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أعلن مصرف البحرين المركزي عن اســـتجابة المصارف 
بتأجيـــل مدفوعـــات القروض لعمالئها حتـــى نهاية العام 
الجـــاري بمـــا ال يؤثـــر علـــى ســـيولة المصـــارف ومالءتها 
المالية، على أن يتم احتســـاب أســـعار الفائدة والرســـوم 
المقـــررة مـــن قبـــل المصارف علـــى هذه القـــروض خالل 

فترة التأجيل.
وأكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن اســـتجابة المصـــارف بتأجيل 
مدفوعـــات القـــروض حتـــى نهاية العـــام الجـــاري، تأتي 

استمراًرا لمبادرات الحزمة المالية واالقتصادية. 
وكشـــفت مصادر عليمة بالقطاع البنكي لـ ”البالد” عن أن 
تأجيل مدفوعات القروض ســـيلزم العميل دفع نحو 31 
دينارا و200 فلس، بواقع 10 دنانير و500 فلس عن كل 

ذلك كرسوم مقررة إليقاف القسط.
وقالـــت المصـــادر للصحيفـــة: كما ســـيتقرر إضافة فائدة 
على قيمة القسط تصل إلى نحو قسطين زيادة كمجموع 
لنســـب الفوائد لـ 3 أشهر أي ســـتزيد على كل عميل نحو 
5 شـــهور إضافية نهاية الفتـــرة المقررة للقرض. وأفادت 
بـــأن معظـــم البنـــوك لم تحســـم عمليـــة تأجيـــل القروض 

وكيفية احتســـاب الفوائد وما تم اســـتعراضه ســـالًفا هو 
ما هو معمول به حالًيا لدى البنوك التي تســـمح بتأجيل 

القروض.
وبالنســـبة للمصـــارف اإلســـالمية، أشـــارت المصـــادر إلى 
أن قواعـــد الشـــريعة الناظمـــة لعمـــل المصـــارف ال تجيز 
تأجيـــل األقســـاط، لذلـــك يتفاكـــرون حاليـــا إليجـــاد آلية 
جديـــدة تضمن الفائدة المرجـــوة للعمالء من المواطنين 

والشركات والتي تتشكل في عملية تأجيل األقساط.
ولفتـــت المصادر إلى أن البنوك اإلســـالمية ســـتلجأ على 
األرجح إلى عملية شـــراء القـــرض ومن ثم البدء بعملية 
إعـــادة جدولة قرض جديد بالمهلة المحدد النتهاء فترة 
قـــرض علـــى كل عميل مـــع إعطاء العميـــل فائدة تأجيل 
دفـــع األقســـاط لحد 3 أشـــهر أي مع مطلع العـــام الجديد 
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تأجيل القروض حتى نهاية العام مع فائدة
البنوك اإلسالمية تلجأ للشراء... و “التجارية” تحتسب الفائدة آلًيا

المنامة - المصرف المركزي
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
أن  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
اتخـــذ  خليفـــة،  آل  عيســـى 
بحكمتـــه  الشـــجاع  قـــراره 
المعهـــودة من أجـــل إحالل 
الســـالم فـــي المنطقـــة، مـــن 
خـــالل المضـــي فـــي توقيع 

إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
جـــاء ذلـــك في اجتمـــاع وزير الخارجيـــة، أمس بالديوان العـــام للوزارة، 
مـــع عدد مـــن كتاب الرأي فـــي الصحافة المحلية، بحضـــور وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، والرئيس 
التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطنـــي يوســـف البنخليـــل، وعدد مـــن كبار 

المسؤولين في وزارة الخارجية.
وأوضـــح وزيـــر الخارجية إن إعالن تأييد الســـالم خطـــوة مهمة لمملكة 
البحرين، وهي ليســـت موجهة ضد أحد، فالبحرين تؤمن بمبادئ حسن 
الجـــوار وحـــل الخالفـــات بالطـــرق الســـلمية، وفـــق مبادئ ميثـــاق األمم 
المتحدة، وتســـعى إلى أن تكون هذه المنطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة 

لصالح شعوبها.

وزير الخارجية: توقيع إعالن التأييد 
خطوة مهمة ليست موجهة ضد أحد

المنامة - وزارة الخارجية

)03(
)05 و07(

الشــعلة: االنقســام أضر بالقضية والتجربة علمتنا أال نعول على الوسطاء

السالم يجعلنا في موقع أقوى لمساندة الفلسطينيين

قال رئيـــس مجلس إدارة صحيفة “البالد” 
وزير العمل األســـبق عبدالنبي الشـــعلة إن 
الخليـــج العربـــي بقي فـــي عيـــن العاصفة 
لســـنوات وســـنوات طويلـــة، مررنـــا فيهـــا 
بحروب وتطورات دموية وأعمال إرهابية 
وتعثر للقضية الفلسطينية ألسباب كثيرة، 
أهمها انقســـام البيت الفلســـطيني نفســـه. 
وأضاف الشـــعلة “حـــان الوقت لكي تخرج 
هذه المنطقة من عين العاصفة”. جاء ذلك 
على هامش مشـــاركته متحدثا رئيسا في 
النـــدوة الحواريـــة التي نظمتهـــا مجموعة 
“تالل نيوز” اإلعالميـــة على تطبيق “زوم” 
تحـــت عنـــوان “الخليـــج العربي فـــي عين 
العاصفـــة”، وشـــارك بها عدد مـــن الباحثين 
محمـــد حســـن  وأدارهـــا  والمتخصصيـــن، 

العرادي.
عالقـــات  تقيـــم  “أن  الشـــعلة  وأردف 

دبلوماســـية مع إســـرائيل، ال يعني التخلي 
عن القضية الفلســـطينية، أو عن التزاماتنا 
تجاههـــا أو إســـقاطها، بـــل بالعكـــس، هـــذا 
يجعلنا في موقع أقوى لمســـاندة أشـــقائنا 
الفلســـطينيين للحصـــول علـــى حقوقهـــم، 
لندخـــل معهـــم مـــن الداخـــل، وليـــس عبـــر 

الوســـطاء، الذيـــن أثبتـــت التجـــارب عـــدم 
إمكان التعويل عليهم”. وقال إن”االنقسام 
الفلســـطيني نفســـه أضر بالقضية نفســـها، 
إضافة إلى ما هو موجود من قضايا فساد 
مالية وغيرها هنالك، فهل نالم نحن اليوم 

لمواقفنا وقراراتنا؟”.

عبدالنبي الشعلة متحدثا في الندوة الحوارية

المنامة - وزارة الداخلية

بنـــاء علـــى مـــا تلقـــاه اإلعـــالم 
األمنـــي بـــوزارة الداخليـــة مـــن 
تساؤالت واستفســـارات بشأن 
“أخبـــار  صحيفـــة  نشـــرته  مـــا 
الخليـــج” فـــي صـــدر صفحتهـــا 
األولـــى أمـــس بعنـــوان “إحباط 
كبيـــر”،  إرهابـــي  مخطـــط 
أن  الداخليـــة  أوضحـــت وزارة 
القضية المشـــار إليها تعود إلى 
 ،2020 الجـــاري  العـــام  بدايـــة 
أمـــام  حاليـــا  منظـــورة  وهـــي 
المحكمـــة المختصـــة، ومـــن ثم 
فإنهـــا ليســـت بجديـــدة، كما أن 
نشـــر تفاصيـــل القضية بشـــكل 
غير دقيق وبهذا األسلوب يؤثر 
علـــى ســـيرها أمـــام المحكمـــة، 

بالصحيفـــة  األحـــرى  وكان 
مراعاة اإلطار الزمني الصحيح 
والواقعـــي فـــي هـــذا الســـياق، 
اإلعـــالم  وســـائل  بـــكل  مهيبـــة 
المهنيـــة  بالمعاييـــر  االلتـــزام 

المعمول بها في هذا المجال.

أن  الداخليـــة  وزارة  وبينـــت 
الصحافـــي  العـــرض  طريقـــة 
اللبـــس  مـــن  حالـــة  أحدثـــت 
وإقليميـــا،  محليـــا  والبلبلـــة 
مؤكديـــن أن األجهـــزة األمنيـــة 
ملتزمـــة بـــأداء واجباتهـــا فـــي 
حفظ أمـــن الوطن. كمـــا تتطلع 
يســـود  ألن  البحريـــن  مملكـــة 
األمن والســـالم ربوع المنطقة، 
وأن يـــدرك العالـــم أن البحريـــن 
والتعايـــش  التســـامح  بلـــد 
واالنفتـــاح على اآلخـــر، باعتبار 
ذلـــك أساســـا لتحقيـــق الســـالم 
العالمـــي. هـــذا مـــا لزم اإلشـــارة 
هللا  حفـــظ  وتوضيحـــه،  إليـــه 

البحرين من كل سوء.
)04(

المنامة - تطوير للبترول

وقعت شركة تطوير للبترول اتفاقية جديدة لدراسة مشتركة بشأن 
القاطع البحري رقم 2 مع شـــركة ايني اإليطالية بتاريخ 13 ســـبتمبر 
2020. وتوقـــع المديـــر العام االستكشـــاف والتطوير بشـــركة تطوير 
للبتـــرول يحيى األنصاري حفر القاطع البحري رقم 1 مع نهاية العام 

الجاري، أو بداية العام المقبل.
وأوضح لـ “البالد” أن عمليات الحفر بالقاطع مع شركة إيني اإليطالية 
كان مـــن المقـــرر لها هذا العام ولكن بســـبب ظـــروف جائحة فيروس 

كورونا ارتأت الشركة تأجيل عمليات الحفر إلى نهاية العام.

“تطوير” و“ايني” توقعان 
اتـفـاقـيــة جــديــدة

)07(

“العليا للثروات” تناقش مستجدات مشروعات النفط والغاز

سمو ولي 
العهد يترأس 

اجتماع اللجنة 
العليا للثروات 

الطبيعية 
واألمن 

االقتصادي عن 
بعد

تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة االجتمـــاع 25 للجنة العليا 
االقتصـــادي  واألمـــن  الطبيعيـــة  للثـــروات 
الـــذي عقـــد عـــن بعـــد، إذ ناقشـــت اللجنـــة 
الموضوعات المتصلة بمستجدات مشاريع 
النفـــط والغـــاز. كمـــا اطلعـــت اللجنـــة على 
مســـتجدات عمليات االستكشـــاف وإنتاج 

الغاز الطبيعي.

0607101412

القحطاني يدعو الرياضيين للمشاركة في التجارب السريريةفاصل موسيقي... كلنا ألجل السالمإسرائيل ال تستبعد اغتيال نصر اهللالريال اإليراني النخفاض قياسيمليون “pcr” للعمالة األجنبية
أعلن رئيس اللجنة النوعية  «

الدائمة لحقوق اإلنسان بمجلس 
النواب النائب عمار البناي أن 

البحرين أجرت أكثر من مليون 
فحص عشوائي مجاني للعمالة 

في أماكن سكنهم، ولجميع 
القادمين من الخارج.

تراجع الريال اإليراني إلى مستوى  «
قياسي منخفض مقابل الدوالر 
في السوق غير الرسمية أمس، 
بعد يوم من إعالن إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب إعادة 
فرض جميع عقوبات األمم 

المتحدة على طهران.

لم يستبعد قائد المنطقة  «
الشمالية بالجيش اإلسرائيلي 

أمير برعام، أن يكون األمين 
العام لحزب الله اللبناني حسن 

نصر الله هدفا لالغتيال “في 
ظل ظروف معينة”، دون أن 

يحددها.

أتحفنا تلفزيون البحرين  «
بفاصل موسيقي إبداعي عن 

“السالم”. وجاء في كلمات 
الفاصل اإلبداعي “كلنا ألجل 

السالم بالفعل ال بالكالم، هي 
رسالة من وطنا حبرها حب 

ووئام”.

وجه استشاري األمراض المعدية  «
بالمستشفى العسكري عضو الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد 19(  المقدم طبيب القحطاني 
رسالة إلى الرياضيين قدم فيها دعوة 

مفتوحة للمشاركة في التجارب السريرية 
للقاح المحتمل لفيروس كورونا.

وزير الخارجية يجتمع مع عدد من كتاب الرأي

القضية المنشورة بصحيفة محلية ليست جديدة

إبراهيم النهام

“الداخلية”: التفاصيل نشــرت بطريقة غير دقيقة وأحدثت لبًســا



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بنـــاًء على توجيهات ســـمو رئيس 
تخفيـــض  إلـــى  الراميـــة  الـــوزراء 
األعباء المعيشية على المواطنين، 
وفـــي إطار قـــرار مجلـــس الوزراء 
بمســـاواة المواطنين المستأجرين 
البلديـــة  الرســـوم  مـــن  للمســـاكن 
المالكين لمســـاكنهم،  بالمواطنيـــن 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وزاريـــة  قـــرارات  خلـــف  عصـــام 
وإعفـــاء  وإســـقاط  لتخفيـــض 
الرســـوم البلديـــة على 155 أســـرة 
بحرينية ال تمتلك مســـاكن خاصة 
بها وتسكن في مساكن مستأجرة 

خالل شهر أغسطس الماضي. 
وأوضـــح وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف أن هـــذه القـــرارات 
تأتي تنفيـــًذا للرغبة الســـامية من 
قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الراميـــة إلـــى توفير حيـــاة كريمة 
عـــن طريـــق  المواطنيـــن،  لجميـــع 

تخفيـــض األعبـــاء المعيشـــية عن 
كواهلهـــم، من خالل رســـوم بلدية 
مخفضة ومنسجمة مع احتياجات 
هـــؤالء المواطنيـــن، وكذلك إعفاء 
بعـــض ذوي الدخـــل المحـــدود من 
ســـداد الرسوم مستقبال أو إسقاط 

ديونهم القديمة. 
البلديـــات  لقانـــون  وفقـــا  وأشـــار 
رقـــم )35( لســـنة 2001 والمعـــدل 
 2001 )38( لســـنة  بالقانـــون رقـــم 
وعلـــى الالئحة التنفيذيـــة لقانون 
البلديـــات الصـــادر بقـــرار مجلـــس 
 2002 لســـنة   )16( رقـــم  الـــوزراء 
وبخاصـــة الفقـــرة )ب( مـــن المادة 
المذكـــورة  الالئحـــة  مـــن   )48(
وبنـــاء علـــى عرض مديـــري عموم 
البلديات فقد تم تخفيض الرسوم 
البلديـــة عـــن 155 أســـرة بحرينية 
وإســـقاط  البلديـــة  الرســـوم  مـــن 
أســـر   3 عـــن  البلديـــة  الرســـوم 
بحرينيـــة وإعفاء 8 أســـر بحرينية 
مـــن الرســـوم البلديـــة خالل شـــهر 

أغسطس 2020. 

خلف: إعفاء 155 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية

المنامة - وزارة الداخلية

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إدارة  نجحـــت 
واإلبداع اإللكتروني بوزارة الداخلية، في 
تســـجيل مركز إقليمي متقـــدم، يعكس ما 
تتمتـــع به من قـــدرات تقنية ومـــا طرحته 
من مشـــروعات ابتكاريـــة، من خالل الفوز 
بــــ 3 جوائز في مســـابقة ســـتيفي العالمية 
2020 لالبتـــكار فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
على مســـتوى الشـــرق األوســـط، مـــن بين 
فيمـــا  دولـــة،   17 تمثـــل  مشـــاركة   500
شـــملت لجـــان التحكيـــم األربـــع 70 خبيرا 
مختصـــا في مجـــاالت التقنية والتخطيط 

االستراتيجي واالبتكار.
وتمثلت الجوائز الثالث في جائزة االبتكار 
وتوظيفهـــا،  التكنولوجيـــا  تطويـــر  فـــي 
وجائـــزة االبتكار اإلداري في المؤسســـات 

الحكوميـــة، وجائـــزة االبتـــكار فـــي إدارة 
التقنية والتخطيط والتنفيذ.

مـــن جهتـــه، أكـــد مديـــر إدارة تكنولوجيـــا 
المعلومـــات واإلبـــداع اإللكترونـــي المقدم 
تنفيـــًذا  أنـــه  الســـادة  محمـــد  إبراهيـــم 
وتشـــجيعه  الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات 
للمشـــاركة فـــي المحافـــل الدوليـــة وإبـــراز 
جهود وإنجازات الوزارة، شـــاركت اإلدارة 
فـــي هـــذه المســـابقة العالميـــة فـــي مجال 
هـــذا  وحققـــت  التكنولوجـــي،  االبتـــكار 
اإلنجـــاز الرفيـــع الـــذي نعتـــز بـــه؛ باعتباره 
ثمرة جهود مشـــتركة ومتواصلة من أجل 
تحقيق رؤية الوزارة في الريادة واإلبداع 
مـــن خـــالل تنفيـــذ اســـتراتيجية التطويـــر 
التـــي اعتمدتهـــا اإلدارة منـــذ العـــام 2004 

ولغاية 2022 .
 3 فـــي  تمثلـــت  المشـــاركة  أن  وأوضـــح 
اســـتعراض تجربـــة فريـــق  هـــي  محـــاور، 
العمـــل بنـــاًء على التخصصـــات الموجودة 
ومـــا يتمتع به مـــن خبـــرات وإمكانات في 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات، ومـــا قام 
بتنفيـــذه من مشـــروعات تقنية، ســـاهمت 
اإلداري  العمـــل  بمنظومـــة  االرتقـــاء  فـــي 
بالـــوزارة، وكذلـــك منهجيـــة العمـــل التـــي 
يســـير عليها فريق العمـــل لتحقيق أهداف 
اســـتراتيجية التطويـــر، مشـــيرا كذلك إلى 
اســـتعراض خطـــط التطويـــر فـــي اإلدارة 
وعناصرها ومراحل تنفيذها باالنتقال من 
اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة الذكية، فضال 
عن مؤشـــرات قياس األداء وفاعليته وما 

تميزت به كل مرحلة من إنجازات وربطها 
باألهـــداف الرئيســـة وما تحقـــق من خالل 
تنفيـــذ هذه االســـتراتيجية وانعكاس ذلك 

على جودة منظومة العمل اإلداري.
وأشار إلى أن المشاركة شملت استعراض 

أحد أبرز األنظمة اإللكترونية، التي قامت 
 15 خـــالل  وتفعيلهـــا  بإعدادهـــا  اإلدارة 
عامـــا وهو نظـــام المراســـالت واألرشـــيف 
اإللكتروني بإصـــداره الخامس، وما حققه 
من نتائج في تسهيل وتوحيد اإلجراءات 

المراســـالت  بـــدورة  المتعلقـــة  اإلداريـــة 
والمعامـــالت اليومية بالوزارة، إضافة إلى 
توفيـــر الجهـــود وتقليل الكلفـــة وما يتمتع 
به هـــذا النظام من خصائـــص تتعلق بأمن 
اإلداريـــة  والرقابـــة  المعلومـــات  وحمايـــة 
والمتابعة الدورية لجميع المعامالت التي 

تتم من خالله.
وختم المقدم إبراهيم الســـادة بالقول “إن 
نيل اإلدارة 3 من جوائز ســـتيفي العالمية، 
ومشـــروعاتها  اإلدارة  لعمـــل  تتويـــج 
االرتقـــاء  خطـــوات  وإحـــدى  المتقدمـــة 
والتطويـــر، كمـــا يشـــكل دافعا لبـــذل مزيد 
فـــي ظل دعم وتوجيهـــات وزير الداخلية، 
الذي نوجه له كل الشكر واالمتنان على ما 

نالقيه من دعم واهتمام وتشجيع”.

الــتــطــويــر خـــطـــوات  وإحـــــدى  ــا  ــه ــات ــروع ــش وم اإلدارة  لــعــمــل  ــج  ــوي ــت ت ــادة:  ــ ــس ــ ال

“تكنولوجيا الداخلية” تفوز بـ 3 جوائز في “ستيفي العالمية”

المنامة- بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيَسي مالطا 

وأرمينيا وحاكم 
عـام بليـز

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهوريـة  رئيس  إلــى  تهنئة  برقية 
مالطا جورج فيال، ورئيـس جمهورية 
وحاكم  سركيسيان،  آرمين  أرمينيا 
يونـج؛  نوربـرت  كولفيـل  بليـز  عـام 
وذلـــــك بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــالل 

بالدهم.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد يتلقون شكر رئيس وزراء اليابان السابق

مزيد من التطور بالعالقات بين المنامة وطوكيو

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
رســـالة شـــكر وتقديـــر مـــن رئيـــس 

وزراء اليابان السابق شينزو آبي.
اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وعبـــر 
الســـابق لجاللـــة الملـــك عـــن جزيل 
الحفـــاوة  علـــى  واالمتنـــان  الشـــكر 
والتعـــاون اللذيـــن حظيـــا بهمـــا من 
مملكـــة  وحكومـــة  جاللتـــه  لـــدن 
البحريـــن طوال فترة عملـــه، معربا 
عن تقديره للجهود التي بذلت بين 
البلدين الصديقيـــن من أجل تعزيز 
القيـــم العالمية كالســـالم واالزدهار 
والحريـــة  الدولـــي  المجتمـــع  فـــي 
والديموقراطيـــة وحقوق اإلنســـان 
وحكم القانون والدفع بقيم السالم 

وفق مبادئ التعاون الدولي.
الرســـالة شـــكره  فـــي  آبـــي  وجـــدد 
العميـــق لجاللـــة الملـــك، مســـتذكرا 
تشرفه بتسلم وسام الشيخ عيسى 
لـــدن  مـــن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
جاللتـــه، مؤكـــدا ثقتـــه التامـــة بـــأن 
العالقات بين البلدين سوف تتطور 
وتنمـــو أكثـــر قـــوة فـــي المســـتقبل، 
وسيتواصل بذل كل جهد لتحقيق 
عالقـــات  فـــي  التقـــدم  مـــن  مزيـــد 
مملكـــة  مـــع  والتعـــاون  الصداقـــة 

الملـــك  لجاللـــة  متمنيـــا  البحريـــن، 
موفور الصحة والسعادة والتوفيق 
ولمملكة البحرين وشـــعبها استمرار 

التقدم واالزدهار.
كمـــا تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
شـــكر  رســـالة  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
وتقديـــر مـــن رئيـــس وزراء اليابان 
الســـابق، أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص 
والحفـــاوة  التعـــاون  علـــى  شـــكره 
اللذيـــن حظي بهما من لدن ســـموه 
وحكومـــة مملكـــة البحريـــن أثنـــاء 
فـــي  للـــوزراء  فتـــرة عملـــه رئيســـا 

بالده.
زيارتـــه  خـــالل  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
أغســـطس  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
وزراء  رئيـــس  أول  كونـــه   2013
يابانيا يزور المملكة، تشـــرف بلقاء 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء وتبـــادل مع ســـموه اآلراء 
بشـــأن تعزيز العالقات بين البلدين 
بشكل مثمر، مبينا أنه حظي خالل 
الزيارة بحســـن االستقبال وحفاوة 
مملكـــة  حكومـــة  مـــن  الترحيـــب 
البحرين، وأن ذلك سوف يبقى في 

ذاكرته ولن ينساه.
وأعرب عن عميـــق تقديره للجهود 

التـــي بذلها صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، التي أســـهمت في 
تقـــدم مملكـــة البحريـــن واســـتقرار 
المنطقـــة والمجتمع الدولي، متمنيا 
لســـموه موفـــور الصحـــة والنجـــاح 
ولمملكـــة البحرين اســـتمرار التقدم 

واالزدهار.
وأكـــد شـــينزو آبـــي أنـــه علـــى ثقـــة 
تامـــة بـــأن العالقـــات بيـــن البلديـــن 
فـــي  أكثـــر  وتنمـــو  تتطـــور  ســـوف 
المســـتقبل، وأنه سيواصل بذل كل 
جهـــد لتحقيق مزيد من التقدم في 

عالقات الصداقة بين البلدين.
وقـــال إنـــه بينمـــا واجـــه المجتمـــع 
الدولـــي قضايـــا جديـــدة، فإنه بذل 
ما في وســـعه كرئيس للوزراء؛ من 
أجل تعزيز القيم العالمية كالســـالم 
الدولـــي  فـــي المجتمـــع  واالزدهـــار 
والحريـــة والديمقراطيـــة وحقـــوق 
القانـــون، وعمـــل  اإلنســـان وحكـــم 
على الدفع بمبدأ الســـالم اإليجابي 
استنادا إلى مبادئ التعاون الدولي.

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، رســـالة شـــكر مـــن رئيـــس 

وزراء اليابان السابق.
وعبـــر لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األعلـــى لرئيس مجلس الوزراء عن 
الشكر واالمتنان الجزيلين للحفاوة 
والتعـــاون اللذيـــن حظـــي بهمـــا من 
ســـموه وحكومـــة مملكـــة البحرين 
أثناء فترة عمله، معرًبا عن تقديره 
مـــن  الصديقيـــن؛  البلديـــن  لجهـــود 
أجل تعزيز القيم العالمية كالســـالم 

واالزدهار في المجتمع الدولي.
اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وجـــدد 
الســـمو  لصاحـــب  شـــكره  الســـابق 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األعلـــى  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الوزراء، مســـتذكًرا زيارات 
ســـموه  وحضـــور  لليابـــان  ســـموه 
مراســـم تتويـــج جاللـــة امبراطـــور 
الماضـــي ومـــا  العـــام  فـــي  اليابـــان 
كان للقـــاءات الثنائيـــة على هامش 
تلـــك الزيـــارات من أثر فـــي توثيق 
العالقـــات بين البلدين، مؤكًدا ثقته 
التامـــة فـــي تطـــور ونمـــو عالقـــات 
متمنًيـــا  المســـتقبل،  فـــي  البلديـــن 
لســـموه موفـــور الصحـــة والنجـــاح 
ولمملكـــة البحرين اســـتمرار التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

إطالق برنامج “سمو المحافظ” النسخة الثانية
محافـــظ  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بتعزيز 
مفهـــوم الوعي األمني لدى الناشـــئة 
وترسيًخا لمبدأ الشراكة المجتمعية 
لديهم، أطلقت المحافظة الجنوبية 
األمنـــي  المحافـــظ  ســـمو  برنامـــج 
االجتماعـــي )االفتراضـــي( عـــن بعد 
في نسخته الثانية للعام 2020، من 
خـــالل تقديم ورش عمل افتراضية 

ومرئية.
إطـــالق  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
البرنامـــج يأتـــي بعـــد النجـــاح الذي 
حققته نســـخته األولـــى، التي القت 
استحســـاًنا وصدى واســـًعا من قبل 
األهالـــي والمواطنيـــن، مبيًنا ســـموه 
أن البرنامـــج يعـــد األول مـــن نوعـــه 

والثقافـــة  الوعـــي  مســـتوى  لرفـــع 
بمـــا يســـهم  الناشـــئة  لـــدى  األمنيـــة 
فـــي تأهيلهـــم للمســـؤولية األمنيـــة 

والمجتمعية.
إدارة  مديـــر  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
وشـــؤون  االجتماعيـــة  البرامـــج 
المجتمـــع بالمحافظة محمد حســـن 
إقبـــااًل  شـــهد  البرنامـــج  أن  الفـــاو 
الفتـــا مـــن أبنـــاء المحافظـــة، إذ بلغ 
عـــدد المشـــاركين 60 مشـــاركا مـــن 

كال الجنســـين، مؤكـــًدا أن البرنامـــج 
يعتمد على تقديم اإلرشـــادات وفق 
برنامـــج افتراضـــي عبـــر اســـتخدام 
تقنيات االتصال المرئي، وتوعيتهم 
لتجنـــب  المعلوماتيـــة  بالمخاطـــر 

التعرض لها وتقليل تأثيرها.

مـــن جهتـــه، أشـــار ضابـــط االرتباط 
األمنـــي فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة 
النقيـــب محمـــد بوشـــليبي إلـــى أن 
ترســـيخ دعائـــم األمـــن واالســـتقرار 
وتنفيذهـــا  األوجـــه  بمختلـــف 
بالمبـــادرات التطوعيـــة يعتبـــر مـــن 
أن  مؤكـــًدا  البرنامـــج،  أولويـــات 

البرنامج يعتمد على تزويد الناشئة 
واإللكترونيـــة  األمنيـــة  بالتوعيـــة 

لضمان أمنهم وسالمتهم.
يذكـــر أن برنامـــج ســـمو المحافـــظ 
)االفتراضـــي(،  األمنـــي االجتماعـــي 
يأتي بمشـــاركة عـــدد مـــن اإلدارات 
وهـــي  الداخليـــة،  بـــوزارة  األمنيـــة 

للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
واإلدارة  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 
واإلدارة  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة 
واإلدارة  واإللكترونـــي  االقتصـــادي 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية 

وإدارة شرطة خدمة المجتمع.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة 
بن علي: رفع مستوى 

الوعي والثقافة 
األمنية لدى الناشئة

سمو الشيخ خليفة بن علي
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اســـتقبل وزيـــر اإلعالم علـــي الرميحي، 
جمهوريـــة  ســـفير  أمـــس،  مكتبـــه  فـــي 
السودان الشـــقيقة لدى مملكة البحرين 

إبراهيم محمد الحسن.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب الوزيـــر بالســـفير 
السوداني، معرًبا عن اعتزازه بالعالقات 
بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة  األخويـــة 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، ومتمنيا 

األمـــن  الشـــقيقة  الســـودان  لجمهوريـــة 
واالستقرار والتقدم واالزدهار.

مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الســـوداني 
عن شـــكره وتقديـــره لوزير اإلعالم على 
ترحيبـــه وحســـن اســـتقباله، واهتمامـــه 
بتعزيـــز العالقـــات الثنائية لمـــا فيه خير 

وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

الرميحي: نعتز بالعالقات الوثيقة مع السودان

local@albiladpress.com03

الزياني يشيد بتوجيهات جاللة العاهل لمؤازرة الشعب السوداني

وزير الخارجية: شراكة إستراتيجية مع أميركا

“الطاقة الذرية” تشيد بدور المملكة الفعال في المشاركات الدولية

المنكوبين إغـــاثـــة  فـــي  الــمــلــكــيــة  ــمــؤســســة  ال دور  ــى  عــل مــثــنــًيــا 

شامل وسالم  واستقرار  أمن  نحو  كبيرة  انطالقة  السالم  تأييد  إعالن  ناردي: 

ـــي ـــاون التقن ـــج التع ـــن برام ـــتفادة م ـــة لالس ـــاٍع بحريني ـــى: مس ـــت عيس ـــا بن رن

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
بتوجيهـــات عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، لتقديم 
المساعدات اإلنســـانية العاجلة لجمهورية 
الفيضانـــات  جـــراء  الشـــقيقة  الســـودان 
والســـيول التي اجتاحت السودان حديثا، 

وخلفت أضراًرا بشرية ومادية كبيرة.
وقال وزير الخارجية إن الموقف اإلنساني 
النبيل ليس غريًبا على جاللة الملك، الذي 
عودنا على مبادراته اإلنسانية الخيرة في 
الوقـــوف مع الـــدول الشـــقيقة والصديقة 
عنـــد الملمات واألزمـــات، مؤكًدا أن جاللة 

الملـــك بـــادر بإنشـــاء المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية؛ لتكـــون واجهة للعمل 
اإلنساني البحريني في الداخل والخارج، 
وأداة فاعلـــة لتقديـــم الدعـــم والعون لكل 
المحتاجيـــن والمتضرريـــن فـــي مختلـــف 

الدول. 
وأثنـــى الزيانـــي علـــى الجهـــود الحثيثـــة 
الملكيـــة  المؤسســـة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
لألعمـــال اإلنســـانية بقيـــادة ممثـــل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، والمســـاعي الخيـــرة التـــي تقـــوم 
بهـــا المؤسســـة لتنظيـــم حمـــالت اإلغاثـــة 

اإلنســـانية وإيصـــال المســـاعدات العينية 
إلى الدول المحتاجة.

وأشـــاد وزير الخارجية بالزيـــارة الموفقة 
التـــي قـــام بهـــا وفـــد المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنسانية إلى جمهورية السودان 
أخيـــرا برئاســـة األميـــن العـــام للمؤسســـة 
مصطفـــى الســـيد، إذ ضـــم الوفـــد عـــدًدا 
مـــن كبـــار المســـؤولين؛ بمناســـبة إرســـال 
الدفعـــة األولـــى مـــن مســـاعدات اإلغاثـــة 
اإلنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين 
الســـودانيين الذيـــن تضـــرروا مـــن جـــراء 
اجتاحـــت  التـــي  والســـيول  الفيضانـــات 
واليات ســـودانية عدة، منوًهـــا بالجوالت 

والزيـــارات الميدانيـــة التـــي قـــام بها وفد 
المؤسســـة للواليـــات المتضـــررة لالطالع 
علـــى  والتعـــرف  األضـــرار  حجـــم  علـــى 

احتياجات األشقاء السودانيين.
ونوه وزير الخارجية بالمبادرات والجهود 
التـــي تقـــوم بها المؤسســـة مـــن أجل دعم 
هـــذه  فـــي  الشـــقيق  الســـوداني  الشـــعب 
لتوجيهـــات  تنفيـــًذا  الصعبـــة،  الظـــروف 
جاللـــة الملـــك وتأكيـــًدا لعمـــق العالقـــات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
البلدين والشـــعبين الشقيقين، والمساعي 
المبذولة لتعزيزها وتطويرها في مختلف 

المجاالت.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الزيانـــي، أمس في مكتبـــه بالديوان العام 
للـــوزارة، القائـــم بأعمـــال ســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركية لدى مملكـــة البحرين 
مارغريـــت نـــاردي، بحضـــور وكيـــل وزارة 
الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا 

بن أحمد آل خليفة.
بعالقـــات  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخية والشـــراكة 
االســـتراتيجية المتميـــزة التـــي تربط بين 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
بالجهـــود  منوًهـــا  الصديقـــة،  األميركيـــة 
بهـــا  قامـــت  التـــي  والملموســـة  الحثيثـــة 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة مـــن أجـــل 
إرســـاء الســـالم واالســـتقرار في المنطقة، 

األبيـــض  البيـــت  فـــي  اســـتضافتها  عبـــر 
بالعاصمة واشـــنطن مراســـم توقيع إعالن 
تأييد الســـالم بين مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل، ومعاهـــدة الســـالم بيـــن دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، 
ومبادئ إبراهيم التي وقعت عليها كل من 
مملكـــة البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية 

والواليـــات  إســـرائيل  ودولـــة  المتحـــدة 
للواليـــات  متمنًيـــا  األميركيـــة،  المتحـــدة 
المتحدة األميركية وشعبها الصديق دوام 

الرقي واالزدهار.
من جانبهـــا، هنأت مارغريت ناردي مملكة 
البحريـــن بمناســـبة توقيـــع إعـــالن تأييـــد 
الســـالم بينها وبين دولة إسرائيل، معتبرة 

أن الخطـــوة تشـــكل انطالقـــة كبيـــرة نحو 
أمن واســـتقرار وسالم شـــامل في منطقة 
أهميـــة  علـــى  األوســـط، مشـــددة  الشـــرق 
والتنســـيق  الثنائـــي  التعـــاون  مواصلـــة 
المشـــترك بين مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة في شـــتى المجاالت 
واالرتقـــاء بـــه إلـــى آفاق أوســـع بمـــا يعود 
بالنفـــع والخيـــر علـــى البلديـــن والشـــعبين 
الصديقين، متمنية لمملكة البحرين مزيًدا 

من التقدم واالزدهار.
اللقـــاء جـــرى اســـتعراض مســـار  وخـــالل 
العالقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها على 
المســـتويات كافـــة، إضافـــة إلى عـــدد من 
الموضوعات والقضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

عـــن  اجتماًعـــا  الخارجيـــة  وزارة  عقـــدت 
طريـــق االتصـــال اإللكترونـــي المرئي، مع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، برئاســـة 
اللجنـــة  رئيـــس  الخارجيـــة  وكيـــل وزارة 
الوطنيـــة بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج 
وتخزين واستعمال األســـلحة الكيميائية 
وتدميـــر تلك األســـلحة، الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة؛ تزامًنا مع 
الـــدورة العاديـــة للمؤتمـــر العـــام للوكالـــة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة الرابع والســـتين 
بشـــأن برامج التعاون التقنـــي بين مملكة 
البحريـــن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بمشـــاركة نخبـــة من كبار المســـؤولين في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رأسهم 
التقنـــي  التعـــاون  برنامـــج  مديـــرة قســـم 
وقســـم آســـيا والمحيط الهـــادئ بالوكالة، 
البروفيسورة جين عبايا، إضافة إلى عدد 
مـــن الجهات المعنية فـــي مملكة البحرين 
من أعضاء الفريـــق المعني بمتابعة تنفيذ 
االتفاقـــات الدوليـــة المعقودة مـــع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
وفـــي االجتماع، أعربت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة عـــن تقدير 
مملكـــة البحرين للجهود المبذولة من قبل 
الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية لما تقدمه 
مـــن دعـــم ومســـاندة للـــدول األعضاء من 
خـــالل برنامج التعـــاون التقني في مجال 

االســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النووية 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 
مؤكـــدة التـــزام وســـعي مملكـــة البحريـــن 
لالســـتفادة مـــن برامـــج التعـــاون التقنـــي 
علـــى  للعمـــل  المعنـــي  الفريـــق  وتوســـعة 
البرامـــج مـــن خالل تدريـــب أكبر عدد من 

المعنيين من مختلف الجهات.
كمـــا تقدمـــت بجزيل الشـــكر لفريـــق عمل 
برنامـــج التعاون التقني على ورش العمل 
واالجتماعـــات الجانبيـــة التي تـــم عقدها 
والتـــي ســـاهمت بشـــكل كبير في ســـهولة 
عملية تقديم البرامج ومتابعتها، متطلعة 

لعقد اجتماعات مقبلة مثمرة.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت البروفيســـورة جين 

عبايـــا بجهود مملكـــة البحريـــن والتزامها 
فـــي برامـــج التعـــاون التقنـــي، وحرصهـــا 
الدائم على تســـليم المشروعات والتقارير 
الخاصـــة بمملكـــة البحريـــن فـــي الوقـــت 
المحـــدد، مثنيـــة علـــى ســـرعة التجـــاوب 
والتعاون من قبـــل المعنيين والمختصين 
فـــي مملكـــة البحريـــن والـــذي ســـاهم في 
تقديـــم البرامـــج ومتابعتها بأفضل صورة 
بـــدور مملكـــة البحريـــن  ممكنـــة، منوهـــة 
الصعيـــد  علـــى  المشـــاركات  فـــي  الفعـــال 
اإلقليمـــي والدولـــي والـــذي يؤكـــد حرص 
مملكة البحرين على االستفادة التامة من 
التعاون والتنســـيق المشـــترك مـــع الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة فـــي المجـــاالت 

السلمية للطاقة النووية.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، تـــم اإلعـــالن عن 
مجموعة البرامج المرئية التي ســـتقدمها 

الوكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  للعامليـــن  الذريـــة  للطاقـــة  الدوليـــة 

مختلف الجهات المعنية.

المنامة - وزارة الخارجية

 المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة- بنا

المنامة - بنا

رّحبـــت وزارة الخارجية الهندية بإعالن 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الســـالم  تأييـــد 
وإســـرائيل ومعاهـــدة إبراهيم بين دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة وإســـرائيل، 
التـــي تـــم توقيعهـــا فـــي البيـــت األبيض 

منتصف الشهر الجاري.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الشـــؤون 
الخارجية الهندية أنوراغ سريفاســـتافا، 
فـــي مؤتمـــره الصحافي األســـبوعي، إن 

الهند لطالما دعمت الســـالم واالســـتقرار 
في غرب آســـيا وإنهـــا ترحب بمثل هذه 

االتفاقات.
وأضاف سريفاستافا أن الهند ثابتة على 
موقفها مـــن دعم القضية الفلســـطينية، 
معرًبـــا عـــن األمـــل فـــي أن يكـــون هناك 
اســـتئناف مبكـــر للمفاوضات المباشـــرة؛ 
مـــن أجل تحقيق حـــل الدولتين بصيغة 

مقبولة ومستدامة.

للمســـاهمة  العليـــا  اللجنـــة  مقـــرر  رفـــع 
فـــي دعـــم المتأثريـــن بالفيضانـــات فـــي 
الســـودان، المستشـــار الســـموأل حســـان 
أبوسن، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، علـــى توجيهات 
العـــون  يـــد  بتقديـــم  الســـامية  جاللتـــه 
والمســـاندة لألشـــقاء فـــي الســـودان بعد 
كارثـــة الفيضانات التي طالـــت عدًدا من 
المناطـــق وأدت إلـــى خســـائر كبيـــرة في 

األرواح والممتلكات.
وأشـــاد، في حديـــث خاص لوكالـــة أنباء 
البحرين )بنا(، بالتحرك الســـريع والفوري 
التي قامت به المملكة ممثلة بالمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، وبإشـــراف 
مباشـــر من ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، إلغاثة األشقاء 
فـــي الســـودان، إذ تم تشـــكيل وفد رفيع 
المستوى برئاسة األمين العام للمؤسسة 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
السيد ووكيل وزارة الصحة وليد المانع؛ 
لتفقد االحتياجات األساسية للمتضررين 

من الفيضانات في السودان.
وأشـــار المستشـــار أبوســـن إلى أنه وفور 
وقـــوع الكارثة، شـــكل النادي الســـوداني 
دعـــم  فـــي  للمســـاهمة  العليـــا  اللجنـــة 
المتأثريـــن بالفيضانـــات؛ بهـــدف تنســـيق 
جهود اإلغاثة األهلية واستقطاب الدعم 
للمســـاهمة فـــي تخفيـــف آثـــار الفيضان، 
إذ تـــم التواصـــل مـــع الجهـــات الرســـمية 
الكارثيـــة  النتائـــج  وشـــرح  واألهليـــة 
للفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة 

في السودان. 
وأضـــاف أن الفيضانـــات غير المســـبوقة 
فـــي  واســـعة  مناطـــق  اجتاحـــت  التـــي 
السودان خصوصا في الواليات الشمالية 
نتيجـــة أمطار لـــم تشـــهدها المنطقة منذ 
مـــا يقارب الــــ 100 عـــام، أدت إلى وقوع 
أضرار واســـعة في األرواح والممتلكات، 
 109 وقـــوع  إلـــى  التقديـــرات  تشـــير  إذ 
قتلـــى، إلى جانـــب تدمير مـــا يقارب من 

100 ألـــف بيـــت وتشـــرد أكثـــر مـــن 100 
ألـــف عائلة. وأوضـــح أن اللجنـــة أطلقت 
فـــور وقـــوع الكارثـــة، نـــداء إنســـانيا إلى 
المجتمـــع البحرينـــي والجاليـــات العربية 
إلـــى جانـــب  المملكـــة  فـــي  واإلســـالمية 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل 
تقديم يد العون والمســـاعدة للمتضررين 

جراء الفيضانات. 
وعـــن أهـــم االحتياجـــات العاجلـــة التـــي 
الســـموأل  بيـــن  المتضـــررون،  يحتاجهـــا 
واالحتياجـــات  اإليـــواء  احتياجـــات  أن 
المتعلقـــة بالصحـــة البيئيـــة تأتـــي علـــى 
ركـــود  أن  خصوًصـــا  األولويـــات؛  رأس 
ويهـــدد  صحيـــة  مـــكاره  يشـــكل  الميـــاه 
بكارثـــة بيئيـــة نتيجـــة تكاثر الحشـــرات 
حـــول المســـتنقعات التـــي تشـــكلت بعـــد 
الفيضانـــات، وهـــو مـــا يســـتدعي تحـــرًكا 
ســـريًعا لتوفير المواد الكيماوية الخاصة 
الســـموأل حديثـــه  لمعالجتهـــا. واختتـــم 
بتأكيـــد روح التضامـــن والتعاطـــف التي 
لمســـها مـــن المجتمـــع البحرينـــي، مؤكًدا 
أن هـــذا ليس باألمـــر الغريب علـــى أبناء 
روح  مـــن  عنهـــم  عـــرف  لمـــا  البحريـــن، 

التكاتف والتآزر عبر تاريخهم.

الهند ترّحب بإعالن تأييد السالم

إشادة بتجاوب البحرين مع كارثة السودان

وزير الخارجية: جاللة الملك اتخذ قراره الشجاع
كتاب الرأي: جهود كبيرة للمملكة من أجل تحقيق األمن والسالم واالزدهار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
اتخـــذ  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
قـــراره الشـــجاع بحكمته المعهـــودة من 
أجـــل إحالل الســـالم في المنطقـــة، عبر 
المضـــي في توقيع إعالن تأييد الســـالم 
بين مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، 
مشـــيًرا إلـــى أن رؤية جاللتـــه الحكيمة 
إيمـــان  مـــن  تنطلـــق  اإلطـــار  هـــذا  فـــي 
راســـخ بالتعايش والتســـامح بين األمم 
الســـالم واألمـــن  والشـــعوب، وأن يعـــم 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.

جـــاء ذلك في اجتمـــاع وزير الخارجية، 
أمـــس بالديـــوان العام للـــوزارة، مع عدد 
من كتاب الرأي فـــي الصحافة المحلية، 
بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
لمركـــز  التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة، 
البنخليـــل،  يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال 
وعدد مـــن كبار المســـؤولين فـــي وزارة 

الخارجية.
تقديـــره  عميـــق  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
لكتـــاب الـــرأي فـــي الصحافـــة المحليـــة 
التـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة  وجهودهـــم 
يبذلونهـــا لتنويـــر الـــرأي العـــام وتثقيفه 
وإطالعـــه علـــى مـــا يـــدور في الســـاحة 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، منوها 
بدورهم البارز في تعزيز مســـيرة مملكة 

البحريـــن والمســـاهمة في بنـــاء نهضتها 
العهـــد  هـــذا  فـــي  وتقدمهـــا وازدهارهـــا 
الزاهـــر لصاحـــب الجاللة الملك، مشـــيًرا 
إلـــى أن هذا اللقـــاء األخوي يأتي تنفيًذا 
لتوجيهـــات جاللة الملـــك بالتواصل مع 
كتـــاب الـــرأي؛ إلطالعهم علـــى مضامين 

إعالن تأييد السالم.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن الرؤية 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك تؤكـــد أهميـــة 
إشـــاعة الســـالم واالســـتقرار واالزدهـــار 
فـــي العالم أجمع، وضرورة التوصل إلى 
سالم عادل وشـــامل في منطقة الشرق 
األوسط، كخيار اســـتراتيجي، وتسوية 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي وفًقـــا  النـــزاع 

لحل الدولتين.
رؤيـــة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
جاللة الملك تســـتند إلى قيم التســـامح 
والشـــعوب  األمـــم  بيـــن  والتعايـــش 
وأصحـــاب األديـــان، فمملكـــة البحريـــن 

عرفـــت علـــى مر العصـــور بأنهـــا مجتمع 
متســـامح متعايش ويقبـــل اآلخر، وهي 
قيم أصيلة ترســـخت في شعبها الطيب 
األصيـــل، مؤكًدا أن الســـالم يحتاج إلى 
وإخـــالص  ومثابـــرة  وصبـــر  شـــجاعة 
البحريـــن بخطوتهـــا  وإيمـــان، ومملكـــة 
التاريخيـــة نالت احترام دول العالم في 
أمريـــكا وأوروبا وآســـيا. وقـــال إن هذه 
الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة 
البحريـــن هي رســـالة ملك وشـــعب إلى 

العالم.
إعـــالن  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
لمملكـــة  مهمـــة  خطـــوة  الســـالم  تأييـــد 
البحرين، وهي ليست موجهة ضد أحد، 
فالبحريـــن تؤمن بمبادئ حســـن الجوار 
وحل الخالفات بالطرق الســـلمية، وفق 
مبـــادئ ميثاق األمم المتحدة، وتســـعى 
آمنـــة  المنطقـــة  هـــذه  تكـــون  أن  إلـــى 
ومســـتقرة ومزدهـــرة لصالـــح شـــعوبها، 

أمـــران  واالســـتقرار  األمـــن  أن  مؤكـــًدا 
متالزمـــان، فال ازدهار دون أمن وال أمن 

دون ازدهار. 
وقال إن منطقة الشرق األوسط شهدت 
خالل العقود الماضية حروًبا وصراعات 
مدمرة تســـببت في تدهور أوضاع عدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، وأدت إلـــى فقدان 
مالييـــن من الشـــباب العربـــي األمل في 

مستقبل أفضل وحياة حرة كريمة.
األوضـــاع  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المأســـاوية في عدد من الـــدول العربية 
للتعامـــل  جديـــد  نهـــج  إلـــى  تحتـــاج 
معهـــا، نهـــج يســـاعد علـــى إعـــادة األمن 
المنطقـــة،  إلـــى  والســـالم  واالســـتقرار 
ويعطـــي للشـــعوب أمـــاًل فـــي مســـتقبل 

أفضل.
مـــن جانبهـــم، أشـــاد كتـــاب الـــرأي فـــي 
المهـــم  بالـــدور  المحليـــة  الصحافـــة 
والخطـــوة التاريخيـــة الشـــجاعة التـــي 
اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل 
التوقيع على إعالن تأييد الســـالم بينها 
وبيـــن دولة إســـرائيل، منوهين بالجهود 
الكبيـــرة التـــي تضطلـــع بهـــا المملكة من 
أجـــل تحقيق األمن والســـالم واالزدهار 
في المنطقـــة، متمنيين لمملكة البحرين 
مزيًدا من اإلنجازات الملموســـة في كل 

ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
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وزير الخارجية يجتمع مع عدد من كتاب الرأي في الصحافة المحلية

وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين

السموأل حسان أبوسن

“العليا لدعم 
المتأثرين” تشكر 

جاللة الملك على 
الدعم والمساندة



قال رئيس مجلس إدارة صحيفة “البالد” وزير العمل األسبق عبدالنبي الشعلة 
إن الخليــج العربــي بقــي فــي عين العاصفة لســنوات وســنوات طويلة، مررنا 
فيهــا بحروب وتطــورات دموية وأعمال إرهابية وتعثر للقضية الفلســطينية 

ألسباب كثيرة، أهمها انقسام البيت الفلسطيني نفسه.

وأضاف الشـــعلة ”حان الوقت لكي 
تخـــرج هـــذه المنطقـــة مـــن عيـــن 
تكـــون  هللا  شـــاء  وإن  العاصفـــة، 
التطـــورات التي نمر بها اآلن بداية 
التعايـــش  مـــن  جديـــدة  لمرحلـــة 

والسالم”.
جـــاء ذلك علـــى هامش مشـــاركته 
النـــدوة  فـــي  رئيســـا  متحدثـــا 
الحواريـــة التي نظمتهـــا مجموعة 
“تالل نيوز” اإلعالمية على تطبيق 
“زوم” تحت عنوان “الخليج العربي 
فـــي عيـــن العاصفـــة”، وشـــارك بها 
عدد من الباحثين والمتخصصين، 

وأدارها محمد حسن العرادي.
”القضيـــة  قائـــاًل  الشـــعلة  وتابـــع 
ومـــا  فـــي وجداننـــا،  الفلســـطينية 
تـــزال، وســـتبقى دائًما الهـــم األول 
إن  وأقـــول  وأؤكـــد  واألخيـــر، 
الجميـــع متفقـــون مـــع التوجه إلى 
مـــع  دبلوماســـية  عالقـــات  إقامـــة 
إســـرائيل، والتوجه إلى المسارات 
الســـلمية في حـــل القضايا العالقة، 
بالقضيـــة  نؤمـــن  جميعـــا  فكلنـــا 

الفلسطينية”.
وأكمـــل “ال أحد يســـتطيع أن يزايد 
على محبتنا للقضية الفلســـطينية 
هـــو  الخـــالف  بعدالتهـــا،  وإيماننـــا 
بكيفيـــة وأســـلوب التعامـــل معهـــا، 
واآلن ومع مرور األيام، ومع كّرها، 
هنالك من يرى بأنه قد حان الوقت 
للصلح؛ نظًرا للتغيرات والتطورات 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة منـــذ بـــدأ 

الصراع العربي اإلسرائيلي“.
منـــذ  هـــو  ”بـــل  الشـــعلة  وأضـــاف 
أشـــقائنا  بيـــن  مـــا  الصـــراع  بـــدء 
الفلســـطينيين واليهـــود على أرض 
فلســـطين ابتداء منـــذ العام 1880 
تحـــت  فلســـطين  كانـــت  عندمـــا 
مـــن  وجـــزءا  اإلســـالمي،  الحكـــم 
حينهـــا،  العثمانيـــة  اإلمبراطوريـــة 
وعندمـــا بـــدأ اليهـــود بالتدفق إلى 
فلســـطين، حيـــن عانـــوا االضطهاد 

في أوروبا”.

وقال “تشـــعبت القضية منذ يومها 
حتى وصلت إلى مرحلة االنتداب 
التـــي   ،1920 العـــام  البريطانـــي 
ســـبقها وعد بلفور بالعام 1917، إذ 
كانت بداية المشـــكلة والتطورات؛ 
بيـــن  مـــا  االحتـــدام  ليبتـــدئ 
الفلســـطينيين واليهود المهاجرين 

منذ العام 1936”.
وأكمـــل الشـــعلة ”علـــى إثـــر ذلـــك، 
البريطانيـــة،  الحكومـــة  شـــكلت 
والملـــك ادوارد الثامـــن لجنة لحل 
ولألســـف   - اليهـــود  وألن  األمـــر، 
الشـــديد - اســـتخدموا بعـــدا دينيا 
لتعزيـــز مطالبهـــم، وحيـــن جـــاءت 
هـــذه اللجنـــة، التـــي اســـتمر عملها 
لمـــدة عاميـــن، شـــارك بهـــا اليهـــود 
الحركـــة  رئيـــس  وكان  بفعاليـــة، 
الصهيونيـــة حينها حاييم وايزمن، 
الـــذي أصبح فيما بعـــد أول رئيس 

إلسرائيل”.
وأردف ”جمـــع وايزمـــن معه حينها 
والمفكريـــن  الشـــخصيات  كبـــار 
اللجنـــة،  أعضـــاء  مـــع  للحديـــث 
الفلســـطينيين  إخواننـــا  بخـــالف 
الذيـــن رفضـــوا الحـــوار معهـــا، كما 
فـــي  باكـــرا  الشـــقاق  لديهـــم  كان 
المفتـــي  الفلســـطينية،  القيـــادة 
الحـــاج أمين الحســـيني مـــن جهة، 
وراغب نشاشيبي من جهة أخرى، 

بخالف اليهود”.
وأضاف الشـــعلة ”رفض الحسيني 
المشـــاركة  األمـــر  بدايـــة  فـــي 
باجتماعـــات اللجنـــة، لكنـــه رضـــخ 
بالنهايـــة؛ بســـبب ضغـــوط الملـــوك 
العرب، وشارك في آخر أسبوع من 
عمل اللجنة وبمشاركة 11 شخصا 
فقـــط، مـــع ذلـــك حكمـــت اللجنـــة 
والباقـــي  اليهـــود  إلـــى   %  20 بــــ 
رفضـــوا  الذيـــن  للفلســـطينيين 
القرار، وبذلك خسر الفلسطينيون 
حينهـــا،  األزمـــة  لحـــل  الفرصـــة 

بتنازالت قليلة”.
ويكمل ”بعدها، جاءت التقسيمات 

ســـنة  المتحـــدة  األمـــم  قبـــل  مـــن 
العـــرب  رفضهـــا  والتـــي   ،1947
والقيـــادة الفلســـطينية دون أخـــذ 
نفســـه،  الفلســـطيني  الشـــعب  رأي 
وقـــرروا أن يحاربـــوا وبدأت حرب 
1948 التي نعرف نتيجتها؛ لتأخذ 
إســـرائيل 50 % من األراضي التي 
للفلســـطينيين،  مخصصـــة  كانـــت 

ودواليك”.
الوقـــت  ذلـــك  ”كان  وأردف 
محـــور الهـــم العربـــي هـــو القضية 
الفلسطينية، والتحدي األكبر، ومع 
مـــرور الوقت وما حصل، تشـــعبت 
القضايا وتمددت، في البداية كان 
المتضـــرر لمـــا يحـــدث هو الشـــعب 
الفلســـطيني، وكان صاحـــب الحل 

الوحيد والقرار النهائي”.
أن  يحـــدث  ”مـــا  الشـــعلة  وتابـــع 
الموضـــوع تشـــعب اآلن، وتزايدت 
دخـــول  مـــع  والمشـــاكل،  القضايـــا 
أطـــراف كثيـــرة في ســـاحة العمل 
السياســـي بالمنطقـــة، منهـــا تركيـــا 
ليبيـــا،  فـــي  بنشـــاط  الموجـــودة 
وتحتـــل بعـــض المناطق بســـوريا، 
من ِقبل لواء األسكندرون، إضافة 
العـــراق  فـــي  مناطـــق  الحتاللهـــا 
بحجـــة  الكرديـــة؛  الحـــدود  عنـــد 

محاربتهم”.

وأكمل ”مـــن الجهة األخـــرى، لدينا 
عواصـــم عربيـــة عـــدة تقـــع تحـــت 
حقيقـــة  وهـــي  اإليرانـــي،  النفـــوذ 
ســـواء قبلنا بهـــا أم ال، واإليرانيون 
أنفسهم يقولون ذلك ويتفاخرون، 
وعليـــه فإن التحدي فـــي العام 67 
كان بأن القدس محتلة من اليهود، 
لكنه وصل اآلن لمدن كثيرة، وزاد 

عدد الالعبين”.
وتابع الشـــعلة ”كما تغيرت خارطة 
والشـــقيق  واألعـــداء،  األصدقـــاء 
واحتلـــه،  شـــقيقه  علـــى  انقـــض 
وأعني شـــقيقنا العراقي، فاختلت 
الموازيـــن والقيم واألمـــور، وعليه 
يحتاج الوضـــع الراهن اآلن لنظرة 

جديدة”.
وقال الشـــعلة ”العرب لـــم يتأخروا 
الفلســـطينية،  القضيـــة  فـــي دعـــم 
والفلســـطينيون قدمـــوا دماءهـــم 
وحـــروب  لهـــا،  فـــداء  وأرواحهـــم 
دارت وشـــاركنا بهـــا، وفـــي العـــام 
الجيـــوش  كل  انهزمـــت   1948
العربيـــة أمـــام إســـرائيل وهـــي مـــا 

تزال دولة صغيرة”.
1956 حصـــل  العـــام  ”فـــي  وتابـــع 
مصـــر،  علـــى  الثالثـــي  العـــدوان 
وإســـرائيل زحفت واحتلت سيناء 
كلها حتى قناة الســـويس، وبعدها 
ولكـــن  االنســـحاب  علـــى  أرغمـــت 
ليس مجانا، بل أعطيت تسهيالت 

وأســـلحة لحمايتهـــا، وتعويضـــات 
كثيـــرة جـــًدا، مـــع الســـماح بعبـــور 
مضائـــق تيران والســـويس، وعدم 
الســـماح للجيـــش المصري بدخول 

سيناء”.
الحـــل  ”جربنـــا  الشـــعلة  وأضـــاف 
العســـكري وفشـــلنا، حتـــى الهزيمة 
األخيـــرة التي راحت فيها ســـيناء 
الغربيـــة  والضفـــة  والجـــوالن 
والقـــدس الشـــرقية، ونحـــن نـــردد 
بأنهـــا نكســـة تخفيفـــا عمـــا حدث، 
الواقـــع  وعليـــه يجـــب أن نواجـــه 
اآلن، بالتوجه نحو الحل الســـلمي، 
الذي بـــدأه إخواننا الفلســـطينيون 
حيـــن ذهبـــوا إلـــى مؤتمر )أوســـلو( 
وظلـــوا ســـنتين فـــي طـــور نقـــاش 
ســـري، دون أن يأخذوا رأي العرب 

بذلك”.
وأكمـــل ”ثم تم االتفاق على توقيع 
1993؛  العـــام  )أوســـلو(  اتفاقيـــة 
ليقـــف عرفات مســـلما علـــى رابين 
وبيريـــز، وأمامهـــم بيـــل كلينتـــون، 
إال أن الوضـــع اآلن فـــي المنطقـــة 
تغير، رغم أن القضية الفلسطينية 
فـــي وجداننا وقلوبنـــا، لكن هنالك 

قضايا أخرى مستجدة”.
يعارضـــون  أنـــاس  ”هنالـــك  وتابـــع 
وهـــي  إســـرائيل،  مـــع  االتفاقيـــة 
وطيبـــة،  خيـــرة  مجموعـــات 
بوجـــود  نفتخـــر  كلنـــا  ونحـــن 

مثـــل هـــذه العناصـــر فـــي بالدنـــا، 
المجتمـــع  حيويـــة  علـــى  كدليـــل 
البحرينـــي وتنوعه، وعلـــى الحياة 
الديمقراطية في نفوسنا، فنتبادل 
لكننـــا  بالـــرأي،  ونختلـــف  اآلراء، 
التـــي علـــى  باألســـس،  ال نختلـــف 
رأســـها عدالة القضية الفلسطينية، 
وأهميـــة تحقيـــق حقـــوق الشـــعب 
الفلســـطيني، وبأن يكون لهم دولة 
المبـــادرة  أســـاس  علـــى  مســـتقلة 
المملكـــة  أطلقتهـــا  التـــي  العربيـــة 

العربية السعودية العام 2002”.
وأردف الشـــعلة “أن تقيـــم عالقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل، ال يعني 
التخلـــي عن القضية الفلســـطينية، 
أو  تجاههـــا  التزاماتنـــا  عـــن  أو 
هـــذا  بالعكـــس،  بـــل  إســـقاطها، 
يجعلنا فـــي موقع أقوى لمســـاندة 
للحصـــول  الفلســـطينيين  أشـــقائنا 
علـــى حقوقهـــم، لندخـــل معهم من 
الوســـطاء  عبـــر  وليـــس  الداخـــل، 
الذين أثبتت التجارب عدم إمكان 

التعويل عليهم”.
االنقســـام  ”إن  بقولـــه  واختتـــم 
الفلســـطيني نفســـه أضـــر بالقضية 
نفســـها، إضافة إلـــى ما هو موجود 
مـــن قضايـــا فســـاد ماليـــة وغيرها 
اليـــوم  نحـــن  نـــالم  فهـــل  هنالـــك، 

لمواقفنا وقراراتنا؟”.

السالم يجعلنا في موقع أقوى لمساندة أشقائنا الفلسطينيين
الوســـطاء علـــى  نعـــول  أال  علمتنـــا  والتجربـــة  بالقضيـــة  أضـــر  االنقســـام  الشـــعلة: 
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عبدالنبي الشعلة

جانب من الندوة الحوارية عن بعد

إبراهيم النهام

التغيرات الدولية 
وتشعب القضايا 
وكثرة الالعبين 

بالمنطقة العربية 
يلزمنا بالواقعية

فــي اليــوم الدولــي للســالم تتعالــى هتافــات التهانــي والتبريــكات فــي مملكة 
البحريــن، علــى القرار الشــجاع الذي أقــدم عليه عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، بإعالن تأييد الســالم بين مملكــة البحرين 
دولــة إســرائيل، وهــي رؤية حكيمة مــن جاللته إلحالل الســالم في المنطقة، 
لدعــم االســتقرار واألمــن واالزدهار فيها، إذ تمكنت البحرين من كســب تأييد 

ودعم دول العالم قبيل أيام من اليوم الدولي للسالم الموافق 21 سبتمبر.

منـــذ  البحريـــن  مملكـــة  واشـــتهرت 
القـــدم بقيمهـــا الراســـخة القائمـــة على 
المحبـــة واأللفة والتعايش والتســـامح 
شـــعبها  أبنـــاء  بيـــن  بســـالم  والعيـــش 
الطيـــب، وعملـــت الملـــك جاهـــدة على 
نشر تلك القيم الســـمحة، وبتوجيهات 
سديدة من قبل صاحب الجاللة عاهل 
البالد، اســـتطاعت البحرين في اآلونة 
األخيـــرة أن تحقـــق خطـــوة تاريخيـــة 
جبارة في نشـــر الســـالم فـــي المنطقة، 
بعـــد إعالنهـــا تأييـــد الســـالم مـــع دولة 
إســـرائيل، إذ كانت تلك رسالة موجهة 
مـــن المملكـــة إلـــى العالم؛ بهـــدف إنهاء 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  االضطرابـــات 
النـــزاع  بإنهـــاء  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 
الفلسطيني اإلسرائيلي، وفًقا للمبادرة 
العربيـــة ومقـــررات الشـــرعية الدولية، 
بما يحفظ الحقوق المشـــروعة للشعب 
الفلســـطيني الشـــقيق في إقامة دولته 

المستقلة.
كمـــا أكـــدت مملكـــة البحريـــن حرصهـــا 
الـــدول  أمـــن واســـتقرار  علـــى  الدائـــم 

العربيـــة، ووحدتهـــا وســـيادة أراضيها، 
فإلـــى جانـــب موقفها الثابـــت والداعم 
المملكـــة  فـــإن  الفلســـطينية،  للقضيـــة 
التحالـــف  فـــي  فعـــال  بشـــكل  تشـــارك 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  العربـــي 
السعودية الشـــقيقة لترسيخ الشرعية 
في اليمن، كما تشارك التحالف الدولي 
لمحاربة التطـــرف واإلرهاب، وتطالب 
المملكـــة بوقـــف التدخـــالت اإليرانيـــة 
العدوانية في شـــؤون الـــدول العربية، 
علـــى  اإلعالمـــي  التحريـــض  وتديـــن 
العـــداوة والعنـــف أو الكراهية القومية 
أو العرقيـــة أو الدينية، لما تشـــكله من 

انتهاكات خطيرة للمواثيق الدولية.

“تشكيل السالم مًعا”

ومع اضطـــراب العالم بفيروس كورونا 
“كوفيـــد 19”، خصصت األمم المتحدة 
احتفاليـــة اليـــوم الدولـــي للســـالم لهذا 
الفيـــروس، وجـــاء  هـــذا  بشـــأن  العـــام 
شـــعارها “تشكيل السالم مًعا”؛ ليوضح 
فكـــرة مفادهـــا بأننـــا نحن البشـــر لســـنا 

أعـــداء بعضنا بـــل إن عدونا المشـــترك 
تهديـــده  فـــي  يـــكل  ال  فيـــروس  هـــو 
صحتنـــا وأمننـــا ومعيشـــتنا، فقـــد أدى 
انتشـــار العدوى إلى تشـــكيل حالة من 
النـــاس  ليدعـــو  العالمـــي،  االضطـــراب 
إلـــى المـــؤازرة والوحـــدة، وتذكر أن ما 
يحـــدث فـــي جـــزٍء واحـــد مـــن األرض 
يمكـــن أن يؤثـــر علـــى الجميـــع فـــي أي 

مكان.
وبالنســـبة لمملكـــة البحريـــن فمنذ بدء 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا عالمًيا ســـعت 
إلى توحيـــد الجهود الدوليـــة المبذولة 
لمكافحة الفيروس، وأخذت الحكومة 
مســـؤولية  عاتقهـــا  علـــى  الرشـــيدة 
الحفاظ على صحة وسالمة المجتمع، 
وقامـــت برفع درجة التأهـــب لمواجهة 
هـــذا الفيروس منذ ظهوره في الصين، 
عبر إطالق حزمة واسعة من القرارات 
والتدابيـــر  االحترازيـــة،  واإلجـــراءات 
الوقائيـــة المدروســـة، والتي ســـاهمت 

إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تحجيـــم وتقليـــل 
األضـــرار الســـلبية الناتجـــة جـــراء هذا 

الفيروس.

إجراءات احترازية مدروسة

اتخـــذت حكومة البحرين علـــى عاتقها 
والخدمـــات  الطبيـــة  الرعايـــة  تقديـــم 
الصحيـــة المجانيـــة لجميـــع المواطنين 
والمقيميـــن علـــى حـــد الســـواء، ودأبت 
 3 بتطبيـــق اســـتراتيجية مبنيـــة علـــى 
محـــاور )اتبـــع، افحـــص، عالـــج(؛ للحـــد 
مـــن انتشـــار العدوى، كمـــا حرصت على 
وزيـــارات  اســـتباقية  حمـــالت  إطـــالق 
ميدانية عبـــر وحدات الفحص المتنقلة 

إلجراء الفحوصات العشوائية.
وفـــي هـــذه األثنـــاء ورغـــم الجائحة لم 
تتوقف المملكة عـــن تقديمها للخدمات 
أرضهـــا،  علـــى  والمقيميـــن  لمواطنيهـــا 
بـــل حرصـــت أال تؤثـــر هـــذه الظـــروف 
الخدمـــات  ســـير  علـــى  االســـتثنائية 
الحكوميـــة مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
صحـــة وســـالمة الجميـــع، فحثـــت على 
الحضـــور  وأوقفـــت  بعـــد،  عـــن  العمـــل 
المدرســـي، وبـــدأت العمليـــة التعليميـــة 

إلكترونًيا لجميع المراحل التعليمية.
والجهـــود  اإلجـــراءات  تقتصـــر  ولـــم 
المبذولة لحماية أمن وسالمة المجتمع 
داخـــل حـــدود المملكـــة البحريـــن فقط، 
وإنمـــا تمتـــد هـــذه الجهـــود إلـــى خـــارج 
الخارجيـــة  وزارة  قامـــت  إذ  الوطـــن، 

عبـــر بعثاتها الدبلوماســـية فـــي الخارج 
بمتابعة شـــؤون المواطنين البحرينيين 
من مســـافرين وطلبة في مختلف دول 
العالـــم، وقامـــت بترتيـــب خطـــة إلعادة 

مواطنيها العالقين في الخارج.
ومازالـــت مملكة البحريـــن تذهل العالم 
بكميـــة الدعـــم الـــذي تقدمـــه لمواطنيها 
والمقيميـــن والمســـتثمرين خـــالل هذه 
الفتـــرة العصيبـــة، فقد تكفلـــت المملكة 
بدفع فواتير الكهرباء والماء منذ بداية 
الجائحـــة حتى اآلن، إلـــى جانب تكفلها 
برواتب البحرينيين في القطاع الخاص 
فـــي األشـــهر الماضيـــة، وقـــرار اإلعفـــاء 
الصناعـــة  األراضـــي  إيجـــار  دفـــع  مـــن 
الحكوميـــة، ومضاعفة حجـــم صندوق 
الســـيولة ليصل إلـــى 200 مليون دينار، 
وإعـــادة توجيـــه برامج صنـــدوق العمل 
الشـــركات  لدعـــم  وتوجيههـــا  “تمكيـــن” 
المتأثرة، باإلضافة إلى تأجيل أقســـاط 
دون  المواطنيـــن  لجميـــع  القـــروض 

احتساب الفائدة.

جهود “السالم” مستمرة

إن جهـــود مملكـــة البحرين الحثيثة في 
مكافحـــة “كورونـــا”، ووقـــف الصراعات 
ونشـــر الســـالم ونبذ العنف ساهمت في 
تحقيـــق أهـــداف لـــم تســـتطع الحروب 
أن تحققهـــا، وما تـــزال المملكـــة عاقدة 
الحـــزم لتســـاهم وبفعاليـــة كبيـــرة؛ ألن 
تصبـــح منطقة الشـــرق األوســـط خالية 

مـــن المشـــكالت واألزمـــات السياســـية 
والصحيـــة، التـــي يقـــع ضحيتهـــا آالف 
األبرياء، وبشـــعار اليوم الدولي للسالم 
”تشكيل الســـالم مًعا“ اتضحت الصورة 
العامة لجميع البشر، بأن الوحدة وتقبل 
الطرف اآلخـــر المختلف ضـــروري كون 
الديـــن واالختالف والعـــرق ليس العدو 
تشـــكل  الحقيقـــي  فالعـــدو  الحقيقـــي، 
بصـــورة فيـــروس معـــدي وقاتـــل، ولـــم 
يفرق بين شـــعب وآخـــر، وال بين صغير 

وكبير.
كمـــا أن مملكـــة البحرين بقيـــادة جاللة 
الدولـــي  المجتمـــع  تشـــارك  وإذ  الملـــك 
احتفاءه باليوم العالمي للســـالم تجاوًبا 
مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
توقيـــع  مـــع  وتزامًنـــا   ،1981 للعـــام 
إعـــالن تأييد الســـالم ومعاهدة الســـالم 
اإلماراتية مع دولة إسرائيل، وما يشهده 
العالـــم مـــن أزمـــة إنســـانية، إنمـــا تؤكـــد 
اعتزازهـــا بتاريخهـــا الحضـــاري العريق 
القائم على التعايش الســـلمي واالنفتاح 
علـــى الثقافات والحضارات، وتمســـكها 
بقيم العدل والتسامح، والتزامها الدائم 
بإعـــالء الُمثـــل العليا للســـالم وتعزيزها 
داخل جميع األمم والشـــعوب، وإدراكها 
للترابـــط بيـــن حفـــظ الســـالم  المطلـــق 
واالستقرار ودعم الديمقراطية وأهمية 
التضامـــن اإلنســـاني فـــي صـــون كرامة 
البشـــر وحقوقهم في العيش المشـــترك 
اآلمـــن والكريـــم وجنـــي ثمـــار الرخـــاء 

والتنمية المستدامة.

ــا” ــ ــورون ــ ــة “ك ــح ــاف ــك ــة فـــي م ــيـ ــدولـ ــد الـــجـــهـــود الـ ــي ــوح ــت الــبــحــريــن ســعــت ل

إعالن تأييد السالم خطوة بحرينية شجاعة إلحالل السالم بالمنطقة

المملكة ملتزمة 
دائما بإعالء الُمثل 

العليا للسالم 
وتعزيزها لجميع 
األمم والشعوب

محرر الشؤون المحلية



أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
بتأجيـــل  المصـــارف  اســـتجابة  أن 
مدفوعـــات القروض حتى نهاية العام 
لمبـــادرات  اســـتمراًرا  تأتـــي  الجـــاري، 
الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة التـــي 
تم إطالقها وفًقـــا للتوجيهات الملكية 
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مـــن أجـــل توحيـــد الجهـــود الوطنيـــة 
لمواجهـــة انعكاســـات جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19(، ودعًمـــا للجهود الوطنية 
مـــن قبـــل الحكومـــة برئاســـة رئيـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة 
المســـتمرة من ولي العهـــد نائب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة. 
وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بتأجيـــل  المصـــارف  اســـتجابة  إن 
مدفوعـــات القـــروض لعمالئهـــا حتـــى 
نهايـــة العـــام الجاري بمـــا ال يؤثر على 
ســـيولة المصـــارف ومالءتهـــا المالية، 

ستســـهم فـــي تعزيـــز ودعم الســـيولة 
الصغيـــرة  والشـــركات  للمواطنيـــن 
والمتوســـطة، ومواصلة دعم مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة للتعامـــل مـــع 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا بما يســـهم 
االقتصـــادي  االســـتقرار  تعزيـــز  فـــي 

واالستدامة المالية.
 وقـــدم الشـــكر والتقدير إلـــى مصرف 
البحريـــن المركزي لحرصه على تنفيذ 

هـــذه المبـــادرة والســـلطة التشـــريعية 
والبّنـــاء  المســـتمر  تعاونهـــم  علـــى 
والمصـــارف علـــى ســـرعة اســـتجابتها 
وغيرهـــا مـــن الجهـــات ذات العالقـــة، 
مؤكـــًدا أن المســـؤولية مشـــتركة بيـــن 
الجميع كل من موقعه عبر إســـهاماته 
وأدواره المختلفـــة لتحقيـــق األهداف 
المنشـــودة بمـــا فيه خيـــر ويصب في 

الشيخ سلمان بن خليفةصالح نماء الوطن والمواطنين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزير المالية: تأجيل القروض يدعم السيولة لدى المواطنين والشركات
ــى ســـرعـــة اســتــجــابــتــهــا ــل ــزي” والـــمـــصـــارف ع ــ ــرك ــ ــم ــ ــًرا “ال ــ ــاك ــ ش

الزراعــة العضويــة عاجــزة عــن كســب ود المــزارع البحرينــي
“الــتــقــلــيــديــة” عـــن  ــول  ــح ــت ال فـــي  ــيــن  ــراغــب ــل ل خــاصــة  ــازات  ــتـــيـ امـ لــــ “^”:  ــح  ــت ــف ــوال أب

قــال وكيــل الزراعــة والثــروة البحريــة نبيــل أبوالفتــح إن بنــاء مملكــة البحريــن تجربتها الخاصــة في مجــال الزراعة 
العضوية، يواجه العديد من التحديات التي أفقدتها القدرة على كسب ود المزارع البحريني كفرصة استثمار رابحة.
وأشــار في حديث خاص لـ “البالد” إلى أن العديد من المزارعين دأبوا منذ بداية ســبعينات القرن الماضي وتزامًنا مع 
بداية التنمية الزراعية على اإلســراف في اســتخدام األســمدة غير العضوية؛ لزيادة اإلنتاج نظًرا النخفاض خصوبة 

معظم األراضي الزراعية، مما ترتب عليه زيادة التلوث البيئي، باإلضافة إلى زيادة تكاليف وحـدة اإلنتاج. 
وأوضح أن المزارع البحريني، وعلى الرغم من معرفته بأهمية الزراعة العضوية في المحافظة على الموارد الطبيعية 

المتاحة من تربة وماء، إال أن لديه أسبابه الخاصة في عدم قبوله التحول إلى الزراعة العضوية.
وفيما يلي إجابات الوكيل أبو الفتح على استفســارات “^” بشــأن أســباب غياب البحرين عن قائمة الدول التي تمتلك تجارب 

ناجحة في مجال الزراعة العضوية، وموقف المملكة من هذا النوع من المشروعات، وما الذي قدمته المملكة في هذا المجال:

ما المقصود بالزراعة العضوية؟ «

- يوجد كثير من التفســـيرات والتعاريف 
للزراعة العضوية، إال أن كلها تجتمع على 
القول بأنها نظام يعتمد على إدارة النظام 
اإليكولوجي بدالً من المدخالت الزراعية 

الخارجية. 
أو إنهـــا نظـــام دراســـة التأثيـــرات البيئية 
خـــالل  مـــن  المحتملـــة،  واالجتماعيـــة 
وقـــف اســـتخدام المدخـــالت التخليقية، 
مثـــل األســـمدة والمبيـــدات االصطناعية، 
والعقاقير البيطرية، والبذور والســـالالت 
الحافظـــة،  والمـــواد  ـــا،  وراثيًّ المحـــورة 
لتحـــل  والتشـــعيع،  المضافـــة،  والمـــواد 
مكانهـــا أســـاليب إدارة تتفـــق وخصائص 
كل موقـــع تحافـــظ علـــى خصوبـــة التربة 
طويلـــة األجـــل وتزيدهـــا وتمنـــع اآلفـــات 

واألمراض.
الغذائـــي  الدســـتور  هيئـــة  فـــت  عرَّ وقـــد 
المشـــتركة بين منظمة األغذية والزراعة 
 1999 عـــام  العالميـــة  الصحـــة  ومنظمـــة 
“نظـــام شـــامل  بأنهـــا  العضويـــة  الزراعـــة 
إلدارة اإلنتاج يرّوج ويعّزز سالمة النظام 
االيكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع 
الحيـــوي، والـــدورات الحيوية والنشـــاط 

الحيوي في التربة. 
ويركـــز علـــى اســـتخدام أســـاليب اإلدارة 
غيـــر  المدخـــالت  اســـتخدام  مـــن  بديـــالً 
الزراعيـــة، مع مراعاة الظـــروف اإلقليمية 
التـــي تتطلب نظمـــا متوائمة مع الظروف 

المحلية. 
ويتم ذلـــك من خالل اســـتخدام - حيثما 
يكون ممكنا - الطرق الزراعية والحيوية 
والميكانيكيـــة بدالً من اســـتخدام المواد 

التصنيعيـــة، لالضطالع بـــأي مهمة معينة 
داخل النظام.

ما أسباب غياب البحرين عن قائمة  «
الدول العربية التي تملك تجارب 

ناجحة في مجال الزراعة العضوية، 
والتي نشرها الدليل االسترشادي 

الصادر عن المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية؟

- دأب العديـــد مـــن المزارعيـــن منذ بداية 
الســـبعينات وتزامًنـــا مـــع بدايـــة التنميـــة 
الزراعيـــة علـــى اإلســـراف في اســـتخدام 
األســـمدة غير العضويـــة، بعضها عن علم، 
وبعضها عن إسراف وعدم معرفة، لزيادة 
اإلنتـــاج علـــى أســـاس انخفـــاض خصوبة 
معظم األراضي الزراعية مما ترتب عليه 
زيادة التلوث البيئي، باإلضافة إلى زيادة 

تكاليف وحـدة اإلنتاج.
ويعتقـــد الخبـــراء، أنـــه رغم أن األســـمدة 
غيـــر العضويـــة تزيـــد اإلنتـــاج، إال أنهـــا ال 
العضويـــة  األســـمدة  تعـــّوض  أن  يمكـــن 
فـــي التربـــة، والتي لها فوائـــد كثيرة مثل 
وتحســــين  التربـــة  بنـــاء  علـــى  الحفـــاظ 
تهويتها وتقليـل الرقــم الهيدروجيني، ما 
يحســـن من امتصـــاص وتيســـير العناصر 

الغذائيـــة للنباتات، عالوة على كونها تعد 
ا إلمـــداد الكائنات الحية في  مصـــدًرا مهمًّ
التربة بالطاقة الالزمة للنشاط والتحلل.

لكـــن ومع ذلـــك، فـــإن المـــزارع البحريني 
لديـــه أســـبابه الخاصـــة فـــي عـــدم قبـــول 
التحول إلى الزراعة العضوية مع معرفته 
بأهميتهـــا فـــي المحافظـــة علـــى المـــوارد 

الطبيعية المتاحة من تربة وماء.

وما تلك األسباب الخاصة التي  «
تدفع المزارع البحريني إلى 

العزوف عن الدخول في هذا 
المجال؟

- هنـــاك مجموعة أســـباب يمكن الحديث 
عنها على نحو اإلجمال كالتالي:

- يشـــترط فـــي الزراعـــة العضويـــة فصل 
والتخزيـــن  اإلنتـــاج  ومواقـــع  الحقـــول 
العضــــوي عن مواقــــع اإلنتـــاج التقليدي، 
كمـــا يجـــب أن يكـــون لوحـــدات اإلنتـــاج 
وصـــف دقيـــق وشـــامل يتضمـــن الحقول 

ومواقع اإلنتاج والتخزين.
- اشـــتراط توافر سجالت ُيدون فيها كل 
مســـتلزمات اإلنتاج )البــــذور، األسمدة... 
إلـــخ( كميـــات اإلنتـــاج، كتابـــة المعلومات 
الكاملـــة عن المنتج العضـــوي بعد تغليفه 

فـــي بطاقـــة خاصـــة توضع علـــى عبوات 
المنتـــج، كما يتم نقل المنتجات العضوية 
مســـتقلة تجنًبـــا للخلط أو االســـتبدال مع 
المنتجات التقليديـــة، ويجب أن تختلف 
للزراعـــة  المخصصـــة  لألصنـــاف  البـــذور 
العضويـــة عـــن الزراعـــة التقليديـــة، ويتم 
التفتيـــش علـــى الزراعـــة العضويـــة على 

األقل مرة واحدة في السنة.
المشـــاكل  مـــن  للعديـــد  مواجهتهـــا   -
التســـويقية، وأهمهـــا عدم وجود معــــرفة 
كاملــــة لدى كثير من المستهلكين بأهميـة 
المنتــــج العضـــــوي مقارنـــة بالمنتــــج غير 
الصحيـــة  قيمتـــه  حــــيث  مـــن  العضـــوي 

والبيئية.
المنتجـــات  بيـــن  المنافســـة  زيـــادة   -
التقليديـــة )غير العضوية( مـــع المنتجات 
العضــــوية بالرغــــم مـــن انخفــــاض كميـــة 
اإلنتاج لوحدة المســــاحة ممـــا يؤدي إلى 
إحجام المزارعين والشـركات عن التوسع 
فـــي الزراعــــات العضوية، وهـــذه من أكبر 
المشـــاكل حيـــث إن المـــزارع يركـــز علـــى 

زيادة الربح المادي.
الزراعيـــة  المســـتلزمات  توافـــر  عـــدم   -
العضوية مثل البذور، األسمدة، المبيدات 

العضوية بطريقة سهلة وميسرة للمزارع.
- عـــدم توافـــر الخبـــرة الكافيـــة بالزراعة 
العضوية من قبل المهندســـين الزراعيين 

والعمالة.
- ال توجـــد جهـــات تقـــوم بالدعـــم الكافي 
نحـــو التوجه للزراعات العضوية، بتقديم 
البرامـــج المرتبطـــة بهـــا أو عقـــد نـــدوات 
توضح فيها أهميـــة التوجه نحو الزراعة 

العضوية.
معظـــم  فـــي  التربـــة  خصوبـــة  ضعـــف   -
مناطـــق المملكـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى زيادة 

التكاليف للحصول على إنتاج مرض.
- تباين االلتزامات بين المزارع العضوية 
العضويـــة  البرامـــج  تطبيـــق  حيـــث  مـــن 
خصوًصـــا  العضـــوي(  الزراعـــي  )الوعـــي 
برنامج مكافحة اآلفات واألمراض، إذ إن 
تهـــاون أي مـــزارع في برنامـــج المكافحة 
يؤدي إلى ضيـــاع مجهود كبير لمزارعين 
آخريـــن ملتزميـــن )حيث تعتبـــر المزرعة 
باآلفـــات  للعـــدوى  بـــؤرة  الملتزمـــة  غيـــر 

والحشرات لباقي المزارع المحيطة(.
- حـــدوث خلـــط وراثي للمنتـــج العضوي 
بالريـــاح  التلقيـــح  خليطـــة  للمحاصيـــل 
والحشـــرات عندمـــا ال يكـــون هنـــاك عزل 

كاف بين المزارع العضوية والتقليدية.

ما هو موقفكم كجهة مختصة  «
في المملكة من مشروعات 

الزراعة العضوية؟

يعانـــي القطـــاع الزراعـــي مـــن تحديـــات 
كبيـــرة، تتمثـــل فـــي تقلـــص المســـاحات 
الزراعية وتحول كثير منها الستخدامات 
أخـــرى ســـكنية وصناعيـــة، إضافـــة إلـــى 
تدهـــور كميـــة الميـــاه ونوعيتهـــا بشـــكل 

ملحوظ. 

أضـــف إلـــى ذلـــك، المنافســـة الكبيـــرة من 
إلـــى  أدى  ممـــا  المســـتوردة،  المنتجـــات 
القطـــاع  مـــن  المـــادي  المـــردود  ضعـــف 

الزراعي مقارنة مع القطاعات األخرى.
وبنـــاًء علـــى ذلـــك عمـــدت الـــوزارة إلـــى 
اتخـــاذ إجـــراءات عـــدة بهـــذا الخصوص، 
حيث قامـــت بتقديم امتيازات من حيث 
بالتحـــول  الراغبيـــن  للمزارعيـــن  الدعـــم 
للزراعـــة العضوية، وتشـــجيع االســـتثمار 
في الزراعة العضوية، فضالً عن تشـــجيع 

استيراد المنتجات العضوية.
كما استفيد من تجارب الدول المجاورة، 
خصوًصا دول مجلس التعاون في إنشاء 
مشـــروع تطوير الزراعة العضوية؛ لوضع 
الخطط المناســـبة لتطوير نشاط الزراعة 

العضوية في مملكة البحرين.
وعمـــدت الـــوزارة كذلـــك إلى نشـــر ثقافة 
الزراعـــة العضويـــة للمزارعيـــن بفوائدهـــا 
اإلرشـــاد  وتقديـــم  والصحيـــة،  البيئيـــة 
الزراعـــة  مـــن  التحـــول  فـــي  للراغبيـــن 

التقليدية للزراعة العضوية.

ما هي أبرز المشروعات التي  «
قدمتها المملكة في مجال 

الزراعة العضوية؟

قدمـــت مملكـــة البحريـــن مجموعـــة مـــن 
المشـــروعات المتعلقة بالزراعة العضوية 

في مجاالت عدة:
الـــوزارة  قدمـــت  النباتـــي:  المجـــال   -
مجموعـــة مـــن ورش العمل حـــول كيفية 
العضويـــة  والمبيـــدات  األســـمدة  إنتـــاج 
بالتعاون مع الفريق التايواني في مملكة 

البحرين.
باســـتخدام  المائيـــة  الزراعـــة  مجـــال   -
األســـماك “األكوابونـــك”: دعمـــت شـــؤون 
المزارعيـــن  مـــن  مجموعـــة  الزراعـــة 
باســـتخدام  وذلـــك  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
المخلفات العضوية الســـمكية في تسميد 

الخضروات.
- مجـــال تربية المواشـــي: تدعم شـــؤون 
الزراعـــة مربـــي المواشـــي فـــي الحصول 
علـــى العلـــف العضـــوي مـــن خـــالل مركـــز 

الهملة لإلنتاج الحيواني.

سيدعلي المحافظة
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نبيل أبوفتح

المصارف اإلسالمية ستلجأ لشراء القروض... ونظام “التجارية” يحتسب الفائدة آلًيا
ـــارا ـــوم 31 دين ـــة.. والرس ـــهر إضافي ـــيزيد 5 أش ـــاط س ـــل 3 أقس ـــل: تأجي ـــر “^” التفاصي ـــرح عب ـــة تش ـــادر بنكي مص

أعلنــت مصــادر عليمــة بالقطــاع البنكــي لـ ”^” أن تأجيــل مدفوعات القروض ســيلزم العميل بدفع نحــو 31 دينارا 
و500 فلس، بواقع 10 دنانير و500 فلس عن كل قسط، رسوما مقررة إليقاف القسط.

كمـــا  للصحيفـــة:  المصـــادر  وقالـــت 
ســـيتقرر إضافـــة فائـــدة علـــى قيمـــة 
القســـط تصل إلى نحو قسطين زيادة 
كمجموع لنســـب الفوائد لـ 3 أشهر، أي 
ســـتزيد على كل عميل نحو 5 شـــهور 
إضافية نهاية الفترة المقررة للقرض.

وأفـــادت بأن معظم البنوك لم تحســـم 
وكيفيـــة  القـــروض  تأجيـــل  عمليـــة 
احتســـاب الفوائد، وما تم استعراضه 
ســـالًفا هو ما هو معمول به حالًيا لدى 
البنوك التي تسمح بتأجيل القروض.

البنوك اإلسالمية

اإلســـالمية،  للمصـــارف  وبالنســـبة 
أشـــارت المصـــادر إلـــى أن قواعـــد 

الشـــريعة الناظمـــة لعمل المصارف 
ال تجيـــز تأجيـــل األقســـاط، لذلـــك 
آليـــة  إليجـــاد  حاليـــا  يتفاكـــرون 
جديـــدة تضمـــن الفائـــدة المرجوة 
للعمالء من المواطنين والشركات، 
التـــي تتشـــكل فـــي عمليـــة تأجيل 

األقساط.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن البنـــوك 
اإلســـالمية ســـتلجأ علـــى األرجـــح 
إلـــى عملية شـــراء القرض ومن ثم 
البدء بعمليـــة إعادة جدولة قرض 
النتهـــاء  المحـــدد  بالمهلـــة  جديـــد 
فتـــرة قـــرض علـــى كل عميـــل مـــع 
إعطـــاء العميل فائـــدة تأجيل دفع 
األقساط لحد 3 أشهر أي مع مطلع 

العام الجديد 2021.

نسبة الفوائد

البنـــوك  أحـــد  فـــرع  مديـــر  وقـــال 
بالبحريـــن لــــ “البـــالد” )فضـــل عدم 
نســـبة  تتضـــح  “لـــم  اســـمه(  ذكـــر 
ســـيتم  هـــل  اآلن،  لحـــد  الفوائـــد 
خفض نســـبة فوائد هذه األقساط 
الثالثـــة من قبـــل إدارات البنوك أم 
ال، ولكـــن هناك طريقـــة معمول بها 
حالًيـــا فـــي نظـــام المصـــرف وهي 
القســـط  فائـــدة  نســـبة  احتســـاب 
)مثـــال 4 %( علـــى المـــدة المتبقية 
من القرض، وبذلك ستظهر نتيجة 
تأجيـــل القســـط ويتـــم احتســـابها 

على مجموع المبلـــغ المطالب فيه 
العميل”.

وأضاف “أتاني زبون قبل تقاعده، 
بالعمـــل  ســـابق  موظـــف  وهـــو 
المصرفـــي لمـــدة بلغـــت 30 ســـنة، 
وطلـــب احتســـاب عمليـــة تأجيـــل 
األقســـاط، وكان قسطه نحو )700 
عمليـــة  فأجريـــت  شـــهرًيا(  دينـــار 
تأجيـــل األقســـاط المعمول بها في 
البنك، ووجدت أن األرباح ستكون 
نحـــو 2000 دينـــار مـــع احتســـاب 
عـــن  تأجيـــل  رســـوم  دينـــار   31.5
مجمل المدة، يعنـــي أن هناك نحو 
3 أشـــهر زيادة على األشهر الثالثة 
التي سيتم تأجيلها أي بمجموع 6 
شهور إضافية على مدة القرض”.

وتابـــع “طلبـــت مـــن العميـــل علـــى 
الفور شـــراء القرض وطلب قرضا 
العمليـــة  إجـــراء  وبعـــد  جديـــدا، 

الحســـابية لألمر، اتضح أن عملية 
شـــراء قرضـــه أكثـــر فائـــدة له من 

عملية تأجيل القرض”.

بيان المصرف

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي 
قـــد أعلـــن عـــن اســـتجابة المصـــارف 
بتأجيل مدفوعـــات القروض لعمالئها 
حتـــى نهاية العـــام الجاري، بما ال يؤثر 
ومالءتهـــا  المصـــارف  ســـيولة  علـــى 
المالية، على أن يتم احتســـاب أســـعار 
الفائـــدة والرســـوم المقـــررة مـــن قبـــل 
المصـــارف علـــى هذه القـــروض خالل 

فترة التأجيل.
وأكـــد مصـــرف البحريـــن المركزي أن 
توجيـــه مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقـــدة فـــي 14 ســـبتمبر الجـــاري 
بحـــث  المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف 
المصـــارف علـــى تأجيـــل مدفوعـــات 

القـــروض حتـــى نهاية العـــام الجاري 
بمـــا ال يؤثـــر علـــى ســـيولة المصارف 
فـــي  سيســـهم  الماليـــة،  مالءتهـــا 
التخفيـــف على المواطنيـــن في هذه 
الظـــروف االســـتثنائية ويســـاعد في 
توفيـــر الســـيولة في دعـــم القطاعات 
ويأتـــي  المختلفـــة،  االقتصاديـــة 
متماشـــًيا مـــع الجهـــود الكبيـــرة التي 
تبذلهـــا الحكومة وفي إطـــار التعاون 
والتنسيق مع السلطة التشريعية من 
خالل برامـــج الدعم المالي المختلفة 
التي قدمتها لألفراد والشركات خالل 
ســـاهمت  والتـــي  الماضيـــة،  األشـــهر 
بشـــكل كبير في التخفيـــف من اآلثار 
ســـاعد  بمـــا  للجائحـــة  االقتصاديـــة 
الماليـــة  المعامـــالت  اســـتقرار  علـــى 
االقتصاديـــة  واألنشـــطة  والتجاريـــة 
المختلفـــة وحافظ على مســـار نموها 

المستدام.

علوي الموسوي

كثير من 
المستهلكين ال 
يدركون أهمية 

المنتجات العضوية

الَمزارع غير 
الملتزمة بمكافحة 

األوبئة تضّيع 
جهود “العضوية”

ضعف خصوبة 
األراضي يرفع من 

تكاليف اإلنتاج

اإلسراف في 
استخدام األسمدة 
غير العضوية لّوث 

البيئة



قال مديـــر إدارة التعليـــم الثانوي بوزارة 
التربية والتعليم إبراهيم بورشيد إنه في 
إطار اســـتعدادات الوزارة للعام الدراسي 
الجديد، وحرًصا منها على صحة وسالمة 
جميـــع طلبتها ومنتســـبيها، قامـــت إدارة 
التعليم الثانوي بتشكيل فرق عمل لزيارة 
جميع المدارس الثانوية البالغ عددها 31 
مدرســـة، إذ نفذ االختصاصيون أكثر من 
80 زيـــارة ميدانية، وفق اســـتمارة أعدت 
خصيًصـــا لذلك؛ بهـــدف متابعـــة جهوزية 
المـــدارس، واتخاذهـــا التدابير الضرورية 
الصحيـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
المنصوص عليها من قبل الفريق الوطني 
الطبـــي، وبحســـب الدليـــل االسترشـــادي 

الذي أعدته الوزارة.
وأضـــاف بورشـــيد فـــي تصريـــح خـــاص 

المخصصـــة  االســـتمارة  أن  “البـــالد”  لــــ 
للزيـــارات الميدانية تشـــتمل على 5 بنود 
أساســـية، و47 بنًدا فرعًيا؛ بهدف متابعة 
بالمـــدارس،  الداخليـــة  الفـــرق  تشـــكيل 
وخطط العمل، ومدى توافر مســـتلزمات 
المرافـــق  ومالءمـــة  التعقيـــم،  وأدوات 
والعيـــادة  الميـــاه  كـــدورات  المدرســـية 
المدرسية وغرف العزل الصحي وغيرها، 
ووضع الملصقات التوعوية واإلرشـــادات 
الوقائيـــة، فضـــاًل عن متابعـــة آلية تجهيز 
وتسليم الكتب الدراسية، ومتابعة أعمال 

الصيانة.
وأوضـــح أن اإلدارة عقـــدت اجتماعـــات 
التنســـيقية  اللجنـــة  تشـــاورية عـــدة مـــع 
لبحـــث  الثانويـــة؛  المـــدارس  لمديـــري 
العـــام  لبـــدء  التفصيليـــة  اإلجـــراءات 
الدراسي، مثل إعداد الجداول الدراسية، 
وتحديد دور اللجان المدرسية المختلفة 

فـــي ظل الجائحة، وبحث خطط تســـيير 
تنفيـــذ  يضمـــن  بمـــا  الدراســـي،  اليـــوم 
الـــدروس المقررة على الطلبة، مع مراعاة 
اإلجـــراءات الصحيـــة االحترازية، كما تم 
عقـــد اجتماع عن بعد لمديـــري المدارس، 

بحضـــور الوكيل المســـاعد للتعليـــم العام 
للمناهـــج  المســـاعد  والوكيـــل  والفنـــي، 
واإلشـــراف التربـــوي، والوكيل المســـاعد 
تأكيـــد  تـــم  إذ  والمعلومـــات،  للتخطيـــط 
اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة وفـــق ما 
نص عليـــه الدليل االسترشـــادي، وأهمية 
تهيئـــة وتجهيز جميـــع مرافق المدرســـة، 
إضافـــًة إلـــى الخطـــط الدراســـية وآليات 

وأدوات التعلم عن بعد .
واختتـــم بورشـــيد بأن أكثر مـــن 124 من 
أعضاء لجان الصحة والسالمة المدرسية 
بالمدارس الثانوية قد شـــاركوا في اللقاء 
الـــذي تم تنظيمـــه من قبل قســـم الصحة 
الصحيـــة  الحقيبـــة  لعـــرض  المدرســـية؛ 
الخاصة باإلجـــراءات االحترازية، إضافة 
الثانويـــة  المـــدارس  ذلـــك شـــاركت  إلـــى 
فـــي اللقـــاءات التـــي عقدها قســـم األمن 

والسالمة بإدارة الخدمات.
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كمال: الخريجون.. باحثون عن العمل تلقائيا
ــم لــــــدى الـــــــــوزارة ــه ــل ــي ــج ــس ــة عــــــدم اشـــــتـــــراط ت ــرحـ ــتـ ــقـ مـ

تقدمت النائب سوســـن كمال أمس األحد 
باقتراح برغبة بشـــأن تطوير آلية تسجيل 
الباحثيـــن عـــن عمـــل عبـــر تتبـــع دفعـــات 

الخريجين تلقائيا.
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحرين قطعت 
شـــوًطا فـــي تحقيـــق التكامـــل اإللكتروني 
اآلمـــن بيـــن مختلـــف مؤسســـات القطـــاع 
العـــام وعملت على توظيف المعرفة لدعم 
اتخـــاذ القـــرار واإلبداع وتشـــجيع االبتكار 
العامـــة  الخدمـــات  فـــي مجـــاالت تقديـــم 

لألفراد والمؤسسات.
الخدمـــات  تلـــك  وأضافـــت: ومـــن ضمـــن 
العامـــة، تنص المادة “-13 أ” من الدســـتور 
علـــى أن العمـــل واجـــب علـــى كل مواطن، 
تقتضيه الكرامة ويســـتوجبه الخير العام، 
ولـــكل مواطـــن الحـــق فـــي العمـــل وفـــي 
اختيـــار نوعه وفًقا للنظـــام العام واآلداب، 
وفـــي المـــادة “-13 ب” تكفل الدولة توفير 
فرص العمل للمواطنين وعدالة شـــروطه، 
وعلـــى هـــذا األســـاس، تجتهـــد الحكومـــة 

بمملكـــة البحريـــن إليجـــاد آليـــات جديـــدة 
البحرينييـــن  توظيـــف  أفضليـــة  لتعزيـــز 
الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي وظائـــف نوعية 
مرغوبة في منشـــآت القطاع الخاص، كان 

آخرها البرنامج الوطني للتوظيف.
 - برغبـــة  االقتـــراح  موضـــوع  ويتلخـــص 
حســـبما جـــاء فـــي المذكـــرة التوضيحيـــة 
الباحثيـــن  تســـجيل  آليـــة  تطويـــر  فـــي   -
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  لـــدى  عمـــل  عـــن 
الخريجيـــن  قوائـــم  بتتبـــع  االجتماعيـــة، 
مـــن  والجامعيـــة  الثانويـــة  المرحلـــة  مـــن 
غيـــر الحاصليـــن علـــى عمـــل، فبـــداًل مـــن 
تتخلـــف  إذ  للتســـجيل،  تقدمهـــم  انتظـــار 
مجموعـــة كبيرة منهم عن التســـجيل، إما 
بســـبب عـــدم معرفـــة األنظمـــة المتبعة، أو 
بســـبب الظروف األســـرية وضعـــف الدعم 
جعلـــت  التـــي  لألســـباب  أو  المجتمعـــي، 
تلـــك الشـــريحة في األســـاس عاطلـــًة عن 
العمـــل، كالضعـــف فـــي مهـــارات التواصل، 
والتخاطـــب، والثقـــة بالنفـــس، والنشـــاط 
والفاعليـــة. ويتضمـــن المقتـــرح أن تبـــادر 

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة عبـــر 
التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
والتعليـــم، ومجلس التعليم العالي، ونظام 
)سجالت(، وديوان الخدمة المدنية، بتتبع 
الخريجيـــن الذين لم يتمكنوا من الدخول 
لســـوق العمل، ومباشـــرة التواصـــل معهم، 
لتطـــرح عليهـــم الـــوزارة خيـــار التســـجيل 
لديها؛ من أجل أن تســـتفيد تلك الشريحة 
المحتاجـــة إلـــى األخـــذ باليـــد، والتوجيه، 

ومـــن ضمنهـــم ربـــات البيـــوت، فـــي ظـــل 
حقهم الثابت في الحصول على الخدمات 
المتوافرة، وعندها تتكفل الوزارة بتقديم 
برامـــج التنميـــة االجتماعيـــة أو تزويدهم 
بإعانـــة التعطل في حالة التأكد من الرغبة 
الجادة في العمل، ضامنًة وصول الخدمة 

لمستحقيها.
ووردت فـــي المقترح اعتبـــارات المصلحة 
العامـــة المبررة لعرض هـــذا االقتراح على 
المجلـــس، المتمثلـــة فـــي “تعزيز التنســـيق 
بين الجهات الحكوميـــة المختلفة لتقديم 
الخدمـــة بشـــكل أمثـــل” و ”المســـاهمة في 
للتوظيـــف”،  الوطنيـــة  البرامـــج  إنجـــاح 
وكذلك “تطوير مســـاعي الحكومة لتعزيز 
الحـــق فـــي العمـــل كحـــق إنســـاني وهدف 
تنموي”، كما أن المبررات تضمنت “الوصول 
للشـــرائح األكثر احتياًجـــا لخدمات وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية” و ”رفع الوعي 
المقدمـــة”،  الحكوميـــة  الخدمـــات  بشـــأن 
إضافـــة إلـــى “تعزيز فرص ريـــادة األعمال 

بمملكة البحرين”.

البسيتين- محافظة المحرق

ضمـــن جهـــود محافظـــة المحـــرق فـــي 
ودعًمـــا  كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة 
والوقائيـــة،  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
حضـــر نائـــب المحافظ العميـــد عبدهللا 
التعقيـــم  حملـــة  الجيـــران  خليفـــة 
والتطهيـــر التي نظمتهـــا المحافظة في 
منطقة البســـيتين بالتعـــاون مع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدني وبمشـــاركة عدد 
مـــن المتطوعين، حيث تم تعقيم مبنى 

المحافظة وجامع الحسن الكبير.
تنفيـــًذا  أنـــه  المحافـــظ  نائـــب  وأكـــد 
الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة وبمتابعة 
محافظ المحرق ســـلمان بن هندي فإن 

المحافظة مستمرة في مواجهة جائحة 
كورونا باتخاذ كل اإلجراءات للحد من 
انتشار الفيروس، ومنها تنظيم حمالت 
التطهير في مختلف مناطق المحافظة؛ 
ســـعًيا منها في دعـــم الجهـــود الوطنية 
وإبراز الشراكة المجتمعية مع اإلدارات 
األمنيـــة. ونـــوه العميـــد الجيـــران بدور 
فريـــق “البحريـــن تســـتاهل” والجهـــات 
بأهميـــة  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  المعنيـــة 
تطبيق اإلجراءات االحترازية الالزمة، 
مشـــيًدا بتعاون األهالـــي وتجاوبهم في 
تطبيق اإلجراءات، وكرم أعضاء فريق 
“البحريـــن تســـتاهل” لجهودهـــم البارزة 
الوطنيـــة  المبـــادرات  دعـــم  إطـــار  فـــي 

والمجتمعية الرائدة.

الجيران يشارك بحملة تطهير في البسيتين

المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  المديـــر  صـــّرح 
شـــرطة  لمديريـــة 
العاصمـــة  محافظـــة 
بـــأن شـــرطة المديريـــة 
تمّكنت من القبض على 
تتـــراوح  آســـيويين   5
أعمارهم بيـــن 26 و38 
عاًما؛ إثـــر قيامهم ببيع 

المواد المســـكرة بالمنامة. وأوضح 
أنـــه إثر تلقـــي المديريـــة معلومات 
بهذا الشـــأن، تـــم مباشـــرة عمليات 
البحـــث والتحـــري، التـــي أســـفرت 
عـــن تحديـــد هويـــات المذكوريـــن 
والقبض عليهم متلبســـين، فيما تم 

تحريـــز المضبوطـــات التـــي كانـــت 
بحوزتهم والتحفظ عليها.

لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
شـــرطة محافظـــة العاصمة إلى أنه 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
الالزمة، وإحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

القبض على 5 آسيويين لبيعهم المواد المسكرة

مليون “pcr” للعمالة األجنبية... و “البديلة” حمت المحكومين
تمييز دون   21 الــقــرن  فــي  كــارثــة  ــوأ  ألس تصدت  البحرين  البناي: 

نـــوه رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
النـــواب  بمجلـــس  اإلنســـان  لحقـــوق 
النائـــب عمـــار البناي بالـــدور الحضاري 
واإلنساني التي قدمته مملكة البحرين 
ظـــل  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  بمجـــال 
التصدي ألســـوأ كارثة بشـــرية يشهدها 

العالم في القرن 21 )جائحة كورونا(.
وأضاف أن إنجـــازات البحرين بمجال 
نتيجـــة  جـــاءت  اإلنســـان  حقـــوق 
البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
أكـــد دومـــا أهميـــة  الـــذي  آل خليفـــة، 

ضمـــان حقوق اإلنســـان، وهو ما جعل 
مملكة البحرين رائدة بهذا المجال.

وأشـــار البناي إلى أن مملكـــة البحرين 
منذ اللحظة األولى لتصديها لفيروس 
كورونا، اتخذت على عاتقها حماية كل 
مواطن ومقيم على أرضها، مردفا أنها 
سخرت جميع مستشفياتها وكوادرها 
الطبيـــة لعـــالج جميـــع المصابين دون 

تمييز بين مواطن أو مقيم.
وتابـــع أنهـــا لم تكتف بذلـــك، بل قامت 
بإنشاء عدد من مراكز الحجر الصحي 
االحتـــرازي، ومراكـــز العـــزل والعـــالج؛ 
إليـــواء واحتواء العمالة والمخالطين، 

وجميـــع  والرعايـــة  العـــالج  وتوفيـــر 
مقابـــل  أي  دون  لهـــم،  المســـتلزمات 
مادي، متكفلًة بإجراء أكثر من مليون 

فحـــص عشـــوائي مجانـــي للعمالة في 
أماكن ســـكنهم، ولجميـــع القادمين من 
الخـــارج عبـــر مطـــار البحريـــن الدولي 

وجسر الملك فهد.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكد البنـــاي أن 
البحريـــن ســـارعت إلى تطبيـــق قانون 
حمايـــة  بهـــدف  البديلـــة؛  العقوبـــات 
فيـــروس  مـــن  والمحكوميـــن  النـــزالء 
كورونـــا، إذ اســـتفاد أكثـــر مـــن 2663 
فـــردا مـــن قانـــون العقوبـــات البديلـــة، 
إضافـــة إلـــى إصـــدار صاحـــب الجاللة 
الملـــك األمر الســـامي بالعفـــو عن 901 

فرد، لدواع إنسانية.

الفيديو مفبرك.. وكنت أداعب حفيدي بغرفتي.. وهذه نتيجة التحقيق
أفــاد العضو الســابق بمجلس الشــورى خميس الرميحي بــأن الفيديو الذي 
تــم تداولــه ببعض وســائل التواصــل االجتماعي غير صحيــح إطالقا، وتم 
اصطناعه وفبركته من قبل جهات خارجية معروفة؛ الستهدافه شخصيا، 

والمساس بسمعته ومكانة قبيلته.

تنشـــره  بيـــان  فـــي  الرميحـــي  وقـــال 
األول  المشـــهد  إن  “البـــالد”  صحيفـــة 
من الفيديو قد تم تصويره في غرفة 
نومـــي الخاصـــة بمنزلي، وأنـــا أداعب 
حفيـــدي، وتـــم ســـرقة هـــذا الفيديـــو 
بعـــد اختراق وقرصنـــة هاتفي النقال، 
إال أن هـــذه الجهـــة الخارجيـــة عملت 
علـــى دمـــج هـــذا المشـــهد مـــع فيديو 
آخر يتضمن مشـــهدا غير الئق؛ بهدف 
المساس بي شـــخصيا وابتزازي ماليا 
ومـــن ثم نشـــره في وســـائل التواصل 
االجتماعي، وروجتـــه أبواق إعالمية 

فـــي  تلجلجـــت  ومأجـــورة  معروفـــة 
ومســـرب  التصويـــر  مـــكان  تحديـــد 
الفيديـــو، فالحق أبلج والباطل لجلج، 
ظنـــا منهـــا بأنهـــا حصلـــت علـــى صيد 
ثمين فخاب الصياد وبئس ما اصطاد 
فقد تصـــدى لهم الشـــرفاء والخيرون 
مـــن أبنـــاء هـــذا الوطـــن العزيـــز وهـــم 

كثيرون.
وأضاف الرميحي بالقول: أعتذر أشد 
االعتذار لتأخري في بيان ذلك، وذلك 
رغبة مني بعدم التأثير على إجراءات 
التحقيـــق التـــي تم اتخاذهـــا من قبل 

البحريـــن،  فـــي  المختصـــة  الجهـــات 
والتي أكن لهـــا كل التقدير واالحترام 
والشـــكر علـــى الجهـــود الجبـــارة التي 

بذلتها في الوصول للحقيقة.
وتابـــع: لقد ثبت بعـــد التحقيق وبما ال 
يدع مجاالت للشك أن الفيديو قد تم 
اصطناعه وفبركته ونشـــره من إحدى 

الجهات خارج البحرين.
علـــى  حاليـــا  العمـــل  يتـــم  وواصـــل: 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية ضد هذه 

يتولـــون  التـــي  واألشـــخاص  الجهـــة 
إدارتهـــا، والتـــي باتـــت معروفـــة لدى 
الجهـــات المختصة، والذي من المؤكد 
أنهـــا ستنشـــر نتائـــج التحقيـــق حـــال 

استكماله.
وأكـــد أن طلبـــه التنحي مـــن عضوية 
مجلس الشـــورى قد تم تفاديا للتأثير 
على سير إجراءات التحقيق وإلثبات 

براءتـــه بما نســـب إليـــه وحفاظا على 
صحتـــه وســـمعة قبيلته المشـــهود لها 
بالســـمعة الحســـنة والســـيرة الطيبـــة، 
وهـــي مـــن ســـيرة وســـمات وتقاليـــد 
كل قبائـــل وعائـــالت مملكـــة البحرين 

العزيزة.
وختـــم الرميحي بيانه باآلية القرآنية 
النحـــل:  ســـورة  مـــن   )127( الكريمـــة 
َواَل  ـــِه  ِباللَّ ِإالَّ  َصْبـــُرَك  َوَمـــا  “َواْصِبـــْر 
ا  مَّ َتْحـــَزْن َعَلْيِهـــْم َواَل َتُك ِفـــي َضْيٍق مِّ

َيْمُكُروَن”.
بطلـــب  تقـــدم  قـــد  الرميحـــي  وكان 
اإلعفاء من عضوية مجلس الشـــورى 
وصـــدر   .2020 أغســـطس   27 فـــي 
 2020 ســـبتمبر   6 فـــي  ملكـــي  أمـــر 
بتعييـــن وكيل وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة صباح الدوســـري عضوا 

بالمجلس خلفا للرميحي.

الشوري السابق 
الرميحي يروي 

القصة كاملة عبر 
“البالد”
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد رئيس شـــعبة شـــرطة المجتمع 
المحافظـــة  شـــرطة  بمديريـــة 
الجنوبيـــة هـــالل الدوســـري، أثنـــاء 
األمـــن  برنامـــج  فـــي  اســـتضافته 
اإلذاعـــي الذي تعده وتقدمه اإلدارة 
العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة 
بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة 
المديريـــات  جهـــود  أن  البحريـــن، 
األمنيـــة وشـــرطة خدمـــة المجتمـــع 
متواصلـــة فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحد من انتشـــار فيروس 
كورونا، إذ يتم متابعة االشتراطات 
للمحـــالت  واالحترازيـــة  الصحيـــة 
التجاريـــة، ورصـــد مخالفـــات عـــدم 
ارتـــداء الكمام في األماكـــن العامة، 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى  إضافـــة 
للمحافظة على التباعد االجتماعي، 
مشـــيًرا إلى أنه في الفتـــرة األخيرة 
األمنيـــة  الدوريـــات  تكثيـــف  تـــم 
الحيويـــة  األماكـــن  فـــي  ونشـــرها 
تحـــد  التـــي  االشـــتراطات  لمتابعـــة 
من انتشـــار هذا الفيروس، والتركيز 
المطاعـــم  تقيـــد  مـــن  التأكـــد  علـــى 
وتقديـــم  الوقائيـــة  باإلجـــراءات 

خدماتهـــا فـــي األماكـــن المفتوحـــة 
وبالعدد المسموح.

وأوضح المالزم أول محمد الريس، 
وهو ضابط عالقات العامة باإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي، أن اإلدارة 
نفـــذت عددا من البرامـــج التدريبية 
التـــي تســـتهدف شـــرائح المجتمـــع 
والقطـــاع  الدولـــة  ومؤسســـات 
الخاص كافة؛ في إطار جهود وزارة 
الداخلية لمكافحة فيروس كورونا، 
إذ عقـــدت ورش عمـــل فـــي مختلف 
بهـــدف  المدنـــي؛  الدفـــاع  مراكـــز 
تدريـــب المتطوعين من الجنســـين، 
وتدريـــب األفـــراد مـــن المؤسســـات 
الحكومية والشركات الخاصة على 
طـــرق عمليات التطهير واســـتخدام 

المحاليل والمركبات الكيميائية.
فـــي  مســـتمرة  اإلدارة  أن  وأضـــاف 
تنفيذ الحمالت التوعوية المختلفة 
عـــن طريـــق المحاضـــرات المرئيـــة، 
إضافـــة للقيـــام بحمـــالت التفقديـــة 
المعتـــادة لبـــرك الســـباحة والســـكن 
المشـــترك والســـالمة فـــي محطـــات 
الوقـــود وغيرها من هـــذه الحمالت 

التي تهدف لسالمة الجميع.

تأّهب مستمر للقوى األمنية لمتابعة التقيد باإلجراءات

تنفيذ 80 زيارة لـ 31  ثانوية للوقوف على جهوزيتها
ـــزل ـــرف الع ـــق وغ ـــة المراف ـــات ومالءم ـــر المعقم ـــن تواف ـــد م ـــيد: التأك بورش
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المحرق - طيران الخليج

أعلنت طيران الخليج أنها استأنفت 
رحالتهـــا المباشـــرة مـــن وإلـــى مطار 
انديـــرا غانـــدي فـــي دلهـــي فـــي 19 
سبتمبر. وكانت الناقلة قد استأنفت 
رحالتهـــا األســـبوع الماضـــي إلى كل 
مـــن ثيروفنانثابـــورام )تريفانـــدروم( 
وكوتشين وكاليكت، وستقوم قريًبا 
باســـتئناف رحالتهـــا إلـــى مزيـــد من 
وجهاتهـــا في الهنـــد. وتســـّير الناقلة 
الوطنيـــة الرحـــالت المذكـــورة ضمن 
حكومتـــي  بيـــن  خاصـــة  اتفاقيـــة 

البحرين والهند.
وكانـــت طيـــران الخليـــج قـــد بـــدأت 
للمـــرة  المباشـــرة  رحالتهـــا  بتســـيير 
األولـــى بيـــن البحريـــن ودلهـــي فـــي 
الوجهـــات  تعـــد  إذ   ،1981 العـــام 

الرئيســـة  الوجهـــات  مـــن  الهنديـــة 
على شـــبكة طيران الخليج. وتســـّير 
ـــا إلـــى كل من  الناقلـــة رحالتهـــا حاليًّ
وفرانكفـــورت،  وباريـــس،  لنـــدن، 
ومانيال، وأثينا، والقاهرة، وأبوظبي، 
وبيشـــاور،  والكويـــت،  ودبـــي، 
وإســـالم أبـــاد، والهـــور، وكراتشـــي، 
)تريفانـــدروم(،  وثيروفنانثابـــورام 

وكوتشين، وكاليكت، ودلهي.
الطيـــران  شـــركات  إحـــدى  وكونهـــا 
عملياتهـــا  واصلـــت  التـــي  القليلـــة 
التجاريـــة، تســـتمر طيـــران الخليـــج 
فـــي العمـــل عن كثـــب مع الســـلطات 
وجهـــات  مختلـــف  فـــي  الحكوميـــة 
شـــبكتها الســـتئناف عملياتها بمجرد 

فتح المطارات في تلك الوجهات.

“طيران الخليج” تضيف دلهي لوجهاتها بالهند

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

اســـتثمرت شـــركة ديفيدنـــد جيـــت 
كابيتـــال فـــي شـــراكة عمانيـــة مـــع 
شـــركة المشـــرف اإللكترونـــي التـــي 
ســـاهم في تطويـــر أجهـــزة وبرامج 
شـــركة النفـــط والغـــاز المحليـــة في 
سلطنة عمان وهم أيًضا في طليعة 
تقنيـــة تتبـــع “كوفيـــد 19” والمـــورد 
كمـــا  العمانيـــة،  للحكومـــة  الرئيـــس 
إطـــالق تطبيـــق ذكـــي يحـــول  تـــم 
الحافـــالت المدرســـية العاديـــة إلى 

حافالت ذكية.
 فقد شـــهد العصـــر الحديث تغيرات 
الحيـــاة  جوانـــب  مختلـــف  فـــي 
اإلنسانية، وكان للثورة التكنولوجية 
وســـائل  وتقـــدم  المتســـارعة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات دور 

بـــارز فـــي هـــذه التطـــورات، فظهور 
شـــبكة اإلنترنـــت والتوســـع الهائـــل 
في استخدام الشبكات اإللكترونية 
في جميع المجاالت أدى إلي تحول 
إنجـــاز  فـــي  التقليديـــة  األســـاليب 

األعمال بأساليب إلكترونية. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
خالـــد  كابيتـــال  جيـــت  ديفيدنـــد 
التقـــدم  إنـــكار  “ال يمكـــن  الحمـــادي 
لـــه تقنيـــات  آلـــت  الـــذي  الملحـــوظ 
الذكاء االصطناعـــي والواقع المعزز 
والواقـــع االفتراضي في العديد من 
االقتصـــادي  والنشـــاط  القطاعـــات 
والتجاري. فقـــد كان لها دور رئيس 
في دعـــم المجتمع علـــى القطاعات 
أكثـــر  ليصبـــح  كافـــة؛  واألصعـــدة 

مرونـــة فـــي ظـــل مواجهـــة جائحـــة 
الشـــركات  وســـاعد   ،)19 )كوفيـــد 
علـــى التكّيف واالنفتاح، كما ســـاهم 
فـــي توفيـــر األمـــان للمتعامليـــن مع 
الشـــركات والمؤسســـات، وديفيدند 
جيت كابيتال تواكـــب دائًما أحدث 
التطـــورات وأســـاليب التكنولوجيـــا 

الجديـــدة قبـــل الجائحـــة وأثناءها، 
كما أننا دائًما نتطلع لترسيخ وجودنا 
ا في مجال االستثمار،  ا وعالميًّ محليًّ
وجاءت شـــراكتها في سلطنة عمان 
مع شركة المشـــرف اإللكتروني في 
تكنولوجيـــا “IoT” إنترنـــت األشـــياء 
ومـــن ضمنهـــا الحافالت المدرســـية 
التـــي تتيح تعليم الحضور التلقائي 
ويحمي الطالب من حاالت النسيان 
الشـــركة  دعـــم  وتـــم  والفقـــدان، 
بصناديـــق محلية عمانيـــة وعالمية، 
ونظـــًرا للوضع الحالي وتماشـــًيا مع 
الوضع الراهن تم عمل تطبيق لدعم 
األشـــخاص في الحجـــر الصحي مع 
أســـورة مزودة بالبلوتـــوث بالتعاون 

مع الجهات العمانية”.

والعالميــة المحليــة  التكنولوجيــا  تقنيــات  أحــدث  لمواكبــة 
“ديفيدند جيت كابيتال” و“المشرف” الُعمانية تبرمان شراكة

احتســاب أســعار الفائــدة والرســوم المقــررة مــن البنــوك

لعمــل دراســات استكشــافية فــي القاطــع البحــري رقــم 2

المصارف تستجيب لتأجيل القروض حتى نهاية العام

“تطوير” و “ايني” اإليطالية توقعان اتفاقية جديدة

 - المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
استمراًرا للحزمة المالية واالقتصادية 
التـــي تـــم إطالقهـــا وفـــق التوجيهـــات 
الملكية الســـامية لتخفيف انعكاســـات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
بمتابعـــة  الوطنيـــة  للجهـــود  ودعًمـــا 
مـــن قبـــل الحكومـــة - عـــن اســـتجابة 
المصارف بتأجيل مدفوعات القروض 
لعمالئها حتى نهاية العام الجاري بما ال 
يؤثر على ســـيولة المصارف ومالءتها 
الماليـــة على أن يتم احتســـاب أســـعار 
الفائـــدة والرســـوم المقـــررة مـــن قبـــل 
المصـــارف علـــى هـــذه القـــروض خالل 

فترة التأجيل.
وأكـــد مصـــرف البحريـــن المركـــزي أن 
توجيـــه مجلـــس الـــوزراء في جلســـته 
الجـــاري  ســـبتمبر   14 فـــي  المنعقـــدة 
بحـــثِّ  المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف 
المصارف بتأجيل مدفوعات القروض 

حتـــى نهاية العـــام الجاري بمـــا ال يؤثر 
على سيولة المصارف ومالءتها المالية 
سيسهم في التخفيف على المواطنين 
في هذه الظروف االستثنائية ويساعد 
في توفير السيولة في دعم القطاعات 
االقتصاديـــة المختلفـــة، وهـــو ما يأتي 
متماشـــًيا مـــع الجهـــود الكبيـــرة التـــي 
تبذلهـــا الحكومـــة وفـــي إطـــار التعاون 

والتنســـيق مع الســـلطة التشريعية من 
خـــالل برامـــج الدعم المالـــي المختلفة 
والشـــركات  لألفـــراد  قدمتهـــا  التـــي 
خالل األشـــهر الماضية، التي ســـاهمت 
بشـــكل كبيـــر فـــي التخفيف مـــن اآلثار 
االقتصاديـــة للجائحـــة بما ســـاعد على 
اســـتقرار المعامالت المالية والتجارية 
المختلفـــة  االقتصاديـــة  واألنشـــطة 

وحافظ على مسار نموها المستدام.
مـــن جانبهـــا، عّبـــرت جمعيـــة مصـــارف 
البحريـــن عـــن تقديرهـــا البالـــغ للجهود 
الوطنيـــة الكبيـــرة التي يتـــم بذلها من 
لالقتصـــاد  الدعـــم  كل  توفيـــر  أجـــل 
االقتصاديـــة  واألنشـــطة  الوطنـــي 
واألفـــراد، والمســـاهمة فـــي التخفيـــف 
والمواطنيـــن،  الشـــركات  أعبـــاء  مـــن 
معربـــة عن شـــكرها لمصـــرف البحرين 
المركزي وجميع المصارف التي أعلنت 
اســـتجابتها الفورية لدعم هذه الجهود 
والتوجيهـــات والموافقـــة علـــى تأجيل 
أقســـاط القـــروض لألفراد والشـــركات 
بمـــا ال يؤثـــر علـــى ســـيولة المصـــارف 
ومالءتهـــا الماليـــة، متطلعة أن تســـهم 
جميـــع هـــذه الجهود واإلجـــراءات إلى 
مواصلة تحقيق البحرين لنجاحها في 
مساعيها في تجاوز تأثيرات تداعيات 

كورونا.

وقعت شـــركة تطويـــر للبتـــرول اتفاقية 
جديدة لدراســـة مشتركة بشـــأن القاطع 
البحري رقم 2 مع شركة ايني اإليطالية 

بتاريخ 13 سبتمبر 2020.
وتهـــدف االتفاقية إلى تقييم اإلمكانات 
الهيدروكربونيـــة فـــي القاطـــع البحـــري 
رقـــم 2، عبر تفســـير وتقييـــم متكاملين 
الجيولوجيـــة والجيوفيزيائية  للبيانات 

ذات الصلة بالمنطقة.
لالستكشـــاف  العـــام  المديـــر  وأشـــاد 
والتطوير بشركة تطوير للبترول يحيى 

األنصـــاري، بدعم ومســـاندة وتوجيهات 
وزير النفط الشـــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة، في هذا القطاع الحيوي والمهم، 
مشـــيدا بالتعـــاون المثمر والمســـتمر مع 
شركة ايني اإليطالية في تطوير القطاع 
النفطي في البحرين منذ توقيع اتفاقية 
االستكشـــاف والمشـــاركة فـــي اإلنتـــاج 
بشـــأن القاطـــع البحري رقم 1 في شـــهر 
مايـــو 2019، إضافة إلى مذكرة التفاهم 
المتعلقـــة بالطاقـــة المتجـــددة وتوريـــد 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال واالستكشـــاف 
التي تم توقيعها في مايو 2020، والذي 
كان لها األثـــر الطيب في تعزيز التعاون 

المعلومـــات  تبـــادل  فـــي  الشـــركة  مـــع 
المشـــتركة  المجـــاالت  فـــي  والخبـــرات 
المتعلقـــة ببرامـــج التنميـــة فـــي قطـــاع 

النفـــط والغـــاز وقطـــاع الطاقة، مســـلطا 
الضـــوء على اهم اإلنجـــازات الملحوظة 

التي تمت في هذه الفترة.
وبيـــن األنصـــاري أن اتفاقيـــة الدراســـة 
المشتركة مع شـــركة ايني تعتبر خطوة 
إيجابية رئيســـية نحو اكتشاف الموارد 
الطبيعيـــة للمملكة التي ســـتمكن شـــركة 
مـــن  االســـتفادة  مـــن  للبتـــرول  تطويـــر 
خبـــرات شـــركة إينـــي الواســـعة في هذا 
المجال، تماشـــًيا مع التقدم الذي تحرزه 
المملكة في تنفيذ عدد من المشـــروعات 
الحيويـــة التي تهدف إلى تنمية الموارد 

المستقبلية.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - تطوير للبترول

دبي - رويترز

الريال اإليراني ينخفض 
لمستوى قياسي

ــرانـــي إلـــى مستوى  تــراجــع الـــريـــال اإليـ
ــل الـــــــدوالر  ــابـ ــقـ ــي مــنــخــفــض مـ ــاسـ ــيـ قـ
األمــيــركــي فـــي الـــســـوق غــيــر الــرســمــيــة 
أمــس األحــد، بعد يــوم من إعــان إدارة 
إعادة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
المتحدة  ــم  األمـ عــقــوبــات  جميع  فـــرض 

على طهران.
وأفاد موقع “بونباست.كوم”، الذي يرصد 
ُعرض  الــدوالر  أن  الرسمية  غير  السوق 
إلى 273 ألف ريال، مقارنة  بسعر يصل 

مع 267 ألفا و800 ريال يوم السبت.
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خالد الحمادي

االستكشـــاف  العـــام  المديـــر  توقـــع 
للبتـــرول  والتطويـــر بشـــركة تطويـــر 
يحيـــى األنصاري حفر القاطع البحري 
رقم 1 مع نهاية العام الجاري، أو بداية 
العـــام المقبـــل، موضًحـــا لـ”البـــالد” أن 
عمليات الحفر بالقاطع مع شركة إيني 
اإليطالية كان من المقرر لها هذا العام 
ولكن بســـبب ظروف جائحة فيروس 
)Covid-19( وصعوبـــة نقـــل  كورونـــا 
المعـــدات واألفـــراد وخطورة انتشـــار 
المـــرض بيـــن المهندســـين والعاملين 
فقـــد ارتأت الشـــركة تأجيـــل عمليات 
الحفـــر إلـــى نهايـــة العـــام الجـــاري مع 
تحسن الوضع أو بداية العام المقبل.

ووقعـــت “تطويـــر للبتـــرول” اتفاقيـــة 

بشـــأن  مشـــتركة  لدراســـة  جديـــدة 
القاطع البحري رقم 2 مع شركة ايني 

اإليطالية.
االتفاقـــات  أن  األنصـــاري  وأوضـــح 
والدراســـات المشـــتركة تعتبر خطوة 
اتفاقيـــة  إلـــى  الوصـــول  قبـــل  أولـــى 
االستكشـــاف المشـــترك وقيام شركة 
إينـــي باالســـتثمار للبحث عـــن النفط 
والغـــاز فـــي القاطع رقـــم 2 كما حدث 
فـــي القاطع رقـــم 1، مبيًنـــا أن القاطع 
رقم 1 بدأ باتفاقية دراســـة مشـــتركة، 
الشـــركة  باتخـــاذ  انتهـــت  والتـــي 
اإليطالية قرار االســـتثمار فيه، مؤكًدا 
أن النتائـــج األولية مـــن القاطع رقم 1 
إيجابية وفًقـــا للمعلومـــات المتوفرة، 

وحالًيا المرحلـــة األخيرة وهي القيام 
بعمليات الحفر للتأكد من وجود نفط 

وغاز من عدمه.
وأكـــد أن األمـــر اإليجابـــي مـــن هـــذه 
يكـــون  االســـتثمار  أن  الدراســـات 
بالكامـــل مـــن الشـــركة األجنبيـــة، وال 

تتحمل الحكومة أي عبء مالي.
وأوضح أن الدراســـة المشـــتركة على 
القاطع رقم 1 اســـتغرقت عاما كامال، 
متوقًعـــا أن تســـتغرق الدراســـة علـــى 
القاطـــع رقـــم 2 وظهور النتائـــج وقًتا 
أقـــل وذلـــك عائد إلـــى قيـــام “تطوير” 
بجهـــود كبيـــرة وضـــخ مبالـــغ للقيـــام 
بدراســـات الختصـــار الوقـــت، وبنـــاء 
علـــى نتائـــج هـــذه الدراســـات قـــررت 

فـــي  الدخـــول  اإليطاليـــة  الشـــركة 
دراسة مشـــتركة قصيرة التخاذ قرار 
باالســـتثمار فـــي القاطـــع مـــن عدمـــه، 
متوقًعـــا أن تكـــون لـــدى شـــركة إيني 
خـــالل 4 إلى 5 أشـــهر فكـــرة واضحة 
للتشـــجع في االستثمار في القاطع أم 

االنتظار أكثر.
فـــي  االســـتثمارات  أن عمليـــة  وأكـــد 
االستكشـــاف تكـــون محكومة بســـعر 
برميـــل النفـــط وحال الســـوق، وعادة 
عندمـــا ينخفـــض ســـعر البرميـــل فإن 
الشركات األجنبية تخفض االستثمار 
بفضـــل  ولكـــن  االستكشـــاف،  فـــي 
الدراســـات والمجهـــود الذي وضع من 
قبل شـــركة تطويـــر للبتـــرول” نجحنا 

حتى فـــي هـــذه الظروف فـــي توقيع 
اتفاقية دراسة مشتركة”.

وأكـــد أن توقيـــع االتفاقيـــة الدراســـة 

المشـــتركة تعتبر خطوة إيجابية جًدا 
وتوصلنا إلى مرحلة احتمالية توقيع 

اتفاقية االستكشاف بنسبة 50 %.

المعدات نقل  وصعوبة  “كورونا”  بسبب  العمليات  تأجيل 

األنصــاري: حفــر القاطــع البحــري 1 نهايــة العــام

أمل الحامد

يحيى األنصاري

الجفير - المهندسين البحرينية

تنظم لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات التابعة التحاد المهندسين 
العـــرب، تحـــت رعاية رئيـــس مجلس إدارة هيئـــة تنظيم االتصاالت 
المهندســـين  جمعيـــة  مـــع  وبالتعـــاون  جمعـــان،  مريـــم  بالبحريـــن 
البحرينيـــة، “المنتـــدى العربي لتقنية االتصـــاالت والمعلومات 2020 
“ في نســـخته السادسة، تحت شعار “تقنية المعلومات واالتصاالت: 

المحرك لالبتكار واالستدامة”، ولك بتاريخ 14 ديسمبر المقبل.
وقالـــت رئيس لجنـــة تقنية االتصاالت والمعلومـــات واألمين المالي 
لجمعية المهندســـين البحرينية رائـــدة العلوي “نظرا لظروف جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، واتباًعـــا لنصائـــح وتوصيـــات الجهات 
المختصـــة، ارتـــأت اللجنـــة المنظمة للمنتـــدى أن يتم عقـــد المنتدى 
كفعاليـــة افتراضيـــة، بـــداًل من تأجيلـــه، وذلك لإلقبال الشـــديد على 
المشـــاركة فـــي هذا المنتدى في نســـخه الســـابقة”، موضحة أن هذا 
القـــرار جاء لتأكيـــد أهمية توظيف تقنيات االتصـــاالت والمعلومات 
لتحـــدي قيـــود التباعـــد االجتماعي التـــي فرضتهـــا الجائحة، والقى 
هـــذا القـــرار الترحيب من قبـــل الجهات المنظمـــة للمنتدى والجهات 

الراعية.

انطالق منتدى تقنية 
االتصاالت ديسمبر المقبل



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

القيد : 129821
التاريخ : 16/07/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة بيت الشمس المشرقة  ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة بيت الشمس المشرقة  ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم  
129821، طالبين تغيير االسم التجاري من بيت الشمس المشرقة  ذ.م.م إلى مركز 

بيت الشمس المشرقة للتأهيل ذ.م.م  
 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020 -- 131255  اعالن  رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى االدارة  خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اعالن  بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : منى ابراهيم موسى علي

االسم  التجاري الحالي : ثري روزس ورلد عبايات
االسم التجـــاري الجديد : عبايات بيرال الين

رقم القيد : 65264 - 2

القيد 59874-4  
التاريخ 16/9/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم  CR2020-- 129806  لسنة 2020
بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة كيك بوتيك ش.ش.و

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
أصحاب شركة كيك بوتيك ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم 59874 ،

طالبين تغيير االســم  التجاري للفرع رقم 4 من شــركة كيك بوتيك ش.ش.و لمالكها 
شركة مسك القابضة ش.م.ب مقفلة إلى شركة كيك بوتيك كافيه ش.ش.و

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه  اإلدارة   المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020-- 130934  اعالن  رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل  خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن  بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : مي نبيل عبد المطلب السيد علي

االسم  التجاري الحالي : رعد الشمال لتخليص المعامالت  الحكومية
االسم  التجـــاري الجديد : رعد الشمال لخدمات دعم االعمال

رقم القيد : 97910-1

تاريخ :2020/9/16
CR2020 - 129915 ٕاعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ادناه : رابيه بصري جمال الدين مير بخش خطاب بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي ٕالى منى احمد عبدالكريم محمود فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: 1-78345
االسم التجاري: صالون زينات للتجميل

القيد: ١-٨٠٠٨٩
التاريخ: ١٧-٩-٢٠٢٠

وزارج الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل
اعالن رقم ١٢٧٥١٦ - CR2020 لسنة ٢٠٢٠

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد هشام محمد علي محمد االنصاري الملك لـ انفرا شور لالدوات الميكانيكية 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم  80089-1 طالبا تحويل المؤسسة 

الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 50,000  دينار بحريني 
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسماؤهم:

١- هشام محمد علي محمد االنصاري
٢- عبدهللا هشام محمد علي محمد االنصاري

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 ٕادارة السجــــل التجــاري
) 12408-CR2020( ٕاعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، 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: فرحه عبدالرسول نصيف علي 

االسم التجاري: قصر العرب لمقاوالت التنظيفات
االسم التجاري الجديد: داينمك زون لمقاوالت التنظيفات

37355023

تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحالت
برمجةHD + تركيب

Najla Hasan Satellit
& CCTV Camera
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or 

 NASSERAB@BATELCO.COM.BH
SHARJAH CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of

  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17899188  or 

 MIRZA.ALALI@GMAIL.COM

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

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

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

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

Jaser Construction has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

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

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

suitably qualified applicants can contact 39936654  or 
 PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM

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

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

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

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

A.R. Business Support Services S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36069782  or 
 QUMARZAMAN85@GMAIL.COM

Augus Construction and Trading has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33117989  or 
 SHAFIQNOORANI.57@GMAIL.COM

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

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

Al kadeer construction has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33752362  or
  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 36491411  or  
MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Voltech Services Co. WLL has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33882097  or 
 MEZMEZLINE@GMAIL.COM

SAZEEN TAILORING has a vacancy for the occupation of  
TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 34581591  or  
JAMRR929RR@GMAIL.COM

Perfect fit Landscape care and maintenance service activities has a vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 36905323  or  
ABDUL_636@HOTMAIL.COM

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

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

Bhanwariya Building Construction has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37774616  or 
 ABBAS33901@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 38957110  or  
BURJNAWAL00@GMAIL.COM464156

FAWAZ AL-HASSAWI GROUP FOR COLLING& REFEGRATING has a vacancy for the 
occupation of  SALES MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17291392  or 
 SBIJU@FAWAZ.COM

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

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

Safrah mobile has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39124155  or  
SUMAYAALBALUSHI5@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 66633465  or
  MUSTAFABH353@GMAIL.COM

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

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

ABU MANSOOR CURTAINS AND CARPETS W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34455421  or 
 AHMEDALI.5546@YAHOO.COM

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

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  
AALABBASI@TAMCON.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

NITROGEN SAFETY EQUIPMENT SERVICES has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17403970  o
  NITROSAFETY@GMAIL.COM

INNOVATION MEDICAL EQUIPMENT has a vacancy for the occupation of 
 SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 17310601  or
  INNOVATION@INNOVATION-ME.COM

Pharmacare pharmacy has a vacancy for the occupation of 
 PHARMACIST , 

suitably qualified applicants can contact 17006813  or
  gm@pharmacare-bh.com

Zain almasal for General Trade has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17742003  or 
 TCM37777@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33617888  or 
 ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM

GOLD RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39655383  or 
 ABOOTY@HOTMAIL.COM

ERICSSON AB has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (OPERATIONS) , 

suitably qualified applicants can contact 17584515  or
  maryam.al.sulaiman@ericsson.com

GOLDEN SAND CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 39407007  or 
 BLOSOMFASHION@GMAIL.COM

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
DOCTOR(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17344700  or
  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 38702609  or 
 AZHARKHAN7301@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

AL-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

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

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

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

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

MASSO RESTAURANT SPC OWNED BY THE PALACE BAHRAIN HOTEL SPC has a vacancy for 
the occupation of  MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 17725000  or  
mbusandal@thepalace.com.bh

Abu amaar auto services has a vacancy for the occupation of  
WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) ,

 suitably qualified applicants can contact 39775993  or 
 ABUAMMARAUTOSERVICE@HOTMAIL.COM

Infonas W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 COMPUTER PROGRAMMER , 

suitably qualified applicants can contact 16500183  or  
HR@INFONAS.COM

SAMRA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

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

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33346825  or
  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

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

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

Aqua Technology Transfer W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL FITTER , 

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

Kodavari restaurant has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17333545  or
  JALGHAWI@GMAIL.COM

SUNLIGHT GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33516978  or  
CHJAVED973@GMAIL.COM

Spirit of Gold real estate co. s.p.c has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT ,

 suitably qualified applicants can contact 17007818  or 
 JASAMAHMED1974@GMAIL.COM

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

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

Ibn Badooda Mechanical Workshop SPC Owned by Mr Abdul Salam Moha has a vacancy for 
the occupation of  MECHANICAL FITTER , 

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

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a vacancy for 
the occupation of  SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can

 contact 66370888
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or 

 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.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
ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND SALE BUILDING MATERIALS has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER(HEAVY TRUCK) , 
suitably qualified applicants can contact 66673333  or 

 ALNAIZK@HOTMAIL.COM
SHABAB ALMUHARRAQ TAILORING has a vacancy for the occupation of

  TAILOR , 
suitably qualified applicants can contact 33313114  or 

 MOHAMEDM436@GMAIL.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

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

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

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

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

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

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

MERCURE GRAND HOTEL SEEF S.P.C has a vacancy for the occupation of  
RESERVATIONS MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17299511  or  
HRMANAGER@JAZAYANI.COM

TITANIC LADIES SALOON has a vacancy for the occupation of
  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17660594  or  
YAYA_GHULAM@YAHOO.COM

Shawaytnah has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33137666  or
  SAIFALKHOBAR@HOTMAIL.COM

Burj Al Hashim furnitures has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 34169404  or
  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

FOOD WORLD W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17411802  or
  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM

Trust Traders CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 MASON , 

suitably qualified applicants can contact 36271000  or 
 azam@trusttraders.com

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

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

Zangul electronics S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33306278  or  
AZHARBUTT501@GMAIL.COM

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 GARAGE MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17268111  or
  HRD1@MACBH.COM

RABCO ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY has a vacancy for the 
occupation of  TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33990774  or
  SABIRABH@GMAIL.COM

ASEPEES LAUNDRY has a vacancy for the occupation of 
 PRESSER (HAND) ,

 suitably qualified applicants can contact 33202048  or 
 JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

ISHRAQAT ALMUSTAGBAL SALON has a vacancy for the occupation of
  LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33122272  or 
 ALIMALI111@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

SWAT CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

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

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

suitably qualified applicants can contact 33610210  or
  hajenspc.const@gmail.com

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

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

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

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

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

Panel Reclamation has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 37772318  or  
ALIQASIM2012@YAHOO.COM

Restaurant and Cafeteria bait alkebda has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33388807  or
  Baitalkebda@gmail.com

INJECTORS WORLD GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 AUTOMOBILES MECHANIC , 

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

Restaurant and  grill, eat and walk W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39333638  or 
 CAPETA320@GMAIL.COM

GALLERY 21 S.P.C. OWNED BY A PROPERTIES S.P.C. has a vacancy for the occupation of  
CHEF , 

suitably qualified applicants can 
contact 36843013   

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI has a vacancy for the occupation of
  HEAVY VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33374488  or 
 M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

Alroomi Rest Cafe has a vacancy for the occupation of 
 CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 36998883  or  
ALROOMI71@HOTMAIL.COM

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

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

Restaurant and Cafeteria bait alkebda has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33388807  or 
 Baitalkebda@gmail.com

MEAT TOWN TRADING COMPANY PARTNERSHIP has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 38883320  or 
 gm@sitrafactory.com

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a vacancy for 
the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can 
contact 66370888

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

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

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

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

DOMINO’S PIZZA has a vacancy for the occupation of 
 FINANCIAL ANALYST , 

suitably qualified applicants can contact 17683222  or  
SUJITH.K@ALAMARFOODS.COM

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 77305030  or 
 INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG

AL MUSANED COLD STORE has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39696411  or  
abuhassans600@gmail.com

AMBIANCE SALON has a vacancy for the occupation of  
BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 66660440  or 
 KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of 
 CRANE OPERATOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17703404  or 
 USMC@BATELCO.COM.BH

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

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

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

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

Rawal interior design co W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33249930  or  
SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM

Satkar contracting has a vacancy for the occupation of  
WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL , 

suitably qualified applicants can contact 17273364  or 
 SATKARCONT@GMAIL.COM

TOP FUEL GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 PAINTING WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36459495  or 
 awadh@credimax.com.bh

Index Plus Advertising Co.W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17610761  or  
CRANSCONTRACTING@GMAIL.COM

Joseph Gallagher Limited- foreign branch has a vacancy for the occupation of  
FOREMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17211188  or
  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK

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

suitably qualified applicants can contact 17411802  or
  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM

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

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

AL-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

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 17273133  or 
 SIAM7373@BATELCO.COM.BH

NADA ALBAHAR DOCUMENT CLEARING has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 36685503  or 
 NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM

MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17536881  or 
 redha@arceit.org

Fahed auto services garage has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38922332  or
  FAAZ76@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINHAS TAILORING has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33495010  or  
BILAL_MINHAS@YAHOO.COM

Succo Contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39255859  or 
 7AMEEDAL7ASAEI@GMAIL.COM

Branco Cleaning And Maintenance SPC - Owned by Lamya Abdulla Als has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33276690  or
  BRANCO.CLEANING61@GMAIL.COM

Golden Five Contracting Co. wll has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39069269  or  
chiqbalashraf33033@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

Macromart W.L.L has a vacancy for the occupation of
  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39213901  or
  RAJU@BABASONS.COM

Burj Mohammed REAL ESTATE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34438588  or
  burjmuhammad786@GMAIL.COM

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  APPRAISER(JEWELLERY) , 

suitably qualified applicants can contact 17162244  or 
 hr@devjiaurum.com

Milky Way Trading CO.PartnerShip has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32314242  or  
CHIRMAN@GSTGUF.COM

SN METAL PRODUCTS SPC has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33074488  or  
SHARJACOATING@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

QASR ALMAHAL VEGETABLES AND FRUITS has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17600644  or 
 alihali@hotmail.com

AAMAAL NATIONAL COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 36336600  or
  ALHARITH@AAMAAL.COM

Mc 6 Construction S.P.C has a vacancy for the occupation of
  CLERK(EMPLOYEES’ RECORDS) , 

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

Ibn Badooda Mechanical Workshop SPC Owned by Mr Abdul Salam Moha has a 
vacancy for the occupation of  MECHANICAL HELPER , 
suitably qualified applicants can contact 34010755  or 

 SULTANSALAM2000@YAHOO.COM
MAKLAI TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17261222  or 

 MAKLAI@BATELCO.COM.BH
KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the 

occupation of  COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 33409191  or 

 MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or 

 yousif@aanass.net

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

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

SALMAN ALI HUSAIN HAMEED has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39664299  or
  salman.cr75542@hotmail.com

MENWAR PROPERTIES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 77066033  or  
info@menwarproperties.com

Art Rotana Hotel B.S.C Closed has a vacancy for the occupation of
  WAITER (HOTEL) ,

 suitably qualified applicants can contact 16033105  or 
 ABEER@AMWAJ.BH

VISCO  CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
TANKER DRIVER ,

 suitably qualified applicants can contact 66666619  or  
MOD.HABIB@GMAIL.COM

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

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

Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17203067  or
  careers@mallofdilmunia.com

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

suitably qualified applicants can contact 36266658  or 
 MAQMARINE@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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of  
CRANE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17703404  or 
 USMC@BATELCO.COM.BH

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

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

EXTRO SHINE GARAGE has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17737307  or 
 ALIYAQOOB74.BH@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36611882  or
  M.66661666@GMAIL.COM

ARSALAN RESTURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39092475  or  
MJABER60@YAHOO.COM
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أوروبــا ترفض تفعيل الواليات المتحدة لـ ”ســناب باك”.. وروســيا تندد

واشنطن تطبق “آلية الزناد”... وطهران تهدد “برد حاسم”

قال الرئيس اإليراني حســن روحاني إنه “إذا أرادت الواليات المتحدة ممارســة التنمر وإعادة العقوبات على إيران عمليا، فإن رد إيران ســيكون 
حاســًما”. وأدلــى روحانــي بهــذه التصريحــات خــال اجتمــاع لمجلس الــوزراء اإليراني أمس األحــد، ردا على تطبيــق آلية الزناد مــن قبل الواليات 

المتحدة. ومع ذلك، لم يوضح روحاني ما هي اإلجراءات اإليرانية المحتملة في خطابه القصير الذي بثته شبكة األخبار اإليرانية.

لمجلـــس  شـــكره  روحانـــي  وقـــدم 
األمـــن الدولـــي ورحب بموقـــف الدول 
األوروبية بســـبب رفض قرار الواليات 

المتحدة إلعادة العقوبات األممية.
كما خاطـــب مجموعة الـــدول الخمس 
المتبقيـــة فـــي االتفـــاق النـــووي قائـــا 
“لـــو أنها التزمـــت بجميع بنـــود االتفاق 
النووي، فسنعود نحن أيضا إلى جميع 

االلتزامات الواردة في االتفاق”.
هـــذا بينمـــا أعلنـــت الواليـــات المتحدة 
أنـــه مـــع تطبيق آليـــة الزناد أو “ســـناب 
باك” دخلـــت العقوبات على إيران حيز 

التنفيذ أمس األحد.
باســـم  المتحـــدث  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
اإليرانيـــة ســـعيد خطيـــب  الخارجيـــة 
لواشـــنطن  طهـــران  “رســـالة  إن  زادة، 
واضحـــة وهـــي العـــودة إلـــى المجتمع 
الدولي وتنفيذ التزاماتها والتخلي عن 

الغطرسة”.
بعـــد إعـــان الواليات المتحـــدة تفعيل 
مـــن  إيـــران  علـــى  األمميـــة  العقوبـــات 
األعلـــى  الممثـــل  رأى  واحـــد،  جانـــب 
للسياســـة الخارجيـــة واألمنية لاتحاد 
األوروبي جوزيـــب بوريل أن الواليات 
المتحـــدة لم تعد مشـــاركة في االتفاق 

النووي مع إيران بعد انسحابها منه.
واعتبـــر أنه ال يمكن بـــدء عملية إعادة 
فرض عقوبات األمم المتحدة بموجب 
لألمـــم  التابـــع  األمـــن  مجلـــس  قـــرار 

المتحدة رقم 2231.
وأكـــد بوريـــل مواصلـــة االلتـــزام برفـــع 
العقوبـــات عـــن إيران بموجـــب االتفاق 
النـــووي، وشـــدد علـــى العمـــل لضمـــان 
الحفاظ على االتفاق وتنفيذه بالكامل 

من قبل الجميع.
وكانت الواليات المتحـــدة فعلت “آلية 

الزنـــاد” وأعادت جميـــع العقوبات على 

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  إيـــران، حيـــث 
الســـبت،  بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي 
دخـــول جميـــع العقوبـــات األممية على 
إيـــران حيـــز التنفيـــذ، مؤكـــدا اإلعـــان 
قريبـــا عـــن إجـــراءات إضافيـــة لتعزيز 

تنفيذ العقوبات.
وأضـــاف بومبيـــو أن واشـــنطن تتعهـــد 
بمعاقبـــة مـــن يخـــرق العقوبـــات علـــى 
إيـــران، محـــذرا مـــن أنه ســـتكون هناك 
األمـــم  فشـــل  حـــال  فـــي  تداعيـــات 

المتحدة في تطبيق العقوبات.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
أن واشـــنطن تعيـــد فـــرض العقوبـــات 
الماليـــة  الضغـــوط  أقصـــى  لممارســـة 
علـــى النظـــام اإليرانـــي، مشـــددا علـــى 
القصـــوى علـــى طهـــران  الضغـــوط  أن 
ســـتتواصل حتى تتوقف عن الفوضى 

وإراقة الدماء.
ولفـــت إلـــى أن إدارة ترامـــب أدركـــت 
دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسام 
في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض 

العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا.
لنشـــر  العنيفـــة  إيـــران  “جهـــود  وتابـــع 

الثـــورة قتلـــت اآلالف ودمـــرت حيـــاة 

مايين األبرياء”.
وفي 21 أغسطس الماضي، قدم وزير 
الخارجيـــة األميركـــي مايـــك بومبيـــو، 
فـــي مقر األمم المتحـــدة في نيويورك، 
طلـــب واشـــنطن إلـــى مجلـــس األمـــن 

لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.
الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  وأدانـــت 
أمـــس األحد إعان الواليـــات المتحدة 
تفعيـــل  إعـــادة  عـــن  الجانـــب  أحـــادي 
العقوبات األممية على إيران، مشـــيرة 
إلـــى أن التصريحـــات األميركية تفتقد 

ألساس قانوني.
“بحكـــم  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأفـــادت 
طبيعتها، ال يمكن لمبادرات وتحّركات 
الواليـــات المتحـــدة غيـــر الشـــرعية أن 
تحمل عواقب قانونية دولية بالنســـبة 

للبلدان األخرى”.
إنهـــاء  صاحيـــة  حـــول  “شـــكوك 

العقوبات”.
إلـــى ذلـــك، تقضـــي اآلليـــة المنصـــوص 
عليهـــا فـــي قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 
2231 الـــذي تـــم اعتماده عقـــب توقيع 
االتفـــاق النووي اإليرانـــي بالعام 2015 

على عـــودة تلقائيـــة لجميـــع العقوبات 
الدولية ضد إيران؛ بسبب انتهاكاتها.

وأبلـــغ األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
األمـــن  مجلـــس  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الدولي أنه ال يستطيع اتخاذ أي إجراء 
إزاء إعـــان أميركي بإعـــادة فرض كل 
عقوبـــات األمـــم المتحـــدة علـــى إيران 

نظرا لوجود “شك” في المسألة.
وقـــال غوتيريش في رســـالة للمجلس 
إنـــه يوجـــد شـــك بشـــأن مـــا إذا كانـــت 
إذا  ومـــا  بالفعـــل  بـــدأت  قـــد  العمليـــة 
كان إنهـــاء العقوبـــات مـــا يزال ســـاري 
يمكـــن  أنـــه ال  أضـــاف  كمـــا  المفعـــول. 
لألمين العـــام أن يمضـــي قدما بوجود 

تلك الشكوك.
وفي هذا اإلطـــار، أعرب مبعوث إيران 
تخـــت  مجيـــد  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى 
رافانشـــي عـــن رفـــض طهـــران إلعان 
الواليات المتحدة المنفرد بشأن إعادة 

فرض العقوبات األممية على إيران.
وفـــي رســـالة لمجلـــس األمـــن، طالـــب 
إعـــان  برفـــض  المجلـــس  المبعـــوث 
الواليـــات المتحـــدة قائا إنهـــا تحاول 
قـــرار  تفعيـــل  قانونيـــة  غيـــر  بصـــورة 
استعادة العقوبات الدولية على إيران.
كما أضـــاف أن الحق في الشـــروع في 
عمليـــة إلعادة قـــرارات مجلـــس األمن 
محفوظـــة فقـــط للدول المشـــاركة في 
االتفـــاق النـــووي الـــذي انســـحبت منه 

أميركا.
بتبنـــي  أميـــركا  المبعـــوث  واتهـــم 
استراتيجية تتمثل في خلق تعقيدات 
قانونيـــة مـــن خـــال تقديم تفســـيرات 
تعســـفية وحجـــج قانونيـــة زائفة على 

حد قوله.

عواصم ـ وكاالت

الريال اإليراني يتراجع ألدنى مستوى له بعد إعادة واشنطن العقوبات

القاهرة ـ وكاالت

لمجلـــس  الفنيـــة  األمانـــة  أعلنـــت 
عـــن  المســـؤولين  العـــرب  الـــوزراء 
شـــؤون البيئـــة، اعتزامهـــا عقد دورة 
اســـتثنائية للمجلـــس اليـــوم االثنين 
“الفيديـــو كونفرانـــس”؛  تقنيـــة  عبـــر 
مـــن  النفـــط  تســـرب  خطـــر  لبحـــث 
الناقلـــة صافر. وقال الســـفير األمين 
قطـــاع  رئيـــس  المســـاعد  العـــام 
الشـــؤون االقتصادية بجامعة الدول 
العربيـــة كمـــال حســـن علـــي، أمـــس 
األحد، إن “هذه الدورة االســـتثنائية 
تعقـــد بطلب مـــن الســـعودية، بهدف 
مناقشـــة آليـــات تفعيـــل القـــرار رقم 
582 الخـــاص بتأكيـــد أهميـــة إيجاد 
الحل المناســـب لتفـــادي كارثة بيئية 
جـــراء عدم صيانة الســـفينة “صافر” 
النفطية الراســـية قبالـــة ميناء رأس 

عيســـي النفطـــي فـــي البحـــر األحمر 
منذ العام 2015”.

لألمـــم  العـــام  األميـــن  أعـــرب  فيمـــا 
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  المتحـــدة 
الخميـــس، عـــن قلقـــه العميق بشـــأن 
أن  مؤكـــدا  “صافـــر”،  النفـــط  ناقلـــة 
منهـــا  النفـــط  تســـرب  أو  انفجارهـــا 
ســـيؤدي لعواقـــب إنســـانية وبيئيـــة 

كارثية على اليمن والمنطقة.
إلـــى ذلك، وجهـــت الســـلطة المحلية 
بمحافظـــة الحديـــدة، غربـــي اليمـــن، 
مـــا وصفته بــــ ”النداء األخيـــر” إلنقاذ 
اليمـــن والعالـــم مـــن كارثـــة الناقلـــة 
“تشـــكل  أن صافـــر  صافـــر، معتبـــرة 
باالنفجـــار  مهـــددة  موقوتـــة  قنبلـــة 
جراء رفض الحوثيين دخول فريق 

أممي لصيانتها وتفريغها”.

“صافر” اليمنية على طاولة وزراء البيئة العرب

الخرطوم ـ وكاالت

االنتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس  أفـــاد 
الســـوداني على فيســـبوك، أن رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي عبدالفتاح 
إلـــى  األحـــد  أمـــس  البرهـــان، توجـــه 
وزاري  وفـــد  يرافقـــه  اإلمـــارات 
رفيـــع المســـتوى وعـــدد مـــن الخبراء 

والمختصين في قضايا التفاوض.
البرهـــان  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
سيجري خال الزيارة التي تستغرق 
مـــع  مشـــتركة  مباحثـــات  يوميـــن 
القيـــادة اإلماراتيـــة، متعلقـــة بجميـــع 
القضايـــا اإلقليمية المرتبطة بالشـــأن 

السوداني.
الـــوزاري  الوفـــد  أن  وأردف 

المرافق للبرهان سينخرط 
مباشـــر  تفـــاوض  فـــي 
مـــع فريـــق مـــن اإلدارة 
موجـــود  األميركيـــة 

بشـــأن  اإلمـــارات  فـــي 

الـــدول  قائمـــة  مـــن  الســـودان  رفـــع 
الفتـــرة  ودعـــم  لإلرهـــاب  الراعيـــة 
االنتقالية، وإعفاء الديون األميركية 
علـــى الســـودان، وحـــث باقـــي الدول 
الصديقـــة على اتخـــاذ خطوات جادة 
فـــي إعفاء الديـــون. وأوضح مجلس 
أن  الســـوداني  االنتقالـــي  الســـيادة 
زيارة الوفد الحكومـــي إلى اإلمارات 
القيـــادة  مـــع  األول  تأخـــذ مســـارين، 
اإلماراتيـــة ويقـــوده رئيـــس مجلـــس 
الســـيادة، فيمـــا يقـــود المســـار الثاني 
وزيـــر العدل نصـــر الدين عبـــد الباري 
مع فريق اإلدارة األميركية. إلى ذلك 
حـــث وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
مايك بومبيو، الكونغرس على 
تمريـــر اتفاق رفع الســـودان 
عـــن الئحة الدول الراعية 
لإلرهـــاب بأســـرع وقت 

ممكن.

البرهان إلى اإلمارات لرفع السودان من قائمة اإلرهاب

بغداد ـ وكاالت

أعلنـــت وكالـــة االســـتخبارات االتحاديـــة 
فـــي العـــراق، أمس األحـــد، القبـــض على 
ما يســـمى “قنـــاص الجنوب” فـــي تنظيم 

“داعش” خال عملية استخباراتية. 
وأشـــارت الوكالة إلى أن “قناص الجنوب 
لديه إصـــدار مرئي بث بصوته من خال 
مـــا تســـمى وكالـــة أعمـــاق، ومـــن خـــال 
التحقيقات األولية معه اعترف باشتراكه 
فـــي عمليات إرهابية ضد القوات األمنية 
والمواطنيـــن”. إلـــى ذلـــك، أكـــد الرئيـــس 
العراقي برهم صالح، أمس األحد، خال 
اســـتقباله الســـفير األميركـــي فـــي بغداد 
ســـيادة  احتـــرام  ضـــرورة  تولـــر،  ماثيـــو 
العراق ورفض التدخات واالعتداءات. 
وبحسب بيان رئاسي، فإن الجانبين بحثا 
العاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق 
التعـــاون فـــي المجاالت كافة، في ســـياق 
الحوار االستراتيجي بين البلدين، ووفق 
المصالح المشـــتركة، إلى جانب مناقشـــة 

األوضاع في العراق والمنطقة.
علـــى  التطـــورات  ٓاخـــر  اللقـــاء  وبحـــث 
وتـــم  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين 
التوتـــرات  تخفيـــف  ضـــرورة  تأكيـــد 
واســـتخدام لغة الحوار في حل المسائل 
العالقـــة، وصـــوالً إلـــى األمن واالســـتقرار 
التدخـــات  ورفـــض  الســـيادة  واحتـــرام 

واالعتداءات.

من جانبه، قال رئيس الحكومة العراقية 
إن  األحـــد،  أمـــس  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
علـــى مســـتويات  البـــاد  فـــي  األوضـــاع 

االقتصاد والصحة واألمن حساسة. 
وأكـــد خال اجتمـــاع حكومـــي “التعامل 
مـــع التحديـــات الحاليـــة التـــي تواجههـــا 
وليـــس  فنـــي  جانـــب  مـــن  المحافظـــات 

سياسيا”.

الرئيس العراقي يستقبل السفير األميركي

برهــم صالــح يؤكــد للســفير األميركــي ضــرورة احتــرام ســيادة بــاده
القوات العراقية تطيح بـ ”قناص الجنوب”

دمشق ـ وكاالت

النظـــام  فـــي  المحاميـــن  نقيـــب  قـــال 
السوري الفراس فارس، في تصريحات 
“مجلـــس  إن  ســـورية،  إعـــام  لوســـائل 
النقابة سيدرس فكرة إقامة دعوى على 
الرئيـــس األميركـــي؛ بســـبب تصريحـــه 
األخيـــر الذي أفصح فيـــه أنه كان ينوي 
اســـتهداف الرئيس بشـــار األســـد بالعام 

.”2017
وأكد نقيب محامي النظام الســـوري أنه 
“في حـــال تمت موافقـــة المجلس على 
هذه الفكرة ســـيتم عرضها على المؤتمر 
العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين”.

وأوضـــح الفـــراس فـــارس أنـــه “ســـوف 
الدعـــوى،  رفـــع  جـــدوى  دراســـة  يتـــم 
ومـــدى فائدتها مـــن الجوانـــب الوطنية 
والقانونيـــة واإلعاميـــة، ومـــاذا ســـوف 

تحقق من فائدة”.
وأكـــد أن النقابة “لن تقـــوم بعمل لمجرد 
االســـتعراض، بـــل لتحقيـــق فائـــدة، ولو 

تســـجيل موقـــف، مضيفا أنـــه في حال 
توصلنـــا لقناعـــة برفـــع الدعوى، ســـيتم 
الطلـــب مـــن مجموعـــة مـــن المحاميـــن 
المتميزيـــن تجهيـــز الفكـــرة.. فيمـــا لـــم 
يفصـــح عـــن الجهـــة التـــي ســـيتم رفـــع 
الدعوى فيها وترك األمر للدراســـة التي 

ستقوم النقابة بإعدادها”.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

الماضـــي  األســـبوع  مـــرة  ألول  كشـــف 
فـــي مقابلة مع قناة “فوكـــس نيوز”، أنه 
“كانت لديه فرصة الغتيال بشار األسد، 
2017 لكـــن وزير الدفـــاع آنذاك ماتيس 

كان ضد ذلك”.
وقالت المعارضة السورية، أمس األحد، 
إن طائرات روســـية نفذت أعنف قصف 

لمحيط إدلب منذ وقف النار.

دمشق تدرس رفع دعوى على ترامب بعد اعترافه بمحاولة اغتيال األسد

بعد اعترافه بمحاولة تصفية بشــار األســد بالعام 2017
النظام السوري يدرس رفع دعوى على ترامب

طهران ـ أ ف ب

ُنقلـــت نســـرين ســـوتوده، المحاميـــة 
اإليرانية الناشـــطة في مجال حقوق 
اإلنسان التي بدأت قبل أكثر من شهر 
إضرابا عـــن الطعام، من الســـجن إلى 
مستشـــفى فـــي طهـــران بعـــد “تراجع 
حاد” في وضعها الصحي، بحسب ما 

أفاد زوجها.
وتمضـــي ســـوتوده، الحائـــزة بالعـــام 
2012 علـــى جائـــزة ســـاخاروف التي 
البرلمـــان األوروبـــي، حكمـــا  يمنحهـــا 
بالحبـــس لمـــدة 12 عامـــا في ســـجن 
العـــام  صـــدر  طهـــران،  فـــي  إيويـــن 
الماضي بحق المحامية التي سبق لها 

الدفاع عن نســـاء تـــم توقيفهن 
الحتجاجهـــن على قوانين 

فرض الحجاب.
وأوقفت ســـوتوده في 

يونيو 2018.
رضـــا  زوجهـــا  وأفـــاد 

بـــأن  بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  خنـــدان 
العنايـــة  وحـــدة  أدخلـــت  ســـوتوده 
مستشـــفى  فـــي  القلـــب  بأمـــراض 
طالقاني في العاصمة اإليرانية، بعيد 
وصولها إلى قسم الطوارئ. وأوضح 
“ُســـمح لنا برؤيتها لبعض الوقت )...( 
ضعفـــت حالتهـــا بشـــكل حـــاد، فقدت 
الكثير من الوزن، وعيناها غارقتان”.

وكان خندان قد أفاد في وقت سابق 
ان ســـوتوده بدأت في 11 أغســـطس 
الماضـــي، إضرابـــا عن الطعام. ونشـــر 
أوضـــاع  إن  فيـــه  تقـــول  لهـــا  بيانـــا 
السجناء السياســـيين تزداد صعوبة، 
الســـيما في ظل القلق من انتشار 
المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس 
الجمهوريـــة  تعـــد  الـــذي 
اإلســـامية أكثـــر الـــدول 
تأثـــرا بـــه فـــي منطقـــة 

الشرق األوسط.

نقل إيرانية مضربة عن الطعام من السجن للمستشفى
أنقرة ـ رويترز

قـــال المتحـــدث الرئاســـي التركـــي 
إن  األحـــد،  أمـــس  قالـــن،  إبراهيـــم 
تركيـــا واليونـــان قد تســـتأنفان في 
بشـــأن  المفاوضـــات  قريـــب  وقـــت 
البحـــر  فـــي  منهمـــا  كل  مطالبـــات 
أن  اعتبـــر  قالـــن  لكـــن  المتوســـط. 
تهديـــد زعمـــاء االتحـــاد األوروبي، 
الذين ســـيجتمعون هذا األســـبوع، 
لـــن  بفـــرض عقوبـــات علـــى أنقـــرة 

يجدي نفعا.
ولفت في حديث مع وكالة دوغان 
التركيـــة لألنبـــاء إلـــى أن “األجـــواء 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  أصبحـــت 

لبـــدء  بكثيـــر  ماءمـــة  أكثـــر 
مضيفـــا  مفاوضـــات”، 

“المحادثـــات  أن 
االستكشافية قد تبدأ 

من جديد”.
وقال قالن إن “التهديد 

باالبتـــزاز أو بفـــرض عقوبـــات على 
تركيـــا ال يحقـــق نتائـــج”. وأضـــاف 
“مـــن المفتـــرض أن يكون الساســـة 
األوروبيـــون أدركـــوا ذلـــك”. وكانت 
أنقـــرة ســـحبت ســـفينتها “أوروتش 
رئيس” األسبوع الماضي. وقالت إن 
ذلك من أجل أعمال صيانة دورية، 
لكنهـــا أكدت فيما بعـــد إنها منفتحة 
على المساعي الدبلوماسية لخفض 

التوتر مع أثينا.
يأتـــي ذلـــك، فيمـــا قـــال المتحـــدث 
الرسمي باســـم الحكومة اليونانية، 
ســـتيليوس بيتســـاس، أمس، إنه ال 
يمكـــن إجـــراء مفاوضـــات مـــع 
تركيا بظل التهديدات، الفتا 
إلـــى أن الشـــرط األســـاس 
التصعيـــد  خفـــض  هـــو 
لغـــة  وفـــي  عمليـــا، 

الخطاب أيضا.

تركيا تحذر من فرض عقوبات أوروبية عليها

إسرائيل ال تستبعد 
اغتيال نصر اهلل

بالجيش  الشمالية  المنطقة  قائد  يستبعد  لم 
اإلســرائــيــلــي أمــيــر بـــرعـــام، أن يــكــون األمــيــن 
الـــعـــام لــحــزب هللا الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر هللا 
هدفا لاغتيال “في ظل ظروف معينة”، دون 
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  وقـــال  يــحــددهــا.  أن 
المنطقة  قائد  وهو  العبرية،  اليوم”  “إسرائيل 
الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا، 
األمين  “في ظل ظروف معينة، قد يكون  إنه 
العام لحزب هللا هدفا”، مضيفا أنه “في الوقت 
الحالي هذا ليس مناسبا، لكن األمور يمكن أن 
تتغير”. وأكد أنه في حال تمكن حزب هللا من 
من  وحــده  يكون  “فلن  إسرائيليين  قتل جنود 

سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان”.
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مثـــل عام 2015 االنطالقة الكبرى لمشـــروع التمكيـــن الرقمي في البحرين، حيث تم 
توظيـــف العديد مـــن الخبرات الوطنيـــة والدولية إلنجـــاح المشـــروع الكبير، وكانت 
نتائجه ظاهرة بتبني جميع مدارس المملكة ثقافة التعلم الرقمي، وتطبيقها مختلف 
األدوات والبرامـــج الرقميـــة في عمليتي التعليم والتعلم والتقييم الفعال، ولم يمض 
الكثير من الوقت حتى فرض المشـــروع تعليما نوعيا استنســـخته العديد من الدول 

الشقيقة في إطار نقل الخبرات والتجارب فائقة النجاح.
وقد شكلت البوابة التعليمية المنبثقة عن مشروع التمكين الرقمي في البحرين أداة 
رياديـــة في تطوير التواصل التربوي والتعليم اإللكتروني، حيث حققت إحصائيات 
عاليـــة فـــي عدد الزيـــارات ألبنائنا الطالب وأوليـــاء أمورهم، باإلضافـــة إلى الطواقم 
التعليميـــة في المدارس التي لم تدخر جهدا في إثراء البوابة التعليمية بعدد ضخم 
مـــن الدروس الرقمية واألنشـــطة والتطبيقـــات المتنوعة ومختلف وحـــدات التعليم 

الرقمي.
ولـــم يكـــن إثراء البوابة التعليمية مؤخرا بـ 197 درســـا رقميـــا جديدا لتغطية مناهج 
الفصل الدراسي األول لفئات اضطراب التوحد واإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة 

داون، واضطرابـــات النطـــق وصعوبات التعلم، وغيرها من الفئـــات- باإلضافة لـ 500 
درس رقمي للتعليم الفني والمهني - إال دليال واضحا على مدى حرص وزارة التربية 
والتعليـــم على تقديـــم جميع أوجه المســـاندة والدعم غير المحـــدود لجميع الطالب 
وخصوصـــا ذوي االحتياجات الخاصة فـــي مختلف مدارس المملكة، وبما يدعم في 

نفس الوقت جهود المعلمين في توظيف األدوات الرقمية وشرح الدروس.
لقد عكست البوابة التعليمية ريادة المملكة في مجال التعليم الرقمي، حيث خلقت 
بيئـــة تفاعليـــة تهدف لتحســـين جـــودة التعليـــم ومخرجاتـــه وتيســـير التواصل بين 

الهيئات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم.

نقطة أخيرة

بعد اطالعي على التجربة الريادية والتنظيم الذي حظي بمتابعة مستمرة ومباشرة 
من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم، البد من كلمة شـــكر عظيمة للكوادر القائمة 
في المدارس التي تم إعدادها لتكون مراكز لفحص فيروس كورونا للهيئات اإلدارية 

والتعليمية وطالبنا األعزاء.

سارقو التاريخ... سرقة األزهر
لم تشـــهد البشـــرية أناســـا ســـرقوا التاريخ وجبلوا على ســـرقة كل شيء ونسبه 
ألنفســـهم مثلمـــا فعـــل العثمانيـــون بســـرقاتهم على مـــر التاريخ، لكن لن نســـكت 
أبدا على ســـرقاتهم، وسنكشـــف حقيقة هذه األمة الســـارقة التي ال أصل لها وال 
فصـــل وال تاريـــخ مشـــرف ال لإلســـالم وال لإلنســـانية. وبعـــد االحتـــالل العثماني 
القـــذر ألراضي االمبراطورية العربية وتدنيـــس ترابها الطاهر عام 1517، حاول 
العثمانيون الســـيطرة على المنارة اإلسالمية العربية “األزهر الشريف”، فامتالك 
العثمانييـــن لألزهر الشـــريف يعني امتالك كل ما يتعلـــق بالدين من فقه وفتاوى 
وعلـــوم شـــرعية، وبالتالـــي فـــإن الفتـــاوى والفقـــه والعلـــوم والدراســـات والفكر 
الشـــرعي اإلســـالمي ســـتكون في خدمة العثمانيين وصعاليكهم، وسيســـتخدم 
الديـــن بالتالي لمصالح هذا الخليط الشـــعوبي والتطبيل لســـالطينهم الصعاليك 
وتسويق مآربهم العرقية والسياسية بالمزيد من احتالل األراضي ونهبها تحت 

حجة الفتح اإلسالمي ونشر الدين.
إال أن محاوالت العثمانيين للســـيطرة على األزهر الشـــريف، سواء بالترغيب أو 
الترهيـــب، وســـواء بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر.. باءت كلها بالفشـــل والخزي 
والعـــار، نظـــرا لوقوف علمـــاء األزهر عن بكـــرة أبيهم ضد هذه المحـــاوالت، فقد 
كانـــوا يعلمـــون عن النيـــة القـــذرة للعثمانيين للســـيطرة على هـــذا اإلرث العربي 
اإلســـالمي واستماتتهم لتسخير األزهر لخدمة سياساتهم ومصالحهم، وبالتالي 
خســـر العثمانيون الغطاء الديني اإلســـالمي لكل مخططاتهم التي كانوا ينوون 
تحقيقهـــا. والمضحـــك باألمر هو أن العثمانيين فشـــلوا أيضا في إيجاد ولو عالم 
عثماني واحد يشار له بالبنان والعلم الشرعي ويكون مرجعا إسالميا ينافسون 
فيـــه منصب شـــيخ األزهر بعد أن فقدوا األمل بالســـيطرة علـــى األزهر، وبالتالي 
لم يستطيعوا أبدا ومطلقا أن يصنعوا فقيها يقومون بتسويقه للعالم اإلسالمي، 

ألنهم شعب جبل وتربى على السرقات. 
لقد سرقوا كل شيء يواجههم أثناء احتاللهم األراضي العربية، بل إنهم سرقوا 
الحجر األســـود من مكة، فكيف ال يحاولون ســـرقة األزهر وتجييره لصالحهم؟ 
لكنهـــم فشـــلوا أيضـــا فـــي صنـــع فقيـــه عثماني واحـــد لدولـــة يقولون إنهـــا دولة 

الخالفة. وللسرقات بقية.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

بين مطرقة األتراك وسندان إيران
العرب كانوا ضحية لنظامين شـــعبويين بشعارات مختلفة، وفي أزمنة مختلفة، 
وبشخوص متعددة، لكن جميعهم بهدف واحد هو استعمار العرب شعبًا وأرضًا، 
فـــكان العـــرب بيـــن مطرقـــة تركيا بعبـــاءة الخالفـــة العثمانيـــة، التي مـــا هي إال 
امبراطوريـــة األمـــة الطورانية التركية، وســـندان إيران الفارســـية بعباءة الولي 

الفقيه، التي ما هي إال شعبوية فارسية تسعى الستعادة ماضي كسرى.
التاريخ الحديث، وحتى القديم، شاهد على ماٍض بغيض وتركة مأساوية تركها 
االســـتعمار التركي باســـم الخالفـــة العثمانية، من نهب وســـرقة، وجمع “الميري” 
الجزية من شـــعوب مســـلمة، لحملها للباب العالي، ناهيك عن التفنن في بشـــاعة 
القتل والتعذيب بالخازوق؛ االختراع التركي البشـــع، وحاالت الخطف للفتيات، 
ونقلهن إلى جناح حريم الســـلطان في الباب العالي، ليســـطَر تاريخ مؤلم وقاٍس 
مملوء بالدماء أســـوأ حقبة اســـتعمارية في تاريخ الشـــعوب، ولهـــذا كان إجماع 
عربـــي، أو توافـــق عربي، على رفٍض للتدخالت التركيـــة واإليرانية، في اجتماع 
الجامعـــة العربيـــة، إذ أكدت اللجنـــة العربية المعنية بمتابعـــة التدخالت التركية 
في الشؤون الداخلية للدول العربية “عدم شرعية الوجود العسكري التركي في 
الدول العربية، وضرورة ســـحب جميع قواتها من دون قيد أو شـــرط، خصوصًا 

من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية”.
فالنظـــام التركي بزعامة أردوغان، يحتل أجزاء من ســـوريا العربية وأجزاء من 
العراق، ويقيم اآلن قواعد عســـكرية في قاعدة الوطية الليبية )غرب طرابلس( 
ومصراتة )شـــرق طرابلـــس(، ويهيمن على مقـــّدرات ليبيا العربيـــة، وأبرم اتفاقًا 
مع حكومة غير شـــرعية لترســـيم حدود بجغرافيا وهمية البتالع ونهب ثروات 

البحر المتوسط.
فالنظـــام التركـــي يمتطـــي جماعـــة “اإلخـــوان”، بجـــل أعضائهـــا العـــرب، لتحقيق 
مطامعه في البالد العربية، ويستخدم هذه الجماعة كحصان طروادة، الحتالل 
البـــالد العربيـــة الســـتعادة الماضـــي االســـتعماري العثمانـــي البغيـــض، الذي جمد 
البالد العربية خمســـة قرون متتالية، وكان الســـبب الرئيسي في تأخرها التقني 
والحضـــاري. الرفض العربي كان واضحًا بلســـان األمين العام المســـاعد لجامعة 
الدول العربية، الذي قال إن “القرارات تعكس ضيقًا عربيًا شـــديدًا من تدخالت 
تركيـــا وإيـــران، ألن كلتا الدولتين، تتبنى سياســـات تســـعى لتحقيق فوائد على 
حساب المصالح العربية، سواء كان على حساب دولة بعينها، أو مصالح عربية 
عامـــة”. النظـــام التركـــي ال يختلـــف كثيرًا عـــن النظـــام اإليراني الذي ســـعى إلى 
تصدير الثورة “الخمينية” أو “اإلســـالمية”، كما يسميها، بنكهة صفوية، إلى دول 
الجوار العربي، وزعزعة الســـلم المجتمعي فيها، عبـــر تهييج النعرات الطائفية.. 

“الشرق األوسط”.

د. جبريل العبيدي

انطالقة عظمى للتمكين الرقمي في المملكة

أضحـــى الجهـــاز الصغيـــر - الذي انتقل فيه الصوت البشـــري عبر األســـالك على يد 
“جراهـــام بيل” عام 1874م، أو بدون أســـالك عنـــد “مارتن كوبر” عام 1973م - في 
وقتنـــا الحاضـــر، بمثابـــة الماء والهواء، بعـــد أْن أدمجت فيه العديـــد من الوظائف 
كالمكالمات التليفونية والرســـائل النصية التـــي تحوي الكلمات واألرقام والوجوه 
التعبيريـــة، وإمكانيـــة رفـــع الصـــور الفوتوغرافية ومقاطـــع الفيديـــو والمعزوفات 
الموســـيقية، وتزويـــده بالكاميـــرا الرقميـــة التـــي تتيح تصويـــر اللقطـــات المهمة، 
وخاصية تســـجيل الصوت الذي يســـمح بإرســـال الرســـائل المحكية، وكذا إرسال 
واســـتقبال رســـائل البريـــد اإللكتروني واســـتخدام تطبيقات التســـوق والتواصل 
االجتماعـــي، واالطـــالع على المســـتندات وكتابتهـــا.. إلى جانب تشـــغيل القنوات 
التلفزيونيـــة عبـــر اإلنترنـــت والتطبيقـــات، وضبـــط التذكيرات اليوميـــة والتقويم 
الشـــخصي ودفتر المالحظات والخرائط وتطبيقات البنوك والحواالت المصرفية 

واالطالع على األخبار والرياضة واألحداث العالمية األخرى.
ُجّل هذه الوظائف، إْن تيســـرت للفئة العمرية من البالغين والمراهقين دون رقابة 
أو توجيه أو تقنين؛ أوقعهم ال محالة في “قبضة” اإلدمان الذي ال تفارقه أياديهم 
بعـــد أْن تتلقفـــه عقولهم بلهفة قبـــل أياديهم بخفة! بل ويجّن جنونهـــم إذا ما ُفقَد 
أو ُســـحب، باعتباره الصاحب الذي - كثيرًا ما – يســـلك طريقه على مدار الســـاعة 
وبصـــورة يوميـــة غرفة )النوم!( حيَن يحّل المســـاء، لدرجة أنه يتوســـّد المنام إلى 

جانبهـــم حســـب دراســـة بريطانية حديثـــة أكدت إدمان اســـتخدامه مـــن البالغين 
بنســـبة 37 %، و60 % عنـــد المراهقين الذين عـــادًة ما يلجأون إلى إيجاد واقٍعهم 
الخـــاص البديل عن واقعهم الُمعـــاش عْبَر خلق العوالم “االفتراضية” الجديدة في 
صورة حســـاٍب شـــخصي، يعمدون فيه إعادة رســـم صورتهم “الوهميـــة” الُمغايرة 
لصورهـــم الحقيقية التي ُتوفر لهـــم الكّم الكبير من األصدقاء حول العالم؛ ليباتوا 
مســـتيقظين في عزلتهم االنفرادية ســـاعاٍت متأخرًة من الليل أمام هذه الشاشـــة 
التي أبقت أدمغتهم في دائرة “العنف اإلنترنتي” Cyber Bullying بأقصى حاالت 

التأهب!

نافلة: 

بدا الهاتف الّنقال “مســـرح النشر والتوزيع” عند فئة البالغين والمراهقين على حّد 
ســـواء بعد أْن اســـتبطن فضـــاء أمانه بخطر محـــدٍق، يئّن بصنوف اإليـــذاء الناقم 
على أنفســـهم دون أْن يشـــعروا، وبالممارسات الخاطئة مع ذويهم دون أْن يدركوا 
َتِبَعـــات بقائه بين أيديهم طائل الوقت؛ األمر الذي ُعّد كارثًة أخالقيًة واجتماعيًة، 
تســـتدعي الوقفـــة الحازمـــة التـــي ُتمكّن مـــن إصالح الضـــرر عاجـــالً بالتوقف عن 
اســـتخدامه لشـــهرين متوالييـــن مع تقليل الوقـــت المخصص له بعد مـــرور المدة، 
بما ال يزيد على نصف ساعة يوميًا وفق ما أكدته دراسة كورية جنوبية مؤخرًا.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الموبايل”... في غرفة النوم!

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

للتواصل: 17111483

برنامج سمو المحافظ “االجتماعي االفتراضي” خبرات وشجاعة للناشئة
المســـتقبل،  هـــذا  صاحـــب  هـــو  الناشـــئة  جيـــل 
واالتجاه الذي نسير عليه من اآلن يتوقف عليه 
مســـتقبل أجيـــال عديدة، ومثلمـــا نطمح إلى أن 
نجعـــل مـــن الطفل الصغيـــر مركز إشـــعاع داخل 
العائلة التي تضم والديه وإخوته، ليشـــع ويغير 
إيجابيا وال يتغير سلبيا فيعلم أهله، نطمح كذلك 
ألن يكـــون الناشـــئة في موقع المبـــدع والخالق، 
وبرنامج ســـمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
محافظ الجنوبية االجتماعي االفتراضي 2020 
في نســـخته الثانية والـــذي يعزز دور األمن لدى 
الناشـــئة، ويغـــرس مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة 
ويـــزرع الثقافـــة األمنيـــة لمواجهـــة التحديـــات 
المســـتقبلية في مختلـــف المجـــاالت، وباعتباره 
أول برنامـــج أمني افتراضي للناشـــئة... نموذج 
األهـــل  ليكـــون  خـــاص  نمـــط  ومـــن  جـــدا  راق 

مطمئنيـــن علـــى أبنائهـــم فـــي العمليـــة التربوية 
والتواصـــل األمنـــي، وخلـــق أرضيـــة صلبـــة مـــن 
ثقافة ومفهوم الشـــراكة المجتمعية، إضافة إلى 
معرفتهـــم بصـــد التحديات واألخطـــار المحدقة 
بهـــم مـــن كل جانـــب، فالقضيـــة برمتهـــا تتعلـــق 

باألسلوب والسلوك.
إن هذا البرنامج السنوي الذي تقدمه المحافظة 
الجنوبيـــة ويحظـــى بإقبـــال كبير من قبـــل أبناء 
المحافظـــة، يســـاير ثـــورة العلـــم والتكنولوجيـــا 
وســـيكون مرشـــدا يمكنهـــم مـــن اســـتيعاب مـــا 
يقـــدم إليهـــم من معـــارف وتجارب عبـــر الورش 
االفتراضيـــة والمرئيـــة التـــي ســـتقدمها الجهات 
األمنيـــة كاألكاديمية الملكية للشـــرطة، واإلدارة 
وشـــرطة  المدنـــي،  والدفـــاع  للمـــرور،  العامـــة 
الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  واإلدارة  المجتمـــع، 

ثـــم  مـــن  واإللكترونـــي،  االقتصـــادي  واألمـــن 
مســـاعدتهم فـــي فهـــم مختلـــف األمـــور والواقع 
والتعامـــل الناجح مع الحياة، فـــي ظل األخطار 
الكثيرة التي يفرزها إيقاع العصر والتي تحتاج 

منا صحوة وحذرا ونظما تعليمية وتربوية.
تقديـــم  فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة  اســـتمرار 
دوري  بشـــكل  االجتماعـــي  األمنـــي  البرنامـــج 
للناشـــئة والشـــباب، ســـيكون بـــال شـــك الحلقـــة 
المســـيرة  التـــي تضمـــن  والمركزيـــة  األساســـية 
باتجاههـــا الصحيـــح، وتحصينهم ضـــد األخطار 
مـــن  عقولهـــم  وحمايـــة  الســـلبية  واألفـــكار 
االســـتغالل، وتزويدهـــم بالخبرات واإلحســـاس 
التدريـــب  وبرامـــج  والشـــجاعة  بالمســـؤولية 
الخاصة بالتحليل واإلبداع بمستوى عال وعلى 

يد أصحاب الخبرة في القطاع األمني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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محمد الحلِّي



فـــي إطـــار حـــرص إدارة حلبـــة البحرين 
التطـــورات  الستشـــراف  الدوليـــة 
والتغيرات الســـريعة فـــي قطاعي األمن 
والســـامة والتحديـــات التـــي صاحبـــت 
فيـــروس كورونا المســـتجد ومـــا ترتبت 
مســـبوقة،  غيـــر  تغيـــرات  مـــن  عليـــه 
نظمـــت حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوسط” 
وبالتعاون مع اإلدارة العامة للحراســـات 
تدريبيـــة  دورة  الداخليـــة  بـــوزارة 
لموظفي قســـم األمن والسامة تضمنت 
موضوعـــات تفصيلية عـــدة في قطاعي 
ميدانيـــة  وتدريبـــات  والســـامة  األمـــن 
بهدف التعامل مع الظروف والتحديات 

الراهنة.
وُعقدت الدورة التدريبية، التي استمرت 
لفتـــرة أســـبوعين متتالييـــن، فـــي حلبـــة 

البحرين الدولية، وبمشاركة مدربين من 
إدارات مختلفة بوزارة الداخلية َمنحت 
للمشـــاركين تبادل خبرات وموضوعات 
عديـــدة وأبرزهـــا: تطويـــر خطـــط عمـــل 
وآليـــات تنظيـــم دخـــول الجماهيـــر فـــي 
مختلـــف المســـابقات والفعاليـــات التـــي 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  تســـتضيفها 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــيًا 
فـــي ظـــل الوضـــع الراهـــن، تطوير ســـبل 
العنايـــة بالعماء، تعزيز آليـــات الحماية 
والحراسة وأمن المنشآت، تطوير خطط 
التفتيـــش،  وســـبل  األمنيـــة  الدوريـــات 
والصحـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  ومحـــاكاة 
والســـامة العامة. وقـــد تضمنت الدورة 
أيضـــا تدريبـــات ميدانيـــة فـــي مكافحة 
الحريـــق، اإلســـعافات األوليـــة وكيفيـــة 

التعامل في حاالت الطوارئ.

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  أثنـــى  وبالـــدورة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عيســـى آل خليفـــة 
لحلبـــة البحريـــن الدولية علـــى القائمين 
على الدورة قائا ”نود أن نتقدم بالشكر 
لـــوزارة الداخلية على دعمهـــا و تعاونها 
المســـتمر مـــع حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
وذلـــك في شـــتى المجـــاالت والفعاليات 
التي نستضيفها سواء أن كانت فعاليات 
محليـــة أو دولية، ودائما ما تكون وزارة 
الدعـــم  تقديـــم  فـــي  ســـباقة  الداخليـــة 

والتعاون في جميع المجاالت”. كما قدم 
الشيخ سلمان بن عيسى شكره للقائمين 

على الدورة.
مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر العـــام لـــإدارة 
العامة للحراســـات العميـــد جابر الجويد 
الخالديأن اإلدارة تسعى دائما إلى تعزيز 

مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع مختلف 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، عبر تعزيز 
التعاون والتنســـيق وتبـــادل المعلومات 
والخبرات مع مختلـــف الجهات وتقديم 
التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي  الـــدورات 
مجال األمن والسامة لموظفيها؛ بهدف 

تنميـــة مهاراتهم وقدراتهـــم للتعامل مع 
مختلف الظروف في بيئة عملهم.

وتهـــدف هذه الدورة لتزويـــد المتدربين 
بالمعـــارف والمهـــارات وتبـــادل الخبرات 
للحراســـات  العامـــة  اإلدارة  فريـــق  مـــع 
لمواكبة المســـتجدات في قطاعي األمن 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  والســـامة، 
وتعزيـــز القـــدرات األمنيـــة إلـــى جانـــب 
معاييـــر  إطـــار  فـــي  المهـــارات  تطويـــر 

الجودة العالمية.
وفي ختـــام الدورة تـــم تخريج وتكريم 
المتدربيـــن بحضـــور الرئيـــس التنفيذي 
لحلبـــة البحرين الدولية الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والمديـــر العـــام 
لـــإدارة العامة للحراســـات العميد جابر 

الجويد الخالدي.

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

حلبة البحرين تعقد دورة تدريبية لموظفي قسم األمن والسالمة

جانب من الدورة

جـــدد نـــادي داركليـــب التعاقـــد مـــع قائـــد 
وصانـــع  الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 
األلعاب المخضرم محمود حســـن لموسم 
إضافي، ليدافع عن صفوف “العنيد” بطل 
كأس سمو ولي العهد في الموسم المقبل 

2020 - 2021 ويبقى وفيا لناديه األم.
وحافـــظ داركليـــب بشـــكل رســـمي علـــى 
قائـــده ليواصـــل مشـــوار التألـــق والعطاء 
مـــع “العنيـــد” بعدما حقق معـــه الكثير من 

اإلنجازات المحلية.
وعبـــر رئيـــس جهـــاز اللعبـــة فـــي تصريح 
ســـعداء  “إننـــا  النـــادي  لحســـاب  رســـمي 
بالتجديـــد لاعب وبقائه لموســـم إضافي 

لتدعيـــم صفـــوف الفريق فهو أحـــد أبناء 
النادي المخلصين ووجوده يشكل أولوية 
كبيرة بالنســـبة لنـــا لما يمثله من ثقل فني 

وخبرة كبيرة..”.
وأكد صالح التزام جميع الاعبين بحضور 

البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة  التدريبـــات 
الجديد باستثناء بعض الاعبين لظروف 
مختلفـــة، مؤكـــدا أن تحضيـــرات الفريـــق 
تســـير بأفضل صورة اســـتعدادا للموســـم 
الجديـــد، معربا عـــن ثقته الكبيـــرة بقدرة 
الاعبيـــن على تقديم افضل المســـتويات 
وتحقيق افضل المستويات التي تتواكب 

مع تطلعات جماهير العنيد.
يذكـــر أن داركليـــب تعاقـــد مـــع المـــدرب 
البرازيلـــي ســـيرجيو كونيـــا، الـــذي وصل 
إلـــى البـــاد ليبدأ مهـــام عمله رســـميا قبل 
أيام عدة اســـتعدادا لبطولة الدوري التي 

ستنطلق بشهر نوفمبر المقبل.

محمود حسن

كونيا ســيــرجــيــو  ــادة  ــي ــق ب ــاتــه  تــدريــب ــدأ  بـ ــق  ــري ــف ال
داركليب يجدد لمحمود حسن

أجـــرى االتحاد البحريني لكرة القدم تعدياً طفيًفا على الجولتين 
22 و23 من دوري الدرجة الثانية للموسم الجاري 2019 - 2020.
وكان مـــن المقرر أن تقـــام الجولتان 22 و23 ضمن القســـم الثالث 
من المســـابقة يومي 2 و6 أكتوبر المقبل، بيد أن االتحاد وضعهما 

في يومي 1 و5 على التوالي من ذات الشهر. 
ومن المقرر استئناف دوري “الثانية” يوم األربعاء المقبل الموافق 
23 ســـبتمبر بإقامـــة لقاءين ضمن الجولة 19: ســـترة مع المالكية، 

البحرين مع البديع.
ويتصـــدر المالكية الترتيـــب برصيد 41 نقطة، البحرين 35، البديع 

31، مدينة عيسى 29 نقطة، سترة 27 نقطة.
وينـــص نظام التأهل من دوري الدرجة الثانية إلى دوري ناصر بن 
حمد الممتاز على ترشح صاحبي المركزين األول والثاني مباشرة، 
فيما ســـيلعب صاحب المركز الثالث لقاي الملحق مع ثامن ترتيب 

دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز؛ لتحديد هويـــة الصاعـــد والهابط. 
واســـتحدث االتحـــاد القســـم الثالـــث لـــدوري الدرجـــة الثانية في 

الموسم الجاري، ويضم الفرق أصحاب المراكز الخمسة األولى.

من منافسات دوري الدرجة الثانية

لقاءين بــإقــامــة  الــمــنــافــســات  اســتــئــنــاف  األربـــعـــاء 
تعديل على آخر جولتين بدوري “الثانية”
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ناصر بن حمد: “البحرين مكالرين” عالمة فارقة في المشاركات العالمية
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أشـــاد 
اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بحصول فريق 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 
علـــى المركـــز الثالث فـــي الترتيب العام 
لمســـابقة الفـــرق خـــال طواف فرنســـا، 
علـــى  الســـباقات  أقـــوى  يعتبـــر  الـــذي 
مســـتوى العالـــم، إضافـــة إلـــى حصـــول 
متسابق الفريق مايكل الندا على المركز 

الرابع على مستوى الفردي.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
مكاريـــن  البحريـــن  فريـــق  أن  خليفـــة 
جدارتـــه  أثبـــت  الهوائيـــة  للدراجـــات 
واإلمكانات العالية التي يمتلكها الفريق 
ومتســـابق الفريـــق مايـــكل النـــدا، الـــذي 

قدم مستويات مميزة طوال السباق.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن حصـــول فريـــق 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 
علـــى المركـــز الثالث فـــي الترتيب العام 
يؤكـــد  الفـــرق  مســـتوى  علـــى  والرابـــع 
المكانـــة المتميـــزة التـــي تمتلكها رياضة 
الدراجـــات فـــي مملكـــة البحريـــن، التي 
انعكســـت علـــى المشـــاركات الخارجية؛ 
خصوًصـــا أن طـــواف فرنســـا يعتبـــر من 
أقـــوى الســـباقات علـــى مســـتوى العالم، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن فريـــق البحرين 
حقـــق  الهوائيـــة  للدراجـــات  مكاريـــن 
العديـــد من األهـــداف المرجوة في هذه 
المشـــاركة، وأن النتيجة ســـتكون دافعا 
كبيـــرا ومهمـــا للفريـــق فـــي المشـــاركات 
المقبلة، التي سيسعى فيها الفريق دائًما 

لمواصلة تحقيق اإلنجازات.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
مكاريـــن  البحريـــن  فريـــق  إن  خليفـــة 
حصـــد  يواصـــل  الهوائيـــة  للدراجـــات 
مياديـــن  فـــي  واأللقـــاب  االنتصـــارات 

الدراجـــات الهوائيـــة رافعـــا اســـم وعلـــم 
مملكة البحرين في العديد من المحافل 
فريـــق  أن  ســـموه  مضيًفـــا  الدوليـــة، 
البحريـــن مكارين تمكن بفضل الخطط 
اإلداري  الجانـــب  فـــي  لـــه  الموضوعـــة 
والفني من تحقيـــق القاب عالمية بارزة 
فـــي فتـــرة قياســـية، ويعتبـــر الحصـــول 
علـــى المركز الثالـــث في الفـــرق والرابع 
في الفردي إنجـــازا كبيرا للفريق ودافعا 
لمزيـــد من اإلنجـــازات والحصـــول على 

المركز األول في السباقات المقبلة. 
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
التوفيـــق والنجـــاح لفريـــق  خليفـــة كل 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 

في المشاركات المقبلة.

تغطية - المكتب اإلعالمي
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المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
طبيـــب  المقـــدم   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
منـــاف القحطانـــي أهميـــة الرياضـــة فـــي 
مواجهة جائحـــة كورونا وجميع األمراض 
والفيروســـات بشـــكل عام لما لهـــا من دور 
فـــي تعزيـــز الصحة الجســـدية والنفســـية 
وتقوية جهاز المناعة لدى اإلنسان، مشيًرا 
إلى ضرورة التزام الرياضيين والمواطنين 
والمقيمين الذيـــن يحبون مزاولة مختلف 
الرياضات ســـواء الترويحية أو التنافسية 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

المعنية.
بأهميـــة  نؤمـــن  إننـــا  القحطانـــي  وقـــال 
الرياضة ودورها اإليجابي صحًيا ونفســـًيا 
لـــم ُتضـــع أي  فـــي حيـــاة اإلنســـان، ولـــذا 
قيود على ممارســـة الرياضـــة في األماكن 
العامـــة الخارجيـــة منـــذ بدايـــة الجائحـــة 

لهواة المشـــي والجري وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة وغيرهـــا مـــن الرياضـــات وإنمـــا 
تـــم وضع بعـــض االشـــتراطات االحترازية 
عنـــد  الكمامـــات  ارتـــداء  مثـــل  الخاصـــة 
واســـتثناء  المشـــي  رياضـــة  ممارســـة 
الرياضات التي تتطلب جهًدا بدنًيا شديًدا 
مثل الجري والســـباحة وركوب الدراجات 
التباعـــد  معاييـــر  تطبيـــق  مـــع  الهوائيـــة، 
االجتماعـــي، كمـــا أصـــدرت وزارة الصحة 
الدليل اإلرشـــادي تزامًنا مع عودة النشاط 
الرياضـــي لألندية الصحيـــة واألكاديميات 
وذلـــك  الخارجيـــة  والماعـــب  الرياضيـــة 
الجميـــع  وســـامة  صحـــة  حفـــظ  بهـــدف 

والحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا ليس وصمة عار

الرياضييـــن  جميـــع  القحطانـــي  ودعـــا   
وباألخـــص العبي المنتخبات الوطنية إلى 
اإلفصـــاح عـــن حـــاالت المخالطـــة انطاًقا 
من الوازع الديني واألخاقي واإلنســـاني 
والمهنـــي وعـــدم إخفـــاء حـــاالت التعرض 

الفيـــروس  للمخالطـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
بصورة أكبر واإلســـهام فـــي عدم مضاعفة 
العاملـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  علـــى  الجهـــود 
فـــي الصفـــوف األماميـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا ليـــس وصمـــة 
عـــار وهو تحـــٍد بإمكان الجميـــع مواجهته 
بالوعـــي والمســـؤولية واتبـــاع اإلجراءات 

االحترازية.

 اللقاح تجربة مدروسة

 وأكـــد القحطانـــي أن التجارب الســـريرية 

علـــى اللقـــاح المحتمـــل لفيـــروس كورونـــا 
والتـــي وصلـــت إلى األســـبوع الســـابع هي 
فـــي  وتصـــب  بعنايـــة  مدروســـة  تجـــارب 
والمقيـــم  والمواطـــن  الوطـــن  مصلحـــة 
للخـــروج مـــن الجائحـــة، مشـــيًدا بالتفاعل 
الشـــعبي والرســـمي الكبيـــر مـــع التجـــارب 
والتـــي أثبتـــت للعالم بأن مملكـــة البحرين 
كبيـــرة بتكاتـــف الجميـــع معرًبـــا عـــن ثقته 
التجربـــة  هـــذه  فـــي  البحريـــن  بنجـــاح 

للمساهمة في إنقاذ البشرية.

 إشادة بجهود اللجنة األولمبية

وأشـــاد القحطاني بالجهود المتميزة التي 
بذلتها اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة في دعم الجهود الوطنية 
واهتمـــام  ومتابعـــة  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
األمين العام محمد حســـن النصف، مؤكًدا 
أن اللجنـــة األولمبيـــة كانـــت ســـباقة فـــي 
اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 

الازمـــة  االشـــتراطات  ووضـــع  الوقائيـــة 
حفاًظـــا علـــى ســـامة الرياضييـــن، مثنًيـــا 
علـــى الخطـــوات والمبادرات التـــي قامت 
بها اللجنة األولمبية مثل عمليات الفحص 
للرياضييـــن وتعقيـــم الماعـــب  الحـــراري 

والصاالت الرياضية.

 رسالة أخيرة

 ووجه القحطاني رســـالة إلـــى الرياضيين 
كافـــة قـــال فيها “بوجـــود الجائحـــة نتطلع 
لرفـــع  الرياضيـــة  إنجازاتكـــم  الســـتمرار 
رايـــة البحريـــن خفاقة بمختلـــف المحافل 
الرياضيـــة، وذلك لـــن يتحقق إال من خال 
هـــذه  علـــى  للتغلـــب  والتزامكـــم  وعيكـــم 
الجائحـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق أوجه لكم 
دعـــوة مفتوحـــة للمشـــاركة فـــي التجارب 
السريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا 
حمايـــًة ألنفســـكم ومـــن أجـــل اإلنســـانية 
وتلبيـــة لنـــداء وطنكـــم البحريـــن وخدمة 
للمجتمع واإلنســـانية، فالبحريـــن تناديكم 

وحان الوقت لرد الجميل إليها”.

جانب من عمليات الفحص الحراري لالعبين مناف القحطاني

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

القحطاني يدعو الرياضيين للمشاركة في التجارب السريرية
اإلفصــاح عــن الحــاالت المخالطــة لالعبــي المنتخبــات واجــب دينــي ووطنــي وإنســاني

أحمد مهديالبالد سبورت

تضمنت موضوعات 
تفصيلية وتدريبات 

ميدانية للتعامل مع 
التحديات الراهنة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 



اللجنة اإلعالمية

المنتخبـــات  لجنـــة  رئيـــس  كشـــف 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
إســـماعيل باقـــر عـــن االنتهـــاء مـــن 
ترتيب بطولة دولية ودية للمنتخب 
اإلعـــداد  برنامـــج  ضمـــن  األول 
للمشـــاركة في بطولة العالم الســـابع 
والعشـــرين والتي تنظمها جمهورية 

مصر العربية بداية العام القادم.
الوديـــة  البطولـــة  إن  باقـــر  وقـــال   
ســـتقام في بولندا وتضم منتخبات 
والمنتخـــب  بيالروســـيا  بولنـــدا، 
منتخبنـــا  إلـــى  باإلضافـــة  الروســـي 
الوطنـــي، وســـتقام خالل األســـبوع 
األخير من شهر ديسمبر، مشيًرا إلى 
أن معســـكر بولنـــدا ســـيكون إضافة 
إلى معســـكري مصـــر وألمانيا اللذين 
نوفمبـــر وديســـمبر  يقامـــان شـــهري 
علـــى التوالـــي، وسيســـاهم بدرجـــة 

كبيـــرة في إعداد المنتخب بالشـــكل 
المطلـــوب وإيصالـــه إلـــى الجاهزية 
التـــي تتناســـب مع حجم المشـــاركة 
فـــي المونديـــال، خاصـــة مـــع وجود 
منتخبـــات عالميـــة لهـــا مكانتها على 

مستوى اللعبة.
 من جانب آخر، بدأ منتخبنا الوطني 

مســـاء الســـبت تجمعه األول بقيادة 
مـــدرب اللياقـــة البدنية الســـلوفيني 
ماتجـــك وبحضـــور المســـاعد أحمد 
منصـــور وعـــدد الالعبيـــن الذيـــن تم 
اســـتدعاؤهم فـــي القائمـــة األوليـــة، 
غيـــاب  التدريبـــات  شـــهدت  فيمـــا 
الالعبيـــن المحترفيـــن فـــي الخـــارج 
والعبي منتخب الشـــباب المدرجين 
فـــي القائمة والمتوقـــع التحاقهم مع 

المجموعة خالل األسبوع القادم.
 يذكـــر أن منتخبنا الوطني وقع في 
المجموعة الرابعـــة في بطولة كأس 
العالم القادمـــة إلى جانب منتخبات 
والكونغـــو  األرجنتيـــن  الدنمـــارك، 
ويســـعى فـــي الـــدور التمهيـــدي إلى 
الحصـــول على بطاقـــة التأهل للدور 
العالميـــة  مشـــاركته  فـــي  الرئيســـي 

الرابعة.

اسماعيل باقر

تضم منتخبــات بولنــدا وبيالروســيا والمنتخب الروســي
منتخب اليد يشارك في بطولة بولندا الودية

بدأ الفريق األول لكـــرة اليد بالنادي 
األهلـــي مرحلة اإلعـــداد والتحضير 
لمـــا تبقـــى مـــن منافســـات للموســـم 

الرياضي الجاري.
وجـــرت أولـــى الحصـــص التدريبية 
مساء أمس األول السبت على صالة 
النـــادي بالماحـــوز، بقيـــادة المـــدرب 

“الجديد القديم” عادل السباع.
وأشـــار مدير الفريق حســـين مهدي 
لــــ “البـــالد ســـبورت” إلـــى أن الفريق 
ســـيخضع للتدريبـــات البدنيـــة فـــي 
بـــادئ األمـــر؛ بســـبب فتـــرة التوقف 
الطويلـــة ومـــن ثـــم االنخـــراط فـــي 

األمور الفنية بشكل تدريجي.
وعن نظرتـــه للدور السداســـي، بين 
مهـــدي أن التركيز اآلن منصب على 
إعـــداد وتجهيـــز الالعبيـــن، ومن ثم 

لكل حادث حديث.
يذكـــر أن فريـــق األهلـــي تعاقـــد مع 
الســـباع  عـــادل  الخبـــرة  المـــدرب 
ليتولـــى تدريـــب الفريـــق بالمرحلـــة 
مباريـــات   4 وتنتظـــره  المقبلـــة، 
مهمـــة ومصيرية في مرحلـــة الدور 

السداســـي إذا مـــا أراد تحقيق لقب 
لموســـمين  عنـــه  الغائـــب  الـــدوري 
متتاليين، وســـتكون أمـــام )النجمة، 
بعـــد  االتحـــاد(  االتفـــاق،  باربـــار، 
أمـــام  لقـــاءه االفتتاحـــي  أن خســـر 

الشباب.

فريق األهلي األول لكرة اليد

اســتئناف الــدور السداســي للموســم الرياضــي الجــاري
يد األهلي تبدأ اإلعداد بقيادة السباع
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عودة الكالتشيو والليغا
* انطلقــت مباريــات الــدوري اإليطالي للموســم الجديد وســط تطلعات كبيرة 
مــن أنديــة المقدمــة لوقف ســيطرة واســتحواذ يوفنتوس على لقــب الدوري 

والذي امتد لتسع سنوات متتالية!
الجديــد  مــدرب يوفنتــوس  قــدرة  الشــكوك مازالــت تحــوم حــول  أن  رغــم 
اندريــا بيرلــو علــى نجاحــه في قيادة “الســيدة العجوز” الســتكمال الســيطرة 
والفــوز باللقب العاشــر هذا الموســم بكونه ال يمتلك أي خبــرة تدريبية، إال أن 
يوفنتــوس يبقــى بنظــر الخبــراء والمحللين مــازال متقدما بخطــوة عن بقية 
الفــرق، وســيكون المرشــح األبــرز للفــوز بلقب الكالتشــيو ولن يجــد أي جديد 

في ذلك!
اإلنتــر ســيبقى أكبــر مهدد ليوفنتوس في ســباق التنافس علــى اللقب بعد أن 
عــزز فريقــه ببعــض التعاقدات الجيــدة، والتي ستســاهم برفع جــودة الفريق 

بقيادة المدرب كونتي.
أما جماهير القطب األحمر من مدينة ميالنو، فإنها تمني النفس برؤية فريقها 
يقــارع بقــوة علــى المراكــز األربعة األولى علــى أقل تقدير بعد أن استســلمت 
لواقــع فريقهــا بعدم قدرته على إحراز  لقب الــدوري..وإذا ما بدأ الفريق على 
ما انتهى عليه الموسم الماضي، فإن الروسينيري من الممكن أن يضمن مكانا 

بين األربعة الكبار!
* الدوري اإلسباني يبدأ هذه المرة بوضع مختلف عن المواسم الماضية التي 
لم تشــهد ســوى ترشــيح برشــلونة وريال مدريد للقب الليغا دون وجود ذكر 

لألندية األخرى.
فبرشــلونة يكتــف الغمــوض مصيــره فــي هذا الموســم بعــد المشــاكل الكبيرة 
التي عصفت بالفريق وأبرزها مسألة مغادرة نجم الفريق ميسي قبل أن يتم 
التوصل معه على البقاء دون رغبة منه.. وإذا ما لعب ميسي من غير “مزاج”، 
فــإن قــوة برشــلونة ســتتأثر كثيــرا، ولن يكون االعتمــاد على البرغــوث كافيا، 
وهذا ما ســيضاعف عمل المدرب الجديد كومان الذي ســتنتظره مهمة شــاقة 
تتمثل في كيفية إقناع ميسي بتقديم أفضل ما لديه، وهو مجبر على البقاء!
ووفقــا لذلــك.. فــإن ريال مدريد ســيبقى المرشــح األبرز لالحتفــاظ بلقبه هذا 
الموســم بفضــل حالــة االســتقرار الفنــي التي يعيشــها الفريق بقيــادة المدرب 

الفرنسي زيدان.
أمــر واحــد قد يبدو مقلقا لجماهيــر المرينغي، وهو أن رئيس النادي بيريز قد 
أعلن عن عدم رغبته بالدخول إلى سوق االنتقاالت إلجراء تعاقدات جديدة 
واالكتفــاء فقــط بإعــادة الالعبيــن المعارين للفريــق، فهذا قد يبــدو كافيا إلى 
حــد مــا للفــوز بلقب الدوري، لكنه لن يكون كذلك فــي دوري األبطال، فالريال 
بحاجــة لتعزيــزات جديــدة فــي بعــض المراكز إذا مــا أراد الفوز مجــددا بذات 

األذنين!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سبتمبر  30 والــخــتــام  ــة  ــح ــاج ن ــة  ــول ــط ــب ال ــردان:  ــ ــف ــ ال

انسحاب 5 فرق بدوري الشواطئ

أكــد عضــو مجلس إدارة االتحاد البحرينــي للكرة الطائرة، رئيس مجلس 
الشــواطئ محمــد الفــردان نجــاح منافســات النســخة الثانيــة مــن دوري 

الرجال للشواطئ رغم انسحاب خمسة فرق من المسابقة.

وأضاف الفـــردان أن 3 فرق من األهلي 
مـــن  انســـحبت  النصـــر  مـــن  وفريقيـــن 
مختلفـــة  وظـــروف  ألســـباب  البطولـــة 
من بينهـــا المخالطة لمصابين لفيروس 
اإلصابـــات  أو   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
العضليـــة؛ لتعتمد اللجنـــة 19 فريًقا تم 
بواقـــع  4 مجموعـــات  علـــى  توزيعهـــم 
فـــي  و4  مجموعـــات   3 فـــي  فـــرق   5
يتأهـــل  أن  علـــى  الرابعـــة  المجموعـــة 
األول والثانـــي مـــن كل مجموعة للدور 

الثاني.
وشـــكر الفـــردان جميـــع األنديـــة علـــى 
تعاونهـــم، كمـــا أشـــاد بالجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا جميـــع أعضـــاء مجلـــس 
واإلعـــداد  التنظيـــم  فـــي  الشـــواطئ 
للمباريات واإلشـــراف على سير األمور 

والتحكيميـــة،  والتنظيميـــة  الفنيـــة 
موضًحا أن المســـابقة كان مقرًرا لها أن 
تختتم في الخامس من أكتوبر المقبل 
ومع تقلص عدد المباريات فإن الختام 

سيكون بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وأضاف “في ظل إقامة البطولة وسط 
ذلـــك  فـــإن  بالتأكيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
سيؤثر على الحضور الجماهيري وسير 
المباريـــات وبعـــض االنســـحابات، ومع 
ذلـــك فإننا نســـعى لتفادي أي ســـلبيات 
وإخـــراج البطولـــة بأفضل صـــورة، كما 
أننـــا ســـعداء بحجـــم المشـــاركة الجيد، 
إذ إن البطولة شـــكلت فرصة للتحضير 
اللياقيـــة  الناحيـــة  مـــن  واالســـتعداد 

للموسم المقبل...”.
واألنديـــة التـــي تـــم اعتماد مشـــاركتها 

هـــي كل من نادي عالـــي )فريق واحد(، 
داركليـــب )3 فـــرق(، المعامير )فريقان(، 
 3( المحـــرق  )فريقـــان(،  الريـــف  اتحـــاد 
فرق(، النبيه صالح )3 فرق(، بني جمرة 
)فريقـــان(،  التضامـــن  واحـــد(،  )فريـــق 
الشـــباب )فريقـــان(. وكان فريق النادي 
األهلـــي المكـــون مـــن الالعبيـــن ناصـــر 
عنـــان وأيمـــن هرونـــة قـــد تـــوج بطـــال 
لدوري الرجال للكرة الطائرة الشاطئية 
بالموسم الماضي 2018 - 2019 ليدون 
اســـمه في لوحة الشـــرف كونه أول ناد 

يحـــرز لقـــب المســـابقة فـــي انطالقتهـــا 
األولـــى بعد فوزه في المبـــاراة النهائية 
مـــن  المكـــون  داركليـــب  فريـــق  علـــى 
محمـــد يعقوب وعلي مرهـــون بنتيجة 
المركـــز  علـــى  األخيـــر  ليحصـــل  2/ 1؛ 
الثانـــي، أما المركـــز الثالث فقد كان من 
نصيـــب فريـــق النصر المكـــون من رضا 
عبدالحســـين وخليل عبدهللا بعد فوزه 
على بني جمرة المكون من علي حمزة 
وعلي عبدالنبي بنتيجة 2/ 1 في مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع.

الفردان مع أعضاء مجلس الشواطئ

قوة وتنافس من منافسات دوري الشواطئ

حسن علي

علي مجيد

دخـــل فريق باربـــار األول لكرة اليد 
أســـبوعه الثاني من مرحلة اإلعداد 
والتحضيـــر لمـــا تبقـــى مـــن الـــدور 
السداســـي لمســـابقة دوري الدرجة 

األولى للموسم الرياضي الجاري.
وبحسب المعلومات المتوافرة لدى 
“البـــالد ســـبورت”، فـــإن التدريبـــات 
تســـير وفق الخطـــة الموضوعة من 
ِقبل الجهـــاز الفني بقيـــادة المدرب 
حســـن مـــدن، الـــذي ُكلـــف بالمهمـــة 
خلًفـــا للمدرب ســـيد علـــي الفالحي 

الذي رحل لتدريب فريق النجمة.
وترتكز تدريبات الفريق في الفترة 
الجاريـــة على الجانب البدني ورفع 
المعـــدل اللياقـــي لالعبين بعد فترة 
التوقف التي خضعوا لها في الفترة 
الســـابقة، علـــى أن يتدرجـــوا بعدها 
فـــي الجوانـــب الفنيـــة لكـــي يصلوا 

للجاهزيـــة المطلوبـــة قبـــل خـــوض 
غمار المنافســـات الرســـمية والمقرر 

انطالقها في شهر نوفمبر المقبل.
فـــي  األول  لقـــاءه  خســـر  باربـــار 
مرحلـــة الدفـــاع عـــن اللقـــب، الـــذي 
أحرزه في موسمين متتاليين أمام 
النجمة بالدور السداسي، وتنتظره 
4 مباريـــات أخـــرى ســـتكون أمـــام 
)األهلي، االتفاق، االتحاد، الشباب(.

باربار يدخل أسبوعه الثاني في التحضير

حسن مدن

علي مجيد

هل يخوض فيصل بودهوم تجربة جديدة؟
ينتهي عقده مع الرفاع الشرقي بختام الموسم الجاري

يدرس العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع الشرقي فيصل بودهوم 
عدًدا من العروض للموسم الرياضي المقبل 2020 - 2021.

مـــع  وينتهـــي عقـــد فيصـــل بودهـــوم 
الموســـم  نهايـــة  فـــي  الشـــرقاويين 
ســـيكون  إذ   ،2020  -  2019 الجـــاري 
بانتهـــاء الموســـم العًبـــا حـــًرا ويملـــك 

خيار االنتقال ألي ناد.
وبحســـب المعلومـــات المتوفـــرة، فإن 
بودهوم قد يدرس خيار اللعب مع ناد 
جديد في الموســـم المقبـــل، خصوًصا 
مع عـــدم وجـــود تحـــركات حتى اآلن 

من
ناديه الحالـــي عبر مفاوضات لتجديد 
التعاقـــد، ووجـــود مفاوضات شـــفوية 
من قبـــل بعض أنديـــة دوري ناصر بن 

حمد الممتاز.
الالعبيـــن  مـــن  بودهـــوم  ويعتبـــر 
المميزيـــن فـــي خط الوســـط، وســـبق 
لـــه أن مثـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول 
إضافـــة ألي  القـــدم، وســـيكون  لكـــرة 
نـــاد؛ نظـــًرا لمـــا يمتلكـــه مـــن إمكانات 
علـــى المســـتويين الفنـــي والبدني، إذ 
يجيـــد اللعب خلـــف المهاجمين أو في 
مركز الهجـــوم، باإلضافة إلى مركزين 

الجناحين األيمن واأليسر.
ومـــن المقـــرر أن يقـــود الفريـــق األول 
لكـــرة القـــدم بنـــادي الرفـــاع الشـــرقي 
المـــدرب  المقبـــل  الموســـم  خـــالل 

الرومانـــي فلوريـــن موتـــروك، والـــذي 
قـــاد الفريـــق منـــذ الجولـــة 15 لـــدوري 
ناصر بن حمد الممتاز للموسم الحالي 
خلًفـــا للمـــدرب الوطني مرجـــان عيد، 

إذ ســـيقدم موتـــروك تصوراته بشـــأن 
الفريـــق الشـــرقاوي للموســـم الجديـــد 
نهايـــة  مـــع  المقبلـــة  الفتـــرة  خـــالل 

منافسات الدوري.

فيصل بودهوم

أحمد مهدي



تتعاون مع زمالئك وتشارك في األعمال 
الجماعية.

احرص على تجديد حياتك لتشعر بالسعادة.

يجب أن تتخلص من الوسواس الذي تعاني منه.

نعتن بإصالح عالقتك مع رؤسائك في العمل.

ابتعد عن الضوضاء أو الموسيقى الصاخبة.

تحاول أن تحل مشاكلك مع زمالئك بحكمة.

حافظ على صحتك بممارسة التمارين المنتظمة.

يجب أن تعمل على التركيز واالجتهاد في عملك.

تحرص على الجلوس بشكل صحيح واألوجاع تتالشى.

احتمال وارد أنك قد تضطر إلى السفر من أجل عملك.

هناك العديد من الضغوطات النفسية.

من المحتمل أن يتطور االحتكاك مع زمالئك في العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

غــادر الفنــان الســعودي خالــد ســامي قســم العنايــة 
المركزة في مستشــفى الحرس الوطنــي بالرياض بعد 
أن تحســنت صحتــه بشــكل طفيف في أعقــاب تدهور 
ناجم عن مــرض تليف الكبد الذي يعانيه منذ قرابة عام، 

ويستوجب عملية زراعة.
وقــال أحمد الدســيماني، وهو شــقيق الفنــان، إن الممثل 

المخضرم غادر العناية المركزة في المستشــفى، لكنــه مازال بحاجة لعملية 
زراعة كبد وكلى.

وكتب الدسيماني على تويتر “الحمد لله على خروج أخي خالد من العناية”.

تلتقــي الفنانــة مي ســليم النجــم محمــد رجب في 
لتجســد دور  الجديــد “ضربــة معلــم”؛  مسلســله 
البطولة النســائية أمامه خالل األحــداث، إذ تعاقدت 
على العمــل األيام الماضية، وتســتعد للشــخصية 

وتواصــل تحضيرهــا قبــل انطــالق التصويــر الفترة 
المقبلــة، والعمــل مــن إنتاج شــركة ســينرجي وإخراج 

إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبدالفتاح.
ويعد مسلسل “ضربة معلم” التعاون األول بين مي ورجب في التلفزيون، 

والمسلسل ينتمى إلى نوعية األعمال االجتماعية، ويتكون من 45 حلقة.

علــى قدم وســاق يصور المخرج حســام علي مشــاهد 
مسلســله الجديــد “القاهرة كابــول”، بطولــة النجوم 
طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، المقرر 
عرضه في رمضان المقبــل، إذ انتهى فريق العمل من 

تصويــر الديكــورات األولى من المسلســل، الــذي تأجل 
عرضــه من العام الماضــي. وقال المخرج حســام علي إن 

أبطال المسلســل من المقرر أن يســافروا منتصف شهر أكتوبر المقبل إلى 
مدينــة البحر األحمر؛ للتصويــر في الصحراء هناك، مشــيرا إلى أن التصوير 

يستغرق 3 أيام، ليعود بعدها للتصوير في القاهرة.

القاهرة كابولضربة معلمسالمات خالد
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 1989
لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الشـــيوخ األمريكي توافق على 
ترشـــيح الرئيس بوش للجنرال 
لـــأركان،  رئيًســـا  بـــاول  كولـــن 
أول  بـــاول  الجنـــرال  ليكـــون 
أمريكي من أصل 
يصـــل  إفريقـــي 
إلى هذا المنصب 

العسكري. 

 1993
الرئيس الروسي بوريس يلتسن يحل البرلمان.

1997
مسلحون في الجزائر يذبحون 53 شخًصا في قرية قلب الكبير.

 1999
زلزال شديد يقتل 2000 في تايوان ويصيب ويشرد اآلالف.

2001
انتخاب أرنولد روتل رئيًسا لجمهورية إستونيا.

 1985
مقتل 2000 شخص نتيجة لزلزال قوي هز المكسيك.

طرحت 
النجمة 
أليشيا 

كيز ألبومها 
الغنائي الجديد 
“ALICIA”، بعد 

أن تسببت أزمة 
فيروس كورونا، 

في عدد من 
التأجيالت الخاصة 

بطرحه خصوصا 
وكان من المقرر 
طرحه في شهر 
مارس الماضي.

tariq_albahhar

نجاح مسلسل العطايا في “نتفلكس” بالرغم من أحداثه الغريبة

بعـــد النجاح الكبير في الوطن العربي عبر منصة “نتفلكس” 
 The“ في الجزء األول، يواصل المسلسل التركي ”عطايا” أو
Gift” المقتبس من رواية الكاتبة “ســـينغول بويباس“ حاليا 
مع الجـــزء الجديد الذي يعرض واحتـــل قوائم االختيارات 
مؤخرا وهو عن رســـامة تنطلق في تجربة الكتشاف الذات 
عندمـــا تكتشـــف أســـراًرا كونية عـــن موقع أثري فـــي جبال 
األناضـــول تربطه عالقة بماضيها، من بطولة النجمة بيرين 
سات، مهمت غينسوروميتن أكدولجر، وهو مناسب لعشاق 
األعمال التركية أوال ومسلســـالت التشويق والغموض، وتم 
بـــث أولى الحلقات بتاريخ 27 ديســـمبر 2019 للمشـــتركين 

في المنصة وهو عبارة عن 8 حلقات في كل جزء.
وتصـــدر المسلســـل قوائـــم األكثـــر مشـــاهدة عبـــر مختلـــف 
المواقـــع علـــى المركـــز الثانـــي في قائمـــة األكثر المشـــاهدة 
عبـــر الموقـــع العالمي “تي فـــي تايم” بنســـبة 97.7 % وجاء 
بعـــد مسلســـل “Julie and the Phantoms” وهـــو مسلســـل 
تلفزيونـــي كوميدي درامـــي أمريكي من إنتـــاج “نتفليكس” 

أيضا.

وبالرغـــم مـــن األحـــداث الغريبـــة التـــي تقدمهـــا فكـــرة هذا 
المسلســـل، الذي يدور حـــول نظرية “األكـــوان المتعددة” أو 
“العوالـــم المتوازية“ التي تقول إننا هناك تضاد في األرواح 
واألجســـام في الكواكب األخرى غيـــر األرض، وكل ما نحن 
عليه اليوم هو فقط أجسام ظاهرية، وبمعنى أوضح يقول 
المسلســـل إن هناك نســـخة منا يعيشون في كوكب آخر من 
دون معرفتنـــا بذلك، وهذا ما يفســـر ســـبب شـــعورنا أحيانا 
بأننا نعرف بعض األشخاص على الرغم من أننا نراهم للمرة 

األولى في حياتنا.
الخط الثاني للقصة، تربطنا وبين بين العالم الروحي والعالم 
المـــادي، والعالـــم الحديـــث والعالـــم القديـــم، واستكشـــاف 
والتحـــول الذي أحدثتـــه األيام. وتم تصوير المسلســـل في 
اســـطنبول ومدن مختلفة عدة من جنوب شرق األناضول، 
وتقاضت النجمة التركية بيرين ســـات قد تقاضت أجرا بلغ 
حوالي 27 ألف دوالر عن الحلقة الواحدة من المسلســـل أي 

ما يعادل 216 ألف دوالر عن الحلقات الثماني.

البـــث اإللكترونـــي  أعلنـــت الشـــبكة العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال 
“نتفليكس” عن توفير جميع المواســـم الســـابقة من برنامج الرسوم 
المتحركة الســـعودي “مسامير” عبر المنصة، بجانب عدد من األفالم 

التي سيتم إنتاجها قريًبا.
وأكـــدت الشـــبكة إصدار ترخيص إلنتاج مسلســـل أصلـــي جديد من 
“مســـامير”، باإلضافـــة إلـــى إصـــدار ترخيص آخـــر لفيلـــم روائي يتم 

إنتاجه وبثه عبر منصة “نتفليكس” كذلك.
وكانت الشـــبكة العالمية قد أعلنت في وقت ســـابق عن عرض فيلم 
“مسامير” بجانب عدد من األفالم والمسلسالت السعودية والبرامج 
السعودية، بدًءا بـ ”شبابيك الصحراء”، ومروًرا بمسلسل “وساوس”، 
وأخيـــًرا فيلـــم “المســـافة صفر” الذي تـــم عرضه بعد عيـــد األضحى 
الماضـــي. ويعـــد برنامج “مســـامير” الـــذي يناقش عدًدا مـــن القضايا 
االجتماعيـــة، أشـــهر البرامـــج الكرتونية الســـعودية خالل الســـنوات 
الماضيـــة، وهو من إخـــراج مالك نجر. ومنذ بدايته في العام 2011، 
تم نشـــر أكثر من 60 حلقة من البرنامج عبر القناة الخاصة به، التي 

بلغ عدد مشتركيها أكثر من مليونين ونصف المليون مشترك.

بصوتـــه الجميـــل، يعـــود المطـــرب الشـــاب 
والنشط دعيج الدوســـري بأغنية عاطفية 
جديـــدة بعنوان “تأنى بالقـــرار”، من كلمات 
الشـــاعر الغنائـــي خليفـــة العشـــار، وألحان 
دعيج الدوسري، وتوزيع موسيقي عيسى 
السطيحي، “وباركش” بوفارس، ومكساج 
محمـــد القاســـمي، وتصميـــم الفيديـــو فهد 

الضعيان.
وعـــن هـــذا العمـــل الجديـــد، قـــال الفنـــان 
الدوســـري لــــ “البـــالد”: أوال أشـــكر كل مـــن 
ســـاهم معي في هذه األغنية، فنحن فريق 
واحد ونقـــدم كل ما يرضي المســـتمع. أما 
عن التفاصيل وأغنيـــة “تأنى بالقرار” فهي 

الغنائـــي  الشـــاعر  الصديـــق  كتبهـــا  أغنيـــة 
خليفـــة العشـــار، الـــذي ســـبق وأن تعاملت 
معه في أعمال كثيرة، وتحمل بين كلماتها 
شوقا وعتبا ممزوجة بأحاسيس ومشاعر، 
وأتمنـــى حقيقـــة أن تعجـــب المســـتمعين 
وتنـــال رضاهم، فقد تعـــودت في كل عمل 
أقدمـــه أن أكون حذرا في االختيار ســـواء 
فـــي الكلمـــات أو اللحـــن؛ ألنهـــا مســـؤولية 
كبيرة أن تقدم أغنية جديدة في مشوارك 
الفني، فكل أغنية تعتبر خطوة إلى األمام، 
ومـــن غيـــر المقبـــول أن يقبـــل المطرب أن 
يعود إلى الوراء مهما كلف األمر، وإنشـــاء 
هللا تكـــون أغنيتي الجديدة” تأنى بالقرار” 

خطوة إلى األمام في مسيرتي.

مملكـــة البحريـــن، أرض الســـالم والمحبة 
والوئـــام.. انطالقا من هذا العنـــوان البارز 
والمخطـــوط على جبين التاريـــخ، أتحفنا 
موســـيقي  بفاصـــل  البحريـــن  تلفزيـــون 
إبداعـــي عـــن “الســـالم” توزيـــع وإشـــراف 
موســـيقى الفنـــان جمال القائـــد، ومونتاج 
قســـم اإلبداع بتلفزيـــون البحرين، وتقول 
ال  بالفعـــل  الســـالم  ألجـــل  ”كلنـــا  كلماتـــه 
بالكالم، هي رســـالة من وطنا حبرها حب 
ووئام”، وفيه عرض لقطات جميلة معبرة 
عن الســـالم والوئام الذي تتمتع به مملكة 

البحرين والتعايش بين مختلف األديان.
يذكـــر أن تلفزيون البحرين قدم تشـــكيلة 

متميزة من مختلف البرامج خالل الفترة 
الماضيـــة وتلبي األذواق كافـــة، كالبرامج 
االقتصاديـــة، والبرامـــج الطبية، والبرامج 
والمنوعـــات،  واالجتماعيـــة  الفنيـــة، 
والبرامـــج الشـــبابية والحواريـــة وغيرها. 
فكل التحية والتقديـــر لكل القائمين على 
تلفزيـــون البحريـــن وهذا التنـــوع الجميل 

في البرامج.

العشار خليفة  الغنائي  الــشــاعــر  كلمات  فــاصــل مــوســيــقــي جــمــيــل بــتــلــفــزيــون الــبــحــريــن

“تأنى بالقرار” جديد المطرب دعيج الدوسري كلنا ألجل السالم بالفعل ال بالكالم

محرر مسافات أسامة الماجد
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“مسامير”.. الرسوم المتحركة السعودية في “نتفلكس”

 طارق البحار

Net� “قالـــت نائبـــة رئيـــس اإلصـــدارات الدولية فـــي 
flix” كيلـــي لوجنبيـــل “نعتقـــد أن سلســـلتنا التركيـــة 
األصليـــة الثانيـــة بطولـــة Beren Saat، ســـوف تنقل 
قصـــة جديـــدة ومثيـــرة من تركيـــا إلى العالـــم. بدأت 
رحلتنا في اســـطنبول مع The Protector )الحامي(، 

وتســـتمر فـــي سلســـلة أعمالنـــا الجديـــدة التـــي تقدم 
تـــراث األناضول الطبيعي والثقافـــي والتاريخي من 
Gobeklitepe إلـــى Nemrut إلـــى جمهورنا العالمي. 
نحـــن مســـرورون للعمـــل مـــع بيرين فـــي عودتها إلى 
المسلسالت؛ ألنها تجلب شخصية أنثوية ديناميكية 

مثـــل Atiye فـــي الحيـــاة. وقـــررت نتفلكـــس إنتـــاج 
موســـمين منه دفعة واحدة، وهـــو األمر الذي وصف 
حينهـــا بالنـــادر الحـــدوث، إذ عـــادة ما تقـــرر نتفلكس 
إنتاج موســـم واحـــد وفي حـــال نجاحه تقـــرر إنتاج 

موسم آخر وهكذا”.

بيان من “نتفلكس” عن المسلسل



حققت مدرســـة الرفاع فيوز الدولية معدل 
نجـــاح بنســـبة 100 % لطلبتهـــا الدارســـين 
ضمـــن برنامـــج دبلـــوم البكالوريـــا الدوليـــة، 
وذلك من خالل المدرســـة االفتراضية التي 
تنتهجها إدارة المدرســـة من خـــالل التعليم 
اإللكتروني الذي يسمح باستغالل التقنيات 

الحديثة.
ودأبـــت مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدولية منذ 
انتقالهـــا فـــي فبرايـــر الماضـــي إلى مدرســـة 
افتراضية، على تطوير طرق مبتكرة لتعزيز 
االتصـــال والتواصل بيـــن المعلمين والطلبة 
فـــي بيئـــة تعليميـــة رقميـــة حديثـــة لضمان 
تعمـــل  الـــذي  األكاديمـــي  المســـار  مواصلـــة 

به المدرســـة وفـــق أرقـــى المعاييـــر الدولية 
المعتمدة.

 وقـــد تم تحقيـــق نجاح كبير خاصـــًة لطلبة 
الصـــف الثانـــي عشـــر الذيـــن أنهـــوا فصلهـــم 
الثانويـــة،  المرحلـــة  الدراســـي األخيـــر مـــن 
حيث حقـــق طلبة برنامج دبلـــوم البكالوريا 
الدوليـــة، معـــدل نجاح بلغ 100 % وســـجل 
بعضهم أعلى الدرجات في تاريخ المدرسة، 
األمر الذي يؤكد وجود منهج أكاديمي قوي 
ومتميز لدى المدرسة. كما حصل 20 % من 
خريجي المدرسة على الدبلوما الثنائية في 
اللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، وهـــو يعتبر 
إنجـــاًزا تحققه المدرســـة في ظـــل الظروف 

الحاليـــة التـــي يعيشـــها العالـــم مـــع جائحـــة 
كوفيد19-.

 وقالـــت معلمة اللغة العربية فـــي البكالوريا 
الدولية، ديما أبو ســـنه، إنه “طوال المدرسة 
االفتراضيـــة، حافظنا على عالقة وثيقة مع 
طلبتنـــا لمســـاعدتهم على تحقيـــق أهدافهم 
وإنهـــاء العـــام الدراســـي بأفضـــل مـــا لديهم 
مـــن قـــدرات”. وأضافـــت “لقـــد أمضينا عدة 
ســـنوات في تحسين برنامجنا للغة العربية، 
لذلك كان لدى طلبتنا األساس للوصول إلى 
هذا المســـتوى من اللغـــة العربية، أنا فخورة 
بالبرنامـــج الـــذي طورنـــاه كمدرســـة، وأكثـــر 
فخًرا بتصميم طالبنا على النجاح والتميز”.

 - الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
البحريـــن “بيتـــك”، عـــن فـــوز كٍل من 
حســـين علـــي محمـــد وجبيـــر ســـالم 
الحملـــة  فـــي  فائزيـــن  أول  مطـــر، 
الترويجيـــة األولـــى مـــن نوعها “أول 
ســـنة مـــن عندنـــا”، التـــي تســـتهدف 
زبائن البنك المدرجين ضمن برنامج 
المقـــدم  االجتماعـــي  للســـكن  مزايـــا 
مـــن وزارة اإلســـكان، بالتعـــاون مـــع 
بيـــت التمويل الكويتـــي – البحرين. 
وســـيقوم البنـــك بموجـــب ذلك بدفع 
أقســـاط الســـنة األولى لمنزل أحالم 

الفائزين نيابة عنهما.
وقام البنك بإجراء الســـحب لشهري 
يوليو وأغســـطس لمكافأة الفائزين، 
من ضمن 3 ســـحوبات بالحملة للفوز 

بالجائزة الكبرى.
العمـــالء  كافـــة  الحملـــة  وتشـــمل 
المؤهلين الذي قاموا بحجز منازلهم 
وإتمـــام معامالتهم التمويليـــة أثناء 

الفتـــرة مـــن بداية شـــهر يوليو حتى 
نهاية شـــهر ســـبتمبر عن طريق بيت 

التمويل الكويتي - البحرين.
ورئيـــس  تنفيـــذي  مديـــر  وقـــال 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الخاصـــة  المصرفيـــة  والخدمـــات 
فـــي “بيتـــك” خالـــد المعرفـــي “نحـــن 

ســـعداء للغايـــة بمنح الفائزيـــن معنا 
فـــي  أحالمهـــم  لتحقيـــق  الفرصـــة 
امتـــالك بيـــت العمـــر من خـــالل هذه 
الحملـــة الترويجيـــة التي تســـتهدف 
ضمـــن  المدرجيـــن  العمـــالء  كافـــة 
برنامـــج مزايـــا للســـكن االجتماعـــي. 
وتعـــد الجائـــزة تأكيًدا علـــى التزامنا 
بتقديم قيمة مضافة للعمالء الكرام 
وخلـــق فـــرص مـــن أجـــل مكافأتهـــم 
لتلبيـــة  خدماتنـــا  اختيارهـــم  علـــى 

احتياجاتهم التمويلية”.
وأضـــاف المعرفـــي “إننـــا أطلقنا هذه 
الحملة الجديدة كلًيا لمكافأة عمالء 
مزايا الذين ســـيقومون بشراء منزل 
أحالمهم، وسيتسنى للفائزين توفير 
أقســـاط ســـنة كاملة يتكفـــل بدفعها 
البنـــك نيابة عنهم. لقد وضعنا نصب 
أعيننـــا راحـــة العمـــالء فـــي المقـــام 
األول، التـــي كانـــت وال تـــزال هدًفـــا 

رئيًسا يسعى البنك إلى تحقيقه”.

خالد المعرفي

في دبلــوم البكالوريا “IB” من خالل المدرســة االفتراضية “مزايــا” المدرجيــن ضمــن  العمــالء  الحملــة تســتهدف 
“الرفاع فيوز” تحقق نجاًحا بمعدل 100 % لطلبتها“بيتك”يعلن أول فائزين في “أول سنة من عندنا”

“التطبيقية” تلتقي موظفيها الجدد
رحب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية وهيب الخاجة بمنتسبي الجامعة الذين انضموا إلى أسرة الجامعة، مبيًنا 
أنهــم سيشــكلون إضافــة فاعلــة في العمــل بما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية ستســهم في دعم مســيرة الجامعة وتطوير 

المنظومة التعليمية فيها بما يصب في مصلحة الطلبة.

جـــاء ذلـــك، خـــالل فعاليـــات اليـــوم 
التعريفـــي للموظفيـــن الجـــدد الـــذي 
اإلداريـــة  الشـــؤون  إدارة  نظمتـــه 
والمالية عبـــر تقنية االتصال المرئي 
األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  بحضـــور 
وهيـــب الخاجـــة، ورئيـــس الجامعة 
الرئيـــس،  ونـــواب  عـــواد،  غســـان 
مديـــري  مـــن  وعـــدد  والعمـــداء، 
الدوائر ورؤســـاء األقسام وموظفي 

الجامعة.
األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وطالـــب   

الموظفيـــن الجدد بالجـــد واالجتهاد 
في العمل أســـوة بزمالئهم منتسبي 
الجامعـــة مـــن الهيئتيـــن األكاديميـــة 
إيجابـــا  ينعكـــس  بمـــا  واإلداريـــة، 
علـــى مخرجـــات العمليـــة التعليمية 
والطلبـــة؛ باعتبارهـــم العنصـــر األهم 
واألســـاس الســـتمرار عمل الجامعة، 
معرًبـــا عـــن ثقتـــه بكليـــات ودوائـــر 

الجامعة.
 وشـــهد اللقـــاء ترحيًبـــا بالموظفيـــن 
بالجامعـــة،  والتعريـــف  الجـــدد 

إحـــدى  باعتبارهـــا  وإنجازاتهـــا 
الجامعـــات الرائدة فـــي البحرين من 
خالل مـــا تقدمـــه للطلبة مـــن تعليم 
متميـــز مبني على الجـــودة ومواكبة 
مختلـــف  فـــي  العصـــر  مســـتجدات 

التخصصات التي تطرحها.
مـــن جهتـــه، قـــدم رئيـــس الجامعـــة 
الـــرؤى  عـــن  عرًضـــا  عـــواد  غســـان 
والفـــرص قـــدم مـــن خاللـــه حقائـــق 
وأرقام عن الجامعة، وأبرز إنجازاتها 
خالل الفترة الماضية، كما قدم نبذة 

عـــن التعليـــم العالـــي فـــي البحرين، 
والقواعـــد الذهبيـــة لتميـــز المعلمين 
بشـــكل عام وأثره على تميز التعليم 

بالجامعة.
وأكـــد رئيس الجامعة أهمية التركيز 
علـــى متطلبات الجودة واالعتمادية 
في كل مـــا تقدمه الجامعة، مشـــيًرا 
إلـــى أن البحرين تعتبر دولة صغيرة 
نســـبًيا لكنهـــا تتبـــع نظاًمـــا تعليمًيـــا 
مـــن  كبيـــًرا  عـــدًدا  وتضـــم  متميـــًزا، 

مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــا يدل 
علـــى تركيـــز المملكـــة علـــى التعليم، 
باعتبـــاره أولوية وطنيـــة، من خالل 

الجهود التـــي يبذلها مجلس التعليم 
العالي بالبحرين واستراتيجيته في 

تطوير التعليم والبحث العلمي.

في لقاء تعريفي 
افتراضي
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ســجل مركز مستشــفى البحرين التخصصي - أبولو للقلب ارتباًطا قوًيا 
بين عدوى “كوفيد 19” واإلصابة باألمراض القلبية منذ ظهور الوباء.

وصـــرح طبيـــب القلـــب التداخلـــي 
خطـــر  أن  محمـــد  العزيـــز  عبـــد 
اإلصابة بأمـــراض القلب ال يتراجع 
بعـــد اإلصابـــة بالعـــدوى، وأن مركز 
التخصصـــي  البحريـــن  مستشـــفى 
- أبولـــو للقلـــب قد عالج عـــدًدا من 
نتائـــج  ظهـــرت  الذيـــن  المرضـــى 
“كوفيـــد  بفيـــروس  فحوصاتهـــم 
19” ســـلبية بعـــد فحـــص إيجابـــي 
المرضـــى  هـــؤالء  وتلقـــى  أولـــي. 
العالج الالزم في المرافق الصحية 
 ”19 “كوفيـــد  بفيـــروس  المتعلقـــة 
ســـلبية  نتائجهـــم  ظهـــرت  حتـــى 
تعرضـــوا  أنهـــم  إال  عـــدة،  لمـــرات 

ألزمـــة قلبية بعد أســـابيع قليلة من 
الشفاء.

“علـــى  محمـــد  عبدالعزيـــز  وقـــال 
الصعيد العالمي؛ وجدت الدراسات 
 5 1 مـــن أصـــل كل  أن مـــا يقـــرب 
مرضى مصابيـــن بفيروس “كوفيد 
19” قد تعرضوا إلصابة قلبية أثناء 
المـــرض. ويعـــد وهـــؤالء المرضـــى 

األكثر عرضة للوفاة من العدوى”.
وأضاف “تؤكد هذه الدراســـة على 
الحاجة إلى المراقبة طويلة المدى 
للمرضـــى لمعرفة عواقـــب أمراض 
القلـــب واألوعية الدموية لفيروس 

“كوفيد 19”.

ارتباط بين اإلصابة بـ “كوفيد 19” وأمراض القلب

“الــلــيــوان” فــي  للنساء  “بــريــمــيــوم”  صحي  مــركــز  إلقــامــة 

ــى الـــســـرعـــة والـــكـــفـــاءة ــه ــت ــن ــم ــار وب ــ ــع ــ ــأقـــل األس بـ

“عقارات السيف” و “النخيل للياقة” يبرمان اتفاقية تأجير

“الحداد”: “SmallRepairs” إلصالح األضرار الطفيفة

وقعت شركة عقارات السيف أخيًرا 
اتفاقيـــة تأجيـــر مـــع مركـــز النخيل 
للياقـــة، ســـيتم بموجبـــه إقامـــة ناد 
فـــي  للنســـاء  “بريميـــوم”  صحـــي 
مشـــروع الليوان، أحد المشروعات 
الواعـــدة لشـــركة عقـــارات الســـيف 
فـــي  الهملـــة  بمنطقـــة  والواقـــع 
المحافظـــة الشـــمالية، ليكـــون مـــن 
أبرز الصاالت الرياضية المخصصة 

للسيدات على مستوى البحرين.
ويعتبـــر مشـــروع “الليـــوان” أحدث 
مشـــروعات  حزمـــة  فـــي  إضافـــة 
ليتـــّوج  الســـيف،  عقـــارات  شـــركة 
جهـــود الشـــركة فـــي مجـــال تنويع 
وذلـــك  االســـتثمارية،  محفظتهـــا 
فـــي ســـياق تطلعها لدعـــم الواجهة 
بمملكـــة  والتســـوقية  الســـياحية 
البحريـــن وإضافـــة عوائـــد جديدة 

لحاملي أسهم الشركة. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
يوســـف  أحمـــد  الســـيف  عقـــارات 
“يســـعدنا أن نرحب بمركـــز النخيل 
الليـــوان.  مشـــروع  فـــي  للياقـــة 
تأتي هـــذه االتفاقية لتعـــزز قاعدة 
المســـتأجرين الجدد في أحد أرقى 
المشـــروعات الواعـــدة والوجهـــات 
األحـــدث  والترفيهيـــة  الســـياحية 

في المحافظـــة الشـــمالية بمرافقها 
الخضـــراء  ومســـاحاتها  الحيويـــة 
الشاســـعة، بما يدعم توجه الشركة 
فـــي االســـتثمار بالتطويـــر العقاري 
وتعظيم مســـاهمتها في دفع عجلة 
االقتصاد الوطني آلفاق أرحب من 

النمو واالزدهار”. 
بـــدوره، قـــال مالـــك مركـــز النخيـــل 
للياقـــة منـــذر الفرســـاني “نفخـــر أن 

نكـــون جـــزًءا مـــن الليـــوان الفريـــد 
مـــن نوعـــه. لقد ارتأينـــا اختيار هذا 
المشروع عن غيره من المشروعات؛ 
نظـــًرا لموقعه الجغرافي المميز في 
التـــي  المتعـــددة  ومرافقـــه  الهملـــة 
ســـتقدم بعـــًدا جديـــًدا فـــي تهيئـــة 
مقومـــات البيئـــة الصحيـــة المثالية 
لجميـــع المقيمين والمرتادين. نحن 
في مركز النخيل للياقة ســـنحرص 
عبـــر فرعنـــا الجديـــد علـــى توفيـــر 
ملتقـــى رياضي متكامل للســـيدات 
بفضـــل  لهـــن  كاملـــة  وخصوصيـــة 
التصميم العصـــري للنادي الصحي، 
األجهـــزة  بأحـــدث  واالســـتثمار 
التمريـــن،  ومعـــدات  الرياضيـــة 
واستقطاب أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيـــا الرياضيـــة فـــي هـــذا 

المجال”.

تقدم شركة الحداد للسيارات نظام “SmallRepairs” لتصليح وصيانة 
ســيارتك وفًقــا ألعلــى مقاييــس الجــودة التــي تتوقعهــا، بأقل األســعار 
علــى اإلطــاق وبمنتهــى الســرعة والكفــاءة، إذ إن األضــرار التي تلحق 

بالسيارة مهما كانت صغيرة وبسيطة، فهي مزعجة. 

Small- “ومن خـــالل نظـــام اإلصـــالح 
Repairs” المقـــدم من مرســـيدس بنز، 
بإمكانـــك إطالـــة عمـــر ســـيارتك لمدى 
أطـــول، نظام اإلصالح يقـــوم بإصالح 
المشـــاكل الثانويـــة بمجـــرد حدوثهـــا، 
ما يقلـــل من احتمـــال تطورها لتصبح 

مشكلة كبيرة وأزلية.
ويتـــم تنفيذ نظام إصالح مرســـيدس 
بنـــز من قبل فنييـــن معتمدين من قبل 

وباســـتخدام  بنـــز  مرســـيدس  شـــركة 
أنظمـــة وأدوات وقطع مرســـيدس بنز 
لضمـــان  فقـــط؛  والمعتمـــدة  األصليـــة 

أعلى مستوى لإلصالح المطلوب.
Small- إصـــالح  نظـــام  “ويحتـــوي 

بنـــز علـــى  مـــن مرســـيدس   ”Repairs
مثـــل  إصالحيـــة  إجـــراءات  عـــدة 
وإصـــالح  الخفيفـــة  الصدمـــات  إزالـــة 

الخدوش.

 ”SmallRepairs“ ومع نظام اإلصـــالح
مـــن مرســـيدس بنـــز، أصبـــح إصـــالح 
األضـــرار الطفيفـــة بســـيطا وخالًيا من 

المتاعب، إذ إنها ال توفر لك الكثير من 
الوقت فحســـب، بـــل إنها أيًضـــا فعالة 

جًدا من حيث التكلفة واإلتقان.
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أدوية عشبية إفريقية.. عالج محتمل لكورونا
بعــد 9 أشــهر من انتشــار فيــروس كورونــا، ومحاوالت ال 
تعــد وال تحصــى للتوصل إلــى أدوية ولقاحــات تواجهه، 
أقــرت منظمــة الصحــة العالمية، بروتوكــوال ينظم إجراء 
كعالجــات  أفريقيــة،  عشــبية  أدويــة  علــى  اختبــارات 
محتملــة لفيــروس كورونا وأمراض وبائيــة أخرى. وأثار 
انتشــار “كوفيد 19” قضية اســتخدام األدويــة التقليدية 
فــي عالج األمــراض المعاصــرة، وتأتي مصادقــة منظمة 
االختبــارات،  تلــك  بوضــوح  لتشــجع  العالميــة  الصحــة 

بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.
وقبــل أشــهر تعــرض رئيــس مدغشــقر أندريــه راجولينــا، 
لمشــروب  الترويــج  محاولتــه  بعــد  عديــدة  النتقــادات 
“كوفيــد - أورغانيكــس” المســتخلص مــن نبتــة الشــيح 
)أرتيميســيا( لعــالج كورونــا، رغــم فعاليــة النبتــة المثبتة 

في عالج المالريا.
والســبت، أقــر خبراء مــن منظمة الصحة، مــع زمالء لهم 
مــن منظمتيــن أفريقيتيــن أخرييــن “بروتوكــوال إلجــراء 
اختبــارات المرحلــة الثالثة مــن التجارب الســريرية على 
أدويــة عشــبية لعــالج “كوفيــد 19”، إضافــة إلــى ميثــاق 
وصالحيــات لتأســيس مجلــس لمراقبــة الســالمة وجمــع 
البيانات” للتجارب السريرية على األدوية العشبية، وفق 

بيان نقلته “فرانس برس”.

وأشــار البيــان إلــى أن “المرحلــة الثالثــة مــن االختبــارات 
الســريرية )تخــض مجموعــة تصــل إلــى 3 آالف شــخص 
لالختبــار( محوريــة لتقديــر ســالمة وفعاليــة المنتجــات 
عــن  البيــان  ونقــل  كامــل”.  بشــكل  الجديــدة  الطبيــة 
المديــر اإلقليمــي فــي منظمــة الصحــة العالميــة بروســبر 
توموســيمى “إذا تبينــت ســالمة ونجاعــة وجــودة أحــد 
منتجــات الطــب التقليدي، فــإن منظمة الصحــة العالمية 
ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى 

نطاق واسع”.
المركــز  مــع  بالشــراكة  البروتوكــول  المنظمــة  وأقــرت 
اإلفريقــي لمكافحــة األمراض والوقاية منهــا، ومفوضية 

االتحاد اإلفريقي للشؤون االجتماعية.

اســتخدام  فــي  العالــم  يتوســع 
الروبوتــات بأنواعهــا بعدما أصبحت 
مكونــا أساســا فــي مســيرة التطــور 
إحــدى  الصيــن  تعــد  التــي  العالمــي، 
الــدول الرائــدة فــي مجــال تصنيعها 
لالستخدامات المدنية والعسكرية. 

ونتيجــة التطور التقنــي في صناعة 
الممكــن  مــن  أصبــح  الروبوتــات، 
اســتخدامها في البــر والبحر والجو، 

لتؤدي مهامها بكفاءة عالية.
الصينيــة  تلفزيــون  شــبكة  ونشــرت 
“إنــه  الدوليــة مقطــع فيديــو، قالــت 
تحــت  للروبوتــات  مســابقة  يرصــد 

الماء في منطقة داليان”.
وقالــت الشــبكة “إن تلــك الروبوتات 
مهــام  لتنفيــذ  المنافســة  تخــوض 
فــرق  بقيــادة  المــاء  تحــت  محــددة 
العمل التي تقوم بتشــغيلها من على 
بعــض  الفيديــو  ويظهــر  اليابســة”. 
بالتقــاط  تقــوم  وهــي  الروبوتــات 
المــاء  ســطح  تحــت  مــن  أشــياء 
وتحطيمهــا بينمــا تتواجــه روبوتات 

أخرى وجها إلى وجه تحت الماء.

روبوتات صينية 
تتسابق تحت الماء

اعتــرف “فقيه” )إمام مســجد( بالتهم 
6 فتيــات  الموجهــة إليــه باغتصــاب 
قاصــرات بإحدى القرى في ضواحي 
مدينة طنجة بشــمال المغرب، وسط 
ورود  بعــد  الســلطات  تحقيقــات 
شكاوى من ذوي الضحايا.  وبحسب 
كشــف  مغربيــة،  إعــالم  وســائل 
المحامــي عبــد المنعــم الرفاعــي، أن 
“فقيــه الزميــج” اعترف أمــام الوكيل 
العام باستئنافية طنجة، يوم السبت، 
بشــكل صريــح بجميــع األفعــال التي 
قام بهــا المتعلقة باغتصاب قاصرات 

عدة.
هتــك  “جنايــة  تهــم  اإلمــام  ويواجــه 
عــرض قاصــر بالعنــف دون ســن 18، 
واســتغالل  البــكارة”  “افتضــاض  مــع 
“الســلطة الدينيــة”. يأتــي ذلــك بعــد 
توقيف الســلطات لإلمام المشــتبه به 
بنــاء على شــكاية بهتك عرض قاصر 
تقدمــت بهــا أســرة إحــدى الضحايــا 
للوكيــل العام للملك بطنجة، مرفوقة 
بشــهادة طبيــة تثبــت فقــدان الطفلة 
تعرضهــا  يؤكــد  مــا  وهــو  لعذريتهــا، 

العتداء جنسي.

“خــاو  المســؤولون عــن حديقــة  أعلــن 
ياي” قرب عاصمة تايلند، بانكوك، إنهم 
سيعيدون القمامة المرمية في المنطقة 
إلــى أصحابهــا. ومــن المتوقــع توصيل 
القمامة إلى منزل الشخص الذي رماها 
فــي الحديقــة كتذكير بقاعــدة النظافة 
واالهتمــام بالطبيعة. وقال وزير البيئة 
التايلندي واراوت سيلبا أرتشا، “أتمنى 

أن يكــون هــذا الحــدث بمثابــة رســالة 
قويــة وواضحة لجميــع زوار الحديقة، 
ســواء التايلندييــن أو األجانــب، بأننــا 
لن نتســامح مع هذا النوع من الســلوك 
األناني وغير المســؤول”. ونشــر الوزير 
صورا للقمامة على “فيســبوك” التي تم 
إرسالها لمنازل زوار الحديقة المهملين 

عبر البريد السريع.

المغرب.. إمام مسجد يغتصب 6 قاصرات

تايلند تحارب القمامة بإعادتها ألصحابها

فتاة تتكئ على سيارة “جيغولي” قبل بدء رالي 
سيارات الحقبة السوفيتية “غوم أفتورالي 2020” 

في موسكو، روسيا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

واآلثــار  الســياحة  وزارة  أعلنــت 
المصرية، أمس األحد، عن كشــف أثري 
منطقــة  فــي  مغلقــا،  تابوتــا   14 يضــم 
ســقارة القريبــة مــن أهرامــات الجيــزة 

غربي العاصمة القاهرة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة 
البعثــة  جهــود  أن  المصريــة،  واآلثــار 
المصريــة أســفرت “األســبوع الماضــي 
عــن الكشــف علــى بئــر عميــق للدفن به 
أكثــر مــن 13 تابوتــا آدميــا مغلقــا منــذ 

أكثر من 2500 عام”.
ووفقا للبيان، لم يتم حتى اآلن تحديد 
هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت 
أو عددهــا اإلجمالــي “فمــن المرجح أن 

يتم العثور على المزيد منها”.
وســيتم عقــد مؤتمر صحافــي بمنطقة 
تفاصيــل  عــن  لإلعــالن  ســقارة  آثــار 
الكشــف فور االنتهاء مــن أعمال الحفر 

التي ال تزال مستمرة.

يســكن  كان  رجــال  شــقة  مالــك  طــرد 
فيهــا، ومعــه 110 قطــط، األمــر الــذي 
دفــع جمعيــات الحيــوان فــي إســبانيا 
إلــى التحــرك علــى نحــو عاجــل إلنقاذ 
هــذه الحيــوان األليف. وذكــرت وكالة 
أن  األحــد،  أمــس  بــرس”،  “فرانــس 
الحادثــة وقعــت فــي منطقة فالنســيا 
مــأوى  وأفــاد  الســبت.  الســاحلية، 
الحيوانــات “ســباما ســافور” فــي بلدة 
غانديــا الســاحلية بأنــه كان يقّدر عدد 
القطــط بـــ 96 ولكن تبّين له أن عددها 
110. وقــال المــأوى “إنــه بحاجــة إلى 
يتــم  حتــى  أقّلــه  إليوائهــا  مســاعدة 
وأضافــت  تعقيمهــا”.  أو  تلقيحهــا 
الجمعيــة أن القطــط تشــّردت بعدمــا 
ُطــِرَدت مــع صاحبهــا مــن شــقة تبلــغ 

مساحتها 100 متر مرّبع في البلدة.
 وقالت عضو في الجمعية سالفادورا 
تورماس “إن مســاحة مأوى القطط ال 
تكفي الستيعاب هذا العدد، خصوًصا 

أنه يضّم أصالً 200 هّر”.

اكتشاف توابيت 
فرعونية عمرها أكثر 

من 2500 عام

110 قطط ُطردت من 
شقة.. ومسعى إليوائها كشفت شركة تصميم سويدية عن مفهوم جديد لسفينة شحن ذات “أشرعة’’ 

عمالقــة قابلــة للطي، التي تقول إنها يمكن أن تقلل االنبعاثات بنســبة 90 %، 
وفقا لما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

ويمكــن للســفينة التــي أطلــق عليهــا 
اسم “أوشــن بيرد” أو “طائر المحيط” 
والتــي يبلــغ طولهــا 200 متر أن تنقل 
 10 ســرعة  بمتوســط  ســيارة   7000

عقدة.
ومن المقرر أن تستغرق “أوشن بيرد” 

نحو 12 يوًما لعبور محيط األطلسي، 
فيما يعد مدة أطول بقليل من ســفن 
الشــحن الحالية، التي تعمــل بالوقود 
األحفــوري، ولكنها تتميــز بمواصفات 
للحفــاظ  الدوليــة  المعاييــر  تتخطــى 

على البيئة.

“طائر المحيط”.. أطول سفينة شحن شراعية في العالم

المخرجة اللبنانية دانييل عربيد تشارك في الدورة الـ 68 لمهرجان سان 
سيباستيان السينمائي شمال إقليم الباسك )أ ف ب( أكمل المصممون بشركة والينيوس مارين في ستوكهولم التجارب البحرية بنجاح لنموذج طوله 6 

أمتار، استعداًدا لبناء السفينة الحقيقية بطول 200 متر وعرض 40 متًرا. 

وضعت شــركة بايت دانس الصينية 
المالكــة لتطبيــق تيــك تــوك، تقييمــا 
لهــا بلــغ 60 مليــار دوالر، بعد االتفاق 
علــى شــراء شــركة أوراكل، وشــركة 
ولمارت، حصصا في تطبيق الفيديو 
القصيــر، لتلبيــة متطلبــات الواليــات 
بالمخــاوف  المتعلقــة  المتحــدة 
مصــادر  ذكرتــه  لمــا  وفقــا  األمنيــة، 
مطلعة. ولدى كل من شــركة أوراكل 
وولمــارت الحــق في شــراء 12.5 % 
أســهم  مــن  التوالــي  علــى  و7.5 % 
الجديــد،  العالمــي  تــوك  تيــك  كيــان 
رضــا  حــازت  التــي  التفاقيــة  وفقــا 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
الشــركتان  المتوقــع أن تدفــع  ومــن 

األميركيتــان كالهمــا 12 مليار دوالر 
أســهم  مــن   %  20 البالغــة  للحصــة 

الشركة، إذا ما ارتضوا بهذا السعر.
النهائــي  الســعر  إن  مصــادر  وقالــت 
للصفقة لــم يتم تحديده حتى اآلن، 
إذ يعمل الشــركاء حاليــا على هيكل 
بأمــن  الخاصــة  والمعاييــر  الملكيــة 
البيانــات، وفقــا لمــا نقلتــه بلومبيرغ 

عن أحد المصادر.
ولــم توافــق بكيــن حتــى اآلن علــى 
الصفقة، لكنها قالت “إنها ستكون مع 
أي اتفاقيــة تســتطيع “بايــت دانس” 
مــن خاللها االحتفــاظ بخوارزمياتها 
القّيمة وتكنولوجياتها المســتخدمة 

في التطبيق”.

هل يساوي “تيك توك” 60 مليار دوالر؟

بيطــري  طبيــب  خــرج  أيــام  منــذ 
مصــري من منطقة ســفاجا المطلة 
علــى البحــر األحمــر، بتصريحــات 
إعالميــة  وســائل  علــى  مثيــرة 
عمليــة  إجــراءه  ُمعلنــا  مختلفــة، 
جراحيــة إلنقــاذ دجاجــة تعرضــت 
لكســر فــي قدميهــا، قبــل أن تظهر 

روايــة جديــدة مختلفــة. وأطلــق الطبيــب المصــري علــى الدجاجة اســم “ليســكي”، 
وانتشــرت قصتها على مواقع التواصل االجتماعي، وســط إشــادة البعض وتعجب 
آخريــن مــن الواقعــة، خصوًصــا مــع إعالنــه لتكاليــف العمليــة التــي وصلــت إلــى 7 
آالف جنيــه. لكــن ســرعان مــا تغيرت دفــة االهتمــام، إذ فوجئ الجميع بنشــر عيادة 
متخصصــة فــي رعاية الحيوانــات بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على حســابها 
في “إنســتغرام”، تفاصيل تنفيذ عمليتين جراحيتين للدجاجة نفســها، قبل أيام من 
أحاديث الطبيب المصري الذي خدع بها اإلعالم واإلعالميين، ثم انقطعت أخباره.

دجاجة ال وجود لها في مصر شغلت الرأي العام أليام

مواجهة كورونا.. تحد ال ينتهي
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