليطاليـــة 
مختلـــف المجـــاالت، فـــي إطار 
تميـــز عالقات الصداقـــة بينهما 
فتـــح  نحـــو  الدائـــم  وتطلعهمـــا 

آفاق أوسع للتعاون الثنائي.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الســـفيرة 
اإليطالية عن شكرها وتقديرها 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  لســـمو 
فـــي  أبـــداه  مـــا  علـــى  خليفـــة 
اللقـــاء مـــن اهتمـــام بالعالقـــات 
البحرينيـــة اإليطاليـــة، متمنيـــة 
لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم 

واالزدهار.

تطلع لفتح آفاق أوسع للتعاون مع إيطاليا

رفد السوق بالكوادر المؤهلة من شأنه تنظيم القطاع العقاري
خالـــد بـــن عبداهلل يطلـــع على خطـــة ماجســـتير “التطوير” بجامعـــة البحرين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن رفـــد 
الســـوق العقاريـــة بالخبـــرات والكـــوادر 
الوطنيـــة المؤهلـــة أكاديمًيـــا على أعلى 
المســـتويات العلمية من شـــأنه اإلسهام 
في أن يشهد القطاع مزيًدا من التنظيم 
المرجو وفـــق األطر األخالقية والمهنية 
حددهـــا  التـــي  الفضلـــى  والممارســـات 
القانـــون رقـــم )27( لســـنة 2017 بشـــأن 

تنظيم القطاع العقاري.
جـــاء ذلـــك لـــدى االجتمـــاع الـــذي ُعقـــد 
برئاســـة الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا، عن 
ُبعـــد بواســـطة تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
بمشاركة رئيس جامعة البحرين رياض 
حمـــزة، والرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  العقـــاري  التنظيـــم 
خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة؛ 
وذلك لتعريفه بخطة برنامج الماجستير 
في التطويـــر العقاري وإدارة الممتلكات 
الذي تطرحه جامعة البحرين ألول مرة 
خـــالل العـــام الجامعي الجـــاري 2020 - 

.2021 
ويأتي تقديم جامعة البحرين للبرنامج 
تنفيًذا لتوجيه الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
بدراســـة طرح برنامـــج أكاديمـــي ُيعنى 
وإدارة  العقـــاري  التطويـــر  بمجـــال 
الممتلـــكات باالســـتفادة مـــن التجـــارب 
اإلقليميـــة والدوليـــة الرائـــدة فـــي هـــذا 
المجـــال، بالتزامـــن مـــع دخـــول القانون 
حيـــز التنفيذ في العام 2017، على نحو 
يمكِّن العاملين في الســـوق العقارية من 

مواكبة آخر المستجدات.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الشـــيخ خالد 
بـــن عبدهللا عن شـــكره لرئيس وأعضاء 

الهيئتين األكاديميـــة واإلدارية بجامعة 
البحرين، على طرح برنامج الماجستير 
في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، 
مؤكـــًدا أن تدشـــين هـــذا البرنامـــج يعد 
مبادرة تمهد للتوسع في هذا التخصص 
األكاديمـــي المهـــم مســـتقباًل مـــن خالل 
جامعـــة البحريـــن، وتشـــجع الجامعـــات 
الخاصـــة فـــي المملكـــة علـــى ضمـــه إلى 
برامجهـــا، الســـيما أن العديـــد من الدول 
تفرد لهذا التخصص كليات وأكاديميات 

مستقلة لتدريس علومه.
ه بأهميـــة الشـــراكة خصوصـــا بيـــن  ونـــوَّ
التنظيـــم  البحريـــن ومؤسســـة  جامعـــة 
الوطنيـــة  والمؤسســـات  العقـــاري، 
والخاصـــة عمومـــا، ودعوتها للمســـاهمة 
فـــي ربـــط عمليـــة البحث العملـــي بواقع 
الممتلـــكات  وإدارة  العقـــاري  التطويـــر 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والتواصـــل مـــع 
علـــى  للحصـــول  العالميـــة  الجمعيـــات 
اعتماديـــات دوليـــة إضافيـــة للبرنامـــج، 
وفتح المجال للخريجين للحصول على 

الشهادات المهنية االحترافية.
وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، طلبة 
الدفعة األولى من هذا البرنامج، متمنًيا 

لهـــم التوفيـــق والنجاح بما يعـــود بالنفع 
على تطويـــر القطاع العقاري في مملكة 
البحرين ليواصل دوره الحيوي، بوصفه 
أحد القطاعات المعززة والداعمة للناتج 

المحلي اإلجمالي.
ويهدف برنامج الماجستير في التطوير 
الـــذي  الممتلـــكات  وإدارة  العقـــاري 
تطرحـــه جامعـــة البحريـــن إلـــى تعزيـــز 
فهـــم النظريـــات والمبـــادئ فـــي المجال 
التواصـــل  مهـــارات  وتطويـــر  نفســـه، 
الفاعل والمهني في بيئة العمل، وتقييم 
القضايـــا والممارســـات العالمية، وتنمية 
قـــدرات الطـــالب علـــى بحـــث وتحليـــل 
وتشخيص المشاكل والقدرة على حلها.

مـــن جانبه، رفع رئيـــس جامعة البحرين 
رياض حمزة، باألصالة عن نفسه ونيابة 
عـــن جميـــع منتســـبي الجامعـــة، خالص 
الشكر والعرفان للشيخ خالد بن عبدهللا 
علـــى توجيـــه إدارة الجامعـــة بدراســـة 
طـــرح تخصص التطوير العقاري وإدارة 
الممتلـــكات ضمـــن برامجهـــا األكاديمية 
المعتمـــدة، وهـــو مـــا يعكـــس اهتمامـــه 
ورعايته للقطـــاع العقاري وتطويره في 
مملكـــة البحريـــن، ورؤيتـــه تجاه ســـوق 

العمـــل وتلبيـــة احتياجاتهـــا عبـــر تعزيز 
مخرجات التعليم.

وأكـــد أن الجامعة وفور صدور التوجيه 
باشـــرت  المقتـــرح  هـــذا  بدراســـة  إليهـــا 
بإعـــداد الجدوى بدراســـة واقع الســـوق 
المحلية والخليجية، ومناقشـــة التصور 
فـــي لقـــاء شـــركاء كليـــة إدارة األعمـــال 
المقارنـــة  واســـتعمال   ،2019 بالعـــام 
المرجعيـــة مـــع جامعـــات عالميـــة عـــدة 
لتحديـــد المعايير األكاديميـــة للبرنامج، 
كما شـــرعت في التواصل مع األســـاتذة 
المتخصصيـــن مـــن أصحـــاب الخبـــرات 
الطويلـــة والمتميـــزة فـــي هـــذا المجـــال 

بهدف استقطابهم.
أن  البحريـــن  رئيـــس جامعـــة  وأوضـــح 
الـــذي  المتواصـــل  واالهتمـــام  المتابعـــة 
يوليه نائب رئيـــس مجلس الوزراء يعد 
مصـــدر دعـــم كبيـــًرا ألن يحقـــق برنامج 
الممتلـــكات  وإدارة  العقـــاري  التطويـــر 
النجـــاح واألهـــداف المرجوة مـــع بداية 
انطالقـــة الدفعة األولـــى منه خالل أيام 

مع بدء العام الجامعي الجديد.

المنامة - بنا

نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع الذي ُعقد عن بعد

المنامة - وزارة الداخلية

ــة ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــ ــي ــ ــدم ــ ــخ ــ ــدات الــــمــــشــــروعــــات ال ــ ــج ــ ــت ــ ــس ــ مـــتـــابـــعـــة م

سمو محافظ الجنوبية يقوم بزيارة تفقدية لمدينة خليفة

أثناء الزيارة التفقدية

المنامة - بنا

نـــدوة بمناســـبة مـــرور 10 ســـنوات علـــى إطـــاق جائـــزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي

تحويــل العمـــل التطوعــي واألهلـــي إلــى احترافــي



أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أن رؤية جاللة الملك للسالم في منطقة 
إيمـــان  مـــن  تنطلـــق  األوســـط  الشـــرق 
راســـخ بالتعايش والتســـامح بين األمم 
الســـالم واألمـــن  والشـــعوب، وأن يعـــم 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، 
واألنبيـــاء  الســـماوية  الديانـــات  أرض 
والرســـل، مشـــيًرا إلى أن توقيـــع إعالن 
تأييـــد الســـالم خطـــوة مهمـــة، وخطـــوة 
فـــي  الســـالم  تجـــاه تحقيـــق  تاريخيـــة 

الشرق األوسط.
جاء ذلك خالل اجتماع وزير الخارجية 
أمس بالديوان العام للوزارة، مع رؤساء 
ورئيـــس  المحليـــة،  الصحـــف  تحريـــر 
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة عهدية 
أحمـــد، ، وبحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال  لمركـــز 
الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل  البنخليـــل، 
للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 

أحمد آل خليفة.
ورفـــع وزيـــر الخارجية خالـــص التهاني 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  والتبريـــكات 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
علـــى رؤيتـــه الحكيمة وقراره الشـــجاع 
بضـــرورة إحـــالل الســـالم فـــي المنطقة، 
وأهمية إعالن تأييد الســـالم بين مملكة 

البحرين ودولة إسرائيل.
الحـــوار  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
والعالقـــات المباشـــرة بيـــن المجتمعيـــن 
البحرينـــي واإلســـرائيلي واالقتصاديين 
البحريـــن  مـــن  كل  فـــي  المتقدميـــن 

علـــى  يبنـــي  أن  شـــأنه  مـــن  وإســـرائيل 
التحـــول اإليجابـــي الحالي فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، وأن يدعم االستقرار 
واألمن واالزدهار فـــي المنطقة، مضيًفا 
بأن خطوة مملكة البحرين كسبت تأييد 
ودعـــم دول العالـــم من أميـــركا وأوروبا 

وآسيا.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن خطاب 
مملكـــة البحرين بمناســـبة التوقيع على 
إعالن الســـالم هو “رســـالة ملك وشعب” 
بـــأن مـــن أهـــداف  إلـــى العالـــم، منوًهـــا 
يعـــرف  أن  هـــو  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن 
العالـــم أن التســـامح قيمـــة راســـخة في 
مملكـــة البحريـــن، وأن أهلهـــا يعيشـــون 
منـــذ مئـــات الســـنين فـــي ألفـــة ومحبة، 
وتعايش وسالم، وإن الشعب البحريني 

اشـــتهر بالطيبـــة والتعدديـــة والتعايش 
والتسامح وتقبل اآلخر.

تأييـــد  إعـــالن  بـــأن  الزيانـــي  وأوضـــح 
الســـالم خطـــوة مهمـــة للبحريـــن، وهي 
ليســـت موجهـــة ضـــد أحـــد أو دول أو 
قـــوى، مؤكًدا أن مملكـــة البحرين تؤمن 
التدخـــل  الجـــوار وعـــدم  بمبـــدأ حســـن 
في الشـــؤون الداخليـــة وحل الخالفات 
بقـــول  مسترشـــًدا  الســـلمية،  بالطـــرق 
جاللـــة الملك “نرجو بأن تكـــون عالقتنا 
مـــع جميـــع دول الجوار بمـــا فيهم إيران 
عالقات طيبة تدعو دائًما إلى االستقرار 
والســـالم والتنميـــة واالزدهـــار للجميع. 
نهدف إلى توفير منطقة آمنة مســـتقرة 

مزدهرة ومستدامة”.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين 

ســـوف تســـتمر فـــي جهودهـــا لتحقيـــق 
حل عـــادل وشـــامل للنزاع اإلســـرائيلي 
الشـــعب  ولتمكيـــن  الفلســـطيني، 
الفلســـطيني من إطـــالق جميع إمكاناته 
وقدراتـــه علـــى أكمل وجـــه، مضيًفا بأن 
مملكة البحرين تشدد على أهمية اعتبار 
الســـالم خيارا إستراتيجيا إلنهاء النزاع 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي بشـــكل عـــادل 
وشـــامل وفًقا لقرارات الشرعية الدولية 
ومبـــادرة الســـالم العربيـــة، وبمـــا يضمن 
حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. من 
جانبهم، أعرب رؤســـاء تحرير الصحف 
واعتزازهـــم  فخرهـــم  عـــن  المحليـــة 
باإلنجـــاز التاريخـــي المهم الـــذي حققته 
مملكـــة البحريـــن بفضـــل رؤيـــة جاللـــة 
الملـــك الحكيمـــة ونظرته الســـديدة من 
خالل التوقيع على إعالن تأييد السالم 
مع دولة إسرائيل والتي ستسهم بشكل 
األمـــن  تحقيـــق  نحـــو  وإيجابـــي  كبيـــر 
واالســـتقرار فـــي المنطقة، ســـائلين هللا 
عز وجـــل أن يديم نعمـــة األمن واألمان 
علـــى مملكـــة البحرين وتحقيـــق المزيد 
من اإلنجازات بما يعود بالخير والمنفعة 

على الوطن والمواطنين.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشـــترك 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
األصعـــدة  علـــى  الصديقـــة  اإليطاليـــة 
كافـــة، خصوصـــا فـــي المجاليـــن المالي 
أفـــق  إلـــى  بهمـــا  والدفـــع  واالقتصـــادي 
أرحـــب بمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء على 

البلدين والشعبين الصديقين. 
عـــن  أمـــس  اجتماعـــه  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  بســـفيرة  بعـــد 
الصديقـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن بـــاوال 
ســـفيرًة  تعيينهـــا  بمناســـبة  أمـــادي 
لبالدهـــا فـــي المملكة. ونوه بما تشـــهده 
عالقات الشـــراكة االقتصادية المتميزة 
فـــي  وتـــم  الصديقيـــن.  البلديـــن  بيـــن 
االجتمـــاع بحـــث ســـبل تعزيـــز التعاون 

االقتصادي والمالي بين مملكة البحرين 
والجمهوريـــة اإليطاليـــة بما يســـهم في 

خلق فرص استثمارية واعدة.
وأشـــار إلى النتائج المثمـــرة لزيارة ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

األخيرة إليطاليا.
اســـتكمال  علـــى  العمـــل  أهميـــة  وأكـــد 
ترجمـــة االتفاقـــات ومذكـــرات التفاهـــم 
المبرمـــة وتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بمـــا 
يخدم المصالـــح المشـــتركة والتطلعات 
المنشودة للبلدين والشعبين الصديقين. 
كمـــا تـــم فـــي االجتمـــاع تبـــادل وجهات 
النظر عن آخر المستجدات االقتصادية 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  والماليـــة 

والدولية.
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الزياني: خطاب البحرين بمناسبة التوقيع على اإلعالن “رسالة ملك وشعب” للعالم
زينـــل: مرحلـــة جديـــدة لاســـتقرار وتأكيـــد نهـــج جالـــة الملـــك للســـام

عقد صباح أمس اجتماع برلماني حكومي 
مشـــترك برئاســـة رئيـــس مجلـــس النـــواب 
فوزية بنت عبدهللا زينل وبمشاركة رئيس 
مجلـــس الشـــورى علي بن صالـــح الصالح، 
وبحضـــور وزيـــر الخارجيـــة عبـــد اللطيف 
بن راشـــد الزياني، ووزير شؤون مجلسي 
الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، 
وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلســـي الشـــورى والنواب، ووكيل وزير 
الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة؛ وذلك الســـتعراض 
إعالن تأييد الســـالم وتفاصيله. وأشـــادت 
رئيســـة مجلس النواب بحـــرص الحكومة 
وتعاونهـــا، مؤكدة أّن إعالن تأييد الســـالم 
يأتي في إطار الحق الســـيادي والمصلحة 
العليا لمملكة البحرين، بقيادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والنهج البحرينـــي العريق في 
االنفتـــاح والتعايـــش العالمـــي، ومـــا تتميز 
مـــن  التاريـــخ  عبـــر  البحريـــن  مملكـــة  بـــه 
تســـامح واحتـــرام لآلخـــر وتعدديـــة، بيـــن 
مكونـــات المجتمع كافة. وأشـــارت إلى أن 
هـــذا اإلنجـــاز التاريخي الـــذي تحقق جاء 
بفضـــل الرؤيـــة الحكيمة والقرار الشـــجاع 
مـــن لدن جاللـــة الملـــك؛ انطالقا مـــن نهج 
جاللته السديد وإيمانه الراسخ بالتسامح 
المجتمعـــات  بيـــن  والســـالم  والتعايـــش 
مبـــادرات  بجانـــب  والشـــعوب،  والـــدول 
جاللته الحضارية نحو دعم ثقافة السالم 
والتعايش العالمي، عبر منظومة مؤسسية 
دوليـــة تحمـــل رســـالة إنســـانية لشـــعوب 
العالـــم كافـــة. وأضافت أن االســـتقرار في 
المنطقة ودعم جهود الســـالم وفتح آفاق 
فـــي مختلـــف مجـــاالت  للتعـــاون  أرحـــب 
التنمية ســـتعود بالخير والنفع على الدول 

والشعوب واألجيال القادمة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشـــورى أن 
إعالن تأييد الســـالم بيـــن مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، الـــذي تم التوقيـــع عليه 
تنفيـــًذا لخطوة تاريخيـــة اتخذها صاحب 
الجاللـــة الملك؛ مـــن أجل تحقيق الســـالم 
فـــي الشـــرق األوســـط، يأتـــي فـــي وقـــت 
تحتـــاج فيه منطقة الشـــرق األوســـط إلى 

مزيـــٍد مـــن بنـــاء العالقـــات الدبلوماســـية، 
وفتـــح آفـــاق من الحـــوار البّنـــاء والتعاون 
ازدهـــار دول  المســـتمر لضمـــان مواصلـــة 

المنطقة، وتحقيق النماء لشعوبها.
وأشـــار إلى أن مملكة البحرين ُعرفت عبر 
أرض  بأنهـــا  والحديـــث  القديـــم  تاريخهـــا 
الحضارات، ومملكة لإلنســـانية والتعايش 
والوئـــام والتســـامح واأللفـــة والمحبة بين 
الجميع، معتبًرا إعالن تأييد السالم بمثابة 
صفحة جديدة في مسيرة مملكة البحرين 
وما تقوم به من جهـــود بقيادتها الحكيمة 
من أجـــل أن يعم األمـــن واألمان في دول 
العالـــم بشـــكل، خصوًصـــا منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، واالســـتمرار في بناء الشراكات 

الدولية وتحقيق المصالح المشتركة.
بـــدوره، أكد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي أن رؤيـــة جاللـــة الملـــك فـــي هذا 

اإلطار تنطلق من إيمان راســـخ بالتعايش 
وأن  والشـــعوب،  األمـــم  بيـــن  والتســـامح 
فـــي  واالســـتقرار  واألمـــن  الســـالم  يعـــم 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، أرض الديانات 
السماوية واألنبياء والرسل، وهذه الرؤية 
الســـالم  إشـــاعة  أهميـــة  تؤكـــد  الحكيمـــة 
واالســـتقرار واالزدهـــار فـــي العالـــم أجمع، 
وضرورة التوصل إلى سالم عادل وشامل 
كخيـــار  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
استراتيجي، وتســـوية النزاع الفلسطيني 

اإلسرائيلي وفقا لحل الدولتين.
وأضـــاف أن جاللـــة الملـــك هـــو مـــن أبـــرز 
الداعميـــن إلـــى التســـامح والتعايـــش بين 
األديـــان،  وأصحـــاب  والشـــعوب  األمـــم 
وجاللتـــه مـــن المؤمنيـــن أن التســـامح هو 
مبـــدأ وقيمـــة عظمى ينبغي أن تســـود في 
جميـــع المجتمعـــات العالميـــة، فقد أســـس 

جاللته مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي، كمـــا أن جميـــع أصحـــاب األديان 
مـــن  تامـــة  رعايـــة  يلقـــون  والمعتقـــدات 
الدولـــة ومـــن الحكومة الموقرة والشـــعب 
التعايـــش  مبـــدأ  أن  مؤكـــدا  البحرينـــي، 
يمثل أحـــد مرتكزات السياســـة الخارجية 
لمملكـــة البحريـــن، وهـــي ملتزمـــة بمبادئ 
حســـن الجوار مـــع كل الـــدول. وأكد وزير 
الخارجيـــة أن إعالن تأييد الســـالم خطوة 
مهمـــة للبحرين، وهي ليســـت موجهة ضد 
أحـــد، أو دول أو قوى؛ ألن مملكة البحرين 
تؤمن بمبدأ حســـن الجـــوار وعدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة وحـــل الخالفات 
بالطـــرق الســـلمية، وهـــي ملتزمة بحســـن 
الجـــوار باعتبـــاره مبـــدًأ أمميا ينـــص عليه 
ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، وتريـــد أن تكون 
قويـــة ومتطـــورة  الجميـــع  مـــع  عالقاتهـــا 
لمصلحـــة جميع الشـــعوب. وأضـــاف وزير 
الخارجيـــة أن خطـــاب البحريـــن بمناســـبة 
التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم هـــو 
“رســـالة ملـــك وشـــعب” إلى العالم، شـــعب 
والتعايـــش  والتعدديـــة  بالطيبـــة  اشـــتهر 
والتســـامح وتقبل اآلخر، مؤكدا أن مملكة 
البحرين نالت احتـــرام وتأييد دول العالم 
بهـــذه الخطـــوة التاريخيـــة المهمـــة لتعزيز 
الســـالم واالســـتقرار فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوسط.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أشاد وزير الخارجية السوداني الُمكلف 
عمـــر قمـــر الدين، بجهـــود جاللـــة الملك 
في الوقوف مع جمهورية الســـودان في 
مختلـــف الظـــروف ومـــا قدمتـــه مملكـــة 
البحرين في أزمة الفيضانات والســـيول 
التي اجتاحت السودان وخلفت أضرارا 

بشرية ومادية بالغة.
جاء ذلك لدى اســـتقبال وزير الخارجية 
المكلف األمين العام للمؤسســـة الملكية 

لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد.
 وعبر وزير الخارجية السوداني المكلف 
عـــن خالـــص شـــكر وتقديـــر جمهوريـــة 
قيـــادة  البحريـــن  لمملكـــة  الســـودان 
وحكومة وشعبا لمساعدة السودان في 

هذا الظرف الدقيق.
الســـوداني  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المكلف أن الموقـــف األخوي النبيل غير 
مســـتغرب علـــى مملكـــة البحريـــن تجاه 
أشقائهم الســـودانيين، وسيكون له بالغ 
األثر في قلوبهم وسيساهم في معالجة 
التـــي  واالقتصاديـــة  الصحيـــة  اآلثـــار 

خلفتها الفيضانات والسيول.
من جانبه، نقل مصطفى الســـيد تحيات 
مملكة البحرين قيادة وحكومة وشـــعبا 
الفيضانـــات  ضحايـــا  فـــي  وتعازيهـــم 
والسيول، وتمنيات الجميع لألشفاء في 
الســـودان مزيدا من الســـالم واالستقرار 

والتنمية لشعب السودان.

جرى اتصـــال هاتفي صبـــاح أمس جمع 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
الزياني ووزير السياحة بدولة إسرائيل 

أساف زمير.
تم فـــي االتصـــال اســـتعراض جملة من 
القطـــاع  يشـــهدها  التـــي  الموضوعـــات 
التعـــاون  تطويـــر  وســـبل  الســـياحي، 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
إســـرائيل في إطار اتفاقية السالم التي 
أعلـــن عنهـــا مؤخـــرا، مؤكديـــن أن مثـــل 
هـــذه اللقـــاءات الوديـــة لها عظيـــم األثر 
فـــي إثـــراء القطـــاع الســـياحي في ظل 
استقرار المنطقة والتحوالت اإليجابية 
التاريخيـــة، األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي 
إنعـــاش القطاع الســـياحي بشـــكل كبير، 

متطلعيـــن لمزيـــد مـــن التعـــاون في كال 
البلدين وفتـــح المجال أمام االســـتثمار 

في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار الزياني لتطورات ومستجدات 
القطـــاع الســـياحي في مملكـــة البحرين 
والجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــوزارة وهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض في سبيل 
تعزيز هـــذا القطـــاع ورفـــده بالمقومات 
التـــي مـــن شـــأنها االرتقـــاء بالخدمـــات 
الســـياحية وترســـيخ الصـــورة العريقـــة 
والجاذبـــة  المرحبـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
للـــزوار مـــن المنطقـــة والعالـــم، وتطـــرق 
إلى أن المجال مفتـــوح لتطوير الحركة 
وتســـهيل  البلديـــن  بيـــن  الســـياحية 

اإلجراءات السفر الرسمية بينهما.

إشادة بجهود جاللة الملك اإلنسانية

بحث التعاون السياحي بين البحرين وإسرائيل

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي بمكتبه بالديـــوان العام للوزارة 
أمس الرئيس التنفيـــذي لمركز االتصال 
بحضـــور  البنخليـــل،  يوســـف  الوطنـــي 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 

الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن تهنئتـــه 
الملكيـــة  الثقـــة  نيلـــه  علـــى  للبنخليـــل 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  الســـامية 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بتعيينه رئيًســـا تنفيذًيـــا لمركز االتصال 

الوطني.
كمـــا جـــرى التباحث بشـــأن ســـبل الدفع 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  بأوجـــه 
بيـــن وزارة الخارجيـــة ومركـــز االتصال 
الوطنـــي بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز مكانة 
الصعيديـــن  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 

اإلقليمي والدولي.

الزياني يهنئ البنخليل بالثقة الملكية

الزياني: رؤية جاللة الملك للسالم تنطلق من اإليمان بالتعايش
رؤســـاء التحريـــر: اإلنجـــاز التاريخـــي المهـــم محـــل فخـــر واعتـــزاز

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
محمـــد البوعينين موقـــف مملكة البحرين 
وأن  الفلســـطينية،  القضيـــة  مـــن  الثابـــت 
المملكـــة  بيـــن  الموقعـــة  الســـالم  اتفاقيـــة 
وإســـرائيل هـــي عبـــارة عـــن إعـــالن تأييد 
للســـالم، ســـيتبعه تشـــكيل لجان مشتركة 
بيـــن الطرفين للتفـــاوض من أجل الخروج 

بصيغـــة اتفاقات تعاون مشـــتركة معظمها 
ذات طابع مدني.

وأشـــار إلـــى أن اللقـــاء الـــذي جمعهـــم مـــع 
وزير الخارجية عبداللطيف الزياني اليوم 
لـــم يتم فيـــه التطـــرق إلـــى آلية التنســـيق 
البحرينـــي  البرلمـــان  بيـــن  والتواصـــل 
الوقـــت  إن  إذ  اإلســـرائيلي،  والكنيســـيت 
مـــازال مبكـــرا جـــدا على بنـــاء هـــذا النوع 
مـــن العالقـــات، وأن ذلـــك متوقـــف علـــى 

ما ســـتنتهي لـــه المفاوضات والمناقشـــات 
بيـــن البحريـــن وإســـرائيل. ولفـــت إلـــى أن 
كل االتفاقـــات واألمـــور الالحقـــة ســـتعبر 
مســـارها الطبيعـــي من خالل المؤسســـات 
الســـلطة  بينهـــا  مـــن  والتـــي  الدســـتورية، 
التشـــريعية بغرفتيهـــا الشـــورى والنـــواب، 
إذ ســـتعكس هاتان الغرفتان رأي الشـــعب 
المؤيد لتوجهات جاللة الملك، نحو إحالل 

السالم ودعم التقدم واالزدهار.

البرلمان يمثل صوت الشعب المؤيد لتوجهات جاللة الملك

إعالن تأييد السالم 
خطوة تاريخية 

لتحقيق االستقرار 
في المنطقة

الصالح: فتح آفاق 
من الحوار البّناء 
لضمان مواصلة 

االزدهار والتنمية

البحرين مستمرة في 
جهودها لتحقيق حل 

عادل للنزاع اإلسرائيلي 
الفلسطيني

أساف زمير زايد الزياني

البوعينين بعد لقاء 
وزير الخارجية: لجان 
بحرينية - إسرائيلية 

لصياغة اتفاقية 
تعاون مشترك

محرر الشؤون المحلية

اجتمـــــــــاع مجلســـــــي الشـــــــورى والنــــــــواب بوزيــــــر الخارجيــــــة

مؤتمر صحافي على هامش االجتماع
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“األعلى للتعليم” يعتمد حزمة من تقارير “الجودة”
تأجيـــل تنفيـــذ االمتحانـــات الوطنيـــة للصفيـــن الســـادس والثانـــي عشـــر

أصـــدرت هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب حزمـــة 
جديدة من تقاريرها الدورية التي ترصد فيها جودَة 
أداء المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة، ونتائـــَج 
إدراِج وتســـكيِن المؤهـــات األكاديميـــة والتدريبية 
علـــى اإلطـــار الوطني للمؤهات، بعـــد اعتمادها من 
المجلِس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، رئيـــس المجلس األعلـــى لتطوير 

التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة األربعاء.
واحتـــوت الحزمـــة 39 علـــى نتائج مراجعـــة أداء 9 
مدارس حكومية، ومراجعة أداء 3 مدارس خاصة، 
ومراجعـــة أداء مؤسســـتي تدريـــب مهنـــي، ونتائج 
أداء 3 مؤسســـات تعليم عـــال، باإلضافة إلى إدراج 
4 مؤسســـات للتدريب المهني، وتسكين 8 مؤهات 
وطنيـــة، وإســـناد 5 مؤهـــات أجنبيـــة علـــى اإلطار 

الوطني للمؤهات. 
كما وافق المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
علـــى تقرير الهيئة عن تقييم ممارســـات وتطبيقات 
التعليـــم والتدريب عن بعد في مملكة البحرين في 

فترة جائحة كورونـــا )كوفيد 19( في 2020، وعلى 
إصـــدار ونشـــر إطاري تقييم جودة الممارســـات في 
المـــدارس، ومؤسســـات التعليم والتدريـــب المهني 
في األوضاع االستثنائية، ومقترح التقرير السنوي 
للعام 2020 “التعليم في عالم متغير”، على أن ترفع 

هذه التقارير لمجلس الوزراء لاعتماد.

وتمـــت الموافقة على توصية الهيئة بتأجيل تنفيذ 
االمتحانـــات الوطنيـــة للصـــف الســـادس، والصـــف 
الثاني عشـــر للعام الدراســـي 2020 -  2021، كجزء 
مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة التي تتخذهـــا مملكة 
فيـــروس كورونـــا  تأثيـــرات  مـــن  للحـــد  البحريـــن؛ 

)كوفيد 19(.

ضاحية السيف -  هيئة جودة التعليم والتدريب

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة يتقدم للتطوع في 
التجارب السريرية للقاح كورونا، ضمن حملة “من أجل اإلنسانية”.

وزير الداخلية يتقدم للتطـوع 
في التجارب السريرية للقاح

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبد الحســـين ميرزا في مكتبه رامي خليفة 
 ،Solar One وفيصـــل رامـــي خليفـــة وعـــدًدا مـــن اإلدارييـــن التنفيذيين لـــدى مصنـــع
وفـــي بدايـــة اللقاء رحب ميرزا برامـــي والوفد المرافق له مســـتذكًرا أولى الخطوات 
اإلنشـــائية للمصنـــع في العـــام 2017 كأول مصنع إلنتاج األلواح الشمســـية في مملكة 
البحرين، مشيًدا بالتزام إدارة المصنع بدعم مسيرة النهوض بقطاع الطاقة المتجددة 
بما يتســـق مع الـــرؤى التنموية في المملكـــة، والتي تحرص الهيئـــة على تحقيقها من 
خال الشراكات الهامة في القطاعين الخاص والعام تجسيًدا للدعم الامحدود الذي 

تلقاه الهيئة من قبل القيادة الرشيدة.
وبعدهـــا قـــدم ميـــرزا عرًضا ســـلط من خالـــه الضوء على أهم مســـتجدات مشـــاريع 
الطاقة المتجددة في مملكة البحرين والتحركات العالمية لسوق العرض والطلب في 
مجـــال الطاقـــة المتجددة، وعلـــى وجه الخصوص التحركات في ســـوق دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ وذلك لما لمملكة البحرين موقع اســـتراتيجي هام يعد بوابة مهمة 
لســـوق دول مجلس التعـــاون الخليجي على وجه الخصوص، ودور هام في مســـيرة 
المنطقة نحو مســـتقبل طاقة أكثر اســـتدامة. كما تلقى ميرزا خال اللقاء لمحة حول 
إنجازات المصنع وأهم التحديات التي كان على إدارة المصنع تخطيها لتحقيق هذه 
اإلنجازات، وأشاد رامي خليفة بالدعم الذي يلقاه المصنع من هيئة الطاقة المستدامة 
خال مســـيرته، مبينا أنهم الحظوا أن هنـــاك زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة 
وقدم عرًضا حول الخطط المستقبلية للمصنع وما سيساهمون به لتمكين القطاع من 

تحقيق األهداف الوطنية للطاقة المتجددة.

”Solar One“ ميرزا يطلع على لمحة عن إنجازات

“الحوكمة” تبحث طلبات الشراء الحكومية بكلفة 9.9 مليون دينار
ـــات ـــض النفق ـــل ويخف ـــودة العم ـــع ج ـــة يرف ـــا التقني ـــر احتياجاته توفي

بحث الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
لجنـــة  رئيـــس  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
حوكمـــة تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت 
محمـــد علـــي القائـــد عـــددا من المشـــاريع 
وطلبات الشـــراء اإلســـتراتيجية المقدمة 
من قبل الجهـــات الحكومية، والتي بلغت 
تكلفتهـــا التقديريـــة حوالـــي 9.9 مليـــون 

دينار. 
واســـتعرض الرئيس واألعضاء الممثلون 
عـــن عـــدد مـــن الجهـــات الحكومية خال 
اجتماع لجنة الحوكمة الســـابع والثاثين 
والمنعقـــد عبر تقنية االتصال المرئي أبرز 
طلبات الشـــراء الحكومية، ومنها برنامج 
للخدمـــات  الموحـــدة  المنصـــة  تطويـــر 
البلدية الرقمية بوزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمرانـــي، وتوفير 

الضروريـــة  والتطويـــر  الدعـــم  خدمـــات 
i- للنظـــام الوطنـــي للمعلومـــات الصحيـــة
إلـــى  باإلضافـــة  الصحـــة،  بـــوزارة   Seha
بهيئـــة  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تطويـــر 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
علـــى مختلـــف القنـــوات، ودعـــم وتطوير 

األنظمـــة التعليمية ببوليتكنـــك البحرين، 
وفـــي هذا الجانب، فقـــد أكدت اللجنة أن 
دراســـة هـــذه الطلبـــات ومتابعـــة وتوفير 
احتياجاتهـــا التقنية من شـــأنه أن يســـهم 
في رفـــع جودة وكفاءة العمل وتحســـين 
اإلنتاجيـــة إلـــى جانـــب خفـــض وترشـــيد 

النفقات الحكومية.
كمـــا أشـــاد القائد خال االجتمـــاع بجهود 
التعـــاون  علـــى  وأثنـــى  اللجنـــة  أعضـــاء 
والتنســـيق المســـتمر والقائـــم مـــع كافـــة 
الجهـــات الحكوميـــة، مؤكـــدا أهميـــة هذا 
التواصـــل ودوره في تطوير قطاع تقنية 
المعلومـــات وتحســـين األداء الحكومـــي 

وخدمة كافة المواطنين والمقيمين.
عقـــد  فـــي  مســـتمرة  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
اجتماعاتها الشـــهرية عن ُبعد باالســـتعانة 
بتطبيق مايكروســـوفت للعمـــل الجماعي 
)Microsoft Teams(، إذ أثبتـــت التقنيات 
الحديثـــة كفاءتهـــا فـــي دعم اســـتمرارية 
العمل بالقطاع الحكومي وتقليل التكاليف 
وتوفير الوقت وتســـهيل مشاركة الوثائق 

والمستندات بالجهات الحكومية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - النيابة العامة

الشـــيب  النيابـــة ناصـــر  صـــرح رئيـــس 
إدارة  مـــن  تلقـــت  العامـــة  النيابـــة  أن 
مكافحـــة الجرائـــم اإللكترونيـــة باًغـــا 
برصـــد حســـاب علـــى موقـــع التواصـــل 
فيـــه  نشـــرت  “تويتـــر”،  االجتماعـــي 
صاحبته تغريـــدات تتضمن تعدًيا على 
الديـــن اإلســـامي وتحقيـــًرا لشـــعائره، 
وباشـــرت النيابة التحقيق في الواقعة 
فـــور تلقيها ذلك الباغ، إذ اطلعت على 
التغريـــدات المنشـــورة بذلك الحســـاب 
الـــذات  علـــى  تعدًيـــا  تضمنهـــا  وتبيـــن 
والقـــرآن  اإلســـامي  والديـــن  اإللهيـــة 
الكريـــم وإهانـــة لرمـــوز الديـــن، وصورا 
تحمـــل ذات أوجه التعـــدي منها صورة 
لغاف القرآن الكريم على نحو يســـخر 
منـــه ومما يحتويه من اآليات الكريمة، 
فضـــًا عن إنكار للثوابـــت والمعلوم من 
الديـــن. وبنـــاء علـــى ذلـــك، اســـتجوبت 
النيابة المتهمة صاحبة الحســـاب التي 
اعترفـــت بمـــا نســـب إليها مـــن التعدي 

على األديان والدين اإلسامي وتحقير 
شـــعائره وكتابـــه وإهانة رمـــوزه، وأنها 
درجـــت علـــى نشـــر أفكارهـــا اإللحادية 
على ذلـــك النحو بهدف مشـــاركة الغير 

تلك األفكار.
هـــذا وأمـــرت النيابـــة بحبـــس المتهمـــة 
احتياطًيـــا على ذمة القضيـــة وإحالتها 

محبوسة لمحاكمة عاجلة.
النيابـــة  النيابـــة أن  رئيـــس  أكـــد  فيمـــا 
العامـــة بصفتهـــا النائبـــة عـــن المجتمـــع 
في شـــأن الدعوى الجنائية تشدد على 
احتـــرام دينه وعقيدته، مشـــيًرا إلى أن 
النيل من مقدساته بالسخرية والتهكم 
ال ينـــدرج تحـــت مفهـــوم حريـــة الـــرأي 
والتعبيـــر بـــل هـــو مســـاس بحـــق الغير 
فـــي االعتقاد وتعٍد على قيمه وثوابته، 
ومـــن هذا المنطلق تقيـــم النيابة العامة 
المســـؤولية الجنائية في حـــق المتهمة 
وكل مـــن يأتـــي على نســـقها بمثل تلك 

الممارسات المؤثمة قانوًنا.

حبس “صاحبة حساب” تعدت على الذات اإللهية

يجب إجراء الفحص المختبري فور ظهور أي أعراض
ــة ــات العمريـ ــف الفئـ ــى مختلـ ــر علـ ــا” تؤثـ ــات “كورونـ ــابة: مضاعفـ النشـ

أكــدت الطبيــب المقيم بقســم األمراض الباطنية في مجمع الســلمانية الطبي شــيماء 
النشابة أن االلتزام بتطبيق مجمل التعليمات الصادرة من الجهات المعنية والحرص 
علــى تنفيذهــا بالشــكل الصحيــح ودون توقــف هو الســبيل للتصدي لفيــروس كورونا 
)كوفيــد 19(، وتقليــل عــدد الحــاالت القائمــة التــي ارتفعــت أخيــًرا مــع زيــادة عــدد 

المخالطين.

وأشـــارت إلى أهمية االلتزام بلبس الكمام 
وأقنعـــة الوجـــه والمحافظة علـــى تطبيق 
وتجنـــب  االجتماعـــي،  التباعـــد  معاييـــر 
التجمعـــات العائليـــة الكبيـــرة والتجمعات 
فـــي المناســـبات مـــن أجل تقليـــل معدالت 
أفـــراد  بيـــن  الفيـــروس  عـــدوى  انتشـــار 

المجتمع.
ونوهت النشـــابة بضرورة التقيد بالتدابير 
الوقائيـــة والتي مـــن أهمها إجراء الفحص 

اإلصابـــة  عـــدم  مـــن  للتأكـــد  المختبـــري 
بأيـــة  الشـــعور  فـــور  وذلـــك  بالفيـــروس 
أي مضاعفـــات  لحـــدوث  تجنًبـــا  أعـــراض 
صحيـــة خطيرة خصوصـــا لألطفال وكبار 
لســـن وذوي األمـــراض المزمنة، مؤكدًة أن 
مضاعفات الفيروس قد تؤثر على مختلف 
الفئـــات العمرية مـــن الحـــاالت القائمة وال 
تقتصـــر علـــى مخاطـــر معينـــة لذلك يجب 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة، وعدم 

التراخي والتهاون فيها مع أهمية مواصلة 
المتبعـــة  الصحيـــة  اإلرشـــادات  تطبيـــق 
والمعلن عنها؛ لتقليل عدد الحاالت القائمة 

الجديدة التي يتم رصدها يومًيا.

الطبيـــة  والكـــوادر  الطواقـــم  “إن  وقالـــت 
األماميـــة  بالصفـــوف  العامليـــن  وجميـــع 
طويلـــة  لســـاعات  بالعمـــل  ملتزمـــون 
الحفـــاظ  ضمـــان  أجـــل  مـــن  ومتواصلـــة؛ 
علـــى صحـــة وســـامة كل أفـــراد المجتمع 
الجائحـــة، األمـــر  البحرينـــي خـــال هـــذه 
الذي يســـتلزم فـــي المقابل بذل المزيد من 
التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية لدعم 
جهـــود الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
وتعزيـــز   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
الجهـــود الوطنية لتطبيق هذه اإلجراءات 
والتعليمات وتفعيلها بالشكل األمثل، التي 
هـــي في صالـــح الجميع بمـــا يحفظ صحة 
وسامة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين.

شيماء النشابة

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنـــان الوداعي 
بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
متهمـــا  وثاثيـــن  أربعـــة  ضـــد  أحكامـــا 
المفـــروض  المنزلـــي  الحجـــر  خالفـــوا 
عليهـــم لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد بالغرامة التـــي تراوحت بين 
ألـــف و3 آالف دينـــار لـــكل منهـــم وإبعاد 
3 متهميـــن أجانـــب عـــن البـــاد، فضـــا 
عـــن صدور حكم آخر بشـــأن قيام متهم 
بمخالفة القرار الوزاري باستئناف بعض 
المنشـــآت الخاصة بتغريمه مبلغ وقدره 

خمسة آالف دينار.
وكانـــت إدارة الصحة العامـــة قد أبلغت 
النيابـــة العامـــة عـــن قيـــام عـــدد أربعـــة 
وثاثين متهما خالفوا إجراءات الحجر 
المنزلـــي الـــذي فـــرض عليهـــم احترازيا 

للحيلولة دون انتشـــار فيروس كورونا، 
حيـــث ثبت بتحريـــات الشـــرطة ونظام 
الرقابـــة اإللكترونـــي بأنهـــم لـــم يلتزموا 
وغـــادروا  عليهـــم  المفـــروض  بالحجـــر 
مســـاكنهم أثناء فترة الحجر االحترازي 
المفروض عليهم، فضا عن قيام مطعم 
ومقهى ســـياحي بمخالفة االشـــتراطات 
الصحية للمطاعم السياحية بأن لم يقم 
بفحص درجة حرارة الزبائن واســـتقبل 
مســـبقة  حجـــوزات  دون  مـــن  الزبائـــن 
ووجـــود عـــدة زبائـــن ألكثر من مناســـبة 

خاصة.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
الباغـــات،  تلـــك  ورود  فـــور  التحقيـــق 
وأمـــرت بإحالتهـــم للمحاكمـــة الجنائية، 

التي قضت بإدانة المتهمين.

أحكام بحق 34 متهًما خالفوا الحجر المنزلي

أحكام بالسجن وغرامات بـ 42 مليون دينار للمتهمين بقضية “المستقبل”
دوالر ــون  ــي مــل  22 ــدار  ــق ــم ب ــات  ــوي ــح ــت ال ــغ  ــال مــب ــادرة  ــصـ مـ

صرح المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت امس أحكاًما 
اإليراني  المركزي  البنك  فيها  والمتهم  األمـــوال،  بغسل  خاصة  قضايا   6 في  بــاإلدانــة  اعتبارية  حضورية 
باالشتراك مع عدد من البنوك اإليرانية وبنك المستقبل و3 من مسؤوليه، إذ قضت المحكمة في كل قضية 
بإدانة المتهمين جميًعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 
مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي اإليراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل 
 42 بها  المحكوم  الغرامات  إجمالي  بلغ  إذ  الجريمة،  المالية موضوع  التحويالت  مبالغ  مع مصادرة  منهم، 

مليون دينار فضاًل عن مصادرة مبالغ التحويالت بمقدار 22 مليون دوالر.

وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
تحقيقاتها  أن  ســابــًقــا  أعــلــنــت 
ــت عـــــن تــخــطــيــط  ــفـ ــشـ قـــــد كـ
لغسل  اإليراني  المركزي  البنك 
ــدوالرات عبر بنك  ــ ال مــلــيــارات 
تأسيسه  تــم  الـــذي  المستقبل 
والتحكم  البحرين  مملكة  في 
إيرانيين  بنكين  قبل  من  فيه 
إيـــران،  لــجــمــهــوريــة  مملوكين 

اإليــرانــي  الوطني  البنك  هما: 
ــادرات إيــران  “مــلــي” وبــنــك صــ
ــك لـــتـــمـــريـــر الـــمـــعـــامـــات  ــ ــ وذلـ
ــمــشــبــوهــة لــصــالــح  الــمــالــيــة ال
جميع الكيانات اإليرانية وعلى 
اإليراني  المركزي  البنك  رأسها 
واللوائح،  للقوانين  بالمخالفة 
باستام  المستقبل  بنك  وقــام 
طلبات إجراء تحويات مالية 

مشبوهة لصالح البنك المركزي 
أخرى  إيرانية  وبنوك  اإليراني 
ــســويــفــت” دون  عــبــر نــظــام “ال
اإلباغ عنها أو تجنيب مبالغها، 
الــازمــة  العناية  يــبــذل  لــم  كما 
للتحقق من مشروعيتها سعًيا 
طــريــق  ــن  عــ تـــمـــريـــرهـــا  وراء 
إخفاء هوية البنك اإليراني من 
المعاملة على نحو مكن األخير 

بالمخالفة  أمواله  تحريك  من 
للقوانين واألنظمة.

وأضاف أن التحقيقات مازالت 
مستمرة في شأن بقية الوقائع 
البنك  قــيــام  تــضــمــنــت  والـــتـــي 
ــبــنــوك  ــــي وال ــران ــ الـــمـــركـــزي اإلي
باستغال  ــرى  األخــ ــيــة  اإليــران
تنفيذ  فـــي  الــمــســتــقــبــل  بــنــك 
بالمخالفة  الدولية  المعامات 
ــون حــــظــــر ومـــكـــافـــحـــة  ــ ــان ــ ــق ــ ل
ــل األمــــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــســ غــ
واألنظمة  والقوانين  اإلرهـــاب 
المتوقع  من  إنه  إذ  المصرفية، 
الكشف عن متورطين أكثر في 
تمهيًدا إلحالة  وذلك  المخطط 
المحاكمة  إلـــى  الــقــضــايــا  تــلــك 

الجنائية.

المنامة - النيابة العامة
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 دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
جميـــع أصحاب األعمـــال والمهتمين 
للمشـــاركة في لقـــاء مفتـــوح تنظمه 
بالتعاون مـــع كل من وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، ومكتب األمانة 
الفنية لمكافحة الممارســـات الضارة 
فـــي التجـــارة الدولية لـــدول مجلس 
التعاون، للتعريـــف بالقانون الموّحد 
المعدل لمكافحـــة اإلغراق والتدابير 
التعويضيـــة والوقائية لدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، يوم 
اإلثنيـــن الموافق 21 ســـبتمبر 2020،  
والـــذي ســـيعقد عـــن ُبعـــد فـــي تمام 
Cis�“ 10 صباًحا عبر موقع  الســـاعة

.”co WebEx
مـــن  عـــدًدا  اللقـــاء   وســـيناقش 
الموضوعـــات الهامة منهـــا: التعريف 
وعالقتـــه  الخليجـــي  بالقانـــون 
وتقديـــم  الدوليـــة،  باالتفاقيـــات 

الممارســـات  لمكافحـــة  الشـــكوى 
الضـــارة فـــي الســـوق الخليجية، إلى 
وكيـــف  العكســـية  القضايـــا  جانـــب 
يمكـــن للصناعـــة الخليجيـــة تالفيها، 
إضافة إلى عرض أرقام وإحصاءات 

مكتب األمانة الفنية.
نخبـــة    اللقـــاء  فـــي  سيشـــارك   كمـــا 
مـــن المتحدثيـــن مـــن جانـــب وزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
لمكافحـــة  الفنيـــة  األمانـــة  ومكتـــب 
التجـــارة  فـــي  الضـــارة  الممارســـات 
الدوليـــة، وقد أعربت غرفة البحرين 
عن ترحيبها بمشـــاركة جميع التجار 
والمهتميـــن بهذا اللقاء عبر تســـجيل 
bit. / /:https“ بياناتهـــم على الرابـــط
35HHohU /ly” أو الباركـــود؛ بهـــدف 
إثراء اللقاء بالمناقشات المهمة ذات 
العالقة، واإلجابة عن االستفسارات 

كافة.

“الغرفة” تستعرض قانون مكافحة اإلغراق

بالبحريــن “الــكاش”  بـــ  التعامــل  انخفــاض  علــى  مؤشــر 

“الجمـــارك”: مناقصـــة لتقديـــم الدعـــم الفنـــي لتقنيـــة المعلومـــات والشـــكاوى

استمرار تراجع السحوبات النقدية من الصراف

ألعمال مواد المقاومة الحرارية في “بابكو”

أكـــدت بيانـــات مصرفية حديثة 
الســـحوبات  تراجـــع  اســـتمرار 
“الـــكاش”  واســـتخدام  النقديـــة 
فـــي البحرين، واســـتمرار صعود 
اســـتخدام القنـــوات اإللكترونية 
اإللكترونيـــة  التحويـــالت  مـــن 
وبوابات الدفـــع اإللكتروني عبر 

المواقع.
وقفـــزت عدد عمليات تحويالت 
“فوري “ التي ارتفعت شـــعبيتها 
العـــام،  هـــذا  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
خصوصـــا مع إجـــراءات التباعد 
المبيعـــات  ونمـــو  االجتماعـــي 
اإللكترونيـــة، بنحـــو 669 % في 
أغســـطس الماضي على أســـاس 

سنوي.
وبحسب بيانات نشرها مصرف 
عـــن  أمـــس  المركـــزي  البحريـــن 
والمدفوعـــات  البيـــع  نقـــاط 
اإللكترونية للشهر الماضي، فقد 
بلغـــت قيمة تحويـــالت “فوري “ 
التي تســـتخدم بشكل واسع من 

لتســـوية  والمؤسســـات  األفـــراد 
المدفوعـــات والمشـــتريات نحو 
224 مليـــون دينار، مقارنة بنحو 
48.4 مليـــون دينـــار فـــي نفـــس 
الشـــهر مـــن العـــام الســـابق، بنمو 
قـــدره 318 % فـــي حيـــن بلغت 
عمليـــة،  مليـــون   4.6 العمليـــات 
عمليـــة  آالف   603 مـــع  مقارنـــة 

لذات الشهر من العام الماضي.
ارتفعـــت  شـــهر  صعيـــد  وعلـــى 
 %  2.3 بقيمـــة  المدفوعـــات 

عـــدد  مســـتوى  علـــى   % و9� 
التحويالت.

وفيمـــا يتعلـــق بخدمـــة “فـــوري” 
التـــي تســـتخدم لســـداد المبالـــغ 
التي تفوق األلف دينار ولســـداد 
فارتفعـــت  وغيرهـــا،  األجـــور 
العمليـــات علـــى أســـاس ســـنوي 
بنحـــو 14 %، في حين تراجعت 
القيمة على أســـاس سنوي بنحو 
4.6 % لتبلـــغ قيمـــة التحويالت 
في أغســـطس نحـــو 906 مليون 

دينار مقابل أكثر من مليار دينار 
في يوليو الماضي.

وقفزت قيمـــة تحويالت خدمة 
“فواتيـــر” بنحو 88 % من حيث 
القيمـــة على أســـاس ســـنوي في 
أغسطس لتبلغ 34 مليون دينار، 
 %  18 بنحـــو  تراجعـــت  لكنهـــا 

مقارنة مع شهر يوليو الماضي.
بســـحوبات  يتعلـــق  وفيمـــا 
ســـجل  فقـــد  اآللـــي  الصـــراف 
شـــهر أغســـطس تراجعـــا كبيـــرا 
مقارنـــة مع الشـــهرين الماضيين 
ليبلـــغ 118 مليون دينـــار، وذلك 
بانخفـــاض ســـنوي قـــدره 15 % 

وشهري قدره 12 %.
وعلـــى النقيض، ومـــع نمو الدفع 
مدفوعـــات  زادت  اإللكترونـــي 
وهـــي  اإللكترونيـــة  البوابـــات 
المواقـــع  عبـــر  للمدفوعـــات 
فـــي  ارتفعـــت  إذ  اإللكترونيـــة، 
أغســـطس 88 % علـــى أســـاس 

سنوي.

جلســـة  فـــي  شـــركات   5 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمـــس علـــى مناقصـــة لشـــركة نفـــط 
البحريـــن )بابكـــو(، لتوقيـــع اتفاقيـــة 
خدمـــات  لتوفيـــر  ســـنوات   5 لمـــدة 
المتعلقـــة  األعمـــال  علـــى  اإلشـــراف 
وكان  الحراريـــة،  المقاومـــة  بمـــواد 
 QUARTIS( لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 

LIMITED( بنحـــو 399.7 ألـــف جنيه 
استرليني )ما يعادل 195 ألف دينار(، 

وأكبرها بقرابة 509.3 ألف دينار.
واشـــترطت “بابكـــو” علـــى المقـــاول 
بالمشـــرفين  بتزويدهـــا  القيـــام 
المؤهليـــن ومـــن ذوي الخبـــرة للقيام 
األعمـــال  علـــى  اإلشـــراف  بخدمـــات 
المتعلقـــة بمـــواد المقاومـــة الحرارية 

التي تســـتخدم في معدات العمليات 
فحـــص  فتـــرة  أثنـــاء  الصلـــة  ذات 

وإغالق الوحدات.
وتنافســـت 9 شـــركات على مناقصة 
لشـــؤون الجمـــارك بـــوزارة الداخليـــة 
لتقديم خدمـــات الدعم الفني لتقنية 
الشـــكاوى،  واســـتقبال  المعلومـــات 
وكان أقـــل عطـــاء لمجموعـــة المؤيد 

بنحـــو 49.9 ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا بــــ 
247.8 ألف دينار.

وأظهرت أحدث بيانات نشـــرت على 
أمـــس  المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع 
فتـــح مناقصتيـــن تابعتيـــن لجهتيـــن 
حكوميتين بإجمالي 14 عطاء. وبلغ 
المقدمـــة  العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع 

نحو 244.9 ألف دينار.

2020  سطسغأ
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 سطسغأ 2020 سطسغأ

2020 ويلوي 2019 سطسغأ 2020 ويلوي 2019 سطسغأ

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

198.3196.57,150,035 6,237,536

6,858,807 186.2

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

الرياض - مباشر

6 مليارات دوالر الفائض 
التجاري للسعودية

حققت المملكة العربية السعودية فائًضا 
بالميزان التجاري مع الدول العربية في 
النصف األول 2020، بقيمة 22.47 مليار 
ريال )5.99 مليار دوالر( بالنصف األول 
من العام الجاري، مقارنة بفائض قيمته 
35.93 مليار ريال )9.58 مليار دوالر( في 

الفترة المماثلة من العام 2019.
ــمــيــزان الــتــجــاري  وتـــراجـــع فــائــض ال
بنسبة  العربية  الــدول  مع  للسعودية 
37.5 % بالنصف األول على أساس 

سنوي.

تأجيل القروض 6 أشهر لمن يرغــب مــع احتســاب “فائــدة”
ــا” ــورونـ “كـ بـــ  ــر  ــأث ــت ال ــراط  ــتـ اشـ الــجــمــيــع دون  تــشــمــل  الــمــبــادرة 

علـــى  مصرفيـــة  مصـــادر  أكـــدت 
المعايير األساســـية لتأجيل أقســـاط 
القروض لزبائن البنوك التي نشـــرتها 
“البالد” من قبل، إذ توقعت أن يصدر 
مصـــرف البحرين المركـــزي تعليماته 
بهذا الشـــأن مطلـــع األســـبوع المقبل 
بعـــد أن أخـــذ بـــرأي البنوك عـــن هذه 

الخطوة.
وقالـــت المصادر: إن تأجيل أقســـاط 
الزبائـــن  جميـــع  سيشـــمل  القـــروض 
األفـــراد والشـــركات حتـــى 6 أشـــهر، 
وذلـــك حتـــى مـــارس 2021 حســـب 
رغبة الزبون، دون اشتراط أن يكون 
المستفيد قد تأثر بجائحة “كورونا”.

ومـــا يختلـــف عـــن تأجيـــل القروض 

فـــي المـــرة الســـابقة، أنـــه ســـيتعين 
علـــى من يرغـــب في االســـتفادة من 
هـــذه المبادرة، ســـداد قيمـــة الفائدة 
ســـيتم  وعليـــه  للقـــرض،  الشـــهرية 
تمديـــد فتـــرة القـــرض بحســـب عدد 
األشـــهر التـــي يطلـــب فيهـــا التأجيل 
وقيمة القرض، بصورة تشـــابه اآللية 

التقليدية لتأجيل السداد.
القـــروض  تأجيـــل  بـــاب  وســـيكون 
الزبائـــن  مـــن  لمـــن يرغـــب  مفتوحـــا 
الوســـائل  عبـــر  بطلبـــه  للتقـــدم 
اإللكترونيـــة أو االتصـــال، خصوصـــا 
أن القطـــاع المصرفـــي قلـــص عـــدد 

العاملين لديه لنحو 50 %.
موافقـــة  بعـــد  البنـــوك  واتفقـــت 

رســـالة  علـــى  المركـــزي،  المصـــرف 
موحدة إلرســـالها لزبائـــن البنوك فور 
صدور توجيهات المصرف، إذ تكون 
صياغـــة الرســـائل النصيـــة موحـــدة 

للجميع.
وتوقعـــت المصادر أن تفضل نســـبة 
كبيـــرة مـــن الزبائـــن االســـتمرار فـــي 
دفـــع القروض المترتبـــة عليهم، لكنه 
أشـــار إلى أن المهمة ســـتكون كبيرة 
بالنســـبة للبنـــوك إلدارة العمليـــة في 

ظـــل عمـــل كثيـــر مـــن الموظفين من 
المنزل التزاًما بالتباعد االجتماعي.

وأشـــادت المصـــادر بتعـــاون مصرف 
البحرين المركزي فـــي هذه المرحلة 
البنـــوك  أن  خصوصـــا  الحساســـة، 
تعيـــش وضعا صعبا جـــًدا في الفترة 
الراهنـــة وتعرضـــت لخســـائر كبيـــرة 
في ظل جائحة كورونا، مشـــيًرا إلى 
أن خطوة تأجيل القروض ستشـــكل 
خصوصـــا  لالقتصـــاد  كبيـــرا  دعمـــا 

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تعاني كثيرا في ظل هذه الجائحة.

يذكـــر أن مصرف البحريـــن المركزي 
وجـــه فـــي مـــارس الماضـــي بتأجيل 
أقســـاط القـــروض المصرفيـــة لمـــدة 
6 أشـــهر، دون احتســـاب أية رســـوم 

أو فوائد لجميع الشـــركات واألفراد، 
البنـــوك  تســـتأنف  أن  المقـــرر  ومـــن 
خصم أقساط القروض من حسابات 
زبائنهـــا الشـــهر الجـــاري فـــي حال لم 
يرغـــب الزبـــون فـــي االنضمـــام إلـــى 

العرض الجديد المقدم للتأجيل.

الحد - شركة أسري

وقعت الشـــركة العربية لبناء وإصالح السفن 
 )AMS( اتفاقيـــة تمثيـــل مـــع شـــركة )أســـري(
الســـنغافورية للتســـويق الحصـــري لمنتجات 
أســـري وخدماتها ومرافقها إلى سوق السفن 

والمالحة في سنغافورة وهونج كونج.
وتأتي هـــذه الخطوة كجزء من خطة اإلدارة 
االســـتراتيجي  التنظيـــم  إلعـــادة  الجديـــدة 
لشـــبكة وكالء أســـري العالمييـــن إبـــان إعالن 
العـــام  فـــي  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة 
الماضـــي عـــن تملك الشـــركة القابضـــة للنفط 
والغـــاز أســـهم حكومة البحرين في الشـــركة. 
وقال المدير العام للشؤون التجارية وتطوير 
األعمـــال فـــي شـــركة أســـري، أحمـــد الجنيـــد 
“نحـــن نعمل على ترقية شـــبكة وكالئنا لنؤكد 
الرئيســـية  أســـواقنا  فـــي  العالميـــن  لعمالئنـــا 
علـــى المكانـــة الرائدة لشـــركة أســـري من بين 
أحـــواض اإلصالح األخرى فـــي المنطقة على 
مر الســـنين مـــرورا بوقتنا الحاضـــر ومنه إلى 
المســـتقبل”. وأضـــاف “لقـــد كانت ســـنغافورة 

علـــى الـــدوام ومازالـــت داعًمـــا قوًيـــا ألعمال 
شركة أسري ونحن متفائلون بأن الشراكة مع 
شـــركة )AMS( ستشـــهد اســـتمرار هذا الدعم 

وازدهاره في السنوات المقبلة”.
لشـــركة  المنتـــدب  العضـــو  قـــال  مـــن جانبـــه، 
)AMS(، كليتـــون يـــو “نحـــن ســـعداء جـــًدا أن 
تتاح لنا فرصة العمل مع شـــركة عريقة وذات 
سمعة عالية في الخليج العربي كشركة أسري 
“. وأضاف “تعتبر شـــركة أســـري من الشركات 

الرائـــدة عالمًيـــا فـــي مجـــال إصـــالح وصيانة 
الســـفن واألصـــول البحرية ونحـــن نتطلع إلى 
عالقـــة قويـــة وتعـــاون مســـتمر بين شـــركتنا 

)AMS( وشركة أسري في القريب العاجل”. 
ومـــن المؤمـــل أن يؤدي إبرام هـــذه االتفاقية 
الحصريـــة إلـــى وصـــول شـــركة أســـري إلـــى 
أســـواق جديـــده فـــي آســـيا وتعزيـــز مكانـــة 
الشـــركة فـــي أســـواقها الحاليـــة فـــي الشـــرق 

األقصى.

كليتون يو أحمد الجنيد 

للتســويق الحصــري لمنتجاتهــا في ســنغافورة وهونــج كونج
”AMS“ أســري” تـوقع اتفـاقيـة تـمثيل مع“

المحرق - طيران الخليج

ــا لمحطتها فــي الكويت، بعــد أن أمضى 15  عينــت طيــران الخليــج، محمــد إبراهيــم الحمــر مديــًرا إقليميًّ
شهرا كمدير إقليمي لمحطتي كولومبو ومالي في المالديف، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سيمثل 
الحمــر طيــران الخليــج فــي دولــة الكويــت وذلــك بعــد خبــرة أمضاها فــي قســم التخطيط التجــاري في 
المقــر الرئيســي لشــركة طيران الخليج في البحريــن، والدورات التدريبية التي تلقاهــا لمتابعة دوره في 

المحطات الخارجية. 

التحـــدي  الحمـــر    ســـيواجه 
نمـــو  تعزيـــز  فـــي  المتمثـــل 
شـــركة طيـــران الخليـــج في 
الكويت من خالل االستفادة 
مـــن الخبـــرة التـــي اكتســـبها 
مـــن  ألكثـــر  عملـــه  أثنـــاء 
عاميـــن فـــي إدارة تخطيـــط 
الوجهـــات كمراقـــب الشـــبكة 
وأكثـــر  اإليـــرادات  ومحلـــل 
إقليمـــي  كمديـــر  ســـنة  مـــن 
لمحطتـــي كولومبـــو ومالـــي. 
وعمل الحمر، قبـــل انضمامه 
لطيران الخليج، مع شـــركتي 

طيـــران لمدة ســـت ســـنوات 
والمنطقـــة  اإلمـــارات  فـــي 

الشرقية من المملكة العربية 
الســـعودية كمدير حســـابات، 
إضافـــة إلى وظيفـــة مراقب 
تحســـين العوائـــد المالية في 

البحرين.
الخليـــج  طيـــران  وتلتـــزم 
القـــوى  فـــي  باالســـتثمار 
العاملة البحرينية وتطويرها 
الـــذي  األمـــر  الوظيفـــي، 
تواصـــل معه توفيـــر الفرص 
البحرينييـــن  للمواطنيـــن 
فـــي  عليـــا  مناصـــب  لتولـــي 

الناقلة.

محمد الحمر

ــاري ــج ــت ــتــخــطــيــط ال ــي ال ــرة فـ ــب ــخ يــتــمــتــع ب
“طيران الخليج” تعّين بحرينيا إلدارة محطة الكويت
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متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 g r n a t aFOLLOW:

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

التاريخ : 13/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

 )CR2020-128249(  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة:  جرومــول ســيرم شــوم جــون جــوت بطلــب 
تحويل المحالت التجارية التالية إلى السيد/السيدة: فاطمة زهير عباس 

مرعي 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 3-70107

االسم التجاري: صالون يوليو وأغسطس للتجميل

التاريخ : 24/09/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

 )CR2020-119426(  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: ١-١٣٧١٠٥

اسم التاجر: حسين علي أحمد علي حسين السماهيجي
االسم التجاري الحالي: حسين علي أحمد علي حسين السماهيجي
االسم التجاري المطلوب: رويحات الخلف الوضاح لتجارة المواشي

مملكة البحرين     
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 ٕادارة السجــــل التجــاري
) CR2020- 94323( ٕاعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: ناصر علي عبدهللا الوردي

االسم التجاري الحالي: ورشة الوردي للحام والفبركة
االسم التجاري الجديد: ناصر الوردي كراج

قيد رقم: ١-٨٩٤٦١

ٕاعالن بحل و تصفية شركة 
شركة ٓافشار ش.ش.و لمالكها فاضل ابراهيم 

سجل تجاري رقم137773

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة ٓافشــار ش.ش.و لمالكهــا فاضــل ابراهيــم 
المســجلة علــى قيــد رقــم 137773 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 
المالك شركة السيد / فاضل ابراهيم خضر عباس محمد مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفة: فاضل ابراهيم خضر عباس محمد

fadhelbushehri@gmail.com   -   32185665

التاريخ: ١٦-٩-٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التسجيل

)CR2020-130248( طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: ١-٣٨٦٠٧

اسم التاجر: ورده حسن علي المرخي
االسم التجاري الحالي: حلويات وحيد

االسم التجاري الجديد: سمبوسة وشاورما وحيد

القيد: 71772 التاريخ: 2020/9/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 111 لسنة 

2020 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد/ عامــر محمــد عبــدهللا محمــد الخــان المالك لمٔوسســة مطعم 
بســطه 23 )مٔوسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيد رقــم 71772 طالبا 
تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالى شــركة ذات مســٔيولية محدودة برٔاســمال 
وقدره 10,000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية

اسمأيهم:
 1. عامر محمد عبدهللا محمد الخان. 
2. ساره احمد محمد يوسف بوحجي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )122377( لسنة 2020 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة منجز الدولية للتجارة ذ.م.م

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليها الســيدة / زينب ســعيد محمد صالح مهدي الصفار باعتباره المصفي 
القانونــي لشــركة منجــز الدوليــة للتجــارة ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات 
مســٔوولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 117280 ، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء 
ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، 
و ذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القید: 18511   -  التاریخ: 2020-9-15
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

ٕادارة التسجیل
ٕاعالن رقم )125766( لسنة 2020 

بشأن تحویل فرع من مؤسسة فردیة ٕالى شركة ذات مسئولیة محدودة

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعة والتجارة والســیاحة بأنھ قد تقدم 
ٕالیھا السید یوسف ابراھیم ضیف احمد المالك لـ مؤسسة یوسف ابراھیم 
)مؤسسة فردیة( والمسجلة بموجب القید رقم 18511 طالبا تحویل لفرع 
العاشــر )نیو ماریا ســیتي للتجارة( من المؤسســة الفردیة ٕالى شــركة ذات 
مســئولیة محــدودة برٔاســمال وقــدره 1000، لتصبــح الشــركة مملوكة من 

السادة التالیة اسمائھم: 1- یوسف ابراھیم ضیف احمد
RAJU JOSE OTTARAKKAL -2 

MANJU RAJENDRAN JAYA -3 

القيد : 104691   التاريخ : 17-9-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )111( لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري شركة قصر العلياء المحدودة للمشاريع العالمية 

والدولية   -   شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســادة اصحــاب شــركة قصر العليــاء المحــدودة للمشــاريع العالمية 
والدوليــة شــركة تضامن بحرينية المســجلة بموجب القيــد رقم 104691، 
طالبيــن تغييــر اســم المجموعــة للشــركى المذكــوره اعاله من شــركة قصر 
العلياء المحدودة للمشاريع العالمية والدولية شركة تضامن بحرينية الى 

بيت ٔاشبيلية لعمل المفاتيح وتصليح األقفال شركة تضامن بحرينية.
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 101883   التاريخ : 16-9-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري بيتج لإلنشاءات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا الســادة اصحــاب شــركة بيتــج لإلنشــاءات ذ.م.م المســجلة بموجــب 

القيد رقم ١٠١٨٨٣، طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة بيتج لإلنشاءات ذ.م.م

إلى شركة بيتج لإلنشاءات والعقارات ذ.م.م

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

  CR2020-124231   إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : زينب ميرزا يعقوب عالم نعيم

االسم التجاري الحالي : صالون السطر العلوي و سبا
االسم التجاري : صالون السطر العلوي

دش جديد رسيفر HD + تركيب  ٢٦ د.برقم القيد : 84804 -11.
برمجة  ٥ د.ب

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

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

37355023
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Vacancies Available
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

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  GRADER OPERATOR & DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17877246  or 
 ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

AL HARMAIN CAFTERYA has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17732276  or 
 redahmattar@gmail.com

WAAD CAFITARYA has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39857572  or 
 HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

AL MISHRAA CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of
  DIESEL MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17601070  or 
 BAGDADA_DOC@GMAIL.COM

CLEVERSO CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17681317  or
  cleverso.bh@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

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

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

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

Estanom Trading S.P.C 
Owned by Nawal Estanom has a vacancy for the occupation of  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can
 contact 33009797

THREE COLOURS BUILDING MATERIALS CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 38076373  or
  MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM

PROVIDENCE INTERIORS CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17411308  or 
 PROVIDENCECOIN@GMAIL.COM

Vidia Center for Alternative Medicine - Bahrain Partnership Comp has a vacancy for the 
occupation of  OFFICE HELPER ,

 suitably qualified applicants can contact 34449907  or 
 ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.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

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33510303  or
  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG has a 
vacancy for the occupation of  CHIEF ENGINEER (MECH. ENGINEERING) ,

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

AYSHA ABDULMAJEED Interior Decoration has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

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

MUDASSAR SAEED S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36758776  or 
 SAEEDSPC4@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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 39606407  or  
ALWESAM71@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

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

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

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

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

UNITED CEMENT COMPANY B.S.C.C has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17728596  or
  f.shehab@ucc.bh

ALQAISSAR RESTAURANT has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17716955  or 
 CAESARS@BATELCO.COM.BH

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17312007  or 
 aamirbh@gmail.com

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
GENERAL MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 39503123  or 
 khalid.aleh@bh.yokogaa.com

RIDAN FOOD STUFF has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 36670001  or
  a.Shehabi.68@gmail.com

TALHA MARKET has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 35354050  or  
SIRAJHAPPY@GMAIL.COM

SABT SERVICES Est has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

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

Newtech Contrating Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34545249  or 
 hussainch435@gmail.com

AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39161291  or 
 MONANOOR52@HOTMAIL.COM

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39867872  or
 HASH2H2@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

Marioma for the Clearance of the Documents and Translation has a vacancy for the occupation 
of  ADMINISTRATOR ,

 suitably qualified applicants can contact 34143333  or
  NAJLA@ELAZZABGROUP.COM

MAYURA SUPERMARKET AND CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 SALES MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 39450511  or
  wssbahrain@yahoo.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

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

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

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17877246  or 
 ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

INTERMID CONSULTANCY has a vacancy for the occupation of 
 GRAPHIC DESIGNER , 

suitably qualified applicants can contact 39444439  or 
 ABDULLA@ALHAMID.NET

YAROB COLDSTORES has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33212309  or  
Abdulla.al-hajri@ccp.bh

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

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

MYZ Facilities Management has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36649889  or 
 SAIRAMAHMOODTARIQ@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

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

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

New Afridi Transportation Establishment has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33312408  or  
afridi.transport96@gmail.com

ALMAJARAH GOLDSMITH W.L.L has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17214324  or 
 VISHALSAGAR1983@GMAIL.COM

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33733381  or
  ceo@381agroup.com

Um Adam for Moroccan Sweets Company W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34402924  or
  KARIMA7084@GMAIL.COM

IRON PARK GYM W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TRAINER , 

suitably qualified applicants can contact 33307891  or 
 PSN1238@GMAIL.COM

Stratus Management Co. WLL has a vacancy for the occupation of  
WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 39909949  or 
 ALI@BCSMENA.COM

Z One Accessories Establishment has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33860711  or 
 YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

Mister Gift Services S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33823634  or 
 RUDRICNEBACHE@GMAIL.COM

PAK MAC COMPUTER  SERVICES CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34358058  or
  HAROONAMIN42@GMAIL.COM

BUILDAGO DECORATION S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 34246721  or 
 random_clearance@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

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

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

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

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

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

UNIVERSAL ENTERPRISES has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN(MAINTENANCE) , 

suitably qualified applicants can contact 290303  or
  ISA.HUBAIL@UNIENTER.COM

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17738800  or
  HR@Banztrading.com

SUPER CITY GLASSES AND MIRROR has a vacancy for the occupation of
  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39991192  or 
 DHIYAALASFOOR@HOTMAIL.COM

Bahrain Specialist Hospital has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 34384075  or 
 KASIM@BSH.COM.BH

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

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

AL AMAL HOSPITAL W.L.L has a vacancy for the occupation of  
NURSE(GENERAL) ,

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

GHUSN ALRUMAN FASHIONS has a vacancy for the occupation of 
 TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 33256669  or 
 BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM

AL SADAR HAIRDRESSING SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 39677640  or
  fatyebrahim@hotmail.com

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39248626  or 
 YONESABDULKARIMALI@GMAIL.COM

Dream Star Trading has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37380404  or
  HASHNWZ@GMAIL.COM

Al Eraj Trading has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37126333  or 
 NABEEL0203@HOTMAIL.COM

IN AND OUT SUPERMARKET has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39447117  or 
 KHALID@KBHGOP.COM

K & I MARKETING SERVICES Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 33507610  or 
 shaki950@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

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

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

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

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

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

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

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

ISMCO COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD ,

 suitably qualified applicants can contact 17820974  or  
ISMCOBH@GMAIL.COM

SABT SERVICES Est has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

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

Mexico cleaning and maintenance services has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39773788  or
  mexicocleaning@gmail.com

CIGALAH  GULF MEDICAL has a vacancy for the occupation of  
SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17232170  or  
HANY@BATELCO.COM.BH

MAKRAN BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39836961  or  
GHULAM32ALI@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

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

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

suitably qualified applicants can contact 35562962  or 
 solutionsbhspc@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 38034186  or 
 JANCOMSIAN@GMAIL.COM

SHAH CARGO  Handling - Bahraini PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33121146  or  
SHAHGCARGO@GMAIL.COM

HANOVER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33994476  or 
 KHALID111@GMAIL.COM

Back Bone Document Clearance Co S.P.C owned by Muhammad Farooq has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17490501  or 
 B4BAHRAIN@LIVE.COM

Haya Power & Desalination Company B.S.C. (Closed) has a vacancy for the occupation of  
CHEMIST , 

suitably qualified applicants can contact 36022888  or 
 USETH@ACWAPOWER.COM

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

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

Textile World Bahrain W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 66641663  or
  SALES@TEXTILEWORLDBAH.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or
  sayedshubbar@skaldurazi.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

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(COOLING DEVICE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17738333  or
  khalid@awalgulf.com.bh

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

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

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 
 WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17673308  or
  maherws@batelco.com.bh

BISCOTTO SWEETS has a vacancy for the occupation of 
 SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 38434342  or
  thebiscotto@gmail.com

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 WORK SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17623882  or  
accounts@florabh.com

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

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

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

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

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

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

METALS OF BAHRAIN CO. W .L .L has a vacancy for the occupation of  
HEAD OF ACCOUNTS , 

suitably qualified applicants can contact 17830707  or 
 TAWFIQ@MEBA.BH

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  CRANE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17708888  or
  lmra@mmetc.com

Dar alhodaj tailoring has a vacancy for the occupation of 
 TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 33329168  or  
WADHA.M.A83@GMAIL.COM

ALARISH AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 ELECTRICIAN(VEHICLES) , 

suitably qualified applicants can contact 34145555  or  
SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM

Toscana Boutique W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39842631  or  
AMCBH2019@GMAIL.COM

ABU ABRISH ELECTRICAL REPAIR OF REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33240114  or
  ALIALALLALI90@GMAIL.COM

IGNITE  TOURISM COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 66633266  or 
 MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM

Al Minar Marble & Trading has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33262961  or 
 ebrahimmasud90@gmail.com

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

 suitably qualified applicants can contact 17620672  or 
 sayedshubbar@skaldurazi.com

ABU ARSLAN CONTRACTING & CLEANING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39092475  or  
ASMABIBI641@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

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

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

SEOUL CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 33448181  or 
 DANOTY20001@HOTMAIL.COM

LAYALY ALAFRAH COFEE SHOOP has a vacancy for the occupation of  
BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17211566  or 
 LARI1674@YAHOO.COM

AIN AL BAHRAIN SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 39664685  or
  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM

ALTHURAYA AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 39618617  or 
 z.tolefat@gmail.com

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33733381  or 
 ceo@381agroup.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

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

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

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

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

Lighthouse East Contracting has a vacancy for the occupation of  
SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 36112351  or 
 EIDM8688@HOTMAIL.COM

AL NOORANI SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33627475  or 
 IFTKHAR111@YAHOO.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

Digi Scope Technology co spc owned by Muhammad Farooq has a vacancy for the 
occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17490501  or 
 B4BAHRAIN@LIVE.COM

DAR ALMAWARID STEEL & ALUMINIUM WORKS CO. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36366138  or
  badr@daralmawared.com

FOUR SISTERS CAFETERIA W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33980698  or 
 SHAHTAJADIL15@GMAIL.COM

MUDASSAR SAEED S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 36758776  or  
SAEEDSPC4@GMAIL.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  
sayedshubbar@skaldurazi.com

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

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

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) has a vacancy for the occupation of  
WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17738333  or 
 khalid@awalgulf.com.bh

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

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

ALNEEL IRONSMITH WORKSHOP W.L.L has a vacancy for the occupation of  SALES 
EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17879001  or 
 ALNEEL_SUNNY@YAHOO.COM

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 17702700  or 
 hr@unitedenterprises.biz

AL ESRAA FOR INTERNAL AND EXTERNAL TRANSPORTATION GOODS has a 
vacancy for the occupation of  OFFICER (ADMINISTRATIVE) , 

suitably qualified applicants can contact 39332949  or 
 HANANDH.ALMARHOON@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

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

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

ISA KHALIFA SAAD ALI KHALIFA / BYADH 11039 has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 38881845  or 
 ZALLAQIDCOCLS@GMAIL.COM

AL FUTOOH GENTS BARBER SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 32236411  or  
AHMED1964ALAMAR@GMAIL.COM

TAKSIM ISTANBUL STAR SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 39456799  or 
 NAZHAA69@GMAIL.COM

National Readymix Co WLL has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE BOY / FARRASH , 

suitably qualified applicants can contact 17786665  or 
 HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

SABERAH RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
FOOD SERVICE WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39674663  or  
ALMEHAIZEAV8@GMAIL.COM

AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39161291  or 
 MONANOOR52@HOTMAIL.COM

LONG VIEW SERVICES has a vacancy for the occupation of  
WORKER(CONSTRUCTION) , 

suitably qualified applicants can contact 34344537  or
  lvservices.bh@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

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17786828  or 
 YASMEEN@ALTAWFEEK.NET

BOSTAN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39097580  or 
 JATTMUSHTAQ901@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17265555  or 
 adeel.hameed@al-aali.com
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طهران تقر: الحرس الثوري يســاعدنا لنلتــف على العقوبات

عقوبات أميركية على 50 شخصية وكيانا إيرانيا ولبنانيا

أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
أمس الخميس، فرض عقوبات على 46 
شـــخًصا وشـــركتين إيرانيتيـــن، بجانب 
شـــركتين لبنانيتين على صلـــة بجماعة 

“حزب هللا”.
وأوضح موقع وزارة الخزانة األميركية 
فـــي قائمـــة محدثـــة باألســـماء، أن 45 
شـــخًصا يحملـــون الجنســـية اإليرانيـــة 
العقوبـــات  قائمـــة  علـــى  وضعهـــم  تـــم 
المتعلقـــة بمكافحـــة اإلرهـــاب، بجانـــب 
صلـــة  “علـــى  إيرانيتيـــن  شـــركتين 
بـــوزارة االســـتخبارات واألمـــن الوطني 
شـــخص  إدراج  تـــم  كمـــا  اإليرانيـــة”. 
يحمل الجنســـية اللبنانية وهو ســـلطان 
خليفـــة أســـعد، بجانـــب شـــركتي “أرش 
الهندســـية”  والدراســـات  لالستشـــارات 
وذلـــك  واإلنمـــاء”،  للهندســـة  و”معمـــار 

بسبب “صلتهم بحزب هللا اللبناني”.
تعهـــدت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
على لســـان المبعـــوث األميركي الخاص 
بملـــف إيـــران، إليـــوت أبرامـــز، األربعاء، 
العقوبـــات األميركيـــة “كاملـــة”  بفـــرض 
تعقـــد  دوليـــة  ســـالح  شـــركة  أي  علـــى 
صفقات مـــع إيران فور أن يتقرر تمديد 
األمـــم  تفرضـــه  الـــذي  الســـالح  حظـــر 

المتحدة على طهران.
فيمـــا قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركي، 
مايـــك بومبيـــو، إن بالده ســـتتوجه إلى 
األمم المتحدة مجددا، األسبوع المقبل، 
في مسعى إلعادة فرض العقوبات على 
إيران وســـتفعل كل ما يلـــزم للتأكد من 
تطبيـــق هـــذه العقوبـــات. وفـــي وقـــت 
ســـابق من هـــذا الشـــهر، فرضـــت وزارة 
علـــى  عقوبـــات  األميركيـــة،  الخزانـــة 
وزيريـــن لبنانييـــن ســـابقين، ومقربيـــن 
مـــن “حـــزب هللا”. الوزيـــران همـــا علـــي 
حســـن خليـــل، وينتمي إلـــى حركة أمل 
التـــي يتزعمهـــا رئيـــس مجلـــس النواب 
لــــ “حـــزب هللا”،  نبيـــه بـــري، والحليفـــة 
فيما ينتمي يوســـف فنيانوس إلى تيار 

المردة والحليف بدوره لـ “حزب هللا”.

عواصم ـ وكاالت

وزارة الخزانة األميركية

دبي ـ وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
طائـــرة  اعتـــراض  الخميـــس،  مســـاء 
مســـيرة مفخخة أطلقتها ميليشـــيات 
الحوثـــي باتجاه الســـعودية. وأوضح 
قـــوات  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
التحالف العقيـــد الركن تركي المالكي 
في بيان، أن قوات التحالف المشتركة 
تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض 
وتدميـــر طائـــرة بدون طيـــار مفخخة 
أطلقتها الميليشـــيا الحوثية اإلرهابية 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة الستهداف 
األعيـــان المدنيـــة والمدنييـــن بمدينة 

خميس مشيط.
شـــنت  التحالـــف  مقاتـــالت  وكانـــت 
األســـبوع الماضـــي، غـــارات متتاليـــة 
على مجمع دائرة الهندســـة العسكرية 
فـــي ضاحيـــة ســـعوان شـــرق مدينـــة 

تصنيـــع  مراكـــز  مســـتهدفة  صنعـــاء، 
الباليســـتية  للصواريـــخ  وتجميـــع 
تابعـــة  المســـيرات،  وتركيـــب 

للميليشيات الحوثية االنقالبية.
أكـــد  كان  التحالـــف  أن  إلـــى  يشـــار 
مـــرارا أن “الميليشـــيا الحوثية تتعمد 
واســـتهداف  العدائـــي،  التصعيـــد 
المدنيين واألعيان المدنية باستخدام 
والطائـــرات  الباليســـتية  الصواريـــخ 
المفخخة”. كما شـــددت قيادة القوات 
المشـــتركة علـــى أنهـــا مســـتمرة فـــي 
تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات الضرورية 
لحماية المدنيين، واتخاذ اإلجراءات 
العملياتية الالزمة لوقف تلك األعمال 
اإلرهابيـــة والمحـــاوالت الفاشـــلة بمـــا 
يتوافق مع القانون الدولي اإلنســـاني 

وقواعده العرفية.

اعتراض وتدمير مسيرة حوثية باتجاه السعودية

تونس ـ وكاالت

وســـط تراجع ملحوظ في شعبيته في 
حركـــة النهضـــة، وتصـــدره إلحصاءات 
فـــي  السياســـية  الشـــخصيات  أســـوأ 
تونـــس، رفـــض رئيـــس حركـــة النهضة 
راشد الغنوشـــي، أمس الخميس، طلب 
مئـــة قيـــادي بالتنحـــي وعدم الترشـــح 
لرئاســـة  التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للمـــرة 
الحركـــة، خـــالل المؤتمر القـــادم المزمع 
فـــي  الجاريـــة  الســـنة  خـــالل  تنظيمـــه 

تونس.
وقال في رسالة مطولة خص بها راديو 
والقـــادة  السياســـيين  إن  أم”،  اف  “اي 

يتم استبدالهم عبر االنتخابات؛ 
حســـب  يخضعـــون  ألنهـــم 

تعبيره لـ “عوامل التهرئة 
الحكـــم”،  عـــن  الناتجـــة 
الزعمـــاء،  “أمـــا  متابعـــا 

فجلودهم خشنة”.
الزعمـــاء  أن  اعتبـــر  كمـــا 

فـــي األحـــزاب الديمقراطيـــة اســـتثناء 
لقدرتهـــم علـــى الصمـــود فـــي مواجهـــة 
المطالبـــة  مســـتغربا  التهرئـــة،  عامـــل 
بتغييـــره، “في قمـــة العطاء واإلشـــعاع 
داخل البالد وخارجها”، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، استشهد بعدد من األشخاص 
الذيـــن “تزعمـــوا أحزابهـــم وهم شـــباب 
واســـتمروا فـــي قيادتهـــا وهـــم شـــيب، 
ومن بينهم حســـن نصـــر هللا، أمين عام 

حزب هللا” المدعوم من إيران.
ونـــدد بالطريقـــة التي أبلغـــه القياديون 
المئـــة بقرارهـــم، معتبـــرا “قدومهـــم 
بوفد مفاجئ ليالً، لطلب التنحي 
شـــبيهًا بمـــا يفعله عـــادة بعض 
العســـكريين  الجنـــراالت 
فجـــرًا  يأتـــون  الذيـــن 
الـــدول  رؤســـاء  إلـــى 
حســـب  لتنحيتهـــم”، 

تعبيره.

الغنوشي يرفض التنحي عن حركة النهضة

دبي ـ العربية.نت

أطلقـــت إســـرائيل رســـالة تحذير مجـــددا لكل من إيـــران وحزب 
هللا، مؤكدة أنها لن تتوقف عن إحباط مخططاتهما التجسسية.

كمـــا أعلـــن أوفيـــر جندلمـــان، المتحـــدث باســـم رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي، بنياميـــن نتنياهـــو، أن حزب هللا يعقـــد لقاءات في 

دول مختلفة منها تركيا لتجنيد عمالء. 
وقـــال في سلســـلة تصريحـــات على تليغـــرام، إن جهاز الشـــاباك 
)المخابـــرات( ســـيواصل مـــع شـــركائه فـــي المنظومـــة األمنيـــة 
اإلســـرائيلية عملـــه الـــدؤوب علـــى إحبـــاط “أي نشـــاط إرهابـــي 
وتجسســـي” إليران وحزب هللا، وبمـــا في ذلك أعمال تنطلق من 
الساحة التركية، باإلضافة إلى كشف كل الجهات المساعدة لهما 

في كل من إسرائيل والضفة الغربية.
كما أضاف أنه “تم مؤخرا كشف النقاب عن نشاط لفيلق القدس 
إســـرائيليين  بهـــدف تجنيـــد مواطنيـــن  اإليرانـــي وحـــزب هللا؛ 

وفلسطينيين ليقوموا بعمليات وهجمات داخل إسرائيل”.
إلى ذلك، أشار إلى أنه تم اعتقال ياسمين جابر )من سكان البلدة 
القديمـــة فـــي القدس التي تعمل فـــي مكتبة إســـرائيل الوطنية( 
في أغســـطس الماضي؛ للتحقيق بعد االشتباه بتجنيدها لصالح 

حزب هللا.

وأكد أنه أثناء التحقيقات تبّين أن حزب هللا ينظم مؤتمرات في 
لبنان، يشـــارك فيها شـــباب فلســـطينيون؛ بهدف فرز المرّشـــحين 
للتجنيـــد مـــن داخـــل إســـرائيل والضفة الغربيـــة لتنفيـــذ “أعمال 

إرهابية” داخل إسرائيل.
وكانت إسرائيل حذرت مرارا في تصريحات سابقة “حزب هللا” 
مـــن اللعـــب بالنـــار، مؤكدة أنها لن تســـمح له بتقويـــض أمنها بأي 

شكل من األشكال.

ياسمين جابر المتهمة بالتجسس لصالح حزب الله في القدس

لقــاءات فــي دول مختلفــة منهــا تركيــا لتجنيــد عمالء
إسرائيل تحبط مخططا تجسسيا إليران وحزب اهلل

بيروت ـ أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أمس الخميس أنه 
اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على مواصلة المشاورات 
التـــي يجريهـــا من أجل تشـــكيل الحكومـــة، في محاولـــة أخيرة 

لتبديد عراقيل حالت دون والدتها رغم انتهاء “مهلة” تأليفها.
ويصـــّر الثنائـــي الشـــيعي ممثـــال بحـــزب هللا، القـــوة السياســـية 
والعســـكرية األبرز في البالد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس 
البرلمـــان نبيـــه بـــري، علـــى تســـمية وزرائهـــم والتمّســـك بحقيبة 
الماليـــة؛ األمر الـــذي يعارضه أديب المصّر على تشـــكيل حكومة 
بمهمـــة محـــددة، بناء على مـــا التزمت القوى السياســـية به أمام 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفـــي موقـــف حازم أمس، أكـــدت كتلة حـــزب هللا البرلمانية في 
بيـــان إثـــر اجتماعهـــا رفضها “بشـــكل قاطع” أن “يســـمي أحد عنا 
الـــوزراء الذيـــن ينبغـــي أن يمثلونا في الحكومـــة، وأن يضع أحد 
حظـــرا على تســـلم المكـــّون الذي ننتمـــي إليه حقيبـــة وزارية ما، 

وحقيبة وزارة المالية خصوصا”.
ويتهم حزب هللا وحلفاؤه، وهم يشكلون أكثرية برلمانية وازنة، 

أديب بالتفّرد في تشكيل الحكومة من دون التشاور معهم.
ولم يبد أديب مرونة تجاه هذا المطلب بعد. ونقلت عنه مصادره 

فـــي وقت ســـابق أمس أنـــه وافق “نتيجـــة تفاهم غالبيـــة القوى 
السياســـية اللبنانيـــة” على “تشـــكيل حكومـــة اختصاصيين غير 

سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ اإلصالحات فورا”.
وفـــي حـــال إصرار أديب علـــى المضي بحكومـــة ال تحظى برضا 
المكـــّون الشـــيعي النافذ، ســـتكون مهمة التشـــكيل صعبة، ما قد 
يدفعـــه وفق محللين إلى االعتذار، إذ إن التوافق بين المكونات 

األساسية كان باستمرار شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان.

حزب الله يعرقل حكومة لبنان

محاولــة أخيرة لتبديد معوقات حالــت دون والدتها رغم انتهاء المهلة
حزب اهلل يعرقل حكومة لبنان.. وأديب يستمهل عون

بغداد ـ وكاالت

العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  اعتـــرف 
مصطفـــى الكاظمي، أمـــس الخميس، 
أن حكومتـــه تواجـــه تحديـــات كبيرة 
فـــي إنهـــاء ظاهـــرة الســـالح المنفلـــت 

وإعادة هيبة الدولة. 
وقـــام الكاظمي أمس بزيـــارة إلى مقر 
قيـــادة العمليـــات المشـــتركة، واجتمع 
األمنيـــة  بالقيـــادات  وصولـــه  حـــال 
والعسكرية، بحضور وزيري الداخلية 

والدفاع، وفًقا لبيان حكومي.
االجتمـــاع  أثنـــاء  الكاظمـــي  واســـتمع 

القـــادة  قّدمـــه  مفّصـــل  عـــرض  إلـــى 
العمليـــات  عـــن  األمنيـــون 

الجهد  وتقييـــم  األمنيـــة، 
واالســـتخباري  األمني 
البـــالد،  عمـــوم  فـــي 
والموقف األمني على 
الشـــريط الحدودي مع 

سوريا.

وأشـــار رئيس الحكومـــة العراقية إلى 
التحديـــات األمنيـــة الكبيـــرة التي تمر 
بهـــا البالد، والمتمثلة فـــي إعادة هيبة 
الدولـــة، وفرض األمـــن وإنهاء ظاهرة 
الســـالح المنفلـــت، ومالحقـــة ما تبقى 

من خاليا “داعش” اإلرهابية. 
وأكـــد الكاظمـــي وفًقـــا للبيـــان “قـــدرة 
القـــوات األمنيـــة البطلـــة علـــى تجاوز 
التحديات، وبســـط األمن واالســـتقرار 
فـــي كل أنحاء البـــالد، وأهمية تفعيل 
علـــى  والعمـــل  االســـتخباري  الجهـــد 
حصلـــت  التـــي  األخطـــاء  تجـــاوز 
فـــي الســـابق”. إلى ذلـــك، أعلنت 
قيـــادة عمليات بغـــداد، أمس 
علـــى  العثـــور  الخميـــس، 
مواد متفجرة وعدد من 
فـــي قضاء  الصواريخ 
شـــمالي  الطارميـــة 

العاصمة. 

الكاظمي: نواجه تحديات في إعادة هيبة الدولة
كوبنهاغن ـ أ ف ب

كشـــفت منظمة الصحـــة العالمية أمس 
الخميـــس عن معدالت “مقلقة” النتقال 
عـــدوى “كوفيد 19” فـــي أوروبا معربة 
عـــن مخاوفها أيضـــا من تقصيـــر فترة 
الحجـــر التـــي اعتمدتهـــا بعـــض الدول 

مثل فرنسا.
وقـــال المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية فـــي أوروبا هانـــس كلوغه إن 
أعـــداد اإلصابـــات التـــي ســـّجلت فـــي 
ســـبتمبر يجب “أن تكون بمثابة جرس 

إنذار لنا جميعا”. 
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي فـــي 

كوبنهاغن “علـــى الرغم من أن 
هذه األرقام تعكس إجراء 

نطـــاق  علـــى  فحـــوص 
اوســـع، إال أنها تكشف 
معـــدالت  عـــن  كذلـــك 

مقلقة النتقـــال العدوى 
في أنحاء المنطقة”.

وســـجلت في إقليم أوروبا في منظمة 
الصحـــة العالميـــة الذي يشـــمل 53 بلدا 
مـــن بينها روســـيا نحو خمســـة ماليين 
إصابـــة رســـمية وأكثـــر مـــن 227 ألـــف 
وفاة مرتبطة بالفيروس بحسب أرقام 

المنظمة.
وأكدت المنظمة أنها لن تغّير إرشاداتها 
فيمـــا يتعلـــق بفتـــرة الحجـــر الصحـــي 
البالغـــة 14 يومـــا ألي شـــخص تعـــّرض 

لفيروس كورونا المستجد.
وقالـــت مســـؤولة الطـــوارئ فـــي فـــرع 
كاثريـــن  أوروبـــا  فـــي  المنظمـــة 
بفتـــرة  “توصيتنـــا  إن  ســـمولوود 
حجـــر مدتهـــا 14 يومـــا قائمـــة 
علـــى فهمنـــا لفتـــرة حضانة 
لـــن  والعـــدوى،  المـــرض 
علـــى  إال  ذلـــك  نراجـــع 
أساس التغّير في فهمنا 

للعلم”.

تحذير من الصحة العالمية.. “جرس إنذار للجميع”

“داعش” يقتل 6 
فرنسيين في النيجر

ذكــر بــيــان نــشــره مــوقــع “ســايــت” 
المتشددين  مــواقــع  يرصد  الــذي 
الخميس،  أمــس  اإلنترنت،  على 
أعـــلـــن  “داعـــــــــــش”  تـــنـــظـــيـــم  أن 
مــســؤولــيــة الــجــمــاعــة الــتــابــعــة له 
فـــي غــــرب إفــريــقــيــا عـــن قــتــل 6 
الفرنسيين.  اإلغاثة  موظفي  من 
بحياة  أيــضــا  الــعــمــلــيــة  وأودت 
وسائقهم  النيجيري  مــرشــدهــم 
في  للزراف  طبيعية  محمية  في 

النيجر. 

كشف وزير النفط اإليراني بيجن نامدار زنغنه، أن 
مقر “خاتم األنبياء” التابع للحرس الثوري، يساعد 
الحكومة بشكل كبير في االلتفاف على العقوبات 

األميركية؛ من أجل تصدير النفط اإليراني.
ووفقا لصحيفة “دنياي اقتصاد )عالم االقتصاد(”، 

فقد أكد زنغنه في حديث له خالل جلسة علنية 
أمام البرلمان اإليراني، أن صادرات نفط إيران تواجه 

عقبات كبيرة، واعترف بأن “كل ما نصدره ليس 
باسم إيران”.

فيما لم يوضح الوزير الدور الذي تقوم به مقرات 
مؤسسات الحرس الثوري وأجهزة المخابرات 

اإليرانية في تصدير النفط الخام للبالد.
واشتكى زنغنه من نفاد أموال الحكومة اإليرانية، 

مضيًفا: “لمواصلة وتطوير المشاريع النفطية، 
نحتاج إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دوالر، 

لكن الحكومة محرومة من الموارد لدفع البالد إلى 
األمام”.

وتحدث وزير النفط اإليراني بلهجة يائسة حول 
الحصول على أموال النفط، قائال إن وزارته تدعم “أي 

عرض لبيع الخام اإليراني”.
وأضاف أنه بدون بيع النفط، لن يكون لدى البالد 

موارد للتطور والتقدم.
يذكر أنه في 11 أغسطس الماضي، كشف سعيد 

محمد، قائد مقر “خاتم األنبياء” التابع للحرس 
الثوري اإليراني، أن الحكومة مدينة بنحو 500 

تريليون ريال، أي نحو 11.9 مليار دوالر، لهذه 

المجموعة، وقد طالب صراحة بالحصول على 
النفط الخام واألصول المملوكة للدولة لتسوية 

القضية.
وفي األسابيع األخيرة، انتقد نواب البرلمان 

المتشددون بشدة أداء وزير النفط اإليراني، ودعوا 
في رسالة إلى رؤساء الفروع الثالثة للسلطة إلى 

إجراء تحقيق في سجل نامدار زنغنه.
إال أن الوزير وفي كلمته أمام البرلمان، الثالثاء، لم 

يشارك في النقاش حول أدائه، حتى أنه حث النواب 
على تنحية االنتقادات جانبا ومعالجة العقوبات 

واالنخراط فيما وصفه بأنها “مواجهة الحرب 
االقتصادية الشاملة”.

وعلى الرغم من العقوبات األميركية زعم زنغنه 
أن صادرات إيران من المنتجات البترولية 

والبتروكيماوية قد زادت، وأن النفط والمنتجات 
البتروكيماوية قد تم تصديرها من خالل البورصة.
فيما أعلن البنك المركزي اإليراني في 5 سبتمبر، 
أن طهران تمكنت من تصدير 29 مليار دوالر من 

النفط الخام ومنتجات الغاز في العام 2019، وهو 
أقل من نصف عام 2018 عندما كان الرقم أقرب إلى 

70 مليار دوالر.
ومنذ أن انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق 

النووي اإليراني في مايو 2018، وأعادت فرض 
العقوبات االقتصادية المدمرة على طهران وعلقت 

إعفاءات النفط في مايو 2019، تم منع الدول من 
شراء النفط الخام اإليراني.

اعتراف صادم

باريس ـ وكاالت
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لماذا أعدم خامنئي نويد أفكاري متحدًيا 
رغبة الرأي العام العالمي والمحلي؟ )2(

لماذا وكيف طلبت بهية نامجو، والدة نويد أفكاري، من الرأي العام 
اإليرانـــي والعالمي المســـاعدة والدعم إلنقاذ نجلهـــا؟ وماذا حدث 
عندما صور نويد أفكاري بنفسه الطبيعة القمعية واإلجرامية لهذا 
النظـــام الفاشـــي في تعبير بليغ وآســـر ونـــادر للغاية، قائـــًا: “كانوا 
يبحثـــون عـــن كبش فداء واختاروني”... فهل هناك شـــاعر وكاتب 
بارع صور طبيعة نظام المالي المدمرة والاإنسانية بتعبير أفصح 
مـــن تعبير نويـــد أفكاري؟ وبناء عليه، لماذا وكيـــف بلغ التنوير بما 
يفعله المحققون في نظام المالي ذروته لردع المالي عن إعدام 
علي يونســـي وأمير حســـين مرادي؛ حتى بواسطة المحامين في 
إيران الذين يجب عليهم التزام الصمت، خوًفا من أن يزج المالي 

بهم في السجون؟
مـــاذا كان يجـــب علـــى الولـــي الفقيـــه وقـــادة نظامـــه الفاشـــي أن 
يفعلـــوا عندما دعا العديد من الرياضييـــن في جميع أنحاء العالم 
إلـــى عـــدم تنفيـــذ الحكم بإعـــدام نويد أفـــكاري، لدرجـــة أن بعض 
االتحادات الرياضية هددت باستبعاد نظام المالي من المشاركة 
فـــي المســـابقات الدوليـــة؟ هـــل خامنئـــي مســـتعد لمقايضـــة بقاء 
نظامـــه بعاقات مفيـــدة ومؤثرة مع المجتمع الدولي والمشـــاركة 
في المســـابقات الرياضية؟ أال تنطـــوي ادعاءات الغرب ضد نظام 
المالي ســـوى على المصالح وتضـــارب المصالح بدًءا من المجال 
النـــووي وصـــواًل إلى صناعـــة الصواريـــخ والصراعـــات اإلقليمية، 
وعلـــى الـــدور المدمـــر لقـــوات حـــرس نظـــام المالـــي فـــي العراق 
وســـوريا ولبنان واليمن؟ هل كان نظـــام المالي لديه القدرة على 
تراجع آخر؟ ما هي الرسائل التي سينطوي عليها استسام نظام 
المالـــي أليـــة عاصفة تدعـــم حقوق وحريـــات اإليرانييـــن، إذا ما 

حدث ذلك؟ 
أوال إذا تراجع نظام الماللي أمام حقوق الشعب اإليراني فإنه سيظهر  «

حقبة من التفكك ويكون بذلك قد أعلن أيًضا عن استعداده للتراجع 
أمام مصالح أصدقائه األجانب الذين أكل معهم عيشا وملحا، 

وعندها ستزداد الضغوط. ثانًيا: إن التراجع عن إعدام نويد أفكاري 
ينطوي داخل إيران وبالنسبة للقوى الليبرالية في المجتمع اإليراني 

على رسالة تتجاوز انتفاضات أخرى واالنتفاضة األخيرة لإلطاحة 
بالنظام. ثالًثا: على الرغم من أن المعيار يبدو مخفًيا ومحلًيا، إال أنه 

ال ينبغي أن نتجاهله، حيث إن شمس شيراز )مدينة نويد أفكاري( 
أشرقت فوق قمم جبال جميع المدن اإليرانية، في انتفاضة نوفمبر 

2019 التي اجتاحت جميع أرجاء البالد. لذا فإن إظهار نظام الماللي 
“العين الحمراء” ألهالي شيراز مرة أخرى كان ضرورة ال مفر منها 

إليقاف تسرب القوة القمعية المحلية. “مجاهدين”.

معصومة احتشام

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

للتواصل: 17111483

القناعة والرضا بالمقسوم
كل األلبســـة البشـــرية ال تســـاوي شـــيئا أمـــام “القناعـــة والرضـــا 
بالمقســـوم”، فكلما كان اإلنسان قنوعا بما لديه رفع حراب النصر 
والكبريـــاء وعـــاش ســـعيدا وســـتكون وجهته دائما نحـــو الحب، 
وعندمـــا قيل لألديـــب هيرمان هيســـه صاحب الروايـــة الخالدة 
“ســـدهارتا” هـــل أنـــت راض عن مشـــوارك األدبي، أجـــاب.. راض 
حتى ختام سباق الحياة، أما الشهير دايل كارنيجي فقد تحدث 
عـــن القناعة في معظم كتبه، اخترت منهـــا ما يلي لتكون معلقة 
فـــوق أبوابنا ونمزق الحزن ونعيش البهجـــة.. بهجة ما كتبه هللا 

لنا. 
في يوم ما تعرض رجل لموقف غير حياته، وألصق هذه الكلمات 
على المرآة حيث يمكنه قراءتها كل صباح “شـــعرت بالكآبة ألنه 
ال حـــذاء لـــدي، حتى التقيت في الشـــارع رجا ال ســـاقين لديه”. 
وســـؤل إدي ريكنباكر ما هو أحســـن درس تعلمه من خال بقائه 
21 يومـــا فـــي قارب النجاة مع رفاقه، تائهين بيأس في المحيط 
الباســـيفيكي، فقال.. إن أكبـــر درس تعلمته من تلك التجربة هو 

أنه يجب أال تتذمر إن كان لديك الماء والطعام الكافي.
ويذهـــب دايـــل كارنيغـــي إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك ويقـــول.. حوالي 
تســـعين بالمئة من األشياء في حياتنا صحيحة، وحوالي عشرة 
منهـــا خطـــأ، فإن أردنا أن نكون ســـعداء كل ما علينـــا هو التركيز 
على التســـعين بالمئة الصحيحة وتجاهل العشـــرة بالمئة الخطأ، 
وإن أردنا أن نقلق ونتألم ونصاب بقرحة المعدة، ما علينا ســـوى 
التركيز على العشرة بالمئة الخطأ وتجاهل التسعين الصحيحة، 
ومثلما يقول الفيلســـوف األلماني شـــوبنهاور، من النادر أن نفكر 
بمـــا نملـــك، بل إننا نفكـــر بما ينقصنا، نعـــم، إن الميل إلى ذلك هو 
أعظـــم مأســـاة على وجـــه األرض، وربما تســـبب ذلـــك في بؤس 

يفوق البؤس الذي تسببه الحروب واألمراض في التاريخ.
لقد جمع لوغان بيرسول سميث الكثير من الحكمة في كلمات  «

قليلة حين قال “هناك شيئان يجب أن تصبو إليهما في الحياة، 
أوال الحصول على ما تريد، وبعد ذلك التمتع به، وال يتوصل إلى 

الهدف الثاني إال أكثر الناس حكمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مع ازدياد التطور واالبتكار أصبح اإلنســـان يصنع ما قد ينعكس ســـلبًا عليه، 
حيث إن الروبوتات بدأت تهدد وظائفه التي أفنى حياته من أجلها، وهناك 
عـــدة وظائف دخلـــت بها الروبوتات وبـــدأت تجتاح الكائن البشـــري، لكن ما 
مـــدى نجـــاح هـــذه الروبوتات؟ هل ســـتتحقق قصـــص أفام الخيـــال عندما 
ينمو الروبوت ويخرج عن ســـيطرة اإلنسان ويثير المشاكل؟ ما مدى جدية 

االستفادة واالعتماد على الروبوتات؟
اسأل أي عدد من الشركات المصنعة متى ستحل الروبوتات محل العاملين 
البشريين، وستحصل على نفس اإلجابة: إن تكلفة بناء وصيانة منشأة آلية 
بالكامـــل باهظة، ومحفوفة بالمخاطر، ولن يحدث إال بعد وقت طويل. لكن 
الروبوتـــات التعاونيـــة تثبت أن المســـتقبل وصل، وأنها ليســـت مـــا صورتها 
األفـــام الخياليـــة، لـــن يمر وقت طويـــل قبل أن تصبـــح المصانع المســـتقلة 

بالكامل هي القاعدة، ما يخلق فرًصا جديدة في السوق.
وتتاقـــى مجموعة من التقنيات الناشـــئة بما في ذلك الـــذكاء االصطناعي، 
وأجهـــزة االستشـــعار الذكيـــة، وأنظمـــة اإلحســـاس والتفـــادي، والمفاصـــل 
الروبوتيـــة المفصليـــة بطرق جديدة مثيـــرة لاهتمام، والنتيجة هي شـــبكة 
متصلـــة مـــن اآلالت التي تعمـــل معًا، تمامًا كمـــا نفعل نحن البشـــر، فبدالً من 

روبـــوت واحـــد يقـــوم بتنفيذ جميع خطـــوات العمليـــة، العديد مـــن األجهزة 
المختلفـــة تتفـــوق كل منها في مهمـــة واحدة أو بضعة مهمـــات تتواصل مع 
برامـــج الروبـــوت األخرى لبدء الجزء التالي مـــن العمل، وهذا ال يختلف عن 
ســـير العمل في مصنـــع كثيف العمالة، لكن هناك اختاف رئيســـي: ســـتعمل 
الروبوتات على مدار الساعة، دون انقطاع، في ظروف سيئة، وبدون أجر.

تتخذ “Sewbo”، ومقرها حاليا في ســـياتل، نهجا مختلفا، فبدالً من اختراع 
فـــرق روبـــوت متخصصـــة لتصنيـــع المابس، توصلـــت شـــركة Sewbo إلى 
عمليـــة تضيـــف فيها مادة تصلب األقمشـــة قبـــل الخياطة، ما يحـــول المواد 
ليجعلها تصبح وكأنها طبقة رقيقة من الباستيك الصلب. وتقوم الروبوتات 
بخياطـــة المابـــس الصلبة، ثم غســـلها وإعادتهـــا إلى نســـيجها الطبيعي. إن 
انخفاض كلفة أجهزة االستشـــعار والمكونات، والتقدم الســـريع في مجاالت 

أخرى، سوف يعني الكثير من الفرص األخرى. 
ويحذر البعض من أن المصانع المؤتمتة بالكامل ستلغي العديد من الوظائف  «

الصناعية، وستزيد البطالة. لكن التكنولوجيا دائمًا ما كانت تأخذ الوظائف التي 
كان البشر فقط قادرين على تأديتها كما أجبرت التكنولوجيا على خلق فرص 

عمل جديدة لتلبية متطلبات المجتمع المتغيرة.

 

د. جاسم حاجي

ما مدى نجاح الروبوتات؟

قلنـــا ســـابقًا إن عباس ال يفهم أن اإلمارات لم تذهب لتتحدث باســـم الفلســـطينيين، 
وأنهـــا لـــم ترغب يوما في ممارســـة الوصاية على الفلســـطينيين أو غيرهـــم، كما أنه 
ليـــس من شـــيمها وال أخاق قادتها وشـــعبها ادعـــاء الفضل وال نســـبته إليها، ويدرك 
عباس أن من أوصل الفلســـطينيين لنهاية الطريق المســـدود الذي يدعيه هو ورفاقه 
مـــن تجـــار القضيـــة، كما يدرك كذب حديثه عـــن “المقاومة” التي يـــدرك جيدًا أنها لن 
تجلب األمن واالســـتقرار والســـام بحكم تجارب قديمة وجديدة، ولن تجلب سوى 

المزيد من مايين مالي إيران للقادة الفلسطينيين.
لم يجرؤ أبومازن في هذا المؤتمر البائس على إعان االنســـحاب من اتفاق أوســـلو 
ألن هذا االعتراف كان يتطلب تنازالت ذاتية شخصية لن يقدم عليها، فهو مهندس 
االتفاق وعرابه األوحد، وإعان الفشـــل يســـتوجب ـ أدبيًا ـ اعتزال العمل السياســـي 
ولكن الرجل يصر على أن يبقى في صدارة المشـــهد الفلســـطيني ســـواء تحت لواء 
“اتفـــاق أوســـلو” أو فـــي ظل رايات “المقاومـــة”! وال أدري شـــخصيًا إذا كانت تنازالته 
المجانيـــة فـــي هـــذا المؤتمـــر هـــي بمنزلـــة مراجعـــات سياســـية لتاريخـــه السياســـي 
أم اســـتمرارا فـــي سلســـلة األخطـــاء الفادحـــة التـــي ارتكبهـــا بحق القضية والشـــعب 

الفلسطيني في اآلونة األخيرة.

ورغم تشـــككي فيما وراء حديثه خال هذا المؤتمر وثقتي بأنه فقد بوصلة الوعي 
السياســـي، فإن عودة أبومـــازن للحديث عن فاعلية “المقاومـــة” واالعتراف بصواب 
نهـــج “حماس” هو هدية ليســـت مجانيـــة يقدمها إليران ووكائها مـــن قادة الفصائل 
وتجـــار المقاومـــة، وغـــدًا ومـــع أول اختاف بيـــن هـــؤالء المزايدين ســـتطفو قوائم 
المســـتفيدين على ســـطح األحداث وتتناقلهـــا المواقع اإللكترونيـــة، فمؤتمر رام هللا 
وبيـــروت ليس ســـوى لقطة عابـــرة أراد بها المالي ونصرهللا وهنية إعادة “هندســـة” 
مشهد المقاومة لمصلحة هذا المحور البائس، ولن يتركوا لعباس وأمثاله أبدًا فرصة 
التربـــح مـــن هـــذه اللقطة اللقيطة، التي عكســـت حجم النفوذ السياســـي الذي يتمتع 
بـــه حزب هللا في دوائـــر الحكم اللبنانية، ليذهب هنية إلـــى بيروت ويلتقي نصرهللا 

ويتحدث عن المقاومة التي حظرت لبنان أنشطتها منذ عام 1982.

كان مؤتمر رام الله - بيروت لحظة تاريخية كاشفة لتبعية هؤالء العمالء  «
واألذرع الموالية لماللي إيران، رغم ادعاءات الوالء الفارغة للبنان وفلسطين، 

وسقط معها عباس ورفاقه الذين سعوا للتعلق بأذرع الماللي إلنقاذ كراسيهم 
وزعاماتهم الفارغة، ولكن خابت ظنونهم وتهاوت أحالمهم وخسروا كل ما تبقى 

لهم من احترام وصدقية في نظر الجميع. “إيالف”.

سالم الكتبي

عباس ومراجعاته في مؤتمر رام اهلل )2(

للدول اعتبارات تتخطى اجتهادات األفراد
شـــهد البيت األبيـــض بواشـــنطن اتفاقيات ســـام جديدة بين 
اإلمـــارات والبحريـــن وإســـرائيل، بعدمـــا كان قد شـــهد توقيع 
ثاث معاهدات ســـام بين دول عربية وإســـرائيل في العقود 

األربعة الماضية.
وبموجـــب االتفاق فإن اإلمارات والبحرين ســـتقيمان عاقات 
دبلوماســـية وتجاريـــة واقتصاديـــة مـــع إســـرائيل، وســـيعزز 

االتفاقان تحالفا ضد التهديدات اإليرانية والمطامع التركية.
دائمـــًا هنـــاك ثوابت ومتغيـــرات، ولعل ما يلتبـــس على البعض 
في األذهان الظن بأن ما تم تغييره هو الثابت وليس المتغير. 
إســـرائيل في النهاية أمر واقع، وال منـــاص من إنكاره، ويجب 
التعامل معها كشأن أية دولة أخرى متى ما رأينا مصلحة في 

ذلك.
وكما قال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
وزير الداخلية: “إن االتفاق على إقامة عاقات دبلوماسية مع 
إســـرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا 
ومـــن أجل تعزيز أمـــن البحرينييـــن وثبـــات اقتصادهم، وهذا 
األمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن 

البحرين قضيتنا المصيرية”.
للدول اعتبارات وحاجات تتخطى اجتهادات األفراد، ويجب  «

التفكير في المرحلة القادمة، وال ينبغي التهويل من األمر.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



أشــار فاضل الشــكر إلى أنه تقدم بأوراقه رســمًيا لعضوية مجلس إدارة النادي األهلي للدورة االنتخابية 
2020 - 2024. وقال الشكر في تصريح لـ “البالد سبورت”: إنه تقدم عصر أمس الخميس بأوراق ترشحه 

رسمًيا للقلعة الصفراء، بعد دراسة لألمر من جميع النواحي. 

 وأضـــاف “لقد اقتحمـــت المعترك 
االنتخابي في 2016 ولم يحالفني 
التوفيـــق آنـــذاك، وأنا اليـــوم أعيد 
الكـــّرة وأملـــي النجـــاح فـــي ذلـــك 

ألحقق ما أصبوا إليه”.
وبيـــن الشـــكر “أن تجديـــد الدماء 
مـــا  إذا  وضـــروري  حتمـــي  أمـــر 
أردنـــا التغييـــر الشـــامل والناجح، 
ونحـــن بحاجة إلـــى تغيير طريقة 
التفكيـــر، وال يمكـــن القيـــام بذلـــك 
إال عن طريق الشـــباب واستغالل 
طاقاتهـــم واندفاعهـــم”. وأوضـــح 
“تجديد الدماء وضخ دماء شـــابة 

جديـــدة لـــه انعكاســـات إيجابيـــة 
كثيـــرة، إذ إن لدى هؤالء الشـــباب 
أفـــكار وخطط باإلمـــكان تطبيقها 
والعمـــل بهـــا مـــن أجـــل التطويـــر 

والتقدم”.
يذكـــر أن الشـــكر قد تولـــى منصًبا 
بـــإدارة الفريـــق األول لكـــرة القدم 
باألهلي في مواسم سابقة، وقبل 
ذلـــك كان العًبـــا بالنادي، ويعشـــق 
هـــذا الكيـــان كحـــال أبيـــه راشـــد 
قـــدم  الـــذي  الشـــكر )رحمـــه هللا(، 
الكثيـــر مـــن العطـــاء والجهـــد في 

خدمة النادي األهلي. فاضل الشكر

ــراء” ــف ــص ــة ال ــع ــل ــق ـــ “ال ــه لـ ــح ــرش تــقــدم بــــــأوراق ت
فاضل الشكر: الهدف تجديد الدماء

قال رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة بنادي البســيتين محمد الشــيخ 
إن ناديــه قــرر ترشــيح راشــد جابــر ممثــال لنــادي البســيتين لعضوية 
االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة للــدورة االنتخابية المقبلة 2020 - 

.2024

وأضاف الشيخ لـ “البالد سبورت” 
أن نـــادي البســـيتين قـــرر إعـــادة 
الكـــرة  التحـــاد  جابـــر  ترشـــيح 
الطائـــرة، وأنـــه المرشـــح الوحيد 
ممثال عن النادي بمجلس اإلدارة.
وكان االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة 
بـــاب  فتـــح  عـــن  أعلـــن  الطائـــرة 
وعضويـــة  لرئاســـة  الترشـــح 
مجلـــس إدارة االتحاد ابتداء من 
يوم األحـــد الموافق 20 ســـبتمبر 
الجـــاري 2020 ولغاية الســـاعة 8 
مســـاء يـــوم الثالثاء 29 ســـبتمبر 

يعقـــد  أن  علـــى   ،2020 الجـــاري 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
العادي يـــوم الثالثاء الموافق 20 

أكتوبر 2020.
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ “إن 
نادي البســـيتين استأنف حصصه 
التدريبيـــة بقيـــادة المـــدرب خالد 
للموســـم  اســـتعدادا  عبدالقـــادر؛ 
بـــدأ  إذ   ،2021  -  2020 المقبـــل 
أيـــام؛   3 قبـــل  التدريـــب  الفريـــق 
واإلعـــداد  التحضيـــر  بهـــدف 
لمنافســـات دوري الدرجة األولى 

بعـــد  العهـــد،  ولـــي  ســـمو  وكأس 
صعود الفريق من الدرجة الثانية 
لألولـــى، متطلعـــا ألن تتكلل تلك 
النتائـــج  تحقيـــق  فـــي  الجهـــود 
المرجـــوة وعـــدم تكـــرار الهبـــوط 

مرة أخرى.

راشد جابر

فريــق الرجــال بــدأ تحضيراتــه للموســم المقبــل
راشد جابر مرشح البسيتين التحاد الطائرة
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حقــق العــب منتخبنــا األول لكــرة اليــد أحمــد المقابــي انتصــاره األول 
بقميص فريقه الجديد الترجي في منافســات الدوري الســعودي للموســم 

الرياضي الجاري.

الترجـــي  تغلـــب  إثـــر  ذلـــك  وجـــاء 
علـــى متصـــدر الترتيـــب فريق هجر، 
ضمن منافســـات تحديد المراكز من 
الســـادس حتى الثاني عشـــر لبطولة 
األميـــر فيصل بن فهد ألندية الممتاز 
انتهـــى  بعدمـــا   ،)26/37( بنتيجـــة 
الشـــوط األول بتقدم زمالء المقابي 
وبذلـــك   .)9/15( أهـــداف   6 بفـــارق 
أصبـــح رصيـــد الترجـــي 7 نقـــاط مع 

تبقي 3 مباريات أخرى له.

ويعتبـــر هذا االنتصـــار ثمينـــا ومهما 
للغاية لالعبـــي الترجي؛ كونه تحقق 
علـــى المتصدر من جهـــة، وصعد من 
آخـــر الترتيـــب إلـــى الرابع مـــن جهة 
أخـــرى، وبات ضمن الفرق المنافســـة 

على البقاء في دوري الكبار.
دشـــن مشـــواره  قـــد  المقابـــي  وكان 
مـــع الترجـــي الـــذي اســـتعان بـــه لـ 5 
مباريـــات الـــدوري، بالخســـارة أمـــام 

فريق العدالة األسبوع الماضي.

المقابي يحقق انتصاره األول مع الترجي السعودي

حسن عليعلي مجيد

حسن علي

احتفــظ خالــد كانو برئاســة النادي األهلي بالتزكية لــدورة انتخابية جديدة 
تمتــد لـــ 2024 نظــرا لعدم تقدم أي مترشــح لمنافســته على منصب الرئاســة 

بعد إغالق باب الترشح مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر الجاري.

وتقـــدم لعضويـــة مجلـــس اإلدارة 15 
مترشـــحا يتنافســـون على 10 مقاعد 
مـــن بينهم ثمانية وجوه جديدة وهم 
حســـين مدن، حســـين مهـــدي رجب، 
ياســـر حبيـــب الحـــداد، باســـم صالح 
آل شـــهاب، علي أحمد، علي معيوف، 
نـــزار حميـــد هيـــات، فاضـــل الشـــكر، 
اإلدارة  مجلـــس  مـــن  ترشـــح  فيمـــا 
الحالـــي كل مـــن محمد عمـــاد حمزة، 
عبـــدهللا فيصل آل رحمـــه، عبدالعزيز 
بوخمسين، نادر الحاجي، سيد جالل 
حسن، نادر زليخ، محمد جمعة بشير.
وأشـــرف ممثلو وزارة شؤون الشباب 

والرياضـــة علـــى إجـــراءات غلق باب 
الترشـــح بحضـــور أميـــن ســـر النـــادي 
األهلـــي عـــالء الحلواجـــي والـــذي لم 

يتقدم للترشح لعضوية اإلدارة.

وينتظـــر النـــادي األهلـــي موعـــد عقد 
الجمعية العموميـــة النتخاب مجلس 
إدارة جديـــد فـــي االنتخابـــات التـــي 
متوســـطة  تكـــون  أن  لهـــا  يتوقـــع 
الســـخونة، إذ ســـيخرج مـــن الســـباق 

االنتخابي 5 مترشحين.

خالد كانو

15 مترشــحا يتنافســون على 10 مقاعــد بمجلس اإلدارة

خالد كانو يحتفظ برئاسة األهلي

اللجنة االعالمية

جددت طأيرة الرهيب التعاقد والثقة 
عبدالرحمن  الالعب  الفريق  معد  في 
المطوع لموسم جديد 2020 - 2021، 
تام  الــطــرفــان التــفــاق  تــوصــل  بعد أن 
سيمثل فيه عبدالحسين شعار النجمة 

الموسم المقبل.
الرهيب  شعار  مثل  المطوع  أن  يذكر 
ــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي، واســتــطــاع  فـ
مع  الـــوصـــول  بــعــد  الــوصــافــة  تحقيق 
الــكــؤوس أمــام  لنهائي أغــلــى  الــفــريــق 

فريق داركليب.
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حصــدت المركــز األول بســباق جريــت يارمــوث البريطانــي

ناصر بن حمد يشيد بفوز “السارية”

منتخبنا لكرة الصاالت يواجه “األزرق” ودًيا

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  أشـــاد 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بحصـــول 
الفرس الســـارية على المركز األول في 

سباق جريت يارموث البريطاني.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن حصـــول الفرس “الســـارية” 
المكانـــة  يؤكـــد  األول  المركـــز  علـــى 
المتميزة لرياضة الفروسية البحرينية 
أن  بعـــد  الخارجيـــة  المشـــاركات  فـــي 
ضربـــت أروع األمثلة في المشـــاركات 
السابقة وحققت العديد من النجاحات 
المشـــاركات  باتـــت  حتـــى  المتكـــررة 
البحرينيـــة لهـــا طابعها الخـــاص ودائما 

ما تؤكد جدارتها بالمراكز األولى.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “حرصنـــا علـــى المشـــاركة فـــي 
الســـباق للوقوف على مستوى الجياد، 

حيـــث إننـــا وضعنـــا أهدافنا مـــن وراء 
هـــذه المشـــاركة، وتمكنـــا مـــن تحقيـــق 
اإلنجاز باســـم مملكة البحريـــن الغالية 
ليكـــون اســـمها مســـجال فـــي ســـجالت 
األبطـــال وهو ما نســـعى إليه دائما في 

المشاركات الخارجية”.
ن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل  وبيَّ
التـــي  المتميـــزة  النتيجـــة  أن  خليفـــة 

فـــي  “الســـارية”  طريـــق  عـــن  جـــاءت 
الســـباق تبعـــث على التفـــاؤل بتحقيق 
المزيـــد من اإلنجـــازات في الســـباقات 
المراكـــز  تحقيـــق  ومواصلـــة  المقبلـــة 
األولـــى ورفع اســـم البحريـــن عاليا في 

السباقات العالمية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

التـــي  البـــارزة  بالجهـــود  خليفـــة  آل 
بذلهـــا الفارس ويليام بويـــك والمدرب 
الفـــرس  تســـمية  وجـــاء  كريســـفور. 
“الســـارية”؛ نظـــرا للنجـــاح الكبيـــر الذي 
حققـــه البرنامـــج الرمضاني “الســـارية” 
علـــى قناة البحرين والـــذي أقيم خالل 

شهر رمضان المبارك السابق.

تغطية - المكتب اإلعالمي

لقطة للفرس السارية
سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقطة لالعبنا أحمد المقابي

اســتعدادا للبطولــة اآلســيوية بالكويت في ديســمبر 2020

كشفت صحيفة األنباء الكويتية عن وجود اتفاق مبدئي بين االتحاد الكويتي 
لكــرة القــدم ونظيــره البحرينــي إلقامــة مباراتيــن وديتيــن على صعيــد منتخب 

الصاالت.

وبينـــت الصحيفـــة في عددهـــا الصادر 
البحريـــن  منتخـــب  أن  الخميـــس، 
للصاالت قد أعطـــى موافقته المبدئية 
فـــي  الكويتـــي  نظيـــره  الســـتضافة 
أواخـــر شـــهر اكتوبر المقبـــل، في إطار 
استعدادات “األزرق” للبطولة اآلسيوية 
التي ســـتقام فـــي دولة الكويت بشـــهر 
ديســـمبر 2020 والمؤهلـــة إلى نهائيات 
كأس العالم 2021 والمقرر إقامتها في 

ليوانيا.
وفي ســـياق منتخبنا، يواصل “األحمر” 
المـــدرب  بقيـــادة  المحليـــة  تدريباتـــه 
البرازيلي لينو؛ للمشـــاركة في البطولة 
ذاتهـــا والتـــي كان مـــن المقـــرر أن تقام 
في تركمانســـتان بشـــهر فبراير 2020، 
ثـــم  أغســـطس  لشـــهر  تأجيلهـــا  أن  إال 
نوفمبر من العام الجاري بسبب تفشي 
وبـــاء كورنـــا جعـــل تركمانســـتان تقدم 

اعتذارهـــا، لتكون الكويـــت هي الدولة 
فـــي  منافســـاتها  ستســـتضيف  التـــي 

موعدها الجديد بشهر ديسمبر.
وكانـــت قرعـــة البطولـــة اآلســـيوية قد 
أوقعـــت منتخبنـــا لكـــرة الصـــاالت في 
المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات 

وأوزبكســـتان.  وإندونيســـيا  الصيـــن 
البطولـــة  فـــي  التأهـــل  نظـــام  وينـــص 
صاحبـــّي  ترشـــح  علـــى  اآلســـيوية 
المركزيـــن األول والثانـــي لربع النهائي، 
فيما ســـتتأهل 5 منتخبات من البطولة 

ذاتها لمونديال 2021.

منتخب كرة الصاالت

علي مجيد علي مجيد

تجديد الثقة 
بالمطوع

اللجنة اإلعالمية

تحــدث المديــر الفنــي لمنتخبنا الوطني لكرة اليد األلمانــي مايكل روث، عن حظوظ “األحمر” 
في بطولة كأس العالم، التي سُتقام في مصر أثناء الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وقال روث لموقع البطولة الرســـمي “أنا سعيد 
لمنتخـــب  الجديـــد  المـــدرب  لكونـــي  للغايـــة 
البحريـــن، وأنـــا متحمـــس للغاية لهـــذه المهمة 
وال أطيـــق االنتظـــار لبدء مشـــواره مع الفريق 
فـــي أكتوبـــر المقبـــل”، مضيًفا “نريـــد أن نلعب 
بطولـــة عالميـــة وناجحـــة في مونديـــال مصر 
2021 ثـــم في الـــدورة األولمبية المقبلة، وفي 
الوقـــت الحالـــي مـــن الصعـــب تحديـــد هـــدف 
واقعـــي لنـــا فعندما أصـــل للبحريـــن وأخوض 
التدريـــب األول مـــع الفريـــق وأتحـــدث إلـــى 
عـــن  بالمزيـــد  إخباركـــم  فيمننـــي  الالعبيـــن 
أهدافنـــا الواقعيـــة”. روث لديه خطة واضحة 
مع المنتخـــب وطريقة لهيكلة الفريق، إذ علق 
“حتـــى اآلن يمكننـــي فقط مشـــاهدة وتدوين 
المالحظـــات من مقاطـــع الفيديو التـــي أراها، 

ففريقنـــا يلعـــب بشـــكل جيـــد، فلقـــد تأهلـــوا 
للبطـــوالت الكبـــرى؛ حتى يتمكنوا مـــن اللعب 
بشـــكل جيد، وعندما أبدأ التدريبات سأعتمد 
علـــى 22 العبا وربما أخفض ذلك الرقم بمرور 
الوقـــت”. ويرى مدرب البحرين قرعة البطولة 
بالجيـــدة بالنســـبة لفريقـــه وعلـــق علـــى ذلـــك 
“القرعـــة جيدة بالنســـبة لنا وآمـــل وأعتقد أننا 

سنصل إلى الدور الرئيس من البطولة”.
وأوضـــح أن “االختالط بيـــن الالعبين الصغار 
والكبـــار مهم بالطبع وبعضهم من ذوي الخبرة 
ويعلمون الالعبين الشباب، فالشباب يضيفون 
الســـرعة والجدية واإلرادة لنا والمزيج الجيد 
بيـــن األجيال هـــو مفتاح النجاح، فســـيحصل 
الجميـــع علـــى فرصتهـــم عندما يصـــل مدرب 

جديد وسأعطيها لالعبين الصغار والكبار”.

وعـــن االســـتعدادات للمونديـــال أكـــد مايـــكل 
ســـوف  األولـــى  القليلـــة  األشـــهر  “فـــي  روث 
نتـــدرب قدر اإلمكان ونشـــارك فـــي البطوالت 
والمباريـــات الوديـــة، فنريـــد أن نســـتعد جيدا 
والوصول لمســـتوى جيد من العمل الجماعي 

والحفاظ على ديناميكيات المجموعة”.

المــدرب األلمانــي متحمــس لمهمة تدريــب منتخــب البحرين

روث: هدفـنا الدور الرئيس لمـونـديال الــيد

األلماني مايكل روث



نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

يعرب مجلس إدارة نادي الحد الرياضي عن أســفه الشــديد لتصريح أحد المســؤولين 
باالتحاد البحريني لكرة القدم ألحد الحسابات الرياضية بوسائل التواصل االجتماعي، 
فيما يتعلق بمالبسات مباراة فريقنا األول لكرة القدم أمام شقيقه فريق نادي الحالة، 
التي من المفترض أن تقام يوم االثنين الماضي الموافق 14 سبتمبر 2020 في الساعة 
السادســة والنصف مســاء، على اســتاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة ضمن مباريات 

الجولة السادسة عشر لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

نــادي  إدارة  أن مجلس  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الرياضي يقدر عمل وجهود االتحاد  الحد 
بــالــنــهــوض بــمــنــظــومــة الـــكـــرة الــبــحــريــنــيــة 
خليفة  آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  برئاسة 
ولألسف  أنه  إال  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
التصريحات  قاطًعا  رفًضا  يرفض  الشديد 
غير المسؤولة الصادرة من أحد المسؤولين 
باالتحاد، الذي من المفترض أن يكون من 
أصحاب الحكمة ويمتلك الخبرة والثقافة 
االســتــبــاقــيــة )االســتــشــراقــيــة( فــي اتــخــاذ 
الــحــدث،  وقـــوع  قبل  الحاسمة  الـــقـــرارات 
التي بال شك تصب في مصلحة وسالمة 
جميع الالعبين قبل أي شيء آخر، وتمنع 
أو تقلل من حدوث اإلصابات بين الالعبين 
فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة الــتــي تمر بها 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  مملكتنا 

.)Covid-19( المستجد
مجلس  وأعضاء  رئيس  نحن  ارتأينا  لهذا 
إدارة نادي الحد الرياضي أن نوضح للرأي 
خصوصا  الرياضي  وللشارع  عموما  العام 
ــنــادي واالتــحــاد  مــا تــم مــن تــواصــل بين ال

البحريني لكرة القدم في النقاط التالية:
بعد نهاية تدريب الفريق األول لكرة القدم 
يوم األحد 13 سبتمبر 2020، وعند الساعة 
الثامنة والنصف مساء أخبر أحد الالعبين 
بفيروس  زوجته  إصابة  عن  الفريق  إدارة 

كورونا، ما استدعى بالنادي إلرسال خطاب 
لالتحاد البحريني لكرة القدم وخطاب آخر 
لوزارة شؤون الشباب والرياضة بخصوص 
تلك اإلصابة، في نفس الحين تم التواصل 
البحريني  االتحاد  من  المسؤول  نفس  مع 
ــقــــدم، وبــصــفــتــه مــمــثــل االتـــحـــاد  ــ لـــكـــرة ال
تقصي  لجنة  فــي  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
)كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حــاالت 
الــريــاضــيــة  ــادات  ــ ــحـ ــ واالتـ بـــاألنـــديـــة   )19
لالستفسار عن اإلجراءات المطلوبة حيال 

ذلك.
من  صباحا  التاسعة  الــســاعــة  تــمــام  وفــي 
 2020 سبتمبر   14 الــمــوافــق  اإلثنين  يــوم 
)يوم المباراة(، تم فحص الالعب المخالط 

لزوجته المصابة.
ــاح يـــوم االثــنــيــن الــمــوافــق 14  وفـــي صــب
بــاتــصــاالت  ــادي  ــنـ الـ قـــام   ،2020 سبتمبر 
الــقــدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  مــع  عـــدة 
لالستفسار عن وضعية إقامة المباراة من 
عدمها، في ظل عدم ظهور نتيجة فحص 
مزيد من  إلى  تحتاج  غالبا  والتي  الالعب 
الفحوصات  عـــدد  ــادة  ــ زي بسبب  الــوقــت؛ 

اليومية.
وعند الساعة 4:21 عصًرا من يوم المباراة، 
االتحاد  إلــى  رسميا  خطابا  الــنــادي  أرســل 
تأجيل  فيه  طالًبا  الــقــدم،  لكرة  البحريني 

تأخر  بسبب  آخـــر؛  إشــعــار  حتى  الــمــبــاراة 
ظهور نتيجة فحص الالعب.

يوم  مــن  مــســاء  الخامسة  الــســاعــة  وعــنــد 
الــمــســؤول  ــاراة، تــم االتــصــال بنفس  ــب ــم ال
القدم لالستفسار  لكرة  البحريني  باالتحاد 
ظهور  عدم  ظل  في  المباراة  وضعية  عن 
لزوجته  المخالط  الالعب  فحص  نتيجة 
الـــمـــصـــابـــة، فـــكـــان رد مـــســـؤول االتـــحـــاد 
أن  استفسارنا  على  القدم  لكرة  البحريني 
وأن  الجدول،  حسب  تقام  سوف  المباراة 
االتحاد سيتحمل تبعات حدوث أي أضرار 
قد تحدث أثناء وبعد المباراة، وأكد أيًضا 
سيقوم  االتحاد  أن  على  االتحاد  مسؤول 
بعمل فحص شامل لجميع العبي الفريقين.
فــي تــمــام الــســاعــة 6:26 مــســاء مــن يــوم 
ــتــواصــل مــن قــبــل مــراقــب  ــم ال ــاراة ت ــمــب ال
بتأخير  وإبالغهم  الفريق  بالعبي  المباراة 
لــمــدة 15 دقــيــقــة، حتى  مــوعــد الــمــبــاراة 
في  الالعب  فحص  نتيجة  ظهور  يتسنى 

أجواء غير حضارية على أرضية الملعب. 
فــي تــمــام الــســاعــة 6:45 مــســاء مــن يــوم 
المباراة  مــراقــب  بقيام  تفاجئنا  الــمــبــاراة 
بإبالغ العبي الفريقين وأعضاء الجهازين 
المباراة  بتأجيل  للفريقين  واإلداري  الفني 
 ،2020 15 سبتمبر  الموافق  الثالثاء  ليوم 
تظهر  لــم  الــالعــب  فحص  نتيجة  أن  علًما 
ليوم  الــمــبــاراة  تأجيل  يتم  )كــيــف  حينها 
نتيجة فحص  ظــهــور  غــيــر  مــن  ــثــالثــاء  ال

الالعب؟(.
المباراة،  6:57 مساء من يوم  الساعة  في 
)إيميل( من  إلكترونية  النادي رسالة  تلقى 
االتحاد بخصوص تأجيل المباراة إلى يوم 
مساء   10:23 الساعة  في  بعدها  الثالثاء، 
االتــحــاد  مــن  رسميا  خطابا  ــنــادي  ال تلقى 
بخصوص تأجيل المباراة إلى اليوم التالي 
مساء   10:27 الــســاعــة  وفـــي  )الـــثـــالثـــاء(، 
)إيميل(  إلكترونية  رســالــة  ــنــادي  ال تلقى 
التعميم  تجاهل  بخصوص  االتــحــاد  مــن 

لليوم  المباراة  بتأجيل  والــخــاص  السابق 
التالي، والساعة 10:44 مساء تلقى النادي 
خطابا رسميا بتأجيل المباراة حتى إشعار 
الالعب  فحص  نتيجة  ظهور  بسبب  آخــر 

“إيجابية”.
ــتــيــجــة فـــحـــص الـــالعـــب  وبـــعـــد ظـــهـــور ن
لجميع  شامل  فحص  عمل  تم  “إيجابية”، 
أفراد الفريق، وأظهرت النتائج إصابة أحد 
ملعب  أرضية  داخل  الموجودين  الالعبين 
ــا وهـــو مخالط  الــمــبــاراة بــفــيــروس كــورون
لجميع الموجودين بأرضية ملعب المباراة. 
ــزام  ــتـ وإيـــمـــاًنـــا مــنــا بــأهــمــيــة الــتــقــيــد وااللـ
الوطني  الفريق  من  الــصــادرة  بالتعليمات 
وحفاظا  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
للحد  والمقيمين  المواطنين  سالمة  على 
من انتشار فيروس كورونا، يؤكد مجلس 
التام  تعاونه  الرياضي  الحد  ــادي  ن إدارة 
بالمملكة،  الــرســمــيــة  الــجــهــات  جــمــيــع  مــع 
القدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  خصوصا 
الالعبين  أبنائنا  على  المحافظة  أجــل  من 
المصلحة  على  العامة  المصلحة  وإعـــالء 
الخاصة، لذلك أردنا من هذا البيان أن نضع 
النقاط على الحروف، وتوضيح المالبسات 
الخاصة بتأجيل مباراة الحد والحالة وما 
الشارع  في  واجتهادات  لغط  من  صاحبها 

الرياضي.
الرياضي  الحد  نادي  إدارة  ويؤكد مجلس 
أن كــل مــا حــدث لــن يــؤثــر بــأي شكل من 
األشكال على العالقات المتينة والمتبادلة 
التي تربط النادي باالتحاد البحريني لكرة 

القدم. 

مجلس إدارة نادي الحد الرياضي

حمــد بــن  ناصــر  بــدوري  “الحالــة”  مــع  الكــروي  فريقــه  مبــاراة  مالبســات  بشــأن 

“الحد” يعقب على تصريح أحد مسؤولي اتحاد الكرة
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نــود إفادتكــم بأننــا قــد طالعنــا باهتمــام بالغ ما نشــر فــي جريدتكم الغــراء بتاريخ 16 ســبتمبر 2020 والــذي حمل عنوان 
المركــز اإلعالمــي أعضــاء “الهملــة” و”كــرزكان” الذيــن يتهمــون مجلــس إدارة “نــادي التضامــن الرياضــي” بممارســة 

سياســة اإلقصــاء، وعليــه يــود مجلس إدارة نــادي التضامن أن يصدر بيانا صحافيا ينشــر في جريدتكم الغراء 
وذلــك فــي العــدد الذي ســيصدر يوم غــد الجمعة الموافق 18 ســبتمبر 2020م وذلك انطالقــا من حرص نادي 

التضامــن الرياضــي علــى أهميــة إطــالع الــرأي العــام وبمــا يقتضي الــرد على مــا ورد في المقال ونشــر كل 
الحقائق بخصوص اتهام مجلس إدارة النادي بممارسة سياسة اإلقصاء وإيمانا منا نوضح ما يلى:

قام  2002م  أبريل   1 بتاريخ   .1
الــتــضــامــن  نــــادي  إدارة  مــجــلــس 
معنون  تعميم  بإصدار  الرياضي 
ــة  ــ ــدي ــ ــى جـــمـــيـــع أعــــضــــاء األن ــ ــ إل
التضامن  ــادي  ــ ن فــي  الــمــنــدمــجــة 
يتضمن حث األعضاء بالتسجيل 
الجمعية  فــي  العضوية  وكــســب 
العمومية من أجل حصر واعتماد 
نــادي  فــي  المنتسبين  األعــضــاء 
واالحــتــفــاظ  الــريــاضــي  التضامن 
ــعـــضـــويـــة مــــن خـــالل  بـــســـجـــل الـ
المبادرة بملء االستمارة المرفقة 
الكتاب ودفع رسم االشتراك  في 
ــدره ديــنــار فــقــط، وقـــد تقدم  وقــ
حينه،  فــي  األعــضــاء  مــن  الكثير 
وقد  بذلك،  خــاص  سجل  ولدينا 
قمنا مؤخرا بإطالع وزارة شؤون 

الشباب والرياضة بهذا السجل. 
الــعــام  ــرأي  ــل ل نـــود أن نــوضــح   .2
بأن باب فتح االنتساب لعضوية 
للراغبين  الفرصة  وإتاحة  النادي 
في االنتساب للعضوية والدخول 
مفتوحا  العمومية  الجمعية  في 
حتى  الماضية  الــســنــوات  طـــوال 
اإلدارة  مجلس  وأن  هــذا،  يومنا 
أنواع  نوع من  أي  لديه  ال يوجد 
أعضاء  مــن  عضو  ألي  التهميش 
الهملة  فــي  العمومية  الجمعية 
األعــضــاء  جميع  وإن  وكـــرزكـــان 
ــقــوانــيــن  مـــرحـــب بــهــم ووفـــــق ال
إلى  االنضمام  التي تحكم عملية 
جميع  وأن  العمومية،  الجمعيات 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة 
لألندية المندمجة بنادي التضامن 
المنتظمين في سداد اشتراكاتهم 
بالجمعية  أعـــضـــاء  بــالــفــعــل  هـــم 
وأن  التضامن،  لــنــادي  العمومية 
لديها  يكون  ولن  لم  النادي  إدارة 

أي مانع في االستمرار بفتح باب 
جميع  أمـــام  الــجــديــدة  العضوية 
العضوية  اكتساب  في  الراغبين 
الجديدة للنادي في ضوء القواعد 
التي تضمنتها الالئحة النموذجية 
الخاضعة إلشراف وزارة  لألندية 
شئون الشباب والرياضة الصادرة 

بالقرار رقم )1( لسنة 1990.
حريـص  اإلدارة  مجلس  إن   .3
الجهود  توحيد  في  الحرص  كل 
ــى تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات  ــ وصـــــوالً إل
الشيخ  الــســمــو  ســيــدي صــاحــب 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة 
األمن  مستشار  الشباب،  وشؤون 
ــام مــجــلــس  ــ الـــوطـــنـــي، أمـــيـــن عـ
المجلس  رئيس  األعــلــى،  الــدفــاع 
في  ــريــاضــة  وال للشباب  األعــلــى 
احــتــضــان شـــبـــاب الــمــنــطــقــة بما 
البرنامج  مــبــادرات  مــع  يــتــوافــق 
الشبابي  القطاع  لتطوير  الوطني 
أجل  مــن  “استجابة”  والــريــاضــي 
المشاركة في األنشطة المختلفة، 
وجــــــــذب جـــمـــاهـــيـــر الــمــنــطــقــة 
ــا ألنــشــطــة وفــعــالــيــات  ــوادرهــ وكــ
دور  وتــقــويــة  المختلفة،  ــنــادي  ال
الجمعية العمومية بالنادي لتأخذ 
دورها في خدمة القطاع الشبابي 
والرياضي، وخير دليل على ذلك 
اإلدارة قد قام خالل  إن مجلس 
ــعــام  ال هــــذا  ــن  مـ األول  ــنــصــف  ال
2020م وبالتحديد من يناير حتى 
عضوًا   230 عــدد  بقبول  تاريخه 
من أهالي المنطقة، باإلضافة إلى 
مثلوا  الــذيــن  الالعبين  مــن  عــدد 
الوطنية،  المنتخبات  في  النادي 
قــام  أن  وفــعــالً  ــوالً  قـ ولـــم يسبق 
عضو  أي  برفض  اإلدارة  مجلس 

بطلب  تـــقـــدم  قـــد 
لكسب العضوية.

4. لقد قام مجلس 
اإلدارة برفع كتاب 
إلى وزارة  معنون 

شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
يتضمن  والــريــاضــة 

تــــرحــــيــــب مــجــلــس 
الصادر  بالقرار  اإلدارة 

ــن الـــــــوزارة الــمــتــضــمــن  مـ
نــادي  أعــضــاء  اعــتــبــار جميع 

الهملة سابقًا ونادي كرزكان سابقًا 
الجمعية  مــن  يتجزأ  ال  هــم جــزء 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــنــــادي الــتــضــامــن 
ــذ صـــــــدور قــــرار  ــنـ ــي مـ ــاضــ ــ ــري ــ ال
للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس 
 2001 لسنة   )11( رقم  والرياضة 
بشأن دمج أندية كرزكان والهملة 
ــادي الــتــضــامــن  ــ تــحــت مــســمــى نـ
االنــتــظــام في  الــريــاضــي شريطة 
ــداد رســـم االشـــتـــراك الــســنــوي،  سـ
اإلدارة  مجلس  قــام  فقد  وعليه 
نــادي  مــن  كــل  بمخاطبة  مباشرة 
رئيس  في  متمثالً  سابقُا  الهملة 
حاليًا  الهملة  شباب  تمكين  مركز 
في  ونادي كرزكان سابقًا متمثالً 
رئيس مركز تمكين شباب كرزكان 
حاليا يتضمن طلب تقديم قوائم 
ــيــانــات  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وب
األعضاء المسجلين في سجالت 
ــمــنــدمــجــة بــكــرزكــان  ــة ال ــ ــدي ــ األن
تثبت  والتي  الدمج  قبل  والهملة 
عــضــويــة األعـــضـــاء وتــســديــدهــم 
وبياناتهم  العضوية  الشتراكات 
الخاصة وضمهم لقوائم األعضاء 
في  الــمــشــاركــة  لهم  يحق  الــذيــن 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وانــتــخــاب 
مجلس اإلدارة، إال أننا لم نستلم 

الخصوص حتى  بهذا  بيانات  أي 
وقتنا هذا.

5. إن مجلس اإلدارة يود أن يؤكد 
التزامه التام بأهمية تطبيق وثيقة 
تجزئتها،  ــدون  ــ ب كــامــلــة  الـــدمـــج 
التام  حرصه  الوقت  نفس  وفــي 
عــلــى أهــمــيــة عـــدم الــتــفــريــط في 
ــقـــوق والــمــكــتــســبــات الــتــي  الـــحـ
ــدمــج، ويــؤكــد  حــددتــهــا وثــيــقــة ال
ــرام أحــكــام  ــتــ ــى ضــــــرورة احــ عــل
الموقعة  واالتــفــاقــيــات  الــقــانــون 
لوثيقة  وفــقــًا  األنــديــة  دمــج  عند 
الدمج المبرمة، كما يؤكد مجلس 
مــشــروع  لمسيرة  دعــمــه  اإلدارة 
دمـــج نـــادي الــتــضــامــن الــريــاضــي 
ــــى تــحــقــيــق األهــــداف  وصــــوال إل
الكيان  لهذا  والرياضية  الشبابية 
الـــريـــاضـــي، وفــــي نــفــس الــوقــت 
الــتــام  اإلدارة  مجلس  اســتــعــداد 
في تسخير ودعم ومؤازرة مركز 
والهملة  كــرزكــان  شــبــاب  تمكين 
والتعاون  القادمة  المرحلة  خالل 
ــة أشـــكـــال  ــافـ مــعــهــم وتـــقـــديـــم كـ
الدعم وتذليل كافة العقبات التي 
المراكز الشبابية في  تسهل أمور 

مختلف المجاالت والوصول إلى 
أفضل النتائج المرجوة التي 
ــقــي بـــالـــريـــاضـــة في  ــرت ت

مملكتنا العزيزة.
6. إن نادي التضامن 
ــا عــرضــه  ووفـــــق مـ
ــاع  ــ ــم ــ ــت فــــــي االجــ
وزارة  مــــــــــــع 
ــؤون الــشــبــاب  ــ شـ
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة 
يـــــــوم األربـــــعـــــاء 
ــمــاضــي ومـــا تم  ال
ــم مــن  ــ ــدي ــ ــق ــ ــن ت ــ مــ
ــــق وخـــطـــابـــات  ــائ ــ وث
وأن  ســـبـــق  رســـمـــيـــة 
إلى مركز تمكين  أرسلها 
الهملة ومركز تمكين  شباب 
مطالبة  يتضمن  كــرزكــان  شباب 
المركزين بتسليم قوائم الجمعية 
إلى  وبياناتهم  لديهم  العمومية 
الــتــضــامــن  نــــادي  إدارة  مــجــلــس 
ــبــت مــن  ــث ــا ي ــى مــ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــتـــراك الــعــضــويــة  تــســديــدهــم الشـ
للنادي  يتسنى  حتى  للمركزين 
اتــــخــــاذ اإلجــــــــــــراءات وضــمــهــم 
لهم  يحق  الذين  األعضاء  لقوائم 
العمومية  الجمعية  المشاركة في 
وانتخاب مجلس اإلدارة، إال دليل 
عــلــى مــصــداقــيــتــه والــعــمــل على 
االلتحاق  يــود  من  رغبة  تحقيق 

بعضوية النادي.
7. وأخيرا، نتمنى الشخص الذي 
ــــى جــريــدكــم  ــخــطــاب إل أرســــل ال
يكون صادقا  أن  الغراء مستقبال 
المعلومات  يرسل  وال  نفسه  مــع 
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  ــ ــوطــة وال ــمــغــل ال
واإلســــاءة  الـــنـــادي  بسمعة  تــضــر 
اإلدارة  إلــى مجلس  واالتــهــامــات 
الدقة  تحرى  وعليه  دليل  بــدون 
إلــى  نــفــســه  يــعــرض  وإال ســــوف 

المساءلة القانونية.
حيث ذكر في المقال أن منذ 20 
انتخابات  ــراء  إجــ يــتــم  ــم  ل عــامــا 
كـــانـــت  بـــــل  اإلدارة  لـــمـــجـــلـــس 

ألن  صحيح  غير  وهــذا  للتعيين، 
اجــتــمــاعــات  عـــقـــدت  وأن  ســبــق 
جــمــعــيــات عــمــومــيــة وانــتــخــاب 
ــراف  إشـ تــحــت  إدارات  مــجــلــس 
والرياضة،  الشباب  شؤون  وزارة 
العضويات في  عــدد  أن  ذكــر  كما 
حين  في  عضو   100 هي  النادي 
أن عـــدد أعــضــاء الــنــادي تــجــاوز 

300 عضو.
وختامًا، فإن هذا البيان قد صدر 
المشروع  ــأن  ب مطمئنة  وقلوبنا 
ــي الــــذي قــــاده حــضــرة  اإلصـــالحـ
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
قـــد فــتــح أبــــــواب حـــريـــة إبــــداء 
آراء  واحــتــرام  والشفافية  الــرأي 
ــا  ــريــــن، كــمــا نــبــدي اعــتــزازن اآلخــ
السمو  بــدعــم صــاحــب  وفــخــرنــا 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
الـــــــــوزراء،  ــيــــس  ــ رئ خــلــيــفــة  آل 
وتــوجــيــهــاتــه الــدائــمــة بــاالنــفــتــاح 
ــتــي كـــان لها  عــلــى الــصــحــافــة وال
تجاوب  سرعة  فــي  األثــر  عظيم 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة مـــع كـــل ما 
تطرحه الصحافة من قضايا تهم 
نشيد  كما  والمواطنين،  الــوطــن 
ــذي يــبــديــه صاحب  بــاالهــتــمــام الـ
ــيـــر ســلــمــان  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ــي  ول خليفة،  آل  حمد  بــن 
نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء الحريص 
الرأي والتعبير،  على كفالة حرية 
وكـــذلـــك مـــســـانـــدة وتــوجــيــهــات 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  ومــبــاركــة 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب، مستشار األمن الوطني، 
أمين عام مجلس الدفاع األعلى، 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس 
والرياضة الذي دائما يؤكد أهمية 
االنــفــتــاح وكفالة  أجــــواء  إتــاحــة 

حرية الرأي.

“التضامن” يرد على المغالطات ويحذر باللجوء للقضاء



رشــح المخرج عصام الســيد الفنانة ريم مصطفى لشــخصية 
“أوفيليــا”، وهــي حبيبــة هاملت في المســرحية الشــهيرة 

للكاتب العالمي وليم شكسبير.
وسيقدم شخصية هاملت الفنان أحمد السعدني والمسرحية 

مــن إنتــاج المســرح القومي برئاســة الفنان إيهــاب فهمي. و 
“هاملت” مســرحية تراجيدية مأساوية كتبها وليام شكسبير بين 

العاميــن 1599 و1602. وتقــع أحداثها في الدنمــارك، وتدور حول قصــة انتقام األمير 
هاملت من عمه كلوديوس، وكان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش.

ينتهــى النجم كريــم عبد العزيــز من تصويــر فيلمه 
“كيــرة والجــن” بعــد 5 أســابيع، والذي يشــاركه في 
بطولة العمــل النجم أحمد عز، حيــث يكّثف مخرج 
العمــل مروان حامــد عدد ســاعات التصوير لالنتهاء 

منه اســتعداًدا لطرحه في السينمات، إذ قّررت الجهة 
المنتجــة للعمل طرحــه في صيف 2021، حال اســتقرار 

األوضــاع. فيلم “كيرة والجــن” مأخوذ عن روايــة 1919 للمؤلف أحمد مراد، 
الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد.

كشــف الفنان أحمد حلمي، خالل لقائــه برنامج صاحبة 
الســعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس أنه يحّضر 
في هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل 
لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع في 

مرحلة التحضير.
وذكر حلمي أنه يعتبر هذا العمل أول مسلســل درامي من 

بطولته، إذ شــارك من قبل في مسلســل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج 
عادل صادق وهو الذي اكتشفه في الدراما.
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كشــفت تجربــة لمركز “ريكنــز” الياباني للمحاكاة الحاســوبية، بقدرة 
الكمامــات غيــر المحتويــة علــى خيــوط مــن نــوع البولــي بروبيليــن، 
علــى حجــب معظم الــرذاذ المتطاير فــي الهواء، مقارنــة بالكمامات 

القطنية والبوليستر الشائع تداولها.

وتعـــد كمامات البروبيلين أســـهل 
تصنيًعـــا وأرخص ثمًنا، لكنها غير 
قابلة لالســـتعمال المتكرر كما هو 
حال الكمامات القطنية، بحســـب 
صحيفة “الجارديان” البريطانية.

علـــى  المشـــرف  الفريـــق  وقـــام 
نظـــام  باســـتخدام  التجربـــة 
الحاسوب الفائق فوكوغو، القادر 
ألـــف تريليـــون   450 علـــى عمـــل 
اختبار في ثانية واحدة، للمقارنة 
بين الـ 3 أنواع من الكمامات حين 

تعريضها لكميات من الرذاذ.
وخالل التجربة، تمكنت كمامات 
البولي بروبيلين من حجب جميع 
قطرات الرذاذ متوســـطة الحجم 
تقريبا، بينما حجبت 90 % فقط 
مـــن القطـــرات ذات األحجام أقل 
من 20 مايكرومتر. أما الكمامات 
القطنية والبوليستر، فلم تحجب 
أكثـــر مـــن 80 % مـــن القطـــرات 
المتوسطة، و60 % من القطرات 

الدقيقة.

الطبية أم القماشية.. أي الكمامتين أفضل؟

ظهرت النجمة 
هازال كايا على 

 Elle غالف مجلة
بنسختها التركية 

في العدد 
الخاص بشهر 

سبتمبر الجاري. 
فأبهرت أنظار 
متابعيها على 

مواقع التواصل 
االجتماعي 

بعدما شاركتهم 
بصورتين من 
إطاللتها عبر 

المجلة.

ــه الــثــانــيــة ــل ــي ــي ذكــــرى رح ــداهلل فـ ــبـ ــي عـ ــل مــحــمــد ع

المطرب الذي تفتحت األزهار لصوته الجميل

بطبيعتـــي أحـــب أن أســـتذكر وأنير 
شـــعلة ذكـــرى القامـــات الفنيـــة التي 
رحلـــت عـــن عالمنـــا وتركت لنـــا إرثا 
اإلبداعيـــة،  األعمـــال  مـــن  ضخمـــا 
الجيـــل  أبنـــاء  عليهـــا  ليتعـــرف 
الكثيـــر  إلـــى  الـــذي يفتقـــد  الحالـــي 
مـــن المعلومات عـــن أولئـــك العظام 
ويحتاج إلى من يخترق عقله ويبلغ 

قراره ويعرفه بهم.
فـــي العـــام 2018 وبعـــد معانـــاة مع 
المرض انتقـــل إلى رحمه هللا تعالى 
المطـــرب الذي تفتحـــت األزهار في 
الحدائـــق لصوتـــه الجميـــل. محمـــد 
علـــي عبـــدهللا ضـــوء اإلبـــداع الذي 
شموســـا  مخلفـــا  بـــاألرض،  يحيـــط 
وعوالـــم ال تنتهي مـــن روعة الطرب 

والفن. 
وفيمـــا يلي نســـترجع ســـيرة الفنان 
محمد علي عبدهللا كما دونها الفنان 
يوســـف محمد في كتابه “عنوا على 

البال”..
في العام 1957 بدأت أول خطواته 
الفعليـــة فـــي هـــذا المجـــال عندمـــا 
البحريـــن  نـــدوة  )بفرقـــة  انتظـــم 
الفنـــان  التـــي أسســـها  الموســـيقية” 
المرحـــوم عبدالواحـــد عبـــدهللا في 
المحـــرق، والتـــي ســـميت بعـــد ذلك 
وهـــي  الموســـيقية”،  “أوال  بفرقـــة 
تعـــد مـــن أوائل الفـــرق الموســـيقية 
فـــي البحرين، فانتظـــم معهم عازفا 
آلـــة  ثـــم  “الهارمنيـــوم”  آلـــة  علـــى 
“األكورديـــون”، حيـــث يعتبـــر الفنان 
فنـــان  أول  عبـــدهللا  علـــي  محمـــد 
بحرينـــي يعزف على هـــذه اآللة مع 
فرقـــة موســـيقية، فبدأ يعـــزف على 
هـــذه اآللة مســـتمتعا دون أن يعلمه 
أحـــد أو يوجهـــه على ذلـــك، وكانت 
بـــذرة الموهبـــة بداخلـــه موجـــودة، 
تكبـــر معه يوما بعد يوم مما ســـاعد 
ذلـــك على إتقانـــه العديد من اآلالت 

الموسيقية خالل مشواره الفني.
انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى “فرقة أســـرة 
هـــواة الفن” فـــي العـــام 1959، وهنا 
بدأ تعلقه بالموسيقى يكبر خصوصا 
وأن هذه الفرقة كانت بارزة في تلك 
الفتـــرة وكانت تضـــم أبـــرز الفنانين 
مـــن  الكثيـــر  ولهـــا  والموســـيقيين 
المشـــاركات، وكانت تقيم الحفالت 
والمهرجانـــات وتشـــارك فـــي إحياء 
إلـــى مخالطتـــه  إضافـــة  األعـــراس، 
كبـــار الفنانين ورؤيتـــه العديد منهم 
بعدمـــا كان يســـمع أصواتهـــم فقـــط 
عبـــر الراديـــو، بـــل الكثيـــر منهم كان 
يشـــاهدهم  أن  حلمـــا  لـــه  بالنســـبة 
ويقـــف بجانبهم، إال أن إصراره على 
بلوغ النجاح والتميز جعل منه اسما 
كبيرا في مجال الغناء والموسيقى، 
حيـــث كانـــت بـــذرة البدايـــة فرقـــة 
نـــدوة البحرين الموســـيقية، وكبرت 
بانضمامه ألسرة هواة الفن، وبعدها 
فرقـــة األنـــوار، وفرقة النجـــوم، كما 

لعـــب نادي شـــط العـــرب دورا كبيرا 
في مشواره الفني.

فـــي مشـــواره الفني الكبيـــر والمميز 
قـــدم هذا الفنان محمد علي عبدهللا 
الكثيـــر من األغانـــي الفنية المتميزة 
التي مازالت تطرب الجميع لما تتميز 
مـــن صـــدق الكلمـــة وروعـــة اللحـــن 
واألداء الجميـــل، وقـــد قـــدم باقـــة 
فنيـــة رائعة تحتوي علـــى مجموعة 
كبيرة مـــن األغاني المتنوعة ما بين 
أغان وطنيـــة وعاطفيـــة وابتهاالت 
دينية، وأثناء مشواره الفني تعاون 
مـــع عـــدد مـــن أبـــرز کتـــاب األغنية، 
تميزت بشكل كبير األعمال الغنائية 
التي تعاون فيها مع الشـــيخ عيسى 
هللا،  رحمـــه  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
حيث يصف محمد علي عبدهللا بأن 
كلمات الشـــيخ عيســـى بن راشد لها 
وقعهـــا الخـــاص والكبير في نفســـه، 
وأنـــه يســـتمتع كثيرا فـــي أداء هذه 
الكلمـــات التي ســـاهمت في نجاحه 

وبـــروزه، مثمنـــا للشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد ثقتـــه بصوتـــه وإمكاناته في 
التلحين خاصة وأن كلماته لم يتغن 

بها..
عبـــدهللا  علـــي  محمـــد  قـــدم  وقـــد 
للســـاحة الفنيـــة 6 ألبومـــات غنائية 
غالبيتهـــا كانت من إنتـــاج المرحوم 
صـــوت  )مؤسســـة  جمـــال  أحمـــد 
وصـــورة( قـــدم فيهـــا أروع أعمالـــه 
الفنيـــة التي مـــازال الجمهور يتغنى 
بها مثل “شـــقد أنـــا ولهان”، “يعني ما 
تدرين”، “هللا کاتب”، “اطري عليكم”، 
“طير الحمـــام”، “دعيـــت عليك”، “ما 
بیـــج تحبينـــي غصـــب”، “عنـــوا على 

البال”، “على حلك تدلل” وغيرها.
وجاء يـــوم اإلثنين الموافق 1 يناير 
وتـــدق  قلبـــه،  نبـــض  ليقـــف   2018
الرحيـــل وتطعـــن  أجـــراس قوافـــل 
الســـاحة الفنية المحلية والخليجية 

بخنجر النواح.

اطلب المساعدة إذا كنت بحاجة إليها، فطبيعتك 
كانت خدمة اآلخرين.

سيكون الحفاظ على توازن مشاعرك مفتاح يوم 
ناجح.

تشعر وكأنك تصطدم بجدار من الطوب في كل 
منعطف.

تحت أشعة الشمس اليوم، رّكز على الجوانب 
اإليجابية.

تأكد من حصولك على قسط كاٍف من النوم، قد 
تبدو مترنًحا.

قد تكون هناك منطقة من حياتك تبدو خيالية 
تماًما اآلن.

حياتك نشطة اليوم، لذا استمتع بهذا االستراحة 
الصغيرة.

أنت في مزاج محب للمرح، ويجب أن تخصص 
وقًتا لالستمتاع.

حافظ على قدر معين من السيطرة على 
عواطفك اليوم.

قد تشعر بالتورط في مشكلة، وهذا يتطلب 
شجاعة.

يوم مناسب جدا للخروج في نزهة بحرية أو 
لقاء.

رّكز على الغذاء الصحي ثم النشاط الرياضي 
بعد ذلك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1952
رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة 

الخوري يستقيل من الرئاسة 
تحت ضغط الشارع، وقبل 

استقالته قام بتشكيل حكومة 
عسكرية برئاسة قائد 
الجيش اللواء فؤاد 
شهاب مكونه من 3 

أعضاء

 1961
األمين العام لألمم المتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه إثر سقوط مروحيته.

 1964
جيش فيتنام الشمالية يعلن أن فرقتين منه قامتا باجتياح فيتنام الجنوبية.

 1502
 كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا وذلك خالل رحلته االستكشافية.

1998
تأسيس منظمة آيكان غير الربحية والتي تعنى بشؤون اإلنترنت.

1907
 مولد إدوين ماكميالن، عالم كيمياء أميركي حاصل على جائزة نوبل.

أسامة الماجد

قال الفنان القدير خالد العبيد إنه قضى معظم وقته 
خـــالل أزمة كورونا فـــي البيت مع أبنائه، موضحا أنه 
اســـتغل هـــذه الفتـــرة فـــي القـــراءة، إذ ال يمـــر يوم أو 
اثنـــان إال وقـــد انتهى من قراءة ربع كتـــاب أو نصفه، 

“فالقراءة عشق”.
وبيـــن العبيد، أثناء اســـتضافته ببرنامج “في 24” مع 
أميـــرة نجـــم عبر تلفزيـــون الكويت، أنه يشـــجع نادي 
القادسية، “فهو بالدرجة األولى الرياضة في الكويت 
كلهـــا، الفتـــا إلى أنـــه يمـــارس رياضة المشـــي بجانب 

منزله والسباحة كذلك، ويميل إلى الرياضة.
وعن إمكان ظهوره مرة أخرى على شاشة التلفزيون، 
ذكر أن ذلك ســـيأتي “مـــع الوقت بإذن هللا”، في حين 
أشاد بجهود العاملين في الصفوف األمامية لمواجهة 

كورونا”.
وحـــول ذكرياتـــه مـــع الفنـــان الراحـــل غانـــم الصالح، 

قـــال العبيـــد إن الصالح فنـــان قوال وفعـــال، معربًا عن 
اشتياقه لألعمال التراثية، ولكن الزمن والوقت تغير.

مـــن ناحية أخـــرى، ذكر أنه يملك حســـابًا في موقعي 
إنســـتغرام، وتويتـــر، ويتواصل مـــع محبيه وجمهوره 
ويجيـــب عن أســـئلتهم، موضحا أن حســـابه يشـــرف 

عليه مدير أعماله نواف الخليل.

كشـــف الفنـــان القديـــر عبدهللا ملك 
من خـــالل برنامج “دراما بحرينية” 
لـــه  حصـــل  طريـــف  موقـــف  عـــن 
“يونـــس  مسلســـل  تصويـــر  أثنـــاء 
واآلخريـــن”، الذي قدم العام 1989، 
وكان مـــن إعداد وســـيناريو وحوار 
أمين صالح وإخراج بسام الذوادي 
أمريكيـــة  قصـــة  عـــن  ومأخـــوذ 
للكاتـــب جيم كيفوفر، إذ أوضح أن 
التصويـــر كان خالل شـــهر رمضان 
“نهـــار”، وكان المشـــهد يحتـــم عليه 
المـــاء،  ويشـــرب  “الثالجـــة”  فتـــح 
فرفض وقال: البد أن أســـأل شـــيخ 
ديـــن وأحصل على فتـــوى، فاتصل 

المحمـــود  عبداللطيـــف  بالشـــيخ 
آنذاك وعندما أخبره باألمر، قال له 
الشيخ: أنت في أي عصر تعيش... 
ولقطـــات  ســـينمائية  خـــدع  هنـــاك 
تركيـــب يفترض أن تســـتعينوا بها، 
وإذا فعلـــت، فعليـــك فطـــر متعمـــد. 
بســـام  المخـــرج  تصـــرف  وبعدهـــا 

الذوادي بعمل الالزم. 

المسلســـل  قصـــة  أن  والمعـــروف 
تتحدث عن يونس، الرجل المشوه 
الذي ال يتقبله اآلخرون، ولهذا فقد 
كون صداقة مع دمية بغية الهروب 
مـــن المجتمـــع، خصوصـــا أنـــه كان 
يشـــتغل في مطعـــم ومهنته تحتم 
عليـــه لقـــاء الناس وتقديـــم الطعام 

لهم.

ــل يـــوم ــ ــي أقــــــرأ الـــكـــتـــب ك ــن ــت ــل ــع كــــورونــــا ج مشـــهد نهـــاري مـــن مسلســـل “يونـــس واآلخريـــن”

خــالــد العبيــد: الــزمــن قــد تغيــر ملك كاد يفطر في رمضان لوال الفتوى
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عودة الحفالت الغنائية في السعودية مع العيد الوطني
عادت من جديد الحياة الفنية والثقافية التي انتظرها الجمهور السعودي منذ أكثر من ٦ أشهر والتي تدعمها هيئة الترفية تحت شعار الذي اعتمدته وزارة الصحة “نعود بحذر”، 
وذلك احتفاال بـ “اليوم الوطني الســعودي” الـ 90 والذي يعد من أهم المناســبات المحببة لقلوب الشــعب الســعودي والعربي، حيث يحتفل فيها محبو الســعودية من جميع أنحاء 

الوطن العربي تحت شعار “همة حتى القمة”.

وأعلـــن النجم عمـــرو دياب عن حفلـــه، المقرر إقامته 
بالســـعودية يوم 26 ســـبتمبر الجاري ضمـــن فعاليات 
االحتفال باليوم الوطني الســـعودي الـ90، في مدينة 

الملك عبدهللا الرياضية.
يشارك في احياء اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠ عدد 
من كبار نجوم األغنية بالعالم العربي ويقام على مدى 
٥ أيـــام متتاليـــة بقاعة الجوهرة داخـــل مدينة الملك 
عبدهللا الرياضية وتنظيم “بنش مارك” العالمية التي 
وضعـــت كافـــة اإلمكانـــات للخـــروج باحتفـــال عالمي 

يتوافق مع اليوم األسمى لدى الشعب السعودي.
وتفتتح أولى حفالت اليوم الوطني الســـعودي فنانة 
العرب أحالم يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك 
عبـــدهللا الرياضية قاعـــة “الجوهـــرة” والتي صرحت 
بأن بينها وبين الســـعودية قصة عشق، وأن تواجدها 
فـــي احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي هـــو مرســـول مـــودة 
ومحبة بين الشعب اإلماراتي والسعودي، فاإلماراتي 
ســـعودي والســـعودي إماراتـــي، وأنا بنت الســـعودية، 

وهذا أقل واجب نقدمه للسعودية.

وفـــي التاريـــخ الوطنـــي 23 ســـبتمبر يصـــدح صوت 
أخطبـــوط العـــود الفنان عبـــادي الجوهـــر والفنانة 
داليـــا مبارك في جدة، حيث أكد عبادي، باعتزازه 
الكبيـــر بالمشـــاركة فـــي هـــذه المناســـبة الوطنية، 

متمنيا أن يقدم أعماالً تنال إعجاب الحضور. 
المصريـــة  النجمـــة   24 يـــوم  احتفاليـــة  وتحيـــي 
أنغـــام والتي ســـتتغنى بأجمـــل ما كتبه الشـــعراء 
الســـعوديون وغيرهـــم، مشـــاركة بحـــب متبـــادل 
بينها وبين الجمهور الســـعودي، حيث أعربت عن 
فخرهـــا بالمشـــاركة في احتفاالت اليـــوم الوطني 

90، معبرة عن شوقها للجمهور في السعودية.
ويرافـــق النجمة أنغام الفنان تامر عاشـــور، والذي 
يشـــارك ألول مرة فـــي احتفاالت اليـــوم الوطني، 
الوطنـــي  اليـــوم  حفـــالت  ختـــام  فـــي  ويشـــارك 
الســـعودي النجـــم المحبـــوب بقـــوة لـــدي الشـــعب 
السعودي محمد حماقي يوم 25 سبتمبر ويختتم 
حفـــالت اليـــوم الوطنـــي الســـعودي الهضبة عمرو 

دياب يوم 26 سبتمبر.

لجأت الممثلة الهندية ريا شاكرابارتي إلى شرطة مومباي لتمنع  «
الصحافة من مالحقتها ومالحقة أفراد عائلتها ومنع وسائل اإلعالم 

من مطاردتها داخل المبنى الذي تقيم فيه، مطالبًة بالحفاظ على الحد 
األدنى من المسافة؛ حتى تتمكن أسرتها من الدخول والخروج من 

المبنى دون مواجهة أي نوع من العوائق.
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صيف السعودية يكشف عن أشهر المواقع السياحية في المملكة
أطلقـــت الهيئـــة الســـعودية للســـياحة 
موسم صيف الســـعودية “تنفس” في 
الفتـــرة من 25 يونيو إلى 30 ســـبتمبر 
2020؛ ليســـتمتع من خاللها الزائرون، 
باكتشـــاف الطبيعة الساحرة، والتنوع 
المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة 
الســـعودية األصيلة في عشر وجهات 
سياحية. “تنّفس روح السعودية”، هو 
العنوان األجمل لقضاء أمتع األوقات، 
أرض  تكتنـــزه  مـــا  علـــى  والتعـــرف 
المملكة من حضـــارات قديمة، وتراث 
غنـــي، وثقافـــة متنوعة، تـــروي تاريخ 

الجزيرة العربية في تقري لفوربس.

الدرعية قلب الرياض

النابض  الــريــاض  قلب  الــدرعــيــة  تعد 
للثقافة والتراث، وتنتشر في الرياض 
وضواحيها شواهد ميالد األمة، حيث 
تقف قلعة المصمك شامخة بين تلك 
المواقع، وهي قلعة مبنية من الطين 
وإذا  عــامــا.   )150( عمرها 
كنت تريد االستمتاع 
تقليدية  بمنتجات 
ــك زيـــــــــــارة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ــريــــاض  ــ أســــــــواق ال
واالستمتاع  القديمة، 
ــا، مــثــل  ــه ــتــجــات ــمــن ب

الــريــاض،  فــي  التاريخي  الـــزل  ســوق 
متنوعة  منتجات  فيه  ُتــعــرض  الــذي 
من  التقليدية  الــيــدويــة  الــحــرف  مــن 
والبخور  والتوابل  المنسوج،  السجاد 

والمالبس التقليدية والتحف.

الزلفي.. أكبر محافظات منطقة الرياض

هي إحدى محافظات منطقة الرياض 
بإقليـــم نجـــد الواقـــع بقلـــب المملكـــة 
الســـياحي  للمصيـــف  وجهـــة  وتعـــد 
بامتيـــاز لما يوجد بها مـــن المتنزهات 
واألماكن الجميلة مثل بحيرة الكســـر 
وروضة السبلة ومتنزه الخل الشبابي 
الترفيهـــي، وكمـــا يوجـــد بهـــا المطـــل 
الشـــرقي “ جبلـــي “ والمطـــل الغربـــي 
“ رملـــي “، وبهـــا العديـــد مـــن المعالـــم 

التاريخية منها قصر ســـعود الذي يعد 
واحدا من أهم المعالم التي توجد في 

المدينة األثرية.

سحر جدة

وعنـــد زيارة المملكـــة البد من التوقف 
فـــي جدة، إذ ال يوجـــد مكان يضاهيها 
فـــي ســـحرها، ووتيـــرة الحيـــاة فيهـــا 
وأســـواقها، والبلـــدة القديمـــة، ناهيك 
عن سواحلها، فهي بوابة مكة المكرمة 

بتاريخها اإلسالمي العريق.
أمـــا كورنيش جدة ، فهـــو متنزه يزيد 
عـــن 30 كيلومتـــرا يعانـــق ميـــاه البحر 
األحمر، يوجد بـــه الكثير من المطاعم 
والحدائـــق  الترفيهيـــة  واألماكـــن 

لالستراحة واالسترخاء.

أصبحـــت المعـــارض في جـــدة، اليوم 
الفنـــون  مـــن  األذواق  جميـــع  تلبـــي 
الحديثـــة، ومـــن أبرزهـــا متحـــف جدة 
للمجسمات الذي يقع على الكورنيش.

الطائف عروس المصايف

وحصـــدت الطائف نصيب األســـد من 
حجم السياحة الداخلية في المملكة، 
األمـــر الذي تّوجها بلقـــب مدينة الورد 
وعروس المصايف الســـعودية، وذلك 
لمـــا تتميـــز بـــه من منـــاخ معتـــدل في 

موسم الصيف.
وتشـــتهر الطائف باألماكن الســـياحية 
المتميـــزة مثـــل المتاحـــف والحدائـــق 
واألســـواق الشـــعبية ومـــزارع الفواكه 
والـــورد والزهور العطريـــة، إلى جانب 

األماكـــن الســـياحية الثقافية كســـوق 
عـــكاظ الذي يحمـــل اســـما واحدا من 

أهم األسواق القديمة.

المنطقة الشرقية موطن المعالم الثقافية

للمملكـــة  الشـــرقية  المنطقـــة  وفـــي 
تاريخـــي  بـــإرث  الزائـــر  يســـتمتع 
هـــي  فالدمـــام  وثقافـــي،  واقتصـــادي 
المدينة الرئيسة في المنطقة، وموطن 
المعالم الثقافية ومركز صناعة النفط 
والغاز فـــي المملكة، ويعد مركز الملك 
عبدالعزيز للثقافـــة العالمية، “ إثراء “، 
وجهـــة ثقافية متنوعة تشـــمل الفنون 

والعلم واآلداب واالبتكار.
ويمكـــن للســـائح قضاء بعـــض الوقت 
في القرية الشعبية في الدمام لتجربة 

تفاعليـــة متكاملـــة، يتعرف من خاللها 
علـــى الحيـــاة في المملكة. واشـــتهرت 
مدينة األحساء الواقعة شرق المملكة 
بأراضيها الخضـــراء الخالبة المدرجة 
في قائمة اليونسكو وموطن أحد أكبر 
الواحـــات في العالـــم، كما تضم مواقع 

تاريخية تعود إلى العصر الحجري.

جمال أبها عاصمة منطقة عسير

تقع عســـير فـــي جنـــوب المملكة بين 
خـــالل  الزائـــر  ويستكشـــف  الجبـــال، 
جولتـــه جمـــال وأســـرار مدينـــة أبهـــا 
التـــي تعـــد عاصمـــة المنطقـــة، حيـــث 
التاريخيـــة  بالمواقـــع  سيســـتمتع 
المحليـــة باإلضافـــة إلى زيـــارة أعلى 
قمة جبلية في شـــبه الجزيرة العربي 
في متنزه الســـودة، بارتفـــاع يتجاوز 
ثالثـــة آالف متـــر، وهـــو متنـــزه ينفرد 
بخصائـــص بيئية خالبة وتعد منطقة 
الباحـــة، متحفا تاريخيا مفتوحا على 
قمة جبل من الصخور البيضاء، تعود 
ألكثـــر مـــن 400 عـــام، وتضـــم متنـــزه 
غابـــة رغـــدان، وهي منطقـــة طبيعية 
وعرة أهلت لتصبح أحد أهم مناطق 
المنطقـــة،  فـــي  الســـياحي  الجـــذب 
تتصـــل بقرية ذي عيـــن عبر الطرقات 

واألودية المتعرجة.

هدى حسين بعد “شغف” تقرأ مسلسل “خاطفة الدمام”
كشـــفت النجمة هـــدى حســـين أنها تقرأ 
حاليا مجموعة مـــن النصوص لالختيار 
خـــالل  مسلســـل  لتقديـــم  بينهـــا  مـــن 
الفتـــرة المقبلـــة، وقالـــت: بعـــد انتهـــاء 
“شـــغف” أجهـــز للدخـــول فـــي تجربـــة 
 4 لـــدي  وحاليـــا  جديـــدة،  دراميـــة 
نصوص ســـأختار فيما بينهـــا، وانتظر 
الصحيـــة  األمـــور  إليـــه  ســـتؤول  مـــا 
الحالية بسبب انتشار وباء “كورونا”، 

فالصورة ضبابية أمام الجميع.
إيـــالف:  لموقـــع  حســـين  وتابعـــت 
لدي نص “المرأة والقطة” للكاتبة 

الكبيـــرة ليلى العثمـــان، وهو عمـــل فيه جرأة 
حاولنـــا أن “نلـــف” حولهـــا، كمـــا عرضـــت علي 
كاتبـــة ســـعودية مسلســـل “خاطفـــة الدمـــام” 
وأظهـــرت اســـتعدادي للمشـــاركة، لكـــن األمـــر 
يحتـــاج إلـــى بعـــض الوقت مـــن أجـــل قراءة 
النـــص بتمعن، ودراســـة قضية العمل بشـــكل 
التـــي  الشـــخصية  خطـــوط  ومعرفـــة  جيـــد، 
ســـأقدمها، مشـــيرة إلـــى أنهـــا تحدثـــت أيضـــا 
مـــع الكاتب حمـــد الرومي حول نـــص درامي 
لـــه، مؤكدة في نفس الســـياق أنهـــا تؤمن بأن 

“الدور هو من ينادي الممثل وليس العكس”.
وعن سبب غيابها الفترة الماضية عن التواصل 

مع جمهورها عبر “الاليف”، قالت هدى حسين 
في لقاء مع متابعيها بـ “انستغرام”: أنا كسولة 
على “السوشـــيال ميديا”، وطولت الغيبة هذه 
المـــرة؛ ألن نفســـيتي كانت “تعبانـــة” من بداية 
أزمـــة “كورونا”، وكنت قلقة وأنا أتابع الحاالت 
و”حاشـــني  العالـــم،  دول  وكل  الكويـــت  فـــي 
شوية تشـــاؤم”، ولكن خرجت من هذه الحالة 
بالتقـــرب إلـــى هللا ووجود إخوانـــي والتفاؤل 
بـــأن القـــادم أفضـــل، وأعتقـــد أن الجميـــع كان 
“َتِعًبـــا” بســـبب األخبـــار التـــي نســـمعها يوميـــا، 
الفتـــة إلـــى أنها لم تقرر تقديم عمل مســـرحي 
فـــي عيد األضحـــى المقبل، في ظل اســـتمرار 

األزمة الصحية ولضمان سالمة الجمهور.
وعن أصعب دور درامي في حياتها، أوضحت: 
أصعب مسلســـل، وليس دورا هـــو “إقبال يوم 
أقبلـــت”، وأيضـــا “غصـــون فـــي الوحـــل”؛ ألن 
“الكاركتـــرات” فيهمـــا كانت صعبـــة و”متعبة”، 
إلـــى أنهـــا تريـــد تقديـــم دور باللغـــة  مشـــيرة 
العربية الفصيحة لشـــخصية نسائية تاريخية 
لها تأثير، رافضة الحديث عن مسلسها األخير 
“شـــغف”، قائلـــة: هذا العمـــل يحتاج إلـــى لقاء 

خاص به للحديث عنه باستفاضة.
من جانب آخر، تحدثت حســـين عن المســـرح 
ومـــدى اشـــتياقها لـــه، قائلـــة: أتمنـــى أن يعود 

المســـرح مـــن جديد نهاية هذه الســـنة، وتعود 
األفـــراح مـــرة أخـــرى، مؤكـــدة أنهـــا تحب كل 
مســـرحياتها و ”اشـــتغلها من قلب”، لكنها ترى 
والذيـــب” كان نجاحهـــا  “ليلـــى  أن مســـرحية 
باهرا وكبيرا عن غيرها واستمر عرضها لفترة 

طويلة.
وعن األعمال الكوميدية، ردت: لديَّ مسلســـل 
النوفـــي،  منـــى  للكاتبـــة  كوميـــدي”  “اليـــت 
اســـمه “طباخـــة االنســـتغرام”، وهـــو من ضمن 
النصـــوص التـــي أقرأهـــا، ملمحـــة إلـــى أنهـــا ال 
تمانـــع من المشـــاركة في فيلم ســـينمائي، لكن 

بشرط توافر القصة المناسبة.
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سنغافورة: مكافآت مالية لمن يعتني بصحته
تنفــق الــدول المتقدمــة أمــواال كثيــرة لتمويــل برامــج 
الطبيــة  الفحوصــات  توفــر  التــي  الصحيــة،  الرعايــة 
واألدوية لمواطنيها بأســعار في متنــاول الجميع، بينما 
تعتبــر دول أخــرى أن الوقايــة خيــر من العــاج وتبتكر 

طرقا جديدة لحماية صحة مواطنيها.
لكــن دولــة ســنغافورة أطلقــت برنامجــا وطنيــا يهــدف 
إلــى الحفــاظ على صحة مواطنيها والتقليل من نســب 
المرض، بتشــجيع الرياضة واتباع اإلرشــادات الصحية 

الازمة في جميع األنشطة الحياتية.
وقالــت وكالــة “بلومبــرغ”: إن الحكومــة في ســنغافورة 
الذيــن  مواطنيهــا  لمكافــأة  وطنيــا  برنامجــا  أطلقــت 
يتبعــون إجــراءات الصحة العامة ويمارســون الرياضة 
بمعدالت تجعل صحتهم أفضل وتقلل نســب إصابتهم 

باألمراض.
وتابعــت “ســتتم مراقبة البرنامج عــن طريق تطبيقات 
إلكترونيــة مثل ســاعة “أبل” وتطبيقــات “آيفون”، التي 
يمكنها متابعة األنشــطة اليومية لكل شــخص مشــترك 

في هذا البرنامج.
وســتمنح الحكومــة مــن يتبعــون اإلجــراءات المثاليــة 
فــي ممارســة الرياضــة يوميــا والحفــاظ علــى عــادات 

صحيــة علــى مــدار اليــوم وأثنــاء الليــل، جوائــز مادية 
يتــم تقديرهــا وفقــا لبرنامج خطــط المكافــآت “ريوارد 
ســكيم”، الذي يمنح كل شــخص الجائزة المناسبة وفقا 

لمستوى التزامه اليومي.
وتمتــد مــدة تلــك المبــادة علــى مــدى عاميــن، ويمكــن 
أن  ســنغافورة  فــي  المقيميــن  مــن  فيهــا  للمشــاركين 
يحصلــوا علــى مكافــآت ماليــة تصــل إلــى 280 دوالرا، 
البرنامــج  هــذا  أن  أوضحــت  التــي  الوكالــة،  بحســب 
سيحفز المشاركين فيه التباع عادات غذائية منضبطة 

والحفاظ على عادات النوم السليم لحماية صحتهم.

أن  للمــزادات،  كريســتيز  دار  أعلنــت 
هيــكا عظميا لديناصور “تي ريكس”، 

سيعرض في مزاد في نيويورك.
وبحســب صحيفــة “نيويــورك تايمز”، 
يقــام المــزاد يوم الســادس من أكتوبر 
أن  المــزادات  دار  وذكــرت  المقبــل. 
الهيــكل العظمي الذي اكتشــفه ســتان 
يحقــق   ،1987 العــام  ساكريســون 
توقعات بتحقيق سعر بيع قياسي لن 

يقل عن 8 مايين دوالر.
وقال جيمس هايسلوب، رئيس قسم 
دار  فــي  الطبيعــي  والتاريــخ  العلــوم 
كريســتيز، إن هــذا البيــع يعــد “فرصة 

واحدة في كل جيل”.
وســيتم عــرض الهيــكل للبيــع بالمــزاد 
الحديــث  الفــن  روائــع  جانــب  إلــى 
أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا  والمعاصــر، 
ميشــيل  وجــان  بولــوك  جاكســون 

باسكيات.

“ديناصور للبيع”.. 
وتوقعات بسعر 

خيالي
أريــاف  أحــد  فــي  بــري  ذئــب  خطــف 
محافظــة الرقة الســورية طفــا صغيرا، 
وتدخل شــابان من أهــل قريته لتحصل 
إلــى  معركــة بينهمــا وبيــن الذئــب أدت 
تحريــر الطفــل وإصابــة الثاثــة بجروح 

من أنياب الذئب.
وتعتبــر هــذه الحادثة األولــى من نوعها 
بــري  ذئــب  فــي ســوريا. حيــث خطــف 
طفــاً فــي منطقــة معــدان بريــف الرقــة 

الشــرقي، يــوم الثاثــاء، بحســب موقــع 
“خبر اليوم”.

وهاجــم ذئــب منــزل الطفــل، الــذي يبلــغ 
مــن رأســه  أشــهر وحملــه   8 العمــر  مــن 
بــه. ولحــق شــابان مــن القريــة  وهــرب 

بالذئب وأنقذا الطفل من بين أنيابه.
وأدى ذلــك إلــى إصابــة الشــابين ببعــض 
الجــروح، وكذلــك أصيــب الطفــل بجرح 

قاطع ونازف على خده.

فــي واقعــة غريبــة مــن نوعهــا، يبحــث 
األمــن فــي أوغنــدا عــن أكثــر مــن 200 
الســجن، واقتحمــوا  ســجين فــروا مــن 
مستودًعا لألسلحة، ثم خلعوا مابسهم 
فــي  نائيــة  بريــة  منطقــة  إلــى  وهربــوا 

شمال شرق الباد.
وقتــل 3 أشــخاص علــى األقــل، جنــدي 
الـــ  الهاربيــن  بيــن  مــن  آخــران  واثنــان 
219، فــي تبــادل إطــاق النــار، بحســب 

البريغاديــر فافيــا بيكواســو، المتحدثة 
مــن  الهــروب  ووقــع  الجيــش.  باســم 
الســجن بعــد ظهــر األربعــاء، بالقرب من 

ثكنات الجيش في منطقة موروتو.
لتجنــب  مابســهم  الســجناء  وخلــع 
التعــرف عليهــم بزيهــم األصفــر المميــز 
موروتــو،  جبــل  ســفوح  إلــى  وركضــوا 
وهــي منطقــة قليلــة الســكان وصفتهــا 

المتحدثة بأنها “برية”.

تحرير طفل من أنياب ذئب

أوغندا تبحث عن “السجناء العراة”

من أسبوع الموضة في العاصمة 
الصينية، بكين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عثــر رجــل مــن ســكان مدينــة بيســك 
بجنــوب ســيبيريا علــى حجــر غريــب 
الشكل وذلك بعد أن ذهب لجمع الفطر 
يأخــذه  أن  الرجــل  وقــرر  غابــة.  فــي 
للبيــت، إذ درســه واشــتبه بــأن الحجر 
الخبــراء.  استشــارة  فقــرر  نيــزك  هــو 
وأكد البروفيســور فــي جامعة “ألتاي” 
أناتولــي  اإلنســانية  والعلــوم  للتربيــة 
التــي وجدهــا  الشــظية  أن  غوســيف 
غوســيف  وقــال  نيــزك.  هــي  الرجــل 
لصحيفــة  بــه  أدلــى  حديــث  فــي 
“كومسومولســكايا برافدا”: إن النيزك 
الحديدي الذي يزن 530 غراما ســقط 
علــى األرض منــذ أســبوعين بالقــرب 
من قرية فومينســكي. وبلغت كثافته 
5.3 غــرام/  ســنتيمتر مربــع. ويتكــون 
النيــزك من الحديــد الصافي. وأوضح 
أن عمــره يقــدر بـــ 4.5 مليــار عامــا، ما 

يناسب عمر كوكب األرض.

صدمــة تعــرض لهــا ركاب حافلــة فــي 
بعــد  البريطانيــة،  مانشســتر  مدينــة 
ركــوب رجــل قــرر اســتبدال الكمامــة 
لوقايتــه من اإلصابة بفيروس كورونا 
المســتجد، بأفعى. وقالت امرأة كانت 
علــى متــن الحافلــة، إنها اعتقــدت أن 
الرجــل كان يضــع “قناعــا غريبــا”، قبل 
أن تاحظ رأس األفعى وهي تتحرك، 
لــم  الــركاب  معظــم  أن  إلــى  مشــيرة 
ياحظــوا وجودها. وتفرض القوانين 
أو  الكمامــات  ارتــداء  بريطانيــا  فــي 
غيرها من األغطية المناســبة لتغطية 
األنف والفم لمكافحة تفشي فيروس 
كورونــا. وقــال متحــدث باســم هيئــة 
“تنــص  مانشســتر:  فــي  المواصــات 
التوجيهــات الحكوميــة بوضوح على 
مــن  وليــس  قنــاع،  ارتــداء  ضــرورة 
الضــروري أن يكون قناعا جراحيا، إذ 
بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم .

العثور على نيزك 
يقدر عمره بـ 4.5 

مليار عام

رجل يستبدل 
الكمامة بأفعى 

ويصدم من حوله
تســتعد الهيئة العامــة للترفيه في المملكة 
الفعاليــات  مــن  عــدد  الســعودية، إلطــاق 
التــي تشــارك بهــا بمناســبة اليــوم الوطني 
الســعودي الـــ 90، ومــن بينهــا أكبــر عــرض 

جوي لليوم الوطني على اإلطاق.
فــي  للترفيــه  العامــة  الهيئــة  وذكــرت 
مــن  “بتوجيــه  أنــه  اإللكترونــي،  موقعهــا 
آل  تركــي  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــيخ، وتحــت شــعار “همة حتــى القمة”، 

تســتعد الهيئة إلطاق عدد مــن الفعاليات 
التــي تشــارك بهــا بمناســبة اليــوم الوطني 
مــن  عــدة  فــي مناطــق   ،90 الـــ  الســعودي 
االحتفــاالت  أن  وأضافــت  المملكــة”. 
التاحــم  قيــم  تجســد  “التــي  الوطنيــة 
والــوالء للشــعب الســعودي”، تضم عروضا 
جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة 
عســكرية وأخــرى مدنيــة، فــي أكبر عرض 

جوي لليوم الوطني على اإلطاق.

السعودية تستعد ألكبر عرض جوي

ملكة هولندا ماكسيما تركب الدراجة الهوائية خال زيارتها لمقاطعة 
فريزالند )أ ف ب( وأضافت “سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ23 من سبتمبر على 

شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصرا، كما تتضمن الفعاليات عروضا لأللعاب النارية المتنوعة في 
مواقع مختلفة عدة، سيتم إطالقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني”.

فتــح مطعــم بلجيكــي، معلــق في الســماء علــى ارتفــاع 50 متــرا، أبوابه 
أمــام الــزوار مع مراعاة التباعــد االجتماعي، بعد إغالقه بســبب جائحة 

كورونا.

ويسمى المطعم “عشاء في السماء”، 
إذ بــدأ عملــه فــي بلجيــكا وامتد إلى 
دول أخــرى وأصبــح لــه فــروع فــي 

نحو 60 دولة.
ويقوم الزبائن بالجلوس على مقاعد 
حــول  جيــد  بشــكل  تثبيتهــم  ويتــم 
طاولــة، بينما يقوم طهاة مشــهورون 

بتحضير الطعام لهم.
المطعــم،  اســتيعاب  أن  إلــى  ويشــار 
قبــل الجائحــة، كان 22 شــخصا أمام 

ظــل  فــي  ولكــن  الواحــدة،  الطاولــة 
الجائحــة انخفــض عــدد الزبائن أمام 
الطاولة الواحدة إلى 4 أشخاص، كما 
تــم الفصــل بيــن الطــاوالت وأتيحت 
مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي 
الخدمة، وفق وكالة “رويترز”. وسعر 
الخدمــة التــي يقدمهــا المطعــم 295 
أو  للشــخص  دوالرا(   350( يــورو 
150 يــورو لحفات بعد الظهر خال 

عطلة نهاية األسبوع.

“عشاء في السماء”

كشــف كتــاب جديــد عــن حجــم 
الثانيــة،  إليزابيــث  الملكــة  ثــروة 
والتــي تقــدر بنحــو 515 مليــون 

دوالر.
“إكســبرس”  صحيفــة  وبحســب 
البريطانيــة، قــال خبيــر الشــؤون 
مكلــور  ديفيــد  الملكيــة،  الماليــة 
في كتابه، إن الملكة تلقت زيادة 

بنســبة 55 % فــي اإلعانــات الزراعيــة، لتزيد ثروتها بنحو 64 مليون دوالر. وتشــتهر 
الشؤون المالية للعائلة المالكة بأنها سرية، غير أن تلك الزيادة في اإلعانات أدت إلى 
تضخم خزائن الملكة. وتشكل العقارات الجزء األكبر من ثروة الملكة الخاصة، حيث 
تتضمن التقييمات األولية ألصول صاحبة الجالة، قصر باكنغهام بجانب المجموعة 

الملكية والمساكن الرسمية األخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس.
وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة 372 في قائمة أغنياء العالم.
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