البحرين تشارك شقيقتها
السعودية يومها الوطني

سمو ولي العهد يستعرض
المستجدات مع نتنياهو

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

جـــرى اتصال هاتفي بيـــن ولي العهد

واالزدهـــار ،مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـام مع دولـــة إســـرائيل يعزز من

ُتش ــارك مملك ــة البحري ــن ،قائـ ـ ًدا وحكوم ــة وش ــع ًبا ،ش ــقيقتها الكبرى

المملك ــة العربي ــة الس ــعودية احتفاالته ــا بيومه ــا الوطن ــي التس ــعين؛
اعتزا ًزا بذكرى توحيد المملكة وتأسيس ــها على يدي الملك عبدالعزيز

بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه هللا) ،وتقديرًا لعمق العالقات األخوية
التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ،وما تشهده من تطور ونماء
ف ــي ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيس ــى آل خليفة ،وأخيه خادم الحرمين الش ــريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود.

()6,5,4

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن

حمـــد آل خليفة ،ورئيس وزراء دولة
إسرائيل بنيامين نتنياهو.

توقيـــع مملكة البحرين إعـــان تأييد
ترســـيخ دعائـــم األمـــن واالســـتقرار

واالزدهـــار فـــي المنطقـــة .كمـــا جرى

اســـتعراض مجاالت التعاون الثنائي

وأكد ســـمو ولـــي العهد أهميـــة تعزيز

فـــي إطـــار إعـــان تأييد الســـام بين

الجهود الداعمة للســـام واالســـتقرار

الساحتين اإلقليمية والدولية.

األمـــن والســـلم الدولـــي ومواصلـــة

البلدين ،وعدد من المســـتجدات على
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سمو رئيس الوزراء يرعى منتدى
رؤى البحرين الثالثاء المقبل

مساهمة  6000متطوع إنجاز يفيض بمعاني اإلنسانية

سمو ولي العهد :مشاركة أبناء الوطن والمقيمين مبعث فخر ولهم منا كل الشكر

المنامة  -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

سموه يوجه رسالة بشأن
مواجهة التحديات العالمية
ألزمة “كورونا”

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفـــة ،أن العزم المتواصل الذي يتســـم
بـــه المواطنـــون والمقيمـــون فـــي مملكة
البحريـــن ومـــا يبدونـــه مـــن دعـــم لجميع

المنامة  -بنا

الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس

كورونـــا (كوفيـــد  )19يأتي اســـتمرارا لما

برعايـــة كريمـــة مـــن رئيس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

عودنـــا عليـــه الجميـــع من وحـــدة الصف

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،وبمشـــاركة نخبـــة من

في مواجهة التحديات بمختلف ظروفها

الشـــخصيات العالمية رفيعة المســـتوى وكبار مسؤولي األمم

من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن،

المتحـــدة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة ،تنطلـــق يـــوم الثالثـــاء

منوهـــا بـــأن مســـاهمة  6000متطوع من

المقبل أعمال منتدى “رؤى البحرين ..رؤى مشتركة لمستقبل
عالمي ناجح” ،بتنظيم من ديوان ســـموه وبالتعاون هذا العام

سمو رئيس الوزراء

البحريـــن فـــي التجارب الســـريرية للقاح

جـــاء بمبادرة من صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء ،مع

وسوف يتفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوجيه

الموضوع إلسهامات مملكة البحرين في

مـــع منظمة الصحـــة العالمية .ويتزامن انعقـــاد المنتدى ،الذي

الجزء رفيع المســـتوى من اجتماعـــات الجمعية العامة لألمم
المتحـــدة ،وكذلـــك احتفـــال الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة

بالذكـــرى الســـنوية الخامســـة والســـبعين للمنظمـــة؛ تأكيد لما
يوليـــه ســـموه مـــن حـــرص علـــى تعزيـــز الجهـــود الدولية في

مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

رســـالة إلى المنتدى تتناول رؤى ســـموه بشـــأن سبل مواجهة
التحديـــات العالميـــة ألزمـــة جائحـــة كورونـــا علـــى مختلـــف

المستويات ،وحث المجتمع الدولي على تعزيز جهود التنمية
المســـتدامة بما يحقق أهدافها المنشـــودة في النماء والتقدم
()03
للشعوب والمجتمعات.

بهـــدف تمكينهـــا مـــن عـــرض

التجـــارة اإللكترونيـــة البـــارزة

شـــراكاتها الحصريـــة ،مميـــزات
تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــرًا لهـــا،

والتي تســـعى لعـــرض منتجاتها

وخدماتها على منصات التجارة

اإللكترونية”.

()07

تمديـــد بوليصـــة التأميـــن عنـــد تأجيـــل

أقســـاط القـــروض حتـــى نهايـــة العـــام

الجاري.

وأكـــد مصـــرف البحريـــن المركـــزي

إطالع السفراء على أهداف السالم

15

» »اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف
الزياني ،أمس عبر االتصال
اإللكتروني المرئي ،مع سفراء مملكة
البحرين في الخارج ،إذ أطلعهم
على مضامين وأهداف التوقيع
على إعالن تأييد السالم بين مملكة
البحرين ودولة إسرائيل.

موعدا لـ “الخريف ”2021
 27مايو
ً

07

تدريجيا،
السماح بأداء العمرة والزيارة
ً
م ــع اتخ ــاذ اإلج ــراءات االحترازي ــة

الصحي ــة الالزمة .س ــوف يس ــمح بأداء
العم ــرة عل ــى مراح ــل ،وضم ــن المرحلة

» »أعلنت شركة “إنفورما ماركتس”
عن إعادة جدولة موعد إقامة
معرض الخريف (للمنتجات والسلع
االستهالكية) ،الذي كان من المقرر
عقده في الفترة من  21إلى 29
يناير2021؛ لينطلق بدال عن ذلك في
 27مايو حتى  4يونيو .2021

األولى يس ــمح بأداء العم ــرة للمواطنين

أن التعميـــم الصـــادر يأتـــي فـــي إطـــار
توجيـــه مجلـــس الـــوزراء في جلســـته

المنعقـــدة فـــي  14ســـبتمبر الجـــاري
لمصـــرف البحريـــن المركـــزي بحـــث

المصـــارف بتأجيل مدفوعات القروض

انفجار مريب بموقع لحزب اهلل

10

أعلن مصدر مس ــؤول ب ــوزارة الداخلية

فق ــد ص ــدرت الموافق ــة الكريم ــة عل ــى

المصـــارف إلـــى تطبيق نفس الشـــروط
حيـــث ســـعر الفائـــدة أو األربـــاح وكلفة

الرياض  -وكاالت

قاصدي الحرمين الشريفين وسالمتهم،

ووجـــه مصرف البحرين المركزي جميع
واألحـــكام القائمـــة علـــى القـــروض مـــن

السعودية تسمح
بعودة العمرة تدريجيا

من حرص القيادة الرش ــيدة على صحة

القروض حتى نهاية العام الجاري.

غيـــر مســـبوقة للشـــركات التـــي

بمختلف دول العالم.

()٠٢

كثير من المسلمين في الداخل والخارج
ً
وانطالقا
ألداء مناسك العمرة والزيارة،

البحريـــن المركـــزي لتأجيـــل أقســـاط

ناصر قائدي

من أثر إيجابي سيعم بنفعه على الجميع

المستجد (كوفيد  ،)19واستجابة لتطلع

المشكورة من المصارف لدعوة مصرف

تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــرًا لهـــا؛

زائلـــة بـــإذن هللا ومواقفهم باقيـــة لما لها

مواجه ــة جائح ــة في ــروس كورون ــا

الجـــاري ،ويأتـــي ذلـــك بعد االســـتجابة

لتقديـــم الدعـــم للشـــركات التي

مضيئـــة بالذاكـــرة اإلنســـانية ،فالظروف

الجه ــات المختص ــة بش ــأن مس ــتجدات

تأجيل قســـط القروض إلى نهاية العام

مـــن نوعهـــا ،ويأتـــي تصميمهـــا

مختلف شـــرائح المجتمع ســـتبقى بصمة

الس ــعودية أن ــه بن ــاء عل ــى م ــا ورد م ــن

فإنه لن تفرض رسوم إدارية على طلب

اإللكترونيـــة والتي تعـــد األولى

للتجـــارة

الثالثـــة من إســـهامات  6000متطوع من

التمويـــل ومؤسســـات التمويـــل األصغر

إطالقها لمبادرة وطنية للتجارة

اإللكترونيـــة،

وقـــال ســـموه إن الحـــس اإلنســـاني لدى

البشرية جمعاء.

المحتمـــل لفيـــروس كورونـــا بمرحلتهـــا

الصادر من قبله لجميع البنوك وشركات

الصغيـــرة والمتوســـطة ،عـــن

عبـــر

ومـــا ســـجلته التجـــارب الســـريرية للقاح

لدى الجميع ولهم منا كل الشكر والتقدير،

بيـــان أمس ،أنه باإلشـــارة إلـــى التعميم

لمجلـــس تنميـــة المؤسســـات

مبـــادرة صـــادرات البحريـــن

علـــى دعـــم الجهـــود اإلنســـانية لصالـــح

يتمتـــع به المجتمـــع البحريني من حرص

أوضـــح مصرف البحريـــن المركزي ،في

المبـــادرات الوطنيـــة الرائـــدة

البحريـــن ناصر قائدي “ســـتوفر

يحمـــل معاني إنســـانية نبيلـــة تعكس ما

أبناء الوطن وكافة المقيمين مبعث فخر

المنامة  -مصرف البحرين المركزي

أعلنت صادرات البحرين ،إحدى

الرئيـــس التنفيـــذي لصـــادرات

هـــذه المرحلة مـــن تجارب اللقـــاح إنجاز

“المركزي” يوجه المصارف إلى تطبيق شروط موحدة على القروض

المنامة  -صادرات البحرين

محليـــا وإقليميـــا ودوليـــا .وقال

سمو ولي العهد لدى تطوعه في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

ال رسوم إدارية على طلب تأجيل األقساط

“صادرات” تطلق مبادرة
وطنية للتجارة اإللكترونية

منتجاتها وخدماتها عبر منصات

المحتمـــل للفيـــروس وتحقيـــق الهـــدف

» »هز انفجار كبير أمس بلدة
عين قانا بإقليم التفاح ،جنوب
لبنان ،أحد معاقل حزب الله.
وأشار مصدر أمني لوكالة
رويترز إلى أن االنفجار وقع في
مستودع أسلحة للحزب نتيجة
خطأ فني.

حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري؛ للتخفيف
علـــى المواطنيـــن فـــي هـــذه الظـــروف

االســـتثنائية وبمـــا يســـاعد فـــي توفير
الســـيولة لتعزيـــز دعـــم القطاعـــات

االقتصادية المختلفة.

الخط والعرضة على طاولة النقاش

14

» »عقد الملتقى الوطني للتراث
الثقافي غير المادي أمس أولى
جلساته المباشرة عن بعد ،واضعا
على طاولة النقاش عنصرين من
عناصر التراث الثقافي غير المادي
في البحرين ،هما الخط العربي
وفن العرضة التراثي.

والمقيمين من داخل المملكة ،بداية من
 4أكتوب ــر  ،2020بنس ــبة  6( % 30آالف

معتم ــر/اليوم) من الطاقة االس ــتيعابية

الت ــي تراع ــي اإلج ــراءات االحترازي ــة
الصحية للمسجد الحرام.

المالكية بين حسم اللقب أو الظفر ببطاقة الصعود

13

» »تلعب اليوم (األربعاء) منافسات
الجولة  20المؤجلة (الثانية من
القسم الثالث) لدوري الدرجة
الثانية لكرة القدم ،بإقامة
لقاءين عند الساعة  6:30مساءً.
ويلعب سترة مع المالكية على استاد األهلي ،فيما يلعب
البحرين مع البديع على ملعب مدينة حمد.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي
العهد يهنئون السعودية باليوم الوطني

األربعاء  23سبتمبر  6 - 2020صفر  - 1442العدد 4362
جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل

والســـعادة والعمر المديد ولشـــعب

الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكي

بعث عاهل البـــاد صاحب الجاللة

ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية

مزيـــدا مـــن التقـــدم واالزدهـــار في

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل

آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب

الوطني للمملكة العربية السعودية،

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

وتمنياتهـــم لـــه موفـــور الصحـــة

المنامة  -بنا

جاللة الملك يتلقى شكر الرئيس األفغاني
المنامة  -بنا

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

برقية شـــكر جوابية من رئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية محمد
أشرف غني؛ ر ًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة

سمو ولي العهد

خليفـــة ،برقيات تهنئـــة إلى أخيهم

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة،

الشقيقة خادم الحرمين الشريفين

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

ســـعود ،وذلك بمناسبة ذكرى اليوم

القائـــد األعلى النائب األول لرئيس

أعربـــوا فيهـــا عـــن أطيـــب تهانيهم

المملكة العربية السعودية الشقيق
ظـــل قيادتـــه الحكيمـــة ،مشـــيدين

بعمق العالقـــات األخوية الوطيدة

التي تربط بين البلدين والشـــعبين
الشـــقيقين وما تشـــهده مـــن تطور
ونمـــو علـــى مـــر الزمـــان .كمـــا بعث

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

الـــوزراء برقيتـــي تهنئـــة مماثلتين

إلى أخيهما ولي العهد نائب رئيس
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل

سعود.

ذكرى استقالل جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

مرسوم بندب وكيل في “العدل”
المنامة  -بنا

مرسوما بإعادة تنظيم “الصناعة”
جاللة الملك يصدر
ً

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة  -بنا

علـــى النحـــو اآلتـــي :وزيـــر الصناعـــة

التنميـــة الصناعيـــة ،ب .إدارة تنميـــة

إدارة التجـــارة الخارجيـــة والملكيـــة

اإلسالمية واألوقاف ،جاء فيه:
المادة األولى :يُ ندب ُكل الوقت القاضي عيسى سامي أحمد المناعي،

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب

إدارة االتصـــال والتوعيـــة .ثانيـــا:

إدارة المناطـــق الصناعية .2 ،الوكيل

المـــادة الثانيـــة :يُ لغى المرســـوم رقم

خليفـــة مرســـوم رقـــم ( )60لســـنة

وتتبعـــه .1 :إدارة المـــوارد البشـــرية
والماليـــة .2 ،إدارة ُن ُظـــم المعلومات،
ً
ثالثـــا :وكيـــل
 .3إدارة التفتيـــش.

للتجارة المحلية والخارجية وتتبعه:

والســـياحة،

لتنميـــة الصناعـــة وتتبعـــه :أ .إدارة

ب .إدارة حمايـــة المســـتهلك ،ج.

مرســـوم رقم ( )61لسنة  2020بندب وكيل في وزارة العدل والشئون

وكيـــا للعـــدل والشـــؤون اإلســـامية فـــي وزارة العـــدل والشـــؤون

اإلســـامية واألوقـــاف .المـــادة الثانيـــة :علـــى وزيـــر العدل والشـــؤون

اإلســـامية واألوقـــاف تنفيـــذ هـــذا المرســـوم ،ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريخ

صدوره ،ويُ نشر في الجريدة الرسمية.

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل
 ،2020بإعادة تنظيم وزارة الصناعة

والتجـــارة والســـياحة ،جـــاء فيـــه:
المـــادة األولـــى :يُ عـــاد تنظيـــم وزارة
الصناعـــة

والتجـــارة

والتجـــارة والســـياحة ،ويتبعه :أوال:

الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة والموارد،

الوزارة ،ويتبعه .1 :الوكيل المســـاعد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ج.
المساعد للسجل التجاري والشركات
وتتبعه :أ.إدارة التسجيل ،ب .إدارة
رقابة الشـــركات .3 ،الوكيل المساعد
أ .إدارة

الفحـــص

والمقاييـــس،

الصناعية.

( )55لسنة  2019بإعادة تنظيم وزارة

الصناعة والتجارة والسياحة .المادة

الثالثة :على وزير الصناعة والتجارة
والســـياحة تنفيـــذ هـــذا المرســـوم،
ويُ عمل به من تاريخ صدوره ،ويُ َ
نشر

في الجريدة الرسمية.

مساهمة  6000متطوع إنجاز يفيض بمعاني اإلنسانية النبيلة
س ــمو ول ــي العه ــد :مش ــاركة أبن ــاء الوط ــن والمقيمي ــن مبع ــث فخ ــر وله ــم من ــا كل الش ــكر
المنامة  -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد
آل خليفــة ،أن العــزم المتواصــل الذي يتســم به المواطنون والمقيمون فــي مملكة البحرين وما يبدونه من دعم لكافة
الجهــود الوطنيــة للتصــدي لفيــروس كورونــا (كوفيد  )19يأتي اســتمرارا لما عودنا عليه الجميــع من وحدة الصف في
مواجهــة التحديــات بمختلــف ظروفها من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن ،منوها بأن مســاهمة  6000متطوع من

البحريــن فــي التجــارب الســريرية للقاح المحتمل للفيــروس وتحقيق الهدف الموضوع إلســهامات مملكة البحرين في
هــذه المرحلــة مــن تجــارب هــذا اللقــاح إنجاز يحمل معاني إنســانية نبيلــة تعكس ما يتمتــع به المجتمــع البحريني من

حرص على دعم الجهود اإلنسانية لصالح البشرية جمعاء.

شكرا للكوادر
الصحية العاملة
ليال نهارا بعزيمة
مستمرة

تعزيز مكانة
دوليا في
المملكة
ً
مجال إسهاماتها
للبشرية

كل المجـــاالت ،منوها ســـموه بأن ما قدمه

المســـتوى الدولـــي فـــي مجال إســـهاماتها

يخلـــص البشـــرية مـــن جائحـــة كورونـــا

والتـــي منهـــا التجـــارب الســـريرية التـــي
تشـــارك مملكـــة البحريـــن فيهـــا ،منوهـــا

بجهـــود القائميـــن على هـــذه التجارب في

جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودولة
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة ،كما

أكد ســـموه أن التعاون الثنائي بين مملكة

وقـــال ســـموه إن الحـــس اإلنســـاني لـــدى

مختلـــف شـــرائح المجتمع ســـتبقى بصمة

والطواقـــم التمريضية كافـــة التي تواصل

أبنـــاء الوطـــن وجميـــع المقيميـــن مبعـــث

مضيئـــة بالذاكـــرة اإلنســـانية ،فالظـــروف

العمـــل ليل نهار بمختلـــف مواقعها بعزيمة

المتطوعون جاء مكمال لجميع الجهود بما

فخـــر لـــدى الجميـــع ولهـــم منـــا كل الشـــكر

زائلـــة بـــإذن هللا ومواقفهـــم باقيـــة؛ لما لها

مســـتمرة ،واضعيـــن صحـــة المواطنيـــن

يصـــب نحو تحقيق هدف واحد هو حفظ

والتقدير ،وما ســـجلته التجارب السريرية

من أثر إيجابي ســـيعم بنفعه على الجميع

والمقيمين أمام أعينهم ،تســـاندهم جهود

صحة وسالمة الجميع.

للقاح المحتمل لفيروس كورونا بمرحلتها

بمختلف دول العالم.

أعضـــاء فريـــق البحريـــن بـــكل اقتـــدار

وأضاف ســـموه أن إنجاز المرحلـــة الثالثة

الثالثـــة مـــن إســـهامات  6000متطوع من

ووجه ســـموه الشـــكر إلى الكـــوادر الطبية

راســـمين معا صـــورا للبـــذل والعطـــاء في

للتجـــارب الســـريرية بمشـــاركة مملكـــة

للفيروس بالنجاح.

البحريـــن يعزز من مبـــادرات المملكة على

المبذولـــة مـــن أجـــل الوصـــول للقـــاح آمن

اإلنســـانية ،متمنيـــا كل التوفيـــق للقائمين

على التجارب السريرية بمختلف مراحلها
بمـــا يســـهم فـــي تكليـــل جهـــود التصـــدي

وأعـــرب ســـموه عن تقديـــره لـــكل الجهود

البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
الشـــقيقة فـــي التجـــارب الســـريرية ومـــا

أبـــداه المواطنون والمقيمـــون في البلدين

الشقيقين من تجاوب فاعل في المشاركة
هـــو محل اعتزاز وفخر عبر ما يقومون به

من أدوار ستســـهم في الوصول للقاح آمن
بإذن هللا.

الحمر :قيادتنا حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين
المنامة  -وزارة اإلسكان

رفع وزير اإلسكان باسم الحمر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام عاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة ،على رعايــة جاللته المســتمرة

لملــف الســكن االجتماعــي بالمملكــة ،مؤكــدا أن جاللتــه الداعــم األول للمكتســبات

اإلســكانية التي تحققت خالل الســنوات الماضية بفضل إعطاء الشــأن اإلســكاني
األولوية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جاللته.

وقال وزير اإلسكان بمناسبة ذكرى مرور

المجمعات الســـكنية التي شـــملت جميع

والـــذي يصـــادف الثانـــي والعشـــرين من

وأضـــاف الحمـــر أن تأســـيس وزارة

 45عامـــا على تأســـيس وزارة اإلســـكان
شـــهر ســـبتمبر ،أن الملـــف اإلســـكاني في

المملكـــة كان وال يـــزال يتصـــدر أولويات
برامـــج الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة

بن ســـلمان آل خليفة ،ويحظـــى بمتابعة
مســـتمرة مـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،منوها إلى

أن االهتمـــام الحكومي بقطاع اإلســـكان
تترجمـــه المحطـــات المضيئـــة للمســـيرة

اإلســـكانية التي بـــدأت منذ صدور القرار
رقـــم “ ”2ماليـــة العـــام  1962بإنشـــاء

لجنة اإلســـكان والتمليك ،مرورا بإنشـــاء
مشـــروعات مدينة عيســـى ومدينة حمد

ومدينة زايد ،والعشـــرات من مشروعات

مناطق وقرى المملكة.

اإلســـكان العام  1975بموجب المرســـوم

األميري رقم ( )18مثلت نقط تحول في
المســـيرة اإلســـكانية التـــي انطلقـــت في

مطلع ستينات القرن الماضي ،حيث عهد
إلـــى الـــوزارة مســـؤوليات تنظيم الشـــأن
اإلســـكاني مـــن حيـــث تنـــوع الخدمـــات

التي تقدمهـــا الحكومة إلـــى المواطنين،

ووضع خطط تنفيذ المدن والمشروعات
اإلســـكانية ،مـــن منطلـــق حـــرص القيادة

علـــى توفير الســـكن المالئـــم للمواطنين

وضمان سبل العيش الكريم لهم.

وأوضـــح أن الرعايـــة الملكيـــة الســـامية
للملـــف اإلســـكاني تواصلـــت لتشـــمل
منجـــزات العصـــر الحديـــث ،والتي كانت
نقطـــة انطالقتهـــا صـــدور األمـــر الملكـــي

الســـامي لصاحـــب الجاللـــة الملـــك ببناء

تنويع الخيارات
وزيادة المشروعات
أبرز سمات التطور
اإلسكاني

 % 12.5نسبة
إسهام “الخاص”
في توفير خدمات
السكن االجتماعي
 40ألـــف وحـــدة ســـكنية ،وهـــو األمـــر

اإلســـكانية لتوســـعة قاعدة المستفيدين

الســـامي الـــذي شـــهدت خطـــة تنفيـــذه

مـــن الخدمـــات اإلســـكانية التـــي توفرها

توفيـــر وبناء  5مدن إســـكانية هي مدن

المملكة لذوي الدخل المحدود.

“ســـلمان وخليفـــة وشـــرق الحـــد وشـــرق

وأردف أن المكتســـبات اإلســـكانية التي

ســـترة وضاحيـــة الرملـــي” ،والتـــي تمثل

حققتهـــا الحكومـــة مـــن خـــال وزارة

الركيـــزة األساســـية لبرنامـــج الحكومـــة

اإلســـكان خـــال الســـنوات األخيـــرة

الســـابق والحالي لتوفير آالف الخدمات

يعكـــس االهتمـــام المتزايـــد بهـــذا الملف

اإلســـكانية للمواطنيـــن ،فضال عن رعاية

في ظل التحديات التي يشـــهدها العصر

الحكومـــة لمبادرات الشـــراكة مع القطاع
الخـــاص التـــي شـــهدتها المملكـــة خـــال
العقـــد األخير ،والتي ســـاهمت في تلبية
آالف الطلبات اإلسكانية.
وبين الوزير أن حجم اإلنفاق اإلســـكاني
الـــذي خصصتـــه الحكومـــة علـــى مدى 5
عقود من الميزانية العامة للدولة وحصة
قطـــاع الســـكن االجتماعـــي فـــي برنامج
التنميـــة الخليجـــي قـــد بلـــغ  4مليـــارات

دينار ســـاهم فـــي تلبية نحـــو  140ألف

خالل تنويع خدمات التمويل اإلسكانية

طلـــب إســـكاني حتـــى الوقـــت الحالـــي،

وتوفيـــر خدمـــات القســـائم والوحـــدات

األمـــر الذي يعكـــس الرعاية الذي يحظى

والشـــقق الســـكنية ،فضـــا عـــن زيـــادة

به القطاع اإلسكاني بالمملكة.

معـــدالت تنفيذ المشـــروعات اإلســـكانية

وأشـــار الحمـــر إلى أن مســـيرة اإلســـكان

سواء على صعيد المدن أو المجمعات أو

شـــهدت العديد من التحوالت على مدار

مشـــروعات امتداد القرى؛ بهدف وصول

العقـــود الماضيـــة ،وكانت الســـمة البارزة

الخدمات اإلسكانية إلى مختلف مناطق

مشـــروعات المجمعـــات الســـكنية فـــي

لتلـــك التحـــوالت هـــي مســـاعي تنويـــع

المملكـــة ،منوها أيضا إلـــى أن التحوالت

مختلف محافظات وقرى المملكة.

الخيارات اإلسكانية أمام المواطنين ،من

شـــهدت تطوير السياســـات والتشريعات

الحديـــث ،ومـــن أبـــرز تلـــك المكتســـبات
تنفيذ المراحل األولى بمشـــروعات مدن
البحريـــن الجديـــدة ،وهـــي مدن ســـلمان
وخليفة وشـــرق الحـــد وضاحية الرملي،
والشـــروع فـــي تســـكين المواطنيـــن بها،
باإلضافـــة إلـــى تنفيـــذ العشـــرات مـــن

(التفاصيل على الموقع اإللكتروني)

03

local@albiladpress.com

األربعاء  23سبتمبر  6 - 2020صفر  - 1442العدد 4362

سمو رئيس الوزراء يرعى منتدى رؤى البحرين الثالثاء المقبل
ســمــوه يــوجــه رســالــة بــشــأن مــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة ألزمــــة “كـــورونـــا”
المنامة -بنا

الســـام واألمن و تحقيق أهـــداف التنمية

SAVE THE DAY

المســـتدامة ،حيـــث يهـــدف المنتـــدى إلـــى

برعايــة كريمــة مــن رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال

عرض القضايا والتحديـــات المترتبة على

خليفــة ،وبمشــاركة نخبــة من الشــخصيات العالمية رفيعة المســتوى وكبار مســؤولي

األوضاع السياســـية اإلقليميـــة والعالمية،

األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ،تنطلق يوم الثالثاء المقبل الموافق في 29

وتســـهيل تبـــادل اآلراء بيـــن المشـــاركين

ســبتمبر الجاري أعمال منتدى “رؤى البحرين ..رؤى مشــتركة لمســتقبل عالمي ناجح”

لبناء توافق في اآلراء بشـــأن ســـبل تعزيز

وذلك بتنظيم من ديوان سموه وبالتعاون هذا العام مع منظمة الصحة العالمية.
ويتزامـــن انعقـــاد المنتـــدى ،الـــذي جـــاء

أحمد آل خليفة.

رئيس الوزراء ،مع الجزء رفيع المســـتوى

رئيســـيين كل مـــن دينيـــس موكويجـــي

بمبـــادرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي

مـــن اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم

المتحـــدة ،وكذلك احتفال الجمعية العامة

لألمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة
والســـبعين للمنظمـــة ،وذلـــك تأكيـــدا على
مـــا يوليـــه ســـموه من حـــرص علـــى تعزيز

الجهـــود الدوليـــة في مواجهـــة التحديات

العالمية المختلفة.

المســـتدامة بما يحقق أهدافها المنشـــودة

في النماء والتقدم للشعوب والمجتمعات.
ويشـــارك فـــي المنتـــدى الذي يعقـــد تحت

شـــعار “أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي
مرحلـــة مـــا بعـــد جائحـــة كوفيـــد ،”-19

كل مـــن األميـــن العـــام لمنظمـــة األمـــم

المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس ،ووزيـــر
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي ،والمدير

العـــام لمنظمـــة الصحة العالميـــة تيدروس
أدهانـــوم غبريســـوس ،والمديـــر العـــام

لمنظمة اليونســـكو أودري أزوالي ،ووكيل
وزارة الخارجيـــة رئيـــس مجلـــس أمنـــاء

مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية
والدوليـــة والطاقـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن

التـــي تيســـر التبـــادل فيما يتعلـــق بأفضل
الممارســـات والـــدروس المســـتفادة فـــي

الخـــاص لألمـــم المتحدة ألجنـــدة التمويل

https://zoom.us/webinar/register/WN_OLMxotGYRc2yEmeNO5x_Jw

 ،2030وســـيتبع ذلـــك مداخـــات مـــن

اإللكترونية.

ويأتي تنظيم المنتدى بالتعاون مع منظمة
أهـــداف التنمية المســـتدامة فـــي المرحلة
نتائـــج تســـهم فـــي وضـــع خارطـــة طريق

واضحة بشـــأن اإلجـــراءات الالزمـــة لبناء
نظام عالمي أكثر مرونة وتعاو ًنا ومناسبة

لمرحلة ما بعد كوفيد .-19

ونجـــح المنتدى منذ انعقـــاده للمرة األولى

في اجتذاب مشاركة رفيعة المستوى من
القيـــادات العالميـــة ورؤســـاء الحكومـــات

والمنظمات الدوليـــة واإلقليمية باإلضافة
إلـــى رواد القطـــاع الخـــاص واألوســـاط
األكاديميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي
ورجـــال الســـلك الدبلوماســـي والمفكريـــن

واألكاديميين ورجال الصحافة واإلعالم.

وقـــد حقـــق المنتـــدى فـــي دورتيـــه لعامي
ً
ً
كبيرا وسمعة طيبة،
نجاحا
 2018و2019

وبات منصة ســـنوية مهمة لتـــداول اآلراء

واألفكار حول أبرز الموضوعات والقضايا
الدوليـــة ،وعالمة بـــارزة علـــى دور مملكة

تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويعـــد منتـــدى رؤى البحريـــن مناســـبة

سمو رئيس الوزراء

مســـاهمات المشـــاركين فـــي المناقشـــات

المنتـــدى تتنـــاول رؤى ســـموه حول ســـبل

المجتمع الدولي على تعزيز جهود التنمية

على العمل الجماعي ،وتوفير التســـهيالت

ومحمـــود محيـــي الديـــن وهـــو المبعـــوث

التي ســـتلي الجائحة ،بهدف التوصل إلى

كورونا علـــى مختلف المســـتويات ،وحث

وإطـــاق األفكار والمبادرات التي تشـــجع

الحائـــز جائـــزة نوبل للســـام لعـــام ،2018

وســـوف يتفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي

مواجهة التحديات العالمية ألزمة جائحة

وتعزيـــز النهـــج والمبـــادرات المبتكـــرة،

كمـــا يشـــارك فـــي المنتـــدى كمتحدثيـــن

الصحـــة العالميـــة بهـــدف التركيـــز علـــى

رئيـــس الـــوزراء بتوجيـــه رســـالة إلـــى

االســـتراتيجيات والسياســـة وحمايتهـــا

البحريـــن ومســـاعيها فـــي خدمـــة العمـــل
الدولـــي الهـــادف إلـــى معالجـــة القضايـــا
العالمية الملحة التي تؤرق العالم.
ويهـــدف المنتدى هذا العام إلى طرح رؤى
مشـــتركة تســـاهم في مواجهة التحديات
الراهنـــة المتمثلـــة فـــي تفشـــي جائحـــة
فيـــروس كورونـــا فـــي العالـــم ،والتخفيف
من أثـــاره وتداعياته على الجهود الدولية
لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.
ويركز منتدى رؤى البحرين هذا العام على

الدولـــي المشـــترك لوضـــع صيـــغ مشـــتركة

توقعـــات الـــدول لتخفيـــف اآلثار الســـلبية

الذي يجســـد األســـاس الجوهـــري لإلعالن

لـــم يفرق في اصابته بيـــن فقراء وأغنياء

وحلـــول عالميـــة تعزز من ترابط البشـــرية
العالمـــي لحقوق اإلنســـان والقـــوة الدافعة

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وسيتناول المنتدى عدة موضوعات أولها

ويســـعى منتـــدى رؤى البحرين  2020إلى

من أجل االســـتقرار واألمـــن العالميين بعد

اللقـــاح “ ،أمـــا الموضـــوع الثاني فســـيكون

لفت انتباه العالم إلى الحاجة إلى التداول
جائحـــة كورونـــا بطريقة تدرس الســـامة

الجماعية لســـكان كوكـــب األرض ،وهو ما
يطـــرح أســـئلة منهـــا :كيف يجـــب أن يفكر

أهداف التنمية المســـتدامة في مرحلة ما
ً
إلحاحـــا الـــذي يواجـــه االقتصـــاد العالمـــي

الصعوبـــات والتحديـــات التـــي تفرضهـــا

الجمـــة التـــي أثـــرت بشـــكل مباشـــر علـــى

الوطنيـــة واإلقليميـــة التـــي ترمـــي الـــى

ومســـتويات ومعدالت النمو على مستوى

عـــام  ،2030أو فـــي أفضل األحـــوال كيف

أجندة أهداف التنمية المستدامة لتواكب

القيـــم اإلنســـانية التـــي ســـتكون مطلوبـــة

رد فعلـــه؟ وكيـــف نضمـــن أن ال تشـــكل

والتنميـــة المســـتدامة ،بســـبب التداعيات

جائحة الفيروس عائقا للوفاء بااللتزامات

األنظمة الصحيـــة واالقتصاديـــة والبيئية

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول

العالـــم أجمـــع ،وأهميـــة مراجعـــة وتقييـــم

يمكننـــا تقليـــل األضـــرار المحتملة؟ ما هي

التغييرات الراهنة.

لدعـــم أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي

ويتنـــاول المنتـــدى ســـبل تعزيـــز العمـــل

أو بين الدول المتقدمة أو النامية؟

“اســـتجابة النظام الصحي لجائحة كوفيد

المجتمـــع الدولـــي وكيف يجـــب أن يكون

بعـــد كوفيد  ،-19باعتبـــاره التحدي األكثر

على أهداف التنمية المســـتدامة من وباء

مرحلـــة مـــا بعـــد كوفيـــد-19؟ ومـــا هـــي

مشروعا تتنافس على جائزة أفضل مشروع تطوعي
17
ً

 ،-19ردود األفعال السياسية والبحث عن
بعنـــوان “حقيقة كوفيد :19 -فرصة لمزيد

من السالم واألمان” ،بينما يركز الموضوع
الثالـــث على “عالمية المخاطـــر التي تهدد

األرواح وســـبل كســـب العيش” ،وسيكون
الموضـــوع الرابع هـــو “التكنولوجيا تجمع
العالـــم معً ـــا” ،والخامـــس بعنـــوان “إدراج
المنظـــور المتعلـــق بنوع الجنـــس أو النوع

االجتماعي في الفكر اإلســـتراتيجي لعالم
أكثـــر أما ًنا” ،وســـيتناول الموضوع األخير
“دعـــوة لحمايـــة البيئـــة بطريقـــة مبتكـــرة

وغير مسبوقة”.

ويوفر المنتدى فرصة لمناقشة التحديات

الملحـــة الراهنة التي تواجه العالم وتعزيز
أطـــر التعـــاون الفعالـــة لمواجهـــة تحديات

للمراجعـــة

ومناقشـــة

المقاربـــات

االســـتراتيجية فـــي مواجهـــة التحديـــات
العالميـــة التـــي تعـــوق تحقيـــق الســـام
واألمن والتنمية المســـتدامة واالســـتقرار
علـــى المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة
والعالمية ،حيث يفســـح المنتدى الســـنوي
المجال لطرح رســـائل هامة وملهمة حول
القضايا الحاســـمة والمحـــددة ،وهو يمثل
منصة محايدة تتيـــح للجميع التعرف عن
كثب على عالمنا المعقد والمترابط وتقييم
أوضاعـــه ،إذ يلتقـــي صانعـــو السياســـات
والخبراء في الشؤون الدبلوماسية وكبار
مسؤولي األمم المتحدة وكبار المسؤولين
في المنظمات الدولية واإلقليمية وممثلو
القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي
واألوســـاط األكاديميـــة إلبـــداء وجهـــات
نظرهـــم وآرائهم ،وصياغـــة رؤى ومواقف
وتوجهـــات جديـــدة بشـــأن الحقائـــق
والتحديات اآلنية الملحة على المســـتوى
المحلـــي واإلقليمـــي والعالميـــة وفي إطار
البحث عن سبل تحقيق السالم والسالمة
والتنمية المستدامة.

وزير الداخلية يشيد بالعالقات الوثيقة مع أميركا

دعـــوة الــمــؤســســات األهــلــيــة الــكــبــيــرة لتبني الــمــبــادرات الــفــرديــة
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد

الجديد والمســـاهمة فـــي تحقيق كل

الفريـــق بحـــري صمويـــل بابـــارو قائد

المنطقة ،مشـــيدا بالعالقـــات الوثيقة

بـــن عبـــدهللا آل خليفة ،صبـــاح أمس،

القـــوات البحريـــة بالقيـــادة المركزية
األميركيـــة ،قائد األســـطول الخامس

الجديد ،وذلك بحضـــور رئيس األمن

العام الفريق طارق بن حسن الحسن،
إيمان مرهون وفالح الرويلي

سمو الشيخ عيسى بن علي

اختتمــت الســبت الماضــي منافســات جائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة

محمـــد أحمـــدي إن لدينا مبـــادرات فردية

للعام السادس على التوالي كأحد أفرع جائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة

الكبيـــرة فـــي المملكة إلى تبنـــي مثل هذه
المبـــادرات ،وتقديـــم كافـــة أنـــواع الدعـــم

للعمل التطوعي.

وقـــام المشـــاركون بعـــرض مشـــاريعهم

كتـــاب بعنـــوان (بحرينيـــون متميـــزون)،

لجنـــة التحكيـــم المكونـــة مـــن د .فالـــح

دورات تدريبيـــة إحصائيـــة) ،ومشـــروع

أ .محمـــد أحمـــدي وأ .إيمان مرهـــون ،عبر

المنصة اإلفتراضية  ،Zoomوتمت عملية

التقييم الموضوعي أونالين.

أهدافهـــا لتكتمـــل حلقـــات النجـــاح ،فضالً

عـــن أن هذا األمر يســـهم في توفير اإلطار
القانونـــي لتطويـــر هذه المبـــادرات ،وعلى

 ،Jan Gubatonومشـــروع مرســـم رجـــال

الجهـــات الرســـمية أن تدعـــم مبـــادرات

ونســـاء البحرين ،ومشروع جهازك لغيرك،

الجمعيـــات األهليـــة مثـــل جائـــزة أفضـــل

ومشروع بنك األعضاء ،فريق متطوعون

حيث قامـــت لجنة التحكيـــم بتقييم عدد

مملكة النحل ،ومشـــروع تعقيم في جميع

من المشـــروعات المتقدمـــة للجائزة ،التي

الفني واللوجستي لها لتتمكن من تحقيق

ومشـــروع التدريـــب اإلحصائـــي (تقديـــم

مـــن أجـــل البحريـــن ،ومشـــروع حديقـــة

محمد أحمدي

ً
الفتـــا إلـــى أن هذا العـــام هـــو األفضل من

مشـــروع تطوعـــي بحريني التـــي أقدمت

عليها جمعية الكلمة الطيبة.

مـــن جهتها ،أشـــارت عضو لجنـــة التحكيم

مناطـــق مملكـــة البحريـــن تـــم تعقيم 177
مكا ًنـــا ،ومشـــروع االستشـــارات المجانيـــة

حيـــث كـــم المشـــاريع المقدمـــة ونوعيتها،
ً
مشـــيدا بتنظيـــم جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة

وقيمـــة ،قدمهـــا شـــباب متمكـــن ،مشـــيدة

كبار الســـن والمعاقين ومرضى الســـرطان

المسابقة.

الواحـــد يمثلون مختلف شـــرائح المجتمع

الكلى ومرضى غســـيل الكلى والذي قدمه

وتعزيـــز وترويـــج االعمـــال التطوعيـــة،
ً
مشيرا إلى أن الهدف من الجائزة هو إبراز

إيمـــان مرهـــون إلى وجود مشـــاريع جيدة

تـــم اســـتعراضها خـــال المنافســـة وبلغت
ً
مشـــروعا مقدمة مـــن جمعيات وأفراد
17

والمتابعـــة مـــدى الحيـــاة لجميـــع حـــاالت

هـــذا العـــام وبالتقـــدم الكبير الذي شـــهدته

بمشاركة العديد من الشباب في المشروع

دار الخليفـــة ،ومشـــروع المركـــز الترفيهي

والناجيـــن من الســـرطان ومرضـــى زراعة

وتابـــع قائالً “إن المســـابقة تقوم على دعم

وأكثـــر من فئة عمرية ،الفته إلى أن زيادة

وفـــرق تطوعيـــة ،وهـــم مشـــروع قـــروب

لألطفـــال ذوي اإلعاقـــة الـــذي قدمتـــه

الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين
وأصدقائهـــم ،مشـــروع تدريـــب ذوي

المصابيـــن بإضطراب التوحد الذي قدمته

جمعيـــة التوحدييـــن البحرينية ،مشـــروع

أكياس السعادة ،ومشروع أفق ،ومشروع
كـــن والـــذي قدمتـــه جمعيـــة البحريـــن

لرعايـــة مرضـــى الســـكلر ،ومشـــروع Our

 Sea Clean Campaign -OSCالمقـــدم
مـــن هيئـــة البحريـــن للغـــوص التطوعـــي،

ومشـــروع حاضنـــات اقتصاديـــة والـــذي

قدمه االتحاد العالمـــي لصاحبات االعمال
والمهـــن البحرينيـــة ،ومشـــروع Jojo

 ،and Friends Happy boxومشـــروع

مركــ�ز  ،Marafie clinicومشـــروع �Co

لـــه التوفيق والنجاح فـــي مهام عمله

عدد المشاركين والنوعية المقدمة تعكس
أهمية الجائزة.

 ،vid-19 Bahrain Dashboardومشروع

كافة األعمال التي يقوم بها الشباب وليس
ً
الفتـــا إلى
أعمـــال الفائزيـــن الثالثـــة فقط،

نقديـــة للفائزيـــن بالجائزة والتـــي تقدر ب

.VOLUNTEER

الموضوعـــة وهي «المشـــكلة التي يعالجها

األفـــراد والجمعيـــات والفـــرق التطوعيـــة

و«األثر واالســـتمرارية والريادة واإلبداع»،

علـــى أعمـــال تطوعيـــة تخـــدم المجتمـــع

تقابـــل المشـــروع» و«هـــل يوجـــد تطويـــر

احتفـــال الجمعيـــة بجائـــزة ســـمو الشـــيخ

شـــارك محافـــظ محافظـــة العاصمـــة
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل

خليفـــة فـــي حملـــة تنظيـــف ســـاحل
كربابـــاد ،التـــي أقيمـــت بالتعـــاون مع

أمانـــة العاصمـــة وشـــركة الخليـــج
للتنظيفـــات ،بمشـــاركة مجموعـــة من

المتطوعين من مختلف الفئات.

وقـــال المحافظ فـــي تصريح له بهذه

المناســـبة “إن محافظـــة العاصمـــة
تدعـــم المبادرات والمشـــاريع المعنية
بالحفـــاظ على البيئـــة وتعزيز الوعي

التعاون والتنســـيق األمني ،باإلضافة
إلـــى عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات

االهتمام المشترك.

وقـــال رئيـــس لجنـــة التحكيـــم فالـــح

المشروع»« ،وحجم الشريحة المستهدفة»،

والمقيمين من جميع الجنســـيات القائمين

األشـــخاص ،بل تقيـــم المشـــاريع المقدمة،
ً
مشـــيرا إلـــى أن بعـــض الجمعيـــات يكـــون

«وكيفيـــة مواجهـــة التحديـــات التـــي قـــد

البحرينـــي ،وستســـلم هـــذه الجوائـــز فـــي

مســـتقبال أم ال» وأضفنـــا بُعـــد جديـــد وهو

عيســـى بـــن علـــي آل خليفة لتكريـــم رواد

جائحة كورونا (كوفيد .)19

الصفـــوف األماميـــة) فـــي شـــهر ســـبتمبر

كيفيـــة اإلســـتجابة للتحدي الـــذي فرضته
مـــن جانبـــه ،قـــال عضـــو لجنـــة التحكيـــم

الجاري 2020م.

الصحـــة والتعـــاون مـــع مؤسســـات
المجتمع المدني واألهالي ،إلى جانب
مشـــروع العاصمـــة الخضـــراء الـــذي

تتبناه المحافظة” ،مشـــي ًدا بمشـــاركة

الجهـــات وجهـــود المتطوعيـــن الذين

شاركوا في الحملة.

وأكـــد محافظ العاصمة أن المحافظة
تســـعى إلـــى دعـــم أســـس التطويـــر
والتحديـــث فـــي مجـــاالت العمـــل

كافـــة والتواصل مـــع مختلف أطياف
المجتمـــع ومكوناتـــه؛ للمســـاهمة في

والفعاليـــات المســـاهمة فـــي خدمـــة

منصـــة االلكترونيـــة (BAHRAIN TEAM

العمـــل التطوعـــي (الكـــوادر الوطنيـــة فـــي

تنظمه المحافظة بالشراكة مع وزارة

متكامل يبرز الوجه الحضاري لمملكة

أن للمســـابقة لها نفس المعايير الرئيســـية

البحرينـــي الـــذي يمتلـــك حماســـة كبيـــرة،

وتـــم خـــال اللقـــاء ،بحـــث مجـــاالت

تلبيـــة احتياجـــات األهالـــي والعمـــل

 20,000ألـــف دوالر موزعـــة علـــى فئـــات

مشـــروعا واحـــدا فقـــط بغـــرض تحقيـــق
ً
مؤكدا وجود أفكار جيدة للشباب
العدالة،

بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.

المجتمعـــي بقيـــم البيئـــة الخضـــراء
والتنميـــة المســـتدامة ،وتعمـــل ً
أيضا

المجتمع ،إذ تصب تلك الجهود ضمن

لديها أكثر من مشـــروع ولكن اللجنة تقيم

والحـــرص المتبـــادل علـــى تطويرها،

المنامة  -وزارة الداخلية

يُ ذكـــر أن اللجنـــة المنظمة رصـــدت جوائز

الرويلي إن اللجنـــة ال تقيم الجمعيات وال

البحريـــن

والواليـــات

المتحـــدة،

محافظ العاصمة يرعى حملة تنظيف ساحل كرباباد

على إدماج المتطوعين في األنشطة

 ،Saturday Biryani Partyومشـــروع

والشـــراكة االســـتراتيجية بين مملكة

متميـــزة ،وأدعـــو المؤسســـات األهليـــة

ألفضــل مشــروع تطوعــي في مملكــة البحريــن ،والتي تنظمهــا جمعية الكلمــة الطيبة

الرويلـــي رئيـــس اللجنـــة وعضوية كل من

خفـــر الســـواحل .وقـــد رحـــب الوزير،

بالفريق بحري صمويل بابارو ،متمنيا

المنامة -بنا

التطوعيـــة والتحـــدث عـــن تفاصيلها أمام

واللواء ركن بحري عالء سيادي قائد

مـــا يخـــدم قضايا األمن والســـام في

أهداف برنامج المـــدن الصحية الذي

علـــى تحقيـــق تطلعاتهم فـــي مجتمع

البحريـــن عمومً ـــا ومحافظة العاصمة
خصوصا.
ً
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البحرين تشارك شقيقتها السعودية احتفاالتها بيومها الوطني
عــــاقــــات أخــــويــــة تـــاريـــخـــيـــة وثـــيـــقـــة وشــــراكــــة إســتــراتــيــجــيــة مــتــنــامــيــة
المنامة  -بنا

ُتشـــارك مملكـــة البحريـــن ،قائـــ ًدا وحكومة وشـــع ًبا،
شـــقيقتها الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية
احتفاالتهـــا بيومهـــا الوطنـــي التســـعين؛ اعتـــزا ًزا

بذكـــرى توحيـــد المملكـــة وتأسيســـها علـــى يـــدي

الملـــك عبدالعزيـــز بن عبدالرحمن آل ســـعود (رحمه
هللا) ،وتقديـــرًا لعُ مـــق العالقات األخويـــة التاريخية

الوثيقـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين ،وما تشـــهده من

تطـــور ونماء في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن

عبدالعزيز آل سعود.

وفي هذه المناسبة الغالية على أفئدة األمة العربية
واإلســـامية ،تســـتذكر مملكـــة البحريـــن بـــكل الود

والفخـــر واالعتزاز التاريخ العريـــق للمملكة العربية
الســـعودية منـــذ تأسيســـها كدولـــة حديثـــة موحدة
فـــي  23ســـبتمبر  1932علـــى قواعـــد راســـخة مـــن

العـــدل والحكمـــة ،وإســـهاماتها المشـــرفة في نصرة

الدين والعروبة ودعم الســـام واالستقرار اإلقليمي
والدولي ،ومواقفها األصيلة الداعمة ألمن البحرين
واســـتقرارها ومســـيرتها التنمويـــة ،تجســـي ًدا لنهج

الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
(طيب هللا ثراه) ،وتعبيره عن أسمى معاني األخوة
بمقولتـــه الخالـــدة “لـــو تفرقـــت األجســـام فالقلـــوب

مجتمعة”.

وتعتـــز مملكـــة البحريـــن بالنهـــج الحكيـــم للمملكـــة

العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ودعم ولي

عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

علـــى الدوام فـــي صف وخنـــدق واحد مـــع المملكة
العربية الســـعودية؛ إيما ًنا بوحـــدة الهدف والمصير،

تضامنهـــا الكامل مع الشـــقيقة الكبـــرى في التصدي

واإلســـامي لمحاربـــة اإلرهاب وترســـيخ الشـــرعية

القومـــي الخليجـــي والعربـــي ،وهو ما أكـــده جاللته

وتأييدهـــا المطلق لما تتخـــذه من إجراءات لحماية

للتدخـــات الخارجيـــة فـــي الشـــؤون الداخليـــة

جـــدة يـــوم  23ســـبتمبر  ،2019وتقديـــر جاللتـــه

اإلســـام والمســـلمين ،ورعاية الحجاج والمعتمرين

محيطها الخليجي والعربي واإلســـامي؛ باعتبارها

فـــي إقامة فريضـــة الحج في أجـــواء صحية آمنة،

وصمام أمانها فـــي مواجهة المخاطر والتهديدات”،

عالميـــا بفضل أياديها
ومعتمـــر ،ومكانتها المرموقة
ً

مستشـــاري الرئيـــس األميركـــي مطلـــع هـــذا الشـــهر

عالميـــا فـــي تقديم المســـاعدات
عربيـــا والخامـــس
ً
ً
اإلنســـانية ً
وفقـــا لمنصة التتبع المالـــي التابعة لألمم

في جميـــع المواقف ،على الشـــقيقة الكبرى المملكة

العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين

العشرين.

يحقق االستقرار واالزدهار في المنطقة”.

بن عبدالعزيز آل ســـعود في نصـــرة القضايا العربية
واإلســـامية ،وقيادتهـــا الحازمـــة للتحالفين العربي

وأن أمنهـــا جـــزء ال يتجزأ من أمـــن البحرين واألمن

وإعـــادة األمـــل فـــي اليمـــن الشـــقيق ،والتصـــدي

لـــدى التقائـــه أخيه خـــادم الحرمين الشـــريفين في

العربيـــة ،إلـــى جانـــب دورهـــا العظيـــم فـــي خدمـــة

للمملكـــة العربيـــة الســـعودية ومكانتهـــا الرائدة في

وزوار الحرميـــن الشـــريفين ،ونجاحهـــا هـــذا العـــام

“الركيـــزة األساســـية ألمـــن المنطقـــة واســـتقرارها

ورؤيتها الطموحة  2030الستيعاب  30مليون حاج

كمـــا جـــدد جاللتـــه تأكيـــده لـــدى اســـتقباله كبيـــر

البيضـــاء فـــي  81دولـــة ،وحلولها فـــي المركز األول

بقولـــه “إن االســـتقرار والتضامـــن الخليجي يعتمد،

المتحـــدة للعام  ،2020ورئاســـتها الحالية مجموعة

وتؤكـــد مملكة البحرين بقيادة جاللة الملك وقوفها

حفظـــه هللا ،وإننـــا معهـــا في الســـراء والضـــراء بما

والبحرين وإذ تنوه بالوقفات التاريخية الســـعودية

المشـــرفة إلى جانب أمنها واســـتقرارها ،فإنها تؤكد
ألي محاولـــة تســـعى للنيل مـــن أمنها واســـتقرارها،

مؤسســـاتها والدفاع عـــن مصالحهـــا والحفاظ على

ســـامة مواطنيها والمقيمين على أرضها ،ومساندة
جهودهـــا المباركة فـــي نصرة قضايـــا الحق والعدل

والسالم ،ومحاربة اإلرهاب ،والتصدي لالعتداءات
اآلثمـــة لميليشـــيا الحوثي اإلرهابيـــة المدعومة من
إيران.

وتحرص قيادتا البلدين دوما على ترسيخ الشراكة
بينهمـــا علـــى جميع المســـتويات ،وذلـــك بالنظر إلى

حجم وكثافة االتصاالت واللقاءات التي لم تتوقف

بينهما ،وتناغم المواقف المشتركة وانسجامها إزاء
التحديـــات والمخاطر التي تواجه المنطقة والعالم،
وأواصـــر األخـــوة والمـــودة والروابـــط االجتماعيـــة

التي تجمع الشـــعبين الشـــقيقين ،الضاربة في عمق
التاريخ.

وفـــي ضـــوء هـــذه الثوابـــت األخويـــة التاريخيـــة

عاملـــة فـــي مملكـــة البحريـــن العـــام  2018بحســـب

والمصيـــر المشـــترك ،بلغـــت العالقـــات البحرينيـــة

مجلـــس األعمال الســـعودي البحريني ،ومن المؤمل

السعودية أعلى مســـتوياتها من التعاون والتنسيق

أن يشـــكل إنشـــاء جســـر الملـــك حمـــد بكلفـــة أربعة

المشـــترك ،وعـــززت مـــن تقدمهـــا كأنمـــوذج يحتذى

مليـــارات دوالر إضافة قوية إلى مســـيرة الشـــراكة

بـــه فـــي األخـــوة الخليجيـــة والعربيـــة واإلســـامية

االقتصاديـــة إلى جانب جســـر الملك فهد في تعزيز

والشـــراكة اإلســـتراتيجية المتناميـــة فـــي شـــتى

الحركة الســـياحية والتجارة ،بعد استقباله أكثر من

المجـــاالت السياســـية والعســـكرية واألمنيـــة

رســـميا في 25
 400مليـــون مســـافر منـــذ افتتاحـــه
ً

واالقتصاديـــة واالســـتثمارية واإلعالمية والثقافية

نوفمبـــر  1986وحتى نهاية العام الماضي ،منهم 30
مليو ًنا العام .2019

مجلـــس التنســـيق البحرينـــي الســـعودي فـــي يوليو

إن مواصلـــة مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة

 ،2019فالمملكة العربية الســـعودية هي أكبر شريك

الســـعودية الشـــقيقة ممارســـة أدوارهمـــا فـــي دعم

اقتصـــادي لمملكـــة البحرين بمبـــادالت تجارية غير

قضايـــا األمـــن واالســـتقرار والســـام فـــي المنطقـــة

نفطيـــة ارتفعت من  494مليـــون دوالر العام 1999

والعالم ،وثبات ورســـوخ مواقفهمـــا إزاء التحديات

إلى ثالثة مليارات دوالر العام  ،2019واســـتثمارات

المشتركة ،وحجم المصالح الحيوية التي تجمعهما،

ســـعودية في البحرين تتجاوز قيمتها  6.1مليارات
ً
وفقـــا إلحصـــاءات وزارة الصناعـــة والتجارة
دوالر

ليعكس ما يجمع بين البلدين ككيان وشـــعب واحد
متمسك بقيمه وثوابته الوطنية يسعيان دائما نحو

والسياحة ،ووجود أكثر من  5آالف شركة سعودية

تحقيق التكامل في شتى القطاعات.

واالجتماعية ،والتي اكتسبت دفعة إيجابية بإنشاء

local@albiladpress.com
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السعودية عمق إستراتيجي وثقل عالمي

السفير السعودي صاحب السمو الملكي األمير

سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود

زيـــنـــل :مــواقــفــهــا الـــداعـــمـــة لــلــبــحــريــن خـــالـــدة فـــي الـــوجـــدان
والدة مملكة من ملحمة بطولية حافلة

القضيبية  -مجلس النواب

وتقدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب

مجلـــس الشـــورى بالمملكـــة العربيـــة

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية

بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى

الســـعودية الشـــقيقة ،بمناســـبة اليوم

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ملـــكا

الوطنـــي التســـعين ،أكـــدت فيها عمق

وحكومـــة وشـــعبا ،بمناســـبة اليـــوم

العالقـــات

الســـعودية

الوطني التســـعين ،ومتمنيـــة للمملكة

العريقـــة والوثيقـــة ،ومـــا تشـــهده من

الشـــقيقة مزيـــد مـــن التقـــدم والتطور

روابـــط أخوية رفيعة ،بيـــن القيادتين

وتمكن رحمه هللا من تجميع شتات المملكة.

والنمـــاء واالزدهـــار ،فـــي ظـــل قيـــادة

والشـــعبين الشـــقيقين ،ومـــن تعـــاون

ونظــم الملــك عبدالعزيــز رحمــه هللا دولتــه الحديثــة علــى أســاس مــن

خادم الحرمين الشريفين.

وتعاضد وتنسيق مستمر في مختلف

وأوضحـــت زينل أن مواقـــف المملكة

المجاالت.

بنـــت عبـــدهللا زينـــل عمـــق عالقـــات
المحبـــة واألخـــوة التاريخيـــة التـــي
تربط بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ،والتـــي
تشكل نموذجا متميزا للتالحم الوثيق
ووحـــدة المصيـــر المشـــترك ،مشـــددة
علـــى أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية
كانت وســـتظل بإذن هللا صمام األمن
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ،ومركـــز
العمق االســـتراتيجي والثقـــل العالمي
والقيادة الحكيمة التي تناصر وتدعم
قضايا األمتين العربية واإلسالمية.
وأعربـــت زينـــل عـــن بالغ االعتـــزاز بما
تشهده العالقات البحرينية السعودية
مـــن تطـــور مســـتمر فـــي مختلـــف
المجـــاالت ،في ظـــل الروابط األخوية
الوثيقـــة بيـــن القيادتيـــن والشـــعبين
الشـــقيقين ،بقيـــادة عاهـــل البـــاد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفـــة ،وأخيـــه خـــادم الحرميـــن
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،حتى وصلت هذه العالقات
إلـــى مســـتويات تجســـد مـــا يجمـــع
بيـــن البلدين مـــن التعـــاون والتضامن
والتكامل والتفاهم والتنسيق.

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة الداعمة
لمملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف
الظـــروف ســـتظل خالدة فـــي وجدان
الشـــعب البحرينـــي ،وقالـــت“ :إننـــا
نشـــارك األشـــقاء في المملكـــة العربية
الســـعودية فرحتهـــم بالعيـــد الوطني،
فأفراحنا واحدة”.
وأشـــادت بالدور الكبيـــر الذي تضطلع
به المملكة العربية السعودية الشقيقة
فـــي حماية أمـــن واســـتقرار المنطقة،
ومبادراتهـــا اإلنســـانية والحضاريـــة
الدوليـــة،

وإنجازاتهـــا

التنمويـــة

المســـتمرة التـــي يقودهـــا خـــادم
الحرميـــن الشـــريفين بدعـــم ومؤازرة
مـــن ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية
الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكـــي
األمير محمد بن سلمان آل سعود.

رئيس مجلس النواب

وأشـــارت رئيســـة مجلس النـــواب إلى
العالقـــات البرلمانيـــة المشـــتركة بيـــن
مجلـــس النـــواب البحرينـــي ومجلس
الشـــورى الســـعودي برئاســـة الشـــيخ
عبـــدهللا بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم آل
الشـــيخ ،ومـــا تشـــهده مـــن تنســـيق
متميز وتعـــاون متواصل في مختلف
المحافـــل البرلمانيـــة؛ مـــن أجـــل دعم
مصالح البلدين والشـــعبين الشقيقين،
سائلة المولى عز وجل أن يحفظ بالد
الحرميـــن الشـــريفين ،وينعـــم عليهـــا
األمن والنماء ،والتطور والتقدم.
إلى ذلك ،بعثت رئيسة مجلس النواب

البحرينيـــة

وأعربـــت عن بالـــغ التقديـــر واالعتزاز
للـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم بـــه المملكة
العربيـــة الســـعودية فـــي ظـــل القيادة
الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين،
فـــي

صـــون

الحقـــوق

العربيـــة

المشـــروعة ،وخدمـــة قضايـــا أمتنـــا
العربية واإلســـامية× تأكيدا لمبادئها
المنبثقة من ديننا اإلســـامي الحنيف،
ســـائلة المولـــى عـــز وجـــل أن تعـــود
هذه المناســـبة الســـعيدة على المملكة
العربية الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق
بمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار .كمـــا
وبعثت رئيســـة مجلس النواب برقية
مماثلـــة إلـــى ســـعود ســـفير المملكـــة
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة لـــدى
مملكة البحرين صاحب السمو الملكي

برقيـــة تهنئـــة إلى الشـــيخ عبدهللا بن

األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز

محمـــد بـــن إبراهيم آل الشـــيخ رئيس

آل.

فــي مثــل هــذا اليوم من عــام 1351هـ ،الموافــق 1932م َســجل التاريخ
مَ ولــد المملكــة العربيــة الســعودية بعــد ملحمــة بطوليــة حافلــة قادهــا
المؤســس الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل ســعود (طيب هللا ثراه)،

التحديــث والتطويــر المعاصر ،حيث أنشــأ عددا من الــوزارات ،وأقامت
الدولــة عالقــات دبلوماســية وفق التمثيل السياســي الدولــي المتعارف
عليــه رســميا ،وتــم تعييــن الســفراء والقناصــل والمفوضيــن والــوزراء
لهــذه الغايــة ،كما اهتم طيب هللا ثراه كثيرا بدعم القضية الفلســطينية
التــي كانــت تمثل قضيته األهم على الســاحة ،وعندما تأسســت جامعة
الــدول العربيــة في القاهرة عام 1365هـــ1945 ،م كانت المملكة العربية
السعودية من الدول السباقة والداعمة لقيام الجامعة وتأسيسها.
وانضمت المملكة ومنذ انطالقها إلى العديد من المنظمات واالتفاقيات
الدوليــة؛ نتيجــة لثقلهــا الكبير في موازين القــوى ودورها المحوري في
دعم المبادرات التي تدعم مستقبل األمم والعالم لما فيه الخير للجميع،
لذلك كانت من أوائل الدول التي وقعت ميثاق هيئة األمم المتحدة.
وأرســى القائد المؤســس (طيب هللا ثراه) قواعد دولته ،وأرســى األمن
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،مســتندا إلــى دســتورها ومنهجهــا من
كتاب هللا الكريم وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ،فبدل خوفها
رخــاء وازدهــارً ا ،وســار من بعد المؤســس
ً
أمنًــا ،وجهلهــا علمً ــا ،وفقرهــا
رحمه هللا أبناؤه البررة على نفس النهج من التطور والبناء.
ويســتعيد أبنــاء المملكــة العربية الســعودية ذكــرى توحيد البــاد ،وهم
يعيشون واقعً ا جديدً ا ،خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز  -يحفظه هللا  -واقعا حافال بالمشــاريع اإلصالحية ،بدءا
بالتركيــز علــى إصــاح التعليــم والقضــاء ،مــرورا باإلصــاح االقتصادي
والصناعي والصحي واالجتماعي ،والذي تمثله (رؤية السعودية )2030
إضافــة إلــى مــا بذلته المملكة العربية الســعودية من جهــود متميزة في

دور محوري للسعوديــة في نشـر السـالم

خدمــة األمتيــن العربيــة واإلســامية وترســيخ مكانتهــا فــي المحافــل
الدوليــة والعالميــة ،بفضــل اإلرادة السياســية الثابتــة لخــادم الحرميــن
الشريفين وصوال إلى بناء مجتمع متماسك ،عماده الوحدة الوطنية.
الشــك أن مــا تعيشــه المملكة العربية الســعودية من نهضــة وتطور منذ
عهد المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب هللا ثراه) مرورا بما حققه أبناؤه

الـــصـــالـــح :مـــســـاع دائـــمـــة لــتــرســيــخ عــــرى الــتــضــامــن الــعــربــي

ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود الذي يشــهد نقلة حضاريــة تنموية من

بين بلدينا الشـــقيقين ،ومؤك ًدا حرص

خــال العديــد مــن الشــواهد والمنجــزات التنمويــة والتطويريــة علــى

القضيبية  -مجلس الشورى

هنـــأ رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي

الصالـــح ،المملكـــة العربية الســـعودية
ً
قيادة وشع ًبا بمناسبة يومها
الشـــقيقة
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متمنيـــا دوام التقدم
ســـبتمبر الجاري،
ً

والنمـــاء للمملكة الشـــقيقة تحت راية

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مؤك ًدا
أن إرادة القيـــادة الســـعودية جعلتهـــا
راف ًدا للسالم واالزدهار في المنطقة.

وأعـــرب رئيـــس مجلس الشـــورى عن
بالـــغ االعتـــزاز بالمكانـــة الرائـــدة التي

حققتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية

على مدى عقود من تأســـيس المملكة،
نظيـــر جهود التنمية والتقدم الحثيثة

التـــي وضـــع حجر أساســـها المؤســـس

الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن

آل ســـعود ،وجعلتهـــا دولـــة ذات ثقـــل

سياســـي واقتصـــادي واجتماعـــي في
ً
مضيفا
المنطقة وعلى مستوى العالم.
أن المملكـــة اتخذت شـــعارًا الحتفالها
الــــ  90هـــذا العـــام بعنـــوان “همة حتى

القمة” ،وهو ترجمة فعلية لإلرادة التي
تتمتع بها القيادة السعودية باستمرار

المضـــي قدمً ا نحـــو آفاق رحبـــة تلبي

تطلعاتها الداخلية والخارجية.

مجلس الشورى على دعمها وتعزيزها

ونوه رئيس مجلس الشـــورى بالعالقة

لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين

األخويـــة التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي

الشـــقيقين ،داعيا المولى عز وجل أن

تربـــط مملكـــة البحريـــن والمملكـــة

يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة

العربيـــة الســـعودية ،والتـــي هي محل

على المملكة بمزيد من األمن والتقدم

فخر واعتزاز لدى الجميع ،وما تشهده

واالزدهـــار ،وعلى الشـــعب الســـعودي

من تطور مســـتمر بفضل دعم القيادة

الشـــقيق بالخيـــر والرخـــاء ،فـــي ظـــل

الحكيمة في البلدين الشـــقيقين ،نحو

القيـــادة الحكيمـــة لخـــادم الحرميـــن

اســـتثمار الســـبل كافـــة للمضـــي فـــي
مســـيرة التعـــاون والعمـــل المشـــترك،

رئيس مجلس الشورى

المنطقة ،الفتا إلى المواقف المشـــرفة

أعـــرب من خاللها عـــن خالص التهاني

إلرســـاء قواعـــد األمـــن والســـام فـــي

للمملكـــة العربيـــة الســـعودية تجـــاه

مملكة البحرين ،وإسهاماتها المتميزة
في الذود عن مصالح المملكة ،ما كان
لـــه األثر اإليجابي في تعزيز مســـتوى

التواصـــل

الدبلوماســـي

وتوحيـــد

المواقـــف إزاء القضايـــا والملفـــات

المشـــتركة ،إلى جانب تقوية الروابط

االجتماعية بين الشعبين الشقيقين.

إلى ذلك ،بعث رئيس مجلس الشورى
برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس

الشـــورى الســـعودي الشـــيخ عبـــد هللا
بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم آل الشـــيخ،

والتبريـــكات لمناســـبة ذكـــرى اليـــوم

الوطنـــي التســـعين للمملكـــة العربيـــة

السعودية الشقيقة.

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى بمـــا
تقوم به المملكة العربية السعودية من
دعم وترســـيخ عـــرى التضامن العربي

وصـــون الحقـــوق العربية المشـــروعة
وخدمـــة قضايـــا األمتيـــن العربيـــة

واإلســـامية؛ تأكيدا لمبادئها الوطنية
المنبثقة من ديننا اإلســـامي الحنيف،
منو ًهـــا بالمســـتوى الرفيع الـــذي بلغته

عالقات التعاون في المجال البرلماني

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســـعود ملـــك المملكـــة العربيـــة
السعودية.
كمـــا بعـــث رئيـــس مجلـــس الشـــورى
برقية تهنئة إلى سفير المملكة العربية

به ســـفارة المملكة العربية الســـعودية
فـــي مملكـــة البحرين مـــن دور لتنمية
العالقـــات األخويـــة بيـــن البلديـــن
والشعبين الشقيقين.

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة الشـــيخ

وضاربـــة فـــي أعمـــاق األرض الطيبـــة
بيـــن الشـــعبين الشـــقيقين ،وهـــي
عالقـــة نموذجيـــة خاصـــة ،قائمة على

إســـتراتيجية ومصيريـــة ثابتـــة ،ذات
تاريـــخ عميق راســـخ ،وأمجـــاد عريقة
متميـــزة ،وقلـــوب مجتمعـــة ،وأن كل
بحرينـــي ســـعودي ،وأن كل ســـعودي
بحرينـــي ،هـــو واقـــع عملـــي ملموس؛

لتسطر للعالم أجمع قصة نجاح كبيرة
فـــي خصوصيـــة العالقـــات البحرينية

السعودية ،األخوية والتكاملية.

اإلنســـاني مع كل دول العالم ،وتقديم
يـــد العـــون والمســـاعدة واإلغاثـــة

الخيرية والمشروعات التنموية.

الشـــريفين جاللـــة الملـــك ســـلمان بـــن

عبدالرحمن الدوسري

كما وتقدم شـــيخ قبيلة الدواســـر في

ورفع الشـــيخ الدوســـري أســـمى آيات

والعربي واإلسالمي ،ودورها اإلقليمي

العربية الســـعودية الشـــقيقة ،بخالص

تشـــهد الســـعودية اليـــوم مـــن تطـــور

المملكة العربية السعودية لدى مملكة

الحرميـــن الشـــريفين ،وجهـــود ولـــي

األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود ،ورؤية

وجميـــع أبنـــاء الشـــعب الســـعودي

الرفيعـــة والعظيمة التي تعـــود بالنفع

يحفـــظ بـــاد الحرميـــن الشـــريفين،

وأكـــد أن مبـــادرات المملكـــة العربيـــة

واالزدهار.

عبدالعزيز آل سعود.

التهانـــي وخالـــص التبريـــكات ،إلـــى

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،ملـــكا
وحكومـــة وشـــعبا ،بمناســـبة اليـــوم
الوطنـــي ،والذكـــرى الــــ  90لتأســـيس

علـــى نهج األجـــداد واآلبـــاء ،منذ عهد

عيســـى بن علي آل خليفة وابنه حمد

المنطقـــة ،ومكافحة اإلرهاب ،ودورها

الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين

(رحمه هللا).

بن ســـعود (رحمه هللا) وســـمو الشـــيخ

والســـعي لضمـــان أمـــن واســـتقرار

خليفة ،وأخيـــه عاهل المملكة العربية

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الدوسري

المرحوم المؤســـس الملـــك عبدالعزيز

رعاية وخدمة ضيـــوف بيت الرحمن،

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

الدولـــة الســـعودية على يد المؤســـس

أن هـــذه العالقـــة تشـــكلت منـــذ القدم

العربيـــة واإلســـامية ،خصوصـــا فـــي

الرفيعـــة ،بيـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب

الراحـــل الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود

وأشـــاد الدوســـري بالـــدور القيـــادي
والريـــادي للمملكة العربية الســـعودية
الشـــقيقة علـــى المســـتوى الخليجـــي

إن مشــروع رؤية المملكة  2030يُ عد نقطة تحول تاريخية في خارطة
المملكة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفق رؤية طموحة ،شــاملة كافة
الجوانــب التنمويــة نحو غد مشــرق ومســتقبل واعد بمزيــد من التطور
التنمــوي وتأكيــد النظــرة الثاقبــة للقيــادة الحكيمــة لتحقيــق التنميــة
الشــاملة المســتدامة وبنــاء دولــة عصريــة تواكــب مســيرة الحضــارة
العالميــة وعطاءاتهــا ،ومــن أبــرز مــا تحقــق فــي هــذه الرؤية حتــى هذا
الوقت ما يلي:

السعودي ،مشيدا بالدور الذي تضطلع

عليـــه األبناء واألحفاد ،على مســـتوى

عالقات أخوية وطيـــدة منذ التاريخ،

أهداف رؤية المملكة .2030

اإلنفاق الحكومي وتوسيع إيرادات الخزانة العامة.

المجاالت كافة على جميع المستويات،

بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة والعالقـــة

ســوف تســهم  -بمشــيئة هللا  -بشكل مؤثر وســريع في تحقيق وإنجاح

والتبريـــكات لمناســـبة اليـــوم الوطني

هـــي محـــل تقديـــر واعتزاز مـــن األمة

أن العالقـــات البحرينيـــة الســـعودية،

العالــم ينظــر إليهــا بكثيــر مــن التقدير واالحتــرام ،وكل هــذه المعطيات

الســعودي (اقتصــاد الســوق الحر) بعيــدا عن رعاية الدولــة إعادة هيكلة

أعـــرب من خاللها عـــن خالص التهاني

أكد شـــيخ قبيلة الدواســـر فـــي مملكة

عبدالرحمـــن بـــن أحمـــد الدوســـري،

مميــز ،ومــا تمثلــه مــن ثقل سياســي واقتصــادي ،ومكانــة رفيعة جعلت

بـــن أحمد بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود،

بن عيســـى بن علي آل خليفة (رحمهم

الشعبين الشـــقيقين ،حتى يومنا هذا،

العالم .وما تملكه من موارد طبيعية وبشرية متطورة وموقع جغرافي

Û Ûصياغــة االقتصــاد الســعودي مــن جديــد وبنائــه علــى ثوابــت وأســس

صاحب الســـمو الملكي األمير سلطان

الســـعودية الشقيقة ،وإســـهاماتها في

القيادتين الحكيمتين ،وعلى مستوى

اإلنســان الســعودي والمكانــة المميــزة التــي تتبــوأ بها المملكــة بين دول

الســـعودية لـــدى مملكـــة البحريـــن

ش ــيخ الدواس ــر :س ــطرنا للعال ــم أجم ــع قص ــة نج ــاح بخصوصي ــة عالقاتن ــا

البحريـــن ومنطقـــة الدمـــام بالمملكـــة

كافــة األصعدة والمجاالت االقتصادية والسياســية واالجتماعية وبناء

Û Ûتبــوّ أت مكانــة المملكــة السياســية واالقتصاديــة علــى خارطــة الهويــة

السعوديــــة والبحريــــن شعــــب واحـــد
هللا جميعـــا) ،وتمســـك بـــه وواصـــل

البــررة حتــى العهــد الزاهــر لســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك

مملكـــة البحريـــن والدمـــام بالمملكـــة

والدولي ،اإلنســـاني والحضـــاري ،وما

التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ســـفير

وتقـــدم وازدهار ،بفضل قيـــادة خادم

البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي

العهـــد صاحب الســـمو الملكـــي األمير

آل ســـعود ،بهـــذه المناســـبة الكريمـــة،

السعودية  ،2030وتحقيق اإلنجازات

الكريـــم ،ســـائال المولـــى عـــز وجل أن

على السعودية وشعبها ومستقبلها.

وينعم عليها باألمن واألمان ،والتطور

العربية واإلسالمية والدولية.

اقتصاديــة مســتدامة وبعيــدا عــن أســعار النفــط إدخــال االقتصــاد

Û Ûمشــروع “القديــة” وهــو عبارة عــن مدينة ثقافيــة ورياضيــة وترفيهية،
تعد األكبر من نوعها على مستوى العالم.

Û Ûمشروع مدينة نيوم مكان يجمع أفضل العقول والشركات معً ا ،لتخطي
حــدود االبتــكار إلــى أعلى المســتويات ويهــدف إلى توفير أفضل ســبل

العيش والفرص االقتصادية لقاطنيه ،وسيســعى إلى اســتقطاب أفضل
المواهب من المملكة وخارجها.
تطوير أوضاع المرأة السعودية:
تضمنــت خطة شــاملة لتطوير وتحســين أوضــاع المــرأة واالهتمام بها،
وذلــك مــن خــال إدخالها في مجاالت العمل وجعلهــا تتولى العديد من
األدوار والمناصب الفعالة والسماح لها بقيادة السيارة ،ما يحقق التقدم
واإلصــاح فــي اقتصــاد المملكــة ،وأن تكــون شــريكا جديــرا بالتنميــة
المستدامة للمملكة مثل أخيها الرجل.
 خدمــة الحرميــن الشــريفين والمشــاعر المقدســة وزوار وضيــوفالرحمن :أولت المملكة العربية السعودية االهتمام بالحرمين الشريفين
وقبلــة المســلمين وســخرت كل إمكاناتهــا فــي إعمارهمــا وتوســعتهما
خدمة للحجيج وزائري الحرمين الشريفين من كل بقاع العالم.
فاليــوم المملكــة العربيــة الســعودية احتلــت مكانــة عالية على الســاحة
الدوليــة ،وباتــت دولــة ذات ثقــل فــي القــرار الدولي ،وعضــوا فاعال في
الكثيــر من المنظمات اإلقليمية والدولية ،ومثل ذلك ســجلت حضورها
بامتيــاز كعضــو فاعــل ومؤثــر فــي االقتصــاد العالمــي ،وأحــد أعضــاء
مجموعــة العشــرين ،واســتضافتها الجتماعــات قمة العشــرين في العام
2020م دليل على مكانتها الدولية.
إن العالقات بين المملكة العربية الســعودية ومملكة البحرين الشــقيقة
عالقات أخوية تاريخية وعائلية متينة ترتبط فيها القيادتان والشعبان
بالديــن واللغــة والعــادات والتقاليــد واالقتصــاد والثقافــة والسياســة
والرؤي المشتركة ،إن المملكتين كالهما امتداد لألخرى.
وتمتــد العالقــات الســعودية البحرينيــة وهي عالقــات متأصلة وممتدة
جذورهــا فــي التاريــخ ،وتجســد التوافــق في الــرؤى واإلســتراتيجيات
والتكاتــف والتعاضــد ووحــدة المصيــر ،كل هذا يؤكــد أن هذه العالقات
ســتظل نموذجــا غير مســبوق للعالقــات بين الدول ،وأن هــذه العالقات
تحظــى باهتمــام ومتابعــة من ســيدي خــادم الحرمين الملك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وأخيه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيســى آل خليفة ،وحكومتيهما الرشــيدتين ،والتي تركز على التشــاور
والتعــاون والتنســيق فــي مختلــف القضايــا ،والتــي تصــب فــي صالــح
البلدين والشعبين الشقيقين.
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كل عام والسعودية تعانق السماء مج ًدا

السعودية أوجدت األمل وشرعت األبواب للنهضة اإلنسانية

فعاليــات وطنيــة لـــ “^” :اليــوم الوطنــي التســعون هــو يــوم بحرينــي

Û Ûفــي اليــوم الوطني الســعودي التســعين ،يقف العالم بــكل إكبار
أمام المملكة العربية السعودية ،كدولة صانعة لألمل ،وللسالم،
ولنجــدة الشــعوب المكلومــة وإغاثتهــا ،بثقافــة قيادة وشــعب،
بدايتها الخيرة األولى ،منذ عهد المؤســس الملك عبدالعزيز آل
سعود طيب هللا ثراه.

Û Ûفــي هــذا اليوم ،تتجــه األعين والقلــوب واألفئدة إلى الشــقيقة
الكبرى والتي تمثل حجر الزاوية ،والمنعطف الرئيس ،وبوصلة
المســار واالتجــاه لــكل القضايــا العربيــة واإلســامية والعالمية
واإلقليمية.

Û Ûكمــا نســتذكر هنــا جميعــاً ،أرض الحرميــن الشــريفين ،وقبلــة

خالد بوعنق

المســلمين ،نســتذكر هذه األرض المباركة ،وما تقدمه حكومتها
مــن تســهيالت عالميــة ،ومــن رخاء لــزوار بيــت هللا الحرام من
معتمرين وحجيج.

Û Ûكانــت الســعودية وال تــزال دومــاً ،الدولــة األولــى فــي صناعــة
األحــداث بالمنطقــة ،وفــي تحريكهــا والتأثيــر بها ،فهــي صانعة

وليســت مراقبــة أو متابعــة كغيرهــا ،أينمــا اتجهــت الســعودية،
اتجه العالم كله خلفها.

Û Ûوفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظــه هللا ورعــاه ،وولي عهــده األمين صاحب الســمو الملكي

األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود حفظــه هللا ورعــاه ،تعيش
المملكة مرحلة زاهية استثنائية ،فتحت خاللها أبواب النهضة
كلهــا علــى مصراعيهــا ،واالزدهــار ،وتمكيــن المــرأة ،وتنشــيط
االقتصاد ،ومالحقة المفسدين ،وصون المال العام.

Û Ûفي هذا العهد المختلف والعابر إلى المستقبل ،دخلت الشقيقة
الكبرى مرحلة جديدة هدفها الرئيس تحقيق تطلعات المواطن
السعودي ،ومنحه الفرص في بناء الحياه الجديدة والمستقبل
الزاهر.

Û Ûنقــف في اليوم الوطني الســعودي التســعين ،متمنين للشــقيقة
الكبرى الناهضة بحكمة قيادتها ووالء شــعبها ،مســتقبال عامرا
بالخير والنجاح والتنمية بشــتى الحقول والمجاالت ،وكل عام
والسعودية تعانق السماء مجدً ا.

إبراهيم النفيعي

وتقديم الفرص للشباب السعودي ألن يقوم بدوره المناط به؛ األمر الذي

الحكومـــة الســـعودية فـــي رفعـــة

الفلســـطينية،

وفـــي تمكيـــن المـــرأة مـــن خوض

الحقــل التعليمــي والجامعــي ،وفتــح األبــواب لالســتثمارات الخارجيــة،

الجـــم للـــدور الـــذي تقـــوم بهـــا

ينعكس جليا اليوم في شتى الحقول التنموية واإلنسانية والفكرية.

شأن الجسم الصحافي السعودي،

مكانة مرموقة

وقـــال عضو مجلـــس النواب خالد

الســـعودية أن تكون قوة سياسية

والســـلم ،ونـــزع فتيـــل األزمـــات

بوعنـــق إنه وعلـــى مدار عشـــرات

العقود استطاعت المملكة العربية
واقتصاديـــة فاعلـــة ال يســـتهان
بهـــا فـــي منطقة الشـــرق األوســـط

والعالـــم ،والعبـــا أول فـــي رســـم

المتغيـــرات السياســـية ،وفـــي وأد
العنـــف ووقـــف موجـــات اإلرهاب

والتطـــرف ،وتعزيز األمن والســـلم

مـــن البنـــاء والنهضـــة الشـــاملة،

اســـتطاعت الســـعودية أن تعـــزز

من وجود ومكانـــة الرجل والمرأة

المحرق  -مكتب النائب حمد الكوهجي

حقول العمل واإلبـــداع المختلفة،

وفي النهوض بالمجتمع وبالوطن
ككل.

ألن يقـــوم بدوره المنـــاط به ،األمر

يربطنا باألشـــقاء وحدة المصير

المشترك.

وقـــال الكوهجـــي “إن خـــادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود يمثـــل

القيـــادة العربيـــة واإلســـامية

الجامعة وقائدا إنسانيا”.

ولفـــت إلـــى أن العالقـــة بيـــن
الشـــعبين والحكومتيـــن ثابتـــة

وراســـخة ،إذ تمثـــل المملكـــة

العربية الســـعودية الداعم األول
لمملكـــة البحريـــن فـــي جميـــع

المجاالت وأن الموقف البحريني
ال ينفصـــل عن موقف األشـــقاء،

إذ تمثل الشـــقيقة الكبرى ضمانة

حمد الكوهجي

ألمـــن واســـتقرار المنطقـــة فـــي
مواجهـــة التحديـــات والحـــرب

النفيعـــي بالـــدور العالمـــي للمملكة

المواقـــف اإلنســـانية والسياســـية،
التاريخيـــة فـــي إغاثـــة الشـــعوب
ونجدتهـــا،

ودعمهـــا

المســـتمر

واالســـتراتيجي للقضايـــا العربيـــة

واإلســـامية المصيريـــة ،علـــى

أشـــاد عضو مجلس غرفة البحرين

الســـلع بيـــن البلديـــة الشـــقيقين

رجل األعمال عبدالحكيم الشـــمري

وتذليـــل الصعوبـــات أمام شـــركات

بالعالقـــات الوثيقـــة التـــي تربـــط

النقـــل حيـــث تواصل الـــوزارة دعم

مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية

قطـــاع اللوجيســـتك ،الـــذي يعتبـــر

السعودية على المستوى السياسي

قطاعـــا مهمـــا لتطـــور التجـــارة

واالقتصـــادي واالجتماعـــي ،وفـــي

وتوظيف اليد العاملة”.

هذا اإلطـــار نوه بـــكل الجهود التي

وأردف الشـــمري “ال ننســـى كذلـــك

تبـــذل لتوثيـــق العالقـــة بيـــن مـــن

جهود إدارة الجمارك والتي تسعى

جميع الجهات وعلى رأسها القيادة

دائمـــا لتعزيـــز ودعـــم قطـــاع النقل

السياسية في البلدين الشقيقين.

وقـــال فـــي بيـــان أمس “ممـــا يثلج

عبدالحكيم الشمري

والصناعيـــة تســـير علـــى الطريـــق

المعنيـــة وعلـــى رأســـها وزارة

التجـــاري

واالســـتثماري

متواصـــا عبـــر الســـنوات الماضية
ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك للثقـــة

المتبادلـــة بيـــن البلديـــن والجهـــود
التـــي تبـــذل مـــن قبـــل الـــوزارات

اليـــوم بتقديـــر وإكبـــار ،للشـــقيقة

الكبـــرى فـــي يومهـــا الوطنـــي

التسعين ،وللمآثر التي حققت في
الســـنوات الماضية ،ولالهتمامات
اإلنســـانية العابـــرة للحدود ،والتي
المواطـــن،

واهتمـــام

القيـــادة

دومً ـــا ،بقعـــة مضيئـــة مـــن العالـــم،

ثقافة وعلمً ا وإنسانية”.

قوية وشامخة
درويـــش المناعـــي عـــن خالـــص

كعهدهـــا دائمً ـــا ،قويـــة ،شـــامخة،
سن ً
دا للعرب والمسلمين.
وأضـــاف المناعي” بدايـــة المملكة

العربية السعودية كانت في اليوم
الخامـــس من شـــوال العـــام 1319

هـ ،عندما استعاد الملك عبدالعزيز

آل ســـعود مدينـــة الريـــاض ،وضم
أقاليـــم ومـــدن ســـعودية مـــرة

أخـــرى بدايـــة من منطقـــة الحجاز

الشيخ صالح الجودر

التـــي تـــم إعـــان ضمهـــا إلـــى

المملكـــة بالعـــام 1344هــــ ،وبحول
العـــام 1930م ،فـــي اليـــوم الثالث

والعشـــرين مـــن ســـبتمبر تحدي ً
دا،

اكتمـــل توحيـــد أراضـــي المملكـــة
بضم منطقة جـــازان ،وأصبح هذا
اليـــوم ذكـــرى االحتفال بتأســـيس

إلـــى أن المملكـــة أضحـــت أخيـــرً ا
ً
مرتكزا رئيسا للندوات والفعاليات
اإلعالميـــة الكبـــرى على مســـتوى

الخليج والشرق األوسط.

محبة كبرى
إلـــى ذلـــك ،قال عضو مركـــز الملك

حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي

الشـــيخ صـــاح الجـــودر إن اليوم

المملكة وتوحيدها ،وتم تسميتها

الوطنـــي الســـعودي هـــو يـــوم

لعائلـــة مؤســـس المملكـــة ،الملـــك

بعيون النـــاس ،والتهانـــي الكثيرة

وأضـــاف” لذا شـــرعت الســـعودية

شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي

بالمملكة العربية الســـعودية ،نسبة

بحريني بامتياز ،وهو أمر نراه هنا

عبدالعزيز”.

جـــ ً
دا ،التي تصـــل إلينا بكثافة عبر

في االحتفـــال باليوم الوطني منذ

والتـــي يعبـــر بهـــا أبنـــاء البلـــد هنا

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود اعتبـــار

ولشعبها الشقيق.

سبتمبر من كل عام إجازة رسمية

بعهـــد خـــادم الحرمين الشـــريفين

العـــام 2005م ،إذ أعلن الملك فهد

عـــن محبتهـــم الكبـــرى للســـعودية

اليـــوم الوطنـــي الســـعودي 23

وتابـــع الجـــودر ”الســـعودية قفزت

بالمملكـــة ،يحتفـــل بـــه المواطـــن

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل

والمقيم”.

سعود وولي عهده صاحب السمو

بناء المجتمعات

قفـــزات كبيـــرة علـــى المســـتويات

الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان

مـــن جهتها ،أكدت رئيســـة جمعية

واألصعـــدة كافـــة ،ســـواء علـــى

حرصـــت

تعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة،

مؤسســـات صحفي واعـــدة ،تقوم

عبـــر إقامة التحالفات اإلســـامية،

الصحفييـــن عهديـــة أحمـــد أن

بالجانـــب السياســـي ودورهـــا في

دومً ـــا ومنـــذ وقـــت مبكـــر إلنشـــاء

أو بمواجهـــة التنظيمات اإلرهابية

الدولـــة

الســـعودية

بدورهـــا المطلـــوب فـــي تنويـــر
المجتمـــع وتثقيفـــه ،وفـــي تقديم

الفكـــر الرشـــيد الـــذي يســـهم فـــي

وأيضـــا دورها المؤثـــر في مجلس
التعاون الخليجي”.

وواصـــل ”نـــرى ذلـــك فـــي التقـــدم

بنـــاء المجتمعـــات وفـــي نموهـــا

الكبيـــر الـــذي قطعتـــه الســـعودية

وأوضحت بأن للصحف السعودية
ً
ثقـــا وتأثيـــرً ا فـــي المدرســـة

حقوقهـــا

وازدهارها.

في الجانب االقتصـــادي ،وإعطاء

المـــرأة

الســـعودية

السياســـية والمدنيـــة كاملـــة غيـــر

الصحافيـــة الحديثـــة ،وبـــأن هناك

منقوصـــة ،بصورة تعبـــر عن تقدم

برأيهـــم فـــي الكثيـــر مـــن الندوات

تتعامل مـــع الدول الكبـــرى بنفس

كثيـــرا مـــن الكتـــاب بهـــا يعتـــد

السعودية كدولة عظمى بالمنطقة،

واألمســـيات الثقافية والسياسية،

مستوى الند ،كما ظهرت إمكاناتها

والدوريـــات المختلفـــة ،بإشـــارة

كورونا والحد منه”.

ويستشـــهد بهـــم فـــي الكتـــب

فـــي مواجهـــة تفشـــي فيـــروس

أفراح السعودية هي أفراح البحرين

أهال ــي المح ــرق :عالقاتن ــا متج ــذرة من ــذ عه ــد المل ــك عبدالعزي ــز

البسيتين  -محافظة المحرق

المنامة  -مكتب رجل األعمال عبدالحكيم الشمري

نمـــوا

واختتـــم النفيعـــي بالقـــول ”ننظـــر

هـــذا المضمـــار الجـــريء ،الفتـــة

تسببت بها جائحة كورونا.

الشمري يشكر المعنيين لتســهيل انسياب السلع بين المملكتين

الصحيـــح حيـــث يشـــهد التبـــادل

الوطنية في المكان المناسب لها”.

التســـعين ،مبينا بأن المملكة كانت

العالقات التجارية مع السعودية بالمسار الصحيح

صدورنـــا أن العالقـــات التجاريـــة

وعلـــى مخرجـــات عملهـــا الفريـــد،
ً
ارتـــكازا علـــى إحـــال الكفـــاءات

دور عالمي

وأشـــار إلـــى أن العالقـــة بيـــن

انتهاء األزمـــة ورفع القيود التي

علـــى أداء أجهـــزة الدولـــة كافـــة،

بمناســـبة اليوم الوطني السعودي

مبينـــا “عـــوال علـــى مســـاعيها

اللقـــاء مجـــددا باألشـــقاء بعـــد

جليا
والمقـــدر ،وهـــو أمر انعكـــس
ً

والفكرية.

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين في

الســـعودي عالقة خاصـــة ،ينتظر

المواطن السعودي دوره المسئول

تهانيـــه للســـعودية قيـــادة وشـــعبا

الحقـــول التنمويـــة واإلنســـانية

العربيـــة الســـعودية فـــي شـــتى

الشـــعب البحرينـــي وشـــقيقه

الحقول الوطنية المختلفة ،ومنح

الذي ينعكس جليا اليوم في شتى

علـــى اإلرهـــاب ،مؤكـــدا الـــدور

دعم البحرين.

فـــي تعزيـــز االقتصـــاد ،وتنميـــة

بدوره ،عبر عضو مجلس الشورى

ويتفـــق معـــه النائـــب إبراهيـــم

الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه حكومة

استثنائيا
الملكية االقتصادية دورً ا
ً

وللنهضـــة في المملكة ،عبر تطوير

وتقديم الفرص للشباب السعودي

السعودية راسخة وثابتة وان ما

وأكمل النفيعـــي” كما تقدم الرؤية

الحكيمة بأن تكون أرض الحرمين

األبواب لالســـتثمارات الخارجية،

مملكة البحرين والمملكة العربية

والحروب”.

ولفـــت إلـــى القيـــادة الســـعودية

الحقل التعليمي والجامعي ،وفتح

مشـــيرا إلـــى أن العالقـــة بيـــن

الســـام بالعالم ،وفي تعزيز األمن

تعبـــر عـــن أصالـــة األرض ،وأصالة

الحكيمـــة ،كانـــت صانعـــة لألمـــل،

القويـــة مـــع الشـــقيقة الكبـــرى،

رأســـها

القضيـــة

فالمملكـــة بقيادتها الحكيمة تلعب
ً
مســـؤول في إرســـاء مفاهيم
دورً ا

ألمن واستقرار المنطقة

لتجديـــد وتوطيـــد العالقـــات

وعبـــرت عهدية في اليوم الوطني

مؤكديــن بــأن المملكــة أوجــدت األمــل والنهضــة فــي المملكة عبــر تطوير

المثلـــى لهـــم؛ لخوض غمار شـــتى

الوطنـــي الســـعودي يمثل فرصة

ومختلف.

الســـعودي التســـعين ،عن تقديرها

الســـعودية ،وأن تهيـــئ األرضيـــة

حمـــد الكوهجـــي أن اليـــوم

بناء كيـــان صحافي حـــي ،متنور،

الســعودية قيــادة وشــعبا؛ بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي التســعين،

لــــ “البـــاد” أنـــه وخـــال  90عامـــا

والبيئـــة بمجلس النـــواب النائب

واضحة على نجاح السعودية في

عبــر عــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة عــن خالــص تهنئتهــم للمملكــة العربيــة

وأوضـــح بـــو عنـــق فـــي تصريحه

أكد رئيس لجنـــة المرافق العامة

درويش المناعي

إبراهيم النهام

اإلقليمي.

الكوهجي :الشقيقة الكبرى ضمانة

عهدية أحمد

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة

والصناعـــة مـــن خـــال اســـتحداث
أفضـــل األنظمة واللوائح لتســـهيل
عملية انســـياب الســـلع بين البلدين

رفـــع محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن

عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي باســـمه

التهانـــي إلـــى ســـفير المملكـــة العربيـــة

العربية الســـعودية وحكومتها وشـــعبها

الســـعودية لدى مملكة البحرين صاحب

الشـــقيق بخالـــص التهانـــي والتبريكات،

الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن أحمد

مؤكـــدا أن أفـــراح المملكـــة هـــي أفـــراح

بن عبد العزيز آل سعود.

البحريـــن ويومهـــا الوطنـــي هـــو بمثابـــة

وأكـــد أهالـــي المحـــرق الذيـــن عبـــروا

اليـــوم الوطنـــي فـــي البحريـــن ،مشـــيدا

عـــن تهنئتهـــم للشـــقيقة الكبـــرى المملكة

بعمـــق العالقات المتجذرة بيـــن البلدين

الشقيقين منذ عهد المؤسس المغفور له
بـــإذن هللا تعالى الملك عبدالعزيز (طيب
هللا ثراه).

والتـــي نتج عنهـــا إنهـــاء إجراءات

وأكـــد المحافظ أن مدن وقرى محافظة

إلـــى المنفـــذ الجمركي ممـــا ضاعف

عـــام العديـــد مـــن االحتفـــاالت األهليـــة

األهلية احتفاء واحتفاال باليوم الوطني

فـــي تســـهيل حركـــة الشـــاحنات

وتابـــع قائال“ :وكذلـــك جهود وزارة

والبضائع بكل يســـر وسهولة ضمن

والشـــعبية ،والتـــي تحتضنهـــا المجالس

المواصالت لتســـهيل عملية انتقال

أعلى معايير السالمة واألمن”.

للملكـــة العربيـــة الســـعودية ،ويتغنـــى

بين البلدين”.

وقـــدم المحافظ بهذه المناســـبة خالص

إلـــى قيـــادة الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة

تخليص البضائع قبل وصولها فعليا

العقبات التي تواجه تطور التجارة

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وباســـم أهالي المحافظة كافـــة ،التهنئة

المحـــرق تشـــهد في هذه الفتـــرة من كل

بمملكة البحرين مـــن تذليل لجميع

صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن

العربيـــة الســـعودية أن العالقـــات

محافظ المحرق

البحرينية الســـعودية قديمة عبر األزل،
مســـتذكرين عمـــل العديـــد مـــن الكوادر

مـــن خاللهـــا أهالـــي المحـــرق بمكانـــة

البحرينيـــة في حقول النفط الســـعودية

عبـــر القصائـــد الشـــعرية وصـــور القـــادة

العالقـــات التكاملية بيـــن البلدين تزداد

المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي عهـــد

المصيـــر المشـــترك وتوحـــد الرؤيـــة

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ،وولـــي عهده

التبادل والتكامل الثقافي بين البلدين.

المملكـــة العربية الســـعودية في قلوبهم

منـــذ القـــرن الماضـــي ،مشـــيرين إلى أن

واســـتعراض اإلنجـــازات التـــي تحققهـــا

قـــوة ورفعـــة عبـــر األجيـــال ،ويجمعهما

خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان

االقتصاديـــة والسياســـية ،مســـتعرضين

انطالق المؤتمر االفتراضي للذكاء االصطناعي األحد

 100مليون دينار
ألذونات الخزانة الشهرية
المنامة  -المصرف المركزي

يناقش تأثيــره في مجاالت الماليــة والرعايــة الصحية وغيرها

أع ــل ــن م ــص ــرف ال ــب ــح ــري ــن ال ــم ــرك ــزي أن ــه
تــمــت تــغــطــيــة اإلص ـ ـ ــدار رقـ ــم ISIN( 73

 )BH0001053X55مــن أذونـــات الخزانة

المنامة  -جمعية الذكاء االصطناعي

الــحــكــومــيــة الــشــهــريــة .وتــبــلــغ قــيــمــة هــذا

الكبرى جمعية الذكاء االصطناعي تحت رعاية

يــنــطــلــق الــمــؤتــمــر االف ــت ــراض ــي ال ــدول ــي األول

اإلصدار  100مليون دينار لفترة استحقاق

للذكاء االصطناعي ،الذي تنظمه البحرين ،يوم

 12شهرًا ،تبدأ فـي  24سبتمبر  2020وتنتهي

األحــد  27سبتمبر  .2020وسيشارك في هذا

في  23سبتمبر  ،2021كما بلغ معدل سعر

المؤتمر األول من نوعه نخبة من خبراء الذكاء

الفائدة على هذه األذونات  % 2.82مقارنة

االصطناعي من المملكة المتحدة ،السعودية،

بسعر الــفــائــدة  % 2.81لــإصــدار السابق

بتاريخ  27أغسطس .2020

اإلمـ ــارات والبحرين .وستنظم هــذه الفعالية

رئــيــس مجلس الــشــورى عــلــي الــصــالــح ،الــذي

سيخاطب الــحــضــور فــي افــتــتــاح الــنــدوة عبر
اإلنترنت.

للمرة الثالثة برعاية رئيس مجلس الشورى
للمؤتمر ،ال ــذي يعكس أهمية هــذه الــنــوع من

العلوم .ومما ال شك فيه أن الذكاء االصطناعي
سيلعب دورا محوريا في حياة ما بعد جائحة

وقال رئيس المؤتمر االفتراضي الدولي األول

كورونا ،إذ سيحول التعلم اآللي والخوارزميات

الــذكــاء االصــطــنــاعــي جــاســم حــاجــي “نتشرف

تشغيلية عن بعد مدفوعة بالذكاء االصطناعي”.

للذكاء االصطناعي والخبير التنفيذي لعلوم

الوظائف التقليدية وأنشطة العمل إلى عمليات
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“صادرات البحرين” تطلق مبادرة وطنية للتجارة اإللكترونية
تمك ــن الش ــركات م ــن ع ــرض منتجاته ــا وخدماته ــا عب ــر منص ــات مختلف ــة
المنامة  -صادرات البحرين

أعلنت صادرات البحرين ،إحدى المبادرات

الوطنية الرائدة لمجلس تنمية المؤسسات
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة ،ع ــن إطــاقــهــا
لــمــبــادرة وطــنــيــة لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة

وال ــت ــي تــعــد األول ـ ــى م ــن نــوعــهــا ،ويــأتــي

تصميمها لتقديم الــدعــم للشركات التي

تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها ؛ بهدف

مــنــصــات الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة الــبــارزة.

وقـ ــد صــمــمــت هـ ــذه االتــفــاقــيــات بــهــدف
ّ
مخفضة ومميزات
تقديم حوافز وأسعار
أخ ــرى لــلــشــركــات الــتــي ت ــدرج منتجاتها
وخــدمــاتــهــا عــبــر مــنــصــاتــهــا ،وذلـ ــك لدعم

وتــعــزيــز ال ــم ــب ــادرة الــوطــنــيــة الــجــديــدة

وتحقيق أهــدافــهــا .ه ــذا ويــمــكــن لجميع

اتفاقيات شراكة
حصرية مع
منصات التجارة
اإللكترونية البارزة

الشركات التي تتخذ من البحرين مقرًّا
لها التي تصنّع منتجاتها وخدماتها في

الجديدة التي ستوفر مزي ًدا من الظهور

الــجــديــدة م ــن قــبــل صـ ـ ــادرات الــبــحــريــن
للترويج لــســوق ُتــعــرض فيه المنتجات

تــولــي صـ ــادرات الــبــحــريــن أهــمــيــة كبيرة

ودوليا.
محليا
ًّ
ًّ

مصنوعة في البحرين ومساعدتها على

ومتخطيا للحدود الجغرافية ،وتتماشى
ًّ

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

قدمت منذ تأسيسها أكثر من  46مليون

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة زايـ ــد ب ــن راش ــد

والمتوسطة الوطنية .لقد تم تصميم هذه

لــلــشــركــات ف ــي جــمــيــع أن ــح ــاء الــبــحــريــن،

التحول إلى التجارة اإللكترونية عملية

والمتوسطة ،أمر بالغ األهمية للمساهمة

ميزة رئيسية للشركات التي تتخذ من

تمكينها من عــرض منتجاتها وخدماتها
عبر منصات التجارة اإللكترونية البارزة

ودوليا.
وإقليميا
محليا
ًّ
ًّ
ًّ
ويأتي إطالق مبادرة التجارة اإللكترونية

وال ــخ ــدم ــات الــمــصــنــوعــة ف ــي الــبــحــريــن

الــمــبــادرة مــع الجهود الوطنية المبذولة

لتوفير فــرص نمو مستمر للشركات عبر
التوسع في أسواق جديدة وتنمية قاعدة
عمالئها حول العالم.

إلــى ذلــك ،فقد عقدت صــادرات البحرين

اتفاقيات شراكة حصرية مع قائمة من

الــشــركــات فــي الــبــحــريــن االســتــفــادة من

احتمالية تصدير منتجاتها وخدماتها،
ويعد استخدام هــذا الحل الفريد لدعم

التجارة اإللكترونية خطوة مهمة لتحقيق

هذه الرؤية إلى واقع ملموس”.

قائدي :مميزات غير مسبوقة للشركات
فــي نقل أعمالها إلــى األس ــواق العالمية،
حيث ُت ّ
مكنهم من االستفادة من األسواق

المملكة ،بــاألخــص المؤسسات الصغيرة

مملكة البحرين مــقـرًّا لها .يمكن لجميع

والمتوسطة ،االستفادة من هذه المبادرة

المحلية والــدولــيــة بشكل أكــثــر فعالية.

واالنــتــشــار لشركاتهم وخدماتهم لزبائن

لتعزيز قدرة الشركات على إنتاج منتجات

وبــمــنــاســبــة إطـ ــاق ال ــم ــب ــادرة الــجــديــدة،

ال ــوص ــول إل ــى األس ـ ــواق الــعــالــمــيــة ،وقــد

ورئـ ــيـ ــس مــجــلــس تــنــمــيــة الــمــؤســســات

دوالر لدعم صادرات المؤسسات الصغيرة

الــزيــانــي “إن تقديم هــذا الــدعــم الجديد

خصيصا للمساهمة فــي جعل
ً
الــمــبــادرة

بـ ـ ــاألخـ ـ ــص ال ـ ــم ـ ــؤس ـ ــس ـ ــات ال ــص ــغ ــي ــرة

سهلة وذات تكلفة تنافسية ،لتوفر بذلك

مـ ــن ج ــان ــب ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ــي ــس الــتــنــفــيــذي

لصادرات البحرين ،الدكتور ناصر قائدي

“ستوفر مبادرة صادرات البحرين للتجارة
اإللــكــتــرونــيــة ،عبر شــراكــاتــهــا الحصرية،
مــمــيــزات غــيــر مــســبــوقــة لــلــشــركــات التي

تتخذ من البحرين مقرًا لها والتي تسعى
لعرض منتجاتها وخدماتها على منصات
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة .سيساهم الدعم

الــذي توفره صــادرات البحرين عبر هذه

المبادرة في خفض والمساهمة في إلغاء
ال ــرس ــوم والــعــمــوالت الــمــرتــبــطــة بـ ــإدراج
المنتجات والخدمات عبر هذه المنصات،

حيث توفرالمبادرة مــزايــا توفير تكلفة

تنافسية وملموسة للشركات ،حيث سيتم

التخلص من التكاليف بنسبة تصل إلى
 ،% 100وذل ــك حسب ش ــروط منصات

التجارة اإللكترونية المختلفة .لقد أبرمنا
اتفاقيات مع العديد من المنصات البارزة
والـ ــرائـ ــدة ،ونــعــمــل حــالـ ًّـيــا عــلــى توسيع

دائـ ـ ــرة ال ــش ــراك ــات الــحــصــريــة هـ ــذه مع

وعالميا،
محليا
جميع المنصات المتوفرة
ًّ
ًّ

ناصر قائدي

وذلك بهدف مساعدة صــادرات البحرين

للشركات عن كثب لالستفادة من مزايا

مستوى العالم ،كما ستساعد في خفض

ويعتبر إطالق المبادرة الوطنية للتجارة

لتضيف بذلك إلى العديد من المبادرات
ً
مسبقا من قبل صادرات
التي تم إطالقها

إطــاقــهــا خ ــال الــعــام ال ــج ــاري مــن قبل

اللوجستية ،وتسهيل الــصــادرات وعقد

الــشــركــات فــي الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات

والــعــديــد مــن الــخــدمــات األخـ ــرى .نتطلع

وفي ذات السياق ،أضاف الدكتور ناصر
ق ــائ ــدي ق ــائ ـ ًـا “س ـ ــوف تــســاهــم م ــب ــادرة

الزخم المطلوب للشركات في البحرين

لعرض منتجاتها وخدماتها عبر اإلنترنت

فــي تعزيز الــقــدرة التنافسية للمنتجات

استكشاف المزيد من الفرص مع صادرات

منصات التجارة اإللكترونية التي تهمهم”.

اإلل ــك ــت ــرون ــي ــة ج ـ ـ ــزءً ا مـ ــن ســلــســلــة مــن

التكاليف مع تأمين فرص جديدة لألعمال،

المنتجات والخدمات الجديدة التي تم

البحرين ،كحلول دعم الشحن والخدمات

صادرات البحرين ،وذلك بهدف مساعدة

الــصــفــقــات ،وتــأمــيــن ائــتــمــان ال ــص ــادرات

واالستفادة من فرص النمو الجديدة.

إلــى أن تستمر هــذه الــمــبــادرة فــي توفير

التجارة اإللكترونية بال شك وبشكل كبير

وتوسيع قاعدة زبائنها وتشجيعها على

والــخــدمــات المنتجة فــي البحرين على

البحرين”.

معاهد تدريب خاصة تشكو منافسة معاهد حكومية
إلغاء الرسوم جعل الشركات تعتمد على دعم “تمكين”
علي الفردان

الــهــدف والنشاط األس ــاس الــذي أنشأت

البحرينية سوى على “الفتات”.

شـــكـــا عــــــدد م ـ ــن أص ـ ــح ـ ــاب ال ــم ــع ــاه ــد

رقابية وتنظيمية على غرار المؤسسات

وص ــن ــاع ــة الــبــحــريــن وه ــي ــب الــخــاجــة،

مــنــافــســة مــن قــبــل مــؤســســات ومــعــاهــد

وأشار العوضي إلى أن هذا يشكل تحديا

والمؤسسات الحكومية يجب أن يسري

ب ــص ــورة ،داع ــي ــن إل ــى ض ـ ــرورة أن يتم

تقديم خــدمــات الــتــدريــب للمستثمرين

للمؤسسات الخاصة.

من أجله ،كما أنها ال تلتزم باشتراطات

والمؤسسات التدريبية البحرينية وجود

التدريبية الخاصة.

حكومية أو مدعومة من قبل الحكومة

كبيرا للمعاهد البحرينية ،إلى جانب فتح

معاملة المعاهد الخاصة والشبه حكومية

األجانب ،إذ أصبحوا يزاحمون أصحاب

وقال صاحب األعمال يعقوب العوضي،

صغيرة.

ال ــت ــدري ــب الــخــاصــة أصــبــحــت تــنــافــس

الــحــكــومــيــة عــلــى تــقــديــم الــتــدريــب عبر

على قدم المساواة.

إن عـ ـ ــددا مـ ــن ال ــم ــع ــاه ــد وم ــؤس ــس ــات

معاهد التدريب الخاصة في البحرين،
وذلـ ــك عــبــر تــقــديــم دورات تــدريــبــيــة ال

تــدخــل ضــمــن صــمــيــم اخــتــصــاصــاتــهــا أو

مــؤســســات البحرينيين فــي ظــل ســوق

واتفق رئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة

“تــمــكــيــن” ،إذ أشـــــارت ســيــدة األعــمــال

مــع الــعــوضــي ،مــشــيــرا إل ــى أن المعاهد

رغم التطور في السنوات الماضية ،من

عليها تــشــريــعــات ومــتــطــلــبــات كــمــا هي

تسجيل الــحــضــور فقط إلــى الــشــهــادات

الحرفية ،إال أن مدتها ال تتجاوز نحو

السنة ،وأن عليها التطور بشهادتها لتقدم

ورأى رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد
ال ــم ــي ــزان ــي ــات لــــدى الــمــعــاهــد الــخــاصــة

أمــا المسؤول السابق فــي وزارة العمل

الــتــدريــب الــخــاصــة نـ ــواف الــجــشــي ،أن

وانتقد العوضي عدم النص في العقود
مــعــاهــد بــحــريــنــيــة ،إذ إن عــقــودا كبيرة

كبيرة ومن الضروري أن تلتزم بالمعايير

أجــنــبــيــة ،فــي حــيــن ال تحصل المعاهد

مــنــى المطلق إل ــى أن مــعــاهــد الــتــدريــب

شهادات مهنية على غرار معهد البحرين

ومــعــظــمــهــا ب ــاس ــت ــث ــم ــارات فـــرديـــة هي

تــذهــب فــيــهــا حــصــة الــتــدريــب لمعاهد

مما أطلق عليه “قوقعة” االعتماد على

مــحــدودة ،بينما ميزانية تلك المعاهد

واإلجراءات على غرار المعاهد الخاصة.

وشدد المشاركون على ضرورة الخروج
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أكبــر معــرض للمنتجــات االســتهالكية فــي البحرين

للتدريب وغيرها من معاهد.

رئــيــس مجموعة أوريــجــن أحــمــد البنا،

فأشار إلــى أنــه بحكم خبرته في وزارة

العمل ووظــائــف قيادية فــي  5شركات

كبرى ،يرى أن هناك بعض بنود قانونية
في قانون العمل لو طبقت فإنها كفيلة

جانب من اللقاء

بــإنــعــاش ال ــت ــدري ــب ،إذ وج ــد أن وقــف

مؤهل ،ولو أن هذا تحقق لكان كثير من

رسوم التدريب على الشركات “الليفي”

البحرينيين قــد حصلوا على التدريب

في العام  ،2015قد تسبب في تقاعس

واستطاعوا الترقي في مجاالت عملهم.

الشركات عن التوجه لبرامج التدريب

مــن جهته ،أش ــار الــنــائــب أحــمــد السلوم

بشكل كبير وضــعــف مستوى التدريب

أن مجلس نــواب اقترح تشريعا بإلزام

في البحرين.

الــقــطــاع الــحــكــومــي وال ــخ ــاص بتوفير

وأوضح أن من بين البنود ،هي أن يكون

 30ســاعــة تدريبية سنوية لــرفــع قــدرة

لـ ــدى ك ــل شــركــة تــوظــف  200مــوظــف

الــمــوظــفــيــن ،وأن الــمــجــلــس يعمل على

وأع ــل ــى اخــتــصــاصــي ت ــدري ــب بحريني

الدفع بهذا التشريع.

سلمان“ :كورونا” فرصة لالبتكار والتغيير
دعــا الشــركات الغتنــام فــرص التحــول الرقمــي

المنامة  -شركة إنفورما ماركتس

المحرر االقتصادي

أعــلــنــت شــركــة إنــفــورمــا مــاركــتــس عن

“مع بدء جهود إعادة التشغيل والتعافي

إع ـ ــادة ج ــدول ــة مــوعــد إق ــام ــة مــعــرض

فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم ،سنعمل مع

الــخــريــف ،ال ــذي كــان مــن المقرر عقده

شركائنا وموردينا على إقامة معرض

في الفترة من  21إلى  29يناير2021

آمن وممتع في مايو .”2021

فــي مــركــز البحرين الــدولــي للمعارض

يــذكــر أن مــعــرض الــخــريــف ه ــو أكــبــر

المشاريع.

والمؤتمرات .وقد تقرر افتتاح النسخة

مــعــرض للمنتجات االســتــهــاكــيــة في

الثانية والثالثين من المعرض السنوي

الــبــحــريــن .اآلن ف ــي نــســخــتــه الــثــانــيــة

ورأى ســلــمــان أن الــرقــمــنــة السبيل

تــاجــر أو رائ ــد أعــمــال .فنحن الــيــوم

الشهير والذي يعرض مختلف المنتجات

والثالثين ،يعرض هذا الحدث السنوي

األمثل؛ لمواجهة أزمة جائحة “كوفيد

ف ــي ظـ ــروف وضــعــت الــعــالــم برمته

 ”19م ــردف ــا “نــحــن ال ــي ــوم ف ــي زمــن

أمــام تحديات جــديــدة ونقلة نوعية

االبتكار والرقمية ،ومن لم يباشر في

وتـــســـارع غــيــر مــســبــوق ف ــي رقــمــنــة

األطعمة المتخصصة إلى المنسوجات

التحول الرقمي ،فلن يسطيع مجاراة

األعمال وبكل اختصار نحن اآلن في

ه ــذا ال ــواق ــع وتــســارعــه الــرهــيــب ،إذ

ثورة الرقمنة واالبتكار وتفكير خارج

والــمــفــروشــات إلــى السلع الكهربائية.

سيركنه جانبا ويمضي عنه بعيدا”.

الصندوق”.

الغتنام فــرص التحول الرقمي بكل

المعنية والشركاء الرئيسيين.

والتباعد االجتماعي .كما أننا ملتزمون

وقــال مدير مــشــروع معرض الخريف

بدعم تلك التدابير القوية التي تتخذها

يجمع معرض الخريف أكثر مــن 650
عـ ـ ً
ـارضـ ــا م ــع مــشــتــريــن م ــن الــبــحــريــن

وأضـ ــاف” قــد تــكــون جــائــحــة كــورونــا

وف ـ ــي خ ــت ــام ح ــدي ــث ــه دع ـ ــا ســلــمــان

وظــروفــهــا االستثنائية فــرصــة كبرى

كــل الــمــؤســســات والــشــركــات وكــافــة

ذل ــك ،مــشــيــدا بــالــجــهــود الــتــي تبذلها

علي حاجي “إن أولويتنا األول ــى هي

حكومة البحرين ضد هذا الوباء” .وتابع

والمملكة العربية السعودية.

للتغيير وإعــادة تصحيح المسار لكل

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة المختلفة

الرسمية في مجال التحول الرقمي.

والسلع االستهالكية في الفترة من 27

علي حاجي

الراسخ مجموعة واسعة من البضائع

مــايــو إل ــى  4يــونــيــو  .2021تــم اتــخــاذ

حــمــايــة صــحــة وســامــة ورفـ ــاه جميع

م ــن جــمــيــع أن ــح ــاء ال ــع ــال ــم ،ب ـ ــدءً ا من

القرار بعد مشاورات مكثفة مع حكومة
البحرين والسلطات المحلية والجهات

المشاركين ونحن نخوض هذه الفترة
ال ــض ــروري ــة م ــن ال ــت ــداب ــي ــر الــوقــائــيــة

أكــد مديــر االبتكار في منصــة الخدمات اإللكترونية ،عبدهللا ســلمان ،ضرورة
وأهميــة االبتــكار فــي وقــت األزمــات ،وذلــك خــال اجتمــاع افتراضــي جمــع
مجموعــة مــن المتخصصيــن والمهتمين في مجال االبتــكار والرقمية وتطوير

عبدالله سلمان

أنــواعــهــا واتــخــاذ قــــرارات ج ــادة في
الحكومة اإللكترونية وكافة الجهات
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وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

تاريخ 22/9/2020:

إدارة التسجيل

مملكة البحرين وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

اعالن رقم CR2020-130382

إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم (132560-CR2020

تنازل  -عن المحل التجاري

تنازل – عن المحل التجاري
تقدمت إلينا المعلن ادناه :اسماء خليل علي صالح العطاوي

تقدمــت إلينا الســيدة المعلنة مروة محمــد علي محمد علي جناحي بطلب تحويل
المحل التجاري التالي إلى السيد حسن عبدهللا علي عبدهللا مهدي.

بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد علي خليل علي صالح العطاوي

فعلى كل من لديـــه أي اعـــتراض قـــانوني التقـــدم إلى االدارة خالل خمسـة عشـر

فعلــى كل مــن لديــه اي اعتــراض التقــدم الى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من

يومـا من تاريخ اعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري  :سبشل قير تريدنغ
رقم القيد٦٦٢٧٧-١ :

رقم القيد 1-٧٦٨٩٣ :

االسم التجاري :ترو ميديا الكترونيكس

إعالن بحل وتصفية

التاريخ  21 :سبتمبر 2020

شركة نورابات انشطة خدمات الدعم االخرى لالعمال شركة تضامن بحريني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 130765 - 1

التاريخ 12/09/2020 :

التاريخ21/9/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

اعالن رقم  CR2020-- 121813لسنة 2020

إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

اعالن رقم CR2020-130253

شركة جيوفاني للخدمات ش.ش.و .لمالكتها هند محمد ناصر الفيحاني

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

Muhammad mokbul Muhammad taher

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديـه أي اعـتراض

المحل التجاري التالي إلى السيد مكي علي ابراهيم علي القصير

مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص

السيد  /سعيد رجب محمود عبدالغفار سويلم باعتباره المصفي القانوني لشركة

قـــانوني التقـــدم إلــى االدارة خالل خمســـة عشـــر يومـــا مــن تاريخ اعــالن بكتاب

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

المادة  325من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم

جيوفانــي للخدمــات ش.ش.و .لمالكتهــا هنــد محمــد ناصــر الفيحانــي ،المســجلة

مرفقا به ما يعزز اعتراضه

(  ) 21لعــام  ، 2001وعمــال بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي

كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم  ، 1-107807طالبــا إشــهار إنتهــاء

بنــاء على قرار الشــركاء شــركة نورابات أنشــطة خدمات الدعــم االخرى لالعمال
شــركة تضامــن بحرينــي المســجلة علــى قيــد رقــم  130765 - 1بتصفيــة الشــركة
اختياريــا و تعييــن الســادة /

اعالن رقم CR2019 -- 127097
تنازل

– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه عبد الرحمن احمد احمد شاهين

خطاب بطلب تحويل

من تاريخ إعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر  :احمد علي حبيب محمد حسن متروك

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات

أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري ،و ذلك

االسم التجاري الحالي  :مصنع متروك للبالستيك

الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم  21لســنة

االسم التجـــاري الجديد :تايزر لالدارة

عنوان المصفيMmasrur456@gmail.com :

2001

رقم القيد 1-76829 :

رقم القيد 14-408 :
االسم التجاري  :ورشة المعمورة الميكانيكية

33704961

القيد 65504
التاريخ 20/9/2020

Najla Hasan Satellit

& CCTV Camera

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  ١٣١٦٥٥لسنة 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  ٦٥٥٠٤طالبا تحويل فرع  ٥المؤسســة الفردية

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره  ١٢٠٠٠الف دينار  ،لتصبح الشركة
مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 -١جاسم خليفة سعد محمد المهيزع
 -٢ابراهيم محمد سعد عيد

MOHAMED BABU PARAMBATH KANDY AHAMMED MOOSA -٣

38344464
37355023
تركيب سنترال دش
الشقق
والمحالت

١٠٠

د.ب

|

صيانة

|

خدمات كهربائية

دش جديد رسيفر
 + HDتركيب

الفلل

١١٠

عرض
لفترة محدودة

د.ب

٢٦

د.ب

برمجة

٥

د.ب

ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﳌﺪة  ٣ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي  ٥ﺳﻨﻮات*.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ .١٧٧٨٥٤٥٤
*ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻻﺣﻜﺎم
*ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي ﻣﺪﺗﻪ  ٥ﺳﻨﻮات

١٧٧٨٥٤٥٤

r

r

w

marketing@alhaddad-mer
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Vacancies Available

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 17824444 or

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

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

AL-NAMAL MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L. has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 17344700 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 39993375 or

suitably qualified applicants can contact 39993375 or

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

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

Ain Fresh Fruits Trading has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 33656333 or

suitably qualified applicants can contact 37300061 or

suitably qualified applicants can contact 39179077 or

OPERATOR(MOBILE-CRANE) ,

RIGGER ,

NASSERAB@BATELCO.COM.BH
DOCTOR(GENERAL) ,

HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

PROJECTS COORDINATOR ,

admin@nasserco.net

HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

WELDER ,

FITTER ,

adeel.hameed@al-aali.com

BLACKSMITH ,

namalco@batelco.com.bh

WORKER ,

SALESMAN ,

HEAVY DRIVER ,

NASSERAB@BATELCO.COM.BH
occupation of TECHNICIAN ,
namalco@batelco.com.bh
WORKER ,

AALABBASI@TAMCON.BH
HAJER CAFETERIA has a vacancy for the occupation of

SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM
MEDRAR COLD STORE has a vacancy for the occupation of

GOLDENAGE.CONSULTANT@GMAIL.COM
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of

ADRAJ1@GMAIL.COM
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39900084 or

suitably qualified applicants can contact 36670001 or

suitably qualified applicants can contact 17822228 or

suitably qualified applicants can contact 17466776 or

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. S.P.C owned by RAMEZ MOHAMED BIN has a

AL MISBAR FASHION W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17243331 or

suitably qualified applicants can contact 17336296 or

suitably qualified applicants can contact 17464006 or

suitably qualified applicants can contact 17700211 or

MALABAR CONSTRUCTION EST. has a vacancy for the occupation of

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17774807 or

suitably qualified applicants can contact 13300444 or

suitably qualified applicants can contact 17466859 or

suitably qualified applicants can contact 39679791 or

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

Younis naji car services has a vacancy for the occupation of

Matha Middle East Advertising S.P.C Owned by EALIAS MUNDAPLACKAL THOMAS has a

ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17295879 or

suitably qualified applicants can contact 33955233 or

suitably qualified applicants can contact 17877641 or

suitably qualified applicants can contact 17701900 or

Quasi for Repair of Machinery and equipment has a vacancy for the occupation of

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

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

Mahonia Restaurant has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 66942910 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 66666730 or

Saudi Company For Environmental Works W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

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

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17700636 or

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 17698500 or

suitably qualified applicants can contact 17241360 or

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

RASI SUPER MARKET has a vacancy for the occupation of

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. has a vacancy for the occupation of

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 36902060 or

suitably qualified applicants can contact 39901520 or

TECHNICIAN ,

Blue Star Cleaning Company S.P.C has a vacancy for the occupation of

ROLAF RESTAURANT has a vacancy for the occupation of

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of

ALMUSTAQBAL PROMOTION, ADVERTISEMENT, & TRANSLATION COMPANY (PAR

suitably qualified applicants can contact 35546213 or

suitably qualified applicants can contact 34156666 or

suitably qualified applicants can contact 17532010 or

suitably qualified applicants can contact 77111133 or

SANDWICHES MAKER ,

SALESMAN ,

alwahacity@gmail.com

vacancy for the occupation of LABOURER ,
MOH.RAMEZ@RAMEZ.NT

SECURITY GUARD ,

NOOR_20084@HOTMAIL.COM

HRGUARDS@SECURICORE.BH

MANAGER (OPERATIONS) ,

WALDRASOOL@GMAIL.COM

TMBSA2004@YAHOO.COM

sayedshubbar@skaldurazi.com

info@mycafebh.com
ELECTRICIAN ,

ELECTRICIAN ,

DASMAN_AC@YAHOO.COM

ALKOMED@BATELCO.COM.BH

occupation of

PLUMBER ,

DPAC.RNBH@OUTLOOK.COM

SUPERVISOR ,

ASSISTANT MANAGER ,

sayedshubbar@skaldurazi.com

BLACKSMITH ,

SALESMAN ,

AALABBASI@TAMCON.BH

hrd@arcal.biz

HEAVY DRIVER ,

AALABBASI@TAMCON.BH

BLACKSMITH ,

ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,

acc.matha@gmail.com

LABOURER ,

SPECIALIST (FINANCIAL AFFAIRS) ,

fadhelrsadiq@aol.com

vacancy for the occupation of WORKER ,

BUS_MEN@HOTMAIL.COM

MACHINE OPERATOR ,

WORKER ,

SOLASBH@SOLASMARINE.COM

MECHANIC ,

billing@arabasian.com

AHMED@DREAMGROUP.BH

TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

WORKER ,

SUPERVISOR ,

RQAMBER@AMJPROJECTS.COM

SUPERVISOR ASSISTANT ,

MALABAR.CONSTRUCTION@YAHOO.COM

ABDULLA@KINGDOM.BH

PROJECTS COORDINATOR ,

MISBARBH@GMAIL.COM

SUPERVISOR ,

HEAVY DRIVER ,

NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM

WAITER ,

MEDICAL CONSULTANT ,

suitably qualified applicants can contact 17772900

has a vacancy for the occupation of SALES AGENT ,

FRCLEANINGCOMPANY1@GMAIL.COM
Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

Siajpayyoli3@gmail.com
Sami Abdulla Ameen .AMEENCO has a vacancy for the occupation of

hussain.alali@royalbhrn.com
MAQ Marine Services has a vacancy for the occupation of

EMADALDDIN@HOTMAIL.COM
A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

suitably qualified applicants can contact 17703111 or

suitably qualified applicants can contact 36266658 or

suitably qualified applicants can contact 17403304 or

WORKER ,

DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,

TECHNICIAN ,

FITTER ,

INFOO@pro-touch-s.com
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

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

MAQMARINE@GMAIL.COM
ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

omar@AJMKOOHEJI.COM
LONA sale of machinery and equipment has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17241360 or

suitably qualified applicants can contact 36663959 or

FARHAN CARGO EXPRESS CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch has a vacancy for the occupation of

DIGITAL DOT COMPUTER CONSULTANCY Bahraini partnership company has a vacancy for

Rizwan abdullah computer services Bahraini partnership company has a vacancy for

suitably qualified applicants can contact 35613910 or

suitably qualified applicants can

suitably qualified applicants can contact 34247030 or

suitably qualified applicants can contact 66927651 or

MASON ,

MASON ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

AIRCONDITIONERS MECHANIC ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

WORKER ,

DASMAN_AC@YAHOO.COM

ELECTRICAL ENGINEER ,

the occupation of WORKER ,

WORKER ,

BU.ABDULLA280@GMAIL.COM
the occupation of WORKER ,

FARHANCARGO4@GMAIL.COM
AMINA MOHD ABDULRAHMAN ALRAYES has a vacancy for the occupation of

contact 17101272
SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS has a vacancy for the occupation of

DIGITALDOTBH@GMAIL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

RJANI55555@GMAIL.COM
UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17291770 or

suitably qualified applicants can contact 17552722 or

suitably qualified applicants can contact 17251444 or

suitably qualified applicants can contact 17703404 or

CONCIERGE IN APPARTMENT ,

LABOURER ,

WORKER ,

CRANE OPERATOR ,

hamza.abdulla@gmail.com
TAMBURU RESTAURANT has a vacancy for the occupation of

SIAM7373@BATELCO.COM.BH
PREMATOR GULF W.L.L has a vacancy for the occupation of

NAMALCO@BATELCO.COM.BH
ABDULMALIK CONTRCTING & BUILDING EQUIPMENTS RENTAL EST has a vacancy for the

USMC@BATELCO.COM.BH
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 66668008 or

suitably qualified applicants can contact 17673513 or

suitably qualified applicants can contact 17330572 or

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17725075 or

suitably qualified applicants can contact 17822228 or

suitably qualified applicants can contact 17466776 or

suitably qualified applicants can contact 17466776 or

WAITER (RESTURANTS) ,

SANDBLASTER ,

salma.alhiddi@hotmail.com

NASCO@BATELCO.COM.BH

MAHMOOD@GIIP.COMP.BH

SECURITY GUARD ,

LABOURER ,

LABOURER ,

occupation of MECHANICAL TECHNICIAN ,

HEAVY DRIVER ,

yousif@aanass.net
WORKER ,

yousif@aanass.net
BOLAN TOWER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

HRGUARDS@SECURICORE.BH
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of

ABDULLA@KINGDOM.BH
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of

ABDULLA@KINGDOM.BH
CLEAR VIEW TRADING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17000490 or

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 36636624 or

suitably qualified applicants can contact 17660141 or

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

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

Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a

suitably qualified applicants can contact 77454545 or

suitably qualified applicants can contact 77454545 or

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

FOREMAN(CONSTRUCTION) ,

WORKER ,

AALABBASI@TAMCON.BH

bolanbh@gmail.com

AALABBASI@TAMCON.BH

STEEL CHIPPER ,

MASON ,

SALES REPRESENTATIVE ,

CARPENTER ,

WORKER ,

CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM
vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN ,

REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a

REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of

INFOO@pro-touch-s.com
Rawal interior design co W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 66370888
Charcoal Gourmet Burger Snack has a vacancy for the occupation of

WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 33249930 or

suitably qualified applicants can contact 36020031 or

vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD ,

FOOD SERVICE WORKER ,

WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 66370888
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
ABDULRAHIM MOHAMMED KAMAL & SONS CO. W.L has a vacancy for the occupation of

SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM
A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED has a vacancy for the occupation of

PRINCEBURGER@GMAIL.COM
A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

suitably qualified applicants can contact 36666485 or

suitably qualified applicants can contact 17403304 or

suitably qualified applicants can contact 17403304 or

SALESMAN ,

STEEL FABRICATOR ,

PAINTER ,

PAINTER(FURNITURE) ,

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of

A.kamal360@hotmail.com
COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of

omar@AJMKOOHEJI.COM
COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of

omar@AJMKOOHEJI.COM
ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17700888 or

suitably qualified applicants can contact 17773006 or

suitably qualified applicants can contact 17773006 or

suitably qualified applicants can contact 17290333 or

SUPERVISOR ,

CABLE JOINTER ,

TECHNICIAN (INSTRUMENT) ,

NASSERAB@BATELCO.COM.BH
UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L has a vacancy for the occupation of

AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM
ALBAKHEET TAILORING AND EMBROIDERY has a vacancy for the occupation of

AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM
Finsoft Mobile Accessories has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17300313 or

suitably qualified applicants can contact 39683020 or

suitably qualified applicants can contact 36666212 or

SALESMAN ,

SALESMAN ,

CHIEF OPERATIONS ,

ADIL.ALHOORI@AFS.COM.BH
Alskhaa garage has a vacancy for the occupation of
AUTOMOBILES MECHANIC ,

SALESMAN ,

suitably qualified applicants can contact 38388177 or

UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH
AL JASRA BIKES RE has a vacancy for the occupation of

maktoob952@yahoo.com
MANAMA PHARMACY has a vacancy for the occupation of

ADELMASKATI@GMAIL.COM
ALRIYADH FURNITURE SHOWROOM has a vacancy for the occupation of

ALSKHAAGARAGE@GMAIL.COM
ABU RAGHEB SANDWICIHES has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17713637 or

suitably qualified applicants can contact 17264099 or

suitably qualified applicants can contact 39933255 or

suitably qualified applicants can contact 39859953 or

PHARMACIST ,

MECHANIC(MOTORCYCLE) ,

SANDWICHES MAKER ,

WORKER ,

mohammed@tarradah.com
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

MANAMAPHARMACY13@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

murad@gdnpr.gov.bh
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

alzuhoor@hotmail.com
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

WORKER ,

SUPERVISOR ,

FITTER ,

INSULATOR ,

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

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

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17251444 or

suitably qualified applicants can contact 17703404 or

WORKER ,

MASON ,

WORKER ,

CRANE OPERATOR ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
DEVES GATE CAR WASH MANUAL has a vacancy for the occupation of

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

NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SALMAN MOHAMMED ALJEERANL(JERAN ALKHAIR/7809) has a vacancy for the occupation

USMC@BATELCO.COM.BH
Professional touch for services has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39464585 or

suitably qualified applicants can contact 39611355 or

suitably qualified applicants can contact 39458184 or

suitably qualified applicants can contact 17720009 or

Muthoos market has a vacancy for the occupation of

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 34344909 or

suitably qualified applicants can contact 39279042 or

suitably qualified applicants can contact 17822228 or

suitably qualified applicants can contact 17552722 or

FISHERMAN ,

WORKER ,

aldhawi_trading@yahoo.com

YKHALFAN@GMAIL.COM

SALMANALJAIRAN@GMAIL.COM

MECHANICAL FITTER ,

SALESMAN ,

WORKER ,

of SEAMAN ,

SECURITY GUARD ,

INFOO@pro-touch-s.com

occupation of LABOURER ,

ALWAHADC@GMAIL.COM
ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C has a vacancy for the

POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM
Uco Engineering W.L.L has a vacancy for the occupation of

HRGUARDS@SECURICORE.BH
ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP has a vacancy for the occupation of

SIAM7373@BATELCO.COM.BH
HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17784553 or

suitably qualified applicants can contact 17730816 or

suitably qualified applicants can contact 17700204 or

suitably qualified applicants can contact 17305665 or

occupation of WORKER ,

MECHANIC ,

MANAGER (OPERATIONS) ,

CARPENTER ,

AKHAMIS@BATELCO.COM.BH
Haider gallary wooden work has a vacancy for the occupation of

MKAIKSOW@BAKGROUP.NET
MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C has a vacancy for the occupation

abuobaidgroup@gmail.com
GHANI COMPUTER NET has a vacancy for the occupation of

info@haiderwood.com
NADER & EBRAHIM S/O HASAN CO W .L .L has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17305665 or

suitably qualified applicants can contact 17730437 or

suitably qualified applicants can contact 17216070 or

suitably qualified applicants can contact 17241211 or aliabdulazizaltaweel@gmail.

ADEL & SADIQ SONS OF JAFFAR STORES W.L.L has a vacancy for the occupation

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

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

CELLMEC W.L.L. has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17232646 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 13670033 or

of WORKER ,

WORKER ,

TECHNICIAN ,

of DRIVER ,

SUPERVISOR ,

info@haiderwood.com
of WORKER ,

admin@adelsadiq.com
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation
suitably qualified applicants can contact 17251444 or

ghaniswar@gmail.com

OFFICE@ALMEZEAL.COM

SALES AGENT ,
com

LABOURER ,

TAILOR ,

TECHNICIAN ,

sayedshubbar@skaldurazi.com
CITY GLASSES has a vacancy for the occupation of

sayedshubbar@skaldurazi.com
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of

CELLMEC2017@GMAIL.COM
High Atlantic Ocean Laundry has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17874492 or

suitably qualified applicants can contact 17466776 or

suitably qualified applicants can contact 37771035 or

HEAVY DRIVER ,

WORKER ,

NAMALCO@BATELCO.COM.BH
USMANS SALON SUPPLIES has a vacancy for the occupation of

acityglass@yahoo.com
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of

ABDULLA@KINGDOM.BH
NAZ AL BAHRAIN CONTRACTING WLL has a vacancy for the occupation of

farsanabahrain@gmail.com
MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 33704554 or

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 33216999 or

suitably qualified applicants can contact 33331855 or

LABOURER ,

SECURITY GUARD ,

WORKER ,

occupation of SEAMAN ,

USMAN_DC@YAHOO.COM
JAMEEL ALI SALMAN TRADING GROUP S.P.C has a vacancy for the occupation of

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
ALSAYED SALEH TRADING ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of

KS_CHOWHAN@YAHOO.COM
AL HILAL CONSTRUCTION CO has a vacancy for the occupation of

MAHDI9993@LIVE.COM
NAWAB WORKSHOP has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 77157777 or

suitably qualified applicants can contact 77005022 or

suitably qualified applicants can contact 38700027 or

suitably qualified applicants can contact 17277064 or

PLUMBER ,

WORKER ,

WORKER ,

WORKER ,

tina@jasgroup.co
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. has a vacancy for

SST-100@HOTMAIL.COM
AL WALI GENERAL TRDING has a vacancy for the occupation of

OFFICE@AL-ABRAAJ.COM
Al shahar alkareem vegetables & fruits has a vacancy for the occupation of

ALI.NAJEEB@GMAIL.COM
RAYAA LAUNDRY has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17885503 or

suitably qualified applicants can contact 17292393 or

suitably qualified applicants can contact 39863040 or

suitably qualified applicants can contact 17325269 or

the occupation of COMMUNICATION SPECIALIST ,

WORKER ,

PRESSER (HAND) ,

RETAIL TRADE WORKER ,

talent.acquisition@btc.com.bh
Alghanah Group W.L.L has a vacancy for the occupation of

ALWALIOFC@HOTMAIL.COM
DELMON BUILDING EQUIPMENTS RENTAL has a vacancy for the occupation of

A.HUSSIN@HOTMAIL.COM
DELMON BUILDING EQUIPMENTS RENTAL has a vacancy for the occupation of

ALIALNASOO@HOTMAIL.COM
GREEN PARK PAINTING has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17722333 or

suitably qualified applicants can contact 39462087 or

suitably qualified applicants can contact 39462087 or

suitably qualified applicants can contact 39444090 or

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

APOLLO AIR CONDITIONING has a vacancy for the occupation of

Splash palace pool contracting has a vacancy for the occupation of

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for

suitably qualified applicants can contact 34079230 or

suitably qualified applicants can contact 17742800 or

suitably qualified applicants can contact 36111060 or

suitably qualified applicants can contact 17708888 or

DRIVER ,

MACHINE OPERATOR ,
info@alghanah.com
WORKER ,

WORKER ,

WORKER ,

ali5_sent@yahoo.com

ALI5_SEND@YAHOO.COM

WORKER ,

TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,

NSGC4@YAHOO.COM

the occupation of CRANE OPERATOR ,

ABOBADER169@HOTMAIL.COM
I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of

EALZ@HOTMAIL.COM
ABDULAAL GULF AUDIT - Bahraini Partnership Co. has a vacancy for the occupation of

ALHARAM62@GMAIL.COM
NAJMAT ALAHALY SANDWICHES has a vacancy for the occupation of

lmra@mmetc.com
Aldoseri International Cleaning Company W.L.L has a vacancy for the occupation

suitably qualified applicants can contact 33330082 or

suitably qualified applicants can contact 17500188 or

suitably qualified applicants can contact 33348168 or

suitably qualified applicants can contact 33657919 or

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

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

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

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for

suitably qualified applicants can contact 77996666 or

suitably qualified applicants can contact 17620672 or

suitably qualified applicants can contact 17731881 or

suitably qualified applicants can contact 17708888 or

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

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

suitably qualified applicants can contact 17466776 or

suitably qualified applicants can contact 36646766 or

suitably qualified applicants can contact 33346825 or

suitably qualified applicants can contact 17251444 or

WORKER ,

SENIOR AUDITOR ,

DRIVER ,

ALAHALY67@GMAIL.COM

INFO@GTBAHRAIN.COM

ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

MACHINE OPERATOR ,

SECURITY GUARD ,

SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
CRANE OPERATOR ,

MASON ,

PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM

sayedshubbar@skaldurazi.com
WORKER ,

STEEL FABRICATOR ,

of DRIVER ,

KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM
the occupation of CRANE OPERATOR ,
lmra@mmetc.com
of WORKER ,

ABDULLA@KINGDOM.BH
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation

DAIREX1@HOTMAIL.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy for

NAMALCO@BATELCO.COM.BH
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a

suitably qualified applicants can contact 17251444 or

suitably qualified applicants can contact 17265555 or

suitably qualified applicants can contact 17265509 or

suitably qualified applicants can contact 17265509 or

of WORKER ,

WELDER ,

the occupation of WELDER ,

vacancy for the occupation of WELDER ,

NAMALCO@BATELCO.COM.BH
R.A.F Aluminium Factory has a vacancy for the occupation of

adeel.hameed@al-aali.com
PRINT MANIA SPORTS CLOTHING has a vacancy for the occupation of

adeel.hameed@al-aali.com
PERFECT ASIAN INTERIOR Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

adeel.hameed@al-aali.com
Om yousif sweet making has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 66606664 or

suitably qualified applicants can contact 17404292 or

suitably qualified applicants can contact 39950146 or

suitably qualified applicants can contact 17793390 or

ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,

WORKER ,

TAILOR ,

PURCHASING MANAGER ,

JORS_TRD@OUTLOOK.COM
OKAL LAUNDRY & PRESSING has a vacancy for the occupation of

FADAK.BH@GMAIL.COM
NUHAD ELECTRONICS has a vacancy for the occupation of

LALSUMAN28@GMAIL.COM
New mashaer market has a vacancy for the occupation of

ZOHRA@MENAS.COM.BH
Nabeea AL Salam HAIRDRESSING SALON has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 39053507 or

suitably qualified applicants can contact 17273525 or

suitably qualified applicants can contact 36656421 or

suitably qualified applicants can contact 33422320 or

LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) ,

WORKER ,

SALESMAN ,

BARBER ,

ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM
N i c heavy loads company w.l.l has a vacancy for the occupation of

alihasan@gmail.com
Mr. sparkle cleaning has a vacancy for the occupation of

NEWMASHAER2015@GMAIL.COM
MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI has a vacancy for the occupation of

buabo0od89@gmail.com
Modern source 2 for toys & bicycles company partnership co has a vacancy for the

suitably qualified applicants can contact 77041799 or

suitably qualified applicants can contact 33331155 or

suitably qualified applicants can contact 33374488 or

suitably qualified applicants can contact 33915003 or

MIRAJ GRAPHICS W.L.L has a vacancy for the occupation of

Minds United pc Maintenance has a vacancy for the occupation of

MILESTONE MARKETING INTERNATIONAL W.L.L has a vacancy for the occupation of

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 17714722 or

suitably qualified applicants can contact 77008809 or

suitably qualified applicants can contact 36606526 or

suitably qualified applicants can contact 17832832 or EBTEHAL@

Metro gold for jewelry has a vacancy for the occupation of

Metro gold for jewelry has a vacancy for the occupation of

METAB CAFETERIA has a vacancy for the occupation of

Megna construction has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact 34679888 or

suitably qualified applicants can contact 34679888 or

suitably qualified applicants can contact 34008404 or

suitably qualified applicants can contact 39998223 or

HEAVY DRIVER ,

ACCOUNT@NICBH.COM

ACCOUNTING ASSISTANT ,

CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM
WORKER ,

HELPLINEBH888@GMAIL.COM

WORKER ,

HEAVY VEHICLE DRIVER ,

JSHAIBANI@GMAIL.COM

M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

PROJECT LEADER ,

WORKER ,

jalal3155@gmail.com

occupation of SALESMAN ,

ALEXAB678@YAHOO.COM

SALESMAN ,

COOK(GENERAL) ,

HELPLINEBH888@GMAIL.COM

METEBKARAM58@GMAIL.COM

a36712000@gmail.COM

MACHINE OPERATOR ,
MIDALCABLE.COM
PLUMBER ,

HUSSAIN.ALMAHMEED@GMAIL.COM

Matha Middle East Advertising S.P.C Owned by EALIAS

Matha Contracting & Maintenance WLL has a vacancy for the occupation

MARK LAND CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of

MAM TRADING has a vacancy for the occupation of

MAID CLEAN W.L.L. has a vacancy for the occupation of

WORKER , suitably qualified applicants can contact 17877641 or

suitably qualified applicants can contact 36315949 or

suitably qualified applicants can contact 39286251 or

suitably qualified applicants can contact 38229737 or

suitably qualified applicants can contact 39006460 or

MUNDAPLACKAL THOMAS has a vacancy for the occupation of
acc.matha@gmail.com

of OFFICE ASSISTANT ,

ELDHOS1977@GMAIL.COM

WORKER ,

AL.JALHAM@HOTMAIL.COM

WORKER ,

IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM

DRIVER ,

AAYFAN@BINFAQEEH.COM

إيران تعترف :عناصر داخلية

ترامب :نعمل على وقف البرنامج النووي اإليراني

متورطة بانفجار نطنز
لندن ـ العربية نت

أكد نيته التوصل التفاقات ســام جديدة بالشــرق األوســط

على الرغم من كل التصريحات لم تطو

صفحة انفجار نطنز الذي وقع قبل فترة
في طهران وأثــار جدال كبيرا في البالد
حول ماهيته وطبيعته ومن يقف وراءه.

نيويورك ـ وكاالت

فــقــد أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم الحكومة

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فــي كلمتــه خــال اجتماعــات الجمعية

اإليــرانــيــة علي ربيعي ،أمــس الثالثاء،

العامــة لألمــم المتحــدة ،أمس الثالثــاء ،إن الواليات المتحــدة تعمل على وقف

أن “وجود عمل تخريبي بات مؤكدا في

هذه القضية” .فيما لم يجب المتحدث

البرنامج النووي اإليراني.

الــصــحــافــيــيــن حـــول هــويــة األشــخــاص

وأضـــاف ترامب“ :نعمل على وضع حد

من جهة ،واتفاقية إعالن تأييد السالم

“متفائل جدا بمســـتقبل منطقة الشرق

وســـيعزز االتفاقان تحالفا غير رســـمي

بــاســم الــحــكــومــة اإليــرانــيــة عــن أسئلة

النتشـــار اإلرهـــاب” ،مشـــددا علـــى أنـــه

المتهمين باالنفجار.

األوسط”.
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وتطـــرق ترامـــب فـــي كلمتـــه لقضيـــة

الشـــرق األوســـط ســـتنضم للســـام مع

أميركية متطورة.

الســـام ،مؤكـــدا أن “دوال أخـــرى فـــي

أكـــد ،أن بـــاده تنـــوي التوصـــل إلـــى
اتفاقـــات ســـام جديـــدة فـــي الشـــرق

األوسط.

أسلحة قوية نأمل بعدم استخدامها”.

األميركي إنه يجب تحميل مســـؤولية

واستعرض الرئيس األميركي إنجازاته
فـــي  4ســـنوات ،قائـــاً إن “الواليـــات

وقال ،في رســـالة مســـجلة بثت خالل

واحتضـــن البيـــت األبيـــض ،فـــي 15

اإليرانـــي الفاشـــل ،وفرضنـــا عقوبـــات

على ما قامت به” في أزمة كوفيد،-19

معاهـــدة الســـام التاريخيـــة بين دولة

جذورهـــا وقتلنـــا مؤسســـها ،وتخلصنا

الرياض ـ وكاالت

“حققنا تقدما كبيرا في عملية الســـام
بالشرق األوسط”.

ســـبتمبر الجاري ،مراســـم التوقيع على

اإلمـــارات العربية المتحدة وإســـرائيل

اليمن عبر اتفاق الرياض.

أقـــوى جيـــش فـــي العالـــم ،كمـــا لدينـــا

وحـــول وبـــاء كورونـــا ،قـــال الرئيـــس

البداية إن كورونا ال ينتقل بين البشر”.

الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة،

الوصول لسالم دائم وشامل في

وأضـــاف ترامـــب فـــي كلمتـــه “نمتلـــك

الرئيس األميركي دونالد ترامب

وطالـــب األمم المتحـــدة بالتركيز على

خالد بن سلمان :نتطلع لسالم دائم باليمن

الثالثـــاء ،أن المملكـــة تتطلع إلى

للحصـــول علـــى صفقـــات أســـلحة

تفشـــي كورونـــا للصيـــن ،الفتـــا إلى أن

وقـــال فـــي كلمة له فـــي افتتـــاح دورة

األميـــر خالـــد بـــن ســـلمان ،أمس

ضـــد التهديـــدات اإليرانيـــة والمطامـــع

التركيـــة ،ويمهد الطريق أمام اإلمارات

إسرائيل قريبا”.

أكد نائب وزير الدفاع السعودي،

بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

وقـــال األميـــر خالـــد بـــن ســـلمان

المشكالت الحقيقية في العالم.

المتحدة انســـحبت من االتفاق النووي

هائلة عليها واقتلعنا خالفة داعش من
من اإلرهابي قاسم سليماني”.

“منظمـــة الصحـــة العالميـــة قالـــت فـــي

االجتماع ،إنه يجب “محاســـبة الصين
فيما توشـــك الواليـــات المتحـــدة على

تجاوز عتبة  200ألف وفاة بالوباء.

واتهم ترامب بكين بالســـماح لفيروس

الصين تتهم ترامب بـ “نشر فيروس سياسي”

علـــى حســـابه الرســـمي بتويتـــر:

» »دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ العالم إلى “رفض التسييس والتهميش”
على خلفية فيروس كورونا المستجد ،معتبرا أن التضامن الدولي هو الوسيلة
الوحيدة لتجاوز األزمة .ودعا شي في كلمته المسجّ لة عبر الفيديو أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،قادة العالم إلى تبني “مفهوم األسرة الكبيرة...
شن نظيره األميركي
وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات” ،وذلك بعد أن ّ
دونالد ترامب هجوما حادا على الصين في خطابه.
واتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا الذي كرر وصفه بأنه “فيروس
صيني”“ ،بالخروج من الصين وإصابة كل العالم” قائال إنه يجب “محاسبة
الصين على أفعالها” .من جانبه ،اتّهم سفير الصين لدى األمم المتحدة أمس
الثالثاء الرئيس األميركي بـ “نشر فيروس سياسي” عبر “اتهامات ال
أساس لها” ضد بكين بشأن إدارتها ألزمة كوفيد -19أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
وقال السفير تشانغ جون أمام الصحافيين “في وقت يحارب
المجتمع الدولي بشدة كوفيد ،-19تنشر الواليات المتحدة
فيروسا سياسيا هنا في الجمعية العامة” .وتابع تشانغ
أن “الصين ترفض بشدة هذه االتهامات التي ال أساس
لها من جانب الواليات المتحدة بحق الصين” ،معتبرا أن
“الجلبة األميركية ال تنسجم مع أجواء الجمعية العامة”.

“فـــي اليـــوم العالمـــي للســـام،
نتطلـــع الـــى أن ينعـــم العالـــم

األمير خالد بن سلمان

بالســـام في أرجائه ،ونسعى مع

دعاة الســـام وأشقائنا في اليمن

 22يونيـــو هـــذا العـــام ،وإعـــان

من خـــال تنفيذ اتفـــاق الرياض

التخلـــي عـــن اإلدارة الذاتيـــة

األممي إلنجاح مقترحه اإلعالن

محافـــظ ومديـــر أمـــن لمحافظة

اليمـــن إلـــى محيطـــه الخليجـــي

كما شـــملت اآلليـــة تكليف رئيس

يشـــار إلى أن المبادرة السعودية

كفـــاءات سياســـية خـــال 30

النـــار والتصعيـــد بيـــن الحكومـــة

مـــن عدن إلـــى خـــارج المحافظة

الجنوبي والذي بدأ ســـريانه منذ

وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

للوصول إلى ســـام شامل ودائم

المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي

وتكامـــل الجهـــود مـــع المبعـــوث

وتطبيق اتفـــاق الرياض وتعيين

المشـــترك إلنهـــاء األزمـــة وعودة

عدن”.

والعربي”.

الوزراء اليمني بتشكيل حكومة

تضمنـــت اســـتمرار وقـــف إطالق

يوما ،وخروج القوات العسكرية

الشـــرعية والمجلـــس االنتقالـــي

وفصـــل قوات الطرفين في أبين

جنوب لبنان ..انفجار مريب داخل موقع لحزب اهلل

تزامن مــع تحليق مكثــف للطيــران الحربي اإلســرائيلي

كل العالـــم” ،موضحـــا “مع بدء انتشـــار
الفيـــروسّ ،
حظـــرت الصيـــن الرحـــات

الجويـــة الداخليـــة فيمـــا ســـمحت

للطائـــرات بمغادرة البالد” ،بحســـب ما

ذكرت فرانس برس.

وأثنـــى ترامـــب علـــى تعامـــل الواليات

المتحـــدة مع تفشـــي فيـــروس كورونا
المســـتجد ،قائـــا“ :جهودنـــا خفضـــت

نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في
أميركا”.

األمم المتحدة تدعو لـ “تجنب حرب باردة جديدة”
» »دعا األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيرش ،إلى “وقف إطالق نار عالمي
لوضع حد للصراعات األكثر سخونة” ،والقيام “بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة
جديدة” .وقال غوتيريش خالل افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة،
أمس الثالثاء ،إنه في مواجهة وباء كوفيد ،-19يحتاج العالم إلى “وقف إطالق نار
عالمي لوضع حد للصراعات األكثر سخونة” ،والقيام “بكل ما يمكن لتجنب حرب
باردة جديدة” .وحذّر األمين العام لألمم المتحدة من أن “هذا مسار خطير جدا”،
منددا بالمنافسة الصينية األميركية المتصاعدة في العالم.
وبدءا من الثالثاء على مدى أسبوع ،سيتحدث ممثلو  193دولة بينها الواليات
المتحدة والصين خالل هذا االجتماع الذي ينعقد افتراضيا هذا العام بسبب
وباء كوفيد .19 -ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن األمين العام
قوله “لن يتحمل عالمنا مستقبال يقسم فيه أكبر اقتصادين
الكوكب إلى نصفين ،لكل منه قواعده التجارية والمالية وشبكة
اإلنترنت وقدراته في مجال الذكاء االصطناعي” .ولفت
غوتيريش إلى أنه طلب منذ مارس وقف األعمال الحربية
بهدف تسهيل مكافحة الوباء .وأضاف “حان الوقت
إلعطاء دفع جديد للسالم والمصالحة .أدعو المجتمع
الدولي إلى مضاعفة جهوده ،تحت قيادة مجلس األمن،
من أجل تحقيق وقف عالمي إلطالق النار بحلول نهاية العام”.

وثائق مسربة تكشف فضائح أكبر بنوك العالم

تنطوي على معامــات للمجرمين بقيمــة تريليوني دوالر

بيروت ـ وكاالت

لندن ـ بي بي سي

هـــز انفجـــار كبيـــر عصـــر ،أمـــس الثالثاء ،بلـــدة عيـــن قانا

كشـــفت وثائـــق مســـربة تنطـــوي علـــى معامـــات بقيمـــة 2

هللا البارزة في البالد.

للمجرمين بنقل األموال القذرة في جميع أنحاء المعمورة.

الواقعـــة في إقليم التفاح ،جنوب لبنان ،أحد معاقل حزب

كورونـــا “بالخروج مـــن الصين وإصابة

تريليـــون دوالر ،كيـــف ســـمح بعـــض أكبر البنوك فـــي العالم

وفي حين لم تعرف بعد أســـباب االنفجار الذي وقع داخل

وقـــال التحقيق الذي أجراه موقـــع “بازفيد نيوز” و”االتحاد

فرضـــت القوى األمنية طوقا حـــول المكان ،مانعة األهالي

 108مؤسســـات إعالميـــة مـــن  88دولـــة إن “أربـــاح حروب

الدولي للصحافة االستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة

منطقة تابعة لحزب هللا ،بحســـب ما أفاد سكان محليون،

عصابات المخـــدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول

من االقتراب.

النامية والمدخرات التي كد أصحابها لجمعها ثم تم السطو

بينمـــا أشـــار مصدر أمني لوكالة رويترز بـــأن االنفجار وقع

في مستودع أسلحة لحزب هللا نتيجة خطأ فني.

انفجار يهز عين قانا جنوبي لبنان

مـــن جهتهـــا ،أفـــادت وكالـــة األنباء الرســـمية بـــأن الحادث

يأتـــي هذا االنفجار الغامض بينما وجهت بعض االتهامات

تزامـــن مع تحليـــق مكثف للطيـــران الحربي والتجسســـي

داخـــل البالد وخارجها ،لحزب هللا ،محملة إياه مســـؤولية

اإلســـرائيلي ،الـــذي لـــم يغـــادر أجـــواء منطقتـــي النبطيـــة

كارثـــة مرفأ بيروت ،التي وقعت في الرابع من أغســـطس

وإقليم التفاح منذ الصباح.

الماضي جراء انفجار أكثر من ألفين و 750طنا من نترات

وأشـــاع االنفجـــار أجـــواء مـــن االضطـــراب والهلـــع لـــدى

األمونيـــوم كانت مخزنة فـــي أحد عنابر مينـــاء العاصمة؛

المواطنيـــن ،لكن أضراره اقتصرت ،بحســـب الوكالة ،على

كونـــه يتمتع بســـلطة علـــى المعابر األساســـية فـــي البالد.

تصدع بعض المنازل وتحطم الزجاج.

كمـــا يأتي وســـط تزايد التقارير عن تخزيـــن الحزب لمواد

إلى ذلك ،أظهرت مشـــاهد مصورة ارتفـــاع أعمدة الدخان

متفجرة في عدد من الدول األوروبية.

األسود بكثافة ،وانتشارها على نطاق واسع في الموقع.

عليها بطريقة بونزي االحتيالية ،جميع هذه األموال ُســـمح
لهـــا بالتدفـــق من وإلى هـــذه المؤسســـات المصرفيـــة ،على

الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.

وثائق مسربة تكشف فضائح تورط بها أكبر البنوك في العالم

وتكشـــف الوثائـــق بحســـب “بـــي بي ســـي” ،عن ســـماح بنك

“إتش أس بي ســـي” ،للمحتالين بنقل ماليين الدوالرات من
األموال المسروقة في جميع أنحاء العالم ،حتى بعد أن علم

ويســـتند التحقيـــق إلـــى آالف الوثائـــق المســـربة لــــ “تقارير
األنشـــطة المشـــبوهة” التـــي ُقدمـــت إلـــى وكالـــة مكافحـــة

من المحققين األميركيين أن المخطط كان عملية احتيال.

األميركية.

بنقـــل أكثـــر من مليار دوالر عبر حســـاب فـــي لندن من دون

الجرائـــم الماليـــة (فنســـن  )FinCENفـــي وزارة الخزانـــة

وأشـــارت أيضا إلى سماح بنك “جي بي مورغان” لشركة ما

والوثائق المســـربة هي األحدث في سلســـلة تسريبات على

معرفـــة مـــن يملكه .واكتشـــف البنـــك الحقا أن الشـــركة قد

وغسيل أموال وجرائم مالية.

الفيدرالي العشرة األكثر طلبا.

مدى الســـنوات الخمس الماضية كشفت عن صفقات سرية

تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات

إرجاء محاكمة البشير عن انقالب 1989

“مسيرات الحوثي وخبراته من عندنا”
إيران تقر:
ّ

تركيا واليونان تختاران التهدئة بشرق المتوسط

الخرطوم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

انقرة ـ أ ف ب

أرجـــأت محكمـــة ســـودانية ،أمـــس

الخامســـة لمحاكمـــة المتهميـــن الــــ 28

فـــي إقرار ضمني ،أكـــدت إيران وضع

األول الذي ساندته على مدى سنوات

في وقـــت تتك ّثـــف الجهـــود من أجل

المعـــزول عمـــر البشـــير و 27شـــخصا

البشير إلى السلطة في .1989

تحـــت تصـــرف ميليشـــيات الحوثـــي

إلى ذلك ،تحدث عـــن الدعم اإليراني

شـــمال األطلســـي فـــي منطقة شـــرق

الثالثـــاء ،محاكمـــة الرئيس الســـوداني
آخريـــن متهميـــن باالســـتيالء علـــى
الســـلطة فـــي انقـــاب  ،1989إلـــى

بتهمـــة تنظيـــم االنقـــاب ،الـــذي أوصل

وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم

االنقالبيـــة فـــي اليمن .ونقلـــت وكالة

وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات

القوات المســـلحة اإليرانية العميد أبو

البشـــير في مالبـــس الســـجن البيضاء،

السادس من أكتوبر.
ّ
وبـــث التلفزيـــون الرســـمي جلســـة

يمكن أن تصل إلى اإلعدام.

الديـــن محمـــد ،الذي قال “الـــدور القادم

في  1989على دعم “الجبهة اإلسالمية

المحاكمة ،التي ترأســـها القاضي عصام
(جلســـة المحاكمة) في  6أكتوبر للســـير
في اإلجراءات”.

وكان من المنتظر نقل محاكمة الثالثاء
إلـــى قاعـــة أكبـــر مـــن حيث المســـاحة

بســـبب جائحة كوفيد -19وتم

اقتراح قاعة الصداقة في

وسط العاصمة لتكون
بديال للقاعة الحالية،
إال أن ذلك لم يحدث.

وهـــذه هـــي الجلســـة

والمســـیرات
تقنيات إنتاج الصواریخ
ّ

أنبـــاء “فـــارس” عـــن المتحدث باســـم

الفضل شكارجي ،قوله أمس الثالثاء:

وحصل البشـــير فـــي انقالبه العســـكري

“تم وضـــع التقنيـــات الدفاعية إلنتاج

القوميـــة” بقيـــادة حســـن الترابـــي الذي

اليمنييـــن” ،فـــي إشـــارة إلـــى حلفائهم

توفي في .2016

والبشـــير مطلـــوب أيضـــا مـــن المحكمة
الجنائيـــة الدوليـــة بتهمـــة ارتـــكاب
جرائـــم إبـــادة جماعيـــة وتطهيـــر
عرقي وجرائم ضد اإلنســـانية
ّ
أثنـــاء النـــزاع فـــي إقليـــم
دارفـــور غـــرب البـــاد،
الذي استمر بين 1959
و. 2004

الصواریخ والمســـیرات تحت تصرف
الحوثييـــن الذيـــن نفـــذوا انقالبا على

الشـــرعية فـــي البالد وســـيطروا على

العاصمة صنعاء العام .2014

كما أضـــاف أنه ســـيتم تقوية
الدفاعـــات

الجويـــة

الســـورية ،في إشارة

إلى استمرار طهران
بدعـــم النظـــام فـــي

دمشـــق،

وحليفهـــا

بشار األسد.

لعدة أطراف في المنطقة ،على الرغم
مـــن األزمـــة االقتصادية التـــي تعاني
منهـــا بـــاده ،قائـــا“ :نحن نســـاعد أي

دولـــة تقـــف ضـــد اإلدارة األميركيـــة

وإســـرائيل” .وأضاف“ :يمكننا تشكيل
محور من عدة دول تقف أمام محور
دول االســـتكبار العالمـــي” ،بحســـب

وصفه.

كمـــا أكـــد أن بـــاده تدعـــم الحوثيين
على الرغم من أنهم باتوا متقدمين
فـــي الصناعـــات العســـكرية،
بحســـب زعمـــه ،قائـــا “باتوا
يصنعـــون صواريـــخ اآلن،
كما أحرزوا تقدما كبيرا
فـــي مجـــال الحـــرب
اإللكترونية.

خفض التوتر بين العضوين في حلف
المتوســـط ،أعلنـــت اليونـــان ،أمـــس
ُ
ســـتجري محادثات مع
الثالثـــاء ،أنها

تركيا للمرة األولى منذ العام .2016

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في
بيـــان إن “اليونـــان وتركيا اتفقتا على
إجـــراء محادثـــات اســـتطالعية فـــي

اسطنبول قريبا”.

مـــن جانبـــه ،دعـــا الرئيـــس التركـــي

رجـــب طيـــب أردوغـــان ،أمـــس  ،إلى
ّ
لحـــل النـــزاع بيـــن
“حـــوار صـــادق”
بـــاده مـــن جهـــة واليونـــان

واالتحـــاد

األوروبـــي

مـــن جهة أخـــرى في

شـــرق المتوســـط،

رافضا أي “مضايقة”

تستهدف تركيا.

ً
ّ
مســـبقا
مســـجل
وقـــال فـــي خطـــاب

أمـــام الجمعية العامـــة لألمم المتحدة
“أولويتنا هي ّ
حل النزاعات عبر حوار

صـــادق ،مبنـــي علـــى القانـــون الدولي

وأساس عادل”.

وتـــدارك “لكن أريـــد أن أؤكد بوضوح
ً
أبـــدا بـــأي إمـــاء أو
أننـــا لـــن نســـمح
مضايقة أو هجوم”.

كمـــا أعلنـــت الرئاســـة التركيـــة ،أمس،

أن تركيـــا واليونـــان مســـتعدتان لبدء
اســـتطالعية”

“محادثـــات

بشـــأن

خالفاتهما في شرق المتوسط.

كمـــا اقتـــرح أردوغـــان عقـــد مؤتمر
إقليمـــي

لمناقشـــة

“حقـــوق

ومصالح” الدول المطلة على
شـــرق المتوســـط ،بما فيها
“جمهورية شمال قبرص
التركيـــة”

التـــي

ال

تعترف بها إال أنقرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السعودية ...تأثير قيادي في السياسة الدولية
قال الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل ســـعود رحمه هللا ذات يوم (لقد أعز

هللا هـــذه الدولـــة ألنها أعزت دين هللا وســـارت على نهـــج ثابت يتوارثه
خلف عن سلف ،وسوف تبقى عزيزة ال يضرها من عاداها مادامت ترفع

راية التوحيد وتحكم بشرع هللا).
ً
ً
ً
وشعبا
وحكومة
ملكا
نبارك للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية
باليوم الوطني التســـعين الذي يصادف اليوم  23ســـبتمبر ،متمنين لهذا
البلد العريق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل

سعود ،مزيدا من التقدم والنجاح.

إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية أعزهـــا هللا تحتل مكانا كبيـــرا في قلب

كل عربـــي ومســـلم ،وذلك لما تقـــوم به من دور مؤثر فـــي تحقيق األمن
واالســـتقرار العربـــي ،وتقديـــم الحلـــول للمشـــاكل وتحمل المســـؤوليات

إن تأثير المملكة العربية الســـعودية في السياســـة الدولية تأثير قيادي،
ولهـــا وبفضل من هللا وحكمة ملوكها مقـــدرة على المعالجات الصميمية
والجذريـــة لمشـــاكل الشـــعوب والمجتمعـــات ،فهـــي بمثابـــة الحضـــارة
الخضـــراء المثمـــرة للبشـــرية والمتفـــردة باألصالـــة بل والـــزاد الحضاري
العريـــق الـــذي تنهـــل منـــه اإلنســـانية جمعـــاء ،وهي بلـــد األمـــن والراحة
والطمأنينة وهي رأس المال الحقيقي للمسلمين والعرب.

للتواصل17111483 :

إنها بلد الدقة والمنهجية الواضحة والمعبرة عن الفكر العربي اإلسالمي
األصيـــل وهي من تقود األمة اإلســـامية والعربيـــة باالتجاه إلى الهدف
األبعد وصيغة الطموح.
» »يرى جان بول مانيه الصحافي في “الباري ماتش” أن الملك عبدالعزيز

فجر من خالل الرمال أمة جديدة فيقول“ ...لقد خلف ابن سعود الذي لقبه
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opinions@albiladpress.com

اإلنجليز بنابليون الجزيرة العربية ،مملكة شاسعة تعادل مساحتها نصف

بالمعنـــى القيادي ،كما أن مكانتها البارزة عبر العالم جعلت كل الشـــعوب

مساحة أوروبا وكان في الوقت نفسه الزعيم المرموق في العالم العربي.

الرخاء واألمن واالستقرار وتقدم البشرية على الوجه األكمل.

الرمال أمة جديدة”.

ومـــن مختلف أصقـــاع األرض تحترمهـــا ألنها الضمانـــة األكيدة لتحقيق

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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لقد استطاع ابن سعود في خضم القرن العشرين أن يفجر من غمار

عبدعلي الغسرة

في العيد الوطني السعودي
في الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية
جغرافيا
الســـعودية الشـــقيقة بعيدها الوطني المجيد ،حيـــث توحدت
ً
بموجب مرسوم ملكي في 1932م (توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها)،

تحت اســـم المملكة العربية الســـعودية التي تشـــرفت بوجود بيت هللا
الحرام ومهبط الوحي ومبعث الرســـالة ومسجد الرسول والقبلة التي

يتجه إليها المسلمون من كل أنحاء العالم في أوقات الصالة.

لقـــد تفاعلت الســـعودية دائمً ـــا مع جميـــع القضايا الخليجيـــة والعربية

واإلســـامية معنويًا وماديًا ،وما حققته الســـعودية من منجزات جعل
ً
وشـــموخا بتلك المنجزات التي جعلت من
الســـعودي يرفع رأسه فخرًا

بالده واحة لألمن واألمان ،وهذا ما جعل اليوم الوطني السعودي يومً ا
وإســـاميا ،وذلـــك تقديرًا لمواقف الســـعودية
وعربيا
بحرينيـــا
وطنيـــا
ً
ً
ً
ً

وشعبها وقيادتها من قضايا هذه الدول وشعوبها.

ويُ مثل اليوم الوطني الســـعودي مناســـبة عزيزة للشـــعب البحريني لما
ً
ً
وقيادة وشـــع ًبا بـــأرض وقيادة وشـــعب المملكة
أرضا
يربـــط البحريـــن

العربية السعودية من صالت ،وما يجمعهما من عالقات أخوية وقومية

ودينية قوامها األواصر المشـــتركة ووحدة الدم والمصير ،فالســـعودية
والبحرين وطن واحد وشعب واحد وقيادة واحدة ،وجميعنا كالجسد
الواحد والبنيان المرصوص.

كســـائر دول العالـــم اســـتطاعت الســـعودية التصـــدي للوبـــاء الوافـــد

بإجراءات وقائية صارمة تجن ًبا للتأثر بتداعياته ،خصوصا في موسم
الحـــج 1441هــــ ،فبتلـــك األعـــداد القليلـــة أكدت الســـعودية علـــى مبدأ

شـــرعي وهو ضرورة حفظ النفس اإلنســـانية ،كما وقفت صامدة أمام

ما اســـتهدفها من مشاكل وتحديات جعلتها تتجه نحو طريق التطوير

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

تبعهـــا من تداعيات مالية وصحية واجتماعية ونفســـية ،كثيـــرون بل غالبية من

الناس تزرع اليأس بالنفوس وتبث هواء متفسخا رائحته فاسدة ،مفاده القنوط

والخوف من المجهول والباعث هو الخشية من فقدان الوظائف واألحبة والعزلة
والوحدة والمرض والشعور بأن العالم بات خطيرًا.

ال لوم على هؤالء البشر ،فغريزة حب الحياة والمال والصحة والرخاء ،هي فطرة
ِّ
بكل حقبةٍ وطفرة تمر
وُ لِدت مع المجتمع االستنزافي الذي وَ لد حاجات متجددة
بهـــا المجتمعـــات ،مـــا يخيف لم يكن يشـــكل ذرة مخاوف قبل نصـــف قرن وأكثر،
وهـــذا نتـــاج الحياة االســـتهالكية التـــي أفرزتهـــا مجتمعات الرخـــاء وندفع الثمن

نتيجة ما اكتسبناه وحققناه ونتج عن هذه الطفرة ،ذلك يجب أال يدفعنا لليأس
والخـــوف مـــن المجهول بهذا الوقت بالـــذات الذي يعبر فيه العالم أزمة ال ســـابق

لها بالعصر الحديث ونتجت عنها هذه المشاعر المتباينة بين البشر وهم محقون

بمخاوفهم نظرًا لضيق الوعي وقلة الحيلة ،فالخوف عندما يضحى خوفا يدمر.
بـــث اليـــأس بالنفـــوس وترســـيخ خيبة األمـــل بالعالم الذي نعيشـــه ليس وســـيلة

مجديـــة لالســـتمرار بالحياة ،إن علينا أن نتأمل ما مر بـــه العالم من حرب عالمية

» »خالل التسعين عامً ا استطاعت السعودية أن توطد لها مكانة عالية
خليجيًا وعربيًا ودوليًا في حراك سياسي واقتصادي لم يهدأ وظل

مستمرًا ،إن التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي واجهتها

السعودية ساهمت في استقرارها ،وزادت جذورها صالبة وبنائها قوة،

تحديات تحولت إلى منجزات حققت تطلعات أبنائها وأهداف قيادتها،

الخوف من الخوف!
بهـــذا الوقـــت بالذات الضيـــق والخانق الـــذي فرضته ظروف جائحـــة كورونا وما

وصياغة عالقات مجتمعية قائمة على االنفتاح االجتماعي واإلنساني.

تصميما في تحقيق الرؤية 2030م لتربط الماضي التليد بحاضر
ً
فزادتها

ثانيـــة ،ومـــا تالها من يـــأس بالبداية ولكن نزعـــة الحياة وغريـــزة البقاء أوجدت
عالمً ا جدي ًدا ّ
ظل ُ
له الرخاء ونتجت عنه تنمية وازدهار ،ألن هناك من لم يستســـلم

لليـــأس ،إنمـــا فتـــح نوافذ يتســـلل منهـــا هواء نقـــي بعد دخـــان الحـــرب ،وهذا ما
يجـــب علينـــا أن نلتفت له وأن نتأمل كيف تخلق األزمات قنوات ُتولد منها حياة

معا في ملحمة مُ ظفرة
وشعب وقيادة انصهروا ً
ٍ
ألرض
ِ
ومستقبل مجيد

فعمرت األرض نما ًء وازدهرت
معاُ ،
وهي التنمية ،تنمية األرض واإلنسان ً
حياة اإلنسان رخاءَ.

جديـــدة؟ عندما يتم اســـتغالل تلك الضائقـــة وتحويلها بـــإرادة الحياة إلى نبض
جديـــد خـــاق ...مـــا أحوجنـــا وفي هـــذه الســـاعات الخانقـــة ألن نتحـــدى ونقاوم

لزرع األمـــل بدل اليأس،
ونســـابق الزمـــن بإيقاع ســـريع متناغم مـــع إرادة الحياة
ِ
ّ
بكل
صحيح أن هناك متضررون ،خســـروا األموال واألحبة ويواجهون المجهول

د .ندى الحساوي

مـــا يحيـــط بحياتهم الصعبة ،وال لوم عليهم لو شـــعروا بالقنوط ،لكن االستســـام

لهذا الشـــعور لن يحل المشـــكلة بل يعقدها ،فال مفر من البحث عن طرق جديدة

وأفكار مبدعة ووسائل خالقة ،نقفز من حافة الهاوية لمرفأ الحياة الملهمة التي
لـــو أرخينـــا لهـــا الحبل واســـتودعناها أن تقودنا بما تزخر به من أفـــكار وإبداعات
وروح متقـــدة لإلنجـــاز ،لخرجنا من هـــذه األزمة بعد وقت الحـــق بانتصار عظيم

وهو فوزنا بالحياة الرائقة رغم اآلالم.

»»

تنويرة :الخوف من رأي الناس بك أول خطوة لفقد الثقة.

التعليم رسالة للحياة
ّ
للتمكـــن من الربط بين التعليم والحيـــاة ،علينا أوّ ال أن ندرك ماهية الحياة حتى

نميـــز ما هو دون الحياة والذي يعيشـــه أغلب البشـــر ،فالحيـــاة بالتعريف العلمي
ّ
هي الحركة ،وقد ّ
تعلمنا منذ الصغر أن األشـــياء التي ال تتحرك هي أشـــياء غير
حية ،وليس من الضروري أن تقطع األشـــياء الحية مسافات بحركتها كالنباتات
ّ

مثال ،فحركة النباتات تتجلى بنموّ ها وتمد ّدها في مكانها ،وهي بح ّد ذاتها حياة
تتم ّثـــل بحركـــة انقســـام الخاليـــا ،والتي هي بالنســـبة للنباتات حركـــة مفعّ لة من

فإن النباتـــات تعيش لتنمـــو وتكبر ،تعيش
برمجـــة جينـــات خالياها ،ومن هـــذاّ ،

نظام مير محمدي

تمييز بين المعارضة الحقيقية للنظام اإليراني والمعارضة المزیفة من صنع الماللي ()1
ً
حقـــا كیـــف يمكـــن العثور علی شـــخص أو تيار سياســـي ما يريـــد تغيير هـــذا النظام

لتأســـیس المجلس الوطني للمقاومة ،أكرر من جدید :نحن ندعم كل قوة جمهورية

 90في المئة من مجموع شهداء طریق اإلطاحة بالنظام ومُ ثل الحریة في األربعین
ً
ً
ً
رئيسيا لنفسه؟
عدوا
عاما الماضیة،

ديمقراطـــي مســـتقل يقـــوم على فصـــل الدين عن الدولة( .مســـعود رجـــوي جزء من

وإسقاطه ،وفي الوقت نفسه یعتبر مجاهدي خلق والمقاومة اإلیرانیة ،الذین قدموا

إنـــه ألم ٌر مســـتحیل وغير علمي وغير منطقي أن يرغب أحد فـــي تغيير نظام والية

ملتزمـــة بالرفض الكامل لنظام والية الفقيه ،وتناضل من أجل إقامة نظام سياســـي
الرســـالة رقـــم  .)28إن من آثار حكـــم الماللي الرجعي على جغرافيـــة إيران هو إلقاء

الشـــبهات فـــي المنـــاخ السياســـي ومحاولة طمـــس الحدود الحمـــراء بيـــن المقاومة

الفقيـــه وإســـقاطه ،ولكـــن في الوقت نفســـه يفضله علـــى مجاهدي خلـــق والمجلس

واالســـتبداد ...وفـــي عهـــد خميني والیـــوم خامنئي ،نحـــن أمام نســـخة حدیثة أكثر
ً
تكامـــاً
وتطورا من إلقاء الشـــبهة في الحـــدود السياســـية واآليديولوجية الحمراء،

فـــي مثـــل هـــذه الحالة ،فإن ادعـــاء المعارضة المزیفـــة للنظام ســـيكون ناجعا للنظام

عن القرآن والدين والنبي.

محتدمة ضد بعضها البعض.

التي تعرّض لحملة تحریف وتشویه شرسة.

الوطني للمقاومة اإليرانية .لقد كان األمر كذلك في الماضي وسيبقی علی حاله في
المستقبل ،هو بدون أدنى مبالغة ،ذيل للنظام وتبع له.

فقط ،لكي يستغلها ويزعم أن حركات المعارضة له متفرقة ومشتتة وتخوض حربا
وفي حال اعتبر شخص أو تیار سیاسي ما أن عدوه اللدود ونقیضه الرئیسي یتمثل
ً
مرجحا نظام والیة الفقیه
فـــي مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

ً
ً
ً
نوعا ما وقوته المعززة عن
أساسا ،بل هو مؤید للنظام
معارضا
علیهم ،فهو ال یكون
بعد ،وإال كما ّ
ذكرت الشـــعب اإليراني في  20يوليو  2020بمناســـبة الذكرى األربعين

حیث إن المصطلحات السياسية نفسها لم تفلت من موجة التحريف واللبس ،فضالً
ً
واحدا من تلك المصطلحات السیاســـیة
نأخذ مصطلح “المعارضة” كنموذج باعتباره
» »فقد حاول نظام الماللي المنبوذ ،والذي يعرف جيداً أن ال أساس وال مكانة
له بين الناس ،إساءة استغالل الشعارات والمفاهيم الثورية التفكیكیة

واستخدامها ضد المعارضة نفسها وتفریغها من معناها األصلي ،من خالل

التنكر في زي المعارضة واستغالل استراتیجاتها ومفراداتها“ .مجاهدين”.

لتزهر ،تعيش لتنتج الدواء لعالج علل جسد اإلنسان (والحيوان) ،تعيش لتنتج
العطور المســـتخلصة من عبير زهورها والغذاء لبقاء اإلنسان (والحيوان) ،وهي
زينـــة فـــي الحدائـــق الغنّاء ،وتلك أســـباب وجودها الـــذي يم ّثل جـــزءا كبيرا من

الطبيعـــة ،إذا حركة النباتات هـــي حركة خاضعة لبرنامجها الجيني ،وهي حركة
ّ
مسخر لألسباب المذكورة أعاله.
ألن وجودها
حياة بالنسبة للنباتات ّ

وإذا مـــا أتينـــا إلى اإلنســـان الـــذي هو صانع المعجـــزات بعقله المكرّم دون ســـائر

المخلوقات ،نجد أن حركة الحياة بالنسبة له تختلف نهائيا عن سائر المخلوقات،
لذا فهو مكرّم ..وما نعنيه هنا هو سبب وجوده ،فحركة الحياة بالنسبة لإلنسان

هـــي حركة عمل ،وهي ليســـت حركة عمل للبقاء كحركـــة القنادس لبناء بيوتها،

أو حركة اللبؤات للحصول على فرائس لملء بطون ذكورها من أسود ،أو حركة
تجســـد عمال لبقاء مخلوقات تشـــكل لها
الطيـــور إلطعـــام فراخها ،وتلك األمثلة
ّ

الحياة التي خلقت ألجلها ،أما حياة اإلنسان فهي من أجل تفعيل رسالة ،رسالة
هـــي قيمة بالنســـبة له ،قيمـــة مكنونة في الـــروح ،قيمة يحيى بها بيـــن التح ّدي
واإلنجـــاز ،لـــذا فهو أرقـــى المخلوقات ألنه يملـــك العقل الذي يجنـــده ألداء تلك

القيمة أو الدور الذي يطوّ ر به ويحيى به مع اآلخرين والحيوان والنبات.

» »هنا نأتي للحديث عن دور التعليم في تفعيل ذلك الدور الذي يبعث على
حياة األجيال القادمة ،ذلك من منطلق الحديث عن “عطاء العمل” دون

“سوق العمل” ،نحن اآلن في منعطف التطوّ ر اإلنساني نحو اإلنسانية ،أي

المجتمع اإلنساني المتكامل ،فكيف لنا أن نتكامل مع اآلخرين دون أن

نكتشف دورنا في ذلك التكامل“ ...المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

األهلي والمنامة ..من يكسب الجولة األولى؟
الغريمــان يلتقيــان اليــوم فــي نهائــي دوري زيــن للســلة
علي مجيد

ســـيكون عشـــاق كرة الســـلة على موعد مرتقب
اليـــوم (األربعـــاء) مـــع المبـــاراة النهائيـــة األولـــى
لـــدوري زيـــن لكـــرة الســـلة ،التـــي تجمـــع فريقي

األهلـــي والمنامـــة على صالـــة اتحـــاد اللعبة بأم

مساء.
ً
الحصم وذلك في تمام الساعة 7

وســـيعيش جمهـــور وعشـــاق ناديـــي األهلـــي
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والمنامـــة على “أحر من الجمر” لمتابعة فريقهما
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محمد الدرويش

خلف شاشـــة التلفاز؛ كون المبـــاراة ذاتها إضافة
جماهيـــري بســـبب تداعيـــات فيـــروس كورونا.

فريق المنامة لكرة السلة

ويلعب الفريقان بنظام األفضلية من  3لقاءات،
ً
بطل لمسابقة الدوري.
ويتوج الفائز في لقاءين

مشوار الفريقين
لـــم يواجـــه المنامـــة أي صعوبـــة فـــي التأهـــل

إلـــى نهائيـــات الـــدوري وذلـــك بعـــد تفوقـــه على
نظيـــره الرفـــاع فـــي المباراتين اللتيـــن خاضهما

أول الغيث قطرة يا بيرلو!

ضمن منافســـات المربـــع الذهبي للـــدوري ،وفي
المقابـــل تأهل األهلـــي بجدارة واســـتحقاق إلى

النهائيات بعد تفوقه على المحرق في مباراتين

أثـــار المايســـترو اإليطالـــي – ســـابقا  -ومـــدرب يوفنتـــوس أندريـــا بيرلو

متتاليتين.

بأولـــى مبارياتـــه الرســـمية في الكالتشـــيو ،األمـــر الذي ســـيكون مفتاحا

طموح الطرفين

حال حســـن
إعجـــاب الجماهيـــر البيانكونيريـــة بعـــد أن ظهر الفريق في
ٍ

لنســـيان فترة “ســـاري” الصعبة والمعاناة التي عاشـــتها الســـيدة العجوز

تحت قيادته.

منذ بداية المباراة أمام سامبدوريا في افتتاحية مباريات البيناكونيري

بشكل مختلف تماما عن نسخة ساري
بالدوري اإليطالي ظهر يوفنتوس
ٍ
ً
ً
المشـــؤومة ،أظهر الالعبون حماســـة وطاقة ورغبة بالفوز ،حيث إن ثقة
الالعبيـــن بأنفســـهم كانت واضحة وكأننا نرى فريقـــا آخر غير ذلك الذي

خطف لقب السيريا آي في الموسم الماضي بشق األنفس!

يؤمن أندريا بقدرات الفريق ويمنحهم الكثير من مناطق الراحة ،مرونة

بيرلو التكتيكية يبدو أنها ســـتأتي بثمارها خصوصا وأنه يتبع األسلوب

األهلي الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة في

فريق األهلي لكرة السلة

هذا الموســـم بقيادة مدربه الوطني أحمد جان،
يســـعى لتحقيق الفوز واالقتراب شـــي ًئا فشـــيء

وعلي عقيل والمحترفين براون ودومينك.

الغائـــب عنـــه منذ  10مواســـم تقري ًبا ،وســـيعول

جهـــوده بجانـــب العبيـــه فـــي العـــودة لتحقيـــق

مـــن منصـــة التتويـــج لالحتفـــال بلقـــب الدوري

في ذلك على نجومه الممثلة في :محمد قربان،

هشـــام ســـرحان ،ميثـــم جميـــل ،حســـن العربـــي

لصالح المحرق ،وسيعتمد بذلك نجومه الخبرة

وفـــي المنامة الذي يقـــوده بيدرو ،يأمل بتتويج

حســـين شـــاكر ،أحمـــد عزيز ،محمد أميـــر ،أحمد

اللقـــب بعدمـــا غـــاب عنـــه بالموســـم الماضـــي

وغرانت.

والشـــابة :محمد حســـين “كمبس” ،حسن نوروز،
نجـــف وأحمـــد ســـلمان والمحترفيـــن المبيـــه

ذكريات الغريمين
» »آخر نهائي جمع الفريقين كان بالموسم  ،2017 - 2018وفيه تفوق

المعتـــاد لـــدى أندية الكرة اإليطالية باللعب بطريقة  ..3-5-2مع سياســـة

المنامة ( )1/3من أصل  5نهائيات وتوج باللقب.

ساري الصارمة شعرنا الموسم الماضي وكأن السيدة العجوز ال تستمتع

» »آخر موسم حقق فيه األهلي لقب بطولة الدوري كان بالموسم - 2009

أثنـــاء اللعـــب خصوصـــا وأن نهج العجوز ســـاري ال يتمتع أبـــدا بالمرونة

 ،2010فيما كان آخر تتويج للمنامة بالموسم .2017 - 2018

ويرتكز أســـلوبه على التمريـــر القصير والتحرك المســـتمر الذي يبدو أنه

خلق نوعا من الملل لدى العبي الفريق.

» »المنامة األكثر حصدً ا أللقاب الدوري البحريني بـ  22مرة ،أما األهلي لديه
 17لقبا.

عمومـــا ..ال يـــزال بـــكل تأكيـــد الحكم مبكـــرا علـــى بيرلو ،وســـنرى كيف

ســـيتعامل فـــي باقـــي المباريـــات خصوصـــا أمـــام منافســـين أكثـــر حدة

» »منذ الموسم  ،2016يتفوق المنامة في المواجهات المباشرة مع األهلي،

وصعوبة من ســـامبدوريا وعلى الرغم من ذلك ،فقد قدم أندريا إشارات

إذ فاز في  10مناسبات ،واألهلي انتصر في  3مواجهات.

واضحة لقدرات تدريبية كبيرة يمكن القول من خاللها أن ظهوره األول

كان أقرب للكمال.

فهل سيكون أول الغيث قطرة يا بيرلو؟!

توريس يعود ألتلتيكو مدريد بعد اعتزاله
كووورة

ســـيعود اإلســـباني الدولي الســـابق فرناندو توريس الذي اعتزل كرة القدم قبل

عام ،إلى أتلتيكو مدريد هذا الموسم؛ للحصول على دورة تدريبية داخل جدران
النـــادي .وســـينضم توريس ،الذي ارتـــدى بالفعل طاقم التدريـــب الخاص بفريق
ً
واضحـــا في الصورة التي تم تداولها على شـــبكات
الروخـــي بالنكـــوس ،كما بدا

التواصـــل االجتماعي ،رفقة مدرب حراس مرمى الناشـــئين ريكي ألونســـو ،إلى

طاقم تدريب الفريق ،وفقا لما أكدته مصادر من النادي.

وكان توريس ،الذي عرض فيلما وثائقيا ألول مرة عن مسيرته األسبوع الماضي
على منصة فيديو ،أقر بالفعل بأنه كان يخوض دورة تدريب ،إضافة إلى دورات

أخـــرى خاصة باإلدارة الرياضية لإلعداد لمســـتقبله ،ولم يخف رغبته في العمل
في منظومة أتلتيكو مدريد .وقال قبل أسبوع “سأعود إلى المكان الذي يمكنني

المسيح :الحسناوي يقود يد سماهيج بالموسم الجديد

يص ــل ف ــي نوفمب ــر وتدعي ــم الفري ــق بحس ــب االحتياج ــات واإلمكان ــات
علي مجيد

كشف رئيس جهاز كرة اليد بنادي سماهيج حسن المسيح لـ “البالد سبورت”
فريقي األول
عن تعاقد ناديه مع المدرب العراقي حيدر الحسناوي لتدريب
ّ

والشباب بالموسم الرياضي الجديد.
وقال المســـيح إن نادي سماهيج أتم

فـــي شـــهر نوفمبـــر المقبل ،لكـــي يتم

في وقت ســـابق ،وكان من المفترض

بشأن موعد االعداد للموسم الجديد

التعاقد بشـــكل رسمي مع الحسناوي
أن يصـــل البحريـــن مطلـــع الشـــهر
الجـــاري ،إال أن قـــرار اتحـــاد االتحاد

لدي كل ما تستطيع كرة القدم أن
فيه مساعدة األتلتي أكثر ،ليس من أجلي ،أنا َّ

البحريني لكرة اليد بانطالق الموسم

أكثر” .وهكذا يعود توريس إلى الكيان الذي تدرب فيه كالعب كرة قدم ناشئ،

مســـابقات الفئـــات العمرية بمـــا فيها

حيث لعب  404مباريات وأحرز  129هدفا.

تعيد حســـاباتها مـــع المـــدرب وتأخر

تقدمه .اآلن أنا بحاجة إلى اكتشـــاف الموقع الذي يســـمح لي بمســـاعدة أتلتيكو

الجديـــد فـــي فبرايـــر  2021وإلغـــاء

والـــذي كان جزءً ا من فريقه األول على مرحلتين ( 2001-2007و،)2015-2018

الشـــباب لهذا الموســـم ،جعـــل اإلدارة

أيضا لصالح ليفربول
ً
» »وباإلضافة إلى ذلك ،لعب فرناندو توريس

موعد وصوله.

وتشيلسي وميالن.

وبيـــن المســـيح أنـــه تـــم االتفـــاق مع
المـــدرب الحســـناوي أن يحط رحاله

وضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف معـــه

ومســـألة تدعيـــم الفريـــق ببعـــض

ً
موضحـــا أن الفريـــق قـــد
العناصـــر.
فتـــح بـــاب المفاوضـــات مـــع الالعب

حسن المسيح

المدرب العراقي حيدر الحسناوي

منافســـات الموســـم الحالـــي ،وهنـــاك

الحديـــث حول المراكـــز التي تحتاج

غري ًبـــا علـــى دورينـــا المحلـــي ،حيث

بعـــض الصفقـــات بحســـب اإلمكانات

عديـــدة ،وهـــو علـــى اطـــاع علـــى

أحمـــد عباس الذي مثـــل صفوفه في
اتفـــاق بينهما لتجديد العقد لموســـم

آخر ولم يتبق إال التوقيع الرسمي.

وأشار المســـيح إلى أن إدارة الفريق
ســـتنتظر وصـــول المـــدرب والبـــدء
فـــي مرحلة اإلعـــداد ومن ثم ســـيتم

التوقيـع يفصــل جـالل عــن بنــي جمـرة

لـــــقـــــيـــــادة الـــــفـــــريـــــق األول لــــلــــكــــرة الــــطــــائــــرة
إلى ما يتمتع به من خبرة ومؤهالت

حسن علي

وعالقـــات طيبة مـــع الالعبين ،ومن

اقتــرب المــدرب الوطنــي محمــد جــال مــن قيــادة الفريــق األول للكــرة

المؤمـــل أن يتم التوقيع مع المدرب

الطائرة بنادي بني جمرة الموسم المقبل .-2021 2020
وأكد مصدر رسمي لـ “البالد سبورت”
بأن بنـــي جمرة دخل في مفاوضات

مطلع األســـبوع المقبل تمهيدا لبدء

جـــادة مـــع المـــدرب وحصـــل علـــى

مراحـــل اإلعـــداد تحضيرا للموســـم

الطرفان إلى صيغة تفاهم ولم يتبق

وكان جـــال قد أشـــرف على قيادة

وكان بنـــي جمرة بقيـــادة المدرب

أن يبتعـــد عن تدريبه فـــي المراحل

موافقته الشـــفهية النهائية وتوصل

الرياضي الجديد.”..

إال التوقيع الرسمي على العقد.

نـــادي الديـــر الموســـم الماضـــي قبل

الوطنـــي جاســـم النبهـــان قـــد
نجـــح فـــي البقـــاء بـــدوري
الدرجـــة األولـــى الموســـم

النهائيـــة مـــن الموســـم المنصـــرم،

محمد جالل

وهـــو يعتبر أحد أبـــرز مدربي الكرة

الطائرة على الســـاحة المحلية ،وقد

المنصرم وأفلت من الهبوط

وأضـــاف المصـــدر الجمـــراوي “لقـــد

تـــم اعتمـــاده هـــذا العـــام محاضـــرا

الفريـــق علـــى النبيـــه صالح

المدربين الموجودين على الســـاحة

الطائرة ليصبـــح رابع محاضر دولي

الهبوط  ،3/1وفاز في المباراة

والـــذي ســـبق لـــه تدريب نـــادي بني

للدرجـــة الثانيـــة بعدمـــا فاز

درســـنا الســـير الذاتيـــة للعديـــد مـــن

في المبـــاراة األولـــى بملحق

ووقـــع االختيـــار على محمـــد جالل

الثانية .3/2

جمرة قبل نحو  10سنوات باإلضافة

دوليا من قبل االتحاد الدولي للكرة
بعد كل من محمد الذوادي ويوسف
خليفـــة والمرحـــوم عبدالحكيـــم

فوالذ.

للتدعيـــم ،وعلـــى إثـــره ســـيتم عقـــد

الموجودة.

وحـــول المـــدرب ،أكـــد المســـيح أن
المـــدرب حيـــدر الحســـناوي ال يعتبر

ســـبق وأن تواجـــد فيه منذ ســـنوات
منافســـاته عمومً ـــا وفريق ســـماهيج

خصوصا مـــن خـــال متابعته لبعض
ً

مبارياته بالموسم الماضي.

تأجيل دوري الجامعات إلى إشعار آخر
سبورت

قـــرر االتحـــاد الرياضي البحرينـــي للجامعات تأجيل اســـتئناف ما تبقى من

مباريـــات دورة األلعاب الوطنيـــة للجامعات في نســـختها الثانية بناء على

الوضع الصحي الناتج عن تفشي فايروس كورونا.
ً
دعما لجهود الفريق الوطني للتصدي لوباء
وأبلغ االتحاد الجامعات بالقرار
كورونـــا ،وذلـــك إثـــر ارتفاع حاالت اإلصابـــة في اآلونة األخيـــرة للمحافظة

على ســـامة الالعبيـــن والطواقم الفنية واإلداريـــة والتنظيمية العاملة في
الدوريات الجامعية.

وقـــال رئيس االتحـــاد الرياضي البحريني للجامعات الدكتور الشـــيخ صقر
بـــن ســـلمان آل خليفـــة إن عـــودة المســـابقات تعتمـــد على الوضـــع الصحي
ً
مبينا أن سالمة الجميع تأتي في مقدمة
خالل الفترة المقبلة،

ً
مشيدا بجهود
أولويات االتحاد للوصول إلى بر األمان،
الكـــوادر الطبيـــة فـــي مكافحـــة انتشـــار فايـــروس

كورونا.

» »وأشار الشيخ صقر إلى أن الرغبة في
استكمال المراحل األخيرة من المسابقات
عالية ،إال أن الوضع الراهن ال يسمح بذلك،
لذا جاء قرار تعليق المباريات حتى يتحسن
الوضع ،مشيداً بتفهّ م الجامعات لذلك،
ومقدراً تعاونهم في سبيل إنجاح الدوري.
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المالكية بين حسم اللقب أو الظفر ببطاقة الصعود
ســترة يســعى لتأجيــل فرحــة “فــارس الغربيــة” ..والبحريــن أمــام البديــع في لقــاء قوي
أحمد مهدي

تلعـــب اليـــوم (األربعـــاء) منافســـات

البديع  ،31مدينة عيســـى  ،29وسترة

الثالـــث) لـــدوري الدرجـــة الثانية لكرة

وســـيخضع للراحة اإلجبارية في هذه

الجولة  20المؤجلة (الثانية من القسم

فـــي المركز الخامس برصيد  27نقطة

القدم ،وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30

الجولة.

مســـاء .يلعب ســـترة مع المالكية على
ً

استاد األهلي ،فيما يلعب البحرين مع

أن يحســـم اللقـــب حتـــى اآلن .ويقود
ســـترة والمالكيـــة مدربـــان وطنيـــان:

وســـتكون الفرصـــة متاحـــة للمالكيـــة
ســـترة وتعثـــر البحريـــن بالتعـــادل أو

العديـــد مـــن الفـــرص ســـواء لحســـم

حاليـــا فـــي
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري
ً

الخســـارة أمـــام البديـــع ،أو فـــي حـــال

إلى تصـــدر المالكية برصيد  41نقطة،
ً
وصيفـــا برصيـــد  35نقطـــة،
البحريـــن

بالخســـارة .أما في حـــال فوز المالكية

القســـم الثالـــث الـــذي يضـــم  5أنديـــة

الصاعديـــن إلى الـــدوري الممتاز ،دون

عالء حبيل مـــع األول وأحمد يعقوب

لحســـم اللقـــب شـــريطة فـــوزه علـــى

البديع على ملعب مدينة حمد.

فـــإن المالكيـــة سيســـجل نفســـه كأول

تعادلـــه مـــع ســـترة وتعثـــر البحريـــن
على سترة وفوز البحرين على البديع

مع الثاني .والمالكية فوت على نفسه

الصعـــود أو اللقـــب ،وســـيكون اليـــوم
أمـــام فرصـــة جديـــدة قـــد تعلـــن عـــن
فرحتـــه المزدوجـــة بالصعود وحســـم

اللقب.

وفي المباراة الثانية ،ســـتكون اإلثارة
والنديـــة عنوا ًنـــا بـــار ًزا للمواجهة التي

تجمـــع طرفين يتنافســـان على بطاقة
ً
أيضـــا ،إذ إن فـــوز البديـــع
الصعـــود

رســـميا في ســـباق
اليوم يعني دخوله
ً
التنافـــس علـــى بطاقة مباشـــرة؛ كونه

سيقلص الفارق مع البحرين إلى نقطة

واحدة مع وجود لقاء إضافي للبديع.
يقـــود الفريقيـــن مدربـــان وطنيـــان:
عدنـــان إبراهيـــم مع البحرين وهشـــام

الماحوزي مع البديع.

فريق المالكية

النحراوي :تطور الفت لكرة القدم البحرينية

“ ”Instatتوســـع نطـــاق عمـــل التقاريـــر الفنيـــة للمنتخبـــات واألنديـــة

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

البحرينـــي لكـــرة القـــدم فـــي تطويـــر عمل

أعـــرب المديـــر التنفيذي لمبيعـــات منطقة

الشـــرق األوســـط بشـــركة  Instatالروسية

المدربين والمحلليـــن الوطنيين من خالل

عمر النحراوي ،عن فخر واعتزاز الشـــركة
بتجديـــد التعاقـــد مـــع االتحـــاد البحرينـــي

مـــع تقديـــم الشـــركة خدمات مميـــزة على

لكـــرة القدم لموســـمين إضافيين بدءً ا من

للمنتخبـــات البحرينية لكرة القدم وألندية

واألنديـــة مـــن التقاريـــر الشـــاملة ،كما كان
للتواصـــل المســـتمر دور بـــارز فـــي ارتقاء

رؤيـــة االتحاد التطويريـــة والداعمة لعمل

عمر النحراوي

المنتخبات الوطنية واألندية األعضاء.

كأس جاللـــة الملـــك ودوري ناصر بن حمد

وفـــي هذا الصدد ،أشـــاد النحـــراوي بعمل

الممتاز.

وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم

االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم برئاســـة

للمكتســـبات اإليجابيـــة التـــي ترتبـــت

مشــ�يرًا إلــ�ى أن تجديــ�د الثقة بشــ�رك ة �In
 statيأتـــي تأكيـــ ًدا علـــى التعـــاون المثمـــر

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة،

جـــدد التعاقد مع الشـــركة الروســـية؛ نظرًا
علـــى التعاقـــد فـــي الموســـمين الماضيين،
واســـتفادت

اســـتفادت األجهزة الفنية فـــي المنتخبات

مســـتوياتهم؛ األمـــر الـــذي يســـهم فـــي
ً
توافقـــا مـــع
ارتقـــاء المســـتويات الفنيـــة؛

لتقديـــم تقارير فنية وإحصائيات شـــاملة

منهـــا

المقدمـــة مـــن قبـــل شـــركة  ،Instatإذ

مســـتوى األرقـــام وأداء الالعبين وتحليل

الموســـم الرياضي المقبـــل 2021 - 2020؛

األجهـــزة

االســـتخدام غيـــر المســـبوق لإلحصائيات

بيـــن الطرفين خـــال العاميـــن الماضيين،

الفنيـــة

الـــذي أثمر عـــن تحقيق نجاحـــات مختلفة

لمنتخباتنا الوطنية واألندية على مستوى

لالتحـــاد برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة

خصوصا
ً
اإلحصـــاءات والتحليـــل الفنـــي،

بـــن أحمد آل خليفة ،إذ شـــهدت كرة القدم
البحرينيـــة تطـــورًا الف ًتـــا علـــى مســـتوى

النتائج تكللت بالحصول على لقبي بطولة
غـــرب آســـيا  2019وكأس الخليج العربي
(خليجي .)24

المستويات الفنية والتنافسية”.
ولفـــت المدير التنفيذي للمبيعات بمنطقة
الشـــرق األوســـط إلى أنه وبناءً على رغبة
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم فقـــد تـــم
زيـــادة عدد المســـتخدمين والمســـتفيدين
مـــن اإلحصـــاءات والتقارير على مســـتوى
المنتخبـــات واألنديـــة ،إضافـــة إلى إعطاء

وقـــال النحـــراوي “إن تجديـــد التعاقـــد

مســـاحة جغرافية أكبر في الحصول على

يعكـــس الرغبـــة الواضحـــة لـــدى االتحـــاد

معلومات المنافسين للموسمين المقبلين.

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل تراخيص األندية
اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي

ينظــم االتحــاد البحريني لكرة القدم ورشــة عمل تراخيص
األنديــة ،يــوم األربعاء المقبل الموافق  30ســبتمبر الجاري،
وذلك في مقره بالرفاع.
ويأتـــي تنظيـــم ورشـــة عمـــل

وأكـــد االتحـــاد فـــي تعميمـــه

التراخيـــص؛ لتعريـــف ممثلي

ضرورة إرســـال كتـــاب تأكيد

األنديـــة بالمتطلبـــات التـــي

المشـــاركة فـــي ورشـــة العمل

يشـــترطها االتحاد اآلســـيوي

قبـــل انتهـــاء ســـاعات الدوام

لكـــرة القـــدم للمشـــاركة فـــي

الرســـمي لالتحـــاد فـــي يـــوم

البطـــوالت التـــي ســـينظمها

األحـــد الموافـــق  27ســـبتمبر

للموســـم الرياضـــي المقبـــل

الجـــاري ،علـــى أن يصطحـــب

.2021 - 2020

مديـــرو التراخيـــص باألندية

ووجه االتحاد البحريني لكرة

الحاسوب الشخصي؛ إلجراء

القدم دعـــوة لكافة األندية الـ

التدريبـــات المطلوبـــة أثنـــاء

 19األعضاء بضرورة ترشيح

ورشـــة العمـــل ،والتعريـــف

مديـــر التراخيـــص لديهـــا؛

بمتطلبـــات وآليـــة التســـجيل

لحضـــور وقائع الورشـــة التي

التـــي

االتحـــاد

ســـتقام فـــي الفتـــرة  4عصرً ا

اآلســـيوي

مساء.
ً
حتى 8

لمسابقاته اآلسيوية.

يشـــترطها
لكـــرة

القـــدم

حسين حرم يتوجه للتدريب الموسم المقبل

الـــحـــارس الــمــخــضــرم يــنــوي تــجــربــة جـــديـــدة فـــي مـــشـــواره الــكــروي
أحمد مهدي

يعتـــزم الحـــارس المخضـــرم الدولـــي الســـابق
حســـين حـــرم ،والـــذي ســـبق لـــه تمثيـــل نادي
البسيتين وقضاء مواسم طويلة معه ،التوجه

خصوصا مع البسيتين الذي حقق معه
ً
األندية،

المعتمـــدة مـــن قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة

لقب الدوري موسم  ،2014 - 2013إضافة إلى

القـــدم ،والتي ينظمها االتحـــاد البحريني لكرة

وصيـــف كأس جاللـــة الملـــك (أغلـــى الكؤوس)

القدم.

في  5مناســـبات ،عالوة على تمثيله المنتخب

وأعـــرب الحـــارس المخضـــرم عـــن تفاؤلـــه

الوطنـــي لكـــرة القدم ،وخوضـــه تجارب أخرى

بالمرحلـــة المقبلـــة فـــي مشـــواره الكـــروي،

إلى تجربة جديدة في مشواره الكروي ،وذلك

حاليا.
في أندية البحرين وسترة
ً

بـــدءً ا مـــن الموســـم الرياضـــي المقبـــل - 2020

وقـــال حرم لــــ “البالد ســـبورت” :إنه يشـــعر أن

في المســـتطيل األخضـــر ســـيكون بنهاية هذا

.2021

الوقـــت آن للدخـــول في الســـلك التدريبي بعد

الموســـم  2020 - 2019مـــع نادي ســـترة ،على

الخبرات المتراكمة لديه في رصيده ومشواره

أن يتوجـــه للتدريب ،الذي يتمنى فيه أن يجد

وأكد حرم عزمه الدخول في السلك التدريبي

الكروييـــن ،الـــذي يحفـــل بتاريـــخ طويـــل فـــي

النجاح وصناعة جيل جديد للحراس الشباب

بعـــد مشـــواره الحافـــل فـــي مالعبنـــا الكروية،

المباريـــات المحليـــة والخارجية ،عـــاوة على

الذيـــن ســـيمثلون عمد المســـتقبل لكـــرة القدم

التي تكللت باإلنجازات العديدة على مستوى

دخولـــه فـــي دورات تدريـــب حـــراس المرمـــى

البحرينية.

بالدخول فـــي مجال تدريب حـــراس المرمى،

مؤكـــ ًدا أن ختـــام مســـيرته كحـــارس مرمـــى

النجمــة يــزكــي علــي بــن محمــد

 5أنديــة تدعــم احتفاظــه برئاســة “اتحــاد الطائــرة”

حسين حرم خالل تخريجه في إحدى الدورات التدريبية

 1أكتوبر انتخابات نادي االتحاد بالحضور الشخصي

 30ســبتمبر موع ًدا لـ “العمومية” فــي المنظومة اإللكترونية

نادي االتحاد

حسن علي

يســـتعد نـــادي االتحـــاد إلقامـــة

انضــم نــادي النجمــة إلــى ركب األنديــة الداعمة للشــيخ علي بــن محمد آل

اجتماع الجمعيـــة العمومية العادي

خليفــة لرئاســة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة فــي الــدورة االنتخابيــة

وانتخابات مجلـــس اإلدارة للدورة

لـــدوره فـــي االرتقـــاء بلعبـــة

وبنـــاء على اإلرشـــادات الواردة من

المقبلة .-2021 2020

وكان نادي النجمة أعلن رسميا
دعمـــه للشـــيخ علـــي بـــن

محمد آل خليفة لرئاســـة

االتحـــاد ،بعـــد أن أعلـــن

كل مـــن التضامـــن وبني

جمـــرة وعالـــي واألهلـــي

رســـميا دعمهم له لالحتفاظ

برئاســـة االتحـــاد ،ليحظى الشـــيخ

العام  2004وحقق معها
العديـــد مـــن اإلنجـــازات

الخليجية والعربية للكرة

الطائرة البحرينية.

وأعلـــن االتحاد فتح باب الترشـــح

ومـــن المتوقـــع أن تصـــدر العديد من

األحـــد الموافق  20ســـبتمبر الجاري

الثالثاء  29ســـبتمبر الجـــاري ،2020
علـــى أن يعقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة

الشيخ علي بن محمد

وســـتكون اإلجـــراءات مشـــتملة
علـــى اآلتـــي :انتظـــار العضـــو فـــي

العموميـــة العـــادي يـــوم الثالثـــاء
الموافق  20أكتوبر .2020
يشـــار إلـــى أن الجمعيـــة العموميـــة
التحاد الكـــرة الطائرة تتكون من 14
ناد ،هم :المحـــرق ،األهلي ،داركليب،

بالدخول لإلدالء بصوته ،إذ ســـيتم

مســـاء عبـــر تقنيـــة
ً
الجـــاري عنـــد 7

الســـماح بشـــكل فردي مـــع الحفاظ

االتصـــال المرئي عن بعد بواســـطة
ســـيتم إرســـال رابـــط الدخـــول إلى

االجتمـــاع اإللكترونـــي عبـــر البريد

اإللكترونـــي لألعضـــاء المســـددين

الشـــتراكات العضويـــة .وفـــي حال

النجمة ،البسيتين ،النصر ،عالي ،بني

اكتمـــال النصـــاب القانونـــي فـــي

التضامن ،اتحاد الريف والشباب.

الختيـــار رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس

جمرة ،الدير ،المعامير ،النبيه صالح،

سيارته الشخصية لحين السماح له

العـــادي ســـيعقد يـــوم  30ســـبتمبر

برنامـــج “ ،”Microsoft teamsإذ

االجتمـــاع

ســـيكون

التصويـــت

الشـــخصية

لألعضـــاء

الذيـــن يحـــق لهـــم التصويـــت.

فـــإن اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة

رئاسة االتحاد ألول مرة

 2020ولغاية الســـاعة  8مســـاء يوم

علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة؛ تقديرا

البطاقـــة

وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة،

الكرة الطائرة منذ أن تقلد

علي بن محمد بدعم  5أندية من 14

األندية األخرى تزكية رسمية للشيخ

االتحـــاد مـــع ضـــرورة اصطحـــاب

االنتخابية .2024 - 2020

للرئاســـة والعضوية ابتـــداء من يوم

ناد معتمدين في الجمعية العمومية.

بالحضور الشـــخصي إلى مقر نادي

على مسافة التباعد االجتماعي ،مع
اإلدارة يـــوم الخميـــس الموافـــق 1

عدم الســـماح ألكثر من  5أشخاص

أكتوبر المقبل من الســـاعة  4عصرً ا

بالحضور في نفس الوقت ،على أن

مساء ،مع تطبيق اإلجراءات
ً
إلى 8

يقوم بتعقيم يديه ولبس القفاز مع

االحترازيـــة كافـــة المتوافقـــة مـــع

إحضار قلمه الشـــخصي للتصويت،

توجيهات الفريق الوطني للتصدي

ومغادرة القاعة فورً ا بعد التصويت

لفيروس كورونا.

دون االحتـــكاك أو االجتمـــاع مـــع

وســـتجرى عمليـــة التصويـــت

أعضاء آخرين.
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الخط العربي والعرضة على طاولة النقاش

باريس هيلتون ..جشعة!
أطلقت باريس هيلتون قبل عدة أيام على قناتها الرسمية في يوتيوب

عقـــد الملتقى الوطني الثاني للتـــراث الثقافي غير المادي
ً
واضعا
مســـاء أمـــس أولـــى جلســـاته المباشـــرة عـــن بعـــد،

فيلم وثائقي بعنوان “هذه هي باريس” يتطرّق إلى بعض التفاصيل في

حياتها الشخصية والمهنية بين الموسيقى وعروض األزياء وتلفزيون

علـــى طاولة النقاش عنصريـــن من عناصر التراث الثقافي

الواقع.

غيـــر المادي فـــي مملكة البحرين ،هما الخـــط العربي وفن
العرضـــة التراثـــي .وشـــهد الملتقـــى حضـــور المديـــر العام

وتطرقـــت باريـــس فـــي الوثائقـــي إلـــى العديد مـــن
ّ
المحطـــات الصعبـــة فـــي حياتهـــا ،مؤكـــدة أنهـــا

للثقافـــة والفنـــون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة

هـــا بنت محمد آل خليفة  ،ومدير إدارة المتاحف واآلثار

لـــم تكـــن ورديـــة طـــوال الوقـــت كمـــا يتصورهـــا

بهيئـــة الثقافة الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة ومدير

البعـــض ،ووصفـــت حياتها بــــ “المتعبـــة والمليئة

إدارة التـــراث الوطنـــي بالهيئـــة الشـــيخ محمد بـــن خليفة

بالضغوطـــات” ،خاصـــة بســـبب جدول أعمالهـــا

آل خليفـــة  ،إضافـــة إلى مشـــاركة عدد مـــن المتخصصين

الممتلـــئ وســـاعات العمـــل الكثيـــرة “جـــدول

والخبراء والمهتمين.

أعمالـــي ممتلـــئ تمامـــا” ،مضيفة أنها تســـافر
مـــا يقـــارب  250يومـــا في الســـنة .وهو
ماجعلهـــا شـــقيقتها الصغـــرى نيكـــي
هيلتون ّ
تعلق على الموضوع بطريقة
طريفـــة ووصفتهـــا بالجشـــعة “هـــذا
ِ
ألنك جشـــعة” لتجيبهـــا باريـــس “ال

واســـتضاف الملتقى كالً من الخطـــاط البحريني إبراهيم

التـــراث .وقال إن الملتقى الوطني الثاني للتراث الثقافي
غيـــر المـــادي ّ
مكن هيئـــة الثقافة من التعـــرف على العديد

كل مـــن المؤلـــف والشـــاعر والباحـــث البحرينـــي الشـــيخ

سيعطي الهيئة فرصة دعمها وترويجها بالشكل المناسب.

المشـــرف العام لجمعيـــة رعاية العرضـــة البحرينية ،حول

الخط العربي يحظى باهتمام مجتمعي ورسمي كبير في
ً
مشـــيرا إلى أنـــه ال خوف على
العديـــد من الدول العربية،

هويـــة مملكـــة البحريـــن وحضارتها العريقـــة ،موضحة أن
ً
ســـنويا ويتناول أربعة عناصر تراثية
الملتقى لقاء يتجدد

الحديثـــة ســـاهمت في انتشـــار فنون الخـــط العربي ،على

عكـــس مـــا كان يواجهـــه المهتمون بهذا الفن من شـــح في

به المؤتمر من قبل تلفزيون البحرين ،شاكرة له استضافة

البحريـــن للثقافة واآلثـــار تحرص باســـتمرار على حضور

مـــن جانبـــه قـــال الشـــيخ خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة إن
ً
ً
ودوليا
محليـــا
الملتقـــى يعكـــس التـــزام مملكـــة البحريـــن

وورش عمل وأنشطة تعليمية.
وانتقاالً إلى فن العرضة التراثي ،قال الشـــيخ عيســـى بن
ً
مشيرا إلى
خليفة آل خليفة إن العرضة فن عربي أصيل،

فرصـــة تعلم هـــذا الفن والتعـــرف عليه .وتمنـــى أن تكون

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي للمشـــاركة فـــي صـــون هذ

كان يقام في مختلف المناســـبات االجتماعية والرســـمية،

ثقافة وتراث مملكة البحرين.

من المبادرات على مســـتوى األفراد والمؤسسات ،وهو ما

لمملكة البحرين على ممارسة هذا الفن العريق ساهم في

عيسى بن خليفة آل خليفة والسيد فراس يحيى الذوادي

وفي حديثه ،أكد الخطاط البحريني إبراهيم عبيد أن فن

وتطـــرق إلـــى الفروقـــات مـــا بيـــن العرضـــة البحرينيـــة
ً
مشـــيرا إلـــى أن العرضة
والعرضـــة الكويتية والســـعودية،

إن الملتقـــى الوطنـــي يســـاهم في حفظ وصـــون وترويج

المال”.

ومـــن بيـــن المواضيـــع التـــي شـــهدت

ردود فعـــل كثيـــرة بعـــد عـــرض الوثائقـــي،
هـــو حديـــث باريـــس عـــن تعرّضهـــا للتنمر
والمعاملة السيئة في المدارس الداخلية،
حيـــث أكدت أن عمّ ـــال المدرســـة كانوا
يســـيئون معاملـــة الطـــاب ،ويعتـــدون
عليهـــم بالضرب والخنق ووضعهم في

المـــوارد التعليمية واألدوات فـــي الماضي .وقال إن هيئة

وبث حلقات خاصة حول الملتقى وأعماله.

أنشـــطة الخط العربي ضمن برامجها من مواســـم ســـنوية

أن الملتقـــى أعطـــى الفرصـــة للباحثيـــن والمتخصصيـــن

ضربة معلم

هذا الفن من االندثار .وأوضح أن التطورات التكنولوجية

غير مادية في كل مرة .وأشـــارت إلـــى الدعم الذي حظي

ً
مؤكـــدا
باتفاقيـــة حمايـــة التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي،

الحبـــس االنفـــرادي فـــي حـــال أســـاء
أحدهم ال ّتصرف.

فـــي المنطقـــة .وأشـــار إلـــى أن حـــرص القيـــادة الحكيمـــة

عبيد للحديث بالتفصيل حول الخط العربي ،فيما تحدث

فـــن العرضة .وقالت الشـــيخة هال بنـــت محمد آل خليفة

لســـت جشـــعة ،ولكنني أحب كسب

وكان يستخدم كوســـيلة للترويج لمكتسبات المجتمعات

أنه يمارس منذ مئات الســـنين .وأشـــار إلى أن العرضة فن

تشجيع األجيال على حبها وممارستها والحفاظ عليها.

الســـعودية تتميز بالقوة والحماســـة .وأشـــار إلى أن شـــعر
العرضـــة حماســـي بامتياز يســـعى من خالله المشـــاركون

في العرضة إلى تمجيد الوطن والعلم وتشجيع الفرسان،
وتختلف قصائدها باختالف أنواعها.

أمـــا فـــراس الـــذوادي ،فقال إنه مما ال شـــك فيـــه أن هناك
ً
ً
متزايـــدا مـــن المجتمـــع لتعلم فـــن العرضة ،فهي
اهتمامـــا

تحظـــى اليـــوم بحضـــور الفـــت فـــي المناســـبات الوطنية
واالجتماعيـــة ،قائالً إن جمعية رعايـــة العرضة البحرينية

تقوم بواجبها الوطني وتق ّدم للشـــباب واألجيال الجديدة

هنـــاك مبادرات إضافية للحفاط على هذا الجزء الهام من

نجوم األغنية الكويتية

دسوقي سعيد

انطلــق تصوير أولى مشــاهد مسلســل “ضربــة معلم”

قال الفنان شريف دسوقي إن كواليس فيلم “النمس

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن  3من نجوم

تجمــع المشــاهد األولى كل مــن محمد رجــب ،ورياض

عرفــة “فوق الخيال” – على حــد تعبيره – معبرا عن

الســعودي الـ  ،90حيث نشــرت بوســترات لمواعيد حفالت

للنجــم محمد رجب ،داخل مدينــة اإلنتاج اإلعالمي ،حيث

واإلنس” التي تجمعه بالنجم محمد هنيدي وشريف

الخولي ،وآخرون ،تأليف أحمد عبدالفتاح ،إخراج إسماعيل

األغنيــة الكويتية سيشــاركون فــي حفالت اليــوم الوطني

ســعادته بالتعاون مع نجمين كبيرين في عالم الفن

فاروق ،وإنتاج سينرجي ،وتعاقدت الفنانة رانيا فريد شوقي

المطربيــن نبيــل شــعيل ،وعبداللــه الرويشــد ،ومطــرف

طالما تمنى الوقوف أمامهما في بداية مشواره الفني،

علــى المشــاركة في بطولة العمل ،حيث تجســد شــخصية

تدعى “تباهي” وتمتلك “مشــغل” مالبــس ،حيث تدخل في صراعات مع أبطال

المسلسل ،ويعد المسلسل هو التعاون األول بين رانيا ومحمد رجب.

المطرف ،المقرر أن تقام الخميس المقبل في مدينة الدمام

وأضاف دســوقى ،انتهينا من تصويــر الفيلم كامال وهو

اآلن في مرحلة المونتاج اســتعدادا لعرضه في موسم رأس السنة المقبل
مع بداية العام الجديد.

بالصالــة الخضــراء .ومن المرتقب أن يقدم بلبــل الخليج نبيل

شــعيل خــال الحفل باقة منتقــاة من أجمل وأرقــى أغنياته التــي يتفاعل معها

الحضور ،وأشهرها أغنيات “فوق السما” و”عالم أحبابي” و”المحبة” و”مو قليل”.

مريم زيمان :تعلمت من أخي سلمان الحب والفن الراقي والملتزم
أسامة الماجد

عـــرض علـــى قنـــاة “ اليوتيـــوب” يـــوم
األحـــد الماضـــي الفيلـــم الوثائقـــي” أبـــو
الفعايل”والذي يســـتعرض محطات في
حياة الفنان الكبير ســـلمان زيمان رحمه
هللا ،متضمنـــا شـــهادات لوجـــوه ورفقه

يقـــول ابنـــه ســـام :كانـــت البســـمة ال

إخوانـــي ،وكان شـــيئا كبيـــرا بالنســـبة

ســـلمان يدرس آنذاك فـــي العراق ،وبين

أمـــا خليفة زيمان ،فيقول :الفضل يعود

شـــيئا مختلفـــا في الســـاحة ،وتأســـيس

تفارقـــه أبـــدا ،علمنـــا الحـــب والمـــودة

لـــي ولجميـــع العائلة .تعلمنـــا منه الحب

وقت وآخر كان يزورني في الكويت.

إلى ســـلمان بتعلقي في الموسيقى منذ

الفرقـــة كان فـــي مرحلـــة جميلـــة جدا،

واألخوة ،أسرتنا كانت الشيء المقدس

والحنـــان والوطـــن والفـــن الراقـــي

وأضافـــت مريـــم ،كان ســـلمان يحـــب

الصغر ،كما أنه وفر لي المناخ المناســـب

حيث االنفتاح الفكري والثقافي.

عنده ،وكان يحـــرص على “يمعه البيت

والملتزم.

العمـــل الجماعـــي ،وكنـــا جميعـــا نغنـــي

والبيئـــة الحاضنـــة لإلبـــداع ،ومـــن ثـــم

حســـن مدن..لـــم ينظـــر ســـلمان إلـــى

واليهال”.

منـــذ صغـــري وأنا كنت أعشـــق التمثيل،

معـــه في البيت ،ومع مـــرور الوقت قام

دراسة الموسيقى في القاهرة.

األغنيـــة كترف أو كأداة للتســـلية ،وإنما

تجـــد الموســـيقى فـــي كل ركـــن مـــن

وبعـــد تخرجـــي مـــن الثانويـــة اخبـــرت

بتأسيس فرقة أجراس.

لقد كان ســـلمان متألقا في الســـبعينات

كرســـالة وهو من القالئـــل الذين جمعوا

أركان البيـــت ،نشـــأنا علـــى الموســـيقى

األهـــل برغبتـــي فـــي دراســـة التمثيـــل،

وختمـــت مريـــم حديثهـــا بالقـــول :نحن

والثمانيـــات علـــى مســـتوى الخليـــج

أنواعا مختلفة من الغناء.

وفيما يلي نســـلط الضوء على جزء من

وشخصيتنا تكونت من الموسيقى.

فوافقـــوا ،وســـلمان كان داعمـــا لـــي

امتـــداد لك؛ ألنك علمتنا الكثير ،وكل ما

والوطـــن العربي وفرقـــة أجراس كانت

كمـــا تضمـــن الفيلـــم قصيـــدة للشـــاعر

الشهادات..

تقـــول مريـــم زيمـــان :ســـلمان كان ثاني

وبالفعـــل درســـت فـــي الكويـــت وكان

علمتنا إياه راسخ في القلب والعقل.

حلمه الكبير ،حيث كان يريد فرقة تقدم

عبدالحميد القائد.

عرفتـــه عـــن قـــرب .الفيلـــم مـــن إخراج
وســـيناريو أحمـــد الفـــردان وتصويـــر
عيســـى الصنديـــد ،محمـــد الصنديـــد،
مونتـــاج عيســـى الصنديـــد ،و”دوب”
محمـــد الكعبي ،اإلشـــراف علـــى اإلنتاج
دينـــا األميـــر ،وإنتـــاج جمعيـــة المنبـــر
التقدمي.

الميزان

الحمل

تعانى من بعض آالم العظام والمفاصل بشكل كبير.

تعلم أشياء جديدة يساعدك على تجديد عملك.

العقرب

الثور
ابتعد عن الروتين الذي يقيدك ويجعلك ال تحقق أحالمك.

عليك أخذ قسط من الراحة والعودة إلى القراءة.

القوس

الجوزاء
تنظيم مواعيد نومك يساعدك على الشعور بالنشاط.

السرطان

األسد

الجدي
من الممكن أن يكون يوما مزعجا لك في العمل.

الدلو
هناك الكثير من األعمال التي عليك إنجازها بشكل سريع.

العذراء

عليك االعتناء بصحتك؛ ألنها غير جيدة نتيجة للضغوطات.

الحوت
حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تتمكن من التفكير.

2015

اس ــت ــق ــال ــة رئـ ــيـ ــس مــجــمــوعــة

تحتاج للتحلي بالصبر ألنك لديك العديد من األعمال.

استمرار التغيرات اإليجابية والتفاهم بينك وبين الشريك.
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أفضل مسار للعمل لديك هو التوقف عن الشكوى.

األلمانية لصناعة
ڤولكسڤاغن
َّ
الــسـ َّـيــارات مــارتــن ڤينتركورن
على إثــر فضيحة الــمُ ــحـ ِّركــات

المغشوشة ،التي اتخذت أبعا ًدا

عالمية ،وخسرت
َّ
الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة
بسببها مــلــيــارات

الدوالرات.

1817
إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.

1856
بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة واإلسكندرية.

1928
يوغوسالفيا تنسحب من حلف وارسو الذي يقوده االتحاد السوفيتي.

1846
اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين.

2019
اإلعالن عن إفالس مجموعة توماس كوك الجوية البريطانية.
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إطالع السفراء على أهداف الرؤية الملكية بشأن إعالن السالم

الزيانـــي :تعزيـــز فـــرص تحقيـــق االســـتقرار ونشـــر التعايـــش عالميًـــا

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ،أمس،

والصديقـــة؛ إلطالعهـــم علـــى رؤيـــة جاللـــة الملـــك

عبر االتصال اإللكتروني المرئي ،مع سفراء مملكة

وأهـــداف ومضاميـــن إعالن تأييد الســـام ،وكذلك

البحريـــن فـــي الخـــارج ،بمشـــاركة وكالء الـــوزارة

مـــا يقومون به من جهود لتعزيـــز عالقات التعاون

وأعضاء مجلس وزارة الخارجية.

المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن وتلك الـــدول في

وأطلع وزير الخارجية ســـفراء مملكة البحرين في
الخـــارج علـــى المضامين واألهداف الســـامية التي
تضمنتهـــا رؤية جاللة الملـــك ،بالتوقيع على إعالن
تأييد الســـام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل
والتوقيـــع على إعـــان مبادئ إبراهيـــم الذي جرى
فـــي البيـــت األبيض بمدينـــة واشـــنطن بتاريخ 15

ســـبتمبر  ،2020مؤك ًدا أن مملكـــة البحرين تمكنت
ودوليا بفضل الرؤية
إقليميـــا
من ترســـيخ مكانتها
ً
ً

الثاقبة والنهج الحكيم لجاللة الملك؛ لتعزيز فرص
تحقيق األمن واالســـتقرار واالزدهار ونشـــر ثقافة
السالم والتســـامح والتعايش بين مختلف شعوب

وزير الخارجية

بشـــكل إيجابـــي على جهود إحالل األمن والســـام

واألمين العـــام لألمم المتحدة أنطونيو

وأشـــاد بالجهـــود المخلصـــة التـــي يبذلهـــا ســـفراء

يحفظ جاللة الملك ويمتع جاللته بموفور الصحة

مملكة البحريـــن في الخارج ،وتواصلهم المســـتمر

والعافيـــة ،وأن يديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن نعمة

مـــع المســـؤولين المختصيـــن فـــي الدول الشـــقيقة

األمن واألمان واالستقرار والرخاء.

متساوية للمرأة والشـــباب؛ لالستفادة من
برامج التعاون التقني والفني الذي تقدمه
ً
انطالقا من اعتزاز
الوكالة للدول األطراف،

وتدميـــر تلـــك األســـلحة الشـــيخة رنا بنت

مملكـــة البحريـــن بكوادرهـــا المتخصصـــة

عيســـى بن دعيـــج آل خليفة أمـــس ،كلمة

فـــي مجـــال الطاقـــة النووية الســـلمية من

مملكة البحرين فـــي المؤتمر العام للوكالة

الجنســـين ولعطاءاتهـــم المتميزة في هذا

الدوليـــة للطاقة الذريـــة في دورته الرابعة

الحقل العلمـــي المهم؛ لذا حرصت المملكة

والســـتين ،والمنعقد في فيينـــا في الفترة

ومنـــذ تولـــي ملك البـــاد صاحـــب الجاللة

مـــن  25 - 21ســـبتمبر  ،2020عبر االتصال

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة مقاليد

االلكتروني المرئي.

الجهود التـــي تبذلها الوكالـــة نحو تحقيق

جائحـــة كورونـــا ،مســـتذكرًا اإلنجازات

التـــي تمكنت المنظمة من تحقيقها في

العقود الماضية ،ومنها اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنســـان ،وتطويـــر أنظمة الحد

من التسلح ،واعتماد األهداف اإلنمائية

لأللفيـــة العـــام  2000وأهـــداف التنمية

غوتيريش ،ورؤساء الوفود ومسؤولين

المســـتدامة العام  ،2015مبينًا أن األمم

رفيعي المستوى.

المتحـــدة منظمـــة فريـــدة ال يضاهيهـــا

وكانت أعمال الجمعية افتتحت ،أمس

أي كيـــان آخـــر فـــي شـــرعيتها وقدرتها

والســـبعين للجمعيـــة العامـــة لألمـــم

تقاس بقوة أعضائها.

األول ،بكلمـــة رئيـــس الدورة الخامســـة

علـــى الجمع بين كافة األطراف وقوتها

تمسك بمكافحة مفهوم التدابير القسرية االنفرادية
المنامة  -بنا

قـــدم وفـــد البحريـــن برئاســـة

المنـــدوب الدائـــم للمملكـــة لـــدى

مكتب األمم المتحدة والمنظمات
الدوليـــة األخـــرى بجنيف الســـفير

وتخزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائية

فشـــددت على دعم مملكة البحرين لكافة

التحديـــات الجماعيـــة وعلـــى رأســـها

الخامســـة والســـبعين ،برئاســـة رئيـــس

أن هـــذه الخطـــوة التاريخيـــة المهمـــة ســـتنعكس

العالم.

العمـــل متعـــدد األطـــراف فـــي مواجهة

العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا

والســـمو ورؤســـاء وقـــادة دول العالـــم،

الوطنية بشـــأن حظـــر اســـتحداث وإنتاج

األمان النووي .أمـــا على الصعيد الوطني،

االفتتاحية للمناقشـــة العامـــة للجمعية

بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل ،مؤكدين

تطلعات شـــعوبها ،ســـائلين المولى العلي القدير أن

التزام الدول األعضاء بالتعددية ولو ال
ذلك ما عُ قـــد االجتمـــاع ،منو ًها بأهمية

اإللكترونـــي المرئـــي ،فـــي الجلســـة

العديد من أصحـــاب الجاللة والفخامة

واالســـتقرار واالزدهـــار فـــي المنطقـــة وبمـــا يلبـــي

المتحـــدة فولـــكان بوزكيـــر ،أكـــد فيهـــا

الزيانـــي  ،أمـــس ،عبـــر االتصـــال

مملكـــة البحرين في الخارج بإعالن تأييد الســـام

ألقت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة

الفاعلة في عمليات االســـتعراض التفاقية

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

العامـــة فولـــكان بوزكيـــر ،وبمشـــاركة

المنامة  -وزارة الخارجية

بالسالمة النووية بانتظام تام ،ومشاركتها

المنامة  -بنا

مختلـــف المجـــاالت .مـــن جانبهـــم ،أشـــاد ســـفراء

وكي ــل “الخارجي ــة” :عم ــل إس ــتراتيجي ومؤسس ــي منظ ــم وج ــاد لتحقي ــق الت ــوازن بي ــن الجنس ــين

تقديـــم تقاريرهـــا الوطنيـــة المتعلقـــة

وزير الخارجية يشارك بالمناقشة العامة باألمم المتحدة

الـــدورة الخامســـة والســـبعين للجمعية

البحرين حريصة على تقديم التقارير المتعلقة بالسالمة النووية بانتظام

وأكـــدت حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى

األربعاء  23سبتمبر  6 - 2020صفر  - 1442العدد 4362

وكيل “الخارجية” تلقي كلمة مملكة البحرين في المؤتمر العام

الحكـــم علـــى العمـــل بشـــكل إســـتراتيجي

ومؤسســـي منظم وجاد لتحقيـــق التوازن

اتفاقيـــة الحمايـــة المادية للمـــواد النووية

اإلجراءات والتشـــريعات الوطنية الالزمة

بين الجنســـين فـــي كل المجـــاالت العلمية

البحرين باســـتمرار على أهميـــة االتفاقية

وتعديالتهـــا ،والتـــي تعمـــل عليهـــا مملكـــة

خالل إنشـــاء جهاز استشاري وطني وهو
ً
شـــريكا
“المجلـــس األعلـــى للمـــرأة” ليكون

للطاقـــة الذريـــة عـــن أهمية إعطـــاء فرص

والتنمية الوطنية في كل المجاالت.

 ،CPPNMمعربـــة عـــن تأكيـــد مملكـــة

وتعديالتها في إنشاء آلية عالمية؛ لضمان
الحمايـــة الماديـــة للمـــواد .كمـــا أعلنت عن
الخطـــة الوطنيـــة الشـــاملة التـــي تتضمـــن

في ســـبيل تنفيذ اتفاقية الحماية المادية

البحرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كمـــا أشـــارت إلـــى رؤيـــة الوكالـــة الدوليـــة

واالقتصاديـــة والسياســـية والتنموية من

أساســـيا للحكومـــة فـــي برامـــج التطويـــر
ً

يوســـف بوجيري ،أمـــس ،مداخلة
بالنيابة عن الـــدول األربع الداعمة
لمكافحـــة

اإلرهـــاب

(المملكـــة

العربية السعودية ودولة اإلمارات
العربية المتحدة وجمهورية مصر
العربيـــة ومملكـــة البحريـــن) ،فـــي

إطـــار الحوار التفاعلي مع المقررة
الخاصـــة المعنيـــة باألثـــر الســـلبي

للتدابيـــر القســـرية االنفرادية في
التمتـــع بحقـــوق اإلنســـان ،ضمـــن

جدول أعمال الدورة ( )45لمجلس
حقـــوق اإلنســـان المنعقـــدة بقصر

األمم المتحدة بجنيف.

وشـــ ّددت المجموعـــة الرباعيـــة فـــي
مداخلتهـــا علـــى تمســـكها بمكافحـــة

مفهـــوم التدابيـــر القســـرية االنفرادية
الـــذي نـــددت بـــه مجموعـــة دول عدم

االنحيـــاز منـــذ عقـــود ،وإلـــى جانـــب
الكثيـــر من الـــدول حـــول العالم وفي
جميـــع المحافـــل الدولية ،كمـــا ع ّبرت
عـــن رفضهـــا القاطـــع أليـــة محاولـــة

تشويه لهذا المبدأ النبيل وتفريغه من
أهدافـــه األصلية لحســـابات وأغراض
داخلية ضيقة.

وطنيـــا باســـم
وقـــ ّدم بوجيـــري ،بيا ًنـــا
ً

البحريـــن أ ّيـــد فيـــه مـــا جـــاء فـــي
تقريـــر المقـــ ّررة الخاصـــة بـــأن غيـــاب
المصطلحـــات الواضحـــة للتدابيـــر
القســـريّة ،المســـتخدمة باســـتمرار،
تتسبب في سوء استخدامها.

دور محوري للبحرين في عملية السالم بالشرق األوسط
المنامة  -بنا

أجمعت شخصيات دبلوماسية وسياسية دولية ،على أن مملكة البحرين عموما ،ومركز

الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خصوصا ،مؤهلون فوق العادة لقيادة دفة عملية
الســام فــي منطقــة الشــرق األوســط ،ولعــب دور محــوري فــي تحفيــز مزيد مــن الدول

العربية على إبرام معاهدات سالم وإقامة عالقات دبلوماسية مع اسرائيل.
جاء ذلـــك في ندوة افتراضية نظمها مركز

البلدين ،مشددا على أن السالم في منطقة

أمـــس األول عبـــر االتصال المرئـــي (ويبنار)

التفاعل اإليجابي والبنّاء بين الشعوب.

األوســـط ،علـــى هامـــش أعمـــال الـــدورة

بحرينيـــة فـــي إطار نشـــر مبادئ التســـامح

األمـــم المتحدة والمقامـــة حاليا في مدينة

البحريـــن فـــي لـــوس انجلـــوس بمباركـــة

الرئيســـون في النـــدوة أن مملكـــة البحرين

للتعايش الســـلمي ،وســـط أجواء احتفالية

مهدت الطريق إلنهاء الصراعات االقليمية

وطنية تحت ســـقف واحد لـــكل من مملكة

والتنمية المســـتدامة والنهضة االقتصادية

وإسرائيل.

وثمـــن المتحدثـــون عاليا الجهـــود الدءوبة

نيويـــورك للحاخامـــات ،الحاخـــام جوزيف

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى

مملكة البحرين وإســـرائيل من جهة ،وبين

والتعايـــش الســـلمي واحتـــرام الحريـــات

مـــن جهـــة أخرى قد أنـــار المنطقة بفرص ال

العريـــق فـــي هـــذا المجـــال ،وتقبـــل شـــعبها

بعـــد أن كانـــت مظلمـــة لفتـــرة طويلـــة مـــن

النظـــر الى أي اعتبارات دينية أو عرقية أو

وبيـــن أنـــه ليـــس بغريـــب علـــى مملكـــة

وقـــال مؤســـس وعميد مؤسســـة ســـايمون

دبلوماســـية كاملـــة مـــع إســـرائيل بحكـــم

الملـــك أســـس مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي

والتعايـــش الســـلمي واحترامهـــا لكافـــة

الســـام ،ممـــا يجعـــل المملكة تباشـــر رســـم

فتـــرى المعابد والمســـاجد تمتزج في قالب

دعـــوة دول عربيـــة لكي تحـــذو حذوها بما

الجميع.

لنشـــر الســـام على أســـس قويمة وصحية

الملـــك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي هو

ووصـــف إعـــان تأييد الســـام بيـــن مملكة

عقالنـــي لمـــدى جوهرية التحـــاور وتالقي

الفضل فيه بصورة رئيسة إلى حنكة ورؤية

العـــادل والشـــامل لجميع بني البشـــر ،الفتا

بنجاعـــة لغـــة الحـــوار والمبادرة بالشـــعوب

أهمية حب الجار كإنســـان بغض النظر عن

الوديـــة والروابـــط الصديقـــة والمثمرة بين

وقـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز الملك

الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي

الشـــرق األوسط سيأتي من خالل مواصلة

عـــن عمليـــة الســـام فـــي منطقـــة الشـــرق

وأشـــاد الحاخام هيير بما تـــم من منجزات

الــــ  75ألعمـــال الجمعيـــة العامـــة لمنظمـــة

والتعايـــش الســـلمي ،أبرزها إعـــان مملكة

نيويورك األميركية ،حيث أكد المتحدثون

ملكية وتدشـــين مركز الملـــك حمد العالمي

بتوقيعهـــا إعـــان تأييد الســـام تكـــون قد

سادها التسامح والوئام وتشغيل  3أناشيد

وفتـــح المجـــال واســـعا أمـــام االزدهـــار

البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

لدول وشعوب المنطقة.

وقـــال نائـــب المديـــر التنفيـــذي لمجلـــس

التـــي بذلهـــا وال يـــزال يبذلهـــا عاهـــل البالد

بوتاســـنك إن إعـــان مبـــادئ إبراهيـــم بين

آل خليفـــة في ســـبيل نشـــر قيم التســـامح

دولة اإلمارات العربية المتحدة وإســـرائيل

الدينيـــة باالرتـــكاز علـــى تاريـــخ البحريـــن

حصر لها من االســـتقرار واألمان واالزدهار

الـــودود والمضيـــاف لآلخـــر المختلف دون

الزمن.

مذهبية.

البحرين ومليكها المســـتنير إقامة عالقات

وزينثـــال الحاخـــام مارفن هييـــر إن جاللة

تاريخهـــا الناصـــع فـــي مجـــال التســـامح

للتعايش الســـلمي قبـــل توقيع إعالن تأييد

األديـــان وضمـــان حريـــة التعبـــد للجميـــع،

خارطـــة الســـام فـــي المنطقـــة مـــن خـــال

تســـامحي جميـــل وســـام مســـتدام يخدم

يخـــدم تدعيم الجهـــود اإلقليمية والدولية

ويرى بوتاســـنك أن وجود مؤسســـة كمركز

تخدم جميع األطراف.

بحد ذاتـــه اعتراف بحريني صريح وإدراك

البحرين وإسرائيل باإلنجاز العظيم ويعود

الحضـــارات في مســـاهمته بتعميم الســـام

جاللة الملك وحبه للســـام وإيمانه العميق

إلـــى أن التعاليـــم الســـماوية أشـــارت الـــى

أوال ومن ثـــم الحكومات إلقامـــة العالقات

ديانته أو مذهبه أو أصله.

فعاليات دبلوماسية
عالمية :المملكة
مهدت الطريق إلنهاء
الصراعات اإلقليمية

لشـــعوب المنطقـــة عبـــر تغليب لغة الســـام
والحـــوار علـــى حســـاب الصراعـــات أو
الحـــروب ،مشـــيرا إلـــى أن إعـــان واتفـــاق
الســـام مـــن شـــأنها أن تجعـــل الســـلطة
الفلســـطينية تعيـــد النظـــر فـــي رفضهـــا
المســـتمر لكافة مقترحات الســـام السابقة
والتفكيـــر بعقالنيـــة لما فيه خير الشـــعبين
الفلسطيني واإلسرائيلي.

حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي الشـــيخ

وذكـــر أن التقـــدم الســـلمي الحاصـــل علـــى

خالـــد بن خليفـــة آل خليفة إن إعالن تأييد

الســـاحة العربيـــة لـــن يجـــدي نفعـــا إذا لـــم

السالم مع إسرائيل يشكل خطوة تاريخية

يوجـــد حـــل للقضيـــة الفلســـطينية ،مضيفا

ستســـاهم فـــي تعزيـــز العدالـــة والســـام
الشـــامل ودعـــم حقـــوق الفلســـطينيين
المشـــروعة وتعزيـــز األمـــن واالســـتقرار
لجميع الناس في المنطقة.
وأضـــاف“ :يعود الفضل في إعالن الســـام
إلـــى رؤية وشـــجاعة والتـــزام جاللة الملك

األوسط.

النزاع الفلســـطيني واإلسرائيلي بالجلوس

وجـــدد التأكيـــد علـــى أن مملكـــة البحريـــن

علـــى طاولـــة الحـــوار وتفهمهمـــا لحتميـــة

أوســـطية وإيجـــاد حلـــول ناجعـــة للصـــراع

إلى أرضية ســـلمية مناســـبة تلبـــي مطالب

بإمكانهـــا قيـــادة محادثـــات ســـام شـــرق

الفلســـطيني اإلســـرائيلي ،وذلـــك بفضـــل

التحاور ووضع الخالفـــات جانبا؛ للوصول
وحقـــوق كال الطرفيـــن ،ومـــن دون ذلك لن

الـــذي حافظ على تاريـــخ البحرين الطويل

مركزهـــا اإلســـتراتيجي وإدراكهـــا المبكـــر

والوئـــام ،ونحـــن ممتنـــون لجاللـــة الملـــك

السياســـية الخالفية ،خصوصا وأنها تعتبر

باالســـتناد إلـــى الثقـــة واالحتـــرام والفهـــم

فـــي الواليـــات المتحدة وتؤمـــن بالتعددية

واألمم”.

واختتـــم مالدينوف“ :إذا أردنا رؤية ســـام

فـــي بناء جســـور متينـــة للتواصـــل وإقامة

في الشـــرق األوســـط نيكـــوالي مالدينوف

والتســـامح المشـــترك يجـــب التركيـــز على

واإلمـــارات وإســـرائيل بالقـــول“ :هـــي

إلـــى طاولـــة الحـــوار مـــن أجـــل الخـــروج

وبيـــن اوســـوريو أن اإلعـــان يعـــد قنـــاة
َّ
وحلقـــة وصـــل لتعظيـــم العالقـــات الثنائية

في المنطقة بعد تاريخ طويل من الحروب

الفوتوغرافية والبهرجة اإلعالمية”.

إلى المستقبل وستخلق فرصا ذهبية لخير

األســـبق فـــي شـــؤون أميـــركا الالتينيـــة

وبيـــن أن واقـــع الشـــرق األوســـط ســـيكون
َّ

اإلداري فـــي شـــركة آكـــون االســـتثمارية،

على التســـامح والتعايش بســـام والتفاهم

سيؤســـس ألرضيـــة خصبـــة للســـام علـــى

علـــى أن عملية الســـام يجـــب أن تبنى من

تجاريـــة واقتصاديـــة وتكنولوجية وأمنية

يكون هناك أي منفعة مشتركة.

فـــي مجـــال بـــث روح التعايـــش الســـلمي

ألهميـــة الحـــوار فـــي عـــاج القضايـــا

لرؤيتـــه المســـتنيرة للســـام فـــي المنطقـــة

أول دولـــة عربية تعين ســـفيرة يهودية لها

المتبـــادل بيـــن جميـــع األديـــان واألعـــراق

واحترام الحريات الدينية.

وتحـــدث المنســـق الخـــاص لعملية الســـام

مســـتدام مبني على الثقة والفهم المتبادل

عـــن إيجابيـــات الســـام بيـــن البحريـــن

إرجـــاع الطرفين الفلســـطيني اإلســـرائيلي

تفاهمـــات فريدة وســـتفتح صفحة جديدة

بحلول واقعية ،ليس لمجرد التقاط الصور

والصراعات .هذه التفاهمات بالشك تتطلع

وقـــال مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األميركي

أو عالقـــات دبلوماســـية جديـــدة يجـــب

وحـــوض المحيـــط الهـــادئ والشـــريك

والشـــعبية

شعوب المنطقة”.
أفضـــل من أي وقت مضى إذا عمل الجميع

بيرنارد أرونســـون ،إن إعالن تأييد الســـام

بـــدال مـــن التطـــرف والعنصريـــة ،مشـــددا

مســـتوى المنطقة ،والتي ســـتتيحان فرصا

الشـــعوب ،وبمـــا يحمـــي ويضمـــن حقـــوق

كثيـــرة ليـــس فقـــط للمنامـــة وأبوظبـــي،

وأكد أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش

الفلســـطيني واإلســـرائيلي الســـتثمار تلـــك

مـــن الجهـــود اإلقليميـــة الرامية إلـــى تعزيز

لسالم عادل وشامل.

المزيد من الربط والتشـــبيك مع مؤسسات

الســـام وتعميمـــه علـــى مســـتوى المنطقـــة

الفلسطينيين.

بـــل لســـائر دول المنطقـــة ،داعيـــا الطرفين

وقال الدبلوماسي الكندي دييغو اوسوريو
إن إعـــان تأييد الســـام بيـــن المنامة وتل
أبيـــب فريـــد مـــن نوعه فـــي هـــذا التوقيت
بالـــذات ،ويعكـــس مـــدى مرونـــة وانفتـــاح

المملكـــة علـــى التعدديـــة ورغبتهـــا الجـــادة

عالقات جديدة مثمرة مع الدولة العبرية.

على مستوى الشرق األوسط بين إسرائيل
وشـــركائها المســـتقبليين من الدول العربية
المجـــاورة ،الفتـــا إلـــى أن أي اتفـــاق ســـام
أن يرافقـــه زخـــم أكبـــر علـــى كافـــة الصعـــد

الحكوميـــة

والدبلوماســـية

واالقتصادية والثقافية.

وذكـــر أن الســـام يتكون من عـــدة طبقات

أو مســـتويات تشـــمل الجوانب السياســـية
والتجاريـــة

واالقتصاديـــة

والبيئيـــة

واالجتماعيـــة والتـــي تكوّ ن فـــي مجموعها
توليفـــة منوعـــة مـــن القطاعـــات الرئيســـة،

معتبرا مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش
الســـلمي المنصـــة المثاليـــة لتعميـــم منفعـــة

الســـلمي أمامـــه فـــرص عـــدة ليقـــود مزيدا

التفاهمـــات؛ للوصـــول إلـــى حلـــول عمليـــة

عرى الســـام في المنطقة ،من خالل إقامة

وذكر أرونســـون أن إحـــراز تقدم في عملية

وقـــال المـــؤرخ والدبلوماســـي اإلســـرائيلي

متوقـــف اآلن علـــى مـــدى قبـــول طرفـــي

واإلمـــارات مهـــدت الطريـــق لما هـــو أفضل

أكاديمية على مســـتوى إســـرائيل والشـــرق

الســـام على شعوب المنطقة عبر نشر قيم

التسامح والتعايش بسالم.

شـــلومو بـــن عامـــي إن قيادتـــي البحريـــن

بالقول“ :الصراع العربي اإلسرائيلي انتهى،
وحـــان الوقـــت لحل الصراع الفلســـطيني -
اإلسرائيلي ،وستشجع البحرين واإلمارات
اآلن ً
دول عربيـــة للدخـــول فـــي معاهـــدات
ســـام مـــع تـــل أبيـــب .فـــا يجـــب تحييـــد
الصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي ،فهـــو
قضية مصيرية لكال الطرفين”.
وأكـــد عامـــي أن مركز الملك حمـــد العالمي
للتعايـــش الســـلمي وغيـــره من مؤسســـات
مشـــابهة علـــى مســـتوى المنطقـــة لديهـــا
إمكانات أكبر لفتـــح آفاق أرحب من فرص
الســـام مـــع اليهـــود ،بما يخدم لحـــوار بناء
لديه دالالت سياسية إيجابية كذلك.
وقـــال الصحافـــي اإلســـرائيلي المتخصص
في شـــؤون الشـــرق األوســـط ايهود يعاري
إن إعالن واتفاق الســـام ســـتهيئان المناخ
المناسب لبناء نموذج تعاون وتنسيق قابل
للحيـــاة والديمومـــة بيـــن العـــرب واليهـــود،
خصوصـــا وأن مملكة البحريـــن تعتبر مثاال
متحضرا للحوار بيـــن األديان والحضارات
وقبلـــة التســـامح فـــي المنطقـــة ،ممـــا جعل
إمكان إقامة العالقات الدبلوماســـية مع تل
أبيب ممكنة.
ودعـــا يعاري إلـــى ضرورة عـــدم المزج بين
الحـــوار والسياســـة فـــي هـــذه المرحلة من
معاهـــدات الســـام العربيـــة – اإلســـرائيلية
الجديـــدة ،مضيفـــا“ :بـــدالً مـــن تعجيـــل
األمـــور علينـــا أن نكون صبوريـــن ،وإن هللا
مـــع الصابريـــن ،وال يتحتـــم علينـــا في هذه
المرحلـــة المهمة من تاريـــخ المنطقة إيجاد
زخـــم إضافي ،ولكن يجـــب أن تنضج هذه
العالقات الدبلوماســـية؛ حتى تمضي قدما
لما هو أفضل”.
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أدى إل ــى إصــابــتــهــا
ومقتل جنينها الذي
كان ذكرا وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة .وأضافت الشرطة في بوداون

 23سبتمبر 2020
 6صفر 1442
تأسست سنة2008 :

رجـــــــــــا بـ ـ ــعـ ـ ــد أن

بــــجــــروح خــطــيــرة

األربعاء

albiladpress.com

هندي يبقر بطن زوجته الحبلى لمعرفة جنس المولود

بوالية أوتار براديش ،في أعقاب االعتداء الذي وقع يوم السبت ،إن الزوجة ترقد
في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي .وقال شقيقها جولو سينغ إن

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

االعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين .وللزوجين خمس بنات.
وأضاف سينغ لمؤسسة تومسون رويترز “هاجمها بمنجل وشق بطنها قائال إنه يريد
التحقق من نوع الجنين”.

معلم يغطي الوشم كل جسده يثير خوف تالميذه
أثار معلم فرنسي يغطي الوشم كل جسده الرعب في نفوس التالميذ ،الذين يدرسون
عنده في أحد مدارس مدينة إيسون.

وتناولت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية قصة المعلم الفرنسي ،الذي يدعى سيلفان،

ويدرس بمدرسة في إيسون ،التي تتواجد في ضواحي العاصمة باريس.

ويغطي الوشم كل جسد المعلم بنسبة  100في المئة ،ويوصف بأنه “الشخص األكثر

وشما في كل فرنسا” .وذكرت القناة أن أولياء تالميذ مدرسة ابتدائية يطالبون وزارة
التعليم بتوقيف سيلفان ،الذي يوصف بـ”نينجا جوكر” ،عن العمل بحجة أن “شكله

يخيف التالميذ” .وفي حوار مع “بي إف إم تي في” ،قال سيلفان “شكلي ال يشكل لي
أي عائق في حياتي اليومية ..أعتقد أن بعض اآلباء ال يحبذون أن يدرس أبناءهم

عند أستاذ في هيأتي ..لكن الغالبية من أولياء التالميذ ال مشكلة لديهم مع أوشامي”.
ويحرص سيلفان باستمرار على مشاركة صور جسمه على حسابه في إنستغرام،
الذي يحظى بمتابعة أكثر من  53ألف شخص .ويعرف نفسه بالقول “أستاذ وكوميدي
وعارض أزياء عالمي وفنان”.

في اليوم الوطني ..السعودية تحتفي بأميرة أرعبت األتراك
بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي والذي يصادف  23ســبتمبر ،احتفت المملكــة بغالية البقمية ،والتي ســجلت موقفا
بطوليــا فــي مقاومــة جيــوش األتراك .واشــتهرت غالية البقمية بدورها البطولي في مقاومة حمالت محمد علي باشــا
على الجزيرة العربية ،حيث واجهت تلك الجيوش بين الحجاز ونجد ،واستطاعت قبيلتها أن تصد الحمالت المتتالية
المدججة بأكفأ األسلحة وأحدثها آنذاك.

وأشـــــــار ت ــق ــري ــر ن ــش ــرت ــه صــحــيــفــة

الجيوش الــتــي غــزت المنطقة في

معركتها أم ــام مصطفى بــك أمير

“الرياض” السعودية إلى أن بطوالت

أوائـ ــل الــقــرن  19الــمــيــادي بكامل

ركــب الحجاج إلــى مصر في تربة،

غالية بدأت بعدما أخفت خبر وفاة

عدتها وعتادها.

والتي استمرت لـــ 8أيــام ،وأسفرت

زوج ــه ــا الــشــيــخ حــمــد ب ــن عــبــدهللا

وقـ ــاومـ ــت غــالــيــة ح ــم ــات محمد

عن هزيمة األتراك.

بــن محي ،عامل الــدولــة السعودية

عــلــي بــاشــا الــتــي كــانــت تستهدف

كــذلــك لعبت غــالــيــة دورا محوريا

األولى على مدينة تربة البقوم في

الــقــضــاء عــلــى ال ــدول ــة الــســعــوديــة

في هزيمة طوسون ابن والي مصر

غــرب الجزيرة العربية ،وأصبحت

األولــــى ،ووقــفــت س ــدا منيعا أمــام

محمد علي باشا ،عندما أغــار على

تصدر األوام ــر والتوجيهات لقادة

مآربهم الخبيثة ،وخصوصا عندما

تربة سنة  ،1813حيث كانت توصل

ال ــج ــي ــش ولــلــقــبــيــلــة ع ــل ــى لــســانــه،

قــدم جيش الباشا إلــى تــربــة ،وهم

خطط المعركة لقادة البقوم ،وانهزم

وتجتمع بزعماء القبيلة وتناقشهم

فــي طريقهم إل ــى الــدرعــيــة ،حيث

بفضلها طــوســون ومــن معه ،وقتل

في األمــر في قصر زوجها حمد بن

كــانــت ت ــوزع الــســاح والــتــمــور على

أكثر جنده.

رجال قبيلتها وتشجعهم وتزيد من

واخــتــلــف الــمــؤرخــون ح ــول مصير

محي ،ما ّ
سهل مهمتها لتوجيه قادة

الغالبية في الصباح .ووفقا لوسائل إعالم روسية،

اإلفطار المنقوعة في الحليب أو العصير .وحذرت

نصحت الخبيرة باستبعاد رقائق حبوب اإلفطار

كونونينكو من تناول العصائر المصنعة والعصائر

من النظام الغذائي الصباحي ،ألنها تزيد من إفراز

الطازجة في الصباح ،وكذلك السندويشات والخبز

األنسولين الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى

المحمص مــع ال ـمــربــى أو مـعـجــون الـشــوكــوالتــه،

السكر فــي ال ــدم ،ونتيجة لــذلــك يشعر الشخص

مشيرة إلى أن العصائر غنية بالسكريات البسيطة.

طريق تربة الطائف حتى توفيت.
وت ــف ــاع ــل رواد م ــواق ــع الــتــواصــل
االجتماعي مع قصة غالية ،وأثنى
كثيرون على شجاعتها ودور المرأة
السعودية الــرائــد على مـ ّر التاريخ،

ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ

ف ــي حــيــن ذك ــر آخ ـ ــرون مــعــلــومــات
إضــافــيــة عــن المناضلة السعودية

الجيش.

حماسهم وتدفعهم لمواجهة الجيش

واســتــطــاعــت غــالــيــة تــحــريــك همم

الغازي.

الدرعية وأقامت بها ،ومنهم من قال

قومها وأبــنــاء بلدتها للقضاء على

وم ــن الــمــواقــف الــبــطــولــيــة لغالية،

إنها عــادت إلــى مسقط رأسها تربة

في المجتمع السعودي.

في كولومبيا ..إطعام
تالميذ لحوم خيول وحمير

أول رائد فضاء إلى
القطب الجنوبي للقمر

ً
تحقيقا
بـ ــدأت الــســلــطــات الــكــولــومــبــيــة

أعـ ــلـ ــنـ ــت وكــــــالــــــة الـ ــفـ ــضـ ــاء

فــي تــوريــدات واســعــة النطاق مــن لحوم

األميركية نيتها إرس ــال أول

إلـ ــى بــرنــامــج الــتــغــذيــة الــمــدرســيــة في

عام .1972

ســيــدة ورج ــل إلــى القمر منذ

مقاطعة سانتاندير الشمالية.

وب ــح ــس ــب مـ ــا نــقــلــتــه وك ــال ــة

وذكــرت المسؤولة عن انتهاكات حقوق

األنــبــاء الفرنسية عــن وكــالــة

الــكــولــومــبــي ،أنجيال أنــدريــا شــاكــون ،أن

ال ــم ــش ــروع  28مــلــيــار دوالر،

 ، 2019فـ ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج لــلــتــغــذيــة

على ميزانيته .وأعــلــن مدير

لــحــوم الــخــيــول إل ــى المنطقة أسبوعيا،

أه ــداف الرحلة هــي “الكشف

وشكلها لتشبه لحم البقر.
ُ
وكشف أن هذا المقاول كان يتعاون مع

واإللــهــام للجيل الــجــديــد من

الــمــســتــكــشــفــيــن” .وســتــكــون

أحضرت من ساحل المحيط األطلسي،

“أرتيمس” ،على ثالث مراحل

اإلنــــســــان فـ ــي مــكــتــب ال ــم ــدع ــي ال ــع ــام

“ناسا” ،من المتوقع أن يكلف

مقاوال قام من مايو  2018إلى سبتمبر

ويتطلب موافقة الكونغرس

الــمــدرســيــة ،بــتــوريــد أكــثــر مــن  2طــن من

“نــاســا” جيم بريدنشتاين أن

جــرت معالجتها كيميائيا لتغيير لونها

العلمي والمنافع االقتصادية

أشحاص آخرين ،واشترى خيوال وحميرا

الــرحــلــة الــتــي ســتــعــرف باسم

عالوة على أن العديد من هذه الحيوانات

ستتضمن الدوران حول القمر

ووجــهــت الــســلــطــات إل ــى رج ــل األعــمــال

الجنوبي بحلول عــام ،2024

كانت مريضة أو ميتة.

الضريبي ،وكذلك االحتيال والتزوير.

كــونــونـيـنـكــو ،عــن أس ــوأ األط ـع ـمــة ال ـتــي يتناولها

فــي وج ـبــة اإلفــط ــار كــل م ــن :الـمــوسـلــي وحـبــوب

وأقــامــت فــي قــصــرهــا الــواقــع على

غالية ،إذ قال بعضهم إنها ذهبت إلى

(الــمــقــاول) تهما تتعلق بالفساد والتهرب

ك ـش ـفــت اخ ـت ـصــاص ـيــة ال ـت ـغــذيــة ال ــروسـ ـي ــة إي ـنــا

بالجوع .ووفقا لها ،تشمل قائمة األطعمة الخطرة

غالية البقمية

معبرين عن فخرهم بمساهمة المرأة

الخيول ولحوم الحمير مجهولة المصدر،

خبيرة تغذية تكشف أخطر وجبات اإلفطار

وم ــن ثــم الــهــبــوط فــي قطبه

امرأة تقف اللتقاط صورة في الميدان األحمر بوسط موسكو (أف ب)

وسيبقى فــريــق الــرحــلــة مدة

أسبوع على سطح القمر.

ﻣﺴﺎء
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﺻﺒﺎﺣ و ﺣﺘﻰ 10
ً

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧ ﺧﻼل  48ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻠﻄﻠﺐ  20دﻳﻨﺎر

