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تـــرأس عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الجلســـة االعتيادية 
لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، بقصر الصخير أمس.
وتطـــرق صاحـــب الجاللـــة العاهـــل إلـــى توقيـــع 
إعـــالن تأييد الســـالم الـــذي جرى في واشـــنطن 
أخيـــرا، والـــذي جـــاء انطالقا مـــن رؤيـــة مملكة 
البحرين إلقامة الســـالم الشامل واعتباره خيارا 
إســـتراتيجيا؛ لدفـــع عملية الســـالم واالســـتقرار 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، مـــا يســـاهم في 

تعزيز األمن والسلم الدوليين. 
وأكـــد جاللتـــه أن التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييـــد 
الســـالم إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق 
الســـالم الشـــامل فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وتحقيـــق تطلعات شـــعوبها باألمن واالســـتقرار 
واالزدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترســـيخ 
روح التعايـــش التي عرفت بهـــا مملكة البحرين 

االعتـــزاز  عـــن  العاهـــل  وأعـــرب جاللـــة  دائمـــا. 
لتأييـــد  الواســـع  والدولـــي  العربـــي  بالترحيـــب 
خطـــوة مملكـــة البحريـــن بشـــأن إعـــالن تأييـــد 

الســـالم والتخاذهـــا خطـــوات من شـــأنها إحالل 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط، وقـــال جاللتـــه 
“يســـعدنا الترحيب الواسع الكبير بهذه الخطوة 

التاريخيـــة التـــي كســـبنا فيهـــا العالـــم، والقـــت 
دعما وإشـــادة من مختلف قـــارات العالم ودوله 
ومنظماته، فإننا نؤكد بأن خطواتنا نحو السالم 

واالزدهار ليســـت موجهة ضد أي كياٍن أو قوى، 
بـــل هـــي لصالـــح الجميـــع وتهـــدف إلـــى حســـن 

الجوار والعمل من أجله”.

إعالن تأييد السالم مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم
قــوى أو  كيــان  أي  ضــد  موجهــة  ليســت  وخطواتنــا  العالــم  تأييــد  كســبنا  الملــك:  جاللــة 

جاللة الملك يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد
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مصــادر فلســطينية: إنجــاز الصفقــة علــى مراحــل وتنفــذ بعــد شــهر

مصر تحقق تقدما بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

اجتماع ثالثي بين إيران وقطر وتركيا بإسطنبول

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، تفاصيل 
المباحثات، التي يجريها الوسيط المصري 
بين حركة حماس وإسرائيل إلتمام صفقة 
تبادل أســـرى بين الجانبين، بعد 6 سنوات 
من احتجاز الحركة لجنديين إســـرائيليين 
ومواطنيـــن آخريـــن تســـلال عبـــر الحـــدود.

وقالت المصادر المقربة من حركة حماس، 
لـ“إرم نيوز“، إن تقدما بطيئا حققه الوسيط 
المصري فيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى 
مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الحديث الذي 

يجـــري في الوقـــت الراهن يتمحـــور حول 
صفقة أولية بين حماس وإسرائيل.

وبينت المصـــادر، أنه ومن ضمن مباحثات 
صفقـــة التبـــادل يجـــري مناقشـــة مطالـــب 
قدمتهـــا حركة حماس بشـــأن حصـــار غزة، 
تجاريـــة  ومـــواد  بضائـــع  قائمـــة  تتضمـــن 
تطالب حمـــاس باســـتئناف إدخالها لقطاع 
غزة بعد قرار إســـرائيل منـــع دخولها العام 
2006. وشـــددت المصادر، على أن الصفقة 
ســـتكون على مراحل عـــدة ويمكن أن تتم 

إحدى مراحلها في شهر من اآلن، مبينة أن 
تقدما ملموســـا حققته مصر في الوســـاطة 
بين إســـرائيل وحماس على غرار ما حدث 

في صفقة شاليط العام 2011.
الجدير ذكره، أن الوفد األمني المصري زار 
مؤخرا قطاع غزة والتقى بقيادات حماس 
بالقـــرب من حاجـــز إيرز اإلســـرائيلي، فيما 
تـــردد أكثر من مرة ذات اليوم على القطاع 
لمشـــاورة الجانبين بشأن شروط كل منهما 

إلتمام الصفقة األولى.

سيعقد وزير الخارجية اإليراني اجتماعا 
ثالثيـــا بنظيريـــه التركـــي والقطـــري فـــي 
مدينة إسطنبول التركية، اليوم، وفق ما 

ذكرته وكالة مهر اإليرانية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  الوكالـــة  وكشـــفت 

اإليرانـــي، جـــواد ظريـــف، ســـيتوجه إلى 
مـــع  ثالثـــي  اجتمـــاع  لعقـــد  إســـطنبول 

نظيريه التركي والقطري.
وأشـــارت مهـــر إلـــى أن ظريف ســـيفتتح 
المبنى الجديد لســـفارة بالده لدى أنقرة، 
دون أن توضـــح مزيدا من التفاصيل عن 

االجتماع.
التركيـــة  اإليرانيـــة  العالقـــات  وتشـــهد 
القليلـــة  األشـــهر  فـــي  ملحوظـــا  تطـــورا 
الماضيـــة، في حين يجمـــع تحالف وثيق 
أنقرة والدوحة، وعززت الثانية عالقاتها 

مع طهران.

تنافســـت 4 شـــركات في جلســـة مجلـــس المناقصـــات والمزايدات، 
أمـــس، علـــى مناقصة لشـــركة تطوير للبتـــرول لتوقيع عقـــد لتقديم 
خدمات التكســـير والتدفق واالختبار، وكان أقل عطاء لشـــركة “إن 
بـــي أس” البحريـــن لخدمات آبـــار النفط والغاز بنحـــو 228.5 مليون 

دوالر )ما يعادل 85.9 مليون دينار(.

“تطوير”: 86 مليون دينار 
لخدمات التكسير والتدفق
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وكاالت

األخويـــة  العالقـــات  إطـــار  فـــي 
ومشـــاركتها  المميـــزة  والتاريخيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  للشـــقيقة 
الســـعودية أفراحها الوطنية بمناسبة 
الـــذي  الســـعودي  الوطنـــي  اليـــوم 
يصادف يوم 23 من ســـبتمبر، تستعد 
وزارة اإلعـــالم عبر مختلـــف منصاتها 
لالحتفـــاء باليـــوم الوطنـــي الســـعيد. 
“القلـــوب  الـــوزارة شـــعار  وخصصـــت 
مجتمعة” بوصفـــه عنوانا عريضا لكل 
التغطيـــات التـــي ســـتتم عبـــر اإلذاعة 

والتلفزيون.

“اإلعالم” تحتفي 
باليوم الوطني 

السعودي
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الحمر: “اإلسكان” تتيح تأجيل األقساط للمتضررين
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أنه بإمكان المواطنين 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن  ماديـــًا  المتضرريـــن 
تأجيـــل  بطلبـــات  التقـــدم   )19 )كوفيـــد  المســـتجد 

األقساط. 
وأوضـــح أن القـــرار التنظيمي رقم 909 لســـنة 2015 
يتضمـــن بنودا قانونية تتيـــح للمواطنين المتضررين 
“ماديـــا” مـــن الحـــاالت الطارئـــة واالســـتثنائية التقدم 
بالوثائـــق التـــي تثبـــت الضرر المـــادي المترتبـــة كفقد 
الوظيفة أو الخســـائر المتعلقة باألعمال الحرة، وهذا 

ينطبق على جائحة كورونا.
وشـــدد الوزيـــر، في اجتماع مع أعضـــاء كتلة الميثاق 
البرلمانيـــة أمس، على أن الوزارة ســـتأجل لذوي تلك 

الحاالت.

ودعا رئيس كتلة الميثاق محمد السيسي المواطنين 
المتضرريـــن بســـبب جائحـــة “كورونـــا” إلـــى تقديـــم 
طلباتهم لبنك االسكان لوقف استقطاعات قروضهم.

وقال السيسي إن الضرر يشمل من تأثرت مداخيلهم 
بسبب تداعيات الجائحة.

وذكـــر أن الوزير الحمر تجـــاوب من مع مطلب الكتلة 
تأجيل األقساط اإلسكانية للمواطنين. 

وقـــال إن التأجيل ســـيكون لـــه بالغ األثـــر في نفوس 
المواطنيـــن، ومـــن شـــأنه تخفيـــف األعبـــاء المترتبـــة 

)05(عليهم جراء الجائحة.

0607101412

“األولمبية” تعلن عن الفائزين ببطولة األلعاب اإللكترونيةعرض تاريخ المحرق العريقةبلغاريا.. المؤبد لعنصرين بحزب اهللالطلب على اإلنترنت يقفز 68 %وفاة بحريني أثناء الغوص
توفي شاب بحريني غرقا  «

مساء أمس، حيث كان 
يمارس هواية الغوص. 

وقال النائب عمار آل 
عباس لصحيفة “البالد” 

إن المرحوم الشاب محمد 
جعفر زهير من قرية العكر.

ذكرت هيئة تنظيم االتصاالت  «
أن استهالك البيانات في الربع 

الثاني هذا العام قفز بنسبة 
68 %، األمر الذي قد ينسب 
إلى تفشي جائحة “كورونا”، 

وحدوث تحول في استخدام 
التقنية.

أصدرت محكمة بلغارية أمس  «
اإلثنين حكما غيابيا بالسجن 

المؤبد على مدانين اثنين، 
ينتميان إلى حزب الله اللبناني 
في قضية تفجير حافلة كانت 
تقل سياحا إسرائيليين العام 

.2012

عرض تلفزيون البحرين  «
الخميس الماضي الجزء الثاني 

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

وتناول تواريخ إنشاء المدارس 
والمسارح واألندية ودور 

الطرب الشعبية.

أسدل الستار على النسخة الثالثة من  «
بطولة األلعاب اإللكترونية، التي نظمتها 
اللجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع 
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كتلة “الميثاق” تدعو 
المتضررين إلى التقدم 

بطلب تأجيل األقساط

طرحت شركة “بابكو” لتزويد الوقود، مناقصة جديدة للشركات من 
أجل تزوديها بثالث محطات جديدة لتزويد السيارات بالوقود، بعد 
أن طرحت في وقت سابق مناقصة لخمس محطات ضمن مساعي 
الشـــركة إلدخال هذه المحطات لســـد االحتياجات في األماكن التي 

تواجه ضغطا في طلب الوقود.

“بابكو” تدعو الشركات 
لتوريد 3 محطات وقود

أمل الحامد

علي الفردان

مروة خميس
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وذلك بقصر الصخير أمــس، وقد أدلى األمين 

العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب الجاللة العاهل باإلجراءات االحترازية 
والتدابير االســـتباقية وبالتعاون االســـتثنائي الذي 
أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات 
الحكوميـــة التي عملـــت بأقصى طاقـــات الجاهزية 
في مواجهة ومكافحة انتشـــار فايـــروس الكورونا، 
قائـــال جاللته رعاه هللا “نثمُن عاليا ونشـــيُد بما نراه 
مـــن عمـــٍل وطنـــٍي مخلـــٍص ومتواصل، يســـعدنا بما 
يمتـــاز به من دقٍة وصبٍر ومثابـــرة للتصدي لجائحة 
فيـــروس كورونا بقيادة ابننا العزيز البار ولي العهد، 
وكافـــة أفراد فريـــق البحرين الواحـــد من مواطنين 
ومقيميـــن، وندعـــو الجميـــع بـــأن يواصلـــوا عزمهـــم 
والتزامهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة بعِون هللا 

وتوفيقه”.
وأكـــد جاللـــة العاهـــل أن مملكـــة البحريـــن حكومة 
وشـــعبا واجهـــت بعزيمة وبـــإرادة وثبـــات تحديات 
الظـــروف القاســـية التـــي فرضتهـــا هـــذه الجائحـــة 
العالميـــة، وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها 
بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـاتها على 
المســـتوى المحلي بما يراعـــي ويحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيميـــن بالتوازي مع العمل 
علـــى اســـتمرار عجلـــة االزدهـــار والتقـــدم تحقيقـــا 
لمســـاعي التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
وذلـــك بإطالقنا البرامج والمبـــادرات التي تضمنتها 
الحزمة المالية واالقتصادية، ورسمت البحرين في 
إدارتهـــا ألزمـــة جائحـــة الكورونا قصـــة نجاح لفتت 
انتبـــاه العالم فـــي التكيـــف والتحكم فـــي تحديات 
الظروف االســـتثنائية التي فرضتهـــا الجائحة دون 
مصاعـــب تذكـــر ودون فـــرض قيـــود علـــى حريـــة 
االنتقال أو اللجوء إلى عزل أو إغالق مناطق حتى 
هـــذه اللحظة. بعد ذلك، هنأ صاحب الجاللة العاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ملًكا وحكومًة وشـــعًبا 
باليـــوم الوطنـــي التســـعين، متمنًيا جاللتـــه للمملكة 
الشـــقيقة مزيـــًدا من الرفعة والتقـــدم واالزدهار في 
ظل قيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود، وأن 
يديم المولى عز وجل عليها نعمة األمن واالستقرار 
لمـــا تشـــكله المملكـــة العربية الســـعودية مـــن ركيزة 
أساســـية وعمق إســـتراتيجي مهـــم للـــدول العربية 
واإلســـالمية وثقـــل عالمـــي مميـــز، مؤكـــدا جاللتـــه 
أن اليوم الوطني الســـعودي يجســـد عراقـــة الدولة 

السعودية وتاريخها المشرف.
بعدهـــا تطـــرق صاحب الجاللـــة العاهل إلـــى توقيع 

إعـــالن تأييـــد الســـالم الـــذي جـــرى فـــي واشـــنطن 
مؤخـــرا، والـــذي جـــاء انطالقـــا مـــن رؤيـــة مملكـــة 
البحريـــن إلقامـــة الســـالم الشـــامل واعتبـــاره خيارا 
إســـتراتيجيا؛ لدفـــع عملية الســـالم واالســـتقرار في 
منطقة الشرق األوسط مما يساهم في تعزيز األمن 
والســـلم الدوليين. وأكـــد جاللته بـــأن التوقيع على 
إعالن تأييد السالم إنجاز تاريخي مهم على طريق 
تحقيق الســـالم الشامل في منطقة الشرق األوسط 

واالســـتقرار  باألمـــن  شـــعوبها  تطلعـــات  وتحقيـــق 
واالزدهـــار والنمـــاء بمختلـــف دياناتهـــم، وترســـيخ 
روح التعايـــش التـــي عرفـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن 
دائما، قائال جاللته “من بين األهداف التي ارتأيناها 
وســـعينا من أجلها مـــن خالل إعالن تأييد الســـالم، 
هو أن يدرك العالم بأن الســـالم هو رسالتنا وخيارنا 
اإلســـتراتيجي، وأن التســـامح والتعايش يشـــكالن 
أحد أهم ســـمات هويتنا البحرينية األصيلة. فنحن 
وإن  والتعايـــش،  للســـالم  ومحبـــون  متســـامحون 
التعايـــش الحقيقـــي والســـالم الحقيقي همـــا اللذان 
يســـتندان إلـــى تقبـــل اآلخـــر وهـــو جوهـــر المواطن 
البحرينـــي ومـــا يتمتع بـــه منذ األزل، ونحـــن نفاخر 
بيـــن األمـــم بـــأن شـــعبنا وبشـــهادة الجميـــع هـــو من 
أطيـــب شـــعوب األرض، وهـــذه الطيبـــة جعلـــت من 
البحريـــن منارة للتنـــوع الفكري والثقافـــي والديني 

والمذهبي.
وأعرب جاللة العاهل عن االعتزاز بالترحيب العربي 
والدولـــي الواســـع لتأييـــد خطـــوة مملكـــة البحريـــن 

بشـــأن إعالن تأييد الســـالم والتخاذها خطوات من 
شـــأنها إحـــالل الســـالم في الشـــرق األوســـط، وقال 
جاللته حفظه هللا ورعاه “يسعدنا الترحيب الواسع 
الكبيـــر بهـــذه الخطـــوة التاريخية التي كســـبنا فيها 
العالـــم، والقـــت دعم وإشـــادة مـــن مختلـــف قارات 
العالـــم ودوله ومنظماتـــه، فإننا نؤكد بـــأن خطواتنا 
نحو الســـالم واالزدهار ليست موجهة ضد أي كياٍن 
أو قـــوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حســـن 
الجـــوار والعمـــل مـــن أجله”، مجـــددا جاللـــة العاهل 
التأكيـــد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم 

مـــن القضيـــة الفلســـطينية والتزامهـــا علـــى تحقيق 
حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلســـطينية 
مســـتقلة عاصمتهـــا القدس الشـــرقية وفقـــا لمبادرة 

السالم العربية.
وبأمر من جاللته قدم وزير الخارجية تقريرا بشأن 
مراسم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل والتوقيع علـــى معاهدة 
الســـالم بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
إســـرائيل التي جرت في البيت األبيض بواشـــنطن 

في 15 سبتمبر 2020.

جاللــة الملــك مترئًســا جلســة مجلــس الــوزراء: “تقبــل اآلخــر” ســمة البحريني منــذ األزل

أردنا أن يدرك العالم بأن السالم رسالتنا وخيارنا اإلستراتيجي
جاللة الملك يترأس وبحضور سمو ولي العهد 
جلسة مجلس الوزراء أمس

ياسر الناصر

موقفنا ثابت ودائم 
حيال القضية 

الفلسطينية وملتزمون 
بحل الدولتين

التوقيع على االتفاق 
إنجاز تاريخي مهم 

لتحقيق سالم شامل 
بالمنطقة

نفاخر بين األمم بأن 
شعبنا وبشهادة 
الجميع من أطيب 

شعوب األرض

إشادة بالعمل المخلص 
في مواجهة كورونا 

بقيادة سمو ولي 
العهد

السعودية ركيزة أساس 
وعمق إستراتيجي 

للدول العربية 
واإلسالمية

رسمنا في إدارتنا 
ألزمة “كوفيد 19” 

قصة نجاح لفتت انتباه 
العالم



سمو رئيس الوزراء يرعى معرض الفنون التشكيلية “47” 2021
أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار فتح باب التســجيل للمشــاركة في معرض 
البحرين الســنوي للفنون التشــكيلية في نســخته الســابعة واألربعين. ويســتمر 
قبــول المشــاركات مــن الفنانيــن البحرينييــن والفنانيــن المقيميــن فــي البحرين 
حتــى يــوم 15 ديســمبر 2020. ومــن المزمع إقامــة المعرض مطلع العــام المقبل 

في مسرح البحرين الوطني.

الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  ويقـــام 
للفنـــون التشـــكيلية كعادتـــه فـــي كل 
عام، برعاية كريمة من رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والـــذي يرعى 

المعرض منذ انطالقته العام 1972.
الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  ويركـــز 
للفنون التشكيلية على مفهوم الجمال 

وعالقتـــه بالفنـــان والمتلّقيـــن، حيـــث 
يســـتقبل المعـــرض مختلـــف األعمـــال 
المـــدارس  مختلـــف  مـــن  اإلبداعيـــة 
يمكـــن  كذلـــك  الفنيـــة.  واالتجاهـــات 
أشـــكال  بكافـــة  التقـــّدم  للمشـــاركين 
األعمـــال الفنيـــة مـــن رســـم وتصويـــر 
جرافيكيـــة  وفنـــون  فوتوغرافـــي 

وأعمال الفيديو والتركيب.

أمـــا طريقـــة التقـــّدم للمعـــرض، فتتـــم 
فقـــط عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي لهيئة 
 ،www.culture.gov.bh الثقافـــة 
ولـــن تقبـــل المشـــاركات بأيـــة طريقة 
أخرى. كما فتحت هيئة الثقافة نافذة 
للتواصـــل مـــع المهتميـــن عبـــر البريـــد 

fineart@culture.gov. اإللكترونـــي 
bh وذلـــك للرد على أية استفســـارات 

إضافية.
الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  ويقـــّدم 
للفنون التشـــكيلية فـــي كل عام ثالث 
جوائـــز: الجائزة األولـــى، وهي جائزة 
الدانـــة، عبـــارة عـــن مبلـــغ 6000 دينار 
بحرينـــي نقـــدا وتـــذكار “الدانـــة” الذي 
صّمم مجّسمه الفنان خليل الهاشمي. 
أمـــا الجائـــزة الثانية، فهي اســـتضافة 
فنيـــة مدفوعـــة التكاليـــف فـــي مركـــز 
الفنـــون، والجائـــزة الثالثة عبـــارة عن 
إقامـــة فنيـــة مدفوعـــة التكاليف لمدة 

أسبوعين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

فتح التسجيل 
للمشاركة إلكترونًيا 
وإغالق القبول 15 

ديسمبر المقبل
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ناصر بن حمد: جهود مقدرة لـ “إنجاز البحرين”
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة: دعـــم ســـموه ســـيعزز جاهزيـــة الشـــباب لدخـــول ســـوق العمـــل 

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة إنجاز البحرين الشيخة 

حصة بنت خليفة آل خليفة.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عن تقديره للجهود البارزة التي 
تقوم بها الشـــيخة حصة بنت خليفة آل 
خليفة وأعضاء مجلس إدارة مؤسســـة 
“إنجـــاز البحريـــن” فـــي تنفيـــذ البرامـــج 
الهادفـــة إلـــى تهيئة الشـــباب وتدريبهم 
وتأهيلهـــم لســـوق العمـــل، مبينا ســـموه 
إلـــى أن العمـــل الـــدءوب الـــذي تقوم به 
“إنجـــاز البحرين” محل تقديـــر واعتزاز 
في منح فرص التدريب والعمل للعديد 
الـــذي أصبـــح  مـــن الشـــباب البحرينـــي 
اليوم مهيأ ومكسبا للعديد من األعمال.
“إنجـــاز  مؤسســـة  أن  ســـموه  وأكـــد 
البحريـــن” ســـاهمت بشـــكل كبيـــر فـــي 
كســـب المزيـــد مـــن الخبـــرات اإلداريـــة 

والفنيـــة للعديد من الشـــباب البحريني 
وتطويـــر مهاراتهـــم وتنميـــة قدراتهـــم، 
مشـــيدا ســـموه بالدور البارز الذي تقوم 
آل  خليفـــة  بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  بـــه 
خليفـــة، مبينـــا ســـموه أن هـــذه الجهود 
المتميزة ســـتحقق العديد من األهداف 
الراميـــة إلى تهيئـــة الشـــباب البحريني 
للدخـــول في ســـوق العمـــل وتزويدهم 
بالمهـــارات واألدوات التـــي تســـاهم في 

لديهـــم،  األعمـــال  ريـــادة  روح  غـــرس 
مشـــيدا ســـموه في ذات الوقت بجهود 
أعضـــاء مجلـــس إدارة “إنجاز البحرين” 
وحرصهـــم على توفير البيئة المناســـبة 

للشباب البحريني.
 من جانبها، قدمت الشـــيخة حصة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة أســـمى آيات الشـــكر 
والعرفان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى دعم ســـموه المتواصل 

إلنجـــاز البحريـــن وحـــرص ســـموه على 
أهـــداف  لتحقيـــق  المســـتمرة  المتابعـــة 
“إنجـــاز البحريـــن” فـــي تهيئـــة األجـــواء 
المثالية للشـــباب البحرينـــي، مؤكدة أن 
دعم ســـموه سيســـاهم في تحقيق األثر 
اإليجابي على شباب البحرين من خالل 
توفير المهارات؛ لتعزيز جاهزية الشباب 
لدخول سوق العمل، ومقدمة كل الشكر 

لسموه على الدعم المستمر.

المنامة - بنا

وزير المالية للحجرف: تعزيز التكامل االقتصادي
ــس الــتــعــاون ــل ــج ــرة م ــي ــس ــم ــة ل ــم ــه ــم ــًدا اإلنـــــجـــــازات ال ــ ــؤك ــ م

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
اإلنجـــازات المهمة التـــي تواصل تحقيقها 
مســـيرة مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة فـــي جميـــع المجـــاالت بمـــا يلبـــي 
تطلعات دول المجلس ومواطنيها، مؤكدًا 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى مواصلـــة 
دعـــم وتعزيز التعاون المشـــترك بما يحقق 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أبنـــاء  تطلعـــات 

الخليجي.
ونـــوه إلـــى أهمية مواصلة تعزيـــز التعاون 
والتكامـــل االقتصادي المشـــترك للوصول 
لألهـــداف المنشـــودة وخلـــق المزيـــد مـــن 
الفرص االســـتثمارية التي تصب في دعم 

التنمية االقتصادية.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال وزيـــر المالية 
مكتبـــه  فـــي  امـــس  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 

الخليـــج العربيـــة نايـــف فـــالح الحجـــرف 
الوزيـــر  رحـــب  حيـــث  المرافـــق،  والوفـــد 
المرافـــق وأشـــاد  العـــام والوفـــد  باألميـــن 
العامـــة  األمانـــة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
مـــن أجـــل تعزيز أطـــر التعاون والتنســـيق 

المشترك.
وفـــي اللقـــاء، تـــم بحـــث مســـيرة العمـــل 
فـــي إطـــار مجلـــس  المشـــترك  الخليجـــي 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وتعزيـــز 
دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها 

وتطلعات مواطنيها.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الحجرف عـــن خالص 
شـــكره وتقديره لموزيرالمالية واالقتصاد 
الوطنـــي على حفاوة االســـتقبال، مشـــيدًا 
بـــدور مملكـــة البحريـــن وإســـهاماتها فيما 
فـــي  ومكتســـبات  إنجـــازات  مـــن  تحقـــق 

التكامل الخليجي المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
للـــوزارة  العـــام  بالديـــوان  الزيانـــي، 
أمس، األمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة  نايف فالح 
الحجـــرف والوفد المرافق بمناســـبة 
وأشـــاد  البحريـــن.  لمملكـــة  زيارتـــه 
وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود الحثيثة 
التي يبذلها الحجرف لتعزيز مسيرة 
العمل الخليجي المشترك، واالرتقاء 
بعالقـــات دول المجلس مع مختلف 
دول العالـــم والدفـــع بهـــا نحـــو آفاق 
لتطلعـــات أصحـــاب  تلبيـــة  أرحـــب، 
الجاللة والســـمو قادة دول المجلس 
ومواطنيهـــا الكـــرام نحـــو مزيـــد من 
التعـــاون والتكامـــل الخليجـــي فـــي 

مختلف المجاالت.

فـــالح  نايـــف  أعـــرب  جانبـــه  مـــن 
بزيـــارة  ســـعادته  عـــن  الحجـــرف 
بحـــث  لمتابعـــة  البحريـــن  مملكـــة 
القضايـــا المهمـــة المتعلقـــة بمســـيرة 
مـــع  المشـــترك  الخليجـــي  العمـــل 
المســـؤولين في المملكـــة، معبًرا عن 
تمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن، بقيـــادة 
جاللة الملك، بـــدوام التقدم والرقي 

واالزدهار.
القضايـــا  مـــن  عـــدد  بحـــث  وجـــرى 
الخليجـــي  بالتعـــاون  المتعلقـــة 
ســـبل  إزاء  والتشـــاور  المشـــترك، 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات التي 
تواجه مســـيرة العمل الخليجي في 
مختلـــف المجـــاالت، وتبـــادل الرؤى 
عن القضايا ذات االهتمام المشترك.

الدفع بعالقات دول التعاون نحو آفاق أرحب

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
الشاعر علي خليفة الذي أهدى سموه 
الطبعـــة العربية مـــن كتـــاب “اللؤلؤة 
والبحر” مرفقة بنســـخة مـــن الطبعة 
دراســـة تحليليـــة  الفرنســـية، وهـــي 
معمقة ألشـــعار الشـــاعر علي عبدهللا 
خليفـــة وعالقـــة شعــــره بالمـــوروث 
الثقافـــي الخليجـــي األصيـــل أعدتها 
الصايـــغ. وقـــد  األكاديميـــة وجـــدان 
أشاد ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 

آل خليفة بنتاج علي عبدهللا خليفة 
األدبـــي وبمـــا حـــوت دواوين شـــعره 
مـــن قصائد وصـــور شـــعرية مبتكرة 
لمظاهـــر الحياة الشـــعبية البحرينية 
خصوصا والبيئـــة الخليجية عموما.  
عبـــدهللا  علـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الشـــيخ  لســـمو  شـــكره  عـــن  خليفـــة 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة علـــى 
اســـتقباله له، مؤكـــدا أهميه ما يوليه 
ســـموه لجهود الكتاب والشعراء من 
دعـــم وتشـــجيع هو موضـــع االعتزاز 

والشكر والتقدير.

محمد بن مبارك يشيد بنتاج الشاعر علي خليفة

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
آل خليفـــة، عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي 
لألمـــم  المقيـــم  المنســـق  مـــع  المرئـــي، 
المتحـــدة فـــي مملكة البحريـــن باإلنابة، 
والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي ستيفانو بيتيناتو.
وخالل االجتماع، رحب الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، بالشـــراكة البناءة 
القائمـــة بين مملكـــة البحريـــن ومنظمة 
بالمشـــاريع  مشـــيدا  المتحـــدة،  األمـــم 
يطلقهـــا  التـــي  المتميـــزة  والمبـــادرات 
اإلنمائـــي،  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج 
تحقيـــق  جهـــود  دعـــم  إلـــى  والهادفـــة 
التنميـــة المســـتدامة فـــي مختلف دول 

العالم.

وأكـــد أن مملكة البحريـــن تحت القيادة 
الحكيمـــة لعاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، تأتي 
فـــي صـــدارة دول العالـــم فـــي التفاعـــل 
والتجـــاوب مـــع أهـــداف ومبـــادئ األمم 
الصـــدد،  هـــذا  فـــي  مشـــيرا  المتحـــدة، 
الشـــراكة  إطـــار  تطويـــر  مســـاعي  إلـــى 

اإلســـتراتيجية الموقـــع بيـــن الجانبيـــن 
إلى وثيقة إطار التعاون اإلســـتراتيجي 

للسنوات من )2020 - 2022(.
من جانبه، ثمن المنســـق المقيم باإلنابة 
بعالقـــات  لالرتقـــاء  البحريـــن  جهـــود 
التعـــاون مـــع األمـــم المتحدة إلـــى آفاق 

أرحب.

عبداهلل بن أحمد يؤكد أهمية االستفادة من المشروعات األممية
”UN“ البحرين بصدارة التفاعل مع أهداف

المنامة - وزارة الخارجية

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أن رؤيـــة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة لنشـــر 
الســـالم وإرســـاء التســـامح والتعايـــش 
بين الشعوب، رسخت من مكانة مملكة 
البحريـــن كدولٍة رائدة في التقريب بين 
الثقافات وإثـــراء التفاعل بين أصحاب 
مختلـــف  فـــي  والمعتقـــدات  الديانـــات 

أرجاء العالم.
مملكـــة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
البحريـــن كانـــت ومازالت تقـــدم العديد 
من المبـــادرات التي تركت أثـــًرا عظيًما 
والتســـامح  الســـالم  مجـــاالت  فـــي 
والتعايش، ويجســـد ذلـــك إعالن مملكة 
البحرين الذي يعد رسالة واضحة بقيم 
المملكـــة التي تدعو إلـــى تعزيز الحرية 

الملـــك حمـــد  مركـــز  وإنشـــاء  الدينيـــة، 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي الـــذي بـــات 
أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه فـــي نشـــر ثقافة 
الثقافـــات  بيـــن  والتقـــارب  التواصـــل 
العالميـــة واالنفتاح علـــى اآلخر، إضافة 
إلى تدشـــين كرســـي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي بجامعة 
وإطـــالق  رومـــا،  مدينـــة  فـــي  ســـابينزا 
برنامج السالم الســـيبراني لمركز الملك 
للتعايـــش الســـلمي، تأكيـــًدا مـــن  حمـــد 
جاللـــة الملـــك علـــى ضـــرورة نشـــر هذه 

الثقافة اإلنسانية العظيمة.
وأشـــار الزياني إلى تزامن اليوم الدولي 
البحريـــن  مملكـــة  توقيـــع  مـــع  للســـالم 
إســـرائيل،  مـــع  الســـالم  تأييـــد  إلعـــالن 
فـــي خطـــوة تاريخية مهمـــة تهدف إلى 

إحـــالل الســـالم واالســـتقرار واالزدهـــار 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وإنهـــاء 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي علـــى  النـــزاع 
أســـاس حل الدولتين؛ تجســـيًدا إليمان 
مملكـــة البحريـــن الراســـخ بأهمية نشـــر 
السالم ونبذ العنف في العالم؛ للوصول 
وازدهـــاًرا  أماًنـــا  أكثـــر  مســـتقبل  إلـــى 

لشعوب المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أن إشـــاعة السالم 
والتعايـــش  التســـامح  ثقافـــة  وتعزيـــز 
واإلخاء مبدأ أصيل في مملكة البحرين 
يحـــرص جاللـــة الملـــك علـــى ترســـيخه 
فـــي وجـــدان شـــعب البحرين وشـــعوب 
المنطقـــة والعالـــم أجمع، ونشـــره عالميا 
تأكيـــًدا ألواصـــر األخوة والمحبـــة التي 

تجمع شعوب العالم.

مبــادرات المملكة تركت أثرا عظيما بمجاالت التســامح
رؤية نشر السالم رسخت مكانة البحرين عالمًيا

سمو رئيس الوزراء
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إشادة جاللة الملك بجهود فريق البحرين حافز لبذل المزيد
الوطني للواجب  تلبية  والطاعة  األمر  تحت  األولى  الصفوف  الصحة:  وزيرة 

أشــادت وزيــرة الصحة فائقــة الصالح بالكلمة الســامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، خالل الجلســة االعتيادية لمجلس 
الــوزراء بحضــور ولــي العهد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، مؤكدة أن 
مضامين الكلمة شكلت مصدر فخر واعتزاز لكل شعب البحرين على االهتمام 

والمتابعة من جاللته، للوطن الغالي والشعب تحت قيادة حكيمة.

وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة بما جـــاء في 
كلمة جاللته، التي حملت أسمى معاني 
االهتمـــام والتقديـــر تجاه جميع شـــعب 
الطبيـــة  الكـــوادر  خصوًصـــا  البحريـــن، 
والصحيـــة العاملة في الصفوف األولى 
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
بســـبب فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
إذ تعبـــر عـــن رؤيـــة قائـــد حكيـــم، يولي 
االهتمـــام البالغ والمســـتمرة، معربة عن 
الفخر واالعتـــزاز بنهج جاللته وحرصه 

علـــى ســـالمة شـــعب البحريـــن الوفـــي، 
وتجســـيده لقيـــم ومبـــادئ المســـؤولية 

التي يحملها جاللته تجاه الجميع.
الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات  إنَّ  وقالـــت 
السديدة والحكيمة انعكست على تمّيز 
مملكـــة البحرين في إدارتهـــا واتخاذها 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  الخطـــوات 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
الحكومـــة  توليـــه  بمـــا  مشـــيدة   ،)19
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الرشـــيدة 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة مـــن اهتمام كبير 
للتدابير االحترازية وإصدار التعليمات 
واإلرشـــادات المهمـــة لـــكل المواطنيـــن 

لحمايتهم من أي مخاطر صحية.

وأكدت اســـتمرار الجهود التي تتخذها 
جميـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي القطـــاع 
الظـــرف  مـــع  التعامـــل  فـــي  الصحـــي 
الصحي االســـتثنائي للتصدي للجائحة 
إلـــى أن يتـــم القضاء عليها، مشـــيرة أن 
الجميـــع تحـــت األمـــر والطاعـــة في أي 
وقت وأي زمان وأنه واجب وطني من 

أجل الوطن والمواطن.
وأكدت أّن إشـــادة جاللـــة الملك بجهود 
فريـــق البحريـــن تشـــكل حافـــًزا ودافًعا 
والعطـــاء،  الجهـــد  مـــن  مزيـــد  لبـــذل 
والتفانـــي واإلخـــالص فـــي إعالء اســـم 
مملكـــة البحريـــن، مبينـــة أن العامليـــن 
بالقطاع الصحي ســـيكون الســـد المنيع 
وســـيكون  الصحـــي  األمـــن  لتحقيـــق 
داعًما ومســـانًدا لخطوات جاللة الملك، 
مختلـــف  فـــي  الحكيمـــة  ولتوجيهاتـــه 

الظروف.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

الملـــك  مركـــز  عـــام  أميـــن  أكـــدت 
الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الميـــر  ســـمية 
مازالـــت تشـــكل ظاهـــرة اســـتثنائية 
والعالـــم  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 
نشـــر  نحـــو  الحثيـــث  ســـعيها  فـــي 
قيـــم التســـامح والتعايـــش الســـلمي 
بيـــن  الدينيـــة  الحريـــات  واحتـــرام 
مختلف الشعوب واألمم، مع نبذ كل 
أشـــكال التطرف والعنف والكراهية 
أو  العـــرق  أســـاس  علـــى  والتمييـــز 

المذهب أو الديانة.
وأوضحت بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للســـالم والذي صادف أمس اإلثنين 
21 سبتمبر، والذي يحمل هذه السنة 
شعار “تشكيل السالم معا”، أن اليوم 
العالمي للســـالم يأتي السنة مختلفا 
عن المناســـبات الســـابقة في تزامنه 
مـــع توقيع إعالن تأييد الســـالم بين 

مملكـــة البحريـــن وإســـرائيل، والتي 
شـــكلت خطـــوة تاريخيـــة شـــجاعة 
بمباركـــة ملكيـــة ســـامية. وبينت ان 
إعـــالن تأييد الســـالم التاريخي يعد 
تمهيـــدا أمـــام ســـالم عادل وشـــامل 
لشـــعوب المنطقة، مـــع الحفاظ على 
حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني 
المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة، 
والعيش بســـالم جنبـــا إلى جنب مع 

اإلسرائيليين.

المير: جاللة الملك أرسى دعائم السالم

المنامة - بنا

غادر البالد مساء أمس سلطان وحاكم 
واليـــة وإقليـــم جاهـــور دار التعظيـــم 
الســـلطان  جاللـــة  الشـــقيقة  بماليزيـــا 
إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر 
بعـــد زيارته للمملكة، حيث التقى فيها 

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

الســـلطان،  جاللـــة  وداع  فـــي  وكان 
الممثل الشـــخصي لجاللة الملك ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 

ومحافظ المحرق.

مغادرة حاكم والية وإقليم جاهور دار التعظيم بماليزيا

المنامة - وزارة الصحة

نفت وزارة الصحة في بيان أمس ما 
تضمنـــه الخبر المنشـــور في النســـخة 
اإللكترونيـــة لصحيفة “البالد” بعنوان 
)مصـــادر صحيفـــة البـــالد: 36 إصابة 

كورونا في مدرسة خاصة(.
وأفادت بأن ما تم نشره غير صحيح 
مرتفعـــة  إصابـــات  تســـجيل  بشـــأن 
بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي 
إن  إذ  الخاصـــة،  المـــدارس  إحـــدى 
المدرســـة المعنيـــة لـــم تفتـــح أبوابها 
الســـتقبال الطلبـــة مـــع بدايـــة العـــام 
الدراســـي وتعتمـــد نظـــام التعليم عن 
ُبعـــد للطلبة، وعليه لم يتم حضور أٍي 
مـــن الطلبة للمدرســـة منـــذ بداية هذا 

العام الدراسي.
وأوضحت أنها رصدت في المدرســـة 
قائمـــة  حالـــة   21 المعنيـــة  الخاصـــة 
فتـــرات  وعلـــى  فقـــط  للفيـــروس 

متباعدة، وقد كشـــفت آليـــة تتبع أثر 
المخالطيـــن عـــن 5 حـــاالت قائمة من 
أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية 
تـــم انتقال العـــدوى لهم ضمن محيط 
المدرســـة، وحيث إن المدرسة تعتمد 
نظـــام التعليـــم عـــن ُبعـــد للطلبـــة من 
بداية العام الدراســـي فبقية الحاالت 
هـــي نتيجـــة المخالطة فـــي المحيط 

مـــا  حســـب  المجتمعـــي  أو  األســـري 
كشفته آلية تتبع أثر المخالطين، وبلغ 
مجموع الحـــاالت 13 حالة قائمة من 
أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية 
بالمدرســـة و6 حـــاالت قائمـــة للطلبة 
وحالتين قائمتين من عاملي النظافة 
بالمدرسة اللذين يشـــتركان في ذات 

السكن.
وبالتنســـيق  قامـــت  أنهـــا  وأكـــدت 
بالمدرســـة  اإلداريـــة  الهيئـــة  مـــع 
وإجـــراء  الـــالزم  باتخـــاذ  المعنيـــة 
للفيـــروس  المختبريـــة  الفحوصـــات 
للتأكد من ســـالمة الطواقـــم اإلدارية 
والتعليميـــة وبقيـــة الطلبـــة، إضافـــة 
إلـــى تتبـــع أثـــر المخالطيـــن مـــن أجل 
تطبيـــق اإلجـــراءات الالزمة بحســـب 
للتصـــدي  المعتمـــد  البروتوكـــول 

للفيروس.

“الصحــة”: ال إصابــات بمدرســة خاصــة العتمادهــا التعليــم عــن بعد
تعقيبا على ما نشرته “البالد” بشأن 36 إصابة

أشـــاد رئيـــس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح بالكلمـــة الســـامية التـــي وجههـــا 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، لدى ترؤس جاللته 
الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء أمس 
بحضـــور ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، حيث أكدت التوجيهات 
السامية أهمية مواصلة الجهود المساندة 
وتقيدهـــم  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة  مـــن 
واالحترازيـــة؛  الوقائيـــة  باإلجـــراءات 

للمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
وأكـــد الصالح أّن توجيهـــات جاللة الملك 
المســـتمرة ومتابعتـــه المتواصلـــة ودعمه 
الالمحـــدود وتقديـــره البالـــغ لجهـــود كل 
الـــوزارات وعمـــوم المجتمـــع هـــي صمـــام 
األمان للبحرين لتجاوز الظروف الصحية 

أكبـــر  وتمثـــل  وثبـــات،  بعزيمـــة  الراهنـــة 
مســـاندة للجهـــود الكبيـــرة واالســـتثنائية 
لمواجهـــة الجائحة من خالل ما شـــهدناه 
مـــن عمٍل وطنٍي مخلٍص ومتواصل، وبما 
يمتاز به من دقٍة وصبٍر ومثابرة للتصدي 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا بقيـــادة ســـمو 
ولي العهد وبإشـــراف ومتابعة دءوبة من 

الفريق الوطني الطبي.
وشـــدد على أهمية االلتـــزام بالتوجيهات 
أعلنتهـــا  التـــي  الضروريـــة  واإلجـــراءات 
اللجنة التنســـيقية برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
والتي أهابت بكل فرد من أفراد المجتمع 
التحلـــي بالمســـؤولية المجتمعيـــة تجـــاه 
وطنـــه وأهله وأفـــراد المجتمع عبر الحث 
علـــى تعزيـــز االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات 
 1 لغايـــة  أســـبوعين  لمـــدة  االحترازيـــة 

أكتوبر المقبل.
كمـــا نـــوه بضـــرورة التجـــاوب مـــن كافـــة 
أطيـــاف المجتمع مع النداء الوطني الذي 
أطلقـــه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
الفريـــق  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 

خليفة، تحت شعار “نلتزم _للبحرين”.

رئيس “الجعفرية” يدعو كل أطياف المجتمع للتقيد الكامل وعدم التهاون
دعم جاللة الملك صمام أمان للبحرين

“الجنوبية” تطلق خدمة اإلعانات الطارئة إلكترونيا
والــمــواطــنــيــن األهـــالـــي  ــيــاجــات  احــت لتلبية  اســتــبــاقــيــة  ــوة  ــط خ

وتوجيهـــات  حـــرص  مـــن  انطالقـــا 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
لرصـــد ومتابعـــة احتياجات األهالي 
التواصـــل  وتعزيـــز  والمواطنيـــن 
معهـــم، أعلنت المحافظـــة الجنوبية 
عـــن إطالق خدمة اإلعانات الطارئة 
االحتياجات  لمتابعـــة  اإللكترونيـــة؛ 
العاجلـــة وضمـــان تقديـــم اإلعانـــات 
الخدميـــة والمجتمعيـــة فـــي أســـرع 

وقت ممكن.
فـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  وتأتـــي 
إطـــار التحـــول الرقمـــي للمحافظـــة 
الشـــراكة  لتعزيـــز  الجنوبيـــة، 
الرائـــدة  واألمنيـــة  المجتمعيـــة 

والتواصل مع المجتمع عبر تقنيات 
واالرتقـــاء  الحديثـــة،  التواصـــل 
بالخدمـــات المقدمـــة لكافة شـــرائح 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  المجتمـــع، 

واألمنيـــة  الخدميـــة  التنميـــة  دعـــم 
والمجتمعيـــة في نطـــاق المحافظة، 
والتي تشمل الحاالت المتضررة من 
حـــوادث الحريـــق، وأضـــرار المنازل 

خالل موسم األمطار، باإلضافة إلى 
الحاالت االجتماعية.

ويتم اســـتقبال الطلبـــات عبر زيارة 
للمحافظـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
www.southern.gov. الجنوبيـــة 
bh بتعبئـــة اســـتمارة اإلعانـــة علـــى 
حســـب تصنيفها، حيث يتم استالم 
طلبـــات األهالي ورفـــع احتياجاتهم 
ومتابعتهـــا  النموذجيـــة  بالصـــورة 
من قبـــل إدارة البرامج االجتماعية 
وشـــؤون المجتمع، بما يعزز من دور 
المحافظـــة الجنوبيـــة كونهـــا حلقـــة 
وصل تفاعليـــة مع مختلف األجهزة 
الحكوميـــة  والجهـــات  األمنيـــة 

المختصة.

المنامة - وزارة الداخلية

“اإلعالم” تحتفي باليوم الوطني السعودي بشعار “القلوب مجتمعة”
فـــي إطار العالقـــات األخوية والتاريخية 
الكبـــرى  للشـــقيقة  ومشـــاركتها  المميـــزة 
أفراحهـــا  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 
الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر تستعد 
منصاتهـــا  مختلـــف  عبـــر  اإلعـــالم  وزارة 

لالحتفاء بهذا اليوم الوطني السعيد.
وبهذه المناســـبة صرح الوكيل المســـاعد 
لإلذاعـــة والتلفزيـــون عبدهللا الدوســـري 
بأنـــه بمتابعـــة مـــن وزيـــر اإلعـــالم علـــي 
الرميحي، تم االســـتعداد لليـــوم الوطني 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية بحزمـــة من 
البرامج المباشـــرة، والفواصـــل واألغاني 
الوطنيـــة التـــي تحتفـــي بهـــذه المناســـبة 
الســـعيدة لنا جميعا فـــي مملكة البحرين، 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة  والمملكـــة 
فـــي ظل ما يربط المملكتين من وشـــائج 

القربى والمحبة والمصير المشترك.
وقـــال الدوســـري إن وزارة اإلعـــالم قـــد 
خصصـــت شـــعارا خاصا كعنـــوان عريض 
لـــكل التغطيـــات التـــي ســـوف تتـــم عبـــر 
اإلذاعـــة والتلفزيون وهو شـــعار “القلوب 
مجتمعة”، وهو ما يعكس الترابط الوثيق 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأوضـــح أن التغطيـــة المخصصـــة لليوم 
الوطنـــي الســـعودي عبـــر إذاعـــة البحرين 
ســـتتم من خـــالل تخصيص فتـــرات بث 
مفتوحـــة علـــى موجتي “بحريـــن إف إم” 
والبرنامج العام، تتضمن لقاءات مباشرة 
مـــع الشـــخصيات العامـــة والصحافييـــن 
مملكـــة  مـــن  السياســـيين  والمحلليـــن 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التهانـــي  تتلقـــى  كمـــا  والمواطنيـــن 
الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه  والتبريـــكات 

الســـعيدة. وأشـــار إلى أنه ســـيكون هناك 
تنســـيق للربط في بث مشـــترك مع إذاعة 
جـــدة، كمـــا ســـترتبط إذاعـــة البحرين مع 
إذاعـــة “إم بـــي ســـي إف.إم”، و”إمـــارات 
إف.إم”، وإذاعة “نبـــض الكويت” في بث 
مشـــترك لتقديـــم حلقة خاصـــة عن اليوم 
الوطني السعودي، وســـتبث الحلقة على 

قناة شاهد عبر االتصال المرئي.
وأعـــدت اإلذاعـــة مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
عـــن  تتحـــدث  التـــي  اإلذاعيـــة  التقاريـــر 

االرتبـــاط الوثيـــق والعالقـــات التاريخية 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الريـــادي  والـــدور  الســـعودية  العربيـــة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية وإنجازاتهـــا 
مجموعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  ومكتســـباتها 
من الفواصل، وســـهرة شعرية، والكلمات 
التاريخية والبرامـــج الوثائقية واألغاني 
أن  إلـــى  الدوســـري  ونـــوه  الوطنيـــة. 

تلفزيون البحرين اســـتعد أيضا بعدد من 
البرامـــج المباشـــرة التي ســـوف تتضمنها 
٣ فتـــرات رئيســـة تتضمـــن مجموعة من 
االستضافات في األستوديو واالتصاالت 
الهاتفيـــة واالتصـــاالت المرئيـــة مـــع عدد 
مـــن الشـــخصيات لتســـليط أضـــواء على 
العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية وعلـــى 
علـــى  الريـــادي  الشـــقيقة  المملكـــة  دور 
المســـتوى الخليجـــي والعربـــي والدولـــي 
وما تشـــهده من نهضـــة وازدهار في ظل 
قيادة عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن التقاريـــر المتصلـــة بهـــذا 
الحـــدث الوطني، والفواصـــل ذات الصلة 
وتخصيـــص  الوطنيـــة،  المناســـبة  بهـــذه 
حلقـــة مـــن البرنامـــج المســـائي )وطنـــي( 
إذ  الســـعودي،  الوطنـــي  اليـــوم  لتغطيـــة 
ســـيتم خالل الحلقة اســـتضافة عدد من 
المســـؤولين والمواطنين مـــن المملكتين 
إلـــى تخصيـــص  باإلضافـــة  الشـــقيقتين، 
نشـــرة إخباريـــة كاملـــة لالحتفـــال باليوم 
الســـعودي، معربـــا عـــن شـــكره  الوطنـــي 
بقطاعـــي  العامليـــن  لجميـــع  وتقديـــره 
اإلذاعـــة والتلفزيـــون علـــى جهودهم في 
إعـــداد الفقـــرات والتقاريـــر المتصلة بهذا 
الحـــدث الكبير الذي نتشـــارك فيه جميعا 
فـــي مملكـــة البحريـــن والشـــقيقة الكبرى 

المملكة العربية السعودية.

المنامة - بنا

الدوسري: بث مباشر وبرامج 
خاصة على مدار الساعة 

وربط مع إذاعات سعودية 
وخليجية و “إم بي سي”

سمية المير

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

عبدالله الدوسري

فائقة الصالح



الحمر: أنظمة اإلسكان تتيح تأجيل األقساط للمتضررين من “كورونا”
أكــد وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أنــه بإمــكان المواطنيــن المتضررين 
التقــدم  )كوفيــد 19(  المســتجد  فيــروس كورونــا  مــن جائحــة  ماديــًا 

بطلبات تأجيل األقساط.

قرار 909

وأوضح أن القرار التنظيمي رقم 909 
لســـنة 2015 يتضمـــن بنـــودا قانونيـــة 
تتيـــح للمواطنيـــن المتضررين “ماديا” 
مـــن الحـــاالت الطارئـــة واالســـتثنائية 
التقـــدم بالوثائـــق التـــي تثبـــت الضرر 
المـــادي المترتبـــة كفقـــد الوظيفـــة أو 
الخســـائر المتعلقـــة باألعمـــال الحـــرة، 

وهذا ينطبق على جائحة كورونا.
وشـــدد الوزير، في اجتماع مع أعضاء 
كتلة الميثاق البرلمانية أمس، على أن 

الوزارة ستأجل لذوي تلك الحاالت.
تولـــي  اإلســـكان  وزارة  أن  وبيـــن 
المواطنيـــن المتضرريـــن مـــن جائحـــة 

كورونا كل االهتمام.

اجتماع “اإلسكان” و “الميثاق”

وعقـــد الحمر اجتماع عمل مع أعضاء 
كتلـــة الميثـــاق برئاســـة رئيـــس الكتلة 
النائـــب محمـــد السيســـي، واألعضـــاء 
عيسى الدوســـري نائب رئيس الكتلة، 
والنائب يوسف الذوادي، والنائب بدر 
الدوســـري، والنائـــب غـــازي آل رحمة، 

والنائب فاطمة القطري، والنائب عمار 
البناي.

وحضر االجتماع وكيل الوزارة الشيخ 
خالـــد بن حمـــود آل خليفـــة، والوكيل 
والخدمـــات  للسياســـات  المســـاعد 

اإلسكانية خالد الحيدان.
متابعـــة  االجتمـــاع  فـــي  وجـــرى 
مستجدات الملف اإلسكاني ومناقشة 
طلبـــات المواطنين وآليـــة تلبيتها عبر 

المدن والمشـــاريع اإلســـكانية.وتطرق 
تأجيـــل  موضـــوع  إلـــى  االجتمـــاع 
الـــذي طرحتـــه  اإلســـكانية  األقســـاط 
كتلـــة الميثاق، إذ أشـــاد الحمر بحرص 
علـــى  والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة 
مواجهة اآلثـــار االقتصاديـــة المترتبة 
على انتشار فيروس كورونا المستجد 

“كوفيد 19”.

دعوة إلى المتضررين

ودعـــا رئيـــس كتلـــة الميثـــاق محمـــد 
المتضرريـــن  المواطنيـــن  السيســـي 
بســـبب جائحـــة “كورونـــا” إلـــى تقديم 
لوقـــف  االســـكان  لبنـــك  طلباتهـــم 

استقطاعات قروضهم.
وقـــال السيســـي إن الضرر يشـــمل من 
تأثـــرت مداخيلهـــم بســـبب تداعيـــات 

الجائحة.
وذكـــر أن الوزيـــر الحمـــر تجـــاوب من 
مـــع مطلـــب الكتلـــة تأجيـــل األقســـاط 

اإلسكانية للمواطنين. 

وقال إن التأجيل سيكون له بالغ األثر 
فـــي نفـــوس المواطنيـــن، ومن شـــأنه 
تخفيف األعباء المترتبة عليهم جراء 

الجائحة.

خالل االجتماع

local@albiladpress.com
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وكيل شؤون “العمل” لـ “^”: التسجيل لطلبات التوظيف بسهولة بالغة
منطقي غير  أمر  التسجيل  على  عمل  عن  الباحث  وإجبار  موجود  التنسيق 

قـــال الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمل 
بـــوزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعية 
احمـــد الحايكي لـ “البـــاد” إنه ال توجد 
أي مشـــكلة ترتبـــط بإمـــكان وحـــق كل 
خريـــج أو مواطـــن يبحـــث عـــن العمل 
فـــي التســـجيل للـــوزارة أو مركـــز مـــن 
مراكز التوظيف التابعة لها، والمنتشرة 
بجميع محافظات المملكة، موضحًا أن 

ذلك يتم بسهولة وفعالية بالغة.
وأضاف الحايكي في ســـياق تصريحه 
الـــوزارة  أن  الجميـــع  علـــى  “ال يخفـــى 
الخدمـــات  جميـــع  أخيـــرا  دشـــنت 
والخاصـــة  المتعلقـــة  االلكترونيـــة 
بالباحثيـــن عـــن العمـــل عبـــر الدخـــول 

بهـــا،  الخـــاص  التوظيـــف  نظـــام  علـــى 
والتسجيل وتوثيق الحضور الكترونيا 
بـــدال من الحضـــور الشـــخصي للوزارة، 
وأخذ المواعيد من قبل النظام نفســـه، 

ومتابعة التسجيل في أوقاتها”.
وتابع “ كذلك بإمكان الباحث عن العمل، 
التعرف على الشواغر المتوفرة بسوق 
العمـــل مـــن خـــال النظـــام، وترشـــيح 
نفســـه الى الوظائف التي تتناســـب مع 
مؤهاتـــه وقدراتـــه ورغباته”. وأضاف 
“ســـوف يقوم المختصين من مرشـــدي 
بمتابعـــة  تلقائيـــا  بالـــوزارة  التوظيـــف 
الترشـــيحات التي تقدم بهـــا الباحثين 
عـــن العمـــل والتنســـيق مـــع الشـــركات 

المختلفة بهذا الخصوص”.
وفيمـــا يتعلـــق بمقترح النائب سوســـن 

كمال قـــال الحايكي”التنســـيق موجود 
المعنيـــة  والجهـــات  الـــوزارة  بيـــن 
والجامعـــات بالفعـــل، وحـــث الباحثين 
عن العمل في التسجيل بها، اما اجباره 

على التســـجيل فهو أمـــر غير منطقي، 
ورغباتـــه  الخاصـــة  ظروفـــه  بحكـــم 

الشخصية”.
مشـــروع  الخريـــج  يفتـــح  “قـــد  وزاد 
تجـــاري خاص به، أو يواصل دراســـاته 
العليا، أو يرغب بالعمل في المؤسســـة 
العائليـــة أو أن يكـــون صاحـــب عمـــل 
فـــردي، أو يريـــد أن يتقـــدم للحصـــول 
على ســـجل تجـــاري، علمًا بـــأن تعريف 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة للباحثيـــن عن 
العمل هـــو الراغب والقـــادر والباحث”. 
وأردف “الـــوزارة ومن خـــال خدماتها 
اإللكترونية الخاصة بالتوظيف، تسهل 
التقديـــم على الوظيفـــة أو التدريب أو 
االســـتفادة مـــن دعـــم التعطـــل، والكل 

يعلم ذلك”.

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  نفـــى 
والشـــؤون  العمـــل  بـــوزارة  العمـــل 
لــــ  الحايكـــي  أحمـــد  االجتماعيـــة 
أي  تســـريح  وجـــود  عـــن  “البـــاد” 
بحرينـــي مـــن أي شـــركة صناعيـــة 

عاملة في البحرين.
نشـــر  مـــا  علـــى  ردا  ذلـــك  جـــاء 
مؤخـــرا بإحدى الصحـــف المحلية، 
بخصـــوص قيـــام إحدى الشـــركات 
عامـــا   33 بتســـريح  الصناعيـــة 

بحرينيا.
وقـــال الحايكـــي “تـــم االجتماع مع 
مســـؤولي الشـــركة، وتـــم االتفـــاق 
على أن ال يكون هنالك تسريح ألي 
بحرينـــي من العمـــل، بعد أن قامت 

الشـــركة بخصخصـــة قســـم “الدعم 
والمساندة” إلى شركة أخرى”.

وأضاف “بناء علـــى رغبة العاملين 
فـــي هـــذا القســـم مـــن المواطنيـــن 
الشـــركة،  أقســـام  داخـــل  بالعمـــل 
ســـتقوم الشـــركة بإجـــراء مقابات 
للراغبيـــن في العمل بها، وإعطائهم 

الفرصة للعمل في أقسام أخرى”.
وفيمـــا يتعلـــق بالعمـــال الذيـــن لـــن 
األقســـام  فـــي  بالعمـــل  يتوفقـــوا 
مـــع  “ســـيكونون  قـــال  األخـــرى، 
الشـــركة الجديـــدة بنفـــس المزايـــا، 
الشـــركة  أن  علمـــا  دائمـــة،  بعقـــود 
األخرى هي من الشـــركات العالمية 
ومزاياهـــا  وأجورهـــا  المعروفـــة، 

ممتازة”.

“العمل” تنجح في وقف تسريح 
33 بحرينيا من شركة صناعية

كتلة “الميثاق” 
تدعو المتضررين 

إلى التقدم 
بطلبات التأجيل

المنامة - جمعية مصارف البحرين

اســـتجابًة من البنـــوك العاملة في البحرين 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية ومجلـــس 
المركـــزي،  البحريـــن  ومصـــرف  الـــوزراء 
وتقديرا منها للجهـــود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومـــة في توفيـــر كل الدعم لاقتصاد 
االقتصاديـــة  األنشـــطة  وكافـــة  الوطنـــي 
أجـــل  مـــن  والمقيميـــن؛  وللمواطنيـــن 
التخفيـــف مـــن تأثيـــرات جائحـــة كورونا، 
وإدراكا منهـــا بأهمية الدور الذي تلعبه في 
دعم هذه الجهود، أعلنت جمعية مصارف 
وشـــركات  التجزئـــة  بنـــوك  أن  البحريـــن 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العاملـــة  التمويـــل 
ســـتوفر لعمائهـــا مـــن األفراد والشـــركات 
خيـــار تأجيل األقســـاط من شـــهر ســـبتمبر 
ولغايـــة نهايـــة العـــام الجـــاري 2020 علـــى 

أن يتم احتســـاب أســـعار الفائدة والرسوم 
هـــذه  علـــى  البنـــوك  قبـــل  مـــن  المقـــررة 
القروض والتمويات خال فترة التأجيل 
المطبقـــة  واألحـــكام  الشـــروط  بنفـــس 
حاليـــا، علمـــا بـــأن فترة ســـداد القـــرض أو 
التمويل ستزيد نسبيًا من أجل إبقاء مبلغ 
القســـط دون تغيير حسبما ستقوم البنوك 

بإباغ عمائها. 
الراغبيـــن  األفـــراد  الجمعيـــة  ودعـــت 
باالســـتفادة مـــن تأجيل األقســـاط، بنفس 
الشروط المضمنة في العقود واالتفاقيات 
القائمة، لتقديم طلباتهم من خال الرابط 
الذي ســـوف يرســـله مصرفهم في القريب 
العاجـــل علـــى رقم الجوال المســـجل لديه 
إلتمـــام اإلجـــراءات الازمـــة، أو من خال 
اي وســـيلة تواصـــل أخـــرى، وذلـــك خـــال 

تاريـــخ  مـــن  أيـــام  ســـبعة  أقصـــاه  موعـــد 
التواصـــل معهـــم. أمـــا بالنســـبة للشـــركات 
الراغبـــة فـــي تأجيل األقســـاط، فبإمكانهم 
التواصـــل مباشـــرة مـــع مديـــر حســـاباتهم 
فـــي المصـــرف المعنـــي. وفـــي حـــال عدم 
التقدم بطلب تأجيل االقساط، فستستمر 

األقساط كالمعتاد دون أي تغيير. 
وفـــي هذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة مصـــارف البحريـــن عدنـــان 
اليـــوم  نعلـــن  أن  “يســـرنا  أحمـــد يوســـف: 
وبفضل هللا ثم الدعـــم المتواصل والكبير 
الـــذي تقدمه القيادة السياســـية الرشـــيدة 
والحكومـــة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي 
للبنـــوك العاملـــة في البحريـــن عن ترحيب 
هـــذه البنـــوك بالتعـــاون بصـــورة كاملة مع 
الجهـــود الوطنية الكبيـــرة المبذولة؛ ألجل 

جائحـــة  مـــن  البحريـــن  اقتصـــاد  خـــروج 
كورونا بأقل الخســـائر الممكنة، وهي على 
اســـتعداد تام لدعم هذه الجهود من خال 
اســـتجابتها لتأجيل األقســـاط المســـتحقة 

على عمائها من األفراد والشـــركات لغاية 
نهاية العام الجاري، على أن يتم احتساب 
أســـعار الفائدة والرســـوم المقررة من قبل 
البنـــوك علـــى هـــذه القـــروض خـــال فترة 

التأجيل”.
وأضـــاف: ندعـــو كافـــة العمـــاء الراغبيـــن 
بتأجيـــل أقســـاطهم التواصل مباشـــرة مع 
مصارفهـــم مـــن خـــال الروابـــط الخاصـــة 
التـــي ســـتوفرها لهذا الغرض فـــي القريب 
الرئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن  العاجـــل”. 
التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد 
القاســـم بالجهـــود الوطنيـــة الكبيـــرة التي 
تبذلها الحكومة؛ من أجل توفير كل الدعم 
والحمايـــة لاقتصـــاد الوطنـــي والمجتمـــع 
البحرينـــي، كذلـــك تعـــاون ودعم الســـلطة 
التشـــريعية لهـــذه الجهـــود، والتوجيهـــات 
المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف  الســـديدة 
ودعمه المتواصل للبنوك للنهوض بدورها 
بصـــورة فاعلـــة وبمـــا ال يؤثر على ســـيولة 

البنوك وماءتها المالية.

ــزي” ــرك ــم ــن ال ــري ــح ــب ــس الــــــوزراء و”ال ــل ــج ــة لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة وم ــاب ــج ــت اس

“البنـوك” تعلـن تأجيـل األقسـاط حتـى نهايـة العـام

أحمد الحايكي

عدنان يوسف وحيد القاسم

إبراهيم النهام

مروة خميس

العبسي: سريان خطة الحمالت التفتيشية على العمالة المرنة
بــــــاالشــــــتــــــراطــــــات أخــــــــلــــــــوا  عـــــــامـــــــا   1170 تــــــصــــــاريــــــح  إلــــــــغــــــــاء 

تنفيـــًذا لتوجيهـــات مجلس الوزراء 
وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة  
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باشـــرت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
تكثيـــف الحمات التفتيشـــية على 
أصحـــاب العمـــل األجانـــب )العمالـــة 
المرنـــة(؛ للتأكـــد مـــن عـــدم قيامهم 
بالعمل فـــي األنشـــطة المهنية التي 
ال يجـــوز لصاحـــب العمـــل األجنبي 
علـــى  الحصـــول  دون  مزاولتهـــا 

تصريح بذلك.

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
تنظيم ســـوق العمل أسامة العبسي 
شـــاملة  الهيئـــة وضعـــت خطـــة  أن 
الحمـــات  لتكثيـــف  ومتكاملـــة 
التفتيشـــية علـــى العمالـــة الحاملـــة 
لتصريح العمل المرن؛ بهدف التأكد 
من عدم قيامها بأنشـــطة وأعمال ال 

يخولها التصريح القيام بها.
الهيئـــة باشـــروا  وأكـــد أن مفتشـــي 
تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية على 
مختلف المناطق واألسواق؛ لمتابعة 
األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا العمالـــة 
المرنـــة والتأكـــد من عـــدم مخالفتها 
القانـــون واإلجـــراءات، موضًحـــا أن 
التصريـــح المـــرن ال يخـــول حاملـــه 

القيام بأي من األعمال غير القانونية 
والتـــي تخالـــف األنظمـــة والقوانين 
المطبقـــة في مملكـــة البحرين، ومن 
بينها - على ســـبيل المثال ال الحصر 
– العمـــل فـــي القطـــاع التعليمـــي أو 
ســـيارات  أو  الطبـــي  أو  الهندســـي، 
األجرة وغيرها، دون الحصول على 
تصريـــح من جهـــة االختصاص، كما 
أن القانون يحظر على حامله القيام 
بأيـــة أعمـــال تحظرهـــا أيـــة قوانين 
أخـــرى ســـارية في المملكـــة القانون 
كالباعـــة الجائليـــن وغيرها، مشـــيًرا 
إلـــى أن مـــن يتـــم ضبطـــه مخالًفـــا 
يتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
إلـــى  تصـــل  قـــد  والتـــي  المناســـبة 

الترحيل.
وممـــا تجدر اإلشـــارة إليـــه، فقد بلغ 
إجمالـــي عـــدد العمالـــة المرنـــة التي 
إلغـــاء تصاريحهـــا أو ترحيلهـــا  تـــم 

منـــذ تدشـــين تصريح العمـــل المرن 
أي خـــال ثاث ســـنوات، ما يقارب 
1170 عامـــا مرنـــا بعـــد أن أخلـــوا 

باشتراطات التصريح.
كما أشار إلى أن الحمات التفتيشية 
المكثفـــة تهـــدف كذلـــك إلـــى التأكد 
مـــن عدم الجمع بيـــن تصريح العمل 
المرن وبين السجل التجاري، مشيًرا 
إلى أنه ســـيتم دعوة من يجمع بين 
توفيـــق  إلـــى  و”الســـجل”  “المـــرن” 
أوضاعه خال 6 أشـــهر على أن يتم 
تخييره بيـــن االحتفـــاظ بالتصريح 

المرن أو السجل التجاري.
الهيئـــة  أن  إلـــى  العبســـي  ولفـــت 
تحرص على توجيـــه العمالة المرنة 

حتـــى قبل حصولها علـــى التصريح 
إلـــى إرشـــادها والتأكيـــد عليها فيما 
يتعلـــق باألعمـــال المســـموح القيـــام 
بها، واألعمال التي تتطلب تصريًحا 
تلـــك  أو  االختصـــاص،  جهـــة  مـــن 
األعمـــال الممنـــوع القيـــام بهـــا، كمـــا 
تواصل إرشـــادها وتوعيتها للعمالة 
بمختلـــف اللغـــات من خـــال العديد 
مـــن الوســـائل اإلعاميـــة المختلفة 
ســـواء بالتواصل من خال إرســـال 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة أو مـــن 
خال منصات التواصل االجتماعي 
التعـــاون  علـــى  عـــاوة  للهيئـــة، 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع 

للجاليات األجنبية في المملكة.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أسامة العبسي

محرر الشؤون المحلية



تقدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينـــل والنـــواب فاطمة القطـــري ومحمد 
وعيســـى  البنـــاي  وعمـــار  السيســـي 
الدوسري، باقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقم 78 لســـنة 

2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويقضي االقتراح باســـتبدال نص المادة 
19 بحيث يفرض صرف اإلعانة للباحث 
عـــن عمـــل ألول مـــرة دون انقطاع؛ حتى 
يفقـــد شـــرطا مـــن شـــروط االســـتحقاق 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 17 مـــن 
نفـــس القانون، فيمـــا يســـتبدل الفقرة ج 
من المادة 23 ليتناســـب حكمها مع حكم 
19 وفقـــا لالقتـــراح، فـــي حيـــن  المـــادة 
أن النـــص الحالـــي للمادة يفـــرض صرف 

االعانة 9 أشهر خالل 12 شهرا متصلة.
من جهتها، قالـــت النائب فاطمة القطري 
إن تطبيـــق هـــذا المقتـــرح ســـيرفع مـــن 
كفاءة اســـتغالل مـــوارد هـــذا الصندوق، 
وتوجيههـــا فـــي االتجـــاه الصحيـــح فـــي 

دعم معيشة الباحثين عن العمل.

المعمـــول  النظـــام  أن  القطـــري  وذكـــرت 
بـــه حاليا ال ينســـجم مـــع األهـــداف التي 
حيـــث  الصنـــدوق،  أنشـــئ  أجلهـــا  مـــن 
يبقـــى الباحث عن عمل لمـــدة عام كامل 
دون دعـــم، فيوقعـــه ذلـــك فـــي الحـــرج 
االجتماعـــي عبر االســـتدانة من اآلخرين 

لتلبية متطلباته المعيشية المتنامية.
وأشـــارت إلـــى أن أحـــد أبـــرز فوائـــد هذا 
الدعم هـــو حماية الشـــباب الباحثين عن 
عمل مـــن الوقوع ضحيـــة االنخراط في 
األعمال غيـــر القانونية بحثـــا عن مصدر 

دخل يعزز استقالليتهم.

للباحثيـــن  الدعـــم  اســـتمرار  أن  وبينـــت 
عن العمل المســـتوفين لشـــروط الجدية 
فـــي  الدولـــة  واجـــب  يســـندها  ضـــرورة 
توفير فرص العمل للمواطنين، وتشـــكل 
دعمـــا لهـــم نحو تطويـــر أنفســـهم ودخال 
يدفعهـــم نحـــو البـــدء بمشـــاريع صغيـــرة 

تدعم الحركة االقتصادية.
ولفتت القطـــري إلى أن من أبرز مميزات 
أنـــه صنـــدوق مســـتدام وذو  الصنـــدوق 
دخـــل يتـــالءم مـــع معـــدالت البطالة في 
المملكـــة، وهـــو مـــا يؤكـــد إمـــكان تطبيق 
هذا المقترح، وال يترك مجاالً لالعتراض 

عليه.
وأكـــدت أن اســـتمرار صـــرف الدعم دون 
انقطاع، لن يؤثر على جدية الشـــباب في 
البحـــث عـــن عمـــل، إذ إن الـــوزارة تعتمد 
شـــروطا صارمة لتأكيد جديـــة الباحثين 
المبالـــغ  كـــون  عـــن  فضـــال  عمـــل،  عـــن 
المخصصـــة للدعم متواضعـــة، وال يمكن 
أن تؤثـــر تدفـــع بـــأي شـــكل من األشـــكال 
إلـــى عزوف الشـــباب عن العمـــل وتطوير 

الذات.
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بـدء تفريـغ خزانـات وقـود الطائـرات بعـراد
ــام الـــجـــاري ــعـ ــر الـ ــ ــ ــاء أواخ ــه ــت ــان ــدول زمـــنـــي ل ــ الــمــقــهــوي: جـ

قــال عضــو مجلــس بلــدي المحــرق أحمــد المقهوي إن الشــركة المســؤولة عن 
إدارة خزانــات وقــود الطائــرات بعــراد أكــدت بدأهــا الفعلــي بأعمــال تفريــغ 

الخزانات ونقلها للموقع الجديد في محيط مطار البحرين الدولي.

وأشـــار المقهـــوي إلـــى أن المجلـــس 
البلدي وبعد حادثة االنفجار الكبيرة 
بيـــروت،  مطـــار  لهـــا  تعـــرض  التـــي 
وقـــرار تشـــكيل لجنة لحصـــر المواد 
الخطـــرة ومواقـــع تخزينهـــا والعمل 
على إبعادها عن المناطق الســـكنية، 
قام بالتنســـيق مـــع مختلف الجهات 
الرسمية بمحافظة المحرق لتوجيه 
الشـــركة نحـــو اإلســـراع فـــي تفريغ 
خزانـــات الوقـــود بعـــراد المحاذيـــة 
بشـــكل  ونقلهـــا  الســـكنية  للمناطـــق 

كامل للموقع الجديد.

ولفـــت إلـــى أن مديـــر الشـــركة أكـــد 
فـــي خطـــاب لـــه أن الشـــركة جـــادة 
إغـــالق محطـــة  نحـــو  ســـعيها  فـــي 
الوقود فـــي عراد بعـــد االنتقال إلى 
المســـتودع الجديـــد، وأنـــه ســـيقوم 
بالتواصل مع المجلس البلدي بشكل 
أســـبوعي إلطالعه على مستجدات 
أعمـــال االنتقـــال واإلزالـــة النهائيـــة 
اســـتجابة  يمثـــل  بمـــا  للمســـتودع، 

لمخاوف السكان المحاذين له. 
بضـــرورة  للشـــركة  تذكيـــره  وأكـــد 
ســـلفًا  المحـــدد  بالموعـــد  االلتـــزام 

ونقـــل  تفريـــغ  إجـــراءات  بمباشـــرة 
خزانات وقود الطائرات من منطقة 
عـــراد إلـــى موقعهـــا الجديـــد خـــالل 
الربـــع األخيـــر مـــن العـــام الجـــاري، 
حيـــث تـــرده بشـــكل مســـتمر الكثير 
من االستفســـارات مـــن قبل األهالي 

وقلقهـــم  تخوفهـــم  يبـــدون  الذيـــن 
مـــن وجـــود هـــذه الخزانـــات وســـط 

مناطقهم المأهولة بالسكان.
يذكـــر أن مجمـــع وقـــود الطائـــرات 
الجديـــد يشـــتمل علـــى ٣ خزانـــات 
آالف   10 بســـعة  الطائـــرات  لوقـــود 
متـــرًا مكعبًا لـــكل منهما، ويمتد على 
مســـاحة إجمالية تبلـــغ 77 ألف قدم 
مربـــع، إضافة إلـــى المباني الخاصة 

بالمشروع.
خزانـــات  مشـــروع  كلفـــة  وبلغـــت 
الوقـــود الجديـــد حوالـــي 52 مليون 
طاقتـــه  تعـــادل  حيـــث  دوالر، 
االســـتيعابية نحو 3 أضعاف الموقع 
الســـابق بعـــراد، بســـعة 10 مالييـــن 
3 مالييـــن جالـــون  مقابـــل  جالـــون 

للموقع القديم.

مواصلة النظر بقضية 18 متهما بارتكاب أعمال إرهابية
أطلقـــوا تســـمية “ســـرية الشـــهيد قاســـم ســـليماني” علـــى جماعتهـــم

صـــرح المحامـــي العـــام رئيـــس نيابـــة 
الجرائـــم االرهابيـــة المستشـــار أحمـــد 
الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية 
مازالـــت تنظر القضية المقيدة ضد ١٨ 

متهمًا بارتكاب أعمال إرهابية.
باشـــرت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
التحقيـــق على إثـــر القبض على بعض 
المتهمين في النصف الثاني من شـــهر 
ينايـــر من العـــام 2020 وعلى ضوء ما 
أســـفرت عنه التحريات مـــن أن بعض 
الموجوديـــن  الرئيســـين  المتهميـــن 
فـــي إيـــران، ويتلقـــون الدعـــم المالـــي 
واللوجيســـتي مـــن الحـــرس الثـــوري، 
قـــد قاموا بتأســـيس جماعـــة الرتكاب 
المملكـــة،  داخـــل  إرهابيـــة  عمليـــات 

الذيـــن  المتهميـــن  بقيـــة  وتجنيدهـــم 
وأن  الجماعـــة،  تلـــك  إلـــى  انضمـــوا 
المتهمين قد قاموا بارتكاب جرائم في 
إطار ذلك النشـــاط بهـــدف بث الرعب 
بيـــن النـــاس وإشـــاعة الفوضـــى فـــي 
أوســـاط المجتمع وإضعـــاف مقومات 
إلحـــداث  خططـــوا  حيـــث  الدولـــة، 
تفجيـــرات فـــي المملكـــة واســـتهداف 
أفراد قـــوات األمن، وقد تلقى بعضهم 
األســـلحة  اســـتخدام  علـــى  التدريـــب 
الناريـــة والمتفجـــرات الســـتعمالها في 

تنفيذ مخططاتهم.
وثبت بالتحقيقـــات صحة ما توصلت 
إليـــه التحريات، وقيـــام المتهمين في 
إطـــار تلـــك الجماعـــة بجمـــع األمـــوال 
الرتـــكاب  الـــالزم  التمويـــل  وتدبيـــر 

العمليات اإلرهابية، وحيازتهم لعبوات 
لالشـــتعال  قابلـــة  وأخـــرى  متفجـــرة 
فـــي  تســـتخدم  ممـــا  وأدوات  ومـــواد 
تصنيعها، كما أنهم شـــرعوا بالفعل في 
تنفيـــذ ما خططوا له؛ إذ زرعوا عبوات 
بقصـــد  عامـــة  أماكـــن  فـــي  متفجـــرة 

استهداف رجال األمن.
ومن ناحية أخرى كشـــفت التحقيقات 
أعـــدوا  قـــد  المتهميـــن كانـــوا  عـــن أن 
وخططـــوا إلحـــداث التفجيـــرات فـــي 
قـــوات  واســـتهداف  العامـــة  األماكـــن 
حفـــظ النظـــام، كمـــا ثبـــت مـــن خـــالل 
التحقيقـــات أنـــه بعـــد مقتـــل اإلرهابي 
العـــام  مقتبـــل  فـــي  ســـليماني  قاســـم 
مـــن  المتهميـــن  أحـــد  طلـــب  الجـــاري 
قياديـــي الجماعـــة اإلرهابيـــة االنتقام 

لمقتلـــه وتســـمية جماعتهـــم بـ “ســـرية 
وتمـــت  ســـليماني”  قاســـم  الشـــهيد 

الموافقة على تلك التسمية.
وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد 
المتهمين فقد أمـــرت النيابة بإحالتهم 
إلـــى المحاكمـــة، منهـــم ٩ محبوســـين 
ومثلهم هاربين، وقد تداولت القضية 
أمـــام المحكمة الكبرى الجنائية، حيث 
مثـــل المتهمون المحبوســـون بحضور 
محاميهم، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 
أمـــس االثنيـــن الموافـــق ٢١ ســـبتمبر 
الجاري، وفيها استمعت المحكمة إلى 
مرافعة الدفاع وشهود النفي، وقررت 
المحكمة التأجيل لجلســـة 28 سبتمبر 
الجـــاري لتقديم مرافعـــات الدفاع عن 

باقي المتهمين.

المنامة - بنا

لقاء وزير الخارجية... واستذكار مواقف الرجال
Û  يقــف ســعادة وزيــر الخارجية الدكتــور عبداللطيف الزيانــي بثقة في

البيت األبيض، وهو على بعد لحظات قليلة من توقيع اتفاقية تأييد 
السالم مع دولة إسرائيل.

Û  يبتسم، يتأمل الحضور، ومن خلف الشاشات يتطلع إليه البحرينيون 
والعالــم بفخــر واعتــزاز، هــذا الرجــل الــذي شــرف البحريــن بمواقــع 
وظيفية عدة، يحمل على عاتقه اليوم، رسالة سالم وتسامح ومحبة، 

تعكس قيم البحرين قيادة وشعبا. 
Û  فــي يــوم أمــس األول، وفي ديوانيــة وزارة الخارجيــة، اجتمع الوزير

الزيانــي ، مــع عــدد مــن كتــاب الــرأي فــي الصحــف المحليــة، والذيــن 
تشرفت بأن أكون أحدهم.

Û  تحــدث بلغــة مفعمــة بالحــس الوطنــي، عن استشــراف جاللــة الملك 
للمستقبل، وعن أهداف اتفاقية تأييد السالم، وعن الثبات على عدالة 
القضية الفلسطينية، وعلى مشروعية مطالبها، كما أقرته االتفاقيات 

والمعاهدات الدولية، ومبادرة السالم العربية العام 2002.
Û  قال أيضا بأن االتفاقية هي رســالة ســالم وقيم أرسلها جاللة المفدى

وشــعب البحريــن إلــى العالــم، وبأن “البحريــن تتحدث”، وبــأن الوضع 
في منطقة الشــرق األوســط برمته، والذي يغرق بمآســي هدم الدول، 
وضيــاع الشــباب، وفقــدان األمــل، يتطلــب النظــر بواقعيــة إلــى أهلنا 
وأشــقائنا خــارج الحــدود الوطنيــة، وبــأن المشــهد العربــي الجريــح 
يســتلزم خطــوات جديــدة، شــجاعة، ال تخــرج عــن شــرعية المطالــب 

التاريخية.
Û  الوزير قال أيضا بأن اتفاقية السالم مع إسرائيل ليست رسالة تهديد

ألحــد، وهــو أمر صحيح من وجهة نظري ككاتب صحفي، فلكل دولة 
سياستها وسيادتها واستشرافها لمستقبل شعبها، وما يصب لصالحه 
ولصالــح أحفــاده، فمتغيــرات الحــدث اليــوم وتســارعه، يســتلزم مــن 

وجهة نظري قرارات جريئة وشجاعة ومعلنة للعالم.
Û  ،وبرأيــي المتواضــع أن البحريــن قــد أقدمــت علــى توقيــع االتفاقيــة

وأظهرت إلسرائيل ولبقية دول العالم أنها دولة سالم ، وتتطلع دوما 
فــي توطيــد مرحلة مشــتركة تقوم على التعاون في شــتى الجوانب، 
وعلــى منــح أشــقائنا الفلســطينيين حقوقهــم المشــروعة وفــق حــل 

الدولتين.
Û  وفي سياق مداخلة صغيرة مع سعادة الوزير الزياني، أكدت له بمعية

وجود األســتاذ يوســف البنخليل رئيس مركز االتصال الوطني أهمية 
تأهيــل وتدريب اإلعالميين الذين يخرجون في الفضائيات؛ للتعامل 
بحرفيــة مــع اإلعالم اإلســرائيلي، وبقيــة الوســائل اإلعالمية األخرى، 
برؤيــة موحــدة تعكــس السياســات العليــا لمملكــة البحريــن. ودمتــم 

بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الـــــــعـــــــام فــــــــــي  أشـــــــــهـــــــــر   9 صـــــــرفـــــــهـــــــا  مــــــــــن  بــــــــــــــدال 

اقتراح بقانون... إعانة التعطل دون انقطاع

ليلى مال اهلل

عيسى الدوسريعمار البنايمحمد السيسيفاطمة القطريفوزية زينل

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل اللواء 
ركـــن بحـــري عـــالء عبـــدهللا ســـيادي، 
قائد العنصر البحري البريطاني العميد 
بحـــري ديـــن باســـيت وذلـــك بمكتبـــه 

بقيادة خفر السواحل.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب قائـــد خفر 
السواحل بقائد العنصر البحري، بعدها 
تم مناقشـــة أوجه التعاون والتنســـيق 
بين الطرفين في عدد من األمور ذات 

االهتمام المشترك خصوصا في مجال 
والســـبل  القـــدرات  وبنـــاء  التدريـــب 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
وفي ختـــام اللقـــاء، قام قائـــد العنصر 
البحـــري البريطانـــي بجولة فـــي مركز 
اســـتمع  حيـــث  البحريـــة،  العمليـــات 
إلـــى إيجاز حـــول طبيعة عمـــل المركز 
والخدمـــات التـــي يقدمهـــا للمواطنين 

والمقيمين من مرتادي البحر.

تعاون بحريني بريطاني بخفر السواحل وفاة بحريني من العكر أثناء غوصه.. والشرطة تحقق

توفي شـــاب بحريني غرقا مساء أمس، حيث 
كان يمارس هواية الغوص.

وقال النائب عمـــار آل عباس لصحيفة “البالد” 
إن المرحـــوم الشـــاب محمـــد جعفـــر زهيـــر من 

قرية العكر.
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
عبدالواحـــد النكال للصحيفـــة أن المرحوم من 

هـــواة الغـــوص، وكان يمـــارس هوايتـــه برفقة 
مجموعة من منطقة سترة.

وتوقعت مصادر سبب الوفاة عائد لنفاد هواء 
االسطوانة بفترة الغوص.

وشـــوهدت دوريـــات الشـــرطة بموقـــع الواقعة 
وباشـــرت التحريـــات واتخاذ الـــالزم والتحفظ 

على المعدات للشروع بإجراء التحقيق.

مروة خميس

موقع الحادث

المرحوم محمد جعفر زهيرعمار آل عباسعبدالواحد النكال

أحمد المقهوي

سيدعلي المحافظة
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“بابكو” تدعو الشركات لتوريد 3 محطات وقود متنقلة
واحــــدة لــكــل  لــتــر  ألــــف  وبــســعــة 25  الـــســـيـــارات  لـــتـــزويـــد 

تســـتمر شـــركة “بابكـــو” لتزويـــد الوقـــود 
وهـــي الشـــركة الوطنيـــة التابعة لشـــركة 
نفط البحرين والمعنية بمحطات الوقود 
فـــي المملكـــة، فـــي جهودها لدعـــم البنية 
المشـــتقات  بتوزيـــع  الخاصـــة  التحتيـــة 
البتروليـــة في أنحـــاء المملكة وفق أعلى 

مستويات الحماية والسالمة.
وقـــد طرحـــت الشـــركة مناقصـــة جديدة 
بثـــالث  تزوديهـــا  أجـــل  مـــن  للشـــركات 
الســـيارات  لتزويـــد  جديـــدة  محطـــات 
بالوقود، بعد أن طرحت في وقت ســـابق 
مناقصة لخمس محطات ضمن مســـاعي 
الشـــركة إلدخـــال هـــذه المحطـــات لســـد 
االحتياجـــات فـــي األماكـــن التـــي تواجه 
ضغطـــا فـــي طلـــب الوقـــود ســـواء علـــى 
مستوى السيارات أو المحطات البحرية.
التـــي  المناقصـــة  تفاصيـــل  وبحســـب 

طرحـــت أمـــس األول، فإن  شـــركة بابكو 
للتزويـــد لتوريـــد ثـــالث محطـــات وقـــود 
لتـــر مـــع   25,000 )PFS( بســـعة  متنقلـــة 
المنتجـــات  لتخزيـــن  واحـــدة  مقصـــورة 

البترولية شديدة االشتعال. 
واشـــترطت الشـــركة عدد من المميزات، 
إذ يجـــب أن تمتثـــل وحـــدات PFS جدار 
 UL( التخزيـــن  األرض  فـــوق  مـــزدوج 
التخزيـــن  وأنظمـــة   )  2085 Fireguard
فـــوق األرض  للتـــزود بالوقود للســـيارات 
محطـــة  مثـــل  العامـــة  لالســـتخدامات 

البنزين العامة.
وسيكون على الشركات تقديم عطاءاتها 
والمزايـــدات  المناقصـــات  لمجلـــس 
الحكوميـــة المعني بالبت فـــي العطاءات 
والعقود والمشـــتريات الحكومية بتاريخ 
أقصـــاة 25 أكتوبـــر المقبـــل قبـــل أن يتم 

فتـــح العطـــاءات فـــي اليـــوم التالـــي في 
جلسة عامة.

وفـــي فبرايـــر الماضي، قال مســـؤول في 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغـــاز إن الهيئة 
تعمـــل علـــى رفـــع عـــدد محطـــات التزود 
بالوقود العاملة في البحرين من نحو 48 
محطـــة حاليـــا إلى قرابـــة 80 محطة في 

غضون السنوات الثالث المقبلة.
وأوضـــح القائـــم بأعمـــال نائـــب الرئيـــس 

التنفيـــذي لإلنتاج والصناعـــات البترولية 
جاســـم الشـــيراوي أن لدى الهيئة برنامج 
لتطويـــر محطات الوقـــود الحالية بحيث 
تواكـــب التطـــورات لتشـــمل إعـــادة بنـــاء 

محطات قديمة.
وأشـــار الشـــيراوي إلى أنه يتوقع وصول 
محطـــات الوقـــود المتنقلـــة خـــالل العـــام 
الجاري، والتي ســـتعمل على ســـد النقص 

في حال إغالق المحطات للصيانة.

نجاح االستثمار المالي في البحرين
في مشـــاركة قبـــل أيام مع محطة تلفزيون )ســـي ان بي ســـي( 
طلبـــوا مني الحديث عـــن توجهات البحرين االقتصادية ومدى 
تشـــجيع االســـتثمارات للمســـتثمرين المحلييـــن والخارجييـــن. 
أشرت إلى نافذة االستثمار المالي وخاصة ما يتعلق بالسندات 
والصكـــوك. وهـــذا المجـــال نشـــط فـــي البورصة، التـــي تعرض 
طرح حكومة البحرين عبر مصرف البحرين المركزي للسندات 
الحكوميـــة وســـندات الخزانـــة وللصكـــوك االســـالمية طويلـــة 
وقصيـــرة األجل بفائدة أقلهـــا 4.5 %. وطبعا، البحرين تمارس 
الصيرفـــة اإلســـالمية والتقليديـــة جنبـــا إلى جنـــب، ولهذا نجد 
االســـتثمار متوفـــر فـــي مختلف الصكوك االســـالمية وســـندات 
الديـــن التقليـــدي )بونـــدز(. وللعلم، فإن االســـتثمار في الصكوك 
يعنـــي المشـــاركة فـــي أصول المشـــاريع التـــي تطـــرح الصكوك 
ويكون المستثمر شريًكا في األصول وله ما لها وعليه ما عليها، 
وهـــذا وفقا لمبـــادئ الصيرفـــة االســـالمية. أما الســـندات، فهي 
عبـــارة عن “ديـــن” مالي يأخذه مصدر الســـند وبعـــد الفترة يتم 
تســـييل الســـند وإعادة مبلغ الدين إضافة للفائدة، وهذا ينطبق 
عليه نظام الصيرفة التقليدية غير اإلسالمية. وكما ذكرنا، فإن 
هـــذا التنـــوع يتيح مزيًجا من الفرص للمســـتثمرين والكل يجد 

ضالته ويستثمر وفق هواه.
بســـبب انخفـــاض أســـعار البتـــرول، وما نجـــم من تفاقم ســـوء 
األوضـــاع االقتصادية بســـبب جائحـــة كورونـــا، أصبحت هناك 
حاجة في البحرين وفي كل العالم، إلى انتهاج سياسات سريعة 
لســـد النقـــص فـــي الموازنة وإعـــادة التـــوازن لما حدث بســـبب 
خلخلـــة االقتصاد. ومن ضمن الخطـــوات الجريئة، العمل الجاد 
للحصـــول على قـــروض ماليـــة لتغطية العجز. وهـــذه القروض 
تكـــون مـــن دول أو مؤسســـات خارجية أو من مصـــادر داخلية 
ذاتيـــة. وطـــرح الصكـــوك والســـندات يمثـــل “اقتـــراض داخلي” 
تقوم الدولة بموجبه بالطرح عبر البورصة ويقوم المستثمرون 
بالشـــراء، وفـــي آخر المطاف تعاد لهم أموالهـــم إضافة  لبونص 
الفوائد. ومن دون شـــك، فإن االقتراض الداخلي له عدة فوائد 
مـــن أهمهـــا تحريك الســـوق الداخلـــي وكذلك هو يدعم نشـــاط 

الشركات المحلية وغيرها من المستثمرين األفراد. 
وبورصـــة البحريـــن، تتبـــع أفضل الســـبل والممارســـات المهنية 
الســـائدة علـــى مســـتوى العالـــم لحمايـــة المســـتثمرين. وهـــذا 
مـــن أساســـيات عمـــل البورصـــات، حيـــث توجـــد كل األنظمـــة 
واإلجراءات التي تكفل كامل الحماية للمستثمر سواء أكان من 
البحرين أم قادما من الخارج لالستثمار في المملكة. وبالتالي، 
فإن كل المعلومات والبيانات المطلوبة عن الصكوك والسندات 
المطروحـــة في البورصة متوفرة وفق أعلى معايير الشـــفافية 
واالفصاح. وكل هذا، يجعل االستثمار في هذه األوراق المالية 
اســـتثمارا آمنـــا بعيدا عـــن المضاربـــات والمعلومـــات المغلوطة 
ودون تأثيـــر مـــن أي طرف داخلي )انســـايدر( مهمـــا كان، وهذه 
الضمانـــات تضـــع جميـــع من يرغـــب في االســـتثمار فـــي مكانة 
متساوية كأســـنان المشط، وليس في اإلمكان أحسن مما كان. 
ولـــذا فـــإن االســـتثمارات المالية فـــي البحرين مضمونـــة وآمنة 
والدليـــل النجاح الكبيـــر والمتواصل في تغطيـــة كل إصدارات 

الصكوك والسندات المطروحة. والبيان بالعمل خير دليل.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

إعادة بناء بيت الهواء المكيف مسبًقا بالمطار بـ 1.9 مليون دينار

“تطوير”: 86 مليون دينار لتقديم خدمات التكسير والتدفق

تنافست 4 شركات، في جلسة مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات، أمـــس، على 
مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوقيع 
عقد لتقديم خدمات التكسير والتدفق 
واالختبار، وكان أقل عطاء لشركة “إن 
بي أس” البحريـــن لخدمات آبار النفط 
والغـــاز بنحـــو 228.5 مليـــون دوالر )ما 
يعـــادل 85.9 مليـــون دينـــار(، وأكبرهـــا 
بقرابـــة 323.4 مليـــون دوالر )ما يعادل 

121.6 مليون دينار(.
أداء  فـــإن  المناقصـــة،  ووفـــق وصـــف 
يشـــمل،  أن  يجـــب  للعمـــل  المقـــاول 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، توفير 
المعدات واألفـــراد والمواد والخدمات 
والتدفـــق  التكســـير  خدمـــات  لتوفيـــر 
واالختبـــار فـــي مناطق عقود الشـــركة 
في مملكة البحرين. وتم تقسيم نطاق 
إلـــى حزمتيـــن علـــى  المتوقـــع  العمـــل 
النحـــو التالي: حيث يجوز للشـــركة أن 
تقـــرر منـــح الحـــزم بشـــكل منفصـــل أو 

مجتمعة بموجب عقد.
بعطـــاءات  شـــركات   5 وتنافســـت 
فنيـــة علـــى مناقصـــة لشـــركة تطويـــر 

للبتـــرول لتوفيـــر مرافـــق ضغـــط الغاز 
غيـــر المصاحـــب لآلبار. ووفـــق وصف 
المناقصة، فإنه مطلوب إنتاج مســـتقر 
 )NAG( مـــن خزان الغاز غير المصاحب
مـــن تطويـــر لتلبية طلـــب البحرين من 
الغاز. كجـــزء من خطـــة تطوير الحقل 
علـــى المدى الطويل ومـــن أجل ضمان 
تلبيـــة الطلـــب علـــى الغـــاز، فقـــد تقـــرر 
تثبيت خمس )5( محطات ضغط رأس 

 .)NAG Well(
وأظهـــرت أحـــدث بيانات نشـــرت على 
موقع المجلس،أمس، فتح 5 مناقصات 
تابعـــة لـ 4 جهات حكومية بإجمالي 26 
عطاء في حين تم تعليق عطاء وحيد 
تابـــع لبلدية المنطقـــة الجنوبيـــة. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات نحـــو 88.4 

مليون دينار.

وطرحت شركة مطار البحرين مناقصة 
إلعادة بناء بيت الهواء المكيف مسبًقا 
فـــي محطة 26 بمطار البحرين الدولي 
تقدمـــت إليها شـــركة كافوتك الشـــرق 
األوسط بنحو 1.9 مليون دينار. ووفق 
وصـــف المناقصة، فـــإن شـــركة المطار 
تبحث من خالل هذه المناقصة تعيين 
مقاول من أجل إعادة بناء بيت الهواء 
المكيف مســـبًقا فـــي 26 محطة بمطار 
البحريـــن الدولـــي. وذكـــرت أنه ســـيتم 
إدارة ومراقبـــة هذا المشـــروع من قبل 
قســـم التطوير والتقني لشركة المطار، 
مشـــيرة إلى أن المشروع يجب إكماله 

خالل 30 أسبوًعا.

المنطقـــة  لبلديـــة  مناقصـــة  وطرحـــت 
الجنوبيـــة لتوريـــد وتوصيل وتســـليم 
ميـــاه الري بمقـــدار 60.27 ألف شـــحنة 
لمدة 4 ســـنوات وشـــهر واحـــد لمناطق 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  مختلفـــة 
والتابعـــة للبلديـــة، تنافســـت عليها 15 
شـــركة، تم تعليق عطـــاء أحدها، وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 493.6 ألـــف دينـــار 
وأكبرهـــا  أورنـــج،  مقـــاوالت  لشـــركة 

بقرابة 1.4 مليون دينار.
وطرحت شـــركة توســـعة غاز البحرين 
الوطنيـــة مناقصـــة لتوريـــد قطـــع غيار 
لمضخـــات ايبـــارا تقدمت إليها شـــركة 

واحدة بنحو 61.6 ألف دينار.

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي أنــه  أعـــلـــن مـــصـــرف ال
 ISIN(  1826 رقــم  ــدار  اإلصـ تغطية  تمت 
الخزانة  أذونــات  من   )BH0008490219
هذا  قيمة  وتبلغ  األسبوعية.  الحكومية 
اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 
 2020 سبتمبر   23 فـــــي  تــبــدأ  يـــوًمـــا،   91
وتنتهي في 23 ديسمبر 2020، وبلغ معدل 
سعر الفائدة على هذه األذونــات 2.23% 
لإلصدار   %  2.24 الفائدة  بسعر  مقارنة 

السابق بتاريخ 9 سبتمبر 2020.

* مستشار وخبير قانوني

الطلــب علــى اإلنترنــت يقـفــز 68 % بسبــب “كــورونــا”
ذكــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت أن اســتهالك البيانــات فــي الربــع الثانــي هذا 
العــام قفــز بشــكل كبيــر، األمــر الــذي قد ينســب إلــى تفشــي جائحــة “كورونا”، 

وحدوث تحول في استخدام التقنية.

نشـــرتها  حديثـــة  بيانـــات  وبحســـب 
اإلنترنـــت  اســـتهالك  قفـــز  الهيئـــة، 
بأكثـــر مـــن الثلثيـــن فـــي وقـــت ارتفع 
فيـــه عـــدد اشـــتراكات اإلنترنـــت عبـــر 
إطـــالق  وســـط  الثابتـــة،  الخطـــوط 
الشـــركات لعروض اإلنترنـــت األرضي 
واســـتمرار تنامي استخدام الخدمات 
األرضية للحصـــول على اإلنترنت في 
ظـــل انفتـــاح المنافســـة علـــى خدمات 

“الفايبر”.
وفـــي نهايـــة الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
2020، بلـــغ اســـتهالك البيانات حوالي 
يســـاوي  )البيتابايـــت  بيتابايـــت   286

نحـــو  بزيـــادة  جيجابايـــت(،  مليـــون 
مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة   %  68
العـــام الماضـــي. وزادت حركة النطاق 
 %  107 بحوالـــي  الثابـــت  العريـــض 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 
الهاتـــف  بيانـــات  اســـتهالك  زاد  بينمـــا 

المحمول بنسبة 34 %. 
االرتفـــاع  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
قـــد  البيانـــات  اســـتهالك  فـــي  الكبيـــر 
األخيـــر  بالتفشـــي  مرتبًطـــا  يكـــون 
لجائحـــة “COVID-19”، الـــذي تســـبب 
فـــي حـــدوث تحـــول فـــي اســـتخدام 
أن  يعنـــي  وهـــذا  والشـــبكة.  الخدمـــة 

النـــاس انتقلوا إلى المكاتـــب المنزلية، 
والتعليم عـــن بعد، واألعمال التجارية 
عبـــر اإلنترنـــت، والترفيـــه أيًضا، ومن 
هنا جاءت الزيادة في حركة استهالك 

البيانات.
وبّين الربع الثاني 2019 والربع الثاني 
2020، انخفاضا في اشتراكات الهاتف 

المحمول بنسبة 10 %.
مـــن ناحيـــة أخرى، زاد عدد مشـــتركي 
نظام الفواتير في نفس الفترة بنســـبة 

5 % بينمـــا انخفـــض عـــدد مشـــتركي 
كمـــا   ،%  15 بنســـبة  المســـبق  الدفـــع 
انخفـــض معدل االختراق إلى 118 % 

بنهايـــة الربع الثانـــي 2020 مقارنة مع 
إلى 126 % في نهاية العام 2019.

المحمـــول  خطـــوط  عـــدد  وانخفـــض 

المنقولـــة المقبولـــة لتصـــل إلـــى 2371 
خطـــا فـــي الربـــع الثانـــي 2020 مقابل 

3479 خطا في الربع األول 2020.
النطـــاق  اشـــتراكات  يخـــص  وفيمـــا 
العريض، فقد انخفض انتشـــار النطاق 
العريـــض بنحـــو 131 % واشـــتراكات 

النطاق العريض
انخفضـــت بنســـبة 16 %، وذلـــك بين 
الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2019 والربـــع 

الثاني من العام 2020.
فـــي  االشـــتراك  ازداد   ،2020 وفـــي 
النطاق العريض السلكي الثابت بنسبة 
17 %، في حين ان االتصال الالسلكي 
الثابـــت انخفض بنســـبة 5 %، و يرجع 
ذلك بشـــكل أســـاس إلى قيام المشغل 
بإعـــادة ذكر بياناته ونقله المشـــتركين 
من التكنولوجيا الالسلكية الثابتة إلى 

تقنية النطاق العريض المتنقل.

استمرار تراجع 
اشتراكات النقال 
إلى 1.7 مليون 

خط

علي الفردان

اشتراكات الهاتف النقال

جلسة المناقصات أمس

أمل الحامد
493.6 ألف دينار 

لتوريد مياه لبلدية 
الجنوبية لمدة 4 

سنوات وشهر

“الغرفة” تستعرض النظام المعدل لمكافحة اإلغراق
ــي ــرئ ــم ــال ال ــ ــص ــ ــد  عـــن بــعــد عــبــر االت ــقـ ــاء عـ ــقـ أثـــنـــاء لـ

 اســـتضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس 
االثنيـــن 21 ســـبتمبر 2020 لقـــاًء مفتوًحـــا ُعقـــد 
-عـــن ُبعـــد- للتعريـــف بالقانـــون )النظـــام( الموّحد 
المعـــدل لمكافحة اإلغراق والتدابيـــر التعويضية 
والوقائيـــة لـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، الذي نظمته بالتعـــاون مع كل من وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، ومكتـــب األمانة 
الفنية لمكافحة الممارســـات الضـــارة في التجارة 

الدولية لدول مجلس التعاون.
 وناقش اللقاء عدًدا من الموضوعات الهامة منها: 
التعريـــف بالقانون الخليجي وعالقته باالتفاقات 
الدوليـــة، وتقديم الشـــكوى لمكافحة الممارســـات 
الضارة في السوق الخليجية، إلى جانب القضايا 
الخليجيـــة  للصناعـــة  يمكـــن  وكيـــف  العكســـية 
تالفيهـــا، اضافـــة إلى عـــرض أرقـــام وإحصاءات 

مكتب األمانة الفنية.
وشـــارك فـــي اللقـــاء الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة   

الصناعـــة بـــوزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
عبدالكريـــم الراشـــد، ومـــن جانب مكتـــب األمانة 
الفنية لمكافحة الممارســـات الضـــارة في التجارة 
الدوليـــة، مديرهـــا العام ريحان مبـــارك فايز، وكاًل 
مـــن ســـعد العاصمي، فهد الـــداود، فهـــد الطريقي 
وأسماء السمنهودي. وأعربت غرفة البحرين عن 
خالـــص تقديرها لجميع المتحدثين والمشـــاركين 
في اللقاء والذين ساهموا في إثرائه بالمناقشات 

والمداخالت المهمة.

السنابس - الغرفة



grnata

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

    20-9-2020
القيد : 124601   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم  131331  لسنة 2020-
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة امروك اير كونديشينينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة شركة امروك اير كونديشينينغ ذ.م.م

المسجلة بموجب القيد رقم 124601 ،طالبين تغيير االسم  التجاري من شركة 
امروك اير كونديشينينغ ذ.م.م الى شركة امروك للديكور الداخلي ذ.م.م

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

التاريخ : 19/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
CR2019 -- 114717  اعالن رقم 

 تنازل    – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد  خالد وليد محمد المرباطي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى  السيدة حياه محمد حسين المرباطي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ إعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 2-71963
االسم التجاري : صالون اورنتس  

رقم القيد : 8-71963
االسم التجاري : صالون اورنتس 

القيد 65504  
التاريخ 20/9/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ١٣١٦٥٥ لسنة ٢٠٢٠
بشزن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 
جاســم خليفــة ســعد محمــد المهيــزع المالــك لـــ امــدادات لمعــدات البترول )مؤسســة 
فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٦٥٥٠٤ طالبا تحويل فرع ٥ المؤسســة الفردية 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره ١٢٠٠٠ الف دينار ، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١- جاسم خليفة سعد محمد المهيزع

٢- ابراهيم محمد سعد عيد
MOHAMED BABU PARAMBATH KANDY AHAMMED MOOSA -٣

إعالن بحل وتصفية
شركة افرست الدارة العقار ش.ش.و لمالكها حسين رشيد علي علي

   سجل تجاري رقم   136825

بناء على قرار المالك لشركة افرست الدارة العقار ش.ش.و لمالكها حسين 
رشيد علي علي

المسجلة على قيد رقم  136825    
بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد / حسين رشيد علي علي     مصفيا 

للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 21 ( 

لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  36679363

padcbh@gmail.com

التاريخ : 2020/9/16
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020 -- 130377  اعالن  رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة  خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اعالن  

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : ليلى مسيب محمد مسيب

االسم  التجاري الحالي : مركز ليلى مسيب الطبي  
االسم التجـــاري الجديد : مركز د. ليلى مسيب لالسنان  

رقم القيد : 1-91612

التاريخ : 2020/09/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2019 -- 130725  اعالن رقم 

 تنازل    – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم احمد حسن عبد الشهيد      بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى  السيد حسن احمد حسن عبد الشهيد

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ إعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 32702 - 2
االسم التجاري : ورشة السنديان للنجارة  

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  

OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.COM.BH
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
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 

 WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  

adeel.hameed@al-aali.com
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or 

 NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SERVICE STATION CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 38363232  or 

 ANABISALEM@HOTMAIL.COM
REX COMPUTERS S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMM has a 

vacancy for the occupation of  COMPUTER TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17870023  or 

 CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM
Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17700204  or 

 ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM
Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the occupation of  

CASHIER , 
suitably qualified applicants can contact 17140000  or

 PR@AG-BH.COM
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact 77996666  or  

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
WITH U 24 W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WAITER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or 

 NAMALCO@BATELCO.COM.BH
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 

 BLACKSMITH , 
suitably qualified applicants can contact 36636624  or 

 AALABBASI@TAMCON.BH
Jaser Construction has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 33220455  or  

JASERCONT@GMAIL.COM
MORNING SUN FOR TRADING has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34089625  or

  ADEL-ALRIFFAI@HOTMAIL.COM
AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17140090  or  

SHIKKULAL@GMAIL.COM
JBF Bahrain S.P.C has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17181500  or 

 KUNJANCHOKSI@JBFBAH.COM.BH
HOURAS FASHIONS has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17537735  or 

 A.R.ALKHASHRAM@HOTMAIL.COM
KAZEROONI CONTRACTING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 STOREKEEPER , 
suitably qualified applicants can contact 17742595  or 

 HR@KAZEROONIGROUP.COM
Mahonia Restaurant has a vacancy for the occupation of  

STORE MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 66666730  or

  info@mycafebh.com
ALJALAAHA FOR selling of machinery and parts has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36663959  or 

 BU.ABDULLA280@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
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
ABDULMALIK CONTRCTING & BUILDING EQUIPMENTS RENTAL EST has a vacancy for the 

occupation of  MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17330572  or 

 MAHMOOD@GIIP.COMP.BH
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17466776  or  

ABDULLA@KINGDOM.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
Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a vacancy for 

the occupation of  ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can 

contact 66370888  or 
FLAG PIRATE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

STEEL FABRICATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 32122226  or 

 pirateshipservice@gmail.com
ICE TOWN Juices has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39418444  or 

 UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM
SHELL FISHERIES COMPANY S.P.C has a vacancy for the occupation of 

 PURCHASING MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17786110  or  

admin@shell-fisheries.com
Alpha Safety Services W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 39607379  or 

 FARFF@BATELCO.COM.BH
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or 

 PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
HAMAD FAHAD ALZEABI(NOOR SAWAL1/9075) has a vacancy for the occupation of  

FISHERMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39611355  or  

aldhawi_trading@yahoo.com
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17822228  or 

 HRGUARDS@SECURICORE.BH
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  CRANE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17708888  or

  lmra@mmetc.com
SABT SERVICES Est has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 13691113  or

  YASEENSABT@HOTMAIL.COM
CELLMEC W.L.L. has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 13670033  or  

CELLMEC2017@GMAIL.COM
USMANS on way cafeteria has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33704554  or  

USMAN_DC@YAHOO.COM
JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  

JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM
EY Consulting W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 DIRECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 17535455  or 

 sara.ebrahim@bh.ey.com
HAWAR BEACH HOTEL has a vacancy for the occupation of  

CHEF , 
suitably qualified applicants can contact 37770562  or 

 S.Antony@southerntourismbh.com
Excel Contracting and Services has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) , 
suitably qualified applicants can contact 36604008  or  

SKYSTAR1002@HOTMAIL.COM
ALRAWI WORKSHOP FOR REFRIGERATOR AND AIRCONDITIONER REPAIR has a vacancy for 

the occupation of  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39217931  or

  azamzakaria@hotmail.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of 
 RIGGER , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or 
 admin@nasserco.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WITH U 24 W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) ,

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

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

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

FANCY BEAUTY SALON has a vacancy for the occupation of 
 HAIR DRESSER , 

suitably qualified applicants can contact 39431313  or 
 MAHA_HUMOOD@YAHOO.COM

Royal Hospital for Women and Children W. L. L has a vacancy for the occupation of 
 QUALITY STANDARDS SPECIALIST , 

suitably qualified applicants can contact 17759958  or  
HR@RHWC.COM.BH

AlSiteen Cafe W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 36671766  or  
GHAZI.FARHAN@GMAIL.COM

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36646766  or
  DAIREX1@HOTMAIL.COM

BUKANNAN HOLDING CO S.P.C owned by YOUSUF ALI BUKANNAN has a vacancy for the 
occupation of  ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17382838  o
r  mohamed.zubair@bholdrestaurants.com

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

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

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39602882  or
  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

BAHRAIN INTERNATIONAL TRAVEL has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) , 

suitably qualified applicants can contact 17223315  or 
 bit01@bahraintravel.com.bh

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

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

ALREDA ALUMINIUM B S C . CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17277360  or
  info@alredagroup.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

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

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

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

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

CLEAR VIEW TRADING has a vacancy for the occupation of  
SALES REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17660141  or  
CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

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

contact 66370888  or 
FLAG PIRATE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

 ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 32122226  or 

 pirateshipservice@gmail.com
LE VENDOME TOURIST HOTELS COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RECEPTIONIST , 
suitably qualified applicants can contact 17728001  or

  admin@inventhouse.net
Fadhel Abdulhusain Khamis Real Estate EST has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 13105521  or  

FADELKHAMISS@GMAIL.COM
Scrap Pacific has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36616444  or 

 MOHAMEDJAMEELKHAN1944@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or

  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
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
SALMAN MOHAMMED ALJEERANL(JERAN ALKHAIR/7809) has a vacancy for the occupation 

of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  

SALMANALJAIRAN@GMAIL.COM
MICRO CENTER S.P.C has a vacancy for the occupation of  GEOGRAPHY INFORMATION 

SPECIALIST , 
suitably qualified applicants can contact 17262535  or  

MICROCEN@BATELCO.COM.BH
MAHREM GENTS TAILORING has a vacancy for the occupation of

  TAILOR , 
suitably qualified applicants can contact 39845155  or  

ABIDPHONE2@GMAIL.COM
STYLE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

  CLERK , 
suitably qualified applicants can contact 17621168  or 

 NEEW11@HOTMAIL.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
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
MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33331855  or  

MAHDI9993@LIVE.COM
Al - Karama Sandwiches co wll has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39929669  or 

 HHASSANALASSY@GMAIL.COM
BRITISH LINE FASHIONS has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33345415  or 

a123aftab@hotmail.com
Al wisham food trading est has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17515555  or 

 SIMSIMSALES@GMAIL.COM
WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17838129  or 

 ADEL.JABBER@WPHOME.COM

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama has a vacancy for the occupation of  
PROJECTS COORDINATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17824444  or 
 HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

Ephuria Aluminum has a vacancy for the occupation of
  LABOURER , 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17171656  or 
 FAKHRO1@HOTMAIL.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 39787837  or  
PRESTIGECLASSBH@GMAIL.COM

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C has a vacancy for the occupation of  
STEEL FABRICATOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17826260  or 
 RADHA@CIHBAHRAIN.COM

NOOR ALMADEENAH VEGETABLES & FRUITS has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39867872  or
  HASH2H2@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

AL JOEYS PIZZA has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17300091  or 
 KHALLAD.YUSUF@GMAIL.COM

BLACK PLUG TRADING has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33393991  or
  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM

Free Hand Furniture has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 33080779  or 
 FAHD.BAHRAIN89@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

ABU KAREEM CORNER FURNITURE COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33639941  or
  ALSQAFMSHTAQ@GMAIL.COM

AL MOWALIN BANQUETS has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17612716  or 
 ALAREENSPICES@YAHOO.COM

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

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

SAJID ALI SCULPTORS S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34246721  or  
GUJJARSAJID031@GMAIL.COM

NOOR POLYSTYRENE PLANT FACTORY has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17731220  or 
 FACTORIES.NOOR@GMAIL.COM

TAMBURU RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WAITER (RESTURANTS) , 

suitably qualified applicants can contact 66668008  or
  salma.alhiddi@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

FLAG PIRATE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 32122226  or 
 pirateshipservice@gmail.com

Gulf mark supermarkets has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39900801  or  
ALI40024@HOTMAIL.COM

REEF RESORT has a vacancy for the occupation of  
HEAD OF COOK , 

suitably qualified applicants can contact 17564343  or 
 shawqi.alsayeh@reef-island.com

AWAIS JEWELLERY has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39675509  or
  BR.HN@HOTMAIL.COM

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

 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

Muthoos market has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 34344909  or  
ALWAHADC@GMAIL.COM

ALRAYYAN RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17225510  or  
GYBSY555@GMAIL.COM

ALMONTAZAH FURNITURE W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17623008  or  
ALQABAS@BATELCO.COM.BH

KHALID HASAN AHMED ALI EST has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39875402  or
  KHALIDHASAN27@GMAIL.COM

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

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

Real Value Contracting WLL has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36767312  or
  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

ABDULLA SULTAN RASHID ALRASHID has a vacancy for the occupation of 
 WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17292778  or 
 MUSTAFA.S@ALRASHIDTRADING.COM

AL SEEF WORK DECOR has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 36002346  or 
 AHMED.ALSAMAHIJI94@GMAIL.COM

Araeen supermarket has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33345415  or 
 A123AFTAB@HOTMAIL.COM

NASAMAAT ALSABAH FIX SATELLITE has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39688875  or 
 MOHD11051@GMAIL.COM

SALMAN SHAHID S.P.C Owned by SALMAN SHAHID has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33769819  or
  ALI.SHAHZAD3376@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 36333322  or  
FALDOSERY@GMAIL.COM

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  MASON , 

suitably qualified applicants can contact 17826260  or 
 RADHA@CIHBAHRAIN.COM

CTM360 W.L.L has a vacancy for the occupation of  INFORMATION TECHNOLOGY 
SPECIALIST , 

suitably qualified applicants can contact 39931107  or 
 ASRAR@ITMATRIX.COM

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

suitably qualified applicants can contact 39787710  or 
 SIDIII.66@GMAIL.COM

SULEMAN UMER SAYED MANAGEMENT CO. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17255873  or
  SUSMNGCO@GMAIL.COM

DIAMOND  TAITANIK CLEANING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33860711  or  
YAYA-GHULAM@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 34246721  or  
gujjarsajid031@gmail.com

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

 suitably qualified applicants can contact 17786828  or
  TAWFEEK@BATELCO.COM.BH

ALHEJAZ ELECTORNICS has a vacancy for the occupation of 
 REPAIRMAN (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17780940  or
  KHOULOUD.ALSABER@GMAIL.COM

KINDOM OF FLOWERS NURSERY has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39909933  or
  ABRAHIM4321@gmail.com

Caesar Man Gents Salon has a vacancy for the occupation of
  BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39220592  or 
 MWF777@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

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

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

PREMATOR GULF W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SANDBLASTER , 

suitably qualified applicants can contact 17673513  or 
 NASCO@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

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

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

Charcoal Gourmet Burger Snack has a vacancy for the occupation of  
FOOD SERVICE WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 36020031  or  
PRINCEBURGER@GMAIL.COM

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

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

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

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

Jabal askar contracting has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33007733  or  
JABALASKAR@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

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

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

DEVES GATE CAR WASH MANUAL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39464585  or  
YKHALFAN@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

NATIONAL ALUMINUM FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17621168  or
  KAMEL@NATIONALGROUP-BH.COM

ALMUHARRAQ PICKLES AND SPICES FACTORY has a vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17333664  or  
almuharraq.pickle@gmail.com

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

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

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of 
 QUALITY ASSURANCE ENGINEER , 

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

NAZ AL BAHRAIN CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of  
LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 33216999  or 
 KS_CHOWHAN@YAHOO.COM

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR has a vacancy for the occupation of  
BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 34457323  or  
SAMICAP8@GMAIL.COM

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17232275  or  
oommenzo@gmail.com

Alduha 2 for welding and fabrication steel has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33664555  or 
 YUSUFALAALI@YAHOO.COM

Gulf Tech Co WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17230101  or 
 CEO@EATCORP.COM

Gold idlel construction has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) ,

 suitably qualified applicants can contact 33116666  or
  HAMOO00OOD3909@GMAIL.COM
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بعد تفعيل “ســناباك”.. واشــنطن تســتعد لفــرض عقوبات على داعمــي طهران

أميركا: تاريخ إيران مرعب كأكبر راٍع لإلرهاب في العالم

أكــدت الواليــات المتحــدة، أمــس اإلثنيــن، التزامهــا بمواجهــة التهديــدات التي تمثلهــا برامج إيــران وكوريا الشــمالية النووية على الســلم واألمن 
الدولييــن. وقــال وزيــر الطاقــة األميركــي، دان بروييت، أمــام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بروكســل إن إيــران تاريخها مرعب 

كأكبر راٍع لإلرهاب في العالم كما لديها تاريخ بتقديم تعاون غير كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما دعت فرنسا وألمانيا واليابان 
إيران للعودة عن خروقاتها لالتفاق 
النووي والعـــودة لكامل االلتزامات 

بحسب االتفاق النووي.
كمـــا دعـــا وزيـــر الطاقـــة اإلماراتي، 
ســـهيل المزروعـــي، أمـــس اإلثنين، 
إيـــران إلى تنفيذ جميـــع التزاماتها 
الوكالـــة؛  مـــع  الكامـــل  والتعـــاون 
المتعلقـــة  اإلشـــكاالت  لمعالجـــة 

بأنشطتها النووية.
أمـــام  اإلماراتـــي  الوزيـــر  وقـــال 
الدوليـــة  للوكالـــة  العـــام  المؤتمـــر 
للطاقـــة الذريـــة إن سياســـة بـــالده 
النوويـــة شـــفافة بعدمـــا افتتحـــت 
النوويـــة هـــو  للطاقـــة  أول معمـــل 

األول في المنطقة.
الرئيـــس األميركـــي، دونالـــد  ويصـــدر 
ترامـــب، أمـــرا تنفيذيـــا يســـمح بفرض 
عقوبات على األطراف غير األميركية 
التـــي تتعامل مـــع إيران بعـــد أيام من 

اإلعالن عن تفعيل آلية “سناباك”.
أكـــدت،  المتحـــدة  الواليـــات  وكانـــت 
األحـــد، أن إيـــران تمتلك مـــواد تمكنها 
من صناعـــة قنبلة نوويـــة نهاية العام، 
فيمـــا أعلنت عن توقيـــع عقوبات على 
24 شخصا وكيانا على عالقة ببرنامج 

إيران النووي.
وكشف مســـؤول أميركي كبير، األحد 
أن واشـــنطن ســـتفرض عقوبـــات على 
أكثـــر مـــن 24 شـــخصا وكيانا شـــاركوا 
فـــي البرامـــج النوويـــة والصاروخيـــة 

واألسلحة التقليدية اإليرانية.

قنبلة نووية

إن  األميركـــي  المســـؤول  وقـــال 
ربمـــا  إيـــران  أن  تعتقـــد  واشـــنطن 

تملك مواد انشـــطارية تكفي لصنع 
قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

األميركـــي،  الرئيـــس  أن  وأوضـــح 
أمـــرا  ســـيصدر  ترامـــب،  دونالـــد 
تنفيذيـــا، يســـمح ألميـــركا بفـــرض 
غيـــر  األطـــراف  علـــى  عقوبـــات 
فـــي  تتعامـــل  التـــي  األميركيـــة 

األسلحة التقليدية مع إيران.
وأشار المســـؤول األميركي إلى أن 
إيـــران وكوريا الشـــمالية اســـتأنفتا 
التعاون بشأن مشـــروع الصواريخ 

بعيدة المدى.
وقـــال المتحـــدث اإلقليمـــي لوزارة 
ســـامويل  األميركيـــة  الخارجيـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  إن  وربيـــرغ 
لهـــا الحـــق بإعادة فـــرض العقوبات 
على إيـــران، وإن واشـــنطن متفقة 

مـــع األوروبيين حـــول الخطر الذي 
تمثله إيران في المنطقة والعالم.

تفعيل آلية “سناباك”

وأعلنت الواليات المتحدة، األحد، 
على لســـان وزيـــر الخارجية، مايك 
“ســـناباك”  آليـــة  تفعيـــل  بومبيـــو، 
علـــى  العقوبـــات  فـــرض  وإعـــادة 
إيـــران، وحـــذرت بأنها ستحاســـب 

المخالفين لها.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
باألمـــم  األعضـــاء  الـــدول  جميـــع 
المتحـــدة إلى “االلتـــزام بالعقوبات 

الُمعاد فرضها على إيران”.
فـــي  وردت  آليـــة  هـــي  “ســـناباك” 
قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 2231، 

والذي بموجبه يتـــم رفع العقوبات 
االقتصاديـــة الشـــديدة التي كانت 

مفروضة على إيران.
وتتيـــح هذه اآلليـــة ألي من الدول 
فـــي  العضويـــة  دائمـــة  األعضـــاء 
مجلـــس األمن التي وقعت االتفاق 
النووي أن تلجأ إليها إلعادة فرض 
العقوبـــات في حـــال انتهاك طهران 

التعهدات المنصوص عليها.
ولتفعيل هذه اآللية ســـيتعين على 
الواليـــات المتحدة تقديم شـــكوى 
بشأن انتهاك إيران لالتفاق النووي 
إلـــى مجلـــس األمن، علـــى أن تقوم 
تحقيـــق  بفتـــح  المتحـــدة  األمـــم 
يســـتمر ثالثيـــن يوما قبـــل العودة 
بإيضاحات وضمانات للطرف الذي 

قدم الشكوى.

عواصم ـ وكاالت

جونز هوبكنز

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس 
كورونـــا حـــول العالـــم 31 مليـــون 
مصـــاب حتى اآلن، وحصد الوباء 
أرواح أكثر من 960 ألف شخص.

وتتصدر الواليات المتحدة قائمة 
الـــدول األكثـــر تضررا من تفشـــي 
الوباء، إذ تســـبب فيروس كورونا 
فـــي وفاة نحو 200 ألف شـــخص، 
فيمـــا تجاوز عـــدد المصابين فيها 

6.8 مليون شخص.
فيـــروس  البرازيـــل حصـــد  وفـــي 
كورونـــا أرواح 137 ألف شـــخص، 
وبلـــغ عـــدد المصابيـــن منـــذ بـــدء 

تفشـــي الوباء هنـــاك أكثر من 4.5 
مليون مصاب.

تحتـــل  التـــي  الهنـــد،  وســـجلت 
المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث عـــدد 
اإلصابـــات، نحـــو 88 ألـــف وفـــاة، 
ونحـــو 5.5 مليـــون إصابـــة حتـــى 
اآلن. وفـــي المكســـيك توفي أكثر 
مـــن 73 ألف شـــخص حتـــى اآلن، 
وبلغ عدد المصابين أكثر من 697 
ألفـــا. وتعتبـــر بريطانيـــا وإيطاليـــا 
الـــدول  أكثـــر  وإســـبانيا  وفرنســـا 
األوروبية تضررا من تفشـــي وباء 

“كوفيد ـ 19”.

وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون

الجزائر ـ وكاالت

أعلن الرئيـــس الجزائري، عبد المجيد 
الجزائـــر  أن  األحـــد،  مســـاء  تبـــون، 

ستجري انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال تبون، في حديث لوسائل إعالم 
جزائريـــة، إن االنتخابـــات البرلمانيـــة 
ستجري عقب اســـتفتاء على دستور 

جديد في 1 نوفمبر المقبل.
وكان تبـــون، الـــذي انتخـــب لمنصـــب 
 ،2019 ديســـمبر  فـــي  البـــالد  رئيـــس 
إصالحـــات  بتنفيـــذ  تعهـــد  قـــد 
سياســـية واقتصاديـــة تلبيـــة لمطالب 
االحتجاجـــات الضخمـــة التي أجبرت 
الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، 

على االستقالة في أبريل 2019.
إلـــى ذلـــك، قـــال عبدالمجيد تبون 

لرفـــات  فرنســـا  “إعـــادة  إن 
المقاومة خطوة  شهداء 
أنـــه  وأكـــد  صغيـــرة”، 
يتعيـــن عليهـــا أن تعيد 

المزيد وتعترف بجرائمها.
وأضـــاف تبـــون: “ال نريـــد أن تتوقـــف 
تلـــك الخطـــوة الصغيـــرة”.، مؤكدا أنه 
“البد مـــن االعتـــراف ببعـــض الجرائم 
االســـتعمارية التـــي ارتكبـــت في حق 

الجزائر والجزائريين”.
“مـــن  إن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وقـــال 
فرنســـا  لوبيـــات  مـــن  يســـتهدفوننا 
فليعلموا بأننا لن نتراجع شـــبرا واحدا 

عن سيادتنا”.
وأشـــار الرئيس الجزائـــري إلى وجود 
“لوبي فرنســـي يحاول تعكير العالقة 
مع باريس، وأن هذا اللوبي الفرنســـي 
يســـتغل منظمـــات غيـــر حكومية في 

التعكير”.
األرشـــيف  أن  تبـــون  أكـــد  كمـــا 
فـــي  الموجـــود  الجزائـــري 
ُيعـــاد  أن  يجـــب  فرنســـا 

للجزائر.

تبون: انتخابات تشريعية مبكرة في الجزائر

صوفيا ـ أ ف ب

أصـــدرت محكمـــة بلغارية أمـــس اإلثنين 
حكما غيابيا بالسجن المؤبد على مدانين 
اثنيـــن، ينتميـــان إلى حـــزب هللا اللبناني 
فـــي قضيـــة تفجيـــر حافلـــة كانـــت تقـــل 

سياحا إسرائيليين العام 2012.
وأســـفر الهجـــوم الـــذي وقـــع فـــي يوليـــو 
إســـرائيليين  خمســـة  مقتـــل  عـــن   2012
وســـائقهم البلغاري، إضافة إلى الشخص 
الـــذي كانـــت المتفجـــرات بحوزتـــه، كمـــا 

أسفر عن إصابة 35 شخصا بجروح.
واســـتهدف التفجير حافلة ســـياحية في 
مطـــار مدينة بورغـــاس، المنتجع البحري 
على ســـاحل البحر األســـود فـــي بلغاريا. 
ضـــد  دمويـــة  األكثـــر  الهجـــوم  واعتُبـــر 
إسرائيليين في الخارج منذ العام 2004.
ايفانوفـــا  إديلينـــا  القاضيـــة  وحكمـــت 
علـــى الرجليـــن اللذيـــن فـــرا مـــن بلغاريـــا 
ويحاكمـــان غيابيـــا “بالســـجن المؤبد من 
دون إمـــكان اإلفـــراج المشـــروط” عنهمـــا 

بعد إدانتهما باإلرهاب والقتل غير العمد، 
وفق “فرانس برس”.

وتـــم التعريـــف عنهما علـــى أنهمـــا لبناني 
أســـترالي يدعـــى ميـــالد فـــرح، كان يبلغ 
مـــن العمر )31 عاما( عنـــد وقوع الهجوم، 
واللبناني الكندي حسن الحاج حسن )24 
عامـــا(. واّتهمـــا في منتصـــف العام 2016 

بأنهما شريكا منّفذ التفجير.
وحّملت السلطات البلغارية واإلسرائيلية 

حـــزب هللا اللبنانـــي مســـؤولية الهجـــوم، 
وهـــو أمـــر لعـــب دورا فـــي قـــرار االتحاد 
األوروبـــي الذي أعقـــب الهجوم بتصنيف 
الجنـــاح العســـكري للحـــزب علـــى الئحـــة 

المنظمات “اإلرهابية”.
وبنـــاء علـــى تحليل الحمـــض النووي، تم 
تحديـــد هويـــة منّفـــذ العمليـــة علـــى أنـــه 
لبناني فرنســـي يبلغ مـــن العمر) 23 عاما(، 

ويدعى محمد حسن الحسيني.

فجرا حافلة كانت تقل ســياحا إســرائيليين العام 2012
بلغاريا.. السجن المؤبد لعنصرين بحزب اهلل

بيروت ـ وكاالت

كشـــف الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
أن رئيـــس الوزراء المكلـــف مصطفى 
أديب قام بأربع زيارات له ولم يتمكن 
حكوميـــة.  تشـــكيلة  أي  تقديـــم  مـــن 
وأضـــاف عـــون أن حـــزب هللا وحركة 
وزراء  تســـمية  علـــى  يصـــران  أمـــل 
شـــيعة بينهـــم وزيـــر المال، كاشـــفا أن 
موقفـــه يســـتند إلى ضرورة مشـــاركة 
الكتـــل البرلمانيـــة في عملية تشـــكيل 

الحكومة.
وشدد عون على أن الدستور اللبناني 
ال ينـــص علـــى تولـــي طائفـــة محددة 
وزارة بعينهـــا مقترحا إلغاء الحصص 
الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية.

وأضـــاف الرئيـــس اللبنانـــي أن أزمـــة 
تشـــكيل حكومـــة لـــم يكـــن مفترضـــا 
أن تحصـــل؛ ألن االســـتحقاقات التـــي 
تنتظر لبنان ال تســـمح بهدر أي دقيقة 
علـــى حـــد قولـــه، مســـتبعدا حصـــول 

الحلـــول  كل  ألن  قريـــب؛  حـــل  أي 
المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا، قائال 
إن هناك تصلب في المواقف وكشـــف 
عن أنه طرح حلوال وصفها بالمنطقية 
والوسطية لتشـــكيل الحكومة، ولكن 

لم يتم القبول بها من الفريقين.
عـــون وفـــي معـــرض رده على أســـئلة 
الصحافييـــن اســـتبعد والدة حكومـــة 
أن  معتبـــرا  بعجيبـــة،  إال  جديـــدة 

اللبنانيين ذاهبين إلى جهنم على حد 
قوله.

المكلـــف،  الحكومـــة  رئيـــس  دعـــا 
اإلثنيـــن،  أمـــس  أديـــب،  مصطفـــى 
إلـــى  اللبنانيـــة  السياســـية  األطـــراف 
تســـهيل تشـــكيل الحكومـــة التي كان 
قبـــل  عنهـــا  اإلعـــالن  المفتـــرض  مـــن 
أسبوع، فيما ال تلوح في األفق حلول 

لتبديد العراقيل أمام والدتها.

معجــزة ونحتــاج  األفــق  فــي  حــل  ال  عــون:  ميشــال 
حزب اهلل وأمل يعرقالن حكومة لبنان

بغداد ـ وكاالت

أعلنت خلية اإلعالم األمني الحكومية 
في العـــراق، أمس االثنيـــن، أن رئيس 
الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي كلـــف 
وطيـــران  اإلرهـــاب  مكافحـــة  جهـــاز 
الجيـــش بتحرير ناشـــط مختطف في 
جنـــوب البـــالد. وذكـــرت الخليـــة فـــي 
بيـــان صحفي، أن “القائد العام للقوات 
المســـلحة مصطفـــى الكاظمـــي وجـــه 
قيـــادة العمليـــات المشـــتركة بإجـــراء 
فـــوري للبحـــث عـــن الناشـــط المدنـــي 
ســـجاد العراقـــي، الـــذي اختطـــف في 

مدينة الناصرية” بجنوب البالد.
وأضافـــت “تـــم تكليف قوة ِمـــن جهاز 
إلـــى  للتوجـــه  اإلرهـــاب  مكافحـــة 

محافظة ذي قار )مركزها الناصرية( 
الجيـــش  بطيـــران  ومســـندة 

للبحـــث عـــن المخطـــوف 
وإنفـــاذ  وتحريـــره 
بالخاطفيـــن  القانـــون 

وتقديمهـــم للعدالة”. يذكر أن الناشـــط 
ســـجاد العراقي كان قـــد اختطف قبل 
يوميـــن عند إحدى مداخـــل محافظة 

ذي قار.
من جانـــب آخر، قال وزيـــر الخارجية 
العراقي فؤاد حسين، أمس، إن رئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، سيطلب 
من فرنسا أثناء زيارته المرتقبة إليها، 
شـــراء األســـلحة منها. وأضاف الوزير 
أن “هنـــاك رغبـــة فرنســـية فـــي تعزيـــز 
العالقـــات مـــع العـــراق، تقابلهـــا رغبـــة 

عراقية في تقوية العالقات معها”.
وأشـــار حســـين إلى أن “ثمة مشـــاريع 
اقتصاديـــة طرحت وحظيت بموافقة 
مبدئيـــة، بحيـــث تقـــوم الشـــركات 
الفرنســـية بتنفيذ هذه المشاريع 
مـــن أجـــل مســـاعدة العـــراق، 
إضافة إلى بحث المســـائل 

األمنية والعسكرية”.

الكاظمي يأمر قوة كبيرة بتحرير ناشط مختطف
عواصم ـ وكاالت

أعلــن رئيــس هنــدوراس، خــوان أورالنــدو هيرنانديــز، أن بالده ســتفتح 
ســفارة لــدى إســرائيل فــي مدينة القدس، معربا عــن أمله في أن يحدث 

ذلك خالل العام الجاري.

وذكر هيرنانديز، في تغريدة نشرها 
مســـاء األحـــد: “أجريت منـــذ قليل 
اتصـــاال هاتفيا مـــع رئيـــس الوزراء 
نتنياهـــو،  بنياميـــن  اإلســـرائيلي، 
اإلســـتراتيجي  تحالفنـــا  لتعزيـــز 
واالتفاق على افتتاح سفارتين في 

تيغوسيغالبا”.
وأضـــاف: “نأمـــل فـــي اتخـــاذ هـــذه 
الخطوة التاريخية حتى نهاية هذا 
العام في حال ســـيكون ذلك ممكنا 

في ظل الجائحة”.
وتحتضـــن القـــدس حاليـــا 

أجنبيتيـــن  ســـفارتين 
وهمـــا  إســـرائيل،  لـــدى 
المتحـــدة،  للواليـــات 

التي نقلت بعثتها الدبلوماسية إلى 
المدينة المقدســـة فـــي مايو 2018، 
هـــذه  اتخـــذت  التـــي  ولغواتيمـــاال، 

الخطوة بعد أيام عدة.  
رئيـــس  أعلـــن  أســـبوعين  قبـــل 
صربيـــا  أن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
ســـتنقل ســـفارتها من تل أبيب إلى 
القـــدس، وأعلن عـــن إقامة عالقات 
دبلوماســـية مـــع كوســـوفو، وقـــال 
نتنياهو إن كوســـوفو “ستكون أول 
بلـــد مســـلم يفتـــح ســـفارة في 
القـــدس”، إال أن شـــيئا مـــن 
الكوســـوفية  الحكومـــة 
لـــم يصدر بهذا الشـــأن 

لآلن.

رئيس هندوراس ينوي فتح سفارة بالقدس

إسرائيل تعتقل “جورج 
فلويد فلسطين”

اعــتــقــلــت الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة، فــجــر االثــنــيــن، 
ــه، وهــو  ــزل الــفــلــســطــيــنــي خــيــري حـــنـــون، مـــن مــن
التي  كبيرا،  جــدال  أثــارت  التي  الصورة  صاحب 
إسرائيلي.  قبل جندي  من  للعنف  تعرضه  وثقت 
حنون  خــيــري  فيها  ظهر  الــتــي  الــصــورة  ولقيت 
)61 عاما(، وهو ملقى على األرض، فيما يضغط 
تعاطفا  رقــبــتــه،  على  بركبته  إســرائــيــلــي  جــنــدي 
معاملته  تمت  الــتــي  للقسوة  واســتــنــكــارا  كبيرا 
الشهر  مطلع  اإلسرائيلي  الجيش  واعــتــدى  بها. 
الـــجـــاري، عــلــى حــنــون أثــنــاء وقــفــة احتجاجية 
ضد االستيالء على أراضي قرى جبارة والرأس 
وشــوفــة جــنــوب شـــرق طــولــكــرم لــغــرض إقــامــة 

منطقة صناعية استيطانية عليها.

وقع تفجير بورغاس في صيف 2012 وقتل فيه 5 إسرائيليين الرئيس اللبناني ميشال عون

واشنطن تستعد لفرض عقوبات على داعمي طهران

القدس المحتلة ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رسالة سالم من ملك وشعب
الحديـــث الـــذي دار بيننـــا ككتـــاب رأي فـــي الصحافـــة المحليـــة، ووزيـــر 
الخارجيـــة الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني فـــي مبنى الوزارة يوم 
أمـــس األول، كان عميقـــا جدا وحمـــل القيم والمبـــادئ، ويلبي طموحات 
أبناء البحرين المعروفين باالحترام والتسامح والصدق والسالم والتآزر، 
وحقيقـــة اســـتوقفتني عبـــارة قالهـــا معاليـــه حملـــت دالئـــل مرشـــدة في 
مسارات السالم وكانت نبراسا ومنهجا يحتذى به يعكس ثقافة التسامح 
والمحبـــة المتأصلة فـــي أهل البحرين، حيث قـــال “البحرين وبالرغم من 
صغرها، إال أنها كبيرة بقيمها وشـــعبها األصيل، وإيمانه العميق بالتعايش 

والسالم وقبول اآلخر.. إنها رسالة سالم من ملك وشعب”.
لقـــد عرفـــت البحرين عبـــر تاريخها الطويـــل والممتد في جـــذور الزمن، 
أنها مركز التواصل والتعايش بين الشـــعوب والحضارات، وهذه حقيقة 
ناصعة تلمع على جبين التاريخ، بلد يزرع الورد ويقدس السالم والمحبة 
وهـــذا نهـــج ثابت وأصيل من الثوابت البحرينيـــة والهوية المتأصلة في 

مجتمعنا وشخصية المواطن البحريني نفسه. 
إن مملكـــة البحريـــن وفـــي مختلف المحافل تطـــرح فكرا إنســـانيا راقيا 

بثقـــة وكفـــاءة بصيغـــة األخـــذ والعطاء مـــن موقعها الحصيـــن المحصن 
بخصوصيتهـــا وهويتهـــا وســـيادتها، ولهـــا نظريـــة متميـــزة فـــي معالجة 
المشـــاكل والقضايـــا، ومن هذا المنطلـــق نالت التقديـــر الدولي خصوصا 
في تعميق مفهوم التعايش والتسامح، وقد كان يوم إعالن توقيع تأييد 
السالم في واشطن األسبوع الماضي، يوما تاريخيا لبناء طريق السالم 

في الشرق األوسط، وطبع في ذاكرة البشرية وحفر على أجفانها.
“األمـــن واالزدهار أمران ال ينفصالن”.. جملـــة أخرى قالها معالي وزير الخارجية 
وفيها تأكيد واضح ال يقبل أدنى شك بأن المقومات األساسية لنجاح أي مجتمع 
كان ترتكـــز علـــى جانبيـــن همـــا... األمـــن واالســـتقرار واالقتصاد، فبـــدون األمن 
واالســـتقرار لـــن تنجح الدولة فـــي اقتصادها على اإلطالق ولن تســـتطيع تأدية 
التزاماتها ورسم استراتيجيتها وتأمين أوضاعها، وهنا تلعب ثقافة السالم دورا 
فاعال في صياغة األرضية الصحيحة لبناء األجيال ورقي األوطان والشعوب.

لقد ولى زمن التفكير في الحروب والصراعات، وجاء زمن التفكير بصيغة  «
الصفحة الواحدة وهي صفحة السالم، فقوانين الحياة تؤكد لنا يوما بعد 

آخر أن السالم هو ما يحقق الرخاء للشعوب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبِهْر نفسك... بنفسك
ونحـــن نعيـــش عالـــم القولبـــة المعلوماتية المتســـارعة، غالًبا ما نتشـــبك 
بمضامين كلمة أو عبارة قرأناها في كتاب ما تغنينا عن الكتاب بمجمله، 
نتأثر بها وتبقى راســـخة في الذاكرة، نســـتحضرها في أكثر من موقف، 

وكأنها تمثل أفكارنا أو اتجاهاتنا نحو أمور معينة.
فعالً، وقد نجد مع ذلك التشبك قيما عليا نستلهم منها منهجية نعيشها 
بشـــكل مســـتمر، فطالمـــا توقفت أمام عبـــارة األب الروحـــي لعلم اإلدارة 
الحديـــث ســـتيفن كوفي عندمـــا قال عـــن اإلدارة والقيـــادة “اإلدارة هي 
الكفاءة في تســـلق ســـلم النجـــاح، بينما القيـــادة هي القـــدرة على وضع 
الســـلم علـــى الجـــدار الســـليم”.. مع هـــذه العبـــارة أعطانا كوفـــي ملخًصا 
ألبـــرز النظريـــات الحديثـــة فـــي اإلدارة، وبالتحليل الدقيق لها نســـتطيع 
أن نســـتلهم منهـــا خالصـــة خبرات واســـعة في هـــذا المجـــال، ويمكن لنا 
أن نصنـــع مًعـــا خارطة نجـــدد بها طاقتنا ونحدد بها مســـيرة حياتنا بكل 
احترافية، فإذا كانت الكفاءة ترتبط باإلدارة وجميع المهمات التي نقوم 
بهـــا في أعمالنا وفـــق روتين متكرر يبدأ وال ينتهـــي، فإنني أتفق مع من 

يربط الفعالية بالقيادة... كيف؟ 
غالًبا ما تقاس الفعالية بمهارة تحديد األولويات وإدارة الوقت، والتركيز 
علـــى اإلنجـــاز والنتائج، وبراعـــة التواصل والعمل بـــروح الفريق الواحد 
باالعتماد على نقاط القوة لدى الجميع مع القدرة على اتخاذ القرارات.. 
جميـــع تلـــك الركائز بمثابة خارطة طريق نســـتلهمها من تلك العبارة وما 
تضمنـــت مـــن مفاهيم وقيم، وهذا يتطلـــب التركيز على فعالية األداء ال 
علـــى الكفـــاءة فقط، ألنها هي التي تصنع منا خبراء في مجالنا وتجعلنا 

في ديمومة التطوير والتحسين.
ومن هنا، اسمحوا لي أن أدعو الجميع للنهوض، وأخذ فسحة من التأمل  «

الجاد لنجدد رسالة حياتنا بما نستحق لتكون أكثر فعالية، أقولها ونحن 
نعلم أننا بحاجة ماسة لمؤازرة بعضنا البعض، خصوًصا في هذه الفترة 

الحرجة من تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العالمي، إذ إننا في فترة 
تتطلب منا جميًعا التعامل مع وقائع ومستجدات لم نعشها من قبل، 
فكما نحن بارعون في اإلدارة وأثبتنا كفاءة عالية للتأقلم مع المتغيرات، 

فإننا نستطيع أن نبهر أنفسنا بأنفسنا، ونتأقلم مع التعقيدات التي 
تجعلنا نستخرج القائد الذي بداخلنا.

د. حورية الديري

الكرة في ملعب المواطن
مما الشك فيه أن اإلدارة الحكومية ألزمة كورونا كانت وال تزال 
مـــن أنجـــح اإلدارات على مســـتوى العالـــم من خـــالل اإلجراءات 
الصارمـــة والســـريعة التـــي تـــم تبنيهـــا من قبـــل فريـــق إدارة هذه 
األزمـــة بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد.
لقـــد نجح هذا الفريق المتناغم تماما في الجولة األولى من إدارة 
األزمـــة فمـــرت بأقـــل خســـائر، وســـاعد على ذلـــك ارتفـــاع الوعي 
لـــدى الشـــعب البحريني بفئاتـــه المختلفة وااللتزام الذي شـــهدناه 
باإلجـــراءات التـــي تبناهـــا فريـــق إدارة هذه األزمة فـــكان النجاح 
علـــى الرغـــم من أن أزمـــة كورونا كانت من أصعـــب األزمات التي 

واجهها العالم وال يزال يواجهها حتى اللحظة.
وهـــا هـــو الفريق البحريني يواجه جولـــة جديدة في الحرب على 
هـــذا المرض اللعيـــن الذي زلـــزل اقتصاديات كبرى على مســـتوى 
العالـــم وأربـــك أداء حكومـــات دول كبرى مثل بريطانيـــا وأميركا 

وغيرهما.
الفريـــق البحرينـــي لديـــه رؤى واضحـــة ولديه إجـــراءات محددة 
وخطـــوات واثقة يقوم بها، وبالتالي فهـــو يعطي درجة عالية من 
االطمئنـــان للمواطن البحريني وفـــي نفس الوقت يضع الكرة في 

ملعب هذا المواطن.
المطلـــوب منـــا كمواطنيـــن أن نـــؤدي ما علينـــا في حماية أنفســـنا 
وعائالتنا من خالل االلتزام بالتعليمات، وأن نلتزم لمدة الخمســـة 
عشـــر يومـــا التي حددتها لجنـــة إدارة األزمة حتى نوقف انتشـــار 
المـــرض ونكســـر الموجـــة الثانية من هـــذا الوباء، وهـــذا أمر ليس 
صعبا علينا في البحرين فنحن أحسن حاال وأحسن حظا من دول 

كثيرة في العالم.
البد أن ندرك جميعا أن التزامنا باإلجراءات االحترازية لمدة خمسة  «

عشر يوما ليس فقط حماية ألنفسنا وأهلنا، لكنه حماية لمقدرات 
واقتصاد هذا البلد.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أفـــاد موقـــع وزارة الصحـــة بمملكـــة البحريـــن، فـــي 19/9/2020، أن إجمالـــي عـــدد 
فحوصـــات كورونـــا )COVID-19( تجـــاوز المليـــون والثلـــث، وأن المتعافين 57299، 
والحاالت الجديدة 620 وحاالت التعافي اإلضافية 599، والوفيات 221، ما دفعني 
للبحث عن األمراض الموثقة رقميًا وزمنيًا، في 117 سنة من 1903 حتى 2020، من 
الطاعون بهجوماته الخمسة )1903 - 1924(، والكوليرا )1904(، واألنفلونزا األسبانية 
)1918(، والمالريا )1937( واألنفلونزا اآلســـيوية )1957(، وانفلونزا الخنازير )2009(، 
وأخيـــرًا كورونا )2020(. يغطي الجزء األول وبـــاء الطاعون والكوليرا، ثم األنفلونزا 

بأنواعها الثالثة والمالريا، وأخيرًا، نركز على كورونا فيروس )كوفيد- 19(، الحقًا.
ظهـــر الطاعـــون فـــي البحريـــن خمـــس مـــرات، فـــي )1903 - 1924(. فأشـــار الدكتور 
محمد جوهر، إلى دعم حاكم البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة “لتعزيز البنية التحتية الصحية منها وتســـهيل دعم إقامة مستشـــفى ماسون 
التذكاري )اإلرسالية األميركية( للمساهمة في رعاية وعالج المصابين بالطاعون في 
المـــرة األولـــى )مايو- يونيو 1903(، ودعم إنشـــاء مستشـــفى فيكتوريا التذكاري في 
1905. وأشـــارت “ســـجالت مستشـــفى اإلرســـالية األميركية إلى حدوث 600 إصابة 

بالطاعون و301 حالة وفاة” في المرة األولى.

ثـــم في )أبريـــل- ســـبتمبر 1904( ذكر الدكتور خليـــل رجب “أصيبـــت البحرين بوباء 
كوليـــرا”، وبلـــغ “عـــدد المصابين 3000 حالـــة، قضى منهم 2000 وأطلق الناس “ســـنة 
الرحمـــة” )علـــى 1903 - 1904(. في العام )1905( عاد الطاعون ثانية من الهند، وكان 
عدد المصابين الداخلين للمستشفى 400، بنسبة عالية من الوفيات. ثم في )أبريل - 
يوليو 1907( وللمرة الثالثة، “حلَّ باء طاعون كارثي بعدد مصابين بلغ 3121، قضى 
فيهـــا حوالـــي 1889”، وفي بدايـــة )1911( جاء الطاعون للمـــرة الرابعة، وذكر طبيب 
اإلرســـالية األميركية ســـتانلي ميلري ما “يقارب 500 شخص ماتوا بسبب الطاعون، 
ومع أن هذا العدد ليس كبيرًا نسبيًا، إال أنه ضخم جدًا بالنسبة إلى عدد السكان في 
البحرين”، وغاب الوباء ســـنوات عدة ليعاود الظهور للمرة الخامســـة عام 1924، مع 

تقديرات تشير إلى أكثر من 4000 وفاة بسببه. 

الحظنا أن الربع األول من القرن العشرين، جاء للبحرين بمجموعة من األوبئة،  «
كان أكثرها تكراراً وشراسة هو وباء الطاعون ووباء الكوليرا، وبسبب محدودية 

الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي والبنى التحتية آنذاك، كانت 
اإلصابات والوفيات كبيرة، وتمت أغلب العالجات واإلجراءات لمكافحة األوبئة 

من األطباء من غير المواطنين، عكس ما سنراه الحقًا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

117 عامًا بين الطاعون والكوليرا واألنفلونزا والمالريا والكورونا )1(

لطالمـــا كانـــت نظرُة الرجل للمرأة جســـدية بحتـــة؛ فهي وإْن حاربـــت لنيل حقوقها 
ومســـاواتها بالرجـــل لعقـــوٍد متعاقبة لْم ُتفلـــح في تغيير تلك النظـــرة العوراء التي 
تعيُد النســـاَء للعصور الحجريِة من جديد على الرغِم من كل التقدِم والتطور الذي 
يشـــهدُه العالُم على شـــتى األصعدة في القرِن الواحِد والعشرين؛ فأُي تقدٍم هذا إذًا 
إْن كان ال يتعـــدى اآللَة والعربة، وكيف لْم يتســـلْل بعـــُد ألدمغِة أغلب الرجال الذين 
ال يـــروَن فـــي المرأِة ســـوى وجه جميـــل وتضاريَس خالبـــة، ال تصلُح إال للســـياحِة 

والمتعة؟!
ولشـــديِد األســـِف أقـــول، إنَّ مجتمعاِتنـــا الشـــرقيَة هـــي مجتمعاٌت ذكوريـــة بحتة، 
ُتعطي مفاتيَح السلطِة للرجل، وُتبقي المرأَة في الظل مطمورٌة تحت جناِح الرجِل 
وغطائـــه، وهـــو الحـــال منذ القـــدم؛ فأين هنَّ الشـــواعر، ولَِم لْم نســـمع باســـِم عالمٍة 
عربيٍة اخترعت شـــيئًا ما ولو صغيرًا، وأين ُهنَّ الفصيحاُت من النســـاء الخطيباُت 
فـــي المحافل والســـاحات، من الذي غيبهنَّ يا تـــرى؟ لَِم حتى اآلن يحبيَن َحبوًا في 
الحياِة السياســـيِة وُيشـــاركَن على اســـتحياء فـــي العملياِت االنتخابيـــة، وْيكأنُه ال 
تنجُح دومًا وال يزداُد عدُد المقاعد المؤنثة في البرلمانات الشعبيِة في مجتمعاتنا.
َب فكرَة االســـتهانة بالمـــرأِة وقدراتهـــا وكفاءاِتها، حتى  من ســـوى الرجل الذي ســـرَّ

بها المجتمُع بكل مكوناته بمْن فيهم المرأُة نفُسها؛ فالمرأُة حسب هذا المنظور  تشرَّ
األعـــور ضعيفـــٌة، قابلٌة للكســـر وال تمتلُك عقـــالً ودينًا كالرجل، وال تســـتطيُع القياَم 
بمهمات ُيهيمن عليها الذكور، وهي ليســـْت أهالً للثقة، أو لتحمِل المســـؤولية؛ فهي 
مشـــكوٌك بقدراتهـــا فـــي الطـــِب والسياســـِة والرياضـــة، وغيُر الئـــٍق بهـــا الولوج في 
عالِم الســـياحِة والفِن والشعر واألدب والمســـرح، وإْن كانت ملتزمًة بحدوِد الشرِع 
والُعرف، فهل ترَك لها الرجُل مجاالً للتنفِس والحياة والشـــراكِة اإلنســـانية في بناِء 

المجتمعات التي عانْت هي من مخاِضها ال هو؟
بذلك نرى أنَّ نظرَة العظمِة لدى الرجل التي جعلتُه يرى المرأَة ناقصًة في  «

ذاتها، زائدًة في وجودها، تأخُذنا بلمِح البصر للجاهليِة الجهالء التي كانت تسوُد 
فيها أوجُه الرجال لحظَة ميالِد إناثهم فيئدوَن الرحمَة والجمال والحَب وأصل 

الحياة. ولو أنَّ الرجَل كامَل العقل كما يرى نفسه؛ فلينظْر للمرأِة نظرًة شاملًة؛ 
تشمُل كونها إنسانًا مؤثراً وفاعاًل يتمتُع بكل حقوِق اإلنسانيِة ويضطلُع بشتى 
المسؤوليات؛ فهي قادرٌة على قيادِة األمم نحو التغييِر والتطوير ألنها تمتلُك 
مع عاطفتها الجياشة ذكاء فذاً وعقاًل راجحًا تمامًا كالرجل وربما أكثر، وليضْع 

األعوُر نظارات تصحيِح النظر ليرى جيداً أنَّ المرأَة ليست مجرَد جسٍد يستبيحُه 
حينًا وُيخفيِه في أحياٍن أخرى.

هدى حرم

أعور الشرق... متى يرى بعينيه؟



قــال أحمــد الخلفــان عضــو مجلــس إدارة اللجنــة البحرينيــة لرياضــات 
الموروث الشــعبي رئيس لجنة الموروث البحري، إن النســخة الثالثة من 
موســم ناصــر بــن حمــد لرياضــات المــوروث البحري هــذا العام ستشــمل 
على مسابقتين هما مسابقة الهير الستخراج المحار بالمعدات الحديثة، 

إضافة إلى مسابقة صيد األسماك.

اللجنة  أن  إلـــى  الــخــلــفــان  وأشــــار   
ــاء مــســابــقــة  ــغـ ــررت إلـ ــ الــمــنــظــمــة قـ
الــمــوســم،  هـــذا  الشعبي  الــتــجــديــف 
الصحي  بــالــوضــع  تتعلق  ألســبــاب 
الراهن جراء وباء فيروس كورونا 

المستجد.
المنظمة  اللجنة  أن  الخلفان  وأكد   
لــمــوســم نــاصــر بــن حــمــد لــريــاضــات 
تقبل  ــوف  الـــبـــحـــري ســ ــوروث  ــمــ ــ ال
في  المشاركين  من  محدوًدا  عــدًدا 
التباعد  لمبدأ  تحقيقا  الرياضتين، 

اللجنة  أن  إلى  مشيرا  االجتماعي، 
اإلجــراءات  كافة  ستطبق  المنظمة 
الوقائية الصادرة من فريق البحرين 
كورونا،  فيروس  لمكافحة  الطبي 
لديه  مشارك  أي  استبعاد  إذ سيتم 
الناجم   ”19 “كوفيد  أعراض مرض 
ارتفاع  مثل  التاجي  الفيروس  عن 

درجة الحرارة أو السعال.
ســـامـــة  إن  ــان  ــفــ ــ ــل ــخــ ــ ال وقـــــــــال   
الــمــشــاركــيــن والــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
اللجنة  لـــدى  قــصــوى  ــويــة  أول ذات 

الــبــحــريــنــيــة لـــريـــاضـــات الـــمـــوروث 
الشعبي. 

مسابقة  هناك  “ستكون  وأضـــاف:   
ــار بــالــمــعــدات  ــحـ ــمـ الســـتـــخـــراج الـ
على  األول  شوطين  مــن  الحديثة 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  كــأس 
آل خــلــيــفــة، فــيــمــا الـــشـــوط اآلخـــر 
بن  خــالــد  الشيخ  سمو  كــأس  على 
حمد آل خليفة، كما ستكون الفرق 
على  ويجب  مــحــدودة،  المشاركة 

 5 الواحد أال يتجاوز عدده  الفريق 
أشخاص في القارب الواحد”. 

الـــوضـــع  أن  الـــخـــلـــفـــان  وأوضـــــــح   
صيد  مسابقة  على  سينطبق  ذاتــه 
ــاك، حــيــث ســيــقــام شــوطــان  ــمـ األسـ
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  كــأس  على 

حمد آل خليفة واآلخــر على كأس 
ســمــو الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حــمــد آل 
المسابقة  أن  إلــى  مشيرا  خليفة، 
أنـــواع مــن األســمــاك   3 تتكون مــن 

المعروفة في البحرين.
 وكــشــف الــخــلــفــان عـــن فــتــح بــاب 
النسخة  في  للمشاركين  التسجيل 

حمد  بــن  ناصر  موسم  مــن  الثالثة 
لـــريـــاضـــات الـــــمـــــوروث الـــبـــحـــري، 
الــتــســجــيــل ســيــكــون  أن  مــوضــحــا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا عـــبـــر مـــوقـــع الــلــجــنــة 
الــبــحــريــنــيــة لـــريـــاضـــات الـــمـــوروث 
https://almawroothbh.( الشعبي
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ــن حــمــد  ــ ــر ب ــاصـ ــم نـ ــوسـ ــدأ مـ ــ ــب ــ  وي
لــريــاضــات الـــمـــوروث الــبــحــري في 
نــســخــتــه الــثــالــثــة فـــي 17 أكــتــوبــر 

المقبل ويمتد لغاية 7 نوفمبر.
 ويــعــتــبــر مـــوســـم نـــاصـــر بـــن حمد 
ــمــوروث الــبــحــري أحد  لــريــاضــات ال
أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة 
الــبــحــريــنــيــة لـــريـــاضـــات الـــمـــوروث 
إحياء  بهدف  يقام  حيث  الشعبي، 
الذي تشتهر فيه  البحري  الموروث 

البحرين منذ القدم.

اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي

الخلفان: مسابقتان في موسم ناصر بن حمد البحري

 أحمد الخلفان

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أسدل الستار على النسخة الثالثة من بطولة األلعاب اإللكترونية، التي نظمتها اللجنة 
 )KHK ESPORT( األولمبيــة البحرينيــة بالتعــاون مع منظمة خالد بن حمــد الرياضية
 PUPG(و )Fortnite(و )FIFA20( فــي كل مــن لعبــة )BCC( والبحريــن كوميــك كــون

MOBILE( تحت شعار #نتالقى_أونالين وسط مشاركة واسعة من قبل الجماهير.

وأسفرت نتائج بطولة )FIFA20(  عن 
فوز “MRDONE_00 “ بالمركز األول، 
الثاني،  بالمركز   “  S_NASIF  ” وفــوز 

وفوز ” PDXS- “ بالمركز الثالث.
 )Fortnite( بينما أسفرت نتائج بطولة 
األول  بالمركز   “  NOROZO“ عن فوز 
و” ASMR HAMAN “ بالمركز الثاني، 
الثالث،  بالمركز   “  A7MED DETO”و
 PUPG( بطولة  نتائج  أســفــرت  فيما 
 KHK ESPORT“ عن فوز )MOBILE
 KHK BAHRAIN”و األول،  بالمركز   “
 “ CHOST CLAN”بالمركز الثاني و “

بالمركز الثالث.

ــتــي   وبـــلـــغـــت مـــجـــمـــوع الـــجـــوائـــز ال
خصصتها اللجنة األولمبية البحرينية 
في  األولــى  الثاثة  المراكز  ألصحاب 

األلعاب الثاث 25 ألف دوالر.
من  أكثر  مشاركة  البطولة  وشهدت   
األعمار  مختلف  مــن  مــشــارك  آالف   5
ــفــرح والــمــنــافــســة  ــال عـــاشـــوا مــلــيــئــة ب
واإلثارة، فيما تم نقل المنافسات عبر 
المنصات اإلعامية لمؤسسة خالد بن 
والتي  اإللكترونية  للرياضات  حمد 
ألــف مشاهدة،   15 مــن  أكــثــر  شــهــدت 
ــفــاعــل  ــت وهـــــو مــــا يـــعـــكـــس حـــجـــم ال
األلــعــاب  عــشــاق ومــحــبــي  مــن  الكبير 

اإللكترونية في البحرين.
ــار  ــذه الـــبـــطـــولـــة فــــي إطــ ــ ــأتــــي هـ ــ  وت
البحرينية  األولمبية  اللجنة  حــرص 
لمواجهة  الوطنية  الجهود  دعم  على 
فايروس كورونا )كوفيد - 19(، وحث 
المواطنين والمقيمين على البقاء في 
المنازل، والمساهمة في تعزيز الجهود 

الحكومية للتصدي لهذا الوباء.

إعالن الفائزين في البطوالت الثالث

5 آالف مشــــــــارك وأكثـــــــر مـــن 15 ألـــف مشاهـــــــدة
“األولمبية” تعلن عن الفائزين ببطولة األلعاب اإللكترونية

إيــقــاف  الــشــبــاب  ــادي  نـ ــررت إدارة  قـ
القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريبات 
بـــدًءا مــن أمــس األول األحــد بسبب 
وجود حالة مصابة بفيروس كورونا 

في صفوفه.
“الباد سبورت” أن  وبحسب مصادر 
فريق الشباب قد خاض آخر تدريب 
الماضي، وكان على  األربعاء  له يوم 
الرفاع  التباري ودًيا مع فريق  وشك 
تم  أنه  إال  التالي  اليوم  في  الشرقي 
الفني  الــجــهــاز  ليمنح  الــلــقــاء،  إلــغــاء 
للماروني الاعبين إجازة لمدة ثاثة 

أيام.
الفريق  المفترض أن يعود  وكان من 
لمزاولة التدريبات استعداًدا للمرحلة 
المقبلة بدًءا من األحد إال أن ذلك لم 
يحدث بسبب ظهور نتيجة إيجابية 

التدريب  إلــغــاء  ليتم  العــبــيــه،  بــأحــد 
حينها.

الــفــريــق  ــى أن  ــ إل  مـــصـــادرنـــا تــشــيــر 
الــمــنــزلــي حتى  لــلــحــجــر  ســيــخــضــع 
إجــراء  لحين  المقبل  الخميس  يــوم 
الفحوصات الازمة للتأكد من سامة 
الجميع قبل أن يعاود الفريق للمران 

مجدًدا.
ــذي  ويــنــتــظــر الــشــبــاب )14 نــقــطــة( ال
ينافس على البقاء ضمن دوري ناصر 
حينما  مهًما  لــقــاًء  الممتاز،  حمد  بــن 
نقطة(   13( البسيتين  فريق  يلتقي 
في  أكتوبر   2 الموافق  الجمعة  يــوم 

الجولة قبل األخير للمنافسات.

فريق الشباب لكرة القدم

ـــص ـــيخضعون للفح ـــون س ـــة والالعب ـــة إيجابي ـــود حال وج
كورونا يوقف تدريبات فريق الشباب
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كشــفت صحيفــة “عــكاظ” الســعودية أن مــدرب المحــرق البرازيلــي 
باكيتا من ضمن اهتمامات إدارة نادي القادسية لكي يتولى تدريب 

الفريق األول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد.

عددها  في  الصحيفة  وبينت 
ــادي  ــ ن أن  ــن  ــيـ ــنـ االثـ الــــصــــادر 
القادسية بدأ تحركاته الفعلية 
نحو إنهاء الملف الفني للفريق 
ــذي ســيــلــعــب فــــي مــصــاف  ــ ــ ال
بن سلمان  دوري كأس محمد 
المقبل  بالموسم  للمحترفين 
بعدما نجح في خطف بطاقة 

الصعود في الموسم الجاري.
وأوضحت أن البرازيلي باكيتا 
االهتمامات  ضمن  مــن  يــأتــي 
والـــخـــيـــارات بــجــانــب كــل من 

ــــذي  ــــي مــــاريــــوس ال ــان ــرومــ ــ ال
ــرف عــلــى تـــدريـــب فــريــق  ــ أشـ
البرتغالي  السعودي،  الشباب 
غوميز واألوروغواني كازينيو 

مدرب الوحدة سابًقا.
ــى أن  وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
األسماء  بين  تتفاضل  اإلدارة 
ــودة عــلــى  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ األربـــــعـــــة الـ
ــي فــــي صـــدد  ــ ــا، وهـ ــهـ ــتـ ــاولـ طـ
انتقاء األفضل وإنهاء التعاقد 
ــام  ــ ــ ــال األي ــ مــــع أحــــدهــــم خــ

المقبلة.

باكيتا ضمن اهتمامات القادسية السعودي
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بـــــعـــــد تـــــرشـــــحـــــه لــــعــــضــــويــــة االتــــــحــــــاد

ما تحقق بفضل االستراتيجية البعيدة والتخطيط الجيد

ياسين : أتطلع لتأسيس أكاديمية لكرة السلة

خالد بن حمد يهنئ بإنجاز “البحرين مكالرين”

قال المرشح لعضوية اتحاد كرة السلة 
يصب  ترشحه  أن  ياسين  علي  حسن 
في إطار حرصه على تسخير خبراته 
لتطوير  األعمال  إدارة  في  وإمكاناته 
الــبــحــريــنــيــة عــبــر السعي  الــســلــة  كـــرة 
أكاديمية  تأسيس  مــشــروع  لتطبيق 
لبناء قاعدة  باالتحاد واألندية  خاصة 

متينة من الاعبين الموهوبين.
وأضاف ياسين “إن سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
الشباب،  وشــئــون  اإلنسانية  لألعمال 
ــــى لــلــشــبــاب  ــل ــمــجــلــس األعــ ــيـــس ال رئـ
والـــريـــاضـــة، دائــمــا مــا يــدفــع الــشــبــاب 
لإلنخراط في العمل التطوعي وتولي 
في  والمناصب  المسئوليات  مختلف 
القطاع  بينها  ومن  القطاعات  مختلف 
الــريــاضــة  وأن  الـــريـــاضـــي، خــصــوصــا 
الشابة  الدماء  من  المزيد  إلى  بحاجة 
لتحقيق التطور المنشود مع المحافظة 
على عناصر الخبرة، ومن هذا المنطلق 

الــرؤيــة  تــلــك  لتجسيد  أتــطــلــع  فــإنــنــي 
ــع فـــي حـــال فـــوزي  ــواقـ عــلــى أرض الـ
صوت  هناك  يكون  وأن  باالنتخابات 

مسموع للشباب في هذا الميدان..”.
لعائلة  أنــتــمــي  “إنـــنـــي  يــاســيــن  وتـــابـــع 
رياضية، فوالدي علي ياسين هو حكم 
دولي معروف في كرة الطاولة وألعاب 
الــحــركــة  رواد  ــد  أحــ ويــعــتــبــر  ــقـــوى  الـ
فقد  أنــا  وأمــا  المملكة،  فــي  الرياضية 
بنادي  السلة  لــكــرة  سابقا  العــبــا  كنت 
ولعبت  الناشئين،  فئة  حتى  القادسية 
كرة القدم بنادي الرفاع الشرقي حتى 
ــشــبــاب، وبــصــفــة عــامــة أعشق  فــئــة ال
القدم والسلة، ولقد عملت  لعبتي كرة 
ولدي  سنوات   10 البحرين  حلبة  في 
بــالــقــطــاع  ــال  ــمـ األعـ إدارة  فـــي  ــرة  خــب
مــازلــت أعمل فيه، كما  ــذي  ال الــخــاص 
الخيري  العمل  في  مساهمات  لي  أن 

والتطوعي في عدة جمعيات..”.
لتأسيس  يــتــطــلــع  أنـــه  يــاســيــن  وذكــــر 

بالتعاون  بــاالتــحــاد  خــاصــة  أكاديمية 
مـــع بــعــض الـــشـــركـــاء والــداعــمــيــن أو 
ــكــل مــحــافــظــة  ــأســيــس أكـــاديـــمـــيـــة ل ت
استعداده  مبديا  اللعبة،  تطوير  بهدف 
لتقديم خطة متكاملة في هذا اإلطار 
لصقل  المواهب  أفضل  انتقاء  بهدف 
وتــطــويــر قــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم تحت 
اشراف ومتابعة من اتحاد كرة السلة 

وبالتعاون مع جميع األندية المحلية.

وأضـــــــــاف “الــــقــــطــــاع الــــريــــاضــــي ال 
ــقــطــاع الــمــصــرفــي أو  يــخــتــلــف عـــن ال
األخــرى،  القطاعات  ومختلف  الطبي 
مـــع مختلف  والــتــنــســيــق  فــبــالــتــعــاون 
هذا  فــإن  الداعمة  والجهات  الشركاء 
النور  يبصر  أن  الممكن  من  المشروع 
وكل ما في األمر أنك بحاجة لخبرات 
إدارية في مجال إدارة األعمال لتنمية 
اإليرادات وتسخيرها في خدمة مثل 

هذه المشاريع..”.
ــفــــوز،  ــ ــه فــــي ال وعـــــن مـــــدى حـــظـــوظـ
أجــاب “إنــنــي ال أقــل كــفــاءة عــن باقي 
أن حظوظي جيدة  وأرى  المرشحين، 
أتشرف  وإنــنــي  بالعضوية،  الــفــوز  فــي 
الذين  المرشحين  جميع  مــع  بالعمل 
وأشكر  والــكــفــاءة  بالخبرة  يــمــتــازون 
ترشيحي  عــلــى  عيسى  مــديــنــة  ــادي  نـ
بــــي، وأتـــمـــنـــى أن يــحــالــفــنــي  ــه  ــت ــق وث
الــحــظ فــي الــفــوز لــخــدمــة كـــرة السلة 

البحرينية..”.

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــع  رفـ
الشيخ  الهوائية  للدراجات  البحريني 
خالد بن حمد آل خليفة أسمى آيات 
ــتــبــريــك بــاســمــه ونــيــابــة  الــتــهــانــي وال
رياضة  وأســرة  منتسبي  إخــوانــه  عن 
الدراجات الهوائية في مملكة البحرين 
ــمــلــك لــألعــمــال  ــى مــمــثــل جـــالـــة ال ــ إل
ــؤون الــشــبــاب رئيس  اإلنــســانــيــة وشــ
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وذلك بمناسبة حصول فريق البحرين 

ــلــدراجــات الــهــوائــيــة على  مــكــاريــن ل
الترتيب  مستوى  على  الثالث  المركز 
الفرق ضمن منافسات  العام لمسابقة 
ــواف فــرنــســا وحـــصـــول مــتــســابــق  ــ طـ
الفريق مايكل الندا على المركز الرابع 

على مستوى مسابقة الفردي.
وأشاد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للدراجات  البحريني  االتحاد  رئيس 
المتميزة  الــنــتــيــجــة  بــهــذه  الــهــوائــيــة 
الدولي  اإلنجاز  وبهذا  جدا  والرائعة 
مكارين  البحرين  لفريق  الــمــشــرف 
ــي مـــشـــاركـــتـــه الـــنـــاجـــحـــة ضــمــن  ــ فـ

منافسات طواف فرنسا الدولي، التي 
أسابيع   3 مدى  على  مراحله  امتدت 
الشديدة  المنافسة  من  فيها  ما  بكل 
ــقــــوي لـــخـــيـــرة الـــفـــرق  ــ ــور ال ــضـ ــحـ والـ
ألمهر  الواسعة  والمشاركة  العالمية 
أن  على  مؤكدا  العالميين،  الدراجين 
في  تحقق  الــذي  العالي  اإلنجاز  هــذا 
الــســبــاق األكــبــر واألشــهــر فــي العالم 
هــو بفضل الــدعــم الــا مــحــدود الــذي 
الشيخ  سمو  قبل  من  الفريق  يتلقاه 
وبفضل  خليفة  آل  حــمــد  ــن  ب نــاصــر 
والتخطيط  البعيدة  االستراتيجية 

الجيد إلدارة الفريق.
البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  واخــتــتــم 
ومباركته  تهنئته  الهوائية  للدراجات 
بهذا اإلنجاز الكبير الذي أسهم بشكل 
البحرين  مملكة  اسم  إبــراز  في  كبير 
بحسب وصفه والترويج لها في هذه 

البطولة العالمية العريقة.

اللجنة االعالمية

سبورت

سبورت

حسن ياسين

خالد بن حمد 

سبورت

فتح باب التسجيل 
للمشاركة في 

النسخة الثالثة من 
الموسم



األهلي والمنامة.. التحضيرات األخيرة
ــة ــل ــس ال ــرة  ــ ــك ــ ل زيـــــن  لــــــــدوري  األول  ــي  ــائـ ــهـ ــنـ الـ ــة  ــعـ ــوقـ مـ

يختتــم فريقــا األهلــي والمنامــة اليــوم )الثالثــاء( تحضيراتهمــا البدنيــة 
والفنيــة اســتعدادا لموقعتهمــا المباشــرة فــي النــزال األول لنهائــي دوري 
زين لكرة السلة للموسم الرياضي الحالي، والذي سيقام على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

التـــي  الفرصـــة  أن  المؤكـــد  ومـــن 
تحصـــا عليهـــا الفريقـــان للتدريـــب 
والتجهيز لهذه المباراة تعتبر كافية، 
بعدمـــا تم تأجيل سلســـلة المباريات 
النهائية التي كان من المقرر إقامتها 
بدءا من يوم السبت 19 سبتمبر إلى 

يوم غد األربعاء.
ويعلـــم األهلي والمنامـــة أن المباراة 
النهائيـــة األولى تعتبـــر هي الخطوة 
األولى نحـــو منصـــة التتويج، حتى 
مـــن  قائمـــة  الفرصـــة  كانـــت  وإن 

خـــال المواجهتين الثانيـــة والثالثة 
أيضا؛ كـــون الفوز فـــي األولى يعني 
وامتـــاك  الحلـــم،  مـــن  االقتـــراب 
األفضلية في اللقـــاء الثاني واللعب 
تـــام،  وتركيـــز  وهـــدوء  بأريحيـــة 
وبخـــاف ذلـــك، فـــإن األمـــور تكون 
أكثر عقدة بسبب الضغوط النفسية 

والذهنية.
األهلـــي بقيـــادة مدربـــه أحمـــد جان 
والمنامـــة بمدربـــه البرتغالـــي بيدرو، 
خرجـــا مـــن موقعـــة المربـــع الذهبي 

بانتصارين متشابهين على نظيرهما 
المحـــرق والرفـــاع )0/2( لـــكل منهما 
وبلغـــا هـــذه المبـــاراة، ومـــن المؤكـــد 
أنهما عما في األيـــام الماضية على 
تقوية مكامن الخلل التي اكتشفاها 
“دفاعًيـــا  فريقهمـــا  صفـــوف  فـــي 
وهجومًيـــا”، والعمـــل علـــى عاجهـــا 
لكـــي يكونا في أقـــوى صورة ممكنة 

للمواجهة.
بالنســـبة  مكشـــوفة  كلهـــا  األوراق 
أن  المؤكـــد  مـــن  أنـــه  إال  للفريقيـــن، 
تلعـــب الجوانب الفنيـــة والتكتيكية 
التي ســـيعمد المدربان جان وبيدرو 
مهًمـــا  دوًرا  وتطبيقهـــا  إلنتهاجهـــا 
في ترجيـــح كفة العبيهمـــا لتحقيق 

االنتصار.

باالتحـــاد  االنضبـــاط  لجنـــة  أقـــرت 
البحرينـــي لكـــرة القدم عن سلســـلة 
مـــن العقوبـــات بحـــق نـــادي الحـــد 
علـــى خلفية ما حـــدث قبل انطاق 
المباراة التي تم تأجيلها بين فريقه 
مـــع الحالـــة والمقـــرر إقامتهـــا يـــوم 
اإلثنيـــن الماضـــي لحســـاب الجولة 
16 من دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكـــرة القدم، حيث تم تغريم النادي 
1000 دينار، فيما تم سحب بطاقة 
الدخول إلداري الفريق األول أسامة 
المالكـــي وحرمانه من الجلوس في 
المقصـــورة الرئيســـة وشـــطبه مـــن 
سجات االتحاد باإلضافة لحرمانه 

من دخول الماعب.
ويأتـــي ذلـــك، إثـــر تقريـــر مراقـــب 
المبـــاراة الـــذي أوضـــح أن المالكـــي 
لـــم يمتثل لقـــرار التأجيـــل، وقيامه 

ببعـــض الســـلوكيات المرفوضة في 
مضمـــار  علـــى  )التدخيـــن  ماعبنـــا 
الملعب الرياضي، وعدم االستجابة 
لمسؤولي المباراة بعد أن تم إباغه 
بضرورة خـــروج الفريق من أرضية 
الملعـــب وعدم إقامـــة التمرين على 
أرضيـــة االســـتاد، باإلضافة للســـب 
والقذف والشـــتم لمراقـــب المباراة 
واالتحـــاد  المنظميـــن  ومســـؤول 
إدارة  مجلـــس  مـــن  البحرينـــي 

وعاملين بكلمات مسيئة.

أسامة المالكي.. شطب و1000 دينار

أكـــد نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للكرة الطائرة جهاد خلفان أن الموعد 
المقتـــرح إلقامـــة الجمعيـــة العمومية 
لاتحاد اآلســـيوي للكرة الطائرة ربما 
يكـــون بشـــهر نوفمبـــر المقبـــل، إال أن 
االتحاد البحريني لم يتسلم أي تأكيد 

حول الموعد النهائي.
وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية 
رئاســـة  علـــى  االنتخابـــات  إجـــراء 
للـــدورة  القـــاري  االتحـــاد  وعضويـــة 

االنتخابية المقبلة 2020 – 2024.
وأضاف خلفـــان أن اجتماع الجمعية 
العمومية لاتحـــاد الدولي من المقرر 
أن تقام بشـــهر ينايـــر 2021 والبد من 

إقامة عمومية االتحاد اآلسيوي قبله 
بشـــهرين حســـب النظـــام، كمـــا أشـــار 
إلـــى أن االتحـــاد ال يعلـــم لغايـــة اآلن 
إن كانـــت انتخابـــات االتحـــاد القاري 
ستجرى عبر التصويت اإللكتروني أو 
بـــأي طريقة أخـــرى، حيث إن االتحاد 
اآلســـيوي لـــم يجتمـــع التخـــاذ القرار 
بســـبب تفشـــي وباء كورونـــا )كوفيد 
– 19( ومـــن المتوقع أن يحســـم األمر 

في الفترة القليلة المقبلة.
وكان  البحرينـــي  االتحـــاد  أن  يذكـــر 

االتحـــاد البحرينـــي قد اعتمـــد قائمة 
مرشـــحيه لعضوية اللجنة التنفيذية 
لاتحـــاد اآلســـيوي واللجـــان العاملة 
في االتحاد، حيث تم ترشيخ الشيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة لعضوية 
الرئيـــس  ونائـــب  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
جهـــاد خلفـــان كمدقق مالـــي لمجلس 
تـــم  فيمـــا  اآلســـيوي،  االتحـــاد  إدارة 
الـــذوادي  محمـــد  مـــن  كل  ترشـــيح 
لعضوية لجنة التدريب، وعلي السيد 
لعضويـــة لجنـــة األحـــداث الرياضية، 
لجنـــة  لعضويـــة  الفـــردان  ومحمـــد 
الشـــواطئ، وجعفـــر إبراهيم لعضوية 

لجنة الحكام.

الرســمي التأكيــد  بانتظــار  الوطنيــة  االتحــادات 
نوفمبر الموعد المقترح لعمومية آسيوي الطائرة

كســـب فريق الوحدة بقيادة نجمه ونجم منتخبنا الوطني 
حســـين الصيـــاد مواجهـــة فريـــق الصفـــا بفـــارق 3 أهداف 
وبنتيجة )25/28( في المباراة التي جمعتهما عصر اإلثنين 
لحســـاب الجولـــة الثامنة للـــدور النهائي مـــن بطولة األمير 

فيصل بن فهد ألندية الدوري الممتاز لكرة اليد.
وانتهـــى الشـــوط األول بتعـــادل الطرفيـــن )15/15(، إال أن 
الوحدة بســـط ســـيطرته الفنية في الشـــوط الثاني وحقق 
فارقـــا من األهـــداف لينهي اللقاء لصالحـــه. وبذلك، أصبح 
رصيـــد الوحـــدة 20 نقطـــة منفـــردا فـــي صـــدارة الترتيب، 
وحســـم بشـــكل رســـمي لقب الدوري للموســـم الثاني على 
التوالـــي، فيما الصفا تبقى علـــى رصيده 7 نقاط ويتراجع 

للمركز الخامس.
وفـــي مبـــاراة أخرى، حقـــق العبنـــا الدولي علـــي عيد أول 
انتصاره له على صعيد مســـابقة الدوري حينما فاز فريقه 

مضـــر على نظيره األهلـــي بنتيجـــة )29/32(، بعدما انتهى 
أصبـــح  وبذلـــك   .)10/16( أيًضـــا  بتقدمـــه  األول  الشـــوط 

رصيده 8 نقاط متقدًما للمركز الرابع.
يذكـــر أن فريقـــي الصيـــاد وعيـــد ســـيلتقيان يـــوم الجمعة 

المقبل في نهائي كأس األمير سلطان بن فهد.

لقطة لالعب حسين الصياد خالل مباراة الصفا

الوحدة يحافظ على اللقب للموســم الثانــي على التوالي
الصياد يكسب مواجهة السالطنة بالدوري السعودي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  جـــدد 
التعاقد رســـمًيا مع شركة Instat لموسمين 
إضافييـــن، بـــدًءا مـــن الموســـم الرياضـــي 

المقبل 2020 - 2021.
 Instat وجـــاء تجديـــد التعاقـــد مع شـــركة 
لتـــزود بذلـــك األنديـــة المشـــاركة في كأس 
جالـــة الملـــك المفـــدى ودوري ناصـــر بـــن 
حمد الممتـــاز بالتقارير اإلحصائية والفنية 
التقاريـــر  علـــى  عـــاوة  كافـــة،  للمباريـــات 
بالمشـــاركات  الخاصـــة  واإلحصـــاءات 
المســـتويات  علـــى  لألنديـــة  الخارجيـــة 
اآلســـيوية والعربيـــة )دوري أبطـــال آســـيا، 

كأس االتحاد اآلسيوي، البطولة العربية(.
 وفي هذا اإلطار، أشاد نائب رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم للشـــؤون اإلدارية 
والمالية علي بن أحمد البوعينين بالتعاون 
الكبيـــر والمتبـــادل مـــع الشـــركة الروســـية 
Instat عبـــر تجديـــد التعاقـــد معهـــا لمـــدة 
موســـمين إضافييـــن، وذلـــك بعـــد النجـــاح 
الكبيـــر واالســـتفادة المثالية التـــي حققتها 
األنديـــة من خـــال حصولها علـــى مختلف 
التقارير واإلحصاءات في الجوانب الفنية 

المختلفة لاعبيها.
 وقال إنه تفعياً لتوجيهات رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 

خليفـــة آل خليفـــة، من منطلق 
الحـــرص علـــى دعـــم األندية 
الوطنيـــة بمختلف األشـــكال، 
فـــإن االتحـــاد ارتـــأى تمديـــد 
العقـــد لموســـمين إضافييـــن، 
خصوًصا لما قدمته الشـــركة 
الماضييـــن  الموســـمين  فـــي 

مـــن إحصائيـــات رقميـــة وفنية، 
فـــي  المدربيـــن  بدورهـــا  ســـاعدت 

معرفة مدى تطور مســـتوى األداء لاعبين 
وســـهولة اتخـــاذ القـــرارات الفنيـــة داخـــل 

المستطيل األخضر.
 وأشار إلى حرص االتحاد على تنويع سبل 

الدعم لألندية الوطنية، ومنها 
في الجانب الفني عبر تعزيز 
عمـــل الكـــوادر الفنيـــة علـــى 
مســـتوى المدربيـــن، مبيًنا أن 
التعاقد مع الشـــركة الروسية 
إحصائيات  بتقديـــم  المكلفة 
شاملة عن المباريات المقامة 
في المسابقات المحلية لألندية 
بإمكانـــات  االرتقـــاء  شـــأنها  مـــن 
المدربيـــن مـــن جهـــة، وتعزيـــز أداء فرقهم 
مـــن جهـــة أخـــرى، بمـــا يســـهم فـــي تقويـــة 
المســـتويات الفنيـــة التي تنعكـــس بدورها 

على التنافس والندية.

 Instat وأكد البوعينين أن ما قدمته شركة 
خال الموسمين الماضيين من تقارير فنية 
مفصلة باستخدام تقنيات حديثة للتحليل 
أســـهمت في تعزيز رؤية االتحاد البحريني 
لكرة القدم الفنيـــة، وذلك من خال تطوير 
مســـتويات األنديـــة التـــي تشـــكل العصـــب 

الرئيس للمنتخبات الوطنية.
 ولفت إلى الهدف العام المرجو من تجديد 
خدمـــة  تقديـــم  فـــي  والمتمثـــل  التعاقـــد 

مميـــزة لألنديـــة، عبـــر توفير أكبـــر قدر من 
المعلومـــات واألرقـــام الموثقـــة التي يمكن 
أن تفيـــد األجهـــزة الفنيـــة للفـــرق للوقوف 
على مســـتوى أداء الاعبين. وأضاف علي 
البوعينيـــن: “البيانات الدقيقة التي وفرتها 
شـــركة Instat وساهمت في تحقيق نتائج 
علـــى  االتحـــاد  شـــجعت  لألنديـــة  أفضـــل 
المضـــي قدًمـــا فـــي مثـــل هـــذه الخطـــوات 

التطويرية.

تقديــم إحصــاءات وتقارير فنية متكاملــة لألندية في الموســمين المقبلين

 ”Instat“ اتحاد القدم يجدد التعاقد مع شركة
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أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة عــن فخره واعتــزازه بتفاعــل القطاع 
الخاص في دعم مختلف األنشــطة والفعاليات الشــبابية والرياضية الســيما على مســتوى كرة القدم، مضيًفا أن هذا التفاعل يعزز 
دوره كشريك رئيسي في نجاح الجهود الداعمة للشباب والرياضة البحرينيين، لمواصلة السير من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات 

المشرفة التي تدعم مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية على مختلف األصعدة.

 ورحب الشـــيخ علـــي بن خليفة آل خليفة 
كأس  لرعايـــة  “بتلكـــو”  شـــركة  بانضمـــام 
جالـــة الملـــك المفدى لكرة القـــدم ودوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموســـم 
الرياضي 2020-2019، معتبًرا أن انضمام 
الشـــركة لقائمة الرعاة يعـــد إضافة كبيرة، 
وستســـهم في الظهور المميـــز، األمر الذي 
يعود بالمردود اإليجابي في دعم وتطوير 
المســـتوى العـــام للمســـابقتين، مثنًيـــا على 

الـــدور البـــارز الـــذي تلعبـــه شـــركة “بتلكو” 
في تأكيـــد حضورها وتواجدهـــا في دعم 
مختلـــف الفعاليـــات الرياضيـــة، خصوًصـــا 
على مســـتوى كرة القدم، مؤكًدا أن تقديم 
الرعايـــة والدعـــم يعـــد انعكاًســـا لحرصهـــا 
الدائـــم علـــى تحقيـــق الشـــراكة والتعـــاون 
مع مختلـــف الجهات الرياضية بما يســـهم 
فـــي تطـــور الرياضـــة البحرينيـــة، موجًهـــا 
فـــي الوقت ذاتـــه الشـــكر والتقدير لرئيس 

مجلس إدارة الشـــركة الشـــيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، على التفاعـــل وتقديم 
وإنجـــاح  إبـــراز  فـــي  للمســـاهمة  الرعايـــة 
المســـابقتين، والتعاون البنـــاء مع االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم نحو إبـــراز وإنجاح 

أنشطته وفعالياته.
 مـــن جهته، أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة “بتلكو” الشـــيخ عبدهللا بن خليفة 
آل خليفـــة عن اعتزازه بانضمام الشـــركة 

لدعـــم  والمســـاهمين  الرعـــاة  لمجموعـــة 
مســـابقة كأس جالة الملـــك المفدى لكرة 
القـــدم ومســـابقة دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، مؤكًدا أن الشـــركة 
لـــم تتـــوان عـــن تلبيـــة الدعـــوة المقدمـــة 
مـــن االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم في 
المســـابقتين،  لهاتيـــن  كـــراع  الدخـــول 
مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي إبـــراز وإنجاح 

المسابقتين على النحو الذي يتناسب مع 
مكانتهما في الوسط الرياضي البحريني.

 وأضـــاف الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفة آل 
خليفـــة أن تقديم الدعم والرعاية يعكس 
بشـــكل واضـــح النهـــج الـــذي تســـير عليه 
شـــركة “بتلكو” في تفعيل الدور الحقيقي 
الخاصـــة،  والمؤسســـات  للشـــركات 

للمشـــاركة في دعم الفعاليـــات الرياضية 
الســـيما علـــى مســـتوى كـــرة القـــدم، بمـــا 
يسهم في تنفيذ رؤية ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشـــئون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لارتقاء 
جميـــع  علـــى  البحرينيـــة  القـــدم  بكـــرة 

األصعدة.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة: رعاية “بتلكو” ستساهم بتحقيق األهداف
عبداهلل بن خليفة: فخورون برعاية “أغلى الكؤوس” ودوري ناصر بن حمد

علي بن خليفة عبدالله بن خليفة 

علي البوعينين

علي مجيدحسن علي

علي مجيد

سبورت

أسامة المالكي



حاول أن تستغل الجزء األول من اليوم بأفضل 
طريقة.

استغل كل فرصة أمامك للنجاح واالنطالق 
بعيدا.

اليوجا ستكون عوًنا لك في األيام المقبلة.

المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هي 
عليه اآلن.

استمتع مع عائلتك لوقت أطول كما كنت تفعل 
في الماضي.

تمهل قبل أن تصدر أحكامك على األشخاص 
واألصدقاء.

األمور ستبقى على ما يرام، طالما ابتعدت عن 
سوء الفهم.

اعد عالقتك بأحد األصدقاء واخرج معه فترات 
طويلة.

عليك أن تتعامل بحذر أثناء التعامل مع األدوات 
الكهربائية.

في الفترة المقبلة ستتلقى عددا من العروض 
التي قد تحقق حلمك.

من المتوقع أن تحقق بعض النجاحات الكبرى 
في العمل.

االنضباط وااللتزام هما مفتاح صحتك الجيدة 
اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أيــدت محكمــة فــي مصــر حكــم بــراءة الفنــان أحمد عز 
من تهمــة التعدي علــى الفنانــة زينة وشــقيقتها داخل 
أحد الفنــادق بمدينــة العلمين. وكتب المحامي أشــرف 
عبدالعزيــز، مبــروك للفنــان أحمــد عــز جنح مســتأنف 

العلميــن تؤيد البــراءة، والحكم على اآلخريــن بالغرامة 10 
آالف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آالف جنيه لمصلحة عز. 

وتعــود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما شــهد أحد الفنادق في منطقة 
الساحل الشمالي بمحافظة مطروح المصرية تبادال للشتائم بين الطرفين.

ينطلــق تصويــر فيلــم “بــرة المنهــج” للفنــان ماجد 
الكدوانــي بعــد 5 أيــام فــي الديكــورات المخصصــة 
بالعمل، الــذي قــام بمعاينتها مخــرج العمل عمرو 
ســامة، داخــل مدينة الشــيخ زايد ومدينــة 6 أكتوبر، 

ومناطــق متفرقــة بالقاهرة، والعمل مــن تأليف خالد 
دياب وتشاركه في بطولة العمل النجمة روبي. من ناحية 

أخرى، انتهى الكدواني من تصوير مشــاهده في فيلم “مش أنا” للنجم تامر 
حسني، إذ يظهر في أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل.

تعاقدت النجمة نيللي كريم بشــكل رســمي علــى البطولة 
النســائية بفيلــم “العميل صفر”، من بطولــة النجم أكرم 
حسني، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج وائل عبد الله. 
وتجري الشــركة المنتجة حاليا إبرام باقي التعاقدات، بناء 

على قائمة الممثلين، الذين وضع أســماءهم مخرج العمل 
محمد ســامي، والمقــرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شــهر 

أكتوبر المقبل. يشار إلى أن نيللي قدمت آخر أعمالها مسلسل “بـ 100 وش”، من 
بطولة آسر ياسين ومصطفى درويش وإسام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين.

العميل صفربرة المنهجبراءة أحمد عز
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المحرق العريقة.. مدينة تحس وتتنفس وتشعر كما يحس ويشعر اإلنسان

“حروفيات”.. أساسات اللوحة الفنية وأبعادها بمشاركة كبيرة

عرض تلفزيـــون البحرين يـــوم الخميس الماضي 
الجـــزء الثانـــي مـــن البرنامـــج الوثائقـــي “تاريـــخ 
المحرق”، المكون من 10 أجزاء، الذي يســـتعرض 
تاريـــخ المحرق فـــي مختلف المياديـــن، كتواريخ 
ودور  واألنديـــة  والمســـارح  المـــدارس  إنشـــاء 
الطرب الشـــعبية، وأهمية المحرق كميناء تجاري 
قديـــم وذات شـــهرة فـــي الغوص، وكذلك أســـماء 
الفرجان المعروفة. وتحدث في الجزء الثاني كل 
من: ســـعيد الحمـــد، عبدالعزيز صويلح، الشـــيخة 
هيـــا بنـــت علـــي آل خليفـــة، علي عبـــدهللا خليفة، 
خالـــد العلوي، الشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة 
وغيرهـــم، في صورة جميلـــة رائعة تعكس عراقة 

تلك المدينة.
 وأكـــد علـــي عبـــدهللا خليفـــة أن المحـــرق مدينـــة 
تتنفـــس وتشـــعر كمـــا يحـــس ويشـــعر اإلنســـان، 
والعجيب في هذه المدينة أن الذي يعيش فيها ال 

ينساها أبدا، والسبب هو الحب الكبير والمترابط 
بيـــن النـــاس، والتكوين الديموغرافـــي للبيوت، إذ 
تجد أن البيوت مالصقة لبعضها البعض ومتقابلة.

وذكـــر ســـعيد الحمـــد أن موقـــع المحـــرق أضـــاف 
للكثيـــر من التخيل واإلبداع، ففـــي المحرق هناك 
البســـاتين والعيون وهذا بحد ذاتـــه عالم، والبحر 
يالمـــس تلـــك البســـاتين والعيون، وهـــذه المناظر 
كلها تفتح أبـــواب الخيال أمام أصحاب المواهب 
كاألغانـــي  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  لإلبـــداع 

والقصص والروايات.
وبـــدوره، قـــال الشـــيخ خالد بن خليفـــة آل خليفة 
“إن مدينـــة المحرق اشـــتهرت بالمبانـــي والقصور 
خصوصا قصر الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
الـــذي اعتبر مقرا للحكم ومقرا لإلدارة السياســـية 
فـــي البالد، وكان ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
يســـكن فـــي هـــذا القصـــر أكثـــر مـــن 8 أشـــهر فـــي 
السنة، ويستقبل فيه رؤساء الدول واألهالي في 

مجلسه العامر”.
وفـــي الجزء الثالث من البرنامج، الذي ســـيعرض 
فـــي تمام الســـاعة الخامســـة والنصف من مســـاء 
ســـبتمبر،   24 الموافـــق  المقبـــل  الخميـــس  يـــوم 
ســـيتحدث كل من: الشيخ راشـــد بن عبدالرحمن 
آل خليفة، جمال شاهين، خليل المريخي، عيسى 
هجرس، إيمان الســـعد وســـلوى بخيت “أم هالل” 
عـــن موضـــوع الطـــب الشـــعبي، صناعـــة الســـفن، 
مدرســـة الهدايـــة، الـــوالدة “أم جـــان” ومواضيـــع 

أخرى مشوقة عن مدينة المحرق.
يذكـــر أن مـــدة البرنامج نصف ســـاعة، ويعاد يوم 
الســـبت الســـاعة التاســـعة مســـاء، والبرنامـــج من 
بحـــث وإشـــراف عام الشـــيخ عيســـى بـــن خليفة 
آل خليفـــة، وإخـــراج محمـــد الشـــوملي، وإعـــداد 
سلوى إلياسي، ولولوة بودالمة، والمونتاج بشرى 
الظاعـــن، ومتابعـــة اإلنتاج صالح قمبـــر والتعليق 

عبدهللا يوسف.

أقــام مركــز البريــة والحبــر للفنــون أخيــرا ورشــة تدريبيــة بعنــوان ”حروفيــات“، تحت 
إشــراف وتوجيه الخطاط والمدرب المعتمد عزيز قاســم لمجموعة من المتدربين مع 

المحافظة على كل قوانين التباعد الصحية.

وتناولت الورشـــة أساســـات اللوحة الفنية 
وأبعادهـــا، والكثيـــر مـــن أســـاليب االبتكار 
وطرح أعمال مختلفة، ودراسات تحليلية 
لنتـــاج مختلف مـــن ألوان ومـــدارس عدة، 
أدت إلى نتائج فكرية منوعة ألعمال فنية 

لجميع الطلبة المشاركين.
وشـــارك الزميل فنان الخط بـ “البالد” علي 
جمعة من قسم اإلخراج الفني في الورشة 
اإلبداعية، وعلق على هذه المشاركة بقوله 
”كانـــت ممتعة جًدا ومثريـــة، فتحت آفاًقا 
جديـــدة وواســـعة لـــدى جميـــع المتدربين 
والمشـــاركين، وشخصيا أيقنت أن اإلبداع 
ليـــس له صـــورة واحدة وليس لـــه حدود، 
وســـيختلف النتاج بعدها ليتجه نحو أفق 

أوسع وإدراك أكبر“.
فيما علق المتدرب الخطاط السيد عدنان 
شـــرف ”تشـــرفت بالتعرف علـــى مجموعة 
من الفنانين والخطاطين وأتمنى أن التقي 
بهم فـــي دورات وفعاليـــات مقبلة، الدورة 
كانت ممتعة جدا وتعرفت على الكثير من 

المعارف فيها، واكتســـبت مهارات جديدة 
وذلك بفضل األســـتاذ القدير عزيز قاســـم، 
الـــذي ال يألـــو جهدا فـــي ســـبيل تقديم أي 
معلومة للمتدربين وبإخالص، وسينعكس 
هـــذا على أعمالـــي القادمة، وذلك ألن خط 
البســـتان أعجبنـــي جـــًدا وســـأعمل علـــى 

تكثيف جهدي في التدرب عليه“.

وبـــدوره، قـــال الخطـــاط رضا عبـــاس “إن 
الخـــوف الـــذي كان يعتريـــه فـــي الشـــروع 
مـــن  وغيرهـــا  ”كانفـــاس“  بلوحـــة  بالبـــدء 
الخامات قد تالشى، وأنه أصبح اآلن أكثر 
جرأة فـــي التعامل مع األدوات الفنية،وأن 

األمـــر ليس بتلـــك الصعوبـــة والتعقيد كما 
ظن ســـابًقا، وذلك بفضل األسلوب الوافي 
الذي اعتمده األستاذ عزيز في شرحه لنا”.
وأكـــدت الخطاطة زهـــراء عبدالحي على 
أهميـــة هذه الـــدورة، وأن الطرح المختلف 

الـــذي يحاكـــي العقـــول البد أن يـــؤدي إلى 
نتائج متنوعة وجميلـــة، وقالت “أرجو أن 
تســـتمر هذه الورش التي من شأنها زيادة 

المخزون الفكري واإلبداعي للهواة”.
وقـــال مقـــدم الورشـــة عزيـــز قاســـم فـــي 

تصريح خاص لـ “البالد”: ”إن هذه الورشـــة 
هـــي بدايـــة حلقـــة لسلســـة ورش متتابعة 
ســـتقام بـــإذن هللا، ولـــدورات قادمـــة فـــي 
الخـــط العربـــي للحفـــاظ علـــى هـــذا اإلرث 

العريق“.
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 1988
الرئيس اللبناني أمين الجميل 

وقبل نهاية واليته بساعات يعلن 
تشكيل حكومة عسكرية برئاسة 
قائد الجيش العماد ميشال عون، 
وذلك بعد فشل مجلس 
النواب بانتخاب رئيس 

للجمهورية ونهاية 
واليته.

 1862
الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في الواليات المتحدة.

 1949
االتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية األولى.

 1952
 انتخاب كميل شمعون رئيًسا للجمهورية اللبنانية.

 1980
 نشوب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات.

 1211
 مولد ابن خلكان، مؤرخ وقاض وأديب من أعالم مدينة دمشق.

بعد 6 سنوات 
زواج من 

كريستوفر 
فرنش، أعلنت 

النجمة آشلي 
تيسدال 

 High“ بطلة
School Mu-
sical”، عن 

حملها بطفلها 
األول.

وتفاعل 
عشاقها مع 

هذا الخبر 
بشكل كبير.
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أطلـــق بيت التمويـــل الكويتي - البحرين “بيتـــك”، خدمة إصدار 
بطاقـــات الصـــراف اآللي بشـــكل فـــوري للزبائن الكـــرام الحاليين 
والجـــدد في جميع فروع البنك. وســـتمكن هـــذه الخدمة الزبائن 
من إصدار البطاقات واختيار الرقم الســـري بشكل فوري في أي 
مـــن فروع بيت التمويل الكويتي-البحرين المنتشـــرة في أنحاء 
البحرين. وتأتي الخدمة الجديدة، ضمن مساعي البنك الدؤوبة 
واســـتراتيجيته التـــي تهدف إلى االرتقـــاء بالخدمات المصرفية 

الرقمية وتحسين تجربة العمالء وخدمتهم بشكل أفضل.
وقـــال مديـــر تنفيـــذي ورئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
والخدمـــات المصرفية الخاصة في “بيتك”، خالد المعرفي “يأتي 
إطالقنـــا لهـــذه الخدمـــة فـــي إطـــار مســـاعينا المســـتمرة لتطوير 
منتجاتنـــا المصرفيـــة بهدف تلبية احتياجـــات زبائننا وتجربتهم 
المصرفية فـــي الفروع. وأضاف المعرفي “لقد حرصنا من خالل 
عملنـــا على إطـــالق هـــذه الخدمة علـــى أن نوفر لزبائننـــا الراحة 
وســـهولة االســـتخدام والحمايـــة، لضمان حصولهـــم على تجربة 
مصرفية متكاملة، وذلك عبر تحديث أجهزة الصراف اآللي التي 
تعمـــل بتقنية الالتالمـــس “Contactless” وأيضًا إتاحة الفرصة 

.”Skiplino للزبائن في حجز مواعيدهم عن طريق تطبيق

ومـــن جانبه، قال رئيـــس إدارة البطاقات والقنـــوات اإللكترونية 
لـــدى “بيتـــك”، عبـــد الرحمـــن الخـــان “إن ســـعي البنك إلـــى تعزيز 
تجربـــة زبائنه عبر تقديم خدمات رقميـــة متميزة ومتطورة من 
شـــأنها أن تعـــزز مـــن رضاهم، حيث ســـيتمكن الزبائـــن من خالل 
هـــذه الحلـــول الجديـــدة والمبتكرة من إصـــدار بطاقات الصراف 
اآللي لهم بشكل آمن و فوري في غضون دقائق فقط واستبدال 
بطاقاتهـــم الحاليـــة باإلضافـــة إلـــى تجديـــد بطاقاتهـــم منتهيـــة 

الصالحية”.

“بـــي. الماليـــة  البحريـــن  شـــركة  حققـــت 
اف.ســـي”، الرائدة واألقـــدم في تخصص 
مجـــال تحويل األمـــوال وصرف العمالت 
ا مع  ا مهًمَ األجنبيـــة فـــي المملكـــة، إنجـــاًزَ

افتتاح فرعها في شارع الشيخ حمد.
ويعـــزز الفـــرع الجديد فـــي المنامة مكانة 
ذات  الشـــركة  باعتبارهـــا  “بي.اف.ســـي” 
أوســـع شـــبكة فـــروع فـــي البحريـــن فـــي 
مجالهـــا. وافتتـــح الفـــرع رســـميا المديـــر 
العـــام – التجزئـــة ديبـــاك نير، يـــوم األحد 
20 سبتمبر في الساعة ٨ صباحا بحضور 
أعضـــاء آخرين من اإلدارة العليا في “بي.

اف.سي”.
ويقع الفرع في المنامة بالقرب من مخبز 
الدســـمة ومقابل نستو ســـوبرماركت، كما 
ستكون مواعيد العمل ابتداء من الساعة 
٨ صباحـــا حتـــى ١٠ مســـاًء طـــوال أيـــام 

األسبوع.

مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  الفـــرع  ويقـــدم 
الخدمات لتحويـــل األموال عالميا بطرق 
EzRe- “ســـريعة وموثوقـــة، بما في ذلـــك 

إلـــى  إضافـــة   ،”MoneyGram“ و   ”mit
أكثر من 40 عملة عالمية للشـــراء أو البيع 

بأسعار الصرف الرائدة في السوق.
الفـــرع،  بافتتـــاح  االحتفـــال  وبمناســـبة 
أهـــدت “بي.اف.ســـي” هدايـــا لـــكل عميل 

أجـــرى معامـــالت فـــي اليـــوم األول مـــن 
“بـــي. افتتـــاح  علـــى  وتعليًقـــا  االفتتـــاح، 

اف.ســـي” لفرعهـــا الجديـــد، قـــال ديبـــاك 
نيـــر: إن الهدف األســـاس من فتـــح الفرع 
الجديد هـــو ضمان الراحة لجميع عمالئنا 
ا، واســـتمراًرا  الذيـــن هـــم فـــي تزايـــد دائًمَ
لتعزيـــز  “بي.اف.ســـي”  الســـتراتيجية 

العالقات مع عمالئها .

عبد الرحمن الخانخالد المعرفي

ــن والـــجـــدد ــي ــي ــال ــح ــن ال ــائ ــزب ــل ــه ل ــروعـ ــل فـ ــي كـ فـ ــرب مـــن مــخــبــز الــدســمــة ــق ــال ــامــة ب ــن ــم ــقــع فـــي ال ي
“بيتك” يطلق خدمة فورية إلصدار البطاقات “BFC” تفتتح فرعها بشارع الشيخ حمد

“ألبــا” وجامعــة البحــريــن توقـعــان مـذكــرة تفــاهــم
وقعـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، 
مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين، وذلك 
يوم اإلثنين الموافق 14 ســـبتمبر 2020. 
وتقضـــي مذكـــرة التفاهـــم هـــذه بإنشـــاء 
برنامج تعاون بين الجانبين في عدد من 
البرامج البحثية واألكاديمية، حيث وقع 
االتفـــاق كل من رئيس جامعـــة البحرين 
األســـتاذ الدكتـــور رياض يوســـف حمزة، 
ألبـــا علـــي  والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

البقالي، وذلك في مقر الشركة. 
وخـــالل حفـــل توقيـــع المذكـــرة، بحـــث 
الجانبان آخر تطورات المشروع البحثي 
وجامعـــة  ألبـــا  شـــركة  بيـــن  المشـــترك 
البحريـــن والـــذي سيســـاهم فـــي تعزيـــز 
جهـــود الشـــركة لتبني الطاقة الشمســـية 
المتجـــددة، ممـــا يضمن تأمين مســـتقبل 
مســـتدام لألجيـــال القادمـــة. وتأتي هذه 
الخطـــة  أهـــداف  مـــع  تماشـــًيا  المبـــادرة 

وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
الطاقـــة وكذلـــك التوجـــه االســـتراتيجي 
في شـــركة ألبـــا بالتحول نحـــو األلمنيوم 

األخضر.
وقال رياض حمزة “نحن ســـعداء للغاية 
بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة ألبا التي 
تعـــد إحـــدى كبـــرى الشـــركات الصناعية 
فـــي مجـــال صهـــر  العالـــم  فـــي  الرائـــدة 
وإنتاج األلمنيوم، ونود أن نؤكد على أن 
هذا االتفاق يمهـــد لتعاون أكبر خصوصًا 
في مجاالت البحـــث العلمي، والتدريب، 

وتحسين البرامج األكاديمية”. 
كما قدم رئيس الجامعة شـــكره وتقديره 

المتواصـــل  دعمهـــا  علـــى  ألبـــا  لشـــركة 
ضمـــن  الطلبـــة  واســـتقبالها  للجامعـــة، 
برامـــج التدريـــب العملـــي فـــي مختلـــف 
واإلداريـــة،  الهندســـية  التخصصـــات 
ومشـــاركة مهندســـيها فـــي الكثيـــر مـــن 
الصناعيـــة  للبرامـــج  المشـــتركة  اللجـــان 

والهندسية في الجامعة. 

ومـــن جهتـــه، قـــال علـــي البقالـــي “تأتـــي 
مذكـــرة التفاهم هذه كامتداد للعديد من 
مبادرات التعاون المشـــترك بين الشـــركة 
والجامعـــة فـــي مختلف المجـــاالت على 
مدى الســـنوات. هـــذه الشـــراكة الوطنية 
من شأنها أن تعزز من جهودنا المشتركة 
مـــن  البشـــري  العنصـــر  فـــي  لالســـتثمار 

خالل تأهيـــل وتطوير الكـــوادر الوطنية 
الرؤيـــة  أهـــداف  فـــي دفـــع  ممـــا يســـهم 

اإلقتصادية لمملكة البحرين 2030”. 
فـــي  االتفـــاق  أن يســـاهم  المقـــرر  ومـــن 
المختلفـــة،  البحثيـــة  المشـــاريع  إجـــراء 
وإشـــراك طلبـــة برامـــج الدراســـات العليا 
فـــي إجـــراء البحـــوث والدراســـات ذات 

األهمية لشركة البا، باإلضافة إلى تطوير 
البرامـــج األكاديميـــة التـــي تدعـــم قطاع 
الصناعة في البحريـــن. ويقضي االتفاق 
أيضًا بدعم برامج التدريب الداخلي لكل 
مـــن الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التدريس، 
المعلومـــات  تبـــادل  إلـــى  باإلضافـــة 
والمنشورات العلمية والتقنية المشتركة.

لتعزيز التعاون 
العلمي والبحثي
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البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل  اختتـــم 
أقامهـــا  التـــي  بيـــروت”  “يـــا  مبـــادرة 
البحريـــن”  ســـنتر  “ســـيتي  بمجمـــع 
لتشـــجيع الزوار على المســـاهمة في 
دعم ضحايـــا االنفجار الذي وقع في 
مرفـــأ بيروت مطلع شـــهر أغســـطس 
الماضـــي الذي ذهـــب ضحيته مئات 
القتلـــى وآالف الجرحـــى وأّدى إلـــى 

تشريد مئات اآلالف. 
وأوكل الهـــالل األحمـــر مهمـــة إدارة 
لعـــدد  بالمجمـــع  التبرعـــات  منصـــة 
مـــن متطوعيـــه الذيـــن بـــادروا إلـــى 
بـــذل ما في وســـعهم مـــن جهود من 
أجـــل تعريف رواد المجمـــع بالجهود 

التـــي ينهض بهـــا الهـــالل األحمر في 
تقديم مســـاعدات إغاثية وإنســـانية 
فـــي  والمتضرريـــن  للمحتاجيـــن 

بيروت.
وقـــال رئيس لجنة العالقـــات العامة 
فـــي الهـــالل األحمـــر البحريني، علي 
كاظـــم مـــدن “لقـــد حظيـــت المنصـــة 
على مـــدى أســـبوعين ومن الســـاعة 
العاشـــرة  وحتـــى  صباحـــا  العاشـــرة 
مساء بإقبال الفت من زوار المجمع 
تبرعـــوا  ومقيميـــن  بحرينييـــن  مـــن 
لضحايـــا انفجار بيـــروت، كما تفاعل 
مـــع هـــذه المبادرة عدد من مشـــاهير 

السوشيال ميديا في البحرين”.

الهالل األحمر البحريني و“كالم مس” يدعمان بيروت

ــش “هــــاونــــدز تـــوث” ــق ــن ــزيـــن ب ــاء مـ ــن ــي ــم ــز ب تــتــمــي
ساعة “L.U.C XP Il SartoKiton”.. األناقة بالبساطة

تستهل دار شوبارد من خالل ساعة 
أول   ،”L.U.C XP Il SartoKiton“
KitonAte- “تعاون لها مع دار كيتون 
liers” اإليطاليـــة لألزيـــاء الرجاليـــة 
الفاخرة. ويقتصر اإلصدار المحدود 
مـــن هـــذه الســـاعة على 100 ســـاعة 
ومصنوعـــة  النحافـــة  فائقـــة  فقـــط 
 )DLC( مـــن الســـتيل المطلي بمـــادة
المصقـــول بتقنيـــة ضـــخ الحبيبات، 
مزيـــن  بمينـــاء  الســـاعة  وتتميـــز 
بنقـــش “هاونـــدز تـــوث” وســـوار من 
الكشـــمير بلون رمـــادي يميل للزرقة 
وبطانـــة مـــن جلـــد التمســـاح بلـــون 
أحمر. ويتكّفل بالتفوق الميكانيكي 
للســـاعة حركـــة ميكانيكية من عيار 
تعبئـــة  ذات   )L.U.C 96.53-L(
أوتوماتيكية مـــزودة بدوالب تعبئة 
متناهـــي الصغر مصنـــوع من معدن 
التنغســـتن، بينما تضمن تكنولوجيا 
مـــن  احتياطـــي   ”Chopard Twin“

الطاقـــة يـــدوم ألكثـــر مـــن يوميـــن. 
الســـاعات  أفضـــل  بذلـــك  لتتحلـــى 
مـــن  بلمســـة  الفاخـــرة  السويســـرية 
األناقة اإليطالية ذات الطابع العملي 

المريح.
 )L.U.C XP( ســـاعات  تشـــتهر 
الفائقـــة النحافـــة بأناقتها المشـــبعة 

بالنقـــاء والبســـاطة، فترتـــدي “حّلة” 
أنيقـــة صنعتها بدقـــة متناهية أيدي 
الحرفييـــن في ورشـــات دار كيتون 
“KitonAteliers”. ويســـمو اجتمـــاع 
صانعة الساعات السويسرية مع دار 
األزياء اإليطالية ليتألق بين مصاف 
النجـــوم، حيـــث تمثـــل كال الداريـــن 

شـــركتين بملكيـــة عائليـــة وتلتزمان 
بذات الرؤية تجاه التقاليد والحرف 
هاتيـــن  جمعـــت  وقـــد  اليدويـــة، 
األناقـــة  مجـــال  فـــي  العمالقتيـــن 
الرجاليـــة بين خبراتهمـــا لتبدعا معًا 
 .”L.U.C XP Il SartoKiton“ ســـاعة
فمـــن جهـــة، يركـــز كارل-فريدريـــك 
شـــوفوليه، الرئيـــس الشـــريك لـــدار 
شـــوبارد، الذي أنشـــأ مصنع شوبارد 
فـــي العـــام 1996، من خـــالل رؤيته 
للســـاعات الفاخـــرة التقليديـــة على 
عالمنـــا المعاصـــر وإبداعـــات القـــرن 
الواحد والعشرين. ومن جهة أخرى، 
لتالميـــذ  الخصـــب  اإلبـــداع  يبـــرز 
“ســـيرو باونـــي”، باعتبـــاره مؤســـس 
دار كيتون )KitonAteliers( لألزياء 
الفاخرة فـــي عام 1968، والذي كان 
يـــرى بـــأن: “الرجـــال مصـــدر إلهام ال 
ينضب، فكل خطـــوة من خطواتهم 

بمثابة دعوة لإلبداع”. 
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أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحـــد بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 
المحلليـــن الماليين المعتمدين في البحرين عن ختام 
ناجح لبرنامج التدريب العملي للخريجين الجامعيين 
لصيف عام 2020 حيث استقبل البنك بهذه المناسبة 
نحـــو 10 خريجين من مختلـــف الجامعات البحرينية 
ممن التحقوا بهذا البرنامج في دورته لهذا العام التي 
عقـــدت ألول مرة بصـــورة افتراضية وروعي فيها أن 
تكفل ذات المســـتوى العالي من التفاعل واالســـتفادة 
النظريـــة والعملية المعتادة والمتوخـــاة من مثل هذا 

البرنامج.
 انطلـــق برنامـــج التدريـــب مـــن قبـــل إدارة المـــوارد 
بهـــدف تنميـــة  للبنـــك منـــذ عـــدة ســـنوات  البشـــرية 
المواهـــب البحرينيـــة الشـــابة ليتم توظيفهـــا من قبل 
القطـــاع المصرفي بشـــكل عـــام. كما يهـــدف البرنامج 
الكتشاف أكثر المواهب تميزًا، والذين قد يتم اختيار 

بعضهم الحقًا للعمل في البنك حسب الحاجة.
ويتم منح المتدربين الفرصة الكتســـاب خبرة شاملة 
تغطـــي مختلـــف جوانب القطـــاع المصرفـــي، بما في 
ذلك المفاهيم األساسية، الديناميكيات، والتطبيقات 
العملية. يتمثل الهدف الرئيســـي للبرنامج في توفير 
متدربيـــن من أعلـــى الكفاءات وعلى إلمـــام بمختلف 
المهارات المطلوبة في بيئة مصرفية حديثة، ســـواًء 

أكانـــت مهـــارات تحليليـــة أم تنفيذيـــة. كمـــا يشـــجع 
البرنامـــج المتدربين على التفكيـــر اإلبداعي ليقوموا 
بتحســـين المنتجات المالية من خالل طرح أفكارهم 
وتصوراتهـــم عـــن الفجـــوات بين مـــا يقدمـــه القطاع 
المصرفي وما يحتاجه الســـوق المحلي وكيفية ســـد 
هـــذه الفجوات. وســـتكون لديهم أيضـــًا فرصة العمل 

على تطوير أنظمة البنك وعملياته الداخلية.

ــن الـــحـــالـــيـــيـــن والــــجــــدد ــ ــائ ــ ــزب ــ ــل ــ فـــــي كـــــل فـــــروعـــــه ل

“األهلي المتحد” يطلق التدريب الصيفي االفتراضي
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طائرة “الال-مكان” أقلعت وعادت بعد ألفي كيلومتر
عــادت طائرة مليئــة بالركاب ادراجها إلى مطــار اإلقالع، بعد 
رحلــة قطعــت خاللها، ذهاًبا وإياًبا، أكثر من 1300 ميل )ألفي 

كيلومتر(، أما الوجهة فكانت إلى “الال-مكان”.
وحلقت الطائرة على بعد حوالي 650 ميالً شماالً )1046 كم( 
مــن تايوان، وشــاهد الــركاب معالم جزيرة العطــالت الكورية 
الجنوبية جيجو، قبل أن تعود مرة أخرى إلى حيث أقلعت.

أمــا حــل “اللغز الغريب” فيكمن في مفارقة شــديدة البســاطة 
هــي أن الرحلــة برمتها كانت مخططــة إلتاحة الفرصة للناس 
مجــددا لتجربــة الســفر بالطائــرات، فــي وقــت ال يرغــب فيــه 
كثيــرون، أو ال يســتطيعون، الذهــاب فــي إجــازات خارجيــة 
بســبب فيــروس كورونــا. وحملــت رحلة طائرة شــركة “تايغر 
إيــر” التايوانيــة، الســبت 120 شــخصا، بعضهــم ارتــدى الــزي 
الكــوري التقليــدي، وحلقــت علــى ارتفــاع منخفــض لمنحهــم 
رؤيــة جيــدة للجزيرة. وتــم فحص درجة حــرارة الركاب في 

مطار “تاويوان” في تايبي قبل الصعود إلى الطائرة.
وقال الراكب تشــين شــو-تزو )43 عاما( “أشعر أنني لم أسافر 
للخارج منذ فترة طويلة وأعتقد أن هذا الحدث مميز للغاية. 

إنه صفقة جيدة”، بحسب ما أوردت “سكاي نيوز”.
وتراجع الســفر جوا في المنطقة بنســبة 97.5 % بعد تفشــي 

وباء كورونا، وفًقا التحاد خطوط آسيا والمحيط الهادئ.

لبعــض الطياريــن  وتســمح تلــك الرحــالت الســياحية أيًضــا 
بالحفاظ على تراخيصهم سارية.

وقدمــت شــركات طيران أخــرى، مثل كانتاس، وشــركة “أول 
نبيــون” اليابانيــة، فرصــا لشــراء “رحالت جوية إلــى ال مكان” 
للمســافرين المتحمســين. وقالت شــركة الطيران األســترالية 
هــذا األســبوع إن رحلــة مدتهــا 7 ســاعات لمشــاهدة الحاجــز 

المرجاني العظيم بيعت بالكامل في غضون 10 دقائق.
وســتنظم رحلــة أخرى الشــهر المقبل على متــن طائرة “بوينغ 
787 دريمالينر”، التي تتميز بنوافذ أكبر من غالبية الطائرات، 
مــن ســيدني، كمــا تبــاع تذاكــر للدرجــة االقتصاديــة ودرجــة 

رجال األعمال بسعر يصل إلى آالف الدوالرات.

فــي  االقتصاديــة  المحكمــة  قضــت 
ســما  بمعاقبــة  االثنيــن،  أمــس  مصــر، 
المصــري، بالحبس عاميــن بعد إدانتها 
بصناعــة 5 فيديوهات مخلــة باآلداب 
العامة. وشــمل الحكــم تغريم المصري 
مبلــغ 300 ألــف جنيــه، ووضعها تحت 
مراقبة الشــرطة لمدة عامين، بحسب 
وســائل إعالم مصرية. وكان مؤســس 
المحامــي  تنضــف”،  “خليهــا  حملــة 
أشــرف فرحــات، تقــدم ببــالغ للنيابــة 
وأرفــق  المصــري،  ســما  ضــد  العامــة 
مخلــة  فيديوهــات   5 أحــراز  معــه 
بــاآلداب العامــة، تظهــر فيهــا المصــري 
وهــي تؤدي حركات راقصــة، وترتدي 

مالبس تبرز مفاتنها.

السجن عامين للفنانة 
سما المصري

فــي واقعــة غريبــة ونــادرة، خســر رجل روســي مــا يقتــرب مــن 10 كيلوغرامات في 
ظرف 5 ساعات فقط، بعد أن قضاها في الركض المتواصل.

وقالت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية الرسمية، إن باهاما إيغوبوف البالغ من العمر 
66 عاما، نجح في الركض المتواصل لمدة 5 ســاعات، فقد خاللها 9.3 كيلوغرامات 
من وزنه. وأعلنت وزارة الرياضة في جمهورية داغســتان التابعة لالتحاد الروســي، 
إن أيغوبــوف خضــع لفحــص طبــي بعــد انتهــاء الســاعات الخمــس، إذ قــاس األطباء 

ضغط الدم والعالمات الحيوية األخرى، ووجدوا أنها طبيعية.
وكان الرجل يزن قبل ركضه 88 كيلوغراما وفقا لـ “سبوتنك”، فيما تم إرسال إنجازه 

إلى “غينيس” من أجل تسجيله كرقم قياسي في الموسوعة العالمية.

أعلنــت وســائل إعــالم مصرية وفــاة طفل يدعى محمــد أحمد عبد العظيــم، بالغ من 
العمر 9 سنوات، متأثرا بالحروق التي أصيب بها قبل شهر بسبب التنمر عليه.

وأوضحت وسائل اإلعالم أن الحادث جاء نتيجة قيام 3 أطفال من زمالئه بإشعال 
النــار في جســده النحيل، في إحدى القرى بمحافظــة المنوفية، مما أدى إلى إصابته 
بحــروق بلغــت نســبتها 80 %، وخضــع لنحــو 10 عمليــات بمستشــفى شــبين الكــوم 

الجامعي، لم تنجح في إنقاذ حياته.
وتحــدث والــد الطفل قائال: “ابني مات بســبب الحروق، ربنــا يرحمه، وينتقم من كل 
ظالم ومن اللي كان الســبب”، مشــيًرا إلى أن األطفال قاموا بإشــعال النار في جســد 

ابنه، الذي راح ضحية للتنمر بسبب عمل والده في جمع البالستيك من القمامة.

روسي يخسر 10 كيلوغرامات في 5 ساعات

مصر.. وفاة طفل بعد شهر من تعرضه للتنمر

متسابق جت سكي يؤدي عرًضا في وسط العاصمة 
الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البيطــري  الطــب  مديريــة  أغلقــت 
بمحافظــة البحــر األحمــر فــي مصــر، 
ليســكي”،  “الفرخــة  طبيــب  عيــادة 
حسبما أوردت وسائل إعالم محلية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن 
مديــر مديرية الطــب البيطري فتحي 
المشــكلة  اللجنــة  “إن  الســلمي، قولــه 
مــن الطــب البيطــري بمحافظــة البحر 
األحمــر والقســم البيطري في ســفاجا 
توجهــت  ســفاجا  مدينــة  ومجلــس 
علــى  والتفتيــش  للمتابعــة  أمــس 
عيــادة بيطرية باســم الدكتــور محمد 
أحمــد، الــذي نشــر أخبــارا عــن إجــراء 
عمليــة لفرخة بـــ 7 آالف جنيه، وجرى 
ترخيــص  وجــود  عــدم  مــن  التأكــد 
للعيــادة مــن الهيئــة العامــة للخدمــات 
وتشــميع  غلــق  وجــرى  البيطريــة، 
العيــادة المذكــورة لحيــن االنتهاء من 

إجراءات الترخيص”.

أزمــة  أن  مــن  تشــارلز،  األميــر  حــّذر 
التغّير المناخي سوف “تقّزم” تأثيرات 
فيــروس كورونــا، مناشــدا العالــم مــن 
أجــل العمــل علــى اســتغالل الجائحــة 

كفرصة للتحرك.
دون  “مــن  البريطانــي  األميــر  وقــال 
تحــرك ســريع وفوري وبزخــم وحجم 
غير مســبوقين، ســوف نخســر فرصة 
عليــه  كان  مــا  إلــى  الوضــع  إعــادة 
مــن أجــل مســتقبل أكثــر اســتدامة”. 
تشــارلز  األميــر  تعليقــات  وســُتبث 
ضمن رســالة، له أمــس االثنين، خالل 
االفتتــاح االفتراضــي ألســبوع المناخ 

في نيويورك.
وأشــار وريــث العــرش البريطاني إلى 
أن “األزمة البيئية ترافقنا منذ سنوات 

عديدة، لكن تم تصغيرها وإنكارها”.
وأضــاف “إنهــا تتحــول اآلن وبســرعة 
إلى كارثة شاملة سوف تقّزم تأثيرات 

فيروس كورونا”.

غلق وتشميع 
عيادة “طبيب 

الفرخة ليسكي”

األمير تشارلز: تأثيرات التغّير 
المناخي تتخطى كورونا

قــدم  مدرجــات،  أو  خيمــة  دون  مــن 
ســيرك مــن كوريــا الجنوبيــة عروضــه 
داخــل  أفــراده  بقــي  جمهــور  أمــام 
لتفــادي  محاولــة  فــي  ســياراتهم، 
خطــر انتقــال عــدوى فيــروس كورونا 

المستجد.
ويقــام هــذا العرض عادة في مايو من 
كل عام، لكنه أرجأ هذه الســنة مرتين 
بســبب جائحــة كوفيــد 19، وفــق مــا 

ذكرت وكالة فرانس برس. 

ولكي ال يكون السيرك سببا في تفشي 
الفيــروس، وجــد المنّظمــون أخيرا أن 
الحــل يتمثــل فــي إقامــة العــرض فــي 
الهــواء الطلــق، على طريقــة الـ”درايف 
الجمهــور  أفــراد  يشــاهده  إن”، حيــث 

وهم في سياراتهم.
تكــون  بــأن  لثالثيــن ســيارة  وُيســمح 
كل  خــالل  المســرح  أمــام  موجــودة 
عبــر  كذلــك  العــروض  وتبــث  عــرض. 

اإلنترنت، ويمكن مشاهدتها مجانا.

“سيرك السيارات”.. ترفيه جديد في زمن كورونا

فاجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأنها ما زالت ملتزمة 
بإجراءات الحجر الصحي وعدم الخروج من منزلها منذ فبراير الماضي، 
بعد انتشار فيروس كورونا. وقالت ميريام فارس لجمهورها بأنها تمكث 

في المنزل منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنها ملتزمة 
بالحجر الصحي تخوفا من اإلصابة. وفي الفتة طريفة، فإن الجمهور يعبر عن إعجابه بالقفزات البهلوانية المميزة، باستخدام أبواق 

السيارات، بدال من التصفيق.

فــي حفــل اســتثنائي، فرض فيــروس كورونا مراســمه غير المســبوقة، هيمن 
مسلســل “شــيتس كريــك” الكوميــدي على جوائــز إيمي األميركيــة، في حفل 
مباشر شارك فيه معظم المشاهير من منازلهم في ظل قيود فيروس كورونا.

وفــاز مسلســل شــبكة “بــوب” التلفزيونيــة، الــذي يتنــاول قصــة عائلــة ثريــة 
اضطــرت للعيــش فــي فندق متــداع، بجائزة أفضل مسلســل كوميــدي، بينما 
حصــل يوجيــن ليفــي وكاثرين أوهارا على جائزتــي أفضل ممثل وممثلة في 
األعمــال الكوميديــة. وفــاز دانيــال ليفــي، ابن يوجيــن ليفي، بجائــزة التأليف 
واإلخــراج، وكذلــك أفضل ممثل مســاعد. وقّبل دنيــال جائزته من مطعم في 

أونتاريو في كندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.
ودفعــت قيــود فيــروس كورونا إلى إلغاء الحضور ومراســم االســتقبال على 
البســاط األحمر، وعوضا عن ذلك، أرســل المنتجون معدات تصوير ومكبرات 
صــوت لكل المرشــحين المنتشــرين فــي 125 موقعا بأنحاء العالــم، ليختاروا 

كيف وأين سيظهرون على الشاشة.
وافتتح المذيع التلفزيوني األميركي جيمي كيمل الحفل، الذي أذاعته شبكة 
“إيه.بي.ســي” علــى الهــواء مباشــرة، وقد شــوهد في لقطــات كوميدية يقوم 

بتعقيم المظروف الذي يضم اسم الفائزين، قبل فتحه.

“شيتس كريك” يهيمن على جوائز إيمي

فــي  المحليــة  الســلطات  أعلنــت 
عشــرات  أن  أســتراليا،  جنوبــي 
الحيتــان علقــت عنــد خليــج فــي 
تســمانيا، فيما يجند خبراء البيئة 
طاقاتهم في محاولة إلنقاذهم من 
هــذه الورطة. وعلقــت الحيوانات 

في خليج ماكويري هاربر، الذي يغلقه ممر ضيق عند الســواحل الغربية، وهو موقع 
للحيــاة البريــة فــي الجزيــرة يضم عددا قليال من الســكان، ويعتقد أنهــا جنحت عند 
جــرف رملي. وأوفدت الشــرطة عناصرها إلى المــكان، كما ُيتوقع وصول خبراء في 
الحيتــان لتقييــم الوضع، وفق وزارة البيئة في تســمانيا. وأشــارت الــوزارة في بيان 
إلــى أن “فرقــا أخــرى مع معدات إنقاذ للحيتان ســتصل في وقــت الحق”. وقد تكون 
هــذه الحيوانــات مــن نــوع الحيتــان الطيارة، غيــر أن هذه المعلومات ليســت مؤكدة 
بعد. وتشــهد تســمانيا باســتمرار حاالت جنــوح لثدييات بحريــة، إال أن هذه الحادثة 

مقلقة بدرجة أكبر؛ نظرا إلى عدد الحيتان الكبير.

70 حوتا في ورطة حقيقية
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