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كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( وليد 
المانع عن فحـــص 87 % من أعضاء 
الهيئـــات اإلدارية والتعليمية والفنية 
بالمـــدارس الحكومية مـــن 1 إلى 22 
ســـبتمبر الجـــاري، مضيفـــا أن  نســـبة 
رصـــدت  التـــي  القائمـــة  الحـــاالت 
بلغـــت 1 % حتـــى اآلن مـــن مجموع 

الفحوصات.
وأوضـــح المانع فـــي مؤتمر صحافي 
الطاقـــة  أمـــس أن  الوطنـــي  للفريـــق 
االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعالج 
تبلغ 7642 سريًرا، يبلغ اإلشغال منها 
1431 سريًرا بنسبة تبلغ 18.7 % من 

الطاقة االستيعابية.
ونفى المانع ما أشيع عن إغالق  «

مراكز للحجر أو للعالج أو 
للفحص.

فحص 87 % من كوادر “التربية” وإصابة 1 % منهم
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب إشــغال 18.7 % من الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج

أن ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة هـــي 
مناســـبة عزيزة على قلـــوب جميع 
الفخـــر  علـــى  تبعـــث  البحرينييـــن 
واالعتزاز، مؤكدين عمق العالقات 
األخويـــة التاريخية الوطيدة التي 
تربـــط بيـــن المملكتيـــن والشـــعبين 
هـــذه  تشـــهده  ومـــا  الشـــقيقين، 
وازدهـــار  تطـــور  مـــن  العالقـــات 
مســـتمر بفضـــل دعم قيـــادة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
ملـــك  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 

المملكة العربية السعودية.
لهـــم  تصريحـــات  فـــي  واعتبـــروا 
ال90  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
أن  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
العالقـــات الوثيقة بيـــن المملكتين 
الشـــقيقتين هـــي امتـــداد تاريخي 
المشـــترك  المصيـــر  يجســـده 

المتينـــة،  األخويـــة  والروابـــط 
منوهيـــن كذلك بما تمثلـــه المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة مـــن 
ثقل كبير وعمق إســـتراتيجي مهم 
يشـــكل ضمانـــة لألمن واالســـتقرار 

في المنطقة.
العربيـــة  المملكـــة  أن  وأضافـــوا 
العمـــق  تمثـــل  الســـعودية 
اإلســـتراتيجي لدول المنطقة، وأن 
المملكة العربية الســـعودية بقيادة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
تشـــهد إنجـــازات فريـــدة وبصمات 
واضحـــة فـــي مختلـــف األصعـــدة، 
مشـــيدين بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
بذلتهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وقيادتهـــا قـــوات التحالـــف لدعـــم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن ومســـاهمتها 
اإلغاثيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي 
واإلنســـانية باإلضافـــة إلـــى تأمين 
الممرات المائية بما يحقق الســـالم 

واالستقرار لدول المنطقة.

برلمانيون: السعودية ضمانة الستقرار المنطقة
المنامة- بنا
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“التربية” لـ “^”: خيار التعلم عن ُبعد متاح ألولياء األمور

تدابير لمواجهة إصابات كورونا في المدارس الخاصة

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم لــــ 
“البالد” أنـــه في حال رصد أي حالة 
)كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــرس  إصابـــة 
19( فـــي أي مدرســـة خاصـــة يتـــم 
الحـــاالت  منســـقي  مـــع  التواصـــل 
الطارئة والمستعجلة في المدارس 
الخاصة بالتواصل مع إدارة التعليم 
ترصـــد  بدروهـــا  والتـــي  الخـــاص، 
األوليـــة  البيانـــات  وجمـــع  الحالـــة 
لحين صـــدور التقرير الرســـمي من 
المدرســـة وحصـــر المخالطيـــن مـــن 
والطلبـــة  المدرســـة  فـــي  العامليـــن 
في حال وجود طلبة في المدرســـة 

ويتم التواصل مع وزارة الصحة.
وذكـــرت الـــوزارة أن اإلدارة زودت 
مـــن  بحزمـــة  الخاصـــة  المـــدارس 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 

التأكـــد  علـــى  اإلدارة  مـــن  حرصـــا 
مـــن اتبـــاع المؤسســـات التعليميـــة 
والتدابيـــر  لإلجـــراءات  الخاصـــة 

الوقائية الموحدة.
ولفتـــت إلـــى أن خيـــار التعلـــم عـــن 
ُبعـــد متاح ألولياء األمور، ويتم من 
خـــالل توظيف منصـــات إلكترونية 

متنوعة في عملية التعلم.
وتابعـــت أنه يتم الرصـــد فور ورود 
أي حالة من المدارس الخاصة، وأن 
العـــدد المذكـــور من إصابـــة 36 من 
الكادر التعليمي غير صحيح، حيث 
إن اإلصابـــات في مدرســـة الوســـام 

بلغت 13 إصابة.

القى االقتراح برغبة بشــأن إســقاط القروض الشــخصية عن المواطنين 
تفاعال كبيرا بين المواطنين، فاعتبره البعض حلم صعب المنال، وآخرون 
تأملوا خيرا بأن يكون إسقاط القروض بداية حياة جديدة بالنسبة لهم، 

وعلق آخرون بأنه دعاية انتخابية ودغدغة لمشاعر المواطن.

محمـــد  النـــواب  مـــن  كل  وقـــدم 
بوحمود وأحمد األنصاري وباسم 
المالكـــي وخالـــد بوعنـــق وأحمـــد 
برغبـــة  باالقتـــراح  الدمســـتاني 
إلـــى رفـــع  مؤكديـــن أنـــه يهـــدف 
المعاناة عـــن المواطن إلى جانب 
تنشـــيط الســـوق المحلية والقوة 

الشرائية.
وعلى موقع التواصل االجتماعي 
 :SAAD ALSAEED تويتـــر غـــرد
كل شـــعب البحريـــن يتمنى ذلك، 
يعنـــي  القـــروض  إســـقاط  ولكـــن 
قيمـــة  بدفـــع  الدولـــة  تتكفـــل  أن 
صعـــب  وهـــذا  للبنـــوك  القـــروض 

المنال... وعلق BU- TALAL: هو 
فعال لدغدغة مشـــاعر الناخبين.. 
كان باإلمكان تقديم هذا االقتراح 
منـــذ بدايـــة الـــدورة االنتخابية..

لماذا اآلن؟
المشـــاريع  كل  آخـــر:  وكتـــب 
الناجحة بدأت بحلم ثم دراســـته 
ثـــم تحقيقه ولم ال؟ فـــإن قيادتنا 
لو رأت إمكان تحقيقه، فستمرره.
المقتـــرح   :MAHER وغـــرد 
مـــع شـــديد احترامـــي لدغدغـــة 
الناخـــب وتســـجيل نقـــاط فقط 
األولـــى الســـعي إلنقـــاذ الراتـــب 

التقاعدي.

مواطنون يسخرون من اقتراح إسقاط القروض

المنامة - بنا

صـــرح مصـــدر مســـؤول أن جلســـة 
مباحثات أجريت أمس في المنامة 
مع وفد رسمي إسرائيلي تم خاللها 
بحـــث مجـــاالت التعاون فـــي إطار 

إعالن تأييد السالم بين البلدين.

ارتفعـــت الميزانيـــة الموحـــدة للجهـــاز 
المصرفي في البحرين إلى 212 مليار 
دوالر بنهايـــة يوليـــو الماضي، حســـب 
أحـــد البيانـــات التـــي نشـــرها مصـــرف 

البحرين المركزي أمس األول.

مصدر مسؤول: جلسة 
مباحثات بالمنامة مع 

وفد رسمي إسرائيلي

ارتفاع الميزانية 
الموحدة للمصارف 

لـ 212 مليار دوالر
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ضبط 700 كيلوغرام من الروبيان
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السالم بالشرق األوسط خيارنا اإلستراتيجي
خادم الحرمين 

الشريفين 
في كلمة 

المملكة أمام 
أعمال الدورة 

75 النعقاد 
الجمعية 

العامة لألمم 
المتحدة. 

األمم المتحدة ـ وكاالت

أكـــد خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس 
أن “الســـالم في الشـــرق األوسط 

هو خيارنا اإلستراتيجي”.
وشـــدد  في كلمـــة المملكـــة أمام 
النعقـــاد   75 الـــدورة  أعمـــال 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
فـــي نيويـــورك على أنـــه البد من 
موقـــف دولي حـــازم لمنـــع إيران 

مـــن الحصول على أســـلحة دمار 
)١٠(شامل.

0607101513

المالكية بطال لدوري الدرجة الثانية لكرة القدمرفع الوعي بالتراث الثقافي غير الماديفرنسا للبنان: “اإلصالح أو االنهيار”إعداد مسودة معايير التمويل اإلسالميمحاكمة متهمة خالفت الحجر
صرح رئيس النيابة عدنان  «

الوداعي بأن النيابة العامة أحالت 
متهمة للمحكمة الصغرى 

الجنائية لمخالفتها إجراءات 
الحجر المنزلي المفروض عليها 

وتسببت بتعريض اآلخرين 
للعدوى.

قال األمين العام للمجلس العام  «
للبنوك والمؤسسات المالية 

اإلسالمية عبداإلله بلعتيق “إن 
المجلس العام يقوم حالًيا بإعداد 

مسودة عن بعض جوانب المعايير 
ومخاطر التشغيل في التمويل 

اإلسالمي”.

“على القوى السياسية اللبنانية  «
أن تختار بين اإلصالح وانهيار 
البالد”، بهذه الكلمات حذرت 

فرنسا مرة جديدة األطراف 
السياسية في لبنان من أن البالد 
تواجه خطر االنهيار إذا لم ُتشكل 

حكومة دون إبطاء.

قالت المدير العام للثقافة  «
والفنون بهيئة البحرين للثقافة 

واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل 
خليفة إن الملتقى الوطني الثاني 
للتراث الثقافي غير المادي يهدف 

إلى رفع وعي المجتمع بالتراث 
الثقافي غير المادي.

ضمن المالكية لقب دوري الدرجة  «
الثانية لكرة القدم بعد أن حقق 

فوزًا كبيًرا على حساب سترة بـ 7 
أهداف مقابل واحد، في المباراة 

التي جمعت الطرفين، أمس، 
على استاد النادي األهلي، ضمن 

الجولة 20 للمسابقة.
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة برقيات تهنئة 
مــن عــدد مــن أفــراد العائلة الكريمــة، وعدد من أعضاء مجلســي الشــورى والنواب؛ 

بمناسبة التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وأعـــرب الجميع في برقياتهم عن خالص 
مؤكديـــن  الملـــك،  جاللـــة  إلـــى  التهانـــي 
تأييدهـــم التـــام والمطلـــق لهـــذه الخطوة 
التـــي  والحكيمـــة  الشـــجاعة  التاريخيـــة 
تجســـد النهـــج الحكيم لصاحـــب الجاللة 
فـــي االنفتـــاح والتعايـــش علـــى الجميـــع 
والتواصـــل البنـــاء والتعـــاون المثمـــر بين 
مختلـــف الـــدول والشـــعوب، كمـــا تعكس 
جهـــود جاللته البارزة وحرصه المشـــهود 
على إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
وإقامة الســـالم العادل والشـــامل والدائم 
في منطقة الشـــرق األوســـط لتنعم دولها 
واألمـــان  واألمـــن  بالســـالم  وشـــعوبها 
واالســـتقرار، داعين هللا ســـبحانه وتعالى 
أن يحفظ جاللته ويرعاه ويمتعه بموفور 
الصحة والعافية وطول العمر وأن يوفقه 

ويسدد على طريق الخير خطاه.
فقد تلقـــى جاللته برقية تهنئة من ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمـــد بـــن محمد آل 
بهـــذه  الملـــك  خليفـــة، هنـــأ فيهـــا جاللـــة 
رؤى  تجســـد  التـــي  المباركـــة،  الخطـــوة 
ونمـــاء  ازدهـــار  فـــي  الحكيمـــة  جاللتـــه 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيد بجهـــود جاللـــة 
المتواصـــل  وحرصـــه  الكبيـــرة  الملـــك 
لتعزيز وترسيخ دعائم األمن واالستقرار 
بالمنطقـــة، مؤكـــًدا وقوفـــه صًفـــا واحـــًدا 

خلف قيادة جاللته.
كما تلقى صاحب الجاللة برقية تهنئة من 
ســـمو الشـــيخة نورة بنت أحمد بن محمد 
بن ســـلمان آل خليفة، أشـــادت فيها بهذه 

الخطـــوة التاريخية التي اتخذها جاللته، 
التي ســـوف تســـهم بال شـــك في تحقيق 
مســـتقبل أكثر أماًنا واســـتقرارا وازدهاًرا 
لجميع شـــعوب المنطقـــة، مؤكدًة تأييدها 
ووالءهـــا المطلـــق ووقفهـــا صًفـــا واحـــًدا 

خلف قيادة جاللته الحكيمة. 
كذلك تلقـــى صاحب الجاللة برقية تهنئة 
من ســـمو الشـــيخة مريـــم بنـــت أحمد بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفـــة، رفعت فيها 
خالص التهاني إلى جاللة الملك؛ بمناسبة 
التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم مع 
إســـرائيل، مؤكـــدًة أن خيار الســـالم الذي 
اتخـــذه جاللته حفظه هللا جاء تجســـيًدا 
لرؤيـــة جاللتـــه الثاقبـــة ونهجـــه الحكيم، 
منوهـــة بجهود جاللته فـــي دعم القضية 
تقديـــر  محـــل  هـــي  التـــي  الفلســـطينية، 

واعتزاز الشعوب العربية.
وتلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئة من الســـيد 
بمناســـبة  الظهرانـــي  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
التوقيع علـــى التوقيع علـــى إعالن تأييد 
الســـالم مع دولة إســـرائيل، مشـــيًدا بهذه 
نهـــج  تؤكـــد  التـــي  التاريخيـــة،  الخطـــوة 
جاللتـــه الراســـخ فـــي بث روح التســـامح 
والتعايش الســـلمي بين شعوب المنطقة، 
كمـــا أكـــد تأييده ووالئـــه المطلـــق للقيادة 

الحكيمة لجاللته. 
كمـــا تلقـــى جاللـــة الملـــك برقيـــة تهنئـــة 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  مـــن 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي عضـــو لجنـــة 
شـــؤون الشباب بمجلس الشـــورى نانسي 

خضـــوري، رفعـــت فيهـــا خالـــص التهانـــي 
والتبريكات بمناســـبة التوقيع على إعالن 
تأييد الســـالم مع دولة إســـرائيل، مشيدة 
بهـــذه الخطـــوة التاريخية التـــي اتخذتها 
مملكـــة البحرين بقيـــادة جاللته، التي من 
شـــأنها تحقيـــق الســـالم الشـــامل والعادل 
في ســـبيل تحقيق مستقبل آمن لشعوب 

المنطقة.
كذلك تلقـــى صاحب الجاللة برقية تهنئة 
بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  مـــن 
الشـــورى جهاد الفاضل، أعربـــت فيها عن 

خالـــص تهانيهـــا بمناســـبة التوقيـــع علـــى 
إعـــالن تأييد الســـالم مع دولة إســـرائيل، 
وأشـــادت فيهـــا بهـــذه الخطـــوة الجريئـــة 
وبجهـــود جاللتـــه الكبيـــرة نحـــو ترســـيخ 
وتعزيـــز دعائـــم األمـــن واالســـتقرار فـــي 
المنطقة، ورســـم صـــورة مشـــرفة لمملكة 

البحرين بقيادة جاللته. 
وتلقـــى صاحب الجاللة برقيـــة تهنئة من 
عضـــو مجلـــس النـــواب باســـم المالكـــي، 
رفـــع فيهـــا أصـــدق التهانـــي والـــوالء إلى 
صاحب الجاللـــة، مؤكًدا أن هذه الخطوة 
التاريخيـــة ستســـهم في تحقيق الســـالم 
الشـــامل والعـــادل الـــذي يضمـــن الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كمـــا تلقى جاللـــة الملك برقيـــة تهنئة من 
عضـــو مجلس الشـــورى ســـبيكة الفضالة، 
هنأت فيها صاحب الجاللة على الخطوة 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
جاللتـــه، والمتمثلة بالتوقيـــع على إعالن 
تأييد الســـالم بين مملكة البحرين ودولة 
إسرائيل، مشـــيدة بهذا اإلنجاز التاريخي 
الـــذي يمثـــل نهـــج جاللتـــه فـــي التعايش 
الســـلمي بيـــن شـــعوب المنطقـــة، مؤكـــدة 
وقوفهـــا وتأييدها المطلـــق لجاللته التي 
تدعم مســـيرة عملية الســـالم في الشـــرق 

األوسط. 

وتلقـــى جاللتـــه برقيـــة تهنئة مـــن النائب 
الثانـــي لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جميلة 
الخطـــوة  بهـــذه  فيهـــا  أشـــادت  ســـلمان، 
تعزيـــز  فـــي  ستســـهم  التـــي  التاريخيـــة 
هـــذه  أن  مؤكـــدة  بالمنطقـــة،  االســـتقرار 
الخطـــوة التـــي اتخذهـــا جاللتـــه ســـوف 
تفضي إلى ســـالم شـــامل يضمن الحقوق 
المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني، ســـائلة 
المولـــى القديـــر أن يحفـــظ جاللتـــه وأن 

يسدد على طريق الخير خطاه.
كذلـــك تلقى صاحب الجاللة الملك برقية 
تهنئـــة مـــن رئيس لجنـــة حقوق اإلنســـان 
رفـــع  الحـــداد،  أحمـــد  الشـــورى  بمجلـــس 
فيهـــا خالص التهاني والمشـــاعر الصادقة 
والـــوالء علـــى هـــذه الخطـــوة التاريخيـــة 
التي تؤكد نهج جاللته الراسخ في سبيل 
تحقيق األمن والسالم العادل والشامل. 

كما تلقـــى جاللته برقيـــة تهنئة من عضو 
مجلس النـــواب عبدهللا الـــذوادي، أعرب 
فيهـــا عن تأييده المطلق والتام على هذه 
الخطـــوة الحكيمـــة التي اتخذتهـــا مملكة 
البحرين بقيادة جاللته، مؤكدا أنها تمثل 
تجســـيًدا لحكمة ورؤية جاللته السديدة 
في تحقيق التعايش السلمي واالستقرار 

بين شعوب المنطقة.
وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من علي 
بـــن محمـــد بـــن فطيـــس الهاجـــري ونيابة 
عـــن قبيلة بني هاجر في مملكة البحرين، 
الشـــجاعة  الخطـــوة  بهـــذه  فيهـــا  أشـــاد 
بالتوقيـــع على إعـــالن تأييد الســـالم بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل؛ من أجل 
تحقيـــق الســـالم العـــادل بحـــل الدولتيـــن 
وإقامة دولة فلســـطين المســـتقلة، مؤكًدا 
وقوفهـــم جميًعا صًفا واحـــًدا خلف قيادة 

جاللته.

جاللة الملك 

المنامة - بنا

نهـــج حكيـــم فــي االنفتــاح والتعــايــش
جاللــة الملــك يتلقــى مزيــدا من التهانــي مــن العائلــة المالكة وأعضــاء الشــورى والنواب

المنامة- بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى 
رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس غينيا بيساو
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استعراض التعاون البيئي مع إسرائيل
اتصـــال هاتفـــي بيـــن عبـــداهلل بـــن حمـــد ووزيـــرة حمايـــة البيئة اإلســـرائيلية

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن الممثل 
رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي 
المجلس األعلى للبيئة ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن حمـــد آل خليفة ووزيرة 
غيـــال  اإلســـرائيلية  البيئـــة  حمايـــة 

غمليئيل.
وتـــم فـــي االتصـــال تبـــادل التهاني 
بمناسبة توقيع إعالن تأييد السالم 
اســـتعراض  وكذلـــك  البلديـــن  بيـــن 
مجـــاالت التعاون الثنائي في مجال 
حمايـــة البيئـــة وتغير المنـــاخ وعدد 

مـــن األمور البيئية التـــي لها تأثيرها 
على المنطقة وإيجاد الحلول لها من 

خالل تبادل المعلومات والخبرات.
ونـــوه ســـموه باإلنجازات والســـمعة 
المملكـــة  حققتهـــا  التـــي  الطيبـــة 
فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة وجهود 
المجلس األعلـــى للبيئة في االلتزام 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  باالتفاقيـــات 
المتعلقـــة  والقوانيـــن  والتشـــريعات 
الفطريـــة  والحيـــاة  المنـــاخ  بتغيـــر 

ومواطنها الطبيعية.

 المنامة - بنا

شكـر عــلى تعــاٍز
نتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

وإلى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية

وإلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

وإلــى معالــي الســيدة فوزيــة بنــت عبــدهللا زينــل رئيســة مجلــس النــواب وإلــى معالــي الســيد علــي بــن صالــح الصالــح رئيــس مجلــس الشــورى وإلــى المستشــار عبــدهللا 
بــن حســن البوعينيــن رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء وإلــى أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة وإلــى نــواب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــى نائــب  ــة المســتدامة وإل ــة الطاق ــى رئيــس هيئ ــى للشــباب والرياضــة وإل ــن العــام للمجلــس األعل ــي األمي ــى معال ــوزراء وإل ــي والســعادة ال ــى أصحــاب المعال وإل
رئيــس المحكمــة الدســتورية وإلــى أصحــاب الســعادة أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب وإلــى أميــن عــام مجلــس النــواب وإلــى أميــن عــام مجلــس الشــورى وإلــى 
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة النقــد وإلــى ســعادة محافــظ محافظــة العاصمــة وإلــى ســعادة رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن وإلــى مديــر عــام أمــن المنطقــة 
الشــمالية وإلــى الــوكالء والــوكالء المســاعدين فــي وزارات الدولــة وإلــى أعضــاء الســلك الدبلوماســي والســفراء وإلــى رؤســاء االتحــادات واألنديــة الرياضيــة وإلــى 
رؤســاء الجمعيــات الخيريــة وإلــى الوجهــاء وإلــى جميــع مــن واســانا باالتصــال أو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن داخــل مملكــة البحريــن أو خارجهــا ســواء 

بالحضــور أو عــن طريــق النشــر أو البــرق أو الهاتــف بوفــاة المغفــور لــه بــإذن هللا

محمد عيسى إسحاقي
والد المهندس جاسم إسحاقي والنائب علي إسحاقي

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا في فقده الصبر والسلوان إنه سميع مجيب

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، 
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  ووزيـــر 

والنواب غانم البوعينين.
اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء  وخـــالل   

لسياســـة مملكـــة البحريـــن وعالقتها 
الخارجية وشـــؤون مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، ودور الســـلطة 
التشـــريعية في التعاون مع الســـلطة 
التنفيذيـــة لتحقيـــق المصالـــح العليا 
لمملكـــة البحريـــن فـــي إطـــار عملهما 

المشترك.

استعراض سياسة البحرين وعالقتها الخارجية

ســمو الشــيخ خليفة بن علي: مســاع مســتمرة لتلبية احتياجات األهالي 

متابعة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية بـ “الجنوبية”

التقــى محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علــي بن خليفــة آل خليفة 
عبر تقنية االتصال المرئي من خالل “المجلس االفتراضي” عددا من األهالي 
والمواطنيــن، بحضــور نائــب المحافــظ العميد عيســى ثامر الدوســري، وعدد 

من الضباط والمسؤولين من المحافظة.

وفي اللقاء، عبر سمو محافظ الجنوبية 
باسمه وباســـم أهالي المحافظة بكافة 
مناطقهـــا عـــن خالـــص الـــوالء للقيـــادة 
الرشـــيدة، متمثلـــة بمقام عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة. وأشار سمو 
المحافـــظ إلـــى أهميـــة عقـــد اللقاءات 
االفتراضيـــة ودورها الرائـــد في تعزيز 
والمواطنيـــن،  األهالـــي  مـــع  التواصـــل 
مبينـــا ســـموه أن المجلـــس االفتراضي 

يعتبـــر قنـــاة مباشـــرة لرصـــد ومتابعـــة 
احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم والعمل على 
تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف 

الجهات الحكومية.
وأوضح سموه أن المحافظة الجنوبية 
تسعى إلى تحقيق مزيد من المبادرات 
التنمويـــة وإنشـــاء المرافـــق الخدميـــة 
تلبـــي  والتـــي  والمتطـــورة،  الرائـــدة 
تطلعـــات واحتياجـــات المواطنين من 
خـــالل متابعة مراحل تنفيذ المشـــاريع 
التنموية القائمة في مختلف المجاالت 
األمنية واالجتماعية والخدمية؛ إلبراز 
الصورة الحضارية للمحافظة بما يدعم 

التقدم ويحقق التنمية المستدامة.
وأكـــد ســـموه، الجهـــود المبذولـــة فـــي 

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 
المحافظة الجنوبية ومختلف األجهزة 
األمنية، بما يحقق الشراكة المجتمعية 
بيـــن جميـــع األطـــراف؛ لتعزيـــز األمـــن 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  والســـالمة 
المحافظة، مشيدا سموه بجهود رجال 
األمن فـــي اتخاذ اإلجـــراءات الوقائية 
والتدابير االحترازية الالزمة؛ للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

من جهتهم، عبر الحضور عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم للمحافظـــة الجنوبية على 
مـــا تتبناه من مبـــادرات وبرامج رامية 
تســـهم فـــي تعزيـــز الوعـــي بيـــن أفراد 
المجتمـــع، مثمنيـــن التواصل المســـتمر 
لمناقشـــة كل األمـــور والقضايـــا التـــي 
تتعلق باحتياجات ومتطلبات األهالي؛ 
من أجـــل تحقيق التنمية الشـــاملة في 

مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

غيال غمليئيلسمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية، عضو 
مجلـــس الشـــورى، بســـام البنمحمـــد. 
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
عـــدد من القضايـــا في إطـــار التعاون 

التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  القائـــم 
والتنفيذية وعملهما المشترك، كما تم 
تناول التطورات السياسية واألمنية 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة فـــي ضـــوء 
الدراســـة التي يعدهـــا البنمحمد لنيل 

درجة الدكتوراه.

مناقشة التطورات السياسية واألمنية في المنطقة

المنامة- بنا

صـــرح قائـــد خفر الســـواحل أنه في 
إطـــار جهـــود خفـــر الســـواحل فـــي 
التصدي للمخالفات المتعلقة بالصيد 
المســـتخدمة فيـــه، فقـــد  واألدوات 
تمكنت شـــرطة الدوريـــات البحرية 
واإلســـناد البري التابعـــة لقيادة خفر 
الســـواحل في واقعتين منفصلتين 
من ضبـــط نحـــو 700 كيلوغرام من 
الروبيان تم صيده بواســـطة شـــباك 
الجـــر القاعية الممنوع اســـتخدامها 
وذلـــك بقاربـــي صيـــد علـــى ســـاحل 
رأس زويد، ومركبة بمنطقة عسكر، 

اإلجـــراءات  اســـتكمال  تـــم  حيـــث 
القانونية تمهيـــدا إلحالة القضيتين 

إلى النيابة العامة.
وأكـــد قائـــد خفر الســـواحل ضرورة 
التـــزام البحارة بالقوانين والقرارات 
المنظمـــة للصيـــد والتي تهـــدف إلى 
حمايـــة البيئـــة البحريـــة والحفـــاظ 
للمملكـــة،  البحريـــة  الثـــروة  علـــى 
مشـــيرا إلـــى أن الحمـــالت البحريـــة 
والبرية مســـتمرة لضبط المخالفين 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 

الالزمة بحقهم.

ضبط 700 كيلوغرام من الروبيان



ناصر بن حمد: السعودية تعيش نهضة تنموية بشتى المجاالت
المملكتين ــن  ــي ب يـــربـــط  ــرك  ــت ــش م ــر  ــي ــص وم ــة  ــخـ راسـ ــات  ــاقـ عـ

رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام عاهــل 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وإلى ولي العهــد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفاع في المملكة العربية الســعودية الشــقيقة صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وإلى الشــعب الســعودي؛ بمناســبة 

الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة في تصريح له بهذه المناســـبة 
بالشـــقيقة  البحريـــن  “ترتبـــط مملكـــة 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وثابتـــة  راســـخة  أخويـــة  بعالقـــات 
منـــذ زمن بعيـــد وترتكز هـــذه العالقة 
الوطيـــدة على العديد مـــن المرتكزات 
والثوابت المشتركة والتي جعلت من 
المملكتين أكثر ارتباطا في العديد من 
الـــرؤى األمر الذي تعزز بفضل الرعاية 
واالهتمـــام المشـــترك من لـــدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه 

هللا ورعـــاه وأخيـــه خـــادم الحرميـــن 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود حفظه هللا ورعاه، وحرص 
جاللتهمـــا علـــى أن تكـــون العالقـــات 
بيـــن البلدين الشـــقيقين نمـــوذج بارزا 

يحتذى به في شتى المجاالت”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
مملكـــة  فـــي  “نســـتذكر  خليفـــة  آل 
البحرين بكل الفخر واالعتزاز التاريخ 
التليد للمملكة العربية الســـعودية منذ 
تأسيسها في 23 سبتمبر 1932م على 
القواعـــد الثابتة واألصيلة في إرســـاء 
أحـــكام الدين الحنيف والعدل ونصرة 

القضايا العربية ودعم الســـالم واألمن 
اســـتذكار  إلـــى  باإلضافـــة  العالمـــي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  دعـــم 
لمملكـــة البحرين وأمنها واســـتقرارها 
مـــن  انطالقـــا  التنمويـــة  ومســـيرتها 
المصير المشترك والعالقات الوطيدة 

بين البلدين الشقيقين”.
وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “إن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
موقـــف  الـــدوام  علـــى  يؤكـــد  الملـــك 
مملكـــة البحرين القوي والراســـخ في 

الوقـــوف إلـــى جانب المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة وفي صفها دوما 
إيمانـــا مـــن جاللتـــه بوحـــدة المصيـــر 
المشـــترك والتالقـــي الهـــدف الواحـــد، 
كمـــا أن جاللتـــه دائم التأكيـــد على أن 
أمن مملكة البحرين والمملكة العربية 
الســـعودية ونهضتهمـــا جـــزء ال يتجزأ 
وهمـــا ماضيتـــان فـــي طريـــق التقـــدم 
القيـــادة  واالزدهـــار والرخـــاء بفضـــل 
الحكيمـــة لجاللة الملـــك وأخيه خادم 

الحرمين الشريفين”.
وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “أن المملكة العربية الســـعودية 
تعيـــش نهضـــة تنمويـــة حضاريـــة في 
شـــتى المجاالت حتى باتت تسير في 
طريـــق التقـــدم واالزدهـــار، وحققـــت 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات الرائـــدة على 
مســـتوى العالـــم، األمر الـــذي جعل من 
المملكة العربية السعودية تمتلك دورا 
مؤثر وقويا في العالم على المســـتوى 

السياسي واالقتصادي”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة- بنا
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السعودية مهوى األفئدة... 
من البحرين لك الحب أوطانا وشطآني

Û  األفــراح تتجــدد  عــام  فــي كل  ســبتمبر  مــن  األخيــر  األســبوع  فــي 
والمســرات باســتقبال مناســبة حبيبــة للقلــب ينتظرهــا المالييــن من 
البشــر ليعبــروا فيهــا عــن حبهــم وتقديرهــم وأمنياتهــم القلبيــة، هــي 
ذكــرى تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية، فعندمــا نحتفــل جميعا 
بهــذه المناســبة، فإننــا بالشــك نحتفــل بيــوم وطنــي لبلــد ليــس ككل 
بلــدان العالــم وليــس كل بقاع العالــم. إن التهاني والتبريــكات باليوم 
الوطنــي الســعودي ممزوجــة بأجمــل عبــارات الحــب والتقديــر لهــذا 

البنيان القوي.
Û  إنها المملكة العربية الســعودية أهم البلدان في العالم على اإلطالق؛

كونهــا مهبــط الوحــي، وِقبلة أكثر من مليار ونصف المليار نســمة من 
المســلمين منتشــرين علــى جميــع بقاع العالــم، الســعودية هي مهوى 
أفئدتنــا جميعــا نتوجــه إليهــا فــي صلواتنــا ونوافلنــا، وقــد خصهــا 
هللا ســبحانه وتعالــى بهــذه الخاصيــة أنــه جعلهــا في منتصــف الكرة 
األرضية، بلد بكل هذه المواصفات هو في ســويداء قلب كل مســلم، 

حفظها هللا وقيادتها الرشيدة وشعبها الحبيب.
Û  ُكلمــا ُذكــرت الســعودية الشــقيقة ذكــرت معهــا البحرين نســبة للقرب

الشــقيقين  والشــعبين  الوثيقــة  والعالقــات  والوجدانــي  الجغرافــي 
والتاريــخ والمصيــر المشــترك، خصوصــا أن المملكتيــن الشــقيقتين 
ارتبطتا منذ زمن ســحيق بوشــائج قوية من صالت القربى والمحبة 
والمودة، ففي البحرين أقامت البيوت والعائالت النجدية وتجار من 
مناطــق ســعودية شــتى من بينهــا األحســاء، وإلى المنطقة الشــرقية 
توافــدت الهجــرات البحرينيــة طلبــا للعمل والعلــم، وكان التآخي في 
أجمل صوره في زيارات سابقة لملوك المملكة العربية السعودية من 
المغفور له بإذن هللا تعالى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســعود، إلى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل ســعود )عليهم جميعا 

رحمة هللا(.
Û  وفــي العصــر الحديــث، فــإن صــورة عالقــات المحبــة والمــودة بيــن

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى، وخادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملــك 
المملكــة العربيــة الســعودية حفظهما هللا، هي ُصور غاية في الجمال 
وترتســم فيهــا كل ألــوان الحب والتقدير، والتفاؤل بمســتقبل أفضل 
للبلديــن الشــقيقين برغــم ما تكتنف العالم من أزمات تؤثر بشــكل أو 
آخــر علــى االقتصــاد العالمــي، إال أن عالقــات التعــاون المشــترك بين 
المملكتيــن تشــهد كل يــوم إضافــة جديــدة يرتفــع معها البنيــان أكثر 
وتــزداد التطلعــات إلى مزيد من اإلنجــازات والنتائج اإليجابية التي 
تصــب فــي مصلحــة الشــعبين وتدفــع بهــا إلــى األمــام تشــعرنا دومــا 
بالعمــق اإلســتراتيجي للروابــط والعالقــات الوطيــدة واألبدية وبأننا 

في وطن واحد.
Û  مــن المعالــم البارزة في عالقة البحرينيين والســعوديين يأتي جســر

الملــك الفهــد مجســدا أســمى العالقــات في تاريــخ الجزيــرة العربية، 
وهــو ليــس مجــرد جســر مبني مــن الخرســانة والحديد الصلــب، إنما 
هــو شــريان يربــط بيــن قلبين علــى ضفتين، وقبلــه كان كانــت إرادة 
الشــعبين تتجــاوز معانــاة اإلبحار فــي وصول كل طــرف لآلخر بتلك 
القــوارب الصغيــرة الحجــم، وفــي ذلــك، فقــد كتــب الشــاعر غــازي 
القصيبــي قصيــدة جميلــة احتفى بهــا كثير من النقــاد واألدباء حتى 
أصبحت من المعالم البارزة في عالقة البلدين، محفورة في وجدان 
أهل الســعودية والبحرين والخليج العربي قاطبة، ويقول في بعض 

أبياتها:

الــــحــــجــــر  مـــــــــن  درب  ال  الــــــعــــــشــــــق  مـــــــــن  درب 
هــــــــــــــذا الـــــــــــــــــذي طــــــــــــــار بـــــــــــالـــــــــــواحـــــــــــات لـــــلـــــجـــــزر

ســـــــــــاق الـــــــخـــــــيـــــــام إلـــــــــــى الـــــــشـــــــطـــــــآن فــــانــــزلــــقــــت 
عــــــــبــــــــر الـــــــــمـــــــــيـــــــــاه شــــــــــــــــــراع أبـــــــــيـــــــــض الـــــخـــــفـــــر

مــــنــــدفــــع  الـــــــــمـــــــــاء  فـــــــــي  زورق  أرى؟  مــــــــــــــاذا 
ســـــــفـــــــر؟ مـــــــــــــن  مـــــــــــــل  مـــــــــــــا  جـــــــــمـــــــــل  إنـــــــــــــــــه  أم 

وهــــــــــــــــــذه أغـــــــــنـــــــــيـــــــــات الـــــــــــغـــــــــــوص فـــــــــــي أذنـــــــــــي 
ــر ــحــ ــســ ــ ال فــــــــي  ــر  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ شـــــــــــــدوا  الـــــــــحـــــــــداة  أم 

ــي  ــ ــنـ ــ ــوشـ ــ ــوشـ ــ واســـــتـــــيـــــقـــــظـــــت نـــــخـــــلـــــة وســـــــنـــــــى تـ
ق الـــــنـــــخـــــل بــــــــــاألصــــــــــداف والــــــــــــــدرر؟ َمــــــــــــْن طــــــــــــوَّ

هــــنــــا  الـــــــــــــريـــــــــــــاض  إن  أنـــــــــــــــا  أيـــــــــــــــن  ــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ نـ
ــر ــ ــ ــم ــ ــســ ــ ــ ــال ــ ــ مـــــــــــــع الـــــــــمـــــــــنـــــــــامـــــــــة مــــــــــشــــــــــغــــــــــوالن ب

Û  الشــاعر الدبلوماســي الســعودي غازي القصيبي كما هو معروف كان
سفيرا لبالد في المنامة العام 1984، كتب قصيدة في حب البحرين 
التي تعلق بها، وقد كانت لها ذكريات جميلة، يقول في بعض أبياتها:

ــبــــي ــكــ ــــســ ــان فــ الــــــــوصــــــــل  أوان  هـــــــــــذا  بــــــحــــــريــــــن! 
رطــــــــب ومـــــــــــــــن  دور  مـــــــــــن  بــــــــحــــــــريــــــــن  عـــــــــلـــــــــيَّ 

ــي وادخـــــــــلـــــــــي ُحـــــــَرقـــــــي ــ ــ ــون ــ ــجــ ــ تــــنــــفــــســــي فــــــــي شــ
ــي فـــــــي دمـــــــائـــــــي واســــــكــــــنــــــي تـــعـــبـــي ــ ــ ــل ــ ــرســ ــ ــ ــت ــ واســ

ــي  ــ ــتـ ــ ــذبـ ــ ــعـ ــ وســـــــــــــافـــــــــــــري فـــــــــــي عــــــــيــــــــونــــــــي يـــــــــــا مـ
بـــــالـــــهـــــجـــــر.. يــــــا ظـــــمـــــأى الـــــمـــــعـــــطـــــاء.. يــــــا ســغــبــي

يـــــــــا فــــــــرحــــــــتــــــــي.. وريــــــــــــــــــاح الـــــــــيـــــــــأس غــــاضــــبــــة 
ــنــــب  ــعــ ــ ــي.. حـــــيـــــن يــــــــــــذوى مــــــوســــــم ال ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ يـــــــا نـ

Û  خــالل مــن  الســعودي  الوطنــي  باليــوم  البحريــن  أهــل  احتفــاء  إن 
الفعاليــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يذكرنــا بــأن المملكــة 
العربية الســعودية هي أول دولة تفتح ســفارة لها في المنامة، وكان 
ذلــك فــي العام 1970 أي قبل االســتقالل بأكثر من عام، وبعده كانت 
الســعودية أول دولة تعترف باستقالل البحرين في أغسطس 1971 
مباشــرة، ومــن ثــم تشــكلت البدايــات الرســمية فــي المجــاالت كافــة 
السياســية واالقتصادية والتجارية والعســكرية واألمنية والثقافية، 
وفي كل عام تتنوع احتفاالتنا في البحرين بهذه المناســبة العزيزة، 
داعيــن دائمــا هللا ســبحانه وتعالــى أن يــدوم علــى الســعودية عزهــا 
ومجدها تحت قيادتها الرشيدة، وأدام المحبة والمودة بين البلدين 

الشقيقين، ووفقهما لما فيه خير األمة.
Û .السعودية مهوى األفئدة... لك الحب من البحرين أوطانا وشطآني
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وزير اإلعالم: السعودية بخير... الخليج والوطن العربي بخير
تماسكا إال  يــزيــدنــا  ــن  ل ــا  ــن دول ــرار  ــق ــت واس أمــنــنــا  تــقــويــض  مــحــاولــة 

أكــد وزيــر اإلعــالم علي الرميحــي أن ما يربط بيــن مملكة البحريــن والمملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة أكبــر من اختزالــه في كلمات بســيطة، فالتاريخ 
والدم والنســب والمصير المشــترك كلها شــواهد على عمق العالقات األخوية 

المتميزة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين.

وشـــدد وزير اإلعالم علـــى أن المملكة 
العربية الســـعودية هـــي مهبط الوحي 
وقبلـــة أكثر مـــن ملياري مســـلم حول 
والحكمـــة،  العـــدل  وميـــزان  األرض، 
األمتيـــن  لقضايـــا  األول  والحامـــي 
العربية واإلســـالمية، وكل ذلك يجعل 
الشـــقيقة  إلـــى جانـــب  الوقـــوف  مـــن 
الكبـــرى في الســـراء والضـــراء وقوًفا 
إلى جانب الحق، وهي أســـس راسخة 
توارثها اآلباء واألجداد وشكلت لبنات 
صلبـــة في بناء العالقات األخوية بين 

البلدين والشعبين عبر التاريخ.
وأشـــار وزير اإلعالم إلى أن العالقات 
تمثـــل  الشـــقيقتين  المملكتيـــن  بيـــن 

التعـــاون  فـــي  بـــه  يحتـــذى  نموذًجـــا 
واألخـــوة  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة 
الوطيـــدة، ومـــا ُيحاك لتقويـــض أمننا 
واســـتقرار دولنا لن يزيدنا إال تماســـًكا 
ووحـــدة لمواجهة مختلف التحديات، 
فالجميع يعلـــم أن حدود الرياض هي 
المنامة وحـــدود المنامة هي الرياض، 
للملـــك  الشـــهيرة  المقولـــة  مســـتذكًرا 
المؤســـس عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل ســـعود طيـــب هللا ثـــراه فـــي آخـــر 
زيـــارة له لمملكـــة البحريـــن حين قال 

“القلوب مجتمعة إلى يوم الدين”.
وقـــال وزير اإلعالم “ما مـــن دولة في 

العصـــر الحديـــث تعرضـــت لحمـــالت 
تعرضـــت  مثلمـــا  مغرضـــة  إعالميـــة 
المملكة العربية الســـعودية والبحرين، 
لكـــن العالم تفاجأ بالشـــعب الســـعودي 
والبحريني الذي شّكل خط دفاع أول 
والتاريـــخ،  واألرض  الوطـــن  لحمايـــة 
فهنيًئا للســـعودية هذا الشعب وهنيًئا 

للشعب هذا الوطن”.

ختـــام  فـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  وتقـــدم 
تصريحه بخالص التهاني والتبريكات 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  لخـــادم 
ســـعود  آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـلمان 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الملكـــي  الســـمو  الشـــقيقة، وصاحـــب 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز آل ســـعود ولـــي العهـــد نائـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع، 
بهـــذه  الشـــقيق  الســـعودي  وللشـــعب 
المناســـبة العزيزة علـــى قلوبنا جميًعا 
كبحرينيين، مؤكًدا أن مملكة البحرين 
ســـتظل أبد الدهر على موقفها الثابت 
والراسخ في الوقوف صًفا واحًدا إلى 
جانـــب الشـــقيقة الكبـــرى في الســـراء 
والضراء، ســـائالً المولـــى جلت قدرته 
أن يديم على الســـعودية دوام التقدم 
واالزدهـــار والرخـــاء في ظـــل القيادة 

الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

علي الرميحي

المنامة - بنا

البحرين والسعودية دولة واحدة وشعب واحد
يحتذى ــوذج  ــمـ أنـ ــن  ــدي ــل ــب ال ــن  ــي ب ــة  ــاق ــع ال ــة:  ــم ــاص ــع ال ــظ  ــاف ــح م

رفع محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
باســـمه  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
وبالنيابة عن أهالي المحافظة، أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى ملك 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــر الدفـــاع صاحب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
لـــدى  الســـعودية  وســـفير  ســـعود،  آل 
البحرين صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، والشـــعب الســـعودي الشـــقيق 

الوطنـــي  اليـــوم  ذكـــرى  بمناســـبة 
التســـعين للمملكـــة، مشـــيدا بالجهـــود 
المباركـــة للمملكة في خدمة اإلســـالم 
والمســـلمين ونصـــرة القضايـــا العربية 
المرموقـــة  ومكانتهـــا  واإلســـالمية 
دعائـــم  إرســـاء  فـــي  رائـــد  كأنمـــوذج 
الســـالم واألمن واالســـتقرار اإلقليمي 

والعالمي.
وأثنـــى محافـــظ العاصمـــة علـــى عمق 
العالقـــات الوطيـــدة التاريخيـــة التـــي 
تتمتـــع بها مملكـــة البحريـــن والمملكة 
العربيـــة الســـعودية ومـــا تشـــهده مـــن 
تطور مســـتمر فـــي المســـتويات كافة 
انطالقـــا مـــن ثوابـــت ورؤى مشـــتركة 

لقيادتـــي البلدين الشـــقيقين، وتأكيدا 
ووحـــدة  والقربـــى  األخـــوة  لروابـــط 
المصيـــر المشـــترك الـــذي يجمـــع بيـــن 

الشـــعبين، مؤكـــدا أن مملكـــة البحرين 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية بمثابـــة 
دولـــة واحدة وشـــعب واحـــد وامتداد 
البلديـــن  بيـــن  العالقـــة  وأن  واحـــد، 

يحتذى بها في المجاالت كافة.
ودعـــا المولى عز وجـــل أن يديم على 
المملكة العربية السعودية نعمة األمن 
واالســـتقرار والتطـــور واالزدهـــار وأن 
يحفـــظ بـــالد الحرمين الشـــريفين من 
كل سوء ومكروه، وأن يوفقها لخدمة 
األمتين العربية واإلســـالمية في ظل 
قيادتها الرشيدة، متمنيا أن تعود هذه 
المناســـبة على قيادة المملكة وشعبها 

بمزيد من التقدم واالزدهار.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

المنامة - بنا

روابط المملكتين تؤطر التاريخ المشترك
محافـــظ الشـــمالية: مـــا يجمعنـــا بالشـــقيقة الكبـــرى االمتـــداد والعمـــق والمصيـــر

رفـــع محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
مقـــام خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود وإلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  العهـــد  ولـــي 
ســـعود  آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر 
وإلـــى حكومة وشـــعب المملكـــة العربية 
الســـعودية الشقيقة بمناســـبة االحتفال 
باليوم الوطني الـ 90، معتبًرا أن الروابط 
التاريخيـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكتنـــا 
الغاليـــة بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعكس 
المصيـــر المشـــترك النابـــع مـــن االمتـــداد 
والعمـــق التاريخـــي للبلدين الشـــقيقين، 
واصًفـــا أفراح المملكة الشـــقيقة بأفراح 
عالقـــات  تجمعهـــم  الذيـــن  الشـــعبين 
وروابط أصيلة تعكس صادق المشـــاعر، 
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعًيـــا 
البلدين وأن يديم علينا المودة والرحمة 

واأللفة لما فيه الخير للجميع.

وبيـــن المحافـــظ أن جســـر الملـــك فهـــد 
والتطلـــع لجســـر الملـــك حمـــد يعكســـان 
مـــدى الحـــرص علـــى ازدهـــار العالقـــات 
البحرينية الســـعودية، مؤكـــًدا أهميتهما 
وتنامـــي  االســـتراتيجية  الناحيـــة  مـــن 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  العالقـــات 
والتجاريـــة والسياســـية، معتبـــًرا أن مـــا 
يجمـــع البلديـــن الشـــقيقين أكبـــر من أن 
يوصف مـــن خـــالل الكلمـــات والتعابير، 
متمنًيـــا مزيد من العالقـــات الطيبة بين 

علي العصفورالشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا



أكــد عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن ذكرى اليــوم الوطنــي للمملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة هــي مناســبة عزيــزة علــى قلــوب جميــع 
البحرينيين تبعث على الفخر واالعتزاز، مؤكدين عمق العالقات األخوية 
التاريخيــة الوطيــدة التــي تربــط بيــن المملكتين والشــعبين الشــقيقين، 
وما تشــهده هذه العالقات من تطور وازدهار مســتمر بفضل دعم قيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وأخيه 
عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

واعتبـــروا فـــي تصريحـــات لهـــم 
الــــ٩٠  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
أن  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
العالقات الوثيقة بين المملكتين 
الشـــقيقتين هي امتداد تاريخي 
المشـــترك  المصيـــر  يجســـده 
المتينـــة،  األخويـــة  والروابـــط 
منوهين كذلك بما تمثله المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة من 
ثقـــل كبيـــر وعمـــق إســـتراتيجي 
لألمـــن  ضمانـــة  يشـــكل  مهـــم 

واالستقرار في المنطقة.

ذكرى عزيزة على قلوبنا

فمـــن جهتـــه، أكـــد النائـــب األول 
لرئيـــس البرلمـــان العربـــي عـــادل 
عبدالرحمـــن العســـومي أن هـــذه 
قلوبنـــا  علـــى  العزيـــزة  الذكـــرى 
جميعا تأتي فـــي ظل العديد من 
المنجزات التي تشـــهدها المملكة 
والتـــي  الســـعودية،  العربيـــة 
حققـــت نقلـــة تنمويـــة ومشـــاريع 
المجـــاالت؛  شـــتى  فـــي  عمالقـــة 
لتوفير مقومـــات الحياة الكريمة 
الزاهـــر  والمســـتقبل  والرفاهيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  أبنـــاء  لجميـــع 
السعودية، مســـتذكرين في هذه 
المناسبة المســـيرة المباركة التي 
طيـــب  المؤســـس  الملـــك  بدأهـــا 
هللا ثـــراه فـــي توحيد البـــالد من 
بعـــد الفرقـــة والشـــتات، ووضـــع 
طريـــق  فـــي  األولـــى  الخطـــوات 

البنـــاء والعطـــاء واالزدهـــار لهذه 
البـــالد الطاهـــرة، وتابع المســـيرة 
ثابتـــة  بخطـــى  البـــررة  أبنـــاؤه 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 

واالزدهار لهذا الوطن.
وأشـــار العسومي إلى أن المملكة 
العربيـــة الســـعودية هـــي العمـــق 
العربـــي  للخليـــج  اإلســـتراتيجي 
لألمـــن  الضامـــن  وللعـــرب وهـــي 
المنطقـــة ومـــا  فـــي  واالســـتقرار 
قدمته من تضحيات في مختلف 
الظـــروف لدعم القضايـــا العربية 
المواقـــف  تؤكـــد  واإلســـالمية 
الدائمـــة للقيادة الســـعودية على 
مدى التاريخ ومساندتها الدائمة 
الراميـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
لتحقيق األمـــن االزدهار والتقدم 
والسالم لمختلف شعوب العالم.

امتداد تاريخي ومصير مشترك

بـــدوره، أكد رئيس اللجنة المالية 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
الســـلوم  صبـــاح  أحمـــد  النائـــب 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أن 
اإلســـتراتيجي  العمـــق  تمثـــل 
المملكـــة  وأن  المنطقـــة،  لـــدول 
العربيـــة الســـعودية بقيادة خادم 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
تشـــهد إنجازات فريدة وبصمات 
واضحـــة في مختلـــف األصعدة، 
مشـــيدا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 

بذلتها المملكة العربية السعودية 
وقيادتهـــا قـــوات التحالف لدعم 
الشـــرعية في اليمن ومســـاهمتها 
اإلغاثيـــة  الجهـــود  تعزيـــز  فـــي 
واإلنســـانية باإلضافة إلى تأمين 
الممرات المائية بما يحقق السالم 

واالستقرار لدول المنطقة.
إن  الســـلوم  النائـــب  وقـــال 
العالقات الوثيقة بين المملكتين 
الشـــقيقتين هي امتداد تاريخي 
المشـــترك  المصيـــر  يجســـده 
المتينـــة،  األخويـــة  والروابـــط 
مشيًدا في الوقت ذاته بالتعاون 
المشـــترك  البرلمانـــي  والتنســـيق 

بين البلدين.
وأشـــار إلـــى أن التبـــادل التجاري 
بشـــكل  ســـيزداد  البلديـــن  بيـــن 
أكبر وســـينمو مع تشـــييد جســـر 
الملك حمد وســـيعزز من المكانة 
باإلضافـــة  بينهمـــا  التجاريـــة، 
إلـــى مســـاهمته بشـــكل أكبـــر في 

انتعاش الحركة االقتصادية.

عالقات حميمة ومتجذرة

وأكـــد النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أن 
الريـــادي  دورهـــا  فـــي  مســـتمرة 
كدولـــة مركزيـــة ومحوريـــة فـــي 
إقليمـــي  تأثيـــر  وذات  المنطقـــة 
فـــي  رئيســـي  ومؤثـــر  ودولـــي 

السياســـة العالمية؛ نظرا لمكانتها 
وقوتهـــا االقتصاديـــة ومـــا تملكه 
ومكانـــة  دوليـــة  عالقـــات  مـــن 
اإلســـالمي  العالـــم  فـــي  عظيمـــة 
وثقلهـــا السياســـي فـــي المحافل 
فـــي  إيجابـــي  ومؤثـــر  العالميـــة 

القرار الدولي.
العالقـــات  إن  الـــذوادي  وقـــال 
وثيقـــة  الســـعودية  البحرينيـــة 
القيادتيـــن  بيـــن  وتاريخيـــة 
والشـــعبين الشـــقيقين تجمعهمـــا 
أواصـــر القربـــى وعالقـــة األخوة 
زمـــن  فـــي  والتعـــاون  والترابـــط 
اآلبـــاء واألجـــداد ضمـــن مســـيرة 
عريضـــة تجمـــع البلدين ويشـــهد 
عليها التاريخ في الرابط الوثيق 
والعالقات الحميمـــة والمتجذرة 
في التاريخ العربـــي والخليجي، 
وتعتبـــر العالقـــة اليـــوم نموذجـــا 
للتنســـيق المشـــترك فـــي تحقيق 
األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة 
األمتيـــن  بقضايـــا  واالهتمـــام 

العربية واإلسالمية.

مسيرة حافلة باإلنجاز والعطاء

مـــن جهتـــه، أشـــاد النائـــب عمار 
البنـــاي رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة 
الدائمة لحقوق اإلنسان بمجلس 
األخويـــة  بالعالقـــات  النـــواب 
التاريخية المتميـــزة التي تربط 

مملكة البحرين بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، لتاريخهـــا 
الطويل المنطلق من مبدأ األسرة 
المشـــترك،  والمصيـــر  الواحـــدة 
المباركـــة  المســـيرة  إلـــى  الفتـــا 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
الحافلـــة باإلنجـــاز والعطاء، وما 
حققتـــه مـــن إنجـــازات حضارية 
خالل السنوات الماضية، متمنيا 
والتطـــور  التقـــدم  مـــن  المزيـــد 
العربيـــة  للمملكـــة  والرخـــاء 

السعودية ولشعبها الشقيق.
ونوه النائب البناي بالدور الكبير 
الذي تقـــوم به الشـــقيقة الكبرى 
فـــي قيادة قضايـــا األمة العربية 
واإلســـالمية والدفـــاع عن أمنها 
ووحدتها، والحفاظ على الســـلم 

القومي العربي.
كمـــا أكـــد المكانـــة الكبيـــرة التي 
يحتلهـــا الشـــعب الســـعودي في 
الذيـــن  البحريـــن،  أهـــل  قلـــوب 
وحـــدة  علـــى  حافظـــوا  لطالمـــا 
المشـــتركة،  األخويـــة  الروابـــط 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  متمنيـــا 
الســـعودي،  للشـــعب  واالزدهـــار 
والســـعادة  الصحـــة  وموفـــور 
والعمـــر المديد لخـــادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود؛ لمواصلة 

مسيرة النماء والتقدم.

عالقة متوارثة من األجداد

مـــن جانبه، قـــال النائـــب محمد 
المملكـــة  إن  بوحمـــود  خليفـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
اإلســـتراتيجي  العمـــق  تشـــكل 
أســـس  علـــى  أزليـــة  وعالقـــة 
تاريخيـــة متوارثـــة مـــن اآلبـــاء 
واألجداد وحب المملكة العربية 
مملكـــة  حـــب  مـــن  الســـعودية 
لهمـــا  بـــوالء وانتمـــاء  البحريـــن 
كمـــا عبر عنهـــا الملك المؤســـس 
عبدالرحمـــن  بـــن  عبدالعزيـــز 
)طيب هللا ثـــراه( بقوله “القلوب 

مجتمعة”.
دور  ينكـــر  ال  قائـــال،  وأضـــاف 
المملكة العربية الســـعودية على 
الخليجـــي واإلقليمـــي  الصعيـــد 
والدولـــي فـــي دعـــم االســـتقرار 
واألمـــن وتعزيـــز فـــرص النمـــاء 
لفضلهـــا  جاحـــد  إال  واالزدهـــار 
وفضل قادتها الكرام. وقال إننا 
فـــي مملكـــة البحريـــن نســـتذكر 
دائما المواقف المشرفة للشقيقة 
الكبـــرى تجـــاه مملكـــة البحريـــن 
والتي هي مبعـــث فخر واعتزاز 
لـــكل بحريني يعيـــش على هذه 

األرض الطيبة.

عبدالله الذوادي

المنامة - بنا

السعودية عمق إستراتيجي وضمانة الستقرار المنطقة
الــعــاقــات الــمــشــتــرك يطغى عــلــى  الـــواحـــدة والــمــصــيــر  ــرة  ــ بــرلــمــانــيــون: مــبــدأ األس

فنانون بحرينيون يهنئون السعودية باليوم الوطني
هنــأ عــدد مــن الفنانيــن البحرينيين قيادة وشــعب المملكــة العربية 
الســعودي،  الوطنــي  لليــوم   90 الـــ  الذكــرى  بمناســبة  الســعودية؛ 
مؤكدين عمق العالقات البحرينية الســعودية التي تجســد نموذجا 

يتحذى به في العالقات بين الدول.
وأكــدوا أن ذكــرى اليوم الوطني الســعودي من المناســبات الغالية 
والعزيزة على أهل البحرين جميعا، منوهين بما تشهده السعودية 
مــن تطــور مبهــر وإيجابي علــى مختلف األصعدة فــي العهد الزاهر 
لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، 
مثمنيــن الــدور المهم للمملكة العربية الســعودية فــي تثبيت دعائم 
األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، ومواجهــة التحديــات الكبيــرة 

والمتعددة التي تهدد األمن العربي واإلقليمي.

مشاعر مليئة بالحب

وقـــال الفنـــان البحرينـــي محمد 
عبدالرحيـــم: نقـــدر الـــدور المهم 
للمملكـــة العربية الســـعودية في 
تثبيت دعائم األمن واالســـتقرار 
ومواجهـــة  المنطقـــة،  فـــي 
التحديـــات الكبيـــرة والمتعـــددة 
العربـــي  األمـــن  تهـــدد  التـــي 
واإلقليمـــي، وتصديها للتدخالت 

واألطماع الخارجية.
الوطنـــي  اليـــوم  فـــي  وأضـــاف: 
تســـعني  ال  المجيـــد  الســـعودي 
ترجمة كل مشـــاعر الحب الكبير 
في نفســـي  لهـــذا البلـــد العظيم، 
الذي يكن له كل بحريني مشاعر 
فياضـــة مـــن الحـــب واالحتـــرام، 
حيث للمملكة العربية السعودية 
وقفات لن ينساها أهل البحرين، 
الواجـــب أن نؤكـــد دائمـــا  ومـــن 
دعمنـــا المطلـــق لبـــالد الحرميـــن 
الشـــريفين لـــكل ما يحفـــظ أمنها 

واستقرارها.
وفي حديثه عن مشاركاته الفنية 
في المملكـــة العربية الســـعودية 
قـــال عبدالرحيـــم: لقد ســـبق لي 

المشاركة في المجاالت المتعلقة 
المملكـــة  فـــي  والغنـــاء  بالفـــن 
الشـــقيقة، فهي ســـباقة في دعم 
وتشـــجيع الفنانيـــن الخليجيين، 
كما عبـــرت عن حبي للســـعودية 
عبر إطالق أغنية وطنية تتغنى 
بحـــب هـــذا البلـــد العزيـــز، وهـــي 
أغنيـــة “ولـــي عهـــد الخيـــر” التي 
المملكـــة  أمجـــاد  عـــن  تحدثـــت 
وخطـــوات االنفتـــاح التاريخيـــة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولي العهد الســـعودي، 
وأهديها اليوم بكل فخر ومحبة 
لـــألرض الطاهـــرة بلـــد الحرمين 

الشريفين وشعبها الشقيق.

الكلمة السعودية راقية 

أما الشـــاعر يونس سلمان، فقال 
إن العالقات البحرينية السعودية 
نموذجا يتحذى به في العالقات 
األخوية بين البلدين الشـــقيقين، 
وهي عالقـــات تزداد نموا بفضل 
توجيهات واهتمـــام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة المفدى وأخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ملك المملكة العربية السعودية.

مـــن  العديـــد  قدمـــت  وأضـــاف: 
المملكـــة  حـــب  فـــي  القصائـــد 
حيـــث  الســـعودية،  العربيـــة 
تفيـــض المشـــاعر دائمـــا بالحـــب 
الصـــادق والعميـــق عندما يتعلق 
األمر بالشـــقيقة الكبرى، والكلمة 
الســـعودية كذلك تتميـــز بالرقي 
إلـــى  مباشـــرة  كلماتهـــا  وتصـــل 
القلـــب والمشـــاعر، ومـــا نقدمـــه 
نحن شعراء البحرين من قصائد 
حب وعشـــق للسعودية ال يخرج 
عن ذلك الشـــعور، فكل إشـــعارنا 
تتســـم بكلمـــات صادقـــة تترجم 
مشـــاعرنا وحبنـــا العميـــق والـــال 
محدود للسعودية وأهلها الكرام. 
وقال: تجسيدا للعالقة الوطيدة 
بيـــن المملكتيـــن، تشـــرفت هـــذا 
أغنيـــة جديـــدة  العـــام بصياغـــة 
المملكـــة  مكانـــة  عـــن  تتحـــدث 

العربية الســـعودية قيادة وشعبا 
وحبها في قلـــوب الجميع، وهي 
أغنية من أداء الفنان الســـعودي 
الشـــاب متعب الشـــعالن وألحان 
وتوزيع المـــوزع البحريني أحمد 

أسدي وإخراج إيناس يعقوب.

فرحتنا واحدة

من جهتها، قالت الفنانة شـــفيقة 
البحريـــن  مملكـــة  إن  يوســـف 
العربيـــة  بالمملكـــة  ترتبـــط 
الســـعودية بالعالقـــات األخويـــة 
والتاريخيـــة الراســـخة، وقالـــت: 
إن العالقـــات القويـــة التي تجمع 
الجغرافـــي  والقـــرب  البلديـــن 
واالجتماعـــي والثقافـــي، ســـاهم 
في تعزيز التقارب بين الشعبين 
الشـــقيقين منذ القـــدم، ففرحتنا 
واحـــدة في هـــذا اليوم الســـعيد، 
ونحن دائما مـــع المملكة العربية 
السعودية في السراء والضراء.

وســـعادتي  فرحتـــي  وأضافـــت: 

ال  الســـعودي  الوطنـــي  باليـــوم 
تختلـــف عن شـــعوري فـــي العيد 
فنصفـــي  البحرينـــي،  الوطنـــي 
باألفـــراح  يتغنـــى  الســـعودي 
ألحبابـــي  ويشـــتاق  الســـعودية، 
وعائلتي هناك، وال تصف كلماتي 
أكنهـــا  التـــي  المحبـــة  البســـيطة 
فـــي قلبي لهذه المملكـــة العريقة 

ولشعبها األصيل.

تطور الحركة الفنية

وعبر الفنـــان أحمد مبارك مجلي 
عـــن بالـــغ اعتـــزازه لمـــا وصلـــت 
إليـــه المملكة العربية الســـعودية 
من تقـــدم وتطـــور ملحوظ على 
مختلـــف األصعدة والمســـتويات 
في العهد الزاهر لخادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيز ملـــك المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
الفنيـــة  الحركـــة  أن  وأضـــاف: 
والثقافيـــة والدرامـــا الســـعودية 

شهدت تطورا ملحوظا، وأصبح 
الفنـــان الســـعودي رقما أساســـيا 
في األعمـــال الدرامية الخليجية 
والعربيـــة باإلضافـــة إلـــى إنتـــاج 
المملكـــة ألعمال درامية ســـتظل 
المشـــاهد  ذاكـــرة  فـــي  خالـــدة 

العربي.
تشـــرفت  لقـــد  بالقـــول:  وتابـــع 
بالعمـــل مـــع إخـــوة مـــن الفنانين 
الســـعوديين فـــي أعمـــال درامية 
استحســـان  نالـــت  مختلفـــة 
الجمهور في البلدين الشـــقيقين 
بشكل خاص، وهو ما يبعث على 
الســـعادة في نفوســـنا، إذ نشـــعر 
أن األعمـــال التـــي نقدمها أصبح 
لهـــا صـــدى كبيـــرا لدى المشـــاهد 

الخليجي والعربي.
وتمنى مجلي فـــي ختام حديثه 
كل التوفيق والســـداد لمســـاعي 
المملكـــة العربية الســـعودية في 
فـــي  واألمـــان  األمـــن  اســـتتباب 
المنطقة، ودوام التقدم والرخاء 

للشعب السعودي الكريم.

 

شفيقة يوسف
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المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي 
أحالـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  بـــأن 
متهمـــة للمحكمة الصغـــرى الجنائية 
لمخالفتها إجراءات الحجر المنزلي 
انتشـــار  لمنـــع  عليهـــا  المفـــروض 
فيروس كورونا المستجد وتسببت 

بتعريض اآلخرين للعدوى.
هـــذا وكانـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
قـــد أبلغـــت النيابة العامـــة عن قيام 
الحجـــر  إجـــراء  بمخالفـــة  متهمـــة 
المنزلي الـــذي فرض عليها احترازًيا 
فيـــروس  انتشـــار  دون  للحيلولـــة 
كورونا بســـبب مخالطتها لمصابين، 
وقد ثبـــت أنها وأثناء فتـــرة الحجر 
قـــد  عليهـــا  المفـــروض  االحتـــرازي 
غادرت مقر سكنها وتوجهت لتجمع 
عائلـــي بمنـــزل أحد أقاربهـــا وبعدها 
وبعـــد  مرضيـــه  بأعـــراض  أحســـت 
بفيـــروس  ثبـــت إصابتهـــا  الفحـــص 
التتبـــع  وبعـــد  المســـتجد،  كورونـــا 
وفحـــص المخالطيـــن ثبـــت إصابـــة 

عدد 6 أشخاص بفيروس كورونا.
العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت  هـــذا 
إجراءاتها فور ورود البالغ، وأمرت 
بإحالة المتهمـــة للمحاكمة الجنائية، 
مشـــيًرا إلى أن العقوبـــة المقررة عن 
هـــذه الجريمـــة هـــي الحبـــس الـــذي 
يصل إلى 3 ســـنوات والغرامة التي 
وقـــد  دينـــار،  آالف   10 إلـــى  تصـــل 
تحدد جلسة 29 سبتمبر 2020 لنظر 
الصغـــرى  المحكمـــة  أمـــام  القضيـــة 

الجنائية.

محاكمة متهمة خالفت الحجر المنزلي

الصالح: فتح آفاق جديدة مع السلطة القضائية

التزموا بالتوصيات وال تضيعوا الجهود المبذولة

الرقميـــة العدالـــة  بمجـــال  المطلوبـــة  التشـــريعية  التدابيـــر  مناقشـــة 

ــون ــة الطاعـ ــة بجائحـ ــاة الجماعـ ــوا صـ ــم... أوَقفـ ــن أجدادكـ ــوا مـ تعلمـ

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أهمية صوغ رؤى وأفكار تحقق النهضة 
والتطـــور والتقـــدم للوطن، وُتســـهم في 
التشـــريعات  منظومـــة  وتقويـــة  تعزيـــز 
الوطنيـــة، التـــي تعتبـــر إحـــدى الركائـــز 
والنجاحـــات  للمنجـــزات  األساســـية 
التي تشـــهدها مملكـــة البحرين في ظل 
البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي  المشـــروع 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وهـــو ما يؤكد ضـــرورة فتح 
آفـــاق جديـــدة لتحقيق شـــراكة وتعاون 
مـــع الســـلطة القضائية، ووضع األســـس 
التشـــريعات  مـــع  للتعامـــل  والركائـــز 
والقوانيـــن، وفًقـــا لمـــا تحتاجـــه مملكـــة 
البحرين لمواكبـــة  التطوير والتحديات 
فـــي العديد مـــن المجاالت، وصـــواًل إلى 
تحقيـــق النهضة الشـــاملة التي ننشـــدها 

جميًعا.
جـــاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الجلســـة 
الحواريـــة التـــي عقدت عن بُعـــد صباح 
أمـــس )األربعاء( تحت عنـــوان “التدابير 
التشـــريعية المطلوبة في مجال العدالة 
الرقمية”، والتي نظمها مجلس الشـــورى 

التمييـــز،  محكمـــة  رئيـــس  بمشـــاركة   
نائـــب رئيس المجلـــس األعلـــى للقضاء 
المستشـــار عبدهللا بن حسن البوعينين، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزيـــر 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة، والنائـــب العـــام علي بـــن فضل 

البوعينيـــن، واألميـــن العـــام للتظلمـــات 
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس 
والمحتجزيـــن نـــواف محمـــد المعـــاودة 
وممثليـــن عـــن المجلس األعلـــى للمرأة، 
حيـــث أكـــد عزم مجلـــس الشـــورى على 
تعزيـــز التعـــاون مـــع الســـلطة القضائية 
بالشـــكل الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز البنية 
التشـــريعية التـــي تســـاند عمل الســـلطة 
القضائيـــة، إضافـــة إلـــى تقديـــم الدعـــم 
والمســـاندة للوصول إلى بناء تشريعات 
وســـن قوانين تسهم في تعزيز منظومة 
العمـــل الوطنـــي فـــي جميـــع المياديـــن، 
مشيدا بدور السلطة القضائية وجهودها 
المســـتمرة لمواكبـــة التطـــور والتحديث 
والتدابيـــر التي تحمـــي وتصون حقوق 
المتقاضين، وتضمن حسن سير العدالة 

وتحقيقها.

قـــال الشـــيخ مجيـــد العصفـــور “إننـــا اليوم 
بأشـــد الحاجة إلدراك قيمة تضافر جهودنا 
تســـود  التـــي  الجائحـــة  لمواجهـــة  جميعـــا 
العالـــم”، مؤكـــدا أن المرجعيات الدينية في 
أرجـــاء العالـــم كافة شـــددت علـــى ضرورة 
عـــن  تصـــدر  التـــي  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الفريـــق الطبي المختص، وأنه من الوطنية 
وااللتـــزام الديني تقدير للجهود التي يقوم 
الجائحـــة  لمجابهـــة  الوطنـــي  الفريـــق  بهـــا 
والجهـــود الحكومية الموازيـــة التي راعت 
ظروف المواطنين في هذه الفترة، وتذكير 
الجميـــع بضرورة عدم التهـــاون في تطبيق 

اإلجراءات الصحية.
وأضـــاف أن ديننـــا الحنيـــف يقـــدم حفـــظ 
فـــال  الجماعيـــة،  العبـــادات  النفـــوس علـــى 

ينبغي لنا التساهل في ذلك.
وأشـــاد عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 

اإلســـالمية ســـيد جميـــل محمـــد بالجهـــود 
الكبيـــرة التـــي تبذلها القيادة الرشـــيدة؛ من 
أجل مكافحة وباء كرونا، مشـــيدا بمساعي 
الفريـــق الوطنـــي الطبي بقيـــادة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ من أجل 
مكافحة الوباء بشكل استباقي.

وأرجـــع ســـيد جميـــل ســـبب ارتفاع ســـقف 
اإلصابـــات إلـــى عـــدم االلتـــزام بالتوصيات 
االحترازيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق الوطنـــي 
الطبي، وعـــدم تجنب التجمعـــات التي من 

شأنها أن ترفع الزيادة في عدد المصابين.
وقـــال “إن الشـــريعة الغّراء تولـــي االهتمام 
األكبر لحفـــظ النفس وجعله من األولويات 
عند المزاحمة وترّجـــح الجانب األهم على 
المهم، والعقل كذلك حاكم في هذا المورد”.
وقـــال “مـــّرت البحريـــن فيمـــا ســـبق وفـــي 
عهـــد األجـــداد بجائحـــة الطاعـــون الفاتـــك 
كمـــا رواها الســـلف عن أســـالفهم وتعّطلت 
والجوامـــع  المســـاجد  وأقفلـــت  الشـــعائر 
أبوابها”، مضيفا “وفي تلك الوقائع الماضية 
الحـــس  علـــى  قويـــة  داللـــة  تاريخنـــا  مـــن 
الدينـــي واتباع أهل العلـــم في ترجيحاتهم 
واالمتثـــال لتوصياتهـــم وفتواهـــم، وفيهم 
الفقهـــاء األعـــالم كالفقيه الشـــيخ أحمد بن 
حـــرز الجدحفصـــي )طـــاب ثـــراه( وكالعالـــم 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى الشـــيخ قاســـم 

المهزع”.

مجلس الشورى يعقد جلسة حوارية عن التدابير التشريعية في مجال العدالة الرقمية

سيد جميل محمد

عدنان الوداعي

مجيد العصفور

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - بنا

المنامة - بنا

للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
األعلـــى للبيئة محمـــد مبارك بن دينة، 
دعـــم مملكة البحرين للمســـاعي التي 
تقوم بهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وجمهوريـــة اليمـــن لتحاشـــي وقـــوع 
كارثة بيئية في منطقة البحر األحمر.
جـــاء ذلك أثنـــاء الدورة االســـتثنائية 
العـــرب  الـــوزراء  مجلـــس  الجتمـــاع 
المســـؤولين عن شـــؤون البيئـــة، التي 
عقـــدت عبـــر االتصـــال المرئي بشـــأن 
ســـفينة “صافر” الراسية قبالة ساحل 

محافظة الحديدة غربي اليمن.
فـــي  بمداخلـــة  دينـــة  بـــن  وأثنـــى 
االجتماع على جهود الهيئة اإلقليمية 
للمحافظـــة علـــى بيئـــة البحـــر األحمر 
وخليـــج عدن، مؤيـــدا القـــرار الصادر 

عن االجتماع.
وأيـــد قرار الدول األعضاء والرئاســـة 
الخارجيـــة  وزراء  إلـــى  األمـــر  برفـــع 
العرب التخاذ ما يرونه مناســـبا ضمن 
صالحياتهـــم فـــي شـــأن التعامـــل مع 

الوضع الحالي للسفينة.

تأييد لمساعي السعودية لتحاشي كارثة “صافر”

استضاف نادي روتاري سيف البحرين 
فـــي لقائه االعتيادي الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة البركـــة المصرفيـــه عدنـــان 
يوســـف. وبعـــد تقديمـــه إلـــى الحضور 
مـــن قبل مديـــرة خدمات النـــادي نورة 
الحـــداد تحـــدث يوســـف ومـــن خـــالل 
خبرتـــه المصرفية الطويلـــة عن تاريخ 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  البنـــوك  تطـــور 
وموقـــع البحريـــن اليـــوم عالميـــا وفي 
المنطقـــه العربيه والخليجيـــة المتميز، 
باإلضافـــة إلـــى أن البحريـــن فـــي هـــذا 
المجـــال تمتلك ســـمعة ممتـــازة عالميا 
بفضـــل تطورهـــا وتقيدهـــا بالقوانيـــن 
الدوليـــة المنظمـــه للمعامـــالت البنكية 

والمصرفية.
االزمـــة  إلـــى  أيضـــا  يوســـف  تطـــرق 
هبـــوط  مـــن  تبعهـــا  ومـــا  االقتصاديـــة 
إلـــى جائحـــة  ألســـعار النفـــط وصـــوالً 
علـــى  مجتمعـــة  وأثرهـــا  الكورونـــا 

البحريـــن  وعلـــى  العالمـــي  االقتصـــاد 
ومنطقتنـــا الخليجية خاصـــة. والحزم 
مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  االقتصاديـــة 
البحريـــن للعمـــل علـــى الحد مـــن تأثير 
هذه األزمة على المواطنين اقتصاديا.

وعقـــب كلمتـــه أجـــاب عدنان يوســـف 
عـــن األســـئلة التـــي وجهـــت إليـــه مـــن 
أعضـــاء  مـــن  كانـــوا  الذيـــن  الحضـــور 
النادي والنـــوادي البحرينية والمنطقة 

والعديد من ضيوفه.

عدنان يوسف ضيف لقاء “روتاري سيف البحرين”

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبلت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة، أمـــس، بمكتبها بالديـــوان العام 
للوزارة، ســـفير  جمهوريـــة كوريا المعين 

.Hae Kwan Chung لدى المملكة
وأعربـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة عـــن 
عالقـــات  لمســـار  وتقديرهـــا  اعتزازهـــا 

الصداقة والتعاون.
وهنأ الســـفير الكوري، البحرين بالتوقيع 
علـــى إعـــالن تأييـــد الســـالم مـــع دولـــة 
إسرائيل، مثمًنا جهود المملكة في تعزيز 

وحفظ األمن واالستقرار في المنطقة.
وجـــرى بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

السفير الكوري يهنئ البحرين بإعالن السالم

”G20“ إشادة عالمية برئاسة السعودية لمجموعة
حشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات “كورونا”

شـــارك وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني عبر 
االتصال االلكتروني المرئي، أمس، في االجتماع 
الوزاري الثالث عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 
)3G( بمشـــاركة كل من اليابان التي تولت رئاســـة 
G20 العـــام 2019م، والمملكة العربية الســـعودية 
التي تتولى رئاسة G20 العام 2020، والجمهورية 
العـــام   G20 رئاســـة  ســـتتولى  التـــي  اإليطاليـــة 
2021م، علـــى هامـــش انعقـــاد الـــدورة الخامســـة 

والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وتمت مناقشـــة التحديات التي واجهت المجتمع 
الدولي بســـبب جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19( والجهـــود التـــي تبذلهـــا مجموعـــة العشـــرين 
)G20( واألمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا ذات 
الصلة، وتعزيز التعاون الدولي الفعال والحوكمة 

العالمية الشـــاملة للجميع في التصدي للتحديات 
التـــي تواجه الـــدول، كما تم اســـتعراض عدد من 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
 )3G( وصـــدر عـــن مجموعـــة الحوكمـــة العالميـــة
بيان أشـــادوا فيه بالقيادة القوية للمملكة العربية 
الســـعودية لمجموعة العشرين في حشد الجهود 
الدولية لمواجهة التحديات الهائلة التي شـــكلتها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، عبر عقد 
قمـــة القـــادة االســـتثنائية االفتراضيـــة لمجموعة 
العشـــرين عـــن فيـــروس كورونـــا فـــي 26 مـــارس 
2020، واالجتمـــاع االســـتثنائي لـــوزراء خارجية 
مجموعة العشرين في 3 سبتمبر 2020؛ لمناقشة 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون الدولـــي للتعافـــي مـــن آثار 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، إضافة إلى 
رفـــع مســـتوى الجاهزيـــة لألزمـــات المســـتقبلية، 
وإطـــالق خطـــة عمـــل مجموعـــة العشـــرين فـــي 

الوقت المناســـب والنهوض بها لتنسيق االقتصاد 
العالمي والعمل.

وأشادوا بجهود مجموعة العشرين المستمرة في 
النهوض بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
للعـــام 2030، والتركيز على دعـــم البلدان النامية 

في جهودها التنفيذية.

المنامة - وزارة الخارجية

البقالي يستعرض “االستدامة” بالمؤتمر الدولي لأللمنيوم
التشـــغيلية العمليـــات  وكفـــاءة  الســـامة  علـــى  الحـــرص  أكـــد 

شـــارك الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
البحرين)ألبـــا(، علـــي البقالـــي، كمتحـــدث 
رئيســـي فـــي المؤتمـــر الدولـــي لأللمنيوم 
2020 الـــذي تنظمـــه Fastmarkets على 
المنصـــة االفتراضيـــة، الذي عقـــد من 21 

وحتى 23 سبتمبر 2020.
كمـــا انضم البقالي إلى عدد من الرؤســـاء 
إنتـــاج  شـــركات  لكبـــرى  التنفيذييـــن 
نقـــاش  فـــي جلســـة  العالميـــة  األلمنيـــوم 
ركـــزت  ســـبتمبر   22 بتاريـــخ  تنفيذيـــة 
على عـــدد مـــن القضايـــا المعاصـــرة التي 
تواجههـــا صناعة األلمنيـــوم، مثل جائحة 
واإلجـــراءات  التأثيـــرات   ،”19 “كوفيـــد 
والتوقعات، أساسيات األلمنيوم - خلفية 

النهائيـــة،  المنتجـــات  صناعـــات  عامـــة، 
وســـلط  األلمنيـــوم.  وإمـــدادات  الصيـــن 
البقالـــي الضـــوء علـــى اســـتراتيجية ألبـــا 
 ”19 “كوفيـــد  لجائحـــة  االســـتجابة  فـــي 

والدروس المستفادة، وشدد على حرص 
الشـــركة على الســـالمة وكفاءة العمليات 
التشـــغيلية، وهيكلـــة التكلفـــة المبســـطة. 
فـــي   ”Fireside Chat“ جلســـة  وفـــي 

المؤتمر، قال البقالي عن استراتيجية ألبا 
في مجال االســـتدامة وتأثير الشركة في 

المجتمع: 
“االســـتدامة ال تقتصر فقط على عمليات 
اإلنتاج الخضراء، بل تتجاوز ذلك لتشمل 
جميع الجهـــود المبذولة من أجل تحقيق 
حيـــث  مـــن  ســـواء  المجتمـــع،  مصلحـــة 
حمايـــة البيئة أو المســـؤولية االجتماعية 

أو مبادئ الحوكمة. 
وللتحـــول الســـريع نحو االســـتدامة، كان 
للشـــركة العديد من المبادرات مثل البدء 
فـــي إنشـــاء مصنـــع معالجـــة بقايـــا بطانة 
خاليا الصهر - األول من نوعه في منطقة 

الخليج - والمقرر اكتماله في 2021”.

عسكر - ألبا

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

علي البقالي مشاركا في المؤتمر 
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المنامة - وورك سمارت

شــاركت “صلــة الخليــج” كــراٍع فضي لمؤتمــر “البحريــن االفتراضية 
2020” الــذي أقيــم مؤخرا بتنظيم من شــركة وورك ســمارت إلدارة 

الفعاليات وجمعية البحرين لشركات التكنولوجيا “ِبِتك”.

الخليـــج”  “صلـــة  واغتنمـــت 
مشـــاركتها في هذا الحدث البارز 
في عـــرض تجربتهـــا الرائدة في 
مجـــال إدارة خدمـــة المتعاملين 
وإدارة مراكز االتصال باعتبارها 
شـــريكًا تقنيـــًا واستشـــاريًا ألكثر 
حكوميـــة  مؤسســـة   26 مـــن 
وخاصـــة نشـــطة فـــي قطاعـــات 

الخدمات.
وقدمت الشـــركة عرضـــًا لخطتها 
علـــى  تركـــز  التـــي  المســـتقبلية 
تقديـــم أفضـــل الحلـــول التقنيـــة 
المتطـــورة فـــي مجـــال تجـــارب 
المتعاملين بجودة عالية استنادًا 
إلى حلـــول وأنظمـــة الروبوتات، 
إضافًة إلى االستفادة من تقنيات 
لتحســـين  الـــذكاء  االصطناعـــي 
مستويات الجودة ورضا العمالء 

جميـــع  فـــي  مســـتدامة  بصـــورة 
خدماتهـــا للقطاعيـــن الحكومـــي 

والخاص، محليًا وإقليميًا.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
“صلـــة الخليج” فـــراس أحمد، أن 
رعايـــة “صلـــة الخليـــج” للمؤتمـــر 
تؤكد على اهتمام الشـــركة بدعم 
ومواكبـــة التغيـــرات المتســـارعة 
فـــي عالـــم األعمـــال خاصـــًة فـــي 
كمـــا  الراهنـــة،  الظـــروف  ظـــل 
تعكس حرصها على العمل بروح 
“فريق البحرين” لتقديم خدمات 
متطـــورة وفق أحـــدث التقنيات 
واألنظمـــة، فضالً عـــن دفع عجلِة 
وتحقيـــق  المســـتدامة  التنميـــة 
أهـــداف برنامـــج عمـــل الحكومة 

.”2019-2022

“صلة الخليج” راعيا فضيا 
لـ“البحرين االفتراضية”

4.5 مليــار دينــار حجم القــروض الشــخصية بنهايــة يوليو

ارتفاع الميزانية الموحدة للمصارف إلى 212 مليار دوالر

ارتفعــت الميزانيــة الموحــدة للجهــاز المصرفــي فــي البحرين إلى 212 مليــار دوالر أميركي بنهاية يوليو الماضي حســب أحد البيانات التي نشــرها 
مصرف البحرين المركزي أمس األول في مؤشر على نمو القطاع المصرفي.

وتظهـــر األرقـــام أن الموازنـــة الموحـــدة 
ارتفعـــت بصـــورة طفيفـــة بمقـــدار 7.5 
مليـــارات دوالر خـــالل هـــذه الفترة في 
الوقـــت الـــذي اســـتمر فيـــه القطـــاع في 
النمو واســـتقطاب الودائع رغم استمرار 
تفشي جائحة كورونا والتي أثرت على 
معظـــم مفاصـــل االقتصاد فـــي المملكة 

والعالم.
التجزئـــة،  بنـــوك  ميزانيـــة  ونمـــت 
لألفـــراد  خدماتهـــا  تقـــدم  التـــي  وهـــي 
والمؤسسات في السوق المحلية، لتبلغ 
36.6 مليـــار دينار فـــي يوليو مقارنة مع 
35.8 مليار دينار في الشهر السابق. في 
حيـــن نمت ميزانيـــة البنوك اإلســـالمية 
)تجزئـــة وجملة( بصـــورة طفيفة كذلك 
لتبلـــغ 32.6 مليـــار دوالر أميركـــي لذات 

الفترة.
وانخفضـــت قيمـــة الودائـــع منـــذ بداية 
العام بنســـبة طفيفـــة لتبلـــغ 17.6 مليار 
دينار بحريني بالمقارنة مع نحو 17.96 

مطلع العام الجاري.
البنـــوك  لـــدى  الســـيولة  نســـبة  وبلغـــت 

البحرينيـــة والتـــي تقيـــس الودائـــع إلى 
القـــروض نحـــو 65.2 % بنهايـــة الربـــع 
األول. كما تراجعت الشيكات المرتجعة 
بشـــكل الفت في الشـــهر الماضـــي لتبلغ 
1.8 % مـــن إجمالـــي قيمـــة الشـــيكات 
وهـــي نســـبة لـــم تســـجل منـــذ ســـنوات 
قيمـــة  أن  المالحـــظ  ومـــن  طويلـــة. 
الشيكات الصادرة شـــهد عددها تراجعا 

واضحا منذ تفشي جائحة كورونا.
أظهـــرت  القـــروض،  يخـــص  وفيمـــا 

البيانات تراجع إجمالـــي الرصيد القائم 
للقروض الشخصية إلى 4.5 مليار دينار 
بنهايـــة يوليـــو الماضي مقارنـــة مع 4.3 
مطلـــع العـــام الجـــاري. وتظهـــر البيانات 
أن القـــروض بضمـــان العقـــار ســـيطرت 
على مجمل القروض الشـــخصية بواقع 
مليـــاري دينـــار تلتهـــا قـــروض بضمـــان 
الراتـــب وذلك بنحـــو 1. 67 مليار دينار، 
أمـــا القـــروض بضمـــان المركبـــات فقـــد 
وبضمـــان  دينـــار  مليـــون   122 بلغـــت 

الودائـــع 159 مليـــون دينـــار، وقـــروض 
بطاقات االئتمان 94 مليون دينار و379 

مليون دينار قروض أخرى.
أمـــا قـــروض األعمـــال فقـــد بلغـــت فـــي 
دينـــار  مليـــار   5.33 الماضـــي،  يوليـــو 
متراجعـــة بصـــورة طفيفـــة عـــن الشـــهر 
الســـابق، لكنها ســـجلت زيادة منذ بداية 
العـــام وذلـــك بنحـــو 200 مليـــون دينار، 
مدفوعـــة بقـــروض اإلنشـــاء والتعميـــر. 
التجـــارة  قـــروض  أن  المالحـــظ  ومـــن 
تراجعـــت بصـــورة ملحوظـــة لمـــا دون 
عتبـــة المليـــار دينـــار وهـــو مســـتوى لم 

تبلغه منذ العام 2012.
وبلـــغ إجمالـــي القـــروض والتســـهيالت 
التـــي قدمتهـــا البنـــوك لقطـــاع األفـــراد 
والمؤسسات نحو 10.1 مليار دينار في 
يوليـــو الماضـــي، مقارنـــة مـــع 9.7 مليار 
بدايـــة العـــام، أي بزيادة قاربـــت الـ 400 

مليون دينار.
وبلـــغ متوســـط الفائـــدة علـــى القروض 
الشـــخصية بضمان الراتب نحو 4.5 % 

وعلى القروض التجارية نحو 5 %.

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 8.1 نقطة

أمس  الــعــام  البحرين  مــؤشــر  أقــفــل 
بــارتــفــاع   ،1,450.91 مــســتــوى  عــنــد 
بإقفاله  مــقــارنــة  نقطة   8.10 ــدره  قـ
يوم الثالثاء، في حين أقفل “مؤشر 
الــبــحــريــن اإلســـالمـــي” عــنــد مستوى 

654.16 بارتفاع وقدره 3.00 نقطة.
المالية  األوراق  كمية  إجمالي  وبلغ 
ووحــدة،  سهم  ماليين   7 المتداولة 
ألف   946.90 قدرها  إجمالية  بقيمة 
ــالل 88  ــنـــار، تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خـ ديـ

صفقة.

بلعتيق: إعداد مسودة المعايير ومخاطر التشغيل للتمويل اإلسالمي
ــة الــــمــــصــــرفــــيــــة ــ ــ ــاب ــ ــ ــرق ــ ــ ــل ــ ــ ــة بـــــــــــــازل ل ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــا إلـــــــــــى لـ ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ ــم رف ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ

قـــال األميـــن العـــام للمجلس العـــام للبنوك 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية عبداإلله 
بلعتيـــق “إن المجلـــس العـــام يقـــوم حالًيـــا 
بإعداد مسودة عن بعض جوانب المعايير 
ومخاطر التشغيل في التمويل اإلسالمي، 
والتي سيتم رفعها إلى لجنة بازل للرقابة 

المصرفية”.
وأشـــار بلعتيـــق فـــي الجلســـة االفتتاحية 
لالجتماع األول لمجموعة عمل االستدامة 
أمـــس أن االجتمـــاع األول لمجموعة عمل 
االســـتدامة لتأطيـــر العمـــل المطلـــوب من 
وســـيتم  أهدافهـــا،  وتحقيـــق  المجموعـــة 
التركيز في البداية على” دليل االســـتدامة 
الماليـــة اإلســـالمية، ومنهجيـــة  للصناعـــة 
للمؤسســـات  الكربـــون  بصمـــة  قيـــاس 
المالية اإلســـالمية، وســـيتم تطويـــر دليل 
بالمســـؤولية  الوعـــي  لتعزيـــز  االســـتدامة 
االجتماعيـــة والبيئيـــة ومبـــادئ الحوكمـــة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية”.
وذكـــر أن منهجيـــة قياس بصمـــة الكربون 
الماليـــة  المؤسســـات  لمســـاعدة  ســـتهدف 
نســـبة  وقيـــاس  كشـــف  فـــي  اإلســـالمية 
انبعاث الكربون من المشـــاريع الناتجة من 
التمويالت والمحافظ االســـتثمارية، الذي 

يمثل السبب الرئيس لتغير المناخ.
ورشـــة  ســـيعقد  المجلـــس  أن  وأضـــاف 
تدريبيـــة مع نهاية هذا الشـــهر عن مقاصد 
الشـــريعة اإلسالمية وســـيتم التركيز على 

تحويالت ممارسات االستدامة.
وبيـــن أن المجلـــس العـــام أعلن فـــي العام 
2019 عـــن التزامـــه فـــي دعـــم ممارســـات 
االســـتدامة والبيئـــة فـــي إطـــار الخدمات 
الماليـــة اإلســـالمية عبـــر تنفيـــذ مخرجات 
 2019( لألعـــوام  االســـتراتيجية  الخطـــة 
- 2022(، التـــي تركـــز علـــى دعـــم القيمـــة 
المضافـــة وتعزيز االســـتدامة وممارســـات 

العمـــل المســـؤول داخل الصناعـــة، إضافة 
والتحديـــات  المخـــاوف  معالجـــة  إلـــى 
الحقيقيـــة التي تواجه صناعـــة الخدمات 
الماليـــة اإلســـالمية. ومـــن أجـــل تحقيـــق 
هذه المبادرة، تم تأســـيس مجموعة عمل 
المجلـــس العام لالســـتدامة والتي تتضمن 
عدًدا من الخبراء من المؤسسات األعضاء 

والمؤسسات الدولية األخرى.

فـــي  االقتصـــادي  الباحـــث  قـــال  بـــدوره، 
المجلـــس العـــام محمد بـــالل “إن العقدين 
الماضييـــن شـــهدا نمـــًوا فـــي تبنـــي البنوك 
العالـــم  حـــول  والشـــركات  والمســـتثمرين 
مفهوم االســـتدامة طواعية”، الفًتا إلى أن 
القطاع المصرفي عالمًيا يعد مســـؤوالً عن 

ثلثـــي إجمالي أنشـــطة التمويـــل، وحوالي 
90 % في البلدان النامية. كما وصلت 80 
% مـــن مســـاهمات القطـــاع المصرفي في 
إصدارات االســـتدامة إلى رســـوم جديدة 
مـــع النمـــو الســـريع فـــي ســـوق الســـندات 
والتـــي  الخضـــراء  والصكـــوك  الخضـــراء 

تتماشى مع أجندة المصارف.
وشـــهد االجتمـــاع األول للمجموعـــة، الذي 
عقـــد أمس عن ُبعد بحضـــور20 عضًوا من 
14 بلـــًدا، جلســـة لتبـــادل اآلراء والخبرات 
مـــن المتخصصيـــن والباحثيـــن في مجال 
االجتماعيـــة،  والمســـؤولية  االســـتدامة 
وتزامًنـــا مـــع فعاليـــات األســـبوع العالمـــي 
للعمـــل مـــن أجـــل تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة، تـــم إطـــالق موجـــز المجلس 
العام الثالث عشـــر حـــول “التغير المناخي 
وآثـــاره علـــى الصناعـــة الماليـــة”. ويســـلط 
المؤسســـات  دور  علـــى  الضـــوء  الموجـــز 
الماليـــة والمبـــادرات العالميـــة التـــي يتـــم 
اتخاذهـــا لمكافحـــة مخاطر تغيـــر المناخ. 
ويعـــرض أثـــر مخاطـــر تمويـــل المشـــاريع 
المتسببة في تغير المناخ أو ذات االنبعاث 
الكربونـــي العالي على القطـــاع المالي عبر 
نتائج استبيان المجلس العام للعام 2020.

عبداإلله بلعتيق

المشاركون في االجتماع األول أمس

“عمومية الخليجي التجاري” تعين وتنتخب مجلس إدارة جديدا
التجـــاري،  الخليجـــي  المصـــرف  عقـــد 
اجتماع الجمعيـــة العامة العادية وذلك 
مســـاء أمـــس 23 ســـبتمبر 2020 فـــي 
منتجع وســـبا قصر العرين، وقد ترأس 
االجتماع عضو مجلس اإلدارة، هشـــام 
الريـــس، بحضـــور  الرئيـــس التنفيـــذي، 
ســـطام القصيبـــي وعـــدد مـــن أعضـــاء 
وبمشـــاركة  التنفيذيـــة،  اإلدارة  فريـــق 
الجهـــات  عـــن  وممثلـــي  المســـاهمين 
الرقابية، حيث جاء عقد هذا االجتماع 
لتعيين وانتخـــاب مجلس إدارة جديد 
للمصرف للثالث سنوات المقبلة، حيث 
تعـــذر إجـــراء هـــذا البنـــد فـــي اجتماع 
الجمعية العامة العادية السابق، والذي 
انعقـــد عبـــر وســـائط االتصـــال المرئـــي 
بدايـــة هـــذا العـــام؛ نظرا لتعـــذر تطبيق 
االقتراع الســـري إلكترونيـــا؛ األمر الذي 
ترتب عليه تمديد فترة أعمال مجلس 
اإلدارة الحالي لمدة ســـتة أشـــهر وذلك 

بموافقـــة مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
والجهات الرقابية ذات االختصاص. 

بدأ االجتمـــاع بقراءة محضـــر اجتماع 
الســـابق  العاديـــة  العامـــة  الجمعيـــة 
 2020 مـــارس   25 بتاريـــخ  والمنعقـــد 
والتصديـــق عليه ومن ثم تم مناقشـــة 
البنـــد المتعلق باالتفاقـــات الموقعة مع 
أطـــراف ذات عالقـــة، وتـــم المصادقـــة 
جانـــب  مـــن  عليهـــا  والترخيـــص 

المساهمين. 
وانتقل الحضـــور للبند المتعلق بتعيين 
وانتخـــاب 10 أعضاء لمجلـــس اإلدارة 
لفترة السنوات الثالث المقبلة، حيث تم 
الموافقة على تخصيص خمسة مقاعد 
لمجموعـــة جي اف اتـــش، وتعيين كل 
مـــن جاســـم الصديقي وهشـــام الريس 
ومصبـــح المطيـــري ومصطفـــي خريبة 
من ضمـــن ممثليها، فيما جاءت نتيجة 
االنتخاب حصول كل من الشيخ أحمد 

بن عيسى آل خليفة وفواد طارق خان 
ورياض عيد اليعقـــوب ومازن إبراهيم 
زينـــل  عبـــدهللا  وعيســـى  عبدالكريـــم 
على أعلـــى األصوات والفـــوز بعضوية 

مجلس اإلدارة. 
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة المصـــرف، 
رئيـــس االجتماع هشـــام الريس “يزخر 
بكفـــاءات  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس 
مصرفيـــة وماليـــة لهـــا بـــاع طويل في 

قطـــاع الصيرفـــة واالســـتثمار، والتـــي 
ســـيكون لها بالشـــك بصمـــات واضحة 
المعالم في اســـتكمال مســـيرة التطوير 
والتقـــدم للمصرف، والذي نجح مؤخرا 
فـــي طـــرح صكـــوك بقيمـــة 159 مليون 
دوالر وتغطيتهـــا بالكامل، وذلك بفضل 
حصولنـــا على دعـــم وثقة المســـاهمين 
إلصدار صكوك ضمن الشـــريحة األولى 
بقيمـــة  المـــال  رأس  لقاعـــدة  الداعمـــة 

200 مليـــون دوالر، بما يخدم اســـتمرار 
المصـــرف فـــي اتخـــاذ خطـــوات ثابتـــة 
نحو تحقيـــق مرتكزات إســـتراتيجيته 
المالـــي  المركـــز  بتقويـــة  الجديـــدة 
واســـتدامة إمكاناته فـــي تقديم أفضل 

الحلول المصرفية”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  مـــن جانبـــه، 
“بفضـــل  القصيبـــي  ســـطام  للمصـــرف 
اإلدارة  لمجلـــس  الطموحـــة  الـــرؤى 

ســـيواصل المصرف تحقيق المزيد من 
العالمـــات الفارقة في مســـعاه الحثيث 
ليســـتمر فـــي موقعـــه ضمـــن المصارف 
اإلسالمية الرائدة في البحرين، منطلقا 
فـــي ذلـــك مـــن معـــدل مرتفـــع لمـــالءة 
رأس المـــال يخولـــه لتســـديد التزاماته 
إســـتراتيجيته  مشـــاريع  وتمويـــل 
الجديـــدة، والمتمثلـــة بدعـــم األنشـــطة 
التجاريـــة وإقامـــة شـــراكات أكبـــر مـــع 
وافتتـــاح  إســـتراتيجيين،  شـــركاء 
فروع جديـــدة والتوجه نحـــو التحول 
الرقمي”. وواصل القصيبي “لقد عملت 
مـــدروس  وبشـــكل  التنفيذيـــة  اإلدارة 
خالل األشهر الســـتة الماضية لتحقيق 
إلســـتراتيجية  المرحليـــة  األهـــداف 
المصرف الجديـــدة، األمر الذي انعكس 
فـــي تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة للنصـــف 

األول من هذا العام”.

اجتماع عمومية “الخليجي التجاري”

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

 المحرر االقتصادي

أمل الحامد

%  2.6 ــا  ــه ــي ــل ع الـــفـــائـــدة  ســـعـــر  مـــعـــدل  بـــلـــغ 

لتغطية أذونات الخزانة الشهرية

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  بأنـــه 
 )ISIN BH000234N8Q7(1826
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 

مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي  الشـــهرية 
البحرين المركـــزي نيابة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هـــذا 
اإلصـــدار 35 مليـــون دينـــار بحريني 
لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فــــي 
27 ســـبتمبر 2020 وتنتهـــي فـــي 28 

مـــارس 2021، كمـــا بلـــغ معدل ســـعر 
الفائـــدة على هذه األذونات 2.60 % 
مقارنة بمعدل ســـعر الفائدة ألذونات 
اإلصدار السابق بتاريخ 30 أغسطس 
2020 حيـــث بلغـــت 2.54 %. وقـــد 
 98.703 بلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 

% وتـــم قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقع 98.703 % علمًا بأنه قد تمت 
تغطية اإلصدار بنســـبة 100 %. كما 
بلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة 
مـــع هـــذا اإلصدار مـــا قيمتـــه 2.110 

مليار دينار بحريني.

المنامة - المصرف المركزي

35
مليون دينار
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أراضي
العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

37111500
هادي علي

Call.

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006692 ��ار� 430.1 2m RB BD 30.03 BD 139,026

L006693 ��ار� 437.1 2m RB BD 31.04 BD 146,041

L006694 ��ار� 487.3 2m RB BD 30.03 BD 157,516

L005169 ال�ر�ا�ة 846.8 2m AG BD 30 BD 273,448

L004962 ال�سيتي� 722 2m RA BD 33 BD 256,463

L005005 ال�سيتي� 2000.2 2m B3 BD 55 BD 1,184,158

L005114 الد�ر 268 2m RA BD 23.90 BD 69,000

L006573 الد�ر 309 2m RA BD 24 BD 80,000

L006564 الد�ر 309 2m rb BD 22.55 BD 75,000

L006572 الد�ر 224 2m RA BD 29 BD 70,000

L005106 ال���د 552 2m RB BD 28 BD 166,368

L006464 ال���د 365 2m SP* BD 50 BD 196,443

L006528 ال���د 210 2m RA BD 40 BD 135,000

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006529 ال���د 206.2 2m RA BD 40 BD 135,000

L006648 ال���د 386 2m BD BD 38.00 BD 157,886

L005006 ال��ير 976 2m BB BD 55 BD 577,811

L004953 الم�ر� 554 2m RA BD 40 BD 240,000

L005108 الم�ر� 526.9 2m RHA BD 15 BD 85,000

L005115 الم�ر� 504 2m B3* BD 36 BD 195,302

L006581 الم�ر� 504 2m B3* BD 35 BD 189,876

L006489 الم�ر� 504 2m B3* BD 33 BD 179,026

L004845 ��ر�أ��ا� 806 2m SP* BD 40 BD 3,470,313

L005012 ��ر�أ��ا� 506 2m SP BD 45 BD 255,989

L005159 ��ر�أ��ا� 778 2m SP* BD 38 BD 320,000

L006390 ���را� 357.1 2m ra BD 29 BD 111,470

L006490 ���را� 548.9 2m RB BD 25 BD 147,708

L006414 ���را� 497.5 2m RB* BD 50 BD 627,745

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006617 ���را� 497 2m ra BD 34 BD 181,890

L006491 ���را� 592 2m ra BD 28 BD 178,424

L006527 ���را� 320 2m ra BD 31.07 BD 107,000

L006584 ��ي��ال��ر�� 4916 2m bb BD 31.07 BD 6,000,000

L006444 ��ار�الم�ر� 431.6 2m rha BD 27 BD 125,435

L006450 ��ار�الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L006451 ��ار�الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L005068 ��ل�ي 485 2m B3* BD 40 BD 2,088,215

L006582 ��ل�ي 485 2m B3* BD 42 BD 219,262

L006565 ��ل�ي 409.7 2m RA BD 40.28 BD 180,000

L005226 الق�ي�ية 330.2 2m RHB BD 45 BD 159,942

L006465 الق�ي�ية 240.3 2m B4 BD 54 BD 140,000

L005170 �ر�ا�ا� 293 2m RB* BD 40 BD 126,000

L005172 �ر�ا�ا� 293 2m RB BD 40 BD 126,000

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004887 الماح�� 2202.9 2m B4 BD 40 BD 948,480

L004862 الماح�� 1391 2m B4 BD 45 BD 673,772

L005161 الماح�� 781 2m B3 BD 57 BD 480,000

L005194 الماح�� 336.5 2m RHB* BD 27.50 BD 100,000

L005242 الماح�� 536.6 2m RHB* BD 100 BD 577,596

L005243 الماح�� 1491 2m RHB* BD 100 BD 1,605,558

L005003 النعي� 127.8 2m RHB BD 80 BD 110,000

L006412 النعي� 127.8 2m rha BD 72.70 BD 100,000

L004923 �ما�ي� 321.4 2m RA BD 26.60 BD 92,024

L006485 �ما�ي� 402.2 2m ra BD 24.25 BD 105,000

L006486 �ما�ي� 380.3 2m ra BD 24.40 BD 100,000

L006521 �ما�ي� 300.2 2m ra BD 25.38 BD 82,000

L006591 �ما�ي� 348 2m ra BD 24 BD 89,900

L004859 السيف 825 2m BD BD 42 BD 372,972

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

تاريخ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

CR2020 - طلب رقم ١٣٢١٤٠
تنازل عن المحل التجاري 

تقــدم الينــا الســادة ميرزا ميرزا عبدالحســين نوح الرقم الشــخصي ٥٢٠٠٢١١٥٠، 
بتحويل المحل التجاري التالي الى السادة / صادق ميرزا عبدالحسين نوح الرقم 
الشــخصي ٦٨٠١٠١٠٢٠، فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم الــى االدارة خالل 

خمسة عشر يوم من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

رقم القيد: ٣٢٥٧٣ - ١
االسم التجاري: خدمات الغري للسيارات

القيد: 284
 22-9-2020 التاريخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  111  لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري

للفرع 4 لشركة كيولرام وأوالده ذ.م.م

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة اصحاب شركة شركة كيولرام وأوالده ذ.م.م.

المســجلة بموجب القيد رقم 284 ،طالبين تغيير االســم التجاري للفرع رقم 4 من 
كونال لالقمشة ذ.م.م الى لشركة كيولرام وأوالده ذ.م.م.

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 1 - 89155
  التاريخ    :21/09/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

اعالن رقم   لسنة 2020
بشأن تحويل  مؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
السيدة امينة احمد عيسى الحدي       المالك لـ  قمر البحرين للمقاوالت  مؤسسة 
فردية  والمسجلة بموجب القيد رقم 1 - 89155 طالبا تحويل  المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000  دينار بحريني  لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
امينه احمد عيسى الحدي

Kaled ahmed abdul bari
Mahbubur rahman jitu miah

  تاريخ : 21/9/2020
  CR2020--  125555  إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: السيد علي محمد صالح الحضوري بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد امجد علي محمد صالح الحضوري

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة  المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

رقم القيد : 38754 – 1
االسم التجاري : مركز التضامن لاللمنيوم

رقم القيد : 38754 – 4
االسم التجاري : الروزا للمقاوالت

التاريخ : 16/8/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-116966   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير  االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 125136 – 1

اسم التاجر : عبد هللا يوسف محمد ابراهيم يوسف الحمر
االسم التجاري الحالي : جيم اوتو واش

االسم التجاري المطلوب : جيم اوتو واش ب اج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية   

 شركة محمد جواد للمصاعد تضامن الصحابها السيد محمد جواد احمد عيسى 
احمد وشريكته

سجل تجاري رقم  95303 

بنــاء علــى قرار الشــركاء فــي كة محمد جــواد للمصاعــد تضامن الصحابها الســيد محمد 
جــواد احمــد عيســى احمــد وشــريكته والمســجلة بموجــب القيــد رقــم    95303  بطلــب 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وتعييــن الســيد / محمــد جــواد احمــد عيســى احمــد 
كمصفــي للشــركة . بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
325 مــن قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ( 21 ) لعام 
2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركاتيدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 
هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: محمد جواد احمد عيسى احمد      /   32111632

Sadiqmj.bh@gmail.com

القيد 3-284   
التاريخ 2020-09-17   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة تاج لالكلترونيات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
السادة اصحاب شركة تاج لالكلترونيات

المســجلة بموجــب القيــد رقــم 284-3 ،طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن تــاج 
لالكلترونيات الى كيولوام  واوالده

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 113655
20/09/20   التاريخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم 131846  لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أوليفان للتسويق ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة شــركة أوليفان للتســويق ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد 

رقم 113655 ،
طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة أوليفــان للتســويق ذ.م.م الــى شــركة 

أوليفان للمقاوالت و التجارة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة  المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مركز سردار محمد للخياطة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد / عبدالجبــار ســردار محمد عــزت بخش باعتباره المصفي القانوني لشــركة  
مركــز ســردار محمد للخياطة، المســجلة كشــركة تضامن بحرينيــة، بموجب القيد 
رقــم  6693-1   طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-133004 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:     سهيلة عبدالرسول شير محمد 
االسم التجاري الحالي:   مشويات وبروستد درخشان

االســـــم التجـــاري الجديد : مشويات األمل

قيد رقم :4-19168

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة
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Vacancies Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

التاريخ :22/09/2020
مملكة البحرينوزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 

ٕادارة السجــــل التجــاري
CR2020- 119812  ٕاعالن رقم 

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر:محمد علي جاسم شويطر

االسم التجاري الحالي: حلويات محمد شويطر
االم التجاري الجديد: معمل متاي شويطر

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  HEAVY 

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 suitably qualified applicants can contact 39674663  or  ALMEHAIZEAV8@GMAIL.COM
AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR has a vacancy for the occupation 

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

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

suitably qualified applicants can contact 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET
BOSTAN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

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

ICICI BANK LIMITED has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER (DATA PROCESSING PLANNING) ,

 suitably qualified applicants can contact 17576114  or  adminbahrain@icicibank.com
Design Creative  W L L has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM

Point To Point for trade w.l.l has a vacancy for the occupation of  
GENERAL MANAGER ,

 suitably qualified applicants can contact 16555128  or  IBRAHIM.ABOGHALY@GMAIL.COM
CITY PLAZA TRADING CO. Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39879624  or  NAJEEBNELLACHERI@GMAIL.COM

Bipro solutions Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39906975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM
WEB EYE W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 33264026  or  INFO.WEBEYE@GMAIL.COM

RUQAYA HAMEED ABUL MOHAMED has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

suitably qualified applicants can contact 35999198  or  RUQAYAHAMEEDBH@GMAIL.COM

ABDULHUSSAIN ALI EBRAHIM ALQASEER has a vacancy for the occupation of  
LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 39650212  or  HASSANALQASER1957H@GMAIL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM
Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36894192  or  saleh@shahico.net

TSMA ALUMINUM S.P.C Owned by TAREQ SULIEMAN ABUALRUB has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36665682  or  INFO@TSMA-BH.COM
Khushab baker has a vacancy for the occupation of 

 BAKER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 33891787  or  ZAKIRAWAN1964@GMAIL.COM

ICE TOWN Juices has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(JUICE) , 

suitably qualified applicants can contact 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
SANDS VALLEY CONSTRUVTION AND BUILDING MATERIALS has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) ,
 suitably qualified applicants can contact 39949447  or  S.MOHAMED5005@GMAIL.COM

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM
RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17731475  or  Nasreen@rafco.co

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
KHALIFA JASIM A.RAHMAN KHALED(GARGAON/7128) has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39232911  or  a8_42@hotmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 36612922  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM

Slider Station W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM
Sarco Trading has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 
suitably qualified applicants can contact 33366176  or  AHMED33366176@GMAIL.COM

ROSHAN DIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 DRAFTSMAN , 
suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

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

I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER ,

 suitably qualified applicants can contact 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM
SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ has a vacancy for the occupation of  

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

LOAY SALON has a vacancy for the occupation of
  BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39176022  or  umhussain2002@hotmail.com
AL WAFAR  TRADING EST has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 34593306  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

ASHKAL BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17290452  or  roopambahrain@yahoo.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(MOBILE-CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH
AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) has a vacancy for the occupation of  

DOCTOR(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

suitably qualified applicants can contact 34545249  or  hussainch435@gmail.com
AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR has a vacancy for the occupation 

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

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

suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 34143333  or  NAJLA@ELAZZABGROUP.COM
MAYURA SUPERMARKET AND CAFETERIA has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 39450511  or  wssbahrain@yahoo.com

Architizer Trading W.L.L has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33395295  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

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

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

 suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
Silver for Car Accessories has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 35303090  or  AHMED1994616@GMAIL.COM

Anwaar aali baker has a vacancy for the occupation of 
 BREAD BAKER , 

suitably qualified applicants can contact 33993115  or  JAFFARA729@GMAIL.COM
Ala khota Alarab Restaurant S.P.C has a vacancy for the occupation of 

 WORKER(JUICE) ,
 suitably qualified applicants can contact 17228000  or  GULF.GBII@GMAIL.COM

Pak Height Real Estate Office S.P.C Owned by Shahiduddin has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38231800  or  SHAHIDUDDIN.66786@GMAIL.COM
SAFA GHULOOM REDHA GHULOOM has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 38828022  or  SAFAGHULOOMBH@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
SALMAN MOHAMMED ALJEERANL(JERAN ALKHAIR/7809) has a vacancy for the occupation 

of  SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39458184  or  SALMANALJAIRAN@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH
360 CLINICS WLL has a vacancy for the occupation of  

SPECIALISED DOCTOR ,
suitably qualified applicants can contact 77999360  or  info@360clinicsbh.com

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

suitably qualified applicants can contact 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM
ALEMAM ALHASAN KINDERGATEN has a vacancy for the occupation of 

 CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17484166  or  AHMED66DX@GMAIL.COM

ICE TOWN Juices has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

LIGHT VEHICLE DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

CITY GLASSES has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17874492  or  acityglass@yahoo.com
ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,
suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

SANDS VALLEY CONSTRUVTION AND BUILDING MATERIALS has a vacancy for the 
occupation of  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39949447  or  S.MOHAMED5005@GMAIL.COM
FINE FOODS CATERING W.L.L has a vacancy for the occupation of

  CHEF , 
suitably qualified applicants can contact 17729595  or  abdulla@hhm-group.com

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

suitably qualified applicants can contact 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L has a vacancy for the occupation of

  WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of

  MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.com
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of

  WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Smartline technologies and communication has a vacancy for the occupation of 

 NETWORK MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact 39878518  or  MOBEENS@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
Sara beauty salon has a vacancy for the occupation of  

HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact 17345111  or  khadija.fathi2020@gmail.com

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

 suitably qualified applicants can contact 37322454  or  mazharh@gmail.com
RAZAN EXPRESS CAFETERIA has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39670099  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
FLAME-CUTTER(HAND) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 STEEL CHIPPER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

M G Jewellery Co Wll has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
ABU NABEEL CARPET has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 680268

Almisbar Fashions Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33389899  or  MISBARBH@YAHOO.COM
FILE CONSTSRUCTION has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH

HONEY CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17262099  or  Jassimalsubait@gmail.com
RUMAN VEGETABLES & FRUITS EMPORT & EXPORT has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17640554  or  alisami208@gmail.com

SALMAN TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 MASON , 

suitably qualified applicants can contact 39635242  or  SALMANTOWERS@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17700888  or  admin@nasserco.net
Dream Star Trading has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM
IN AND OUT SUPERMARKET has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 33507610  or  shaki950@gmail.com
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

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

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

 suitably qualified applicants can contact 34008839  or  MALANADUTRADING2020@GMAIL.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 

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

ABDULAZIZ EBRAHIM AHMED ALBUAINAIN FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICE has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36520208  or  REALBURGER.BH@GMAIL.COM
CUP COFFEE GOLD W.L.L has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER ,
 suitably qualified applicants can contact 37167977  or  ALALAMASPOINT@GMAIL.COM
JASIM LINE STAINLESS STEEL FOR RESTAURANTS AND KITCHEN EQUIPMENT has a 

vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36365549  or  ALABER1@HOTMAIL.COM

Anwar cargo handling co S.P.C Owned by Anowar mohammad mostafa has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35356790  or  ANWARCERGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM
House of Hair Salon. has a vacancy for the occupation of 

 BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 0  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM

KHALID ABDULLA JASIM ALROMAIHI(NOR IBTESAM-8630) has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39826454  or  KAJALRUMIHI@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com
ARATHY CONTRACTING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36699365  or  BADERB77@HOTMAIL.COM

URBAN WAVE FURNITURE CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 39269034  or  IQBALARCHI5@GMAIL.COM
IQBAL YOUSAF OWN AND LEASED PROPERTY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM

Piston Car Service -partnership co has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36677709  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM
ubex courier services W.L.L  has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 37702600 or A.ALQASIMY@GMAIL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of 

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

CITY GLASSES has a vacancy for the occupation of 
 MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17874492  or  acityglass@yahoo.com
USMANS SALON SUPPLIES has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 33216999  or  KS_CHOWHAN@YAHOO.COM
ALBARAKA EXHIBTION has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17531553  or  AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST has a vacancy for the occupation of  
PLUMBER , 

suitably qualified applicants can contact 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com
ALHULAIBI FRESH CHICKENS has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17276066  or  CMRVGNQARA@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  CRANE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com
DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM
SUPER FUTURE CONTRACTING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

CONSTRUCTION WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17682652  or  Sfc.ms@live.com

Smart care cars accessories has a vacancy for the occupation of
  UPHOLSTERER , 

suitably qualified applicants can contact 13655550  or  smart.carcare.bh@gmail.com
SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33051349  or  SHERKHAN990099@GMAIL.COM

S.ABDULGHANI HAMZA ABDULKHER QAROONI has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17828877  or  GQAROONI@GMAIL.COM
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

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

RANWA STONE TRADING has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 

suitably qualified applicants can contact 39240942  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

PINK SADAF CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM
AL BUROOJ SUPPER MARKET has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM

GOLDEN MOTOR DENTING & PAINTING has a vacancy for the occupation of 
 AUTOMOBILES MECHANIC , 

suitably qualified applicants can contact 17404020  or  INFO@GOLDEN-MOTOR.COM
ALFAROOQ GENTS SALON has a vacancy for the occupation of 

 BARBER-HAIRDRESSER , 
suitably qualified applicants can contact 39339792  or  JASSIM.KHALIFA@SULB.COM.BH

Nature Saloon Co - Partnership has a vacancy for the occupation of  
BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM
WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh

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

suitably qualified applicants can contact 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
ALARISH AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 

ELECTRICIAN(VEHICLES) , 
suitably qualified applicants can contact 34145555  or  SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 39842631  or  AMCBH2019@GMAIL.COM
ABU ABRISH ELECTRICAL REPAIR OF REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS has a 

vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 66633266  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM
Al Minar Marble & Trading has a vacancy for the occupation o

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

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
ABU ARSLAN CONTRACTING & CLEANING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM

Griffin Ark Contracting W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35948612  or  SMARTCIRCLE.CONTRACTING@GMAIL.COM
ICICI BANK LIMITED has a vacancy for the occupation of  

BUSINESS RELATIONS MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact 17576114  or  adminbahrain@icicibank.com

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

 suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Charcoal Gourmet Burger Snack W L L has a vacancy for the occupation of 

 FOOD SERVICE WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM

NAVEED FRUITS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34329747  or  NABEELAHMED2838@GMAIL.COM
Bipro solutions Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of  

OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 39906975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

WEB EYE W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 33264026  or  INFO.WEBEYE@GMAIL.COM
RUQAYA HAMEED ABUL MOHAMED has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 35999198  or  RUQAYAHAMEEDBH@GMAIL.COM

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

MAAZ ADVERTISMENT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33700528  or  RUSSHDA_87@YAHOO.COM
PAK MAC COMPUTER  SERVICES CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

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

JUST BIRIYANI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
CASHIER , 

suitably qualified applicants can contact 32365397  or  MDMOISH@GMAIL.COM
Clear Vision optical W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

OPTOMETRIST ,
 suitably qualified applicants can contact 17250201  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
CELLMEC W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 13670033  or  CELLMEC2017@GMAIL.COM

MOHAMMED BUJASSIM ELECTRICAL CONTRACTING has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39977997  or  BUTRKI.73.MAK@GMAIL.COM
Security Solutions Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

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

Muzammil for interior decoration W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM
ABDULLA AHMED NASS & SONS CO. has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17725522  or  yousif@aanass.net

MOHAMMED KHALIL ABDULLA MOH’D ABBAS has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17774928  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM
JAMEEL SAHMAN CONTRACTIONG has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 77157777  or  tina@jasgroup.co

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of

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

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SPEED FIX LINE TYRES has a vacancy for the occupation of  

MECHANICAL HELPER , 
suitably qualified applicants can contact 32321178  or  UMHUSSAIN001977@GMAIL.COM

Smart care cars accessories has a vacancy for the occupation of  
PAINTER , 

suitably qualified applicants can contact 13655550  or  smart.carcare.bh@gmail.com
SAUDI ARABIAN INSURANCE COMPANY BSC (C) has a vacancy for the occupation of  

GENERAL MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact 17562500  or  NALRUMAIHI@DAMANA.COM

RUSTAM BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17261663  or  RUSTOMRE@GMAIL.COM
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 STEEL CHIPPER , 
suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FLAME-CUTTER(HAND) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

POWER TECH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 MECHANICAL TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

NHALA VEGETABLES & FRUITS has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39612999  or  MAH_M999@HOTMAIL.COM
Neum trading has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM

CHICAGO JEWELLERYS has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17229517  or  chicago_jewell@yahoo.com
RIVIERA JEWELLERY WORKSHOP W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17228700  or  Santinath33337097@gmail.com

NASS FOODS has a vacancy for the occupation of
  SALES EXCUTIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17725522  or  yousif@aanass.net
ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17700356  or  TAHA@MODERNBAH.COM
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الســام بالشرق األوسط خيارنا اإلستراتيجي والبد من موقف دولي حازم ضد إيران

خادم الحرمين: يجب صد الدول الداعمة أليديولوجيات متطرفة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس األربعاء أهمية 
الوقــوف بحــزم أمام الــدول الداعمــة أليديولوجيات متطرفة عابــرة لألوطان. 
وقــال فــي كلمــة المملكة أمام أعمال الــدورة 75 النعقاد الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك “هي أيديولوجيات تسعى في كثير من األحيان لتغطية 

تطرفها وطبيعتها الفوضوية التدميرية بشعارات سياسية زائفة”.

انطالقا  المملكة  في  “إننا  أضــاف  كما 
ــي الـــعـــالـــم اإلســـالمـــي  ــن مــوقــعــنــا فـ مـ
وتاريخية  خاصة  بمسؤولية  نضطلع 
اإلسالمية  عقيدتنا  حماية  في  تتمثل 
من  التشويه  مــحــاوالت  مــن  السمحة 
والمجموعات  اإلرهــابــيــة  التنظيمات 
التنظيمات  “أن  مــبــيــنــا  الــمــتــطــرفــة”، 
بيئة  تــجــد  ــمــتــطــرفــة،  ــيـــة وال ــابـ اإلرهـ
الــدول  في  واالنتشار  للظهور  خصبة 
التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفا 
الدول، وعلينا  وانهيارا في مؤسسات 
ضد  معركتنا  في  ننتصر  أن  أردنــا  إن 
اإلرهاب أال نتهاون في مواجهة الدول 

الراعية لإلرهاب والطائفية”.

موقف حازم ضد إيران

ــنــووي اإليـــرانـــي، أكــد الملك  وحـــول ال
سلمان أنه البد من موقف دولي حازم 
إيــران من الحصول على أسلحة  لمنع 

دمار شامل.
يعبأ  ال  اإليـــرانـــي  ــنــظــام  ال “إن  ــال  وقــ
مشيرا  العالمي”،  االقتصاد  باستقرار 
للسالم  يدها  مدت  السعودية  أن  إلى 
إيران وتعاملت معها طوال عقود  مع 
النظام  مع  التجارب  علمتنا  بإيجابية، 
اإليراني أن الحلول الجزئية ال توقف 

تهديداته.
كما أضاف “العالم يرى مرة بعد أخرى 
التوسعية  ــران  إي نظام  أنشطة  ــادة  زي
وأنشطته اإلرهابية”، مضيفا أن النظام 
النفطية  المنشآت  استهدف  اإليــرانــي 
أن  مــؤكــدا  الــمــاضــي،  الــعــام  السعودية 
المملكة انطالقا من موقعها في العالم 
خاصة  بمسؤولية  تضطلع  اإلســالمــي 
عقيدتها  تتمثل في حماية  وتاريخية 

اإلســالمــيــة الــســمــحــة مـــن مــحــاوالت 
اإلرهــابــيــة  التنظيمات  مــن  الــتــشــويــه 

والمجموعات المتطرفة.
وفي الشأن اليمني، أكد أن السعودية 
لـــن تــتــهــاون فـــي الـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا 
ــــن تــتــخــلــى عـــن الــشــعــب  الـــوطـــنـــي، ول
كامل  يستعيد  حتى  الشقيق  اليمني 
ــن الــهــيــمــنــة  ــادتـــه واســـتـــقـــاللـــه مــ ــيـ سـ
دعم  في  “مستمرون  وقــال  اإليرانية، 

جهود المبعوث األممي إلى اليمن”.
وتابع “الميليشيات الحوثية المدعومة 
البحرية  المالحة  أمن  تهدد  إيران  من 
الدولية، الميليشيات الحوثية مستمرة 
اليمن  فــي  المدنيين  اســتــهــداف  فــي 

والسعودية”.

السالم في الشرق األوسط

تــدعــم جميع  الــمــمــلــكــة  إن  ــال  قــ كــمــا 
السالم  بعملية  للدفع  الرامية  الجهود 
الــعــربــيــة، وقـــال “الـــســـالم فــي الــشــرق 
ــط هــو خــيــارنــا اإلســتــراتــيــجــي،  األوســ
وواجبنا أال ندخر جهدا للعمل معا نحو 
تحقيق مستقبل مشرق يسوده السالم 
بين  والتعايش  واالزدهــار  واالستقرار 
شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة 
بعملية  للدفع  الرامية  الجهود  جميع 
السالم، وقد طرحت المملكة مبادرات 
وتضمنت   ،1981 الــعــام  مــنــذ  لــلــســالم 
ــادرة الـــســـالم الــعــربــيــة مــرتــكــزات  ــبـ مـ
العربي  لــلــصــراع  وعـــادل  شــامــل  لحل 
الشعب  يــكــفــل حــصــول  ــيــلــي  اإلســرائ
عــلــى حقوقه  الــشــقــيــق  الــفــلــســطــيــنــي 
المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
األميركية  اإلدارة  تبذله  ما  نساند  كما 

الحالية من جهود إلحالل السالم في 
ــط مـــن خـــالل جــلــوس  ــ الـــشـــرق األوسـ
واإلســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــطــرفــيــن 
إلى  للوصول  المفاوضات  على طاولة 

اتفاق عادل وشامل.
الملك  قــال  ليبيا،  فــي  ــة  األزمـ وحـــول 
الليبيين  األشقاء  “ندعو جميع  سلمان 
إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، 
على  للحفاظ  واحـــدا؛  والــوقــوف صفا 
ندين  فــإنــنــا  وســالمــتــهــا،  ليبيا  وحـــدة 

التدخالت األجنبية في ليبيا”.
وفي سوريا أكد تأييد السعودية الحل 
الميليشيات  وخـــروج  هــنــاك  السلمي 
وحدة  على  والحفاظ  منها  والمرتزقة 

التراب السوري.

تجريد حزب اهلل من السالح

إلى  السعودية  وقـــوف  أكــد  ذلــك  إلــى 
تعرض  الــذي  اللبناني  الشعب  جانب 
إلى كارثة إنسانية بسبب االنفجار في 
“يأتي ذلك نتيجة  مرفأ بيروت، مبينًا 
ــي الــتــابــع  ــ ــاب هــيــمــنــة حــــزب هللا اإلرهــ
لبنان  ــقــرار فــي  ال اتــخــاذ  إليـــران على 
تعطيل  إلـــى  أدى  مــمــا  ــســالح  ال بــقــوة 
ــة الــدســتــوريــة، وأن  ــدول مــؤســســات ال

تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني 
واســتــقــرار ورخـــاء  أمـــن  مــن  الشقيق 
اإلرهابي  الحزب  هذا  تجريد  يتطلب 

من السالح”.

احترام القوانين واألعراف الدولية

محيطها  فــي  تنتهج  “المملكة  وتــابــع 
إلى  اإلقليمي والدولي سياسة تستند 
الدولية،  واألعـــراف  القوانين  احــتــرام 
والــســعــي الــمــســتــمــر لــتــحــقــيــق األمـــن 
الحلول  ودعم  واالزدهــار،  واالستقرار 
السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف 

بأشكاله وصوره كافة”.
السلمي  التعايش  إلــى  دعــا  ــك،  ذل إلــى 
وشعوبه،  العالم  دول  بين  والتكاتف 
ــز في  تــمــّي ال  ــة  ــســعــودي ال أن  ــدا  مـــؤكـ
العرق  أساس  على  اإلنسانية  جهودها 
أو الـــديـــانـــة. ودعــــا خــــادم الــحــرمــيــن 
الشريفين إلى تكثيف الجهود والعمل 
التحديات  لمواجهة  المشترك  الدولي 
التي تواجه اإلنسانية في مجال التغير 
والجريمة  الفقر  ومكافحة  المناخي 
نحو  للعمل  األوبئة؛  وانتشار  المنظمة 
األجيال  فيه  تعيش  مشرق  مستقبل 

القادمة بأمن واستقرار وسالم.

األمم المتحدة ـ وكاالت

خادم الحرمين الشريفين أثناء كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 النعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة

دبي - العربية.نت

أمس  ســويــســرا  جــنــوب  فــي  االتــحــاديــة  الجنائية  المحكمة  استأنفت 
األربعاء جلسات النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة 
األمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا األسبق جيروم فالك وإلى شريكه 

في القضايا المطروحة، رجل األعمال القطري ناصر الخليفي.
وكان المدعي العام االتحادي جويل باهود طالب أمس الحكم بالسجن 

36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.
عالم  الشهير في  القطري  األعمال  أن رجل  إلى  أشــار  أن  بعد  ذلك  أتى 
األمانة  خيانة  على  جــيــروم  بتحريضه  فــادحــا  خطأ  ارتــكــب  الــريــاضــة 
إن  بي  شركة  حصول  مقابل  سردينيا  جزيرة  في  فاخرة  فيال  ومنحه 

سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.
كما أضاف المدعي العام أن “اتفاق التراضي” بين فيفا وبين الخليفي في 
يناير الماضي ال يقلل من خطورة اتهامات التحريض على خيانة األمانة، 
وتشجيع فالك على تزويده معلومات سرية حول نشاط االتحاد الكروي 
ساردينيا  جزيرة  في  بيانكا  فيال  في  تمثلت  مادية  مزايا  منح  مقابل 
التحقيق ولم  “لم يتعاون مع  الخليفي  أن  اإليطالية، واستنتج االدعاء 

يرد على أسئلة المحكمة وقدم أدلة مزورة من أجل تضليل المحكمة”.

تحريض وفساد.. محاكمة الخليفي مستمرة

القدس المحتلة ـ وكاالت

أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتس عن قناعته بتمسك واشنطن 
بالدفاع عن تفوق إسرائيل العسكري 
في الشرق األوسط، واصفا الواليات 
في  استقرار  “مرساة  بأنها  المتحدة 

المنطقة”.
وذكر غانتس في تغريدة نشرها على 
األربــعــاء  “تــويــتــر” فجر  فــي  حسابه 
الواليات  إلى  أنه عقد خالل زيارته 
مع  اجــتــمــاعــات  سلسلة  الــمــتــحــدة، 
بينهم  كــبــار،  أميركيين  مــســؤولــيــن 
ــارك إســبــر، وكبير  الـــدفـــاع مــ ــر  ــ وزي
مستشاري الرئاسة األميركية جاريد 
كوشنر، ومستشار األمن القومي في 

أوبراين،  روبــرت  األبيض  البيت 
ــان  ــ ــ ــيــــس هــيــئــة األرك ــ ورئ

المشتركة  األميركية 
ــارك  ــ الــــجــــنــــرال مـ

ميلي.

أنه  اإلسرائيلي  الــدفــاع  وزيــر  وأكــد 
األميركيين  المسؤولين  مــع  بحث 
اإلقليمية  الفرص  استخدام  “سبل 
ــمــزعــزعــة  فـــي الـــتـــصـــدي لــلــقــوى ال
لـــالســـتـــقـــرار”، وتــــابــــع: “الــــواليــــات 
المتحدة مرساة لالستقرار اإلقليمي، 
التعاون،  بتعزيز  ملتزمتان  ودولتانا 
مــع الــحــفــاظ عــلــى تــفــوق إســرائــيــل 
أمــــرا حيويا  يــمــثــل  ــعــســكــري، مـــا  ال

بالنسبة ألمن المنطقة”.
ويـــأتـــي ذلـــك عــلــى خــلــفــيــة تــقــاريــر 
المتحدة  الواليات  نية  عن  تتحدث 
متطورة،  أسلحة  لبيع  صفقة  إبــرام 
منها مقاتالت “إف 35” إلى اإلمارات. 
ــذر بــعــض الــمــســؤولــيــن الــكــبــار،  وحــ
الصفقة  أن  مــن  غــانــتــس،  بينهم 
تل  تــفــوق  ســتــهــدد  المحتملة 
أبيب العسكري في المنطقة.

غانتس: التصدي للقوى المزعة لالستقرار

عواصم ـ وكاالت

ــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة أن  “عــل
ــهــيــار الــبــالد”،  تــخــتــار بــيــن اإلصــــالح وان
بهذه الكلمات حذرت فرنسا مرة جديدة 
أن  مــن  لــبــنــان  فــي  السياسية  األطــــراف 
البالد تواجه خطر االنهيار إذا لم ُتشكل 

حكومة دون إبطاء.
فقد دعت باريس المسؤولين السياسيين 
إلى  تأخير”  “بـــدون  للتوصل  اللبنانيين 
اتفاق على تشكيل حكومة إلخراج البالد 

من أزمتها بأسرع ما يمكن.
في  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وأعربت 
المسؤولين  وفــاء  “لعدم  أسفها  عن  بيان 
التي  بالتعهدات  اآلن  حتى  اللبنانيين 
للرئيس  األول من سبتمبر”  قطعوها في 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل زيارته 
لبنان بتشكيل الحكومة في غضون  إلى 

أسبوعين.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة المكلف 

في لبنان، مصطفى أديب، أمس األربعاء، 
عن سعيه لتشكيل حكومة ترضي جميع 
مواطني بالده وكفيلة بإخراج لبنان من 

أزمته.
وأكــد أديــب، في بيان صــادر عن مكتبه 
“تشكيل حكومة  على  اإلعالمي، حرصه 
وتعمل  اللبنانيين،  جميع  ترضي  مهمة 
على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية 
من إصالحات اقتصادية ومالية ونقدية 

وافقت عليها جميع األطراف”.
على  آل  أديـــب  إن  المكتب  بــيــان  وقـــال 
الفترة  الصمت طوال هذه  “التزام  نفسه 
من عملية تشكيل الحكومة، تحسسا منه 
عاتقه،  على  الملقاة  الكبيرة  بالمسؤولية 
تشكيلة  تقديم  الــى  الوصول  أجــل  ومــن 
ضمن  الجمهورية  رئــيــس  مــع  بــالــتــشــاور 
األطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على 

وضع حد آلالمهم اليومية”.

متظاهرة تحمل مشنقة داعية لمحاسبة الطبقة السياسية في لبنان

أديــب يؤكــد حرصــه علــى تشــكيل حكومــة كفــاءات
فرنسا تخّير لبنان: اإلصالح أو االنهيار

القاهرة ـ وكاالت

ــط الـــمـــســـاعـــي الـــمـــصـــريـــة لــتــقــريــب  ــ وسـ
الليبي  ــمــان  ــرل ــب ال بــيــن  ــنــظــر  ال وجـــهـــات 
والــجــيــش حـــول بــعــض الــمــلــفــات، التقى 
السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
صالح  عقيلة  مــن  كــال  األربـــعـــاء،  أمـــس 
وخليفة  الليبي  الــنــواب  مجلس  رئــيــس 
االتحادية  قصر  في  الجيش  قائد  حفتر 
الليبية  األطـــراف  كافة  داعــيــا  بالقاهرة، 
األزمــة  مــن  لــلــخــروج  مواقفهم  لتوحيد 
معربا  الــوطــن،  مصلحة  وإعــالء  الراهنة 
عن ترحيبه بالتعاطي اإليجابي الملموس 
لكافة األطراف سواء في شرق أو غرب 

ليبيا مع آليات حل األزمة في البالد.
وُبحثت خالل اللقاء تطورات الوضع في 
ليبيا وجهود كافة األطراف لتنفيذ وقف 
إطالق النار الميداني من جهة، والجهود 
الليبية لدفع عملية السالم برعاية األمم 
أعلنه  ما  أخــرى، وفق  المتحدة من جهة 

بسام  المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث 
راضي.

الــثــابــت مــن دعم  أكــد مــوقــف مصر  كما 
مسار الحل السياسي لألزمة الليبية بعيدا 
والترحيب  الــخــارجــيــة،  الــتــدخــالت  عــن 
بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة 

والسالم والبناء والتنمية.
كافة  بنتائج  السيسي  رحــب  ذلـــك،  إلــى 
التي  واإلقليمية  الــدولــيــة  االجــتــمــاعــات 

ُعــقــدت خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة والــتــي 
مسارات  وتفعيل  الــســالم  إرســـاء  أكــدت 

الحل السياسي الشامل.
“القاهرة  أن  مصادر  كشفت  السياق،  في 
وحدت وجهات النظر بين صالح وحفتر 
وأزالت سوء التفاهمات بينهما”، مضيفة 
أن الطرفين الليبيين أكدا ضرورة سحب 
أي  ضمن  تركيا  ومــرتــزقــة  الميليشيات 

مبادرة للحل”.

السيسي خالل لقائه عقيلة صالح وحفتر في القاهرة

لتقريــب وجهات النظر.. السيســي يلتقــي صالح وحفتر
األزمة الليبية والمرتزقة على طاولة مصر

دبي ـ العربية نت

األمم  في  األميركية  المندوبة  قالت 
المتحدة كيلي كرافت، أمس األربعاء، 
إن واشنطن ترغب في تحقيق السالم 
في منطقة الشرق األوسط، موضحة 
على  الــعــقــوبــات  تنتهك  ــة  دولـ أي  أن 
أن  إيران ستعاقب. وأضافت كرافت 
أي  على  عقوبات  ستفرض  واشنطن 
مؤكدة  إليـــران،  األسلحة  توفر  ــة  دول
الحوثيين  دعــم  تــواصــل  طــهــران  أن 
فــــي الـــيـــمـــن. وأشـــــــــارت الـــمـــنـــدوبـــة 
ــم الــمــتــحــدة إلــى  األمــيــركــيــة فــي األمـ
ــران يــســتــخــدم اإلرهـــاب  ــ أن نــظــام إي
للبقاء بالسلطة، الفتة إلى أن خطاب 
التمثيل.  فــي  إنــجــازا  كـــان  روحــانــي 

األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  وكــانــت 
يوم  أعلنت  تــرامــب،  دونــالــد 

عقوبات  فرض  اإلثنين، 
وزارة  على  جــديــدة 
ــيــة  ــاع اإليــران ــدفـ الـ

وآخرين لهم دور في برنامج األسلحة 
النووية اإليراني لدعم تأكيد الواليات 
عقوبات  كــل  فــرض  بــإعــادة  المتحدة 

األمم المتحدة على طهران.
وقال أيضا وزير الخارجية األميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، وقـــد وقـــف بــجــواره 
ــن الــقــومــي  كــبــار أعــضــاء فــريــق األمــ
واشنطن  إن  للصحافيين،  األميركي، 
على  جــديــدة  عقوبات  أيضا  فرضت 
مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس 
الذي أقام عالقات وثيقة بين كركاس 
وطــــهــــران. ووقـــــع الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترامب اإلثنين، مرسوما يجيز فرض 
“عــقــوبــات اقــتــصــاديــة شــديــدة بحق 
يساهم  ــرد  فـ أو  شــركــة  أو  بــلــد  أي 
أسلحة  ونــقــل  وبــيــع  تقديم  فــي 
ما  وفق  إيــران”،  إلى  تقليدية 
أورد مستشار ترامب لألمن 
القومي روبرت اوبراين.

واشنطن: أي دولة تنتهك عقوبات إيران ستعاقب
أبوظبي ـ وكاالت

أعلن رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
فــي الـــســـودان، عــبــدالــفــتــاح الــبــرهــان، 
أنــه بحث مــع الوفد  أمــس األربـــعـــاء، 
مستقبل  أبـــوظـــبـــي  فـــي  ــركـــي  ــيـ األمـ
إلى  الفتا  اإلسرائيلي،  العربي  السالم 
الشعب  حــق  على  التأكيد  جــرى  أنــه 
الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل 

الدولتين.
وأضاف أنه عقد محادثات مثمرة مع 
رفع  بشأن  أبوظبي  فــي  األميركيين 

السودان من قائمة اإلرهاب.
إلى ذلك، أوضح أن نتائج المحادثات 
مـــع الـــوفـــد األمـــيـــركـــي فـــي أبــوظــبــي 
ســتــعــرض عــلــى مـــؤســـســـات الــحــكــم 

االنتقالي في السودان.
ــس مــجــلــس  ــ ــيـ ــ وأجـــــــــــرى رئـ

في  السوداني،  السيادة 
اإلمــارات  إلى  زيارته 
مشتركة  مباحثات 

بكافة  متعلقة  اإلماراتية،  القيادة  مع 
بالشأن  المرتبطة  اإلقليمية  القضايا 

السوداني.
وكان مجلس السيادة قد أعلن سابقا 
في  سينخرط  ــســودانــي  ال ــوفــد  ال أن 
اإلدارة  من  فريق  مع  مباشر  تفاوض 
األميركية موجود في اإلمارات حول 
رفع السودان من قائمة الدول الراعية 
ــم الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة،  لـــإلرهـــاب ودعــ
األميركية،  الديون  من  البالد  وإعفاء 
ــث بــاقــي الــــدول الــصــديــقــة على  وحـ

اتخاذ خطوات جادة في هذا اإلطار.
الحكومي  الوفد  زيارة  أن  أوضح  كما 
إلى اإلمارات تأخذ مسارين، األول مع 
الــقــيــادة اإلمــاراتــيــة ويــقــوده رئيس 
ــادة، فــيــمــا يــقــود  ــيـ ــسـ مــجــلــس الـ
المسار الثاني وزير العدل نصر 
فريق  مع  عبدالباري  الدين 

اإلدارة األميركية.

البرهان: بحثنا مع األميركيين السالم العربي اإلسرائيلي

إنذار كاذب.. إعادة فتح 
برج إيفل في باريس

إيفل  برج  الفرنسية  السلطات  أخلت 
لــعــدة ســاعــات أمــس األربــعــاء بعدما 
ــشــرطــة اتـــصـــاال هــاتــفــيــا عن  تــلــقــت ال

وجود قنبلة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه تم 
تفتيش المعلم الشهير في باريس دون 
العثور على أي متفجرات. وأعيد فتح 

البرج عصر أمس األربعاء.
وُأخرج بضع مئات من األشخاص من 
البرج قبل الظهر منهم سياح وعاملون 

في المطاعم وموظفون.

باريس ـ أ ب
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لـــدی وزارة مخابـــرات النظـــام بـــاع طویل في مجـــال صناعة البديـــل المزیف 
حیـــث تعتبـــر هذه المهمة واحدة مـــن أهم مهماتها، لكن یكفینا طرح الســـؤال 
التالي علی الحركات المعارضة لتمييز المعارضة الحقيقية المطالبة باإلطاحة 
بالنظـــام عـــن المعارضة الزائفة من صنع الـــوزارة، ومعرفة مدی صدقهما: “من 
فضلـــك قـــل لي ما هو رأيك في منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ونضالها الذي 
دام 56 عامًا ضد الشاه والشيخ؟”. سيحدد نوع اإلجابة على هذا السؤال إلی 
أيـــة جهـــة ینتمـــي مدعو المعارضة، بمعنـــی هل هو معارض لنظـــام الماللي أم 

مؤید له متنكر بزي المعارضة.
وُتعد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، المعارضة الرئيسية 
لنظـــام واليـــة الفقيـــه شـــئنا أم أبينـــا، وهـــذا ليـــس ادعاءهـــم، بـــل إن الدعاية 
الحكوميـــة للنظـــام رددت هذه الحقیقـــة بمختلف العبارات واألســـالیب. علی 
ســـبیل المثال، اعترف موقع “كلســـتانه”، وهـــو من المواقـــع التابعة للحكومة، 
عالنيـــة بـــأن مجاهـــدي خلـــق هم العـــدو الرئیســـي للنظـــام، في مقـــال بعنوان 
“اصطفـــاف مجاهـــدي خلق في شـــهر محرم” نشـــر بتاریخ 16 ســـبتمبر 2018، 
وتـــم حـــذف المقال في وقت الحـــق من ذلك الموقـــع والمواقع التـــي تناولت 

الموضوع، لكن عنوانه ال يزال موجودًا على موقع “خبر فارسي” التابع للنظام.
إن طريقـــة تنظیـــم وعمـــل مجاهـــدي خلق فـــي مواجهـــة خمينـــي والتيارات 
اليمينیـــة واليســـاریة األخری خالل الثـــورة المناهضة للملكيـــة، وكذلك خالل 
فترة النضال السياسي لإلفشاء، تحتوي على دروس ونقاط مهمة، ولم يقدم 
مجاهدو خلق علی تخطئة أية قوة سياسية أبدًا، بما في ذلك خميني نفسه، 
أثناء اإلطاحة بالنظام الملكي، على الرغم من أنهم كانوا على دراية بالطبيعة 
الرجعيـــة للماللـــي، وخالل فترة نضال اإلفشـــاء والكشـــف أیضـــًا منعوا – قدر 
المســـتطاع - الحـــدوث المبكـــر للصـــراع ولم يحملوا الســـالح حتـــى 20 يونيو 

1981، ألنهم يؤمنون إيمانًا راسخًا بالفصل بين الشعب والمعادين له.
إذا كيف يمكن في زمن االستبداد الديني وفي خضم النضال ضده، أن يسمي 
أفـــراد أو تيـــارات أنفســـهم بــــ “معارضة الجمهورية اإلســـالمية” ثـــم یجنحون 
إلـــى عـــداوة هيســـتيرية مـــع المعارضـــة الرئيســـية للجمهوریة اإلســـالمیة أي 
منظمـــة مجاهـــدي خلق اإليرانيـــة والمجلس الوطني للمقاومـــة؟! هذا األمر ال 
یتطابـــق أبدًا مـــع القوانين الديالكتيكیة االجتماعيـــة وال مع العرف والمنطق. 

“مجاهدين”.

نظام مير محمدي

تمييز بين المعارضة الحقيقية للنظام اإلیراني والمعارضة المزیفة من صنع الماللي )2(

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

للتواصل: 17111483

“السلم” صيدلية البشر
لقـــد تـــرددت كلمة “الســـلم” في األدب والشـــعر عبـــر التاريخ كثيرا، 
وذهـــب أكثـــر األدبـــاء والكتـــاب إلـــى التســـليم بـــأن أقـــدار البشـــر 
متالحمـــة، ويقفـــون إلـــى جانـــب بعضهـــم البعـــض، مهمـــا اختلفت 
اللغـــات وتباينت البيئات التاريخية والثقافية، ففي نهاية المطاف 
يلعـــب الســـلم دورا مهمـــا وكبيرا فـــي عملية االندماج الشـــامل بين 
الشـــعوب، ومن بين هؤالء الفيلسوف “نورث وايتهيد” الذي أتحف 
العالم بنظريات وآراء فلســـفية رائعة، فوايتهيد يرى أن من سمات 
الحضارة “السلم” وليس السلم في رأيه حالة استقرار وجمود، إنما 
شـــعور إيجابي له أثر عظيم في إيقاظ النشـــاط وحفز الهمم، وهو 
ال يقصر السلم على المعنى السیاسي، إنما عنده حالة عقلية تمتاز 
بـــإدراك أن الجمـــال له أهمية عظيمة، وهو قائـــم على الوالء للمثل 
األعلى لالنســـجام الذي تنتصر فيه االســـتقامة األخالقية في عالم 
جميل، وفي مثل هذا االنسجام تكون للحق منزلة مكرمة ألنه من 

أسمى القيم.
وحينما يتحقق الســـلم يتولد الهدوء الذي ال تعصف به العواصف، 

وتنطفئ نيران المطامـــع الذاتية، والخالفات الضئيلة التي تثيرها 
االحتكاكات اليومية العادية، ويمتاز الســـلم باتســـاع األفق، ووضع 
الوقائع إزاء القيم المثالية، ومعنى هذا أن السلم يجعلنا ننظر إلى 
وجوه الحياة اإلنســـانية المختلفة نظرة خاليـــة من األنانية تجعل 
اإلنســـان ال يحصر اهتمامه في الحصـــول على طعامه أو االلتجاء 
إلـــى مالذ يحميـــه، ويصبح الكـــون ال يدور حوله وحـــده، ويعجب 
بالعمـــل الجديـــر باإلعجاب وإن لم تكن له فيه مشـــاركة، وال يجري 
وراء الشـــهرة، ويتطهـــر مـــن األثريـــة الضيقـــة، وبذلـــك يصـــل إلـــى 
الزمـــة من لوازم الحضارة أي حب اإلنســـانية، والتخلص من قيود 
األنانية.. فيطلق من عقالها القوى الحيوية التي في العادة نبددها 
في الســـعي وراء تحقيق األغراض المحدودة وتســـنح لنا الفرصة 

للقيام بنشاط خالق.

أما مارسيل بروست فقد وصف “السلم” بأنه مثل النبات والشجر  «
الذي ال غنى عنه أبدا، بينما عرفه برانتد رسل بأنه صيدلية البشر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وجـــدت بعض الدول العربيـــة في نظام المحاصصة حـــالً للخروج من ويالت 
الحـــروب األهليـــة واالقتتال الداخلي الذي مرت به في فترات ســـابقة، حيث 
نصت دســـاتيرها صراحة على تقســـيم ســـلطاتها ما بيـــن الطوائف والمذاهب 
المكونـــة لنســـيجها المجتمعـــي كحل ارتـــأت حينها أنه شـــفيع بوقف الحروب 
التي كانت تمر بها آنذاك، حيث إن الهدف من ذلك كان إشراك جميع األطراف 
فـــي العملية السياســـية لضمان عـــدم تهميش فئة معينة مـــن المجتمع بعد أن 

كان ذلك سببًا أساسيا الشتعال الخالفات الداخلية.
ربما كان هذا الحل مناسبا ومقبوال في فترة معينة وبنطاق سلطات محددة، 
لكـــن إذا مـــا نظرنا لواقع الحال اليوم فإن اســـتماتة األحزاب الممثلة لمكونات 
المجتمع في تسمية ممثلين عنها لمناصب ومراكز بعينها ال تنضوي بأي شكل 
كان تحـــت مفهـــوم المصلحة الوطنيـــة، فذلك ما اجتمعت عليه في األســـاس 
جميـــع مكونـــات المجتمـــع التـــي كان الهدف مـــن مطالبتها بحصة فـــي النظام 
ضمـــان تمثيلها ومشـــاركتها فـــي صناعة القرار السياســـي واالرتقـــاء بالوطن 
والمواطن وتغليب المصلحة العليا للدولة، لكنه بالتأكيد يرسم صورة واضحة 

المعالم لكيفية اســـتغالل النظام في التحصل على مكتســـبات ومغانم حزبية 
خاصة تخدم أجندات خارجية.

مـــا يحصـــل في لبنـــان اليوم باســـم المحاصصة يعكـــس الجانـــب المظلم لهذا 
النظـــام وكيـــف اســـتطاعت أحزاب مثـــل حـــزب هللا اإلرهابي الحصـــول على 
تمثيل سياســـي في أجهزة الدولة تحـــت قانون المحاصصة التي رضخت لها 
دول كبـــرى مثـــل فرنســـا التي صـــرح رئيســـها إيمانويل ماكرون بأنـــه من غير 
الممكـــن تجاهـــل حـــزب هللا كونه يملك تمثيـــالً في النظـــام اللبناني من خالل 
ذراعه السياســـية حركـــة أمل الممثلة زعمـــًا للمكون الشـــيعي اللبناني، وكيف 
استطاع حزب هللا اليوم وقف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مطالبته بوزارة 

المالية تحت بند نصيبه من المحاصصة.
سلبيات المحاصصة اليوم باتت أكثر بكثير من إيجابياتها خصوصًا بعد أن  «

اتفقت الشعوب على أن إصالح األوضاع المعيشية أهم ما يشغل المواطن، 
ذلك ما يمكن أن يقوم به أي فرد يملك النزاهة واالختصاص واالنتماء للوطن 

قبل االنتماء للحزب أو الطائفة.

بدور عدنان

عندما تغتال المحاصصة كفاءات التكنوقراط... لبنان نموذجا

bedoor.articles
@gmail.com

السالم عقيدة بحرینية ال تتغير
إيمان البحرين الراسخ بالتعايش والتسامح بين األمم والشعوب 
عقيدة مالزمة لكل سياســـات ومواقـــف عاهل البالد جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة الذي يجســـد الحكمة والحكم الرشـــيد 
فـــي هذا العالـــم الملـــيء بالحروب والدمـــاء، فالبحريـــن في عهد 
جاللته اســـتطاعت أن تنظر حولها وترى ما يجري في هذا العالم 
من حروب ودمار وتفكك دول وتشريد شعوب ومحو دول كاملة 

من على الخريطة.
البحريـــن في ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك رأت أن الحروب 
لم تحل أية مشـــكلة في هذا العالم، بل أدت إلى تفاقم الكثير من 
المشـــكالت ورأت المليـــارات التي أنفقت على دعـــم اإلرهاب ولم 
ينتج عنها سوى إسالة الدماء ولم تحقق هدفا واحدا ألصحابها.

لذلـــك فالبحربـــن بقيادتهـــا الحكيمـــة اختـــارت دعـــم الســـالم بين 
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين وفق حل الدولتين، ولم تفرط في 

حق الفلسطينيين بأي شكل من األشكال. 
البحرين دولة تعرف معنى أن السياسة فن الممكن، وأن مصلحة 
الشـــعب البحرينـــي واســـتقراره وازدهـــاره ينبغـــي أن توضـــع في 

االعتبار عند صياغة أية سياسة أو اتخاذ أي قرار. 
وبـــكل تأكيد لم يأت خيار تأييد الســـالم الذي اتخذته المملكة إال 

بعد تفكير عميق في مصلحة هذا الشعب.

البحرين دائما صادقة مع نفسها ومع شعبها ومع أمتها عندما  «
تتخذ قرارات بهذه الدرجة من األهمية، لذلك تنال مواقفها 

وسياساتها احترام العالم كله وال يستطيع أحد أن يزايد على مواقف 
البحرين التي ال تعرف التآمر والسياسات غير النظيفة، وال تعرف 

كيف تفعل شيئا في الخفاء وتقول غيره في العلن.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“خدم وال عرائس”!
قديمـــًا قيـــل.. مصائب قوم عند قوم فوائد، واليـــوم نقول إن جائحة 
كورونا وما حملته من أزمة اقتصادية ألغلب قطاعات العمل، لم تكن 
كذلك بالنســـبة للبعض اآلخر، إذ كانت الفتـــرة الذهبية لبعض مكاتب 
اســـتقدام الخـــدم ضمـــن العقود الشـــهرية، فخـــالل فترة إغـــالق باب 
اســـتقدام العمالة المنزلية لتوقف حركة الطيران في العالم، استغلت 
بعض تلك المكاتب الفرصة، وشـــرعت في اســـتالل دنانير المواطنين 
دون رحمـــة، مســـتغلة الحاجـــة الماســـة لهـــذه العمالة، فهنـــاك مرضى 
وهناك كبار سن وهناك معاقون ال غنى لهم عنها، وهنا جاءت الفرصة 

التي لم تفوتها أغلب تلك المكاتب. 
رفع أسعار استقدام العاملة كان المنجم الذي غرف منه أصحاب تلك 
المكاتـــب كنـــزًا خالل فترة الجائحة، ومن ســـينكر؟ والخدم أنفســـهن 
يعترفـــن بذلـــك، فهـــن األخريـــات ضمـــن اللعبـــة، وســـينوبهن مـــا ناب 
أصحـــاب تلك المكاتب، فكلفة اســـتقدام العاملة اإلندونيســـية بعدما 
كانـــت 1500 دينـــار وصلـــت إلى 1800 دينـــار، واألثيوبيـــة إلى 1100 
دينـــار بعدمـــا كانت تتـــراوح ما بيـــن 500 - 600 دينـــار، والهندية بعد 
أن كانـــت بــــ 1200 دينار وصلت إلى 1500 دينار، وربما كانت الكينية 
أقـــل حظًا فبعد أن كانـــت كلفتها 600 دينار وصلت إلى أكثر من 800 
دينـــار، بالله عليكم أهي خادمة أم عـــروس، فتلك مبالغ قريبة ألغلب 

مهور فتياتنا لألسف.
وتلك ليســـت نهاية االســـتغالل، فبعد أن تذهـــب العاملة للمنزل، ومع 
انتهاء فترة الضمان تقرر الخادمة، أو تفتعل المشاكل للعودة للمكتب 
مجددًا، ليخســـر الكفيل كلفة االســـتقدام، لتعـــود الخادمة لكفيل آخر 
فـــي منزل آخر وبنفـــس الكلفة بدون دينار واحد أقل! ويعني ذلك أن 
كلفـــة الخادمة الواحدة ســـتدر على صاحب المكتـــب مبلغا يصل إلى 

ثمانية أضعاف! ولكم الحسبة تبعًا لجنسية الخادمة.
الكويـــت منـــذ عاميـــن أصـــدرت قانونـــًا حددت فيه أســـعار اســـتقدام 
العمالة المنزلية منعًا للتالعب، إذ ال تزيد كلفتها إن ما قدمت مباشرة 
علـــى حســـاب الكفيـــل عـــن 1300 دوالر )490 دينـــارا بحرينيـــا(، وال 
تتجـــاوز 3300 دوالر )1200 دينـــار بحرينـــي( إن اســـتقدمها المكتب، 

وهو ما نحتاجه عندنا.

ياسمينة: آن أوان تشريع قانون يحد من التالعب في األسعار. «

یاسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



كســب فريــق األهلي مواجهة نظيــره المنامة بنتيجــة )81/ 94( في المباراة 
التــي جمعتهمــا مســاء األربعاء لحســاب الجولة األولى مــن نهائيات دوري 

زين لدوري الدرجة األولى لكرة السلة.

وجائت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: 
 23 /10 المنامة،   25 /23 األهلي،   23 /22(
24/ 25 األهــلــي(. وبــذلــك، قطع  األهــلــي، 
ــمــشــوار نــحــو تحقيق  ال األهـــلـــي نــصــف 
إذ  ســنــوات،   10 منذ  عنه  الغائب  الحلم 
يوم  مباراة  في  الفوز  تكرار  عليه  تبقى 
السبت المقبل ليتوج بطًل، فيما المنامة 
أصــبــح تــحــت الــضــغــط بــهــذه الــخــســارة، 
المقبلة؛  بالمباراة  تعويضها  يجب  التي 

ليبقي حظوظه قائمة في المنافسة.

الربع األول

الذي ظهر  المنامة  البداية كانت للعبي 
زمام  ليأخذ  األداء  في  وجدية  بتركيز 
التقدم )6/ 12( بفضل تميز محمد حسين 
األهلي  ليعود  أمــيــر،  ومحمد  “كــمــبــس” 

اللقاء  أجـــواء  ودخـــل  تــدريــجــي  بشكل 
وميثم  ودومينك  سرحان  هشام  بنقاط 

جميل من تحت الحلق )12/ 14(.
الــمــنــامــة عــمــد فــي نــقــاطــه عــلــى المبيه 
أن  إال  ذلك  في  نجح  وقد  الحلق  تحت 
وقلب  انتفض  الدقائق  آخر  في  األهلي 
األمور رأًسا على عقب باألداء الدفاعي 
ــي عـــبـــر مــيــثــم ودومـــيـــنـــك  ــومـ ــجـ ــهـ والـ
الربع  لينهي  بــرونــو  وثــلثــيــة  وســرحــان 

لصالحه )22/ 23(.

الربع الثاني

هذا الربع شهد تكافئ تام بين الفريقين، 
متقلبة  والنتيجة  األداء  جعل  األمـــر 
الفريقان في تسجيل  فيما بينهما. برز 
الــحــلــق مستغلين  تــحــت  مـــن  ــنــقــاط  ال

الثلثيات  لعبت  كما  الدفاعات،  تفكك 
التغطية.  دوًرا في اإلثارة لعدم وجود 
األهــلــي بـــرز مــنــه بـــرانـــدون ودومــيــنــك 
وميثم جميل بالثلثيات وبرونو أيًضا، 
وفـــي جــانــب الــمــنــامــة المــبــيــه وأحــمــد 
“كمبس”  وثلثية  أمير  ومحمد  سلمان 
األلــعــاب حسين شاكر؛  بــوجــود صــانــع 

لينتهي الربع )46/ 47( لألهلي.

الربع الثالث
الــربــع عــن سابقه  لــم يختلف حــال هــذا 
ــــى من  كــثــيــًرا فــي الــدقــائــق الــســت األول
ــتــكــافــؤ  ــنـــديـــة والـــســـجـــال وال حـــيـــث الـ
وسرحان  دومينك  به  بــرز  الــذي  الفني، 
وغرانت  وكمبس  باألهلي  عقيل  وعلي 
وأحـــمـــد ســلــمــان بــالــمــنــامــة، والــنــتــيــجــة 
بعدها  األهــلــي  ليبسط   ،)57 /59( حينها 

المحكم  القوي  بالدفاع  الفنية  أفضليته 
علي  فيه  تميز  والـــذي  الهجوم  وكــذلــك 
األفضلية  وأعــطــى  كبير  بشكل  عقيل 
الكرات والتسجيل  بقطع  لزملئه سواء 
والصناعة، وسط أداء غريب للغاية من 
الضياع  عليه  بــدا  الـــذي  المنامة  فــريــق 
التسجيل  الــتــركــيــز فــي  الــفــنــي وغــيــاب 
 12 بفارق  لصالحه  الربع  األهلي  لينهي 

نقطة )57/ 69(.

الربع األخير

ــيــتــه الــفــنــيــة  ــي أفــضــل ــ ــل واصــــــل األهــ
العبي  أداء  تــرنــح  وســـط  والــبــدنــيــة 
الــمــنــامــة الـــذيـــن دخـــلـــوا فـــي أجــــواء 
مشحونة من التوتر والضغط النفسي 
وأثــــر عــلــيــهــم كـــثـــيـــًرا. األخـــيـــر سعى 
النقاط ونجح  بدخول المبيه إلحــراز 
فـــي ذلـــك وبــجــانــبــه “كــمــبــس” إال أن 
بالدفاع  عطائه  قمة  في  كــان  األهلي 
سرحان  عبر  الفعال  والهجوم  القوي 
دومينك  والمميز  وســرحــان  وبــرونــو 
شهدت  األخــيــرة  الــدقــائــق   .)81 /68(
بعد   )75 /83( ما  نوًعا  المنامة  عــودة 
الجانب  فــي  وأخــطــاء  منامي  ضغط 
األهلوي الذي صحح أوضاعه سريًعا 
اللقاء  وينهي  مــجــدًدا  الــفــارق  ليوسع 
هاشم  سيد  بثلثية  بجدارة  لصالحه 

حبيب )81/ 94(.

نســور األهلي تحلــق بـــالنهـــائي األول

سلة األهلي تقترب من الحلم لقاء األهلي والمنامة
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ــدأ االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــكــرة  ــ ب
المرشحين  قائمة  بتسلم  الطائرة 
ــاد لـــلـــدورة  ــ ــحـ ــ ــات االتـ ــابـ ــخـ ــتـ النـ
االنتخابية المقبلة 2020 - 2021.

 20 منذ  الترشح  بــاب  فتح  ومــع 
وجهان  ترشح  الــجــاري،  سبتمبر 
ــاد  ــحــ ــ جـــــديـــــدان لـــعـــضـــويـــة االت
وهــمــا عــبــدالــجــلــيــل فــتــيــل العــب 
ــذي  وال الــســابــق  األول  المنتخب 
سبق له تمثيل ناديي بني جمرة 
عبدالرضا  إلى  إضافة  والمحرق، 
المسابقات  لجنة  عضو  عاشوري 
وأحــد الــكــوادر اإلداريـــة النشطة 
ــي لـــجـــان االتــــحــــاد الــمــنــظــمــة  فــ
تقام  الــتــي  ــبــطــوالت  ال لمختلف 

على أرض المملكة.
خلفان  جهاد  من  كل  تقدم  فيما 
ــيــب محمد  ــســيــد وحــب ال وعـــلـــي 
مـــن مجلس  الـــــــذوادي  ومــحــمــد 
ترشحهم  بــأوراق  الحالي  اإلدارة 
يتقدم  أن  المؤمل  ومــن  رسميا، 
باب  إغــلق  مع  المرشحين  باقي 

سبتمبر   29 بـــتـــاريـــخ  الـــتـــرشـــح 
الجاري.

الفترة  أن  سبورت”  “البلد  وعلم 
الــمــاضــيــة شـــهـــدت ســلــســلــة من 
رئيس  بين  المكثفة  الــمــشــاورات 
األندية  رؤســاء  ومعظم  االتــحــاد 
األعضاء للتوصل إلى المجموعة 
المناسبة من المرشحين للنهوض 
بمختلف مكونات اللعبة وتحقيق 
ــلـــعـــات الــمــجــلــس  أهــــــــداف وتـــطـ
االنتخابات  فهل ستشهد  المقبل، 
ــيــة الـــتـــوافـــق عــلــى قــائــمــة  الــحــال

واحدة لمجلس اإلدارة؟

فتيل وعاشوري يترشحان التحاد الطائرة

من دون شك أن بطل المباراة النهائية األولى 
دومينك  “الداهية”  األهلي  محترف  سيكون 
بما قدمه من مستوى  األنــظــار  الــذي خطف 

ملفت للغاية على صعيد الدفاع والهجوم.
دومينك، خرج من المباراة بـ 30 نقطة كانت 
بالفوز  األصفر  القميص  كفة  لترجيح  كافية 
حتى  األول  الــربــع  منذ  جــبــار  أداء  الثمين. 

الثواني األخيرة من عمر المباراة. 
14 كرة تحت  14 محاولة ناجحة من أصل 
تــمــريــرات  الــتــقــاط، و5  كـــرة  ــحــلــق، و12  ال

حاسمة. في المرتبة الثانية جاء محترف المنامة البولندي المبيه بـ 20 نقطة، 
منها ثلثية واحدة و8 كرات تحت الحلق من أصل 10، و15 كرة التقطها مع 
تمريرتين حاسمتين. وجاء بعدهما محترف األهلي اآلخر براندون، مسجًل 12 

نقطة ومحترف المنامة اآلخر غرانت بـ 11 نقطة.

دومينك بطل الجولة بـ 30 نقطة

المنامة  بكل تأكيد أن مصير مدرب 
تلقاها  الــتــي  الهزيمة  عقب  بــيــدرو، 
ــات عــلــى الــمــحــك؛  ــ ــس، ب ــ مـــســـاء أمـ
بصورة  ظهر  فريقه  أن  وخــصــوًصــا 

سيئة للغاية.
ــارة مـــبـــاراة  ــرق بــيــن خـــسـ فــهــنــاك فــ
ــًدا وبـــيـــن سيئ  ــ بــمــســتــوى جــيــد جـ
وضــعــيــف لــلــغــايــة، وهــــذا مـــا حــدث 
بالنجوم،  المدججة  المنامة  لكتيبة 
إذ لم تظهر بالمستوى المعهود منها، 
تلقى  الـــذي  بــيــدرو  الــمــدرب  أن  كما 
التمهيدي  بــالــدور  ــى  ــ األول هزيمته 
إدارة  ُيحسن  لم  أيًضا،  األهلي  أمام 

المباراة بالشكل الصحيح، في ظل 
تصنع  ولم  أحدثها  التي  التغييرات 

الفارق من جهة، وبكثرة احتجاجاته 
البداية  منذ  التحكيم  قــرارات  على 

حتى النهاية من جهة أخرى.
تعجل  قــد  األول  الــنــهــائــي  خــســارة 
برحيل المدرب بيدرو إذا ما استطاع 
األخير أن يضبط وضعه مع اإلدارة 
المقبلة؛  األوقـــات  خــلل  واللعبين 

وحديثه  النادي  رئيس  لقطة  كون 
أثناء  نفسه  المدرب  مع  المشدود 
اللقاء  عمر  مــن  األخــيــرة  الدقائق 

تثير التساؤالت.

مصير مدرب المنامة على المحك
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ناصر بــن حمد: االنتصــارات تأكيد لريــادة الفروســية البحرينية عالميا

تحدث مع الالعبين وشاركهم الحصة التدريبية

سيطرة بحرينية في سباق بيفرلي البريطاني للخيل

محمد حسين يدعم فريق األهلي للقدم

لألعمال  الملك  جللة  ممثل  أعــرب 
ــؤون الــشــبــاب سمو  اإلنــســانــيــة وشــ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن 
فليريين  الجواد  بفوز  سعادته  بالغ 
فــئــة  فــــي  األول  بـــالـــمـــركـــز  ســتــيــل 
المجموعة الخامسة لعمر 3 سنوات 
بالمركز  ناموس  والجواد  فوق،  فما 
سباق  فــي  سنتين  فــئــة  فــي  األول 
منافسة  وســط  البريطاني  بيفرلي 

قوية ومثيرة.
ــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد  وأكـ
فــلــيــريــيــن  حـــصـــول  أن  خــلــيــفــة  آل 
األول،  المركز  على  وناموس  ستيل 
يــؤكــد الــســيــطــرة الـــبـــارزة لــريــاضــة 
الفروسية البحرينية في المشاركات 
من  العديد  حققت  أن  بعد  العالمية 
الماضية،  الفترة  خــلل  اإلنــجــازات 
لمواصلة  الـــدافـــع  يعطينا  مــا  وهـــو 
لــمــواصــلــة كتابة  الــمــشــاركــات  دعـــم 
عبر  ذهــبــيــة  بــأحــرف  المملكة  أســـم 

الحصول على المراكز األولى دائما.
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأشــار 
الــفــروســيــة  ريـــاضـــة  أن  خــلــيــفــة  آل 
ــبــحــريــنــيــة ســجــلــت الـــعـــديـــد من  ال
اإلنـــجـــازات فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
التي  الخطة  وفــق  ُتسير  ومــازالــت 
ــاهــا والـــهـــادفـــة إلــــى تــأكــيــد  وضــعــن
ريــــادة الــفــروســيــة الــبــحــريــنــيــة في 

سموه  مبينًا  العالمية،  المشاركات 
دعم  مواصلة  على  أنه حريص  إلى 
من  ــمــزيــد  ال لتحقيق  ــمــشــاركــات  ال

اإلنجازات.
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وأشــاد 
التي  الــبــارزة  باإلمكانات  خليفة  آل 
ستيل  فــلــيــريــيــن  الـــجـــواد  يمتلكها 
وحرص الفارس ديفيد ايجان على 

القيادة الناجحة في السباق إضافة 
إلــى جهود الــمــدرب روجــر فــاريــان، 
مشيدا سموه بذات الوقت بإمكانات 
ــفــارس جو  ــاده ال “نــامــوس” الـــذي قـ
فانينغ والمدرب مارك جوهنستون، 
متمنيًا سموه للمشاركات البحرينية 

مزيدا من التوفيق واالزدهار.

األهلي  والنادي  منتخبنا  العب  شــارك 
لكرة القدم السابق محمد حسين، في 
بالقلعة  األول  الفريق  فريق  تدريبات 

الصفراء مساء الثلثاء.
وتواجد الخبرة محمد حسين قبل بدء 
تدريبات الفريق األول بالنادي األهلي، 
وتــحــدث مــع الــلعــبــيــن حـــول أهمية 
باالجتهاد  وحــثــهــم  المقبلة  الــمــرحــلــة 
البقاء  هـــدف  يتحقق  لــكــي  والــعــطــاء 

ضمن مصاف الدوري الممتاز.
وتــعــتــبــر خـــطـــوة مــحــمــد حــســيــن في 

النفسي  الدعم  من  نوًعا  الفترة،  هــذه 
من  كونه  الــفــريــق،  للعبي  والمعنوي 
الــلعــبــيــن أصــحــاب الــخــبــرة والــشــأن 
المحلي  الصعيد  عــلــى  الكبير  الــفــنــي 
والــخــارجــي ســابــًقــا، ووقــوفــه ودعمه 
لفريقه “األم” في هذه الفترة العصيبة 
ــا على  ســيــكــون لــهــا مــــــردوًدا إيــجــابــًي
يحتاجون  الذين  خصوًصا،  اللعبين 
ِقــبــل كبار  ــادرات مــن  ــمــب ال هـــذه  لمثل 

اللعبة.
بالنادي  األول  الــفــريــق  صعيد  وعــلــى 
ــوديــة  ــلـــي، فــقــد لــعــب مــبــاراتــه ال األهـ

األولى بقيادة مدربيه الوطنيين محمد 
عبدالغني وحسين الشكر يوم االثنين 
وتغلب  عيسى  مدينة  أمـــام  الماضي 
ــر مطلع  عــلــيــه، وســيــخــوض لــقــاًء آخـ

االسبوع المقبل أمام الرفاع.
الستئناف  االســتــعــدادات  هــذه  وتأتي 
دوري  لمسابقة  األخيرتين  الجولتين 
ــام الــرفــاع  نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز أمـ
الفريق  ويحتاج  والــشــبــاب.  الشرقي 
لتحسين نتائجه في هاتين المباراتين 
مع  الكبار  دوري  في  نفسه  يبقي  لكي 
فريقي  ِقبل  من  قوية  منافسة  وجــود 

للحالة  باإلضافة  والبسيتين  الشباب 
الذي يمتلك 3 مباريات أخرى. ويحتل 
برصيد  السابع  المركز  األهــلــي  فــريــق 
متذيل  عــن  نقاط   4 بــفــارق  نقطة   14

الترتيب الحالة.

تغطية - المكتب اإلعالمي

لقطة من السباق

محمد حسين

سمو الشيخ ناصر بن حمد

رضا عاشوري

ــم الـــــــدوري ــلـ ــة وبـــــــات قـــريـــًبـــا مــــن تــحــقــيــق حـ ــامـ ــنـ ــمـ ــى الـ ــلـ ــاز عـ ــ ــ ف

سبورت

حسن علي

علي مجيد l تصوير: رسول الحجيري

سبورت
سبورت

غًدا مباراة الثالث والرابع

قرر االتحاد البحريني لكرة 
ــاراة  ــبـ ــة مـ ــامــ الـــســـلـــة إقــ
ــد الـــمـــركـــزيـــن  ــ ــدي ــحــ ــ ت
الثالث والرابع لمسابقة 
ألنـــديـــة  زيــــــن  دوري 

الــدرجــة األولـــى يــوم غٍد 
الجمعة.

تمام  في  والــرفــاع  المحرق  فريقا  وسيلتقي 
بأم  اللعبة  اتحاد  7 مساًء على صالة  الساعة 
الفريقان في هذه  الحصم. وسيتواجه 
مرحلة  فــي  خسراتهما  بعد  الــمــبــاراة 
المحرق  خسر  إذ  الــذهــبــي،  المربع 
)حامل اللقب( أمام األهلي بنتيجة 
)وصيف  الــرفــاع  خسر  فيما   ،)2 /0(

البطل( أمام المنامة بالنتيجة ذاتها.



أعلـــن ناديـــا النبيه صالح والشـــباب 
تزكيتهما للشـــيخ علي بن محمد آل 
خليفـــة لرئاســـة االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائـــرة للـــدورة االنتخابية 
ليرتفـــع   2021  -  2020 المقبلـــة 
عدد األنديـــة التي منحتـــه التزكية 

الرسمية إلى 9 أندية.
المحـــرق  أنديـــة  مـــن  كل  وكانـــت 
واألهلـــي وبنـــي جمـــرة والتضامـــن 
قـــد  وعالـــي  والمعاميـــر  والنجمـــة 
أعلنـــت تزكيتهـــا الرســـمية للشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة تقديرا 
امتـــداد  علـــى  وعطائـــه  لجهـــوده 
الثـــاث  االنتخابيـــة  الـــدورات 
الماضية منذ أن تبوأ رئاسة االتحاد 
فـــي العـــام 2004 ليقـــود اللعبة إلى 

مزيد من اإلنجازات والنجاحات.
العديـــد  تصـــدر  أن  المؤمـــل  ومـــن 

مـــن األندية األخرى تزكية رســـمية 
للشيخ علي بن محمد آل خليفة.

وكان االتحـــاد قـــد أعلـــن فتـــح باب 
الترشـــح للرئاسة والعضوية ابتداء 
من يوم األحد الموافق 20 ســـبتمبر 
 8 الســـاعة  ولغايـــة   2020 الجـــاري 
29 ســـبتمبر  الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء 
يعقـــد  أن  علـــى   2020 الجـــاري 
اجتماع الجمعيـــة العمومية العادي 

يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 20 أكتوبـــر 
.2020

يشـــار إلـــى أن الجمعيـــة العموميـــة 
التحـــاد الكـــرة الطائـــرة تتكـــون من 
14 ناديـــا وهـــي المحـــرق، األهلـــي، 
البســـيتين،  النجمـــة،  داركليـــب، 
النصـــر، عالـــي، بنـــي جمـــرة، الديـــر، 
المعاميـــر، النبيـــه صالـــح، التضامن، 

اتحاد الريف، الشباب.

أنـــــديـــــة  9 إلــــــــــى  يـــــرتـــــفـــــع  الـــــــعـــــــدد 
النبيه صالح والشباب يزكيان علي بن محمد

اليـــد  لكـــرة  الشـــباب  بنـــادي  األول  الفريـــق  يواصـــل 
اســـتعداداته البدنية الســـتئناف الدور السداسي لدوري 
الدرجـــة األولـــى لكرة اليد والمقـــرر انطاقه في النصف 

الثاني من نوفمبر المقبل.
ويتـــدرب الفريـــق الماروني فـــي صالة ناديـــه الرياضية 
بقيـــادة مـــدرب اللياقة لفريـــق كرة القدم بالنـــادي أحمد 
عباس وبإشراف مدرب الفريق الوطني محمد المراغي 

وبحضور عدد كبير من الاعبين.
ومنذ بدء التحضيرات التي انطلقت في منتصف الشهر 
الجاري وحتى اآلن، والفريق يخضع للتدريبات البدنية؛ 
بهـــدف رفع المعـــدل اللياقي لاعبين بعـــد فترة التوقف 
الكبيـــرة التـــي طالـــت األنشـــطة الرياضيـــة علـــى صعيد 
الفـــرق بســـبب فيـــروس كورونـــا، ومـــن ثم التـــدرج في 
الجوانـــب الفنية التكتيكية عبر المدرب محمد المراغي 

الذي تم التعاقد معه خلًفا للراحل عبدالرحمن محمد.
ودون شـــك، يهدف فريق الشباب إلى مواصلة عروضه 
القوية من خال ما تبقى من مباريات للدور السداســـي 
المؤهل للمنافســـة على لقب الـــدوري، حيث تبقت عليه 

4 مباريات )النجمة، باربار، االتفاق، االتحاد( بعدما حقق 
نتيجة الفوز في مباراته األولى على حساب األهلي.

جانب من التدريبات

الفريــق العبــي  يجهــز  عبــاس  أحمــد  اللياقــة  مــدرب 
إعداد الشباب مستمر لسداسي اليد

علي مجيدحسن علي
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المالكية بطال لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم
البديع أمام  البحرين  غزال  تعثر  من  واستفاد  بسباعية  سترة  بحارة  كسب 

ضمن المالكية لقب دوري الدرجة الثانية 
لكرة القدم بعد أن حقق فوًزا كبيًرا على 
حســـاب ســـترة بـ 7 أهداف مقابل واحد، 
التـــي جمعـــت الطرفيـــن،  المبـــاراة  فـــي 
أمس، على اســـتاد النـــادي األهلي، ضمن 

الجولة 20 للمسابقة.
فريـــق  تعثـــر  مـــن  المالكيـــة  واســـتفاد 
البحريـــن أمس أمام البديـــع بهدف دون 

رد.
ووصـــل المالكية إلـــى النقطة 44، ضامًنا 

الصعود ولقب دوري الثانية.
وجاءت مباراة ســـترة والمالكية مثيرة، 

ســـترة  ســـجل  أهـــداف،   8 شـــهدت  إذ 
عـــن طريق ســـيد قاســـم علـــوي أوال في 
الدقيقـــة )13(، قبـــل أن يـــرد الملكاويون 
بــــ 7 أهداف: محمد ميـــرزا )19 و45+2(، 
أحمد يوسف )22 و42 و45(، محمد فرج 
)83( وعلـــي عاشـــور )85(. أدار المبـــاراة 
الحكم أحمد خليل، وعاونه ســـيد جال 
محفوظ وجاسم حســـن، والحكم الرابع 
وليـــد محمـــود. وتم طـــرد العبي ســـترة 
أحمد عبدالحميد وحسن بايط، والعب 

المالكية محمد جميل.
وعلى ملعـــب مدينة حمد، حقـــق البديع 

فوًزا ثميًنا ومهًما على حســـاب البحرين 
خليـــل  الاعـــب  إمضـــاء  حمـــل  بهـــدف 
ســـلمان فـــي الدقيقـــة )62(. أدار المباراة 
الحكم عبدالعزيز شـــريدة، وعاونه سيد 
فيصـــل علـــوي وأحمـــد ســـيف، والحكـــم 

الرابع محمد خالد.
وبنـــاء علـــى ذلك، يكـــون ترتيـــب دوري 
الثانيـــة كاآلتـــي مـــع تبقـــي 3 جـــوالت: 
المالكيـــة 44 نقطة، البحريـــن 35، البديع 

34، مدينة عيسى 29، سترة 27.

“الميركاتو” تحت المجهر
ممــا ال شــك أن نــادي تشيلســي االنجليــزي يعتبــر أكثر نــاٍد في أوروبــا قد قام 
بصفقــات كثيــرة وقيمة.. ومن المفترض أن تســاهم برفع جودة الفريق كثيًرا 
إذا ما عرف المبارد كيفية اســتخراج أبرز مافيها ووظفها بالشــكل الصحيح. 
رغــم أن هنــاك العديد من األســماء الممتــازة قد وصلت لتشيلســي مثل فيرنر 
وزيــاش وغيرهــم إال أن صفقــة الحــارس الجديــد منــدي ســتبقى هــي األكثــر 
تأثيًرا على مردود الفريق بسبب أن كيبا كان نقطة ضعف واضحة في الفريق 
وتســبب بأخطائه الســاذجة في تعرض فريقه للكثير من الهزائم وآخرها أمام 

ليفربول قبل أيام!
إدارة مانشستر يونايتد تعتبر األضعف في الميركاتو؛ ألنها اكتفت لحد كتابة 
هــذه الســطور بالهولنــدي فــان بييك فقط رغــم أن الفريق ليس بحاجة ماســة 

لخدماته بقدر ما يحتاج الفريق لتدعيمات قوية في الخط الخلفي!
وإذا مــا اســتمرت اإلدارة باالعتمــاد علــى مغوايــر وليندولف وشــو في الدفاع 
فمــن المؤكــد أن المانيــو ســيعاني كثيــرا هــذا الموســم وربمــا يعجــز حتى من 

احتال أحد المراكز األربعة!
 نادي برشلونة قرر التخلص من العديد من الاعبين ربما بسبب رغبة االدارة 
بإحداث ثورة ملحة للفريق.. وعلى ما يبدو أن كومان سيقوم باالعتماد على 
بعض االسماء ومنحها الثقة بعد أن تجردت منها مع فالفيردي وسيتين مثل 
العائد كوتينيو وغريزمان. وعلى ما يبدو أن االدارة لن تقوم بتعاقدات كثيرة 
حتى انتهاء مهلة الميركاتو مطلع اكتوبر القادم.. حيث من المتوقع أن تجلب 
االدارة مهاجما جديدا ليحل محل سواريز المتوقع خروجه.. ومن الممكن أن 
تتعاقد مع العب وسط جديد والحديث يدور حول العب ليفربول فينالدوم.

 أمــا ريــال مدريــد.. فاللمــرة االولــى منذ ســنوات لــن يتعاقد مــع أي العب في 
ســوق االنتقــاالت الحالــي كمــا أعلــن الرئيــس بيريــز.. رغــم أن الفريــق بحاجة 
لتعزيزات جديدة وستكون المراهنة على االكتفاء بالموجودين فيها نوع من 

المغامرة!.
 يوفنتــوس قــام بســوق هــادئ وجلب بعــض االســماء المغمورة نســبيا ولكنها 
الكالتشــيو.  فــي  للفريــق  االفتتاحيــة  المبــاراة  فــي  رائعــا  مــردودا  قدمــت 
البيانكونيــري أشــغل االعــام كثيــرا حــول المهاجــم الجديــد للفريــق.. حيــث 
طرحت العديد من االســماء مثل ســواريز ودزيكو وكان متوقعا إلى حد كبير 
أن يصل احداهما لتورينو.. بيد أنه في نهاية المطاف تعاقد اليوفي مع نجمه 

السابق الفارو موراتا!
 االنتــر كذلــك دعــم صفوفــه ببعــض الصفقــات الجيــدة مثل فيــدال وحكيمي 
والتــي قــد تعطي مؤشــرا إلى أنه ســيكون المرشــح االول لمقارعة يوفنتوس 

على لقب الدوري!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

بنا

اســـتعاد المتســـابق البحرينـــي إبراهيـــم 
مـــن  الرابعـــة  الجولـــة  المبـــارك صـــدارة 
بطولـــة البحرين غراند تورزمو للرياضة 
اإللكترونيـــة بعـــد أن كان خـــارج منصة 
التتويـــج فـــي الجولـــة الثالثـــة ليعـــاود 
تأكيده أنه سيحافظ على لقب البطولة 

في نسختها الثانية.
الرابعـــة  الجولـــة  منافســـات  وشـــهدت 
حماًســـا كبيًرا بين المتسابقين تصدرهم 
هـــذا  فـــي  التتويـــج  منصـــة  واعتلـــى 
الســـباق إبراهيـــم المبـــارك الـــذي أنهـــى 
ســـباقه في زمن بلغ 20.58.620 دقيقة، 
تـــاركًا المركـــز الثاني للمتســـابق عاصف 
فورجـــي والذي انهى الســـباق بزمن بلغ 

21.06.406 دقيقة والمركز الثالث الذي 
جاء فيـــه المتســـابق البريطانـــي لويس 
ســـميث بزمـــن بلـــغ 21.09.536 دقيقة، 
ولم يكتف المبارك بتحقيق لقب السباق 
بـــل خطف لقب صاحب أســـرع لفة فيه 
أيضًا والتي بلغ زمنها 1.35.893 دقيقة.

وبنتائـــج الجولـــة الرابعـــة مـــن البطولـــة 
المشوقة بطولة البحرين غراند تورزمو 
للرياضـــة اإللكترونيـــة يتصـــدر إبراهيم 

العـــام  المتســـابقين  ترتيـــب  المبـــارك 
برصيـــد 75 نقطة، ويأتـــي خلفه بالمركز 
الثانـــي لويـــس ســـميث بفـــارق نقطتين 
)73( نقطـــة، وفـــي المركـــز الثالث طال 

بشارة برصيد 54 نقطة.
وســـيكون المتســـابقون الخمســـة عشـــر 
الجولـــة  منافســـات  مـــع  موعـــد  علـــى 
الخامســـة والختاميـــة والتي ســـيتحدد 
فيها بطل النســـخة الثانيـــة من البطولة 
البحرينـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي 
بعـــد  الفـــارق  أن  خصوصـــًا  للســـيارات 
منافســـات الجولـــة الرابعة هـــو نقطتين 
بيـــن إبراهيـــم المبارك ولويس ســـميث، 
إذ ستقام منافساتها مساء يوم الجمعة 
المقبـــل الموافـــق 25 من شـــهر ســـبتمبر 

الجاري.

إبراهيم المبارك

استعاد صدارة الجولة الرابعة بعدما كان خارج منصة التتويج

المبارك يجدد فوزه في بطولة البحرين غراند تورزمو

طالـــب رئيـــس نـــادي الشـــباب ميرزا 
أحمـــد بتأجيـــل قروض مســـتحقات 
الرياضيين علـــى األندية حتى العام 

المقبل 2020 - 2021.
المســـؤولين  أحمـــد  ميـــرزا  وناشـــد 
بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة  
بضـــرورة  ســـبورت”  “البـــاد  عبـــر 
الخاصـــة  األقســـاط  دفعـــة  تأجيـــل 
باألنديـــة المتعلقة بملف مســـتحقات 
الرياضييـــن المتبقيـــة مـــن الموســـم 
الحالـــي 2019 - 2020، مشـــيًرا إلـــى 
أن التأجيـــل سيســـهم في مســـاعدة 
األنديـــة لمواجهـــة تداعيـــات جائحة 

كورونا.

وعلـــى غـــرار مـــا حـــدث مـــن تأجيل 
ألقساط القروض الفردية والتجارية 
الســـتة  األشـــهر  خـــال  للمواطنيـــن 
الماضيـــة واألشـــهر الثاثـــة المقبلـــة، 
أكـــد ميـــرزا أحمـــد أن األنديـــة تأمل 
مســـتحقات  قـــروض  تأجيـــل  فـــي 
الرياضيين وترحيل الدفعة األخيرة 
مـــن قـــروض الموســـم الحالـــي إلـــى 
الموســـم المقبل خصوصـــا مع زيادة 

بســـبب  الرياضـــي؛  الموســـم  فتـــرة 
إيقافـــه نحـــو 6 أشـــهر إثـــر فيـــروس 
كورونا، مبيًنا أن األندية تعاني مالًيا 

في ظل الجائحة.
ولفـــت رئيـــس نـــادي الشـــباب ميرزا 
أحمد إلى المكتســـبات العديدة التي 
ستمكن األندية من تسيير عملها فنًيا 
وإدارًيـــا ورياضًيـــا في حـــال تأجيل 
دفعـــة أقســـاط قـــروض مســـتحقات 
مـــن  المتبقيـــة  لألشـــهر  الرياضييـــن 
العـــام الجـــاري )2020( إلى الموســـم 
المقبـــل، معرًبا عن ثقته بجهود وزير 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
المؤيد؛ إليجاد حل مناسب لألندية.

لمســاعدتها فــي مواجهــة تحديــات جائحــة كورونــا

ميرزا أحمد يطالب بتأجيل أقساط قروض األندية

أحمد مهدي

ميرزا أحمد

أحمد مهدي l تصوير: خليل إبراهيم
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سوسن رًدا على وكيل “العمل”: عاطلون ال يسجلون ببرامج الوزارة
تــلــقــائــيــا ــا  ــاطـ ــج عـ ــريـ ــل خـ ــ بـــاعـــتـــبـــار ك ــا  ــهـ ــراحـ ــتـ اقـ الـــحـــايـــكـــي عـــلـــى  رد  بـــعـــد 

علقت النائب سوســن كمال على بعض النقاط التي ذكرها الوكيل المســاعد لشــؤون العمل بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية أحمد الحايكي بصحيفة “البالد” ردا على مقترح برغبة تقدمت به لتطوير آلية تسجيل الباحثين عن 

عمل، من خالل تتبع الخريجين تلقائيا.

وكانـــت “البـــاد” قـــد نشـــرت اقتراح 
كمـــال وتابعت الصحيفـــة الموضوع 
باستصراح الوكيل المساعد لشؤون 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  العمـــل 

االجتماعية.
وأوضحـــت اتفاقها التـــام مع ما ورد 
في الرد المشكور من سهولة خطوات 
التســـجيل كباحث عن عمل، ووجود 
الـــوزارة  بيـــن  الواضـــح،  التنســـيق 
العاقـــة، خصوصـــا  ذات  والجهـــات 
مع تطوير النظام اإللكتروني لعملية 
التسجيل، وجهود الوزارة المستمرة 
بشـــكل مســـتدام إليجـــاد الوظائـــف 
للشـــباب البحريني من غيـــر انقطاع 
رغم تحديات سوق العمل المعروفة، 

إال أنها تود تأكيد الهدف الذي دفعها 
نقطـــة  بتوضيـــح  المقتـــرح  لتقديـــم 

بسيطة، تشترك مع أهداف الوزارة.
وقالت: لم نذكـــر في مقترحنا إجبار 
الباحـــث عـــن عمـــل على التســـجيل، 
بـــل قصدنا وجود بعض الحاالت من 
المواطنيـــن الكرام من ذوي القدرات 
تـــرد  التـــي  المحـــدودة  والمهـــارات 
طلباتهـــم إلى مكاتب النواب ويتبين 
بعدها عدم تســـجيلهم في األســـاس 
مـــن  بالرغـــم  الـــوزارة،  برامـــج  فـــي 
توافر البرامـــج الجيدة لدى الوزارة، 
وجهودهـــا الجـــادة، وقـــد يكون ذلك 
إما بســـبب عدم معرفتهـــم باألنظمة 
المتبعة، أو بســـبب الظروف األسرية 

وضعف الدعم المجتمعي، أو الضعف 
فـــي مهـــارات التواصـــل والتخاطب، 
وضعـــف الثقة في النفس والنشـــاط 
والفاعليـــة لـــدى تلك الفئـــة التي نود 

األخذ بيدها وضمان حقها.
هـــؤالء  يبقـــى  بهـــذا  وأضافـــت: 
تســـجيل  غيـــر  مـــن  المواطنـــون 
كباحثيـــن عـــن عمـــل، رغـــم رغبتهـــم 
الجادة في ذلـــك، وقد يكون لبقائهم 
مـــن غيـــر تســـجيل تبعات مؤســـفة، 
تؤثر ســـلًبا على مستقبلهم، ودورهم 
اإليجابـــي فـــي المجتمع؛ لـــذا نقترح 
علـــى الوزارة عـــاوًة على التنســـيق 
مـــع  التواصـــل  مباشـــرة  الموجـــود، 
الشـــريحة المقصـــودة، عندما يتبين 

عـــدم حصولهم على أي عمل ســـواء 
أو  الخـــاص  أو  العـــام  القطـــاع  فـــي 
المشـــاريع الفردية والعائلية األخرى 
علـــى  التخـــرج  مـــن  شـــهرين  بعـــد 
ســـبيل المثـــال، حيـــث يتأكـــد حينها 
عدم اســـتيعابهم طريقة االســـتفادة 
مـــن المـــوارد المتاحة، ومـــن الممكن 
أجـــل  مـــن  أخـــرى  بطـــرق  التفكيـــر 

الوصول لهذه الشريحة.
شـــريحة  نســـتهدف  إننـــا  وتابعـــت: 
محـــدودة القـــدرات، تتكـــرر حاالتها 
الـــواردة، وتلك مهمة توعوية هدفها 
التكامـــل، ذات رؤيـــة بعيـــدة المدى، 
تتجاوز المصلحة اآلنية للباحث عن 
عمـــل، وال تكتفي بالتعريـــف الدولي 
تنشـــد  إنمـــا  عمـــل،  عـــن  للباحثيـــن 

الذهـــاب لهدف أســـمى، يســـاهم في 
خدمـــة األمـــن ومفاهيـــم المواطنـــة، 
دروب  مـــن  الشـــباب  وحمايـــة 

االنحراف والضياع.
وأضافـــت: إننـــا نعتقـــد أن المقتـــرح 
الـــذي تقدمنـــا بـــه هـــو إضافـــة غيـــر 
مكلفة للتنسيق الموجود، فالتواصل 
مع الشريحة المشـــار إليها ودعوتهم 
للوزارة مســـألة ترويجية مســـتحقة 
لصالـــح الـــوزارة، عـــاوًة علـــى حـــق 
تلـــك الشـــريحة فـــي االســـتفادة من 
الخدمات المتوافرة، وسيخفف ذلك 
مـــن االنتقـــادات التـــي قـــد يعرضهـــا 
أفراد هذه الشريحة ومحيطهم على 
وســـائل التواصـــل االجتماعي، بينما 
تســـتحق جهود الـــوزارة كل التقدير 

واإلشادة.

سوسن كمال أحمد الحايكي

محرر الشؤون المحلية

نـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(  وليد المانع بإشادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، لدى ترؤس جالته جلســـة مجلس 
بجميـــع  الماضـــي،  اإلثنيـــن  يـــوم  الـــوزراء 
الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيادة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
إذ وصفها جالته بالعمل الوطني المخلص 

الذي يمتاز بالدقة والصبر والمثابرة.
وقـــال المانـــع إننا نفخر بهذه اإلشـــادة التي 
تعتبـــر وســـاما شـــّرفنا بـــه صاحـــب الجالة 
ملـــك البـــاد ونتمنـــى أن نكـــون دوًمـــا عند 
حســـن ظـــن جالتـــه وكافـــة أبنـــاء الوطن، 
ونؤكـــد أن هـــذه اإلشـــادة هي محـــل تقدير 
مـــن كافـــة العاملين في الصفـــوف األمامية 

ودافع للجميع لمضاعفة الجهود.

كمـــا نـــوه المانـــع بمشـــاركة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
بالتطوع في المرحلـــة الثالثة من التجارب 
الســـريرية الثالثـــة للقـــاح فيـــروس كورونا 
لمـــا لمشـــاركته من أثر بالغ فـــي إنجاح هذه 
التجربة التي تشـــارك بها مملكـــة البحرين، 
معرًبـــا عـــن شـــكره لســـموه علـــى إشـــادته 
التمريضيـــة  والطواقـــم  الطبيـــة  بالكـــوادر 
والجهات المســـاندة والتي هي موضع فخر 
واعتزاز للجميع، وهي دافٌع ومحفز مستمر 
للصفـــوف األماميـــة لمواصلـــة مهامهم بكل 

عزم.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفيروس كورونا.
وأشـــار المانع إلى أن الفحوصات مســـتمرة 
بحســـب الجـــدول الزمني المحـــدد لفحص 
كافـــة أعضاء الهيئات اإلداريـــة والتعليمية 
والفنيـــة فـــي جميـــع المـــدارس الحكومية، 

حيث تم فحص 87 % من أعضاء الهيئات 
بالمـــدارس  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
الحكوميـــة فـــي الفترة من 1 - 22 ســـبتمبر 
الجـــاري، والعمـــل مســـتمر لفحـــص النســـبة 
أعضـــاء  مـــن   %  13 والبالغـــة  المتبقيـــة 

الهيئات حسب المجدول لهم.
وأوضـــح المانع أن نســـبة الحـــاالت القائمة 

التـــي تـــم رصدهـــا مـــن الهيئـــات اإلداريـــة 
والتعليميـــة والفنية بالمـــدارس الحكومية 
مجمـــوع  مـــن  اآلن  حتـــى   %  1 بلغـــت 

الفحوصات التي تمت لهم.
واســـتعرض المانع إجمالي أعداد اإلشـــغال 
فـــي مراكـــز العـــزل والعاج، حيـــث أوضح 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  أن 

والعـــاج تبلغ 7642 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال 
منها 1431 ســـريًرا بنسبة تبلغ 18.7 % من 
الطاقـــة االســـتيعابية، في حين تبلغ نســـبة 
المتعافيـــن 89.41 % مـــن إجمالي الحاالت 
مـــن   %  0.34 الوفيـــات  ونســـبة  القائمـــة، 

الحاالت القائمة. 
األمـــراض  استشـــاري  جـــدد  جانبـــه،  مـــن 

وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطاني 
الدعـــوة للمتعافيـــن مـــن فيـــروس كورونـــا 
للتبـــرع ببازمـــا النقاهـــة كأحـــد العاجـــات 
المســـتخدمة للحـــاالت القائمـــة بالفيروس 

للمساهمة في مساعدة الحاالت القائمة.
مـــن جانبهـــا، قالـــت استشـــارية األمـــراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
الحـــاالت  عـــدد  أن  الســـلمان  جميلـــة   )19
القائمـــة تحـــت العنايـــة بلـــغ 50 حالـــة، في 
حين بلغـــت الحاالت التـــي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العـــاج 131حالة قائمة، كما 
أن 6758 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن العدد 
اإلجمالـــي للحاالت القائمة الـــذي بلغ 6808 
حاالت قائمة، مشـــيرًة إلـــى تعافي 59367 

حالة وخروجها من مراكز العزل والعاج.

مؤتمر صحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة- بنا

فحص 87 % من اإلداريين والمعلمين... 1 % منهم مصابون
%  18.7 واإلشــــغــــال  ــًرا..  ــ ــريـ ــ سـ  7642 والــــعــــاج   الـــعـــزل  مـــراكـــز  ــة  ــاقـ طـ

المتطوعون للقاح يجب أن يكونوا بصحة جيدة
الـــــــعـــــــاج أو  ــر  ــ ــ ــج ــ ــ ــح ــ ــ ــل ــ ــ ل مـــــــــــراكـــــــــــز  إلغـــــــــــــــــاق  صـــــــحـــــــة  ال 

نفـــى وكيـــل زوارة الصحـــة وليـــد المانع ما 
أشـــيع عن إغـــاق مراكز للحجـــر أو للعاج 
أو للفحـــص مشـــددا، مؤكدا فـــي رده على 
ســـؤال حول أنباء عن إغاق مراكز الحجر 
والعـــزل الصحـــي فـــي منطقة عالـــي، وهل 
هنـــاك نيـــة لـــوزارة الصحـــة إلغـــاق مراكز 
الحجـــر الصحـــي بشـــكل كامل واســـتقبال 
للرعايـــة  يحتاجـــون  الذيـــن  المصابيـــن 

الصحيـــة، وإن صح، فما هـــو وضع العمالة 
تطبيـــق  علـــى  وعـــدم مقدرتهـــم  الوافـــدة 
الحجر المنزلي، مشـــددا أن كل هذا الكام 
غير صحيـــح، فقد تكون األعـــداد تقلصت 
يتـــم  عـــادة  وهـــو  المنزلـــي،  الحجـــر  وزاد 
باختيارهـــم، أو من ليـــس لديهم األعراض، 

أو من يحتاجون للحجر المنزلي.
وقال المانـــع إن مراكز الحجر الصحي في 
عالي وفي مناطق الحجر األخرى مستمرة 
بعملهـــا، مشـــيرا إلـــى أنـــه قـــد يتـــم اليـــوم 
اســـتخدام أماكـــن كمراكـــز للحجـــر وضمن 

طاقـــة اســـتيعابية محـــددة كمركـــز للعاج 
أو ألي غـــرض صحـــي أو طبـــي يحتاجـــه 
المواطنـــون أو المقيمـــون غـــدا، لكن ضمن 
رؤيـــة الفريق الوطنـــي واســـتمرارية كافة 

الخدمات.
وحول مســـتجدات اللقاح أفاد استشـــاري 
المستشـــفى  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
العسكري مناف القحطاني أن المتطوعين 
للقـــاح يجـــب أن يكونـــوا بصحـــة جيـــدة، 
وأن هنـــاك معاييـــر صحيـــة عالميـــة يجب 
التقيـــد بها عنـــد اختيـــار المتطوعين للقاح 

حول العالم، وضمـــن برتوكوالت معروفة، 
منوهـــا أن ســـبب اســـتبعاد ذوي األمـــراض 
المزمنة وغيرها من هذه التجارب هو أوال 
إلثبـــات فعاليتـــه ونجاحـــه علـــى األصحاء 
أوال قبـــل تجربتـــه علـــى غيرهـــم؛ ألن ذوا 
األمراض المزمنة كمرضى السكري وغيره 
مـــن األمـــراض هم أكثـــر عرضـــة التأثر من 
غيرهم، وهو ما أكدته الدراسات والبحوث 

العالمية.
المتقدميـــن  عـــدد  أن  القحطانـــي  وأشـــار 
إلجـــراء  البحريـــن  فـــي  والمشـــاركين 

الفحوص فـــي مرحلة التجارب الســـريرية 
فـــاق عـــدد الــــ 6000 متطـــوع، ولكـــن نظرا 
اللتزامنـــا بالمعايير العالمية المطلوبة، فقد 
تم اســـتبعاد العديد من المتقدمين، وندعو 
األشخاص الذين تم استبعادهم من إجراء 
الفحوصـــات للتقييم وربما المشـــاركة مرة 

أخرى والدخول بهذه التجربة اإلنسانية.
من جهتها، أوضحت استشـــارية األمراض 
المعديـــة فـــي مجمع الســـلمانية الطبي في 
ردهـــا علـــى ســـؤال حـــول االختـــاف بيـــن 
وانفلونـــزا  العاديـــة،  االنفلونـــزا  أعـــراض 

“كوفيد 19”، وكيف نســـتطيع التميز بينهما 
أن األعراض تقريبا هي نفســـها، إذ تشـــمل 
وألمـــت  بالحلـــق  وألمـــا  الحـــرارة  ارتفـــاع 
بالجســـم وبالعضـــات وضيقا فـــي النفس، 
مبينـــة لكن العـــارض المختلف هـــو فقدان 
حاســـة الشـــم والتـــذوق والتـــي يتميـــز بها 
المصابيـــن بــــ “كوفيـــد 19”، داعيـــة الجميع 
ومـــع بدايـــة فصـــل الخريف إلـــى االتصال 
برقـــم 444 فـــي حـــال وجـــود أو االشـــتباه 
بأي أعراض؛ للتأكد منها وســـرعة متابعتها 

وأخذ االحتياطات الازمة.

بدور المالكي

مواطنون يسخرون من اقتراح نيابي إلسقاط القروض
بـــــــــيـــــــــن حـــــــــلـــــــــم وضـــــــــــــــــــــــــــــرورة ودغـــــــــــــــدغـــــــــــــــة مــــــشــــــاعــــــر

إســـقاط  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح  القـــى 
القروض الشخصية عن المواطنين تفاعا 
كبيـــرا بيـــن المواطنيـــن، فاعتبـــره البعض 
تأملـــوا  وآخـــرون  المنـــال،  صعـــب  حلمـــا 
خيـــرا بـــأن يكون إســـقاط القـــروض بداية 
حياة جديدة بالنســـبة لهـــم، وعلق آخرون 
بأنـــه دعايـــة انتخابيـــة ودغدغـــة لمشـــاعر 

المواطن.
وقـــدم كل مـــن النـــواب محمـــد بوحمـــود 
وأحمـــد األنصـــاري وباســـم المالكي وخالد 
باالقتـــراح  الدمســـتاني  وأحمـــد  بوعنـــق 
رفـــع  إلـــى  يهـــدف  أنـــه  برغبـــة، مؤكديـــن 
المعانـــاة عن المواطن إلى جانب تنشـــيط 

السوق المحلية والقوة الشرائية.

وذكر النائب خالد بوعنق في حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر أن مبلغ 
القروض الشخصية يبلغ نحو مليار دينار، 
تســـتطيع الدولـــة تجزئته على 4 ســـنوات 
ليكـــون 250 مليون دينار، مؤكدا أنه ليس 

بالمبلغ الضخم مقارنة بميزانية الدولة.
الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  علـــق  بينمـــا 

البحريـــن  لمملكـــة  العامـــة  المصلحـــة  أن 
والمواطـــن البحريني هـــو الدافع لرفع هذا 
االقتـــراح، الفتـــا إلـــى أن الحيـــاة ســـتعود 
لألســـواق من خـــال ضخ القوة الشـــرائية 
للمواطـــن بإســـقاط القـــروض التـــي تثقـــل 
كاهله وتجعله يقـــف مكتوف اليدين إزاء 

تحمل أعباء الحياة.
وعلى موقـــع التواصـــل االجتماعي تويتر 

شـــعب  كل   :”SAAD ALSAEED“ غـــرد 
إســـقاط  ولكـــن  ذلـــك،  يتمنـــى  البحريـــن 
القـــروض يعنـــي أن تتكفـــل الدولـــة بدفـــع 
صعـــب  وهـــذا  للبنـــوك  القـــروض  قيمـــة 

المنال...
وعلـــق “BU-TALAL”: هـــو فعـــا لدغدغة 
باإلمـــكان  كان   .. الناخبيـــن  مشـــاعر 
تقديـــم هـــذا االقتراح منـــذ بدايـــة الدورة 

االنتخابية.. لماذا اآلن؟
وكتـــب آخر: كل المشـــاريع الناجحة بدأت 
بحلم ثم دراســـته ثم تحقيقه ولم ال؟ فإن 
قيادتنا لو رأت إمكان تحقيقه، فستمرره.

شـــديد  مـــع  المقتـــرح   :”MAHER“ وغـــرد 
وتســـجيل  الناخـــب  لدغدغـــة  احترامـــي 
نقـــاط فقط األولى الســـعي إلنقـــاذ الراتب 

التقاعدي.

ليلى مال اهلل
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ذكرت تقارير إعالمية أن الممثلة الفرنسية العربية الصاعدة من أصول  «
 Scream“ تونسية سونيا بن عمار، انضمت إلى فريق العمل في فيلم

5”، إلعادة إطالق فيلم الرعب الشهير. وتعمل سونيا أيضا مغنية 
وعارضة أزياء.
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فترة الحجر المنزلي بســبب كورونا بالنســبة للطالبة فاطمة حســين الصباغ، ابنة 
الدبلوماســي البحرينــي ذات الســتة عشــر ربيعا، لم تكن نقمة كمــا يصفها البعض، 
بــل كانــت نعمــة؛ ألن فاطمة اســتغلت كل ســاعة ودقيقــة من هذا الحجــر المنزلي 
الذي عاشته بسبب كورونا لتخلق فاطمة جديدة هي الفنانة والمبدعة والمتألقة، 
والتــي أصبــح اســمها ينقــش ويشــكل بصمــة فــي معــارض محليــة وعربيــة، فهــي 
موهوبــة وعصاميــة لــم تتــدرب ولــم يعلمها أحــد كيف ترســم، بل “اشــتغلت” على 
نفســها خالل “الحجر” لتتعلم كل شــيء بنفســها يشــدها طموحها للتميز واإلبداع، 
وأن تكــون شــابة بحرينية يشــار لها بالبنان، يدعمها تشــجيع والديهــا الذي ال يهدأ 
أبدا، وشدت نصوصها فنانين عالميين عرضوا عليها االنضمام لمعارضهم وقدموا 
لهــا الدعــوة للمشــاركة فــي معــارض تقام لفنانيــن معروفيــن على مســتوى العالم، 
ولكنها تنتظــر انتهــاء جائحة كورونــا تنتهــي حتــى أقيــم أول معــرض لــي وأقــدم 

خالله لوحاتي.

“مســـافات البالد” التقـــت الفنانة فاطمة 
الصباغ لتتحدث عن تجربتها مع الحجر، 
وكيـــف جعلته يصب فـــي إبداعها، وهي 

التي أحبت الرســـم وبدأت ترســـم وهي 
صغيرة وربما قبل أن تتجاوز الســـنوات 
األربـــع، والتـــي تقـــول عنـــه: ”بدعـــم  من 

أمـــي وأبي، جعلـــت من الحجـــر المنزلي 
بســـبب جائحـــة كورنـــا منطلقـــا للتعلـــم 
البدايـــة كنـــت  فـــي  واإلبـــداع والتألـــق، 
ووالدتـــي منخرطتـــان فـــي دعـــم العمل 
خـــالل  مـــن  الخيـــر  وعمـــل  التطوعـــي 
لألزمة، ثم قـــررت  االحتياجـــات  شـــراء 
أمـــي شـــراء ماكنـــة خياطة، وكنـــا نعمل 
ســـوية في تجهيز المالبس والبطانيات 
التي نقـــوم بتوزيعها فتعلمـــت الخياطة 
اتجهـــت  أمـــي  وبتشـــجيع  وأتقنتهـــا، 
بعدها لتعلـــم الرســـم  والمـــدارس الفنية 
واألعمـــال الفنية عن طريـــق اليوتيوب، 
حيـــث كان والـــداي يحـــددان لنـــا وقتـــا 
نســـتطيع  وال  اإلنترنـــت  علـــى  لنقضيـــه 

تجاوزه.
الرسم ومدارســـه،  ”أتقنـــت  وتضيـــف: 
وشـــاركت بالعديد من األعمال  كالرســـم 
والخياطـــة  الخشـــب  علـــى  والنحـــت 

مـــن  العديـــد  فـــي  والكروشـــيه 
المشـــاركات العائليـــة والمدرســـية، 
وخالل وجودنا في تونس وجهت 
لـــي دعـــوة للمشـــاركة فـــي معـــرض 

فـــي دار الصناعـــات التقليدية وكنت 
أصغـــر مشـــاركة فـــي المعـــرض“، وكان 

مـــا قدمتـــه فاطمة مفاجأة  للتونســـيين 
وحديث الحضور الـــذي أبهرته الموهبة 
التـــي تمتلكها من خـــالل اللوحات التي 
شـــاركت فيها، من لوحات متنوعة على 
الخشب والطاوالت والكراسي وخزائن 

األبواب بمهارة خاصة.
”بـــدأت  الصبـــاغ  فاطمـــة  وأوضحـــت 
العمل والتدريب منذ شـــهر فبراير وفي 
اليدويـــة  الفنون واألعمـــال  أنـــواع  كل 
والكروشـــيه  الخياطـــة  مـــن  الفنيـــة 
وخاصـــة  والرســـم  والنحـــت  والنقـــش 
رســـم الوجوه “البورتريه” والرســـومات 

المســـتوحاة من الطبيعـــة، والنقش على 
الخشـــب؛ ألدعم وأنمي موهبتي وحبي 
وشـــغفي للرســـم، وفتـــح لـــي التعلم عن 
طريق اإلنترنت عالما جديدا من اإلبداع 
وأبوابـــا للتعلـــم والمعرفـــة قـــد ال نجدها 
بالكتب، وأتمنى لو أن الشباب يستغلون 
ويســـتخدمونه  اإلنترنـــت  اســـتعمال 
األمـــور  وفـــي  والتدريـــب  التعلـــم  فـــي 
لهـــم  تنفعهـــم وتضيـــف  التـــي  المفيـــدة 
ولشـــخصيتهم، واآلن أعمل في لوحات 

األســـقف  علـــى  النقـــش  فـــي  تتمثـــل 
الخشـــبية والمستوحاة من تصاميم  
الثقافة العربية واإلسالمية والتراث 
والصناعـــات  البحرينـــي  والتاريـــخ 
أعدهـــا  والتقليدية والتـــي  الشـــعبية 

للمشاركة في معارضي القادمة“.
تلقـــت الفنانـــة الشـــابة دعـــوات عديـــدة 
للمشـــاركة فـــي معـــارض في اإلمـــارات، 
مـــن  العديـــد  مـــن  وكذلـــك  وتونـــس، 
المملكـــة  ومـــن  البحرينييـــن  الفنانيـــن 
العربية الســـعودية واإلمارات وســـلطنة 
عمـــان والكويـــت، ”أعمل من أجـــل الفن 
والكثيـــر  مـــادي،  ربـــح  بـــأي  أطمـــح  وال 
مـــن أعمالـــي قمـــت بتقديمهـــا لألعمـــال 
ال  ولكـــن  بنفســـي،  وتعلمـــت  الخيريـــة، 
أنســـى أن أشـــكر والدي ووالدتي اللذين 
زرعا حب التعلم والعمل من أجل وطني 

البحرين الغالية“.

فاطمة الصباغ: أدعو الشباب الستغالل “الحجر” للتعلم واإلبداع
بالكتب نــجــدهــا  ال  ــد  ق للمعرفة  وأبــــواب  اإلبــــداع  ــن  م جــديــد  عــالــم  ــتــرنــت  اإلن

حصــــر وتوثيـــق التـــراث الثقافــي غير المــادي
اختتم الملتقـــى الوطني الثاني للتراث 
الثقافي غير المادي أعماله مساء أمس 
بعد 3 أيام من االشـــتغال المســـتمر عن 
بعد، إذ عقد جلســـته المباشـــرة الثانية، 
التـــي تناولـــت حرفة النســـيج واألزياء 
التقليدية، بمشاركة العديد من الخبراء 

والمتخصصين والمسؤولين.
وشـــهدت الجلســـة حضور المدير العام 
للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة هـــال بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة، ومديـــر إدارة المتاحف واآلثار 
بهيئـــة الثقافة الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة، ومدير إدارة التراث الوطني 
بالهيئـــة الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 

خليفة.
وقالـــت الشـــيخة هـــال بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة فـــي بداية الجلســـة إن الملتقى 
يهدف إلـــى رفع وعي المجتمع بالتراث 
الثقافـــي غيـــر المادي وتعريفـــه بأهمية 
حفظه وصونـــه لألجيـــال القادمة، هذا 
إلـــى حصـــر وتوثيـــق عناصـــر  إضافـــة 
التراث بشـــكل يعكس تمّســـك البحرين 
بتعزيـــز هويتهـــا الحضاريـــة والثقافية 

على المســـتويات المحليـــة ويما يدعم 
جهود الترويج لها عالمًيا.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفـــة إن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار، متمّثلة بجهـــود العاملين فيها، 
تقـــوم بالعديد من المبـــادرات؛ من أجل 
حفظ وصون التـــراث الذي يعد عنصًرا 
أساســـا من الهويـــة البحرينية. وأوضح 
همـــزة  أيًضـــا  تعـــد  الثقافـــة  هيئـــة  أن 
الوصـــل ما بين مجتمع التراث المحلي، 
مـــن باحثيـــن وممارســـين، والمنظمات 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  العاملـــة  الدوليـــة 
فريـــق  وعبـــر  العـــام،  هـــذا  عملـــت  إذ 

متخصص، على تقديم ملفين لعنصرين 
مـــن عناصر التراث الثقافي غير المادي 
لإلدراج على قائمة اليونيسكو الخاصة 
بهـــذا التـــراث، األول ملف الفجري الذي 
تقّدمـــت به المملكـــة كعنصر تراثي غير 
مادي خاص بها، والثاني ملف مشـــترك 
بقيادة المملكة العربية السعودية يضم 
16 دولة لتســـجيل الخـــط العربي على 
القائمـــة. وأشـــار كذلـــك إلـــى أن الهيئـــة 
بالعديد من المبادرات األخرى بالتعاون 
واألهليـــة  التعليميـــة  المؤسســـات  مـــع 
التـــراث وتعزيـــز  لدعـــم جهـــود صـــون 

الهوية الوطنية البحرينية.

اســـتضافت  النســـيج  عـــن  وللحديـــث 
الجلســـة عائشـــة مطـــر عضـــو مجلـــس 
بـــن  إبراهيـــم  الشـــيخ  مركـــز  أمنـــاء 
محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث 
والمهندســـة فاطمة عبدعلـــي من إدارة 
التـــراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة 
األزيـــاء  عـــن  تحـــدث  فيمـــا  واآلثـــار، 
التقليدية كل من األســـتاذة المســـاعدة 
بكلية اآلداب بجامعة البحرين سوســـن 
كريمـــي، إضافـــة إلى عبد القـــادر أحمد 
محمد، أحد أمهر وأقدم ناقشـــي الرّزي 

في المملكة.
وقالت عائشـــة مطر إن مملكة البحرين 
كانـــت  التـــي  النســـيج  بحرفـــة  تتميـــز 
منتشرة فيما مضى في أكثر من منطقة، 
إضافة إلـــى بني جمرة، مؤكدة ضرورة 
الحفـــاظ علـــى هـــذه الحرفـــة وصونهـــا 
يجـــب  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت  وتنميتهـــا. 
العمل على االرتقاء بحرفة النسيج من 
خـــالل برامج حديثة لمواكبة أســـاليب 
التصميـــم المعاصـــرة، موضحة أن ذلك 
بإمكانـــه إعطاء رواج إضافـــي للحرفة 

على مختلف المستويات.

tariq_albahhar
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افتتاح أول متحف للسعادة في السعودية
فتح أول متحف للسعادة في السعودية أبوابه أمام الجمهور، 

الستقبال 460 زائرا في اليوم الواحد.
العربيــة  المملكــة  فــي  “الســعادة”  متحــف  مديــرة  وقالــت 
الســعودية الجوهــرة أبانمــي إن المتحــف يتميــز بعــدد مــن 
العناصر الخيالية، بهدف جذب حواس الزائر، في نوع جديد 
وتطــور لعالــم المتاحــف، وأن لــكل غرفــة عالمها وموســيقاها 

المختلفة وألوانها عن الغرفة األخرى.
بالســعادة  مليئــة  المتحــف  داخــل  التجربــة  “أن  وأضافــت 
الصــور  التقــاط  إمكانيــة  ظــل  فــي  الجميلــة،  واللحظــات 

التذكارية، ما يعزز هرمونات السعادة لدى للزائر”.
وأكــدت علــى “أن تصميــم المتحــف جــاء علــى أســاس تعزيز 
هرمونــات الســعادة، وهــو ما اســتوحى منــه التصميــم القائم 
علــى  القائــم  المتعــددة  والروائــح  المتعــددة  األلــوان  علــى 

العناصر الخيالية”.
وأقيم المتحف على مســاحة 1200 م2 مربع، ويســتقبل نحو 
460 زائــرا فــي الوقــت الراهــن، لضمــان التباعــد االجتماعــي 
بســبب أزمــة كورونــا، ويمكــن أن يصــل إلــى 700 زائــر فــي 
اليــوم حــال انتهــاء أزمة كورونــا. ويضم المتحــف غرفا عدة 
تضفــي كل منهــا تجربــة خاصة مــن نوعها للزائــر، كما تضمن 
متجــرا للهدايا يحتوي علــى مجموعة من المنتجات اليومية 

المختلفــة، التــي تحمــل رســائل ملهمــة عــن الســعادة، إضافة 
إلــى مقهــى الســعادة. ويوفــر المتحف مســاحات لالســترخاء 
والتســلية، وبرامــج ممتعــة للــزوار مليئــة بالفــرح واللحظــات 

السعيدة. وتستمر فعاليات المتحف لنحو 6 أشهر.
وأوضحــت المديــرة “المتحــف عبــارة عــن غــرف عــدة، وكل 
غرفــة فيهــا تجربــة حســية وبصريــة مختلفــة، ونطمــح فــي 
بالعناصــر  الزائريــن  لــدى  الســعادة  هرمــون  لرفــع  المتحــف 
الخياليــة الموجــودة مــن خالل األلــوان والموســيقى، برائحة 

مختلفة في كل غرفة عن األخرى”.

الطــرق  أحــد  علــى  الســائقون  تفاجــئ 
غيــر  بمشــهد  شــيكاغو  فــي  الســريعة 
مألــوف، وذلــك عندمــا شــاهدوا “راعــي 

بقر” يمتطي حصانه وسط المركبات.
حصانــه  علــى  الرجــل  ظهــور  وتســبب 
الســريع  الشــارع  فــي  الســيارات  وســط 
أن  خصوصــا  المــرور،  حركــة  بعرقلــة 
ظهوره “الغريب” كان في ساعة الذروة.

وكشــفت شــبكة “ســي إن إن” األميركية 
أن الرجــل وهــو ناشــط مدنــي ويدعــى 
آدم هولينغســورث قد أقــدم على فعلته 
دعما لحركة “حياة األطفال مهمة”، التي 
تهــدف لزيــادة الوعــي بقضايــا الطفولــة 
وحــّث األميركييــن علــى زيــادة التعــداد 

السكاني.
وانتهت مغامرة هولينغسورث باحتجاز 
وقيامهــا  لــه،  إلينــوي  واليــة  شــرطة 
بمصــادرة الحصــان أيضــا لنقلــه إلــى دار 

مخصصة لرعاية الحيوانات.

ظهور مفاجئ
 لـ ”راعي بقر” على 

طريق سريعة
بــات باإلمــكان تحويــل الجثاميــن إلــى 
عناصــر غذائيــة رئيســة للنبــات، وذلــك 
باســتخدام “النعش الحي” المصنوع من 
الفطر بدال من الخشب، وذلك في وقت 

قياسي.
وابتكرت شــركة لوب الهولندية “النعش 
مــن  بــدال  الفطــر  باســتخدام  الحــي” 
بيولوجيــا،  التحلــل  ويمكنــه  الخشــب، 
وتحويــل الجثمــان إلــى عناصــر غذائية 
رئيســة للنبات. وتقول الشركة المصنعة 

“إن النعــش مصنــوع مــن أليــاف الفطــر 
ومن جذور عش الغراب، والقاع مغطى 
التحلــل”. عمليــة  لتحفيــز  بالطحالــب 
وأوضح بــوب هندريكس صاحب فكرة 
النعــش المبتكــر “الفطــر هــو أكبــر عامــل 
مســاهم فــي عمليــة التدويــر بالطبيعــة، 
فهــو دائمــا يبحــث عــن الغــذاء ويحوله 
إلــى مــادة تغذي النبــات”. كمــا أن الفطر 
إلــى  ويحولهــا  الســامة  المــواد  يمتــص 

عناصر غذائية.

“النعش الحي”.. هكذا يعانق الموتى الحياة

موكب بالدراجات النارية لالحتفال باليوم الوطني 
السعودي في العاصمة الرياض )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تنظر محكمة ســان فرانسيسكو األميركية 
في قضية ضد تطبيق “إنستغرام” والشركة 
المالكــة “فيســبوك”، بتهمــة التجســس على 
مستخدمي التطبيق من خالل االستخدام 

غير المصرح به لكاميرات هواتفهم.
وذكــرت تقارير أميركية أن الدعوى تشــير 
كاميــرات  إلــى  يصــل  التطبيــق  أن  إلــى 
تطبيــق  لمســتخدمي  الجــوال  الهواتــف 
يكــون  ال  عندمــا  حتــى  “إنســتغرام”، 
المســتخدمون يتصفحــون التطبيق، لجمع 
بيانــات خاصــة بطريقــة غيــر مصــرح بهــا 
الستغاللها بعد ذلك في اإلعالنات لتحقيق 
أربــاح قّيمــة، فيمــا نفــت الشــركة التهمــة، 
مشــيرة إلى أنه حدث خطأ وســيتم العمل 
علــى تصحيحــه. وظهرت تقاريــر عن هذه 

القضايا في يوليو الماضي. 

وقالت “فيسبوك”: إن خلال في نظام  «
التشغيل التجريبي لـ “ IOS14” كان 

مسؤوال عن تشغيل الكاميرا لدى بعض 
المستخدمين في حين انهم ال يستخدمونها 

في الواقع، وأنها تعمل على إصالحه.

حالــة مــن الحــزن اجتاحــت مواقــع 
التواصــل االجتماعــي في مصر بعد 
وفــاة الشــاب محمــد الفنجــري، مــن 
كورونــا  بفيــروس  إصابتــه  جــراء 
المســتجد “كوفيد 19” بعد أن عاش 
تلــو  واحــدًا  أســرته  فقــدان  مأســاة 

اآلخر.
وذكــرت وســائل إعــالم مصريــة أن 
كورونا أصاب أفراد أســرة الفنجري 
وتســبب فــي وفــاة والــده ووالدتــه 

وشقيقه.
وتعود بداية المأساة إلى 26  «

أغسطس الماضي، بعد إعالن 
الفنجري وفاة والدته، مشيرا إلى 

أن العدوى انتقلت إليها من إحدى 
السيدات أثناء حضورها حفل زفاف 

ابن شقيقها قبل أيام من رحيلها. 
وبعدها بـ 10 أيام، أعلن وفاة والده 

من جراء فيروس كورونا، بعد انتقال 
العدوى إليه من زوجته المتوفاة، 
والحقا بعد 3 أيام مات أخوه أيضا 

بسبب الفيروس. 

“فيسبوك” أمام القضاء 
بتهمة التجسس

كورونا يفتك 
بأسرة مصرية كاملة

شــنت الســلطات الروســية عمليــة خاصة 
للقبــض علــى ضابــط شــرطة مرور ســابق 
يدعــي أنه تجســيد للســيد المســيح عليه 
الســالم، وأدار طائفة في أعماق ســيبيريا 

على مدى العقود الثالثة الماضية.
واقتحمــت طائــرات هليكوبتــر وضبــاط 
مســلحون مجمع يديره سيرغي توروب، 
المعروف ألتباعه باســم فيســاريون، وتم 
وفقــا  مســاعديه،  أقــرب  رفقــة  اعتقالــه 

لصحيفة “الغارديان” البريطانية. 

“إنهــا  الروســية  التحقيــق  لجنــة  وقالــت 
غيــر  دينيــة  منظمــة  بتنظيــم  ســتتهمه 
تبتــز  الطائفــة  أن  زاعمــة  مشــروعة، 
األمــوال مــن أتباعهــا وتعرضهم لإلســاءة 

العاطفية”.
وتــم اقتيــاد تــوروب، ذو الشــعر الرمــادي 
الطويــل فــي عمليــة شــارك فيهــا الحرس 
الوطني الروســي، وهي قوة تحت قيادة 
الرئيــس فالديميــر بوتيــن، وجهــاز األمــن 

الفيدرالي ولجنة التحقيق.

روسيا تلقي القبض على “المسيح المزعوم”

 أزياء من ابتكار فيندي خالل أسبوع الموضة في ميالنو )أ ف ب(
وتفرض الجماعة على أتباعها النظام النباتي، وتحظر التبادل النقدي داخل مجتمعها، ويرتدي 
األتباع مالبس صارمة في تحشمها ويحسبون تقويمهم الخاص بدًءا من العام 1961، وهو عام 

والدة فيساريون، فيما استبدل بأعياد الميالد يوم عيد آخر يحل في 14 يناير، يوم ميالد فيساريون.

عثــرت فرق اإلنقاذ مــن مقاطعة 
اإلندونيســية  مالوكــو  شــمال 
 3 أمضــى  ســمك  صيــاد  علــى 
أيــام ينجــرف في البحر متشــبًثا 
بصندوق كان يضع فيه السمك.

ووفقــا لموقــع “نيوز فليــر”، غادر 
أوديــن ديمــان البالــغ مــن العمــر 
بعــض  لصيــد  منزلــه  عاًمــا   46
المأكــوالت البحريــة لبيعهــا ولــم 

يعد.
بإبــالغ  الصيــاد  أســرة  وقامــت 
الشــرطة بعد 24 ســاعة، ونشروا 
فريق بحث الستكشاف المنطقة 
والمياه المحيطة، في البداية لم 
ينجحــوا فــي العثــور عليــه بعــد 

أن قامــوا بدوريــات في المنطقة 
التي عادة ما يصطاد فيها أودين 
والصيادون المحليون اآلخرون.

عبــر  النجــاة  الصيــاد  واســتطاع 
الســمك  تبريــد  بوعــاء  التشــبث 
رصــده  عندمــا  اللــون  برتقالــي 
فريــق اإلنقاذ، بينمــا كان يتضور 
جوًعــا وجفاًفــا من نقــص المياه، 
إذ جرى نقله إلى المستشفى بعد 

وصوله إلى ميناء قريب.
فريــق  رئيــس  قــال  مــن جانبــه، 
“لســنا  عرفــة  محمــد  اإلنقــاذ 
متأكديــن بعد كيف نجا من دون 
طعــام ومــاء لمــدة 3 أيــام، لكنــه 

رجل محظوظ”.

نجاة إندونيسي تاه في البحر 3 أيام

كشفت فحوص باألشعة أجريت 
بنهــا  بمستشــفيات  لمريــض 
الجامعيــة فــي مصــر، عــن وجود 
هاتــف محمــول فــي معدتــه بقي 
هنــاك بعــد أن قــام بابتالعــه منــذ 
7 أشــهر. وقال محمد الجزار “إنه 
تم إجراء أشعة تليفزيونية على 

الصــدر والبطــن، إذ تم اكتشــاف وجــود هاتف محمول بمعدته”. وأوضــح الجزار، أن 
المريض أكد أنه ابتلع الجهاز منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن 
يعلــم أي فــرد مــن أبناء أســرته، موضحا أنه بســؤاله عن ســكوته طوال هــذه الفترة، 
أنه كان يظن أن التليفون ســيخرج بمجرد حدوث اســترجاع بالمعدة مرة أخرى، إال 
أن هذا لم يحدث حتى اآلن. وتابع الطبيب، أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة 
العامــة بالمستشــفى، ويتــم إعداده حاليا ووضعــه بقائمة الجراحــات تمهيدا إلجراء 

الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية ابتالعه.

هاتف محمول استقر في معدة مصري 7 أشهر

مديرة متحف “السعادة” تكشف تفاصيل “جولة الفرح” 
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يصنع النعش الحي من الفطر


