
أكد المحلل االقتصادي عارف  «
خليفة أهمية وجود سبب 

وجيه لتأجيل األقساط، ناصحا 
بأال يتم التأجيل بال ضرورة؛ 

النخفاض إيرادات المؤسسات، 
إضافة إلى إمكان دخول الدولة 

في مشروع تقشفي.

أعلنت “طيران الخليج” أنها  «
استأنفت رحالتها المجدولة 

المباشرة من وإلى مطار 
الملكة علياء الدولي في 

عّمان بدًءا من 24 سبتمبر 
الجاري.

اتهم وكيل وزارة الخارجية  «
األميركية ديفيد هيل، أمس، إيران 

وميليشياتها التي تنتشر في العديد 
من بلدان الشرق األوسط، بنشر 

الفساد واإلرهاب في المنطقة كلها. 
وقال إن حزب الله في لبنان يرعى 
الفساد، ويضحي بمصالح الشعب.

حرص نجوم الفن العرب  «
على االحتفال باليوم الوطني 
السعودي الـ 90 برسائل حب 

ودعم عبر حساباتهم على 
مواقع التواصل االجتماعي 

المختلفة، أو بأغاٍن عن حب 
المملكة.

سيتسنى لمدرب منتخبنا األول  «
لكرة اليد األلماني روث تسجيل 

20 العًبا في قائمته النهائية التي 
سيشارك فيها خالل نهائيات 

كأس العالم، المقرر إقامتها في 
جمهورية مصر العربية مطلع 

العام المقبل.

تـــرأس ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتمـــاع اللجنة 

التنسيقية 349 الذي عقد عن ُبعد.
واســـتعرضت اللجنة التنســـيقية آخر 
فيـــروس  مـــع  التعامـــل  مســـتجدات 

كورونا )كوفيد 19(.
كما ناقشت ناقشت اللجنة التنسيقية 
الموضوعات المتصلة بتطوير التعليم 
والتدريب. واطلعت اللجنة التنسيقية 
على مســـتجدات مشروعات القوانين 

التي تتابعها اللجنة.
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“التنسيقية” تناقش تطوير التعليم والتدريب

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد عن ُبعد

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة، قرارا بإلزام 
مرتـــادي األماكن العامـــة والمحال 
وجميـــع  والتجاريـــة  الصناعيـــة 
األماكن المعدة الســـتقبال الزبائن 
بوضـــع  الـــزوار  أو  المراجعيـــن  أو 
كمامـــات الوجـــه الوقائيـــة، أثنـــاء 
ارتيادهم هذه األماكـــن والمحال، 

وذلك حتى إشعار آخر.
وأشـــار القـــرار إلى أنـــه يعاقب كل 
من يخالف ذلك بغرامة قدرها 20 
دينـــارا، يتم تحصيلهـــا على الفور 
من قبل مأموري الضبط القضائي 
فـــي  ذلـــك  ويثبـــت  المختصيـــن، 
محضر المخالفة، ويسلم المخالف 
إيصاال يفيد سداد المبلغ، موضحا 
أنه في حـــال امتناع المخالف عن 
دفـــع مبلـــغ الغرامة، يتخـــذ مأمور 

الضبـــط القضائي اإلجـــراء الالزم؛ 
تمهيدا إلحالته إلى النيابة العامة.

وبحســـب القـــرار، فإنـــه ومن دون 
اإلخالل بســـلطة الضبط القضائي 
الجهـــات  لموظفـــي  المخولـــة 
األخـــرى، يكـــون لضبـــاط وأفـــراد 
قـــوات األمن العام ضبـــط مخالفة 
أي من أحـــكام القـــرارات الصادرة 
االســـتثنائية  الظـــروف  لمواجهـــة 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحاليـــة 

كورونا.

20 دينـــاًرا غرامــة مخالفــة 
عـــدم ارتـــداء الكمامـــة

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 
لدى البحرين، 1030 مناقصة ومزايدة 
بنحـــو 941.7 مليون دينـــار منذ بداية 
شـــهر  نهايـــة  وحتـــى  الجـــاري  العـــام 
أغســـطس الماضـــي. وشـــهد النصـــف 
األول مـــن العـــام الجاري ترســـية 791 
مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر 

بنحو 756.4 مليون دينار.

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات، 
للشـــراء  الصحـــة  لـــوزارة  مناقصـــة 
المباشـــر ألجهـــزة ومســـتلزمات طبيـــة 
للكشف وللعالج وللوقاية من فيروس 
“كوفيـــد 19”، بنحـــو 3.5 مليون دينار، 

فازت بها 41 شركة. 

1030 مناقصة مرساة في 
8 أشهر بـ 942 مليون دينار

3.5 مليون دينار لشراء 
أجهزة كشف “كوفيد 19”
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المنامة - تريند مايكرو

شـــهدت البحريـــن في النصـــف األول 
مـــن 2020، نحـــو 2,423,846 تهديًدا 
“ترينـــد  حلـــول  اكتشـــفته  رقمًيـــا 

مايكرو”.
وتوّزعت التهديدات بين 2,062,919 
اإللكترونـــي،  البريـــد  عبـــر  تهديـــًدا 
و299,423 مستخدًما وقعوا ضحايا 
لعناويـــن اإلنترنـــت )URL( الخبيثـــة، 
و60,943 برمجيـــة خبيثة، وعناوين 
 561 اســـتضافت   )URL( إنترنـــت 

تهديًدا.
وأصـــدرت شـــركة “ترينـــد مايكـــرو”، 
إحـــدى أبـــرز الشـــركات العالميـــة في 
تقريرهـــا  الســـحابي،  األمـــن  حلـــول 
الســـنوي لنتائج منتصـــف العام، الذي 
الرقميـــة  التهديـــدات  عـــن  يكشـــف 
المرتبطـــة بجائحة كورونـــا، بوصفها 
أكبـــر نـــوع مـــن التهديـــدات الرقميـــة 
مـــن  األول  النصـــف  فـــي  المكتشـــفة 

العام.

تهديد إلكتروني بالبحرين
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الناقلة “صافر”... قنبلة بيئية موقوتة

ينذر تصدع 
“صافر” 
بتسرب 
كميات 

كبيرة من 
النفط الخام

 

عواصم ـ وكاالت

تمثل “قنبلـــة بيئية موقوتة”؛ إذ ينذر 
تصدعهـــا بتســـرب كميـــات كبيرة من 
النفط الخام، إنها “صافر”، التي ترسو 
قبالة ســـواحل الحديـــدة، وتثير قلق 
المجتمـــع الدولـــي؛ نظـــرا للتداعيـــات 
الخطيرة متعـــددة الجوانب المترتبة 
علـــى أي حادث قد تتعـــرض له ناقلة 

النفط العمالقة.
وحـــذرت المملكة العربية الســـعودية 

األربعـــاء،  الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس 
مـــن أن “بقعة نفطية” شـــوهدت على 
مســـافة 50 كيلومترا إلـــى الغرب من 

)10(“صافر”.
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يدنـا ممـدودة للسـالم العـادل والشـامـل
جاللة الملك بكلمة أمام األمم المتحدة: إقامة عالقات مع إسرائيل تجسيد لنهجنا في االنفتاح والتعايش
 المجتمع الدولي بحاجة لتنحية الخالفات وتقوية مجاالت التكاتف

نشارك األمم المتحدة رؤيتها بتأكيد أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات

ما قامت به اإلمارات خطوة شجاعة إلحياء أمل السالم واالستقرار في المنطقة

مددنا يد التعاون والتضامن مع دول العالم منذ اللحظات األولى النتشار الجائحة

نساند األمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة

نهجنا ثابت بالوقوف مع الشقيقة الكبرى السعودية صفا واحدا في جميع المواقف

متمسكون بالتزاماتنا الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي

جاللة الملك
)٠٢(
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المنامة- بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

رئيس موزمبيق

تــلــقــى عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
ــد بــن  ــمــ ــك حــ ــ ــل ــ ــم ــ الــــجــــالــــة ال
شكر  برقية  خليفة،  آل  عيسى 
رئــيــس جمهورية  مــن  جــوابــيــة 
جاسينتو  فيليب  مــوزمــبــيــق، 
برقية  على  ا  ردًّ نيوسي؛ وذلك 
ذكرى  بمناسبة  المهنئة  جالته 

استقال موزمبيق.

المنامة - بنا

ألقــى عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة كلمة 
مملكــة البحريــن أمــام أعمــال الــدورة الخامســة والســبعين النعقــاد الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويورك أمس عبــر االتصال المرئــي، وفيما يلي 

نص الكلمة السامية: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

الســـيد الرئيـــس، يطيب لنـــا بدايًة أن 
نهنئكم على انتخابكم رئيسا للجمعية 
العامـــة فـــي دورتها الحاليـــة، متمنين 
إدارة  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  لكـــم 
أعمالها. كما نتوجه بالشـــكر لرئيســـها 
الســـابق علـــى جهوده التـــي بذلها في 
إدارة أعمـــال الـــدورة الماضيـــة وبكل 

كفاءة واقتدار.
االحتفـــال  نشـــارككم  أن  ويســـعدنا 
بحلول الذكرى الخامســـة والســـبعين 
على تأســـيس منظمـــة األمم المتحدة 
التي ســـاهمت طوال العقود الماضية 
الدولـــي  التعـــاون  تكريـــس  فـــي 
والمحافظـــة على الســـالم العالمي لما 

فيه خير البشرية جمعاء.
كمـــا يســـرنا هنا أن نشـــيد بالمســـاعي 
الحثيثـــة لمعالي األمين العام الســـيد 
“أنتونيـــو غوتيريش” فـــي تعزيز دور 
المنظمة في تســـوية النزاعات وطرح 
الحلول والمبادرات؛ من أجل التوصل 
ترســـيخ  علـــى  قائـــم  عالمـــي  لنظـــام 
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وتحقيـــق 
أعلى مســـتويات التنمية على أســـس 
المســـاواة والمشـــاركة الكاملة للدول 
األعضاء في هـــذه المنظومة األممية 

الرفيعة.
هـــذا  فـــي  البحريـــن  وتشـــدد مملكـــة 
واحترامهـــا  تمســـكها  علـــى  اإلطـــار 
فـــي  المتمثلـــة  الدوليـــة  اللتزاماتهـــا 
المحافظة على قوة واستقرار النظام 
الدولـــي واســـتمرار دوره في تحقيق 
الســـلم العـــام. كما وأننا نشـــارك األمم 
المتحدة رؤيتهـــا الصائبة في التأكيد 
على أهميـــة العمل الجماعـــي الفّعال؛ 

لمواجهة كافة التحديـــات واألخطار، 
وفي مقدمتها مـــا يمر به العالم أجمع 
من ظروف صعبة وتداعيات قاســـية 
على الحياة اإلنسانية وإنجازاتها من 

جراء انتشار جائحة )كوفيد 19(.
ولقـــد أثبـــت هـــذا التحدي المســـتجد 
بأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة 
إلى تنحيـــة الخالفات جانًبـــا وتقوية 
مجـــاالت التكاتـــف اإلنســـاني؛ لنعمـــل 
متحديـــن فـــي وجه هـــذه التهديدات 
الصحية، ولرفع جاهزيتنا المستقبلية 
المخاطـــر  هـــذه  مثـــل  مـــن  للوقايـــة 
بالشـــكل  مجتمعاتنـــا  وتحصيـــن 
المناسب. مشيدين هنا بدعوة األمين 
العام لألمم المتحدة إلى وقف إطالق 
النـــار في جميـــع مناطق الصـــراع في 
العالم لمواجهة الجائحة، وهي دعوة 

حظيت بقبول عالمي واسع النطاق.
وعلـــى هـــذا الصعيـــد الهـــام، حرصت 
اللحظـــات  ومنـــذ  البحريـــن  مملكـــة 
يـــد  بمـــد  الجائحـــة  النتشـــار  األولـــى 
التعاون والتضامن والتنسيق مع دول 
العالـــم ومنظماتـــه المختصة كمنظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــي مواجهـــة هـــذا 
الظـــرف الصعـــب. وقد قمنا بتشـــكيل 
ولـــي  برئاســـة  وطنـــي  عمـــل  فريـــق 
عهدنـــا؛ لوضـــع وتنفيذ خطـــة طوارئ 
متكاملة نتج عنها العديد من التدابير 
اإلجـــراءات  أفضـــل  الوطنيـــة، وفـــق 
والعالجيـــة؛  الوقائيـــة  والممارســـات 
من أجل المحافظة، أواًل وأخيًرا على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
على حد ســـواء. آخذيـــن في االعتبار 
الحاجـــة القصوى للتخفيف من اآلثار 
التـــي  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
نعمـــل جاهديـــن على تنويـــع برامجها 
لرخـــاء  الداعمـــة؛ حفًظـــا  ومجاالتهـــا 

ولعـــودة  العزيـــز  شـــعبنا  واســـتقرار 
ســـريعة نشـــهد فيها تعافي اقتصادنا 

الوطني.
أمـــن  علـــى  حرصنـــا  مـــن  وانطالقـــا 
واســـتقرار المنطقة، وتجسيدا لنهجنا 
الراســـخ فـــي االنفتـــاح والتعايش مع 
الجميـــع، فقد تـــم اإلعالن عـــن إقامة 
العالقـــات مـــع إســـرائيل، فـــي رســـالة 
حضاريـــة تؤكـــد بـــأن يدنـــا ممـــدودة 
للســـالم العـــادل والشـــامل؛ باعتبـــاره 
الضمانـــة األفضـــل لمســـتقبل شـــعوب 

المنطقة جميعا.
ولعـــل مـــا قامت بـــه دولـــة اإلمـــارات 
مـــن  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
خطـــوة شـــجاعة إلحياء أمل الســـالم 
واالســـتقرار فـــي المنطقة لهي خطوة 
موفقـــة ومباركة بالتوصل إلى “اتفاق 
سالم تاريخي” مع إسرائيل، وبرعاية 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  وجهـــود 

األمريكيـــة، فـــي مقابـــل وقـــف ضـــم 
الفلســـطينية؛  لألراضـــي  إســـرائيل 
تعزيـــزا لفـــرص الســـالم وخفض حدة 
التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقا 
جديدا للتفاهم والتقـــارب والتعايش 
الســـلمي. مـــع الحفـــاظ علـــى موقفها 
الثابـــت تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، 
مشـــيدين هنا بالجهـــود المقدرة التي 
بذلتهـــا الواليات المتحـــدة األمريكية 
إلنجاز هذه الخطوات اإلســـتراتيجية 

الهامة.
مملكـــة  تدعـــو  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
البحرين إلـــى تكثيف الجهـــود إلنهاء 
اإلســـرائيلي   - الفلســـطيني  الصـــراع 
وفًقـــا لحـــل الدولتيـــن، الـــذي نعتبـــره 
مدخاًل أساسًيا لتحقيق السالم العادل 
والشـــامل والمـــؤدي إلى قيـــام الدولة 
وعاصمتهـــا  المســـتقلة،  الفلســـطينية 
القدس الشرقية، استناًدا إلى قرارات 

الشـــرعية الدوليـــة ومبـــادرة الســـالم 
العربيـــة؛ مـــن أجـــل تشـــكيل مرحلـــة 
عمـــل جديدة نمد فيها جســـور الخير 
وعالقات حسن الجوار؛ لبناء وتنمية 

المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وإنهـــا لفرصـــة طيبة نتوجـــه فيها من 
خـــالل منبركم الهـــام، بتقديرنا الكبير 
للدور الرائـــد والعمل الدؤوب للمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة بقيـــادة 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  أخينـــا 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ليس فقط على صعيد إرســـاء دعائم 
األمـــن والســـلم فـــي المنطقـــة والعالم 
أجمـــع وبشـــكل يراعـــي مصلحة كافة 
األطـــراف، بـــل لمـــا تبذلـــه مـــن جهود 
بارزة ومؤثرة خالل رئاســـتها الحالية 
لمجموعـــة العشـــرين لصياغـــة “عقـــد 
جديـــد” تتحقـــق فيـــه آمـــال شـــعوب 
واالســـتقرار.  الرخـــاء  فـــي  العالـــم 

مؤكدين هنـــا، على نهج بالدنا الثابت 
بالوقـــوف مـــع الشـــقيقة الكبـــرى صفا 
واحـــدا في جميع المواقف وفي كافة 

الظروف.
عـــن  نعـــرب  أن  كذلـــك  يفوتنـــا  وال 
مســـاندتنا التامة للجهـــود المتواصلة 
لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة في 
ترســـيخ األمن واالســـتقرار اإلقليمي 
ولمساعيها السلمية الجادة، التي كان 
أخيرهـــا وليس آخرها، مبـــادرة أخينا 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
والتـــي منحـــت األمل للشـــعب الليبي 
الشـــقيق لمواجهـــة وصـــد التدخـــالت 
الخارجية، واإلســـهام فـــي إعادة بناء 
مقـــدرات دول المنطقـــة مـــن منطلـــق 
دور مصـــر الرائـــد فـــي حماية وصون 

األمن القومي العربي.
الســـيد الرئيس، الحضـــور الكريم، إن 
نجـــاح المجتمعات وازدهارها مقرون 
باســـتتباب األمـــن واالســـتقرار فيهـــا، 
وهـــذا مـــا انتهجتـــه مملكـــة البحريـــن 
علـــى الـــدوام، وتؤكـــد كدولـــة فاعلـــة 
ضمـــن مجتمعهـــا الدولـــي األكبر، على 
ضـــرورة تســـريع الجهـــود مـــن أجـــل 
تحقيق ازدهارنا اإلنســـاني من خالل 
تقويـــة مجـــاالت التضامـــن والتوافق 
تحـــت مظلة األهـــداف العالمية، التي 
التزمنـــا بها منذ تأســـيس هذا الصرح 
العريـــق، والـــذي نبارك ألنفســـنا معكم 
بذكـــرى تأسيســـه النطالقـــة متجددة 
في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا 

المعاصر.
ونحـــن فخـــورون بدورنـــا فـــي ذلـــك، 
وملتزمـــون بدعمنـــا لألمـــم المتحـــدة 
لبلـــوغ وجهتنـــا المنشـــودة مـــن أجـــل 
تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب 
وإعـــادة بناء جســـور الثقـــة والمحبة، 
وصـــواًل لعالـــم أكثـــر أمًنـــا واســـتقراًرا 
الرئيـــس،  الســـيد  شـــكًرا  وســـالًما.. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

إقامـــة عالقـــات مـــع إســـرائيل تجســـيد لنهجنـــا الراســـخ فـــي االنفتـــاح والتعايـــش

جاللة الملك: المجتمع الدولي بحاجة لتنحية الخالفات وتقوية التكاتف

جاللة الملك يلقي كلمة مملكة البحرين أمام أعمال الدورة 
الخامسة والسبعين النعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في نيويورك أمس عبر االتصال المرئي

نشارك األمم 
المتحدة رؤيتها 

بتأكيد أهمية 
العمل الجماعي 

لمواجهة 
التحديات

مددنا يد 
التعاون 

والتضامن مع 
دول العالم منذ 

اللحظات األولى 
النتشار الجائحة

نهجنا ثابت 
بالوقوف مع 

الشقيقة الكبرى 
السعودية صفا 

واحدا في جميع 
المواقف

إنهاء الصراع 
الفلسطيني 

اإلسرائيلي وفًقا 
لحل الدولتين 

مدخل لتحقيق 
السالم الشامل

 نساند األمم 
المتحدة لتحقيق 
تطلعات الشعوب 

وإعادة بناء 
جسور الثقة 

والمحبة

ما قامت به 
اإلمارات خطوة 

شجاعة إلحياء 
أمل السالم 

واالستقرار في 
المنطقة

القضيبية - مجلس النواب

أشـــادت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
زينـــل بما تضمنته كلمة مملكة البحرين 
التـــي تفضـــل بهـــا عاهل البـــالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة أمـــام أعمـــال الدورة الخامســـة 
العامـــة  الجمعيـــة  النعقـــاد  والســـبعين 

لألمم المتحدة في نيويورك.
وأكـــدت زينـــل أن كلمـــة جاللـــة الملـــك 
هي رســـالة مملكة البحريـــن الحضارية 
للعالم اجمع، عبر تأكيد العمل اإلنساني 
تحديـــات  مواجهـــة  فـــي  الجماعـــي 
قيـــم  تأكيـــد  وعبـــر  كورونـــا،  جائحـــة 
ومبـــادئ وثقافـــة االنفتـــاح والتعايـــش 
التاريخيـــة  والخطـــوة  الشـــعوب،  بيـــن 
فـــي التوقيع عـــن إعالن تأييد الســـالم 
مع دولة إســـرائيل، وأن مملكة البحرين 
يدهـــا ممـــدودة دائمـــا للســـالم العـــادل 
والشـــامل باعتبـــاره الضمانـــة األفضـــل 

جميعـــا،  المنطقـــة  شـــعوب  لمســـتقبل 
تأكيـــد موقـــف مملكـــة  وعبـــر تجديـــد 
البحريـــن الثابـــت والراســـخ فـــي دعـــم 
القضيـــة الفلســـطينية، وإنهـــاء الصراع 
الفلســـطيني - اإلســـرائيلي وفقـــًا لحـــل 
الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
الســـديدة  الرؤيـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والدعـــوة الحكيمة من جاللة الملك من 

أجل تشـــكيل مرحلة عمـــل جديدة لمد 
جســـور الخير وعالقات حســـن الجوار 
لبناء وتنمية المصالح المشـــتركة لدول 
المنطقـــة، هـــي رؤيـــة ثاقبة تســـتوجب 
توحيد الجهود والتعاون والتكامل من 
اجـــل خيـــر وصالـــح الجميـــع واألجيال 

المقبلة في المنطقة ومستقبلها.
وأضافت أن المجلس النيابي والسلطة 
لـــكل  التـــام  دعمهـــا  تركـــز  التشـــريعية 
مـــا تضمنتـــه كلمـــة جاللـــة الملـــك، فـــي 
تكريـــس التعـــاون الدولـــي والمحافظة 
علـــى الســـالم العالمـــي، وحماية حقوق 
أعلـــى مســـتويات  اإلنســـان، وتحقيـــق 

التنمية للجميع.
وأوضحت أن تأكيد جاللة الملك تمسك 
مملكة البحرين واحترامهـــا اللتزاماتها 
الدوليـــة المتمثلـــة فـــي المحافظة على 

قوة واستقرار النظام الدولي.

رئيسة مجلس النواب

رئيســة “النــواب”: توحيد الجهــود والتكامل من أجــل صالح األجيال 

كلمة جاللة الملك رسالة البحرين الحضارية للعالم

القضيبية – مجلس الشورى

أشـــاد رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالـــح بمضاميـــن كلمة عاهـــل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة أمـــام أعمال الدورة 
الخامســـة والســـبعين للجمعية العامة 
لألمـــم المتحدة، والتي عبر من خاللها 
عـــن تطلعـــات ورؤى مملكـــة البحرين 
تجاه التحديات التي يشـــهدها العالم، 
مؤكـــًدا دعـــم المجلس ومســـاندته لما 
أكده جاللته من حرص على ترســـيخ 
مبادئ التعايش والسالم في المنطقة 
والعالم، ومن بينها المبادرة الشـــجاعة 
التـــي أطلقها جاللته فـــي هذا المجال 
بإعـــالن الســـالم مـــع دولـــة إســـرائيل، 
وتأكيـــد مبدأ الحـــل العادل والشـــامل 
ومبـــادرة  الدوليـــة  للشـــرعية  وفًقـــا 

السالم العربية.
ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى 

أن شـــعب مملكـــة البحريـــن يقف صًفا 
واحًدا خلـــف جاللة العاهـــل لمواجهة 
تأييـــد  مبيًنـــا  التحديـــات،  مختلـــف 
المملكـــة  لموقـــف  الشـــورى  مجلـــس 
والجهـــود  التكامـــل  علـــى  المنفتـــح 
كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي  الدوليـــة 
هـــذا  فـــي  الدولـــي  التعـــاون  وتعزيـــز 
الســـياق  ذات  فـــي  مشـــيدا  الجانـــب، 
العاهـــل  لجاللـــة  اإلنســـاني  بالنهـــج 

بتقديـــم الرعاية الصحيـــة للمواطنين 
والمقيمين لتجـــاوز هذا التحدي الذي 

يواجهه العالم.
الشـــورى  أثنـــى رئيـــس مجلـــس  كمـــا 
على ما بينه جاللـــة العاهل في كلمته 
مـــن مواقـــف مســـؤولة تجـــاه القضايا 
العربيـــة واإلســـالمية، والتـــي تشـــكل 
ثوابـــت السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة 
االســـتراتيجية  والعالقـــة  البحريـــن 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  بالشـــقيقة 
الســـعودية، وكل مـــن دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وجمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة، ومســـاندة جهودهم إلرســـاء 
المســـتوى  علـــى  واالســـتقرار  األمـــن 
الدولي، مثمًنا معاليه في ذات السياق 
تأكيـــد جاللـــة العاهـــل علـــى األهداف 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  والجهـــود  العالميـــة 

المملكة للمساهمة بإنجاحها.

رئيس مجلس ا لشورى

رئيس “الشورى”: الشعب يقف صفا واحدا خلف جاللته لمواجهة التحديات

جاللة الملك عبر عن تطلعات ورؤى البحرين



تنسيق بين “الخارجية” و “التنمية االقتصادية” للترويج للبحرين
ــارات ــمـ ــثـ ــتـ ــا لـــجـــذب االسـ ــذه ــي ــف ــن ــع ت ــزمـ ــمـ ــات الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ عـــــرض الـــخـــطـــط واإلسـ

رنـــا  الشـــيخة  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  شـــاركت 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة عبـــر االتصال 
اإللكتروني المرئي في الورشـــة الختامية لسلسلة 
ورش نظمها مجلس التنمية االقتصادية في الفترة 
مـــن 20 - 24 ســـبتمبر الجاري؛ للتعريـــف بالخطط 
واإلســـتراتيجيات التـــي ســـينجزها المجلـــس في 

العام 2021 الستقطاب االستثمارات.
وأشادت وكيل وزارة الخارجية في كلمتها بالدور 
الكبيـــر لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة فـــي تنميـــة 
العالقـــات االقتصاديـــة مع األســـواق المســـتهدفة، 
ومـــا يقـــوم بـــه مـــن دور تنمـــوي مهـــم فـــي تعزيـــز 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن اقتصادًيـــا، وجعلهـــا فـــي 
مصـــاف الدول الرائدة في المجاالت االســـتثمارية 
والتجاريـــة، مثمنـــة شـــراكة وتعـــاون المجلس مع 
وزارة الخارجية وبين مختلف الجهات الحكومية؛ 
البحريـــن  مملكـــة  أهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 

وتوجهاتهـــا االقتصاديـــة والتجاريـــة، والتســـويق 
والترويـــج لهـــا كوجهة رائـــدة لألعمال، وتشـــجيع 
االســـتثمارات المباشـــرة وجـــذب رؤوس األمـــوال 
إلـــى مملكـــة البحرين بما يخلق الفـــرص الوظيفية 

وينمي دور القطاع الخاص في المملكة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تعتمد إستراتيجية 
اقتصادية متقدمة هدفها تعزيز القدرة التنافسية 
البحريـــن  رؤيـــة  وتحقيـــق  الوطنـــي،  لالقتصـــاد 
االقتصاديـــة )2030(، منوهـــة بـــأن مملكة البحرين 
الخطـــط  مـــن  الكثيـــر  تنفيـــذ  عبـــر  نجحـــت  قـــد 
فـــي اســـتقطاب  النوعيـــة  والبرامـــج والمبـــادرات 
االســـتثمارات إليهـــا، وذلك بفضل نجـــاح حكومتنا 
فـــي توفير أجواء مثالية مـــن الحرية االقتصادية 
جعلتهـــا تحتل مراكـــز متقدمة في مؤشـــر الحرية 
االقتصاديـــة، حيـــث وفـــرت التشـــريعات العصرية 
والتســـهيالت الكافيـــة لـــرواد األعمال بمـــا يمكنهم 

مـــن القيـــام بعملهـــم بـــكل كفـــاءة وســـهولة ويســـر 
وبمـــا يســـهم فـــي النهايـــة في دفـــع عجلـــة التنمية 
االقتصادية، وذلك انطالًقا من سياستها وحرصها 
علـــى دعم وتنمية القطاع الخـــاص كمحرك رئيس 

لتنمية االقتصاد الوطني.
وأوضحـــت أن مملكـــة البحريـــن تنتهـــج سياســـة 

حكيمـــة تقوم على دعم كافـــة القطاعات الحيوية 
وفي مختلف الظروف، الســـيما االســـتثنائية منها، 
كتلـــك الظـــروف التـــي نعيشـــها ويعيشـــها العالـــم 
أجمع مع انتشـــار جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19(، مضيفـــة أن مملكـــة البحرين قدمـــت نموذجا 
متميـــزا في التعامل الناجـــع مع الجائحة، وتمكنت 

مـــن التخفيـــف من آثارهـــا بحزمة مـــن اإلجراءات 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لدعـــم  والمبـــادرات 
ومؤسســـات القطـــاع الخاص، والتي ســـاهمت في 
الحفاظ على النمو المستدام والتوازن االقتصادي، 
العالـــم  دول  واحتـــرام  بإشـــادة  كذلـــك  وحظيـــت 
والمنظمـــات الدوليـــة، معربـــة عـــن خالـــص الشـــكر 
واالمتنـــان للجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على ما قامت وتقوم به من جهود 
استثنائية في التعامل المسؤول مع هذه الظروف 

والعمل بكل جهد ممكن لتجاوز المرحلة.
وزارة  أن  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت  كمـــا 
الخارجية مســـتمرة في تقديم جميع أوجه الدعم 
الكامـــل للمجلـــس من خـــالل بعثاتنا الدبلوماســـية 

والقنصلية في الخارج.
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وزير الخارجية يشيد بمضامين الكلمة السامية لجاللة الملك
بالمنطقة والــســلــم  األمـــن  ــم  ــائ دع ــاء  ــ إرس ــي  ف الــرائــد  الــســعــوديــة  لـــدور  تــقــديــر 

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني 
بالمضاميـــن الحكيمة التـــي تضمنتها الكلمة 
السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، التـــي وجهها 
أمس عبـــر االتصـــال المرئي أمـــام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامســـة 
والســـبعين المنعقـــدة في مدينـــة نيويورك، 
الثاقبـــة  الرؤيـــة  عـــن  تعبـــر  أنهـــا  مؤكـــدا 
والحكمـــة البالغـــة التي يتصف بهـــا جاللته، 
وحرصه المعهود على تأكيد مواقف مملكة 
البحرين وسياســـاتها تجاه القضايا الدولية 
والتحديات العالمية أمام مختلف المحافل 

الدولية.
جاللـــة  بتأكيـــد  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
الملـــك في كلمته الســـامية تمســـك المملكة 
المتمثلـــة  الدوليـــة  اللتزاماتهـــا  واحترامهـــا 
فـــي المحافظة على قوة واســـتقرار النظام 
الدولي واســـتمرار دوره في تحقيق الســـلم 
العـــام، وســـعي المملكـــة إلى مشـــاركة األمم 
المتحدة في رؤيتها في تأكيد أهمية العمل 
الجماعـــي الفعال لمواجهة جميع التحديات 
واألخطـــار، مشـــيرا وزير الخارجيـــة إلى أن 
هـــذا مـــا دأبـــت عليـــه مملكـــة البحريـــن منذ 

انضمامهـــا إلى منظمة األمـــم المتحدة العام 
.1971

وأشاد الزياني بدعوة جاللة الملك المجتمع 
الدولـــي إلى تنحية الخالفات جانبا وتقوية 
مجاالت التكاتف اإلنساني، للعمل متحدين 
فـــي وجـــه التهديـــدات الصحيـــة مـــن جراء 
انتشـــار جائحة “كوفيد 19”، ولرفع جهوزية 
الـــدول المســـتقبلية للوقايـــة مـــن مثل هذه 
المخاطـــر وتحصيـــن المجتمعـــات بالشـــكل 
المناســـب، مؤكـــدا جاللتـــه حـــرص مملكـــة 
البحريـــن، ومنـــذ اللحظات األولى النتشـــار 
والتضامـــن  التعـــاون  يـــد  بمـــد  الجائحـــة، 
ومنظماتـــه  العالـــم  دول  مـــع  والتنســـيق 
المتخصصـــة، كمنظمة الصحة العالمية، في 

مواجهة هذا الظرف الصعب.
وأعـــرب عـــن تقديـــره واعتـــزازه بمـــا أعلنه 
جاللـــة الملك من أن إعـــالن إقامة العالقات 
مع إســـرائيل جاء انطالقا من حرص مملكة 
المنطقـــة،  أمـــن واســـتقرار  البحريـــن علـــى 
وتجسيدا لنهج جاللته الراسخ في االنفتاح 
والتعايش مع الجميع، في رســـالة حضارية 
تؤكد أن يد مملكة البحرين ممدودة للسالم 
العادل والشـــامل باعتباره الضمانة األفضل 

لمستقبل شعوب المنطقة جميعا.
جاللـــة  بدعـــوة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الملـــك إلى تكثيـــف الجهود إلنهـــاء الصراع 
لحـــل  وفقـــا  اإلســـرائيلي   - الفلســـطيني 
الدولتيـــن باعتبـــاره، كمـــا أوضـــح جاللتـــه، 
مدخـــال أساســـيا لتحقيـــق الســـالم العـــادل 
الدولـــة  قيـــام  إلـــى  والمـــؤدي  والشـــامل 
الفلســـطينية المســـتقلة، وعاصمتها القدس 
الشـــرقية، اســـتنادا إلـــى قـــرارات الشـــرعية 
الدوليـــة ومبادرة الســـالم العربية، من أجل 
تشـــكيل مرحلـــة عمـــل جديـــدة نمـــد فيهـــا 
جســـور الخير وعالقات حسن الجوار لبناء 

وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وقـــال إن جاللـــة الملـــك آثـــر مـــن علـــى هذا 
المنبـــر الدولـــي أن يســـجل تقديـــر مملكـــة 
الـــدؤوب  والعمـــل  الرائـــد  للـــدور  البحريـــن 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إرساء 
دعائـــم األمن والســـلم في المنطقـــة والعالم 
أجمـــع، والتأكيـــد مســـاندة مملكـــة البحرين 
التامـــة للجهود المتواصلـــة لجمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي فـــي ترســـيخ األمـــن واالســـتقرار 
اإلقليمي، واإلسهام في إعادة بناء مقدرات 
دول المنطقـــة مـــن منطلـــق دور مصر الرائد 
فـــي حماية وصـــون األمن القومـــي العربي، 
إيمانـــا من جاللته بالدور الفاعل البناء الذي 
يقـــوم بـــه كال البلديـــن الشـــقيقين المملكـــة 
العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 
لحمايـــة األمن القومـــي العربي والدفاع عن 
المصالـــح العليـــا للـــدول العربيـــة وشـــعوبها 
الشـــقيقة والحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار 

المنطقة.
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البسيتين - محافظة العاصمة

نظمت محافظة العاصمة وبالتنسيق 
مـــع مجموعة طالل أبو غزالة ورشـــة 
عمل بعنوان “تطوير األداء والخدمة 
والمنظمـــات  الدوائـــر  فـــي  المتميـــزة 
الحكوميـــة”؛ بهـــدف تطويـــر قـــدرات 
موظفـــي المحافظـــة علـــى التواصـــل 
مـــع األهالـــي والتركيـــز علـــى جـــودة 
الخدمـــات المقدمـــة لهم لضمـــان رفع 

مستوى اإلنتاجية والفاعلية.
وقـــّدم الورشـــة الخبيـــر الدولـــي فـــي 
مواضيع التنمية البشرية والدراسات 

الدبلوماسية محمد الحمد عبر تقنية 
االتصال المرئي.

وأكد محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة أن الجهود 
التي تبذلها المحافظة تأتي في إطار 
حرصهـــا على رفـــع مســـتوى الكفاءة 
وتطويـــر العمـــل اإلداري، مشـــيرًا إلى 
مراقبـــة  علـــى  تركـــز  المحافظـــة  أن 
أدائهـــا وتقييمـــه للعمل علـــى تطويره 
بمـــا يرتقـــي لتقديم أفضـــل الخدمات 

لألهالي.

ورشة لتطوير قدرات الموظفين في “العاصمة”

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي في 
مكتبـــه امـــس الخميس النائـــب إبراهيم 
النفيعي. وأثناء اللقاء تم مناقشـــة عدد 
مـــن المواضيع ذات االهتمام المشـــترك، 
والشـــراكة  بالتعـــاون  الوزيـــر  وأشـــاد 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  الفاعلـــة 
المســـيرة  تعزيـــز  فـــي  والتشـــريعية 
التنموية والديمقراطية وخدمة الوطن 

والمواطنيـــن خالل العهـــد الزاهر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
مـــن جانبه، تقدم عضـــو مجلس النواب 
بالشـــكر والتقديـــر  إلـــى وزيـــر اإلعـــالم 
علـــى اهتمامـــه بتطويـــر قطـــاع اإلعالم 
واالتصـــال بما يســـهم في تعزيـــز مكانة 

مملكة البحرين.

شراكة بين السلطتين بتعزيز المسيرة الديمقراطية

استحداث البرامج األمنية يصب في مصلحة األهالي
سمو محافظ الجنوبية: استمرار المبادرات والبرامج الهادفة

أكد محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علـــي بن خليفة آل خليفة 
أن دعم وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
للمبـــادرات  آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن 
والبرامـــج األمنية يأتـــي تأكيدا على 
مـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تحقيـــق 
خـــالل اســـتحداث البرامـــج األمنيـــة 
والمبـــادرات  التوعويـــة  والخطـــط 
التـــي تصـــب فـــي مصلحـــة األهالـــي 

والمواطنين.
وأشـــاد ســـمو المحافظ فـــي مداخلة 
هاتفيـــة ببرنامـــج “األمـــن اإلذاعـــي” 
الـــذي تعـــده وتقدمـــه اإلدارة العامة 
لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة بالتعاون 
والشـــراكة المجتمعيـــة الرائـــدة مـــع 
مختلـــف اإلدارات األمنية المشـــاركة 
فـــي برنامج ســـمو المحافـــظ األمني 
االجتماعي )االفتراضي( في نسخته 

الثانية للعام 2020، إذ شهد البرنامج 
إقباال واسعا من الناشئة من مختلف 
مناطـــق المحافظـــة، مؤكـــدا ســـموه 
حـــرص المحافظـــة الجنوبيـــة علـــى 
استمرار المبادرات والبرامج األمنية 
والمجتمعيـــة الهادفة، والتي تســـهم 
فـــي رفـــع مســـتوى الوعـــي وترســـخ 
دعائـــم األمـــن واألمـــان فـــي مختلف 

سمو الشيخ خليفة بن عليأرجاء المحافظة.

وزير الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

تطلـع بحرينـي لتوطيـد العالقـات التجاريـة مــع البرازيــل
ُعقد االجتماع الثالث للمشاورات السياسية 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهوريـــة البرازيل 
اإللكترونـــي  االتصـــال  عبـــر  االتحاديـــة، 
الخارجيـــة  برئاســـة وكيـــل وزارة  المرئـــي، 
للشـــؤون الدولية الشـــيخ عبدالّلـــه بن أحمد 
آل خليفـــة، وســـكرتير المفاوضـــات الثنائية 
للشـــرق األوســـط وأوروبا وإفريقيـــا بوزارة 
كينيـــث  الســـفير  البرازيليـــة  الخارجيـــة 

فيليكس هاكزينسكي دا نوبريغا.
مشـــاريع  بحـــث  االجتمـــاع،  أثنـــاء  وجـــرى 
وآليـــات التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقين، 
وســـبل دعـــم وتطويـــر العالقـــات الثنائيـــة، 
فضـــاًل عن تنســـيق المواقف تجـــاه القضايا 

محل االهتمام المشترك.
وأكد الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
اهتمـــام مملكـــة البحرين بتطويـــر العالقات 
الوثيقـــة مـــع جمهوريـــة البرازيـــل، في ظل 

المتبـــادل  والحـــرص  السياســـي،  التوافـــق 
على اســـتثمار الفرص االقتصادية المتاحة، 
مشـــيًدا فـــي هـــذا الصـــدد، بالنتائـــج الطيبة 
واإليجابيـــة التـــي أثمرت عنها المشـــاورات 
واللقاءات الســـابقة بين البلدين، وكذلك ما 
تمخـــض عن زيارته الرســـمية التـــي قام بها 

العام الماضي إلى البرازيل.
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
الدولية، إلـــى تطلع مملكة البحرين لتوطيد 
العالقـــات التجارية واالســـتثمارية الواعدة 
مـــع البرازيل، واالســـتفادة من نجـــاح رؤية 
تنويـــع  فـــي   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
االقتصاد الوطنـــي، والتركيز على قطاعات 
اإلنتـــاج الذكيـــة، وريادة األعمـــال، والطاقة 
المتجـــددة، والمصـــارف، والســـياحة، مبينا 
أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن، 
ارتفـــع بشـــكل ملحـــوظ فـــي العـــام األخير، 

متناميـــة  تجاريـــة  شـــراكة  إلـــى  وصـــوال 
بينهمـــا. ودعا الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
المشـــترك،  التعـــاون  إلـــى تكثيـــف  خليفـــة، 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  مســـتعرضا  المســـتجد” 
الجهـــود المتميزة والتدابيـــر الفاعلة، لفريق 
البحريـــن الوطني، بقيادة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  ونـــوه 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  إلـــى  الدوليـــة، 
ونهجهـــا القائـــم علـــى التفاهـــم والتعـــاون، 
وتقديم نموذج إنســـاني رائد في التســـامح 
والتعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف 
الثقافـــات، موضًحا أن السياســـة الخارجية 

للبلديـــن، ترتكز على تعزيز التعاون الدولي، 
الســـالم،  وســـيادة  المســـتدامة،  والتنميـــة 

وحماية البيئة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـكرتير المفاوضـــات 
الثنائيـــة بجمهوريـــة البرازيـــل، عـــن تطلـــع 
بالده لتطويـــر العالقات مع مملكة البحرين 

في المجاالت كافة، مشـــيًدا بالدور الريادي 
أركان  توطيـــد  فـــي  للمملكـــة  والمســـؤول 
السالم واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط. 
كما ثمن ما أســـفرت عنه جولة المشـــاورات 
الثالثـــة مـــن نتائـــج مشـــجعة ومثمـــرة على 

صعيد التعاون بين البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

نتائج طيبة 
للمشاورات 

السياسية بين 
البلدين



”Zoom“ الكلمة الطيبة” تكرم رواد العمل التطوعي عبر منصة“
حفـــًا  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  تنظـــم 
افتراضًيـــا لتكريم رواد العمل التطوعي 
)الكـــوادر الوطنيـــة الماثلة في الصفوف 
األماميـــة( فـــي مملكة البحريـــن بجائزة 
ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
وذلـــك صبـــاح يـــوم األحـــد الموافق 27 
سبتمبر الجاري عبر المنصة االفتراضية 

“Zoom”، في تمام الساعة 11 صباًحا.
المنظمـــة  اللجنـــة  نائـــب رئيـــس  وقـــال 
للجائـــزة نائـــب رئيـــس جمعيـــة الكلمـــة 
ظـــروف  “فـــي  بوحســـن  أنـــور  الطيبـــة 
رواد  تكريـــم  حفـــل  يأتـــي  اســـتثنائية 
الوطنيـــة  )الكـــوادر  التطوعـــي  العمـــل 

الماثلـــة في الصفـــوف األمامية( بجائزة 
آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، إذ إن ظـــروف تفشـــي جائحـــة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( ومـــا ترتـــب عليها 
مـــن إجـــراءات احترازية شـــملت جميع 
مناحـــي الحيـــاة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة، 
وكان منها إقامة حفل تكريم افتراضي 
مـــن  وبتوجيـــه   ،)Zoom( علـــى منصـــة 
وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
الرئيـــس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
الســـتمرار الجائـــزة بنســـختها العاشـــرة 
وتخصيصهـــا لتكريـــم الكـــوادر الوطنية 
الماثلـــة في الصفـــوف األماميـــة، الذين 
بذلـــوا جهـــوًدا وطنية كبيـــرة ومخلصة، 

جـــاءت مبـــادرة  تنظيـــم حفـــل التكريم 
عـــن بعد، وســـيتم بث الحفـــل كامًا عن 
طريق برنامج )Zoom(، وحســـاباتنا في 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي )يوتيوب( 

و)انستغرام(”.
وقـــال بوحســـن: يمكـــن للمهتميـــن كافة 

في مجـــال العمـــل التطوعـــي االنضمام 
للبث المباشـــر عبر حساباتهم، وسيكون 
الحفـــل قـــدر اإلمـــكان محاكيـــا للحفـــل 
الفعلـــي مـــن حيـــث البرنامـــج وفقراته، 
وكلنـــا أمل أن يرفع هللا عن ســـائر األمة 

هذه الُغمة في أقرب اآلجال. 
يذكـــر أن جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة تقيم 
فـــي هـــذا الوقـــت مـــن كل عـــام حفـــل 
تكريـــم فعلـــي لـــرواد العمـــل التطوعي، 
بحضـــور شـــخصيات بارزة ومســـؤولين 
على مســـتوى مملكـــة البحرين والوطن 
العربـــي، إذ تعـــذر هـــذه األيـــام بســـبب 
وتقليـــل  التجمعـــات  منـــع  إجـــراءات 
االختـــاط فـــي إطـــار مكافحـــة تفشـــي 

جائحة كورونا المستجد )كوفيد 19(.
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“أمانة الشورى” تتعرف على السياسات الهادفة لتقدم البحرينية
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  عقـــدت 
الشـــورى بتنظيم من قسم التدريب 
والتطويـــر ولجنـــة تكافـــؤ الفـــرص، 
باســـتخدام  إلكترونيـــة  محاضـــرة 
أنظمـــة االتصـــال المرئـــي عـــن ُبعـــد 
المجلـــس  ومبـــادرات  “دور  بشـــأن 
األعلـــى للمـــرأة فـــي متابعـــة تقـــدم 
المـــرأة البحرينيـــة”؛ لتعزيـــز الوعـــي 
المعرفـــي والفكـــري لدى منتســـبيها، 
وتعريفهـــم بالجهـــود التـــي يقوم بها 
المجلس األعلى للمرأة لترسيخ دور 
المـــرأة وعطاءاتهـــا المتواصلـــة في 

المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
اإللكترونيـــة  المحاضـــرة  وخـــال 
التـــي قدمتهـــا مستشـــار التخطيـــط 
والتطويـــر اإلســـتراتيجي بالمجلس 
أحمـــد،  دنيـــا  للمـــرأة  األعلـــى 

اســـتعرضت الخطوات العملية التي 
الخطـــة  لتنفيـــذ  المجلـــس  اتخذهـــا 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية، 
حـــول  تفصيلًيـــا  شـــرًحا  وقدمـــت 
الخطـــط والسياســـات التـــي نّفذهـــا 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي هـــذا 
المجال، ونقلها مـــن مرحلة التمكين 
والتقـــدم  االنطـــاق  مرحلـــة  إلـــى 
نحـــو المشـــاركة الفاعلـــة في شـــتى 
المجاالت، مؤكـــدة الدور الذي تقوم 
بـــه الســـلطة التشـــريعية فـــي دعـــم 
والعمـــل  الجنســـين،  بيـــن  التـــوازن 
وتطويـــر  تحديـــث  علـــى  المســـتمر 

القوانين التي تعزز حقوق المرأة.
كمـــا تحدثـــت دنيا حـــول إنجـــازات 
المجلس األعلى للمرأة، والنجاحات 
للمـــرأة  التـــي حققهـــا  والمكتســـبات 

البحرينيـــة منـــذ انطـــاق المجلـــس 
قبـــل نحـــو 19 عاًمـــا، مشـــيرة إلـــى 
أن برامـــج الدعـــم والمســـاندة التـــي 
يوفرها المجلس تفتح آفاًقا واسعة 
أمـــام المرأة البحرينية لإلســـهام في 

التنمية الوطنية.
وأثنـــت علـــى تجربة األمانـــة العامة 
لمجلس الشورى في تطبيق وتفعيل 
مبدأ تكافؤ الفـــرص، والبرامج التي 
وتنفيذهـــا  تنظيمهـــا  علـــى  تعمـــل 

لجنة تكافؤ الفـــرص باألمانة العامة 
ترجمـــة  يشـــكل  وبمـــا  للمجلـــس، 
للخطـــط واإلســـتراتيجيات الداعمة 
لتقـــدم المـــرأة وتعزيز التـــوازن بين 
الجنسين، مبينة أن مجلس الشورى 
فـــي  الســـّباقة  يعتبـــر مـــن الجهـــات 

تشـــكيل لجان لتكافؤ الفرص، ويعد 
نموذًجـــا في اســـتدامة دعـــم المرأة 
ومســـاندتها، وفي ختـــام المحاضرة 
تطرقـــت دنيا خـــال العـــرض الدور 
التشـــريعية  الســـلطة  مـــن  المأمـــول 

خال المرحلة القادمة.

العـــام  أكـــدت األميـــن  مـــن جانبهـــا، 
المساعد لشؤون العاقات واإلعام 
تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  والبحـــوث 
لمجلـــس  العامـــة  باألمانـــة  الفـــرص 
الشـــورى فوزيـــة الجيـــب أن المـــرأة 
العاملـــة بالمجلـــس تحظـــى باهتمام 
ودعـــم مســـتمرين مـــن لـــدن رئيـــس 
المجلـــس علـــي الصالـــح ، واألميـــن 
العـــام للمجلـــس المستشـــار أســـامة 
العصفـــور، مشـــيرة إلـــى أن األمانـــة 
العامة للمجلـــس تحرص على وضع 
وتنفيـــذ برامـــج لتعزيز مبـــدأ تكافؤ 
الفرص، وبما يحفز على اســـتمرارية 
العمل وزيادة اإلنتاجية وفق أســـس 
ومعاييـــر متقدمة لتحقيـــق التوازن 

بين الجنسين.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

فتح آفاق واسعة 
أمام المرأة 

للمساهمة بعملية 
التنمية

أنور بوحسن

السفـارة السعوديـة تحتفـل بالعيـد الوطنـي الـ 90 للمملكــة
ــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــتــــــــرازيــــــــة ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وســــــــــــط تـ

بحضـــور ســـفير خـــادم الحرمين لدى 
الســـمو  صاحـــب  البحريـــن  مملكـــة 
أحمـــد  بـــن  ســـلطان  األميـــر  الملكـــي 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وأعضـــاء 
والملحقيـــات  والمكاتـــب  الســـفارة 
لهـــا، أقامـــت ســـفارة خـــادم  التابعـــة 
الحرمين الشـــريفين بالمنامة، مســـاء 
أمـــس بمقر الســـفارة، حفل اســـتقبال 
وذلـــك  الســـفارة  ألعضـــاء  “مصغـــر” 
بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة 

العربية الســـعودية، وتبـــادل صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان مـــع 
الحضـــور التهانـــي والتبريـــكات بهذه 

المناسبة الغالية.
الســـنوي  حفلهـــا  الســـفارة  وتقيـــم 
هـــذا العـــام بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
بشـــكل مختصـــر، وفقا لاشـــتراطات 
واالحتزازية  الصحيـــة  واإلجـــراءات 

المطلوبة.
الحرميـــن  خـــادم  ســـفارة  وكانـــت 

الشريفين لدى المنامة تحتفل باليوم 
الوطنـــي الســـعودي وتقيـــم احتفـــاال 
مبـــاركا تحضـــره الفعاليات الرســـمية 
واألهلية والدبلوماسية والمواطنون 
والعاملـــون  المقيمـــون  الســـعوديون 
فـــي البحريـــن، ولكـــن نظـــرا لجائحة 
كورونا هـــذا العام وااللتزام بالمعايير 
االحترازية، ومنها التباعد االجتماعي 
وااللتزام باإلجـــراءات الصحية، كان 

األمير سلطان بن أحمداالحتفال مختصرا جدا.

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

بحرينيون يقطعون كعكة السالم مع إسرائيل
ــر عــــــــــن الــــــــــدعــــــــــم والــــــتــــــأيــــــيــــــد ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ إلــــــــــقــــــــــاء كـــــــلـــــــمـــــــات ت

توقيـــع  بمناســـبة  احتفاليـــة  أقيمـــت 
اتفاق تأييد إعان السام بين دولتي 
البحرين وإســـرائيل، وذلك دعما لقرار 
عاقـــات  بإقامـــة  الشـــجاع  البحريـــن 
وتأييـــدا  إســـرائيل،  مـــع  دبلوماســـية 
للســـام والتعاون بين الشـــعوب ونبذ 
الخيـــر  فيـــه  لمـــا  الكراهيـــة والعنـــف، 
والســـام فـــي المنطقـــة وتعبيـــرا عـــن 
روح األخـــوة والتســـامح بيـــن جميـــع 

مكونات شعب البحرين.
شارك في االحتفالية جمع من أطياف 
ألقيـــت  حيـــث  البحرينـــي،  المجتمـــع 
كلمات بهذه المناســـبة تعبر عن الدعم 
والموافقـــة على الســـام بين البحرين 
وإســـرائيل وإقامـــة العاقـــات البناءة 

والمثمرة بين البلدين.
الجاليـــة  رئيـــس  االحتفاليـــة  حضـــر 
اليهودية في البحريـــن إبراهيم نونو، 
ورئيس الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية 
عزيـــز،  هانـــي  القـــس  البحريـــن  فـــي 
وإبراهيم الـــدوي ممثا عن المجالس 
البحرينية، واإلعامي محمد البشري، 

والتربويـــة  ســـبت  شـــيماء  والفنانـــة 
الفنـــان  المهنـــدي، واإلعامـــي  ســـهير 
فهـــد مندي رئيس مســـرح جلجامش، 

ومحمـــود فـــرج رئيس جمعيـــة الرفق 
بالحيوان البحرينية، وفهد الشـــامري، 
عيســـى،  أم  الوطنيـــة  والناشـــطة 

والناشـــط اإلعامـــي عيســـى القاف، 
والناشـــط خليفة الماجد، والناشـــطان 
رائد العوضي وراشد الدوسري وعدد 

من المدعوين.
وفي ختام الفعالية، قطع المشـــاركون 
بالفعاليـــة كعكة الســـام التي رســـمت 
واإلمـــارات  البحريـــن  أعـــام  عليهـــا 

وإسرائيل مع كلمة السام.



بعث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
المشـــاركين  لجميـــع  تحياتـــه 
رفيعـــة  االفتراضيـــة  النـــدوة  فـــي 
المســـتوى التي نظمهـــا مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي 
بالتعـــاون مع “هذه هـــي البحرين”، 
والتي حملت عنوان “لماذا الحرية 
الدينيـــة أو حريـــة المعتقد مســـألة 
حيويـــة للســـالم.. مملكـــة البحرين 
هامـــش  علـــى  تاريخـــي”،  نمـــوذج 
ألعمـــال   75 الــــ  الـــدورة  أعمـــال 
األمـــم  لمنظمـــة  العامـــة  الجمعيـــة 
المتحدة والمقامة حاليا في مدينة 
نيويـــورك األمريكية، مثنيا جاللته 
على الجهـــود المتواصلة في نشـــر 
رســـالة البحريـــن الداعيـــة للســـالم 
ونشر التسامح والتعايش السلمي.
وأكـــد المشـــاركون في النـــدوة من 
رجال دين وممثليـــن عن منظمات 
دوليـــة غير ربحيـــة أن مركز الملك 
يخطـــو  الســـلمي  للتعايـــش  حمـــد 
خطـــوات ســـباقة واســـتثنائية في 
تقديـــم النموذج البحرينـــي الفريد 
مـــن نوعـــه فـــي التعايش الســـلمي 
واحترام الحريات الدينية وتقديم 
بارقـــة أمـــل لجميـــع أقاليـــم ودول 
العالـــم؛ لكي يحذو حـــذو البحرين 
حتى يعم الســـالم والوئام مختلف 
الشعوب والمجتمعات، مع االستناد 
اإلنســـان  حقـــوق  احتـــرام  إلـــى 
خصوصا حق الشـــخص في التعبد 
بحرية وممارســـة طقوسه الدينية 

بانفتاح دون أي قيود.
الهنـــدي  الروحانـــي  القائـــد  وقـــال 
ســـري ســـري رافـــي شـــنكر “لدينـــا 
كوكـــب واحد وهللا يحـــب التنوع، 
بمـــا  بشـــريا  تنوعـــا  خلـــق  ولذلـــك 
يـــوازي تنـــوع الطبيعـــة. فالحريـــة 
الدينيـــة تســـاهم في جلـــب الحب 
والمودة والســـالم، وتؤكد وحدتنا 
كجنس بشري واحد، ولكن لألسف 
هـــذا األمـــر أصبح محفـــزا للتفرقة 
المعاصـــر،  فـــي عالمنـــا  والتحـــزب 
وبالتالي يجب أن ينتهي ويتوقف 
جهـــود  توحيـــد  مـــع  كلـــه  ذلـــك 
المثقفين وصناع القرار السياســـي 
ورجـــال الديـــن، الذيـــن تقـــع علـــى 
فـــي  مســـؤولية  جميعـــا  عاتقهـــم 
توضيح هذه الصـــورة وبأن الدين 
وطقـــوس  لغـــات  بعـــدة  موجـــود 
تعبديـــة مختلفـــة غايتهـــا تعميـــم 

السالم ونشر الوئام”.
وأكـــد شـــنكر الحاجة إلى توســـعة 
القادمـــة وعـــدم  مـــدارك األجيـــال 
ربطهـــم بصبغـــة أو قالـــب ديني أو 
مذهبي واحد، ويجب التركيز على 
لغـــة الحـــوار والتعدديـــة؛ لضمـــان 
الســـالم ولم شـــمل البشـــرية تحت 
رايـــة المحبـــة واحتـــرام الحريـــات 
الدينية، مضيفا: “يجب أن نســـعى 
إلى مجتمع عالمي وأســـرة عالمية 
واحـــدة، ويجب ترســـيخ ذلك في 

عقول النشء الجديد”.
ـــن شـــنكر أن جاللـــة الملك كان  وبيَّ
ومـــا يـــزال كريمـــا ومضيافـــا فـــي 
فتـــح المملكة على جميـــع األديان 
وتعزيـــز االحتـــرام المتبادل وحب 
اآلخـــر المختلف، معتبـــرا التجربة 
البحرينيـــة أشـــبه بالكنـــز والثـــروة 
الحقيقيـــة لبنـــي البشـــر، خصوصا 
ذلـــك  أدرك  الملـــك  جاللـــة  وأن 
مبكـــرا وفتح المملكـــة لكل األديان 
لممارســـة معتقداتهـــم بحرية تامة 
مما يعكس الرؤية الثاقبة لجاللته.
بالقـــول  حديثـــه  شـــنكر  واختتـــم 
“أمـــر عظيـــم ما حـــدث مـــن اتفاق 
البحريـــن واإلمـــارات  بيـــن  ســـالم 
وإســـرائيل؛ لتهدئة الصراعات في 
المنطقـــة، أن مبـــادرة جاللة الملك 
هذه تشـــكل خطوة جبـــارة لألمام 
ســـتمهد الطريق أخيرا للسالم في 
المنطقـــة وتصفية النفوس وصوال 

إلى التنمية الشاملة”.
مـــن جانبه، قال المبعـــوث الخاص 
لرئيـــس وزراء المملكـــة المتحـــدة 
رحمـــن  والمعتقـــد  الديـــن  لحريـــة 
البحريـــن  مملكـــة  إن  تشيشـــت 
تقـــدم مثـــاال حيا على مـــدى تأقلم 
الجميـــع فـــي قالـــب واحـــد جميل 

مـــن المـــودة واالحتـــرام المتبـــادل 
لكافة حقوق البشـــر، فترى المسلم 
والمسيحي واليهودي والهندوسي 
وغيرهـــم يعيشـــون فـــي انســـجام 
ووئام يمارسون عباداتهم الدينية 
والروحانيـــة دون أن يلحـــق بهـــم 

أذى أو ضرر.
زرت  “لقـــد  تشيشـــتي  وأضـــاف 
البحريـــن أكثر من مرة وشـــاهدت 
فيها هـــذا المزيج الفريـــد بين دور 
العبـــادة لمختلـــف األديـــان، هنالك 
كنيســـة تأسســـت في العام 1893، 
وعشرات المساجد السنية والمآتم 
الشيعية تجاور بعضها البعض في 
توليفـــة اســـتثنائية، وكذلك الحال 
التاريخـــي.  الهندوســـي  بالمعبـــد 
ومـــن المدهـــش رؤيـــة مـــا يخطـــه 
جاللـــة الملـــك منذ ســـنوات لتعليم 

قيم التسامح والتعايش”.
واســـتعرض تشيشـــتي بعضـــا من 
أبرز بنـــود إعالن مملكـــة البحرين، 
والتـــي تدعو فـــي معظمها إلى نبذ 
التطرف والكراهية والعنف ونشـــر 
قيم التســـامح واالحترام المتبادل 
وتقبـــل اآلخـــر المختلـــف؛ لتكـــون 
تجســـيدا حقيقيا لآلية القرآنية “ال 
إكراه في الدين”، معربا عن تطلعه 
لبنـــاء أكبـــر كاتدرائية فـــي منطقة 
الخليـــج العربـــي بالمملكـــة، والتي 

سيتم استكمالها خالل عامين.
عميـــد  نائـــب  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
وزينثـــال  ســـايمون  مؤسســـة 
الحاخـــام ابراهام كوبر، إن الجهود 
تـــزال  وال  بذلتهـــا  التـــي  الجبـــارة 
تبذلهـــا مملكـــة البحرين فـــي كافة 
أصقاع العالم عبر مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي وجمعية 
هـــذه هـــي البحريـــن وغيرهـــا مـــن 
مبـــادرات بمباركـــة ملكية ســـامية 
تشـــكل طموحـــا عالميـــا إلحـــداث 
التغيير المنشـــود في نشـــر أســـمى 

قيم اإلنسانية.
وأوضـــح كوبـــر أن ما يميـــز مملكة 
وحكومتهـــا  بمليكهـــا  البحريـــن 
وشـــعبها بأنهـــم تقودهـــم األفعـــال 
وليـــس األقـــوال، وهـــذا مـــا حصل 
جليا في اآلونـــة األخيرة مع إبرام 
اتفاق السالم، الفتا إلى أن المملكة 
دائمـــا ما كانـــت وال تزال تقود دفة 
التغييـــر لمـــا هو أفضل لها ولســـائر 
دول المنطقة وبما يخدم مستقبل 
مزدهـــر للجميع، وذلـــك كله بفضل 
المتبـــادل  لالحتـــرام  تكريســـها 
وتقبـــل الطرف اآلخر كمنهاج عمل 

وخارطة طريق مستدامة.
وتابـــع كوبر “جاللـــة الملك قائد فذ 
وملهم وشـــجاع، استطاع بحكنته 

وتســـامحه وســـلميته العظيمة أن 
يغيـــر قواعـــد اللعبة فـــي المنطقة، 
وأن يجعـــل المملكـــة رغـــم حجمها 
الصغيـــر العبـــا كبيـــرا ورئيســـا في 
صياغة مستقبل أفضل في الشرق 
نشـــكر  بدورنـــا  ونحـــن  األوســـط. 
جاللتـــه جزيـــل الشـــكر علـــى دوام 
كرمـــه وضيافتـــه الســـخية لكافـــة 

األديان واألعراق واألجناس”.
بدورها، قالت النائب الثاني لرئيس 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز الملـــك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي ورئيس 
جمعية هذه هي البحرين بيتســـي 
الدينيـــة  الحريـــة  إن  ماثيســـون، 
تعتبر أهم حق من حقوق اإلنسان 
لـــن  وأكثرهـــا محوريـــة، وبدونهـــا 
يكون هناك سالم عادل ومستدام، 
التاريخيـــة هـــذا  وتثبـــت الوقائـــع 

األمر مرارا وتكرارا.
وذكـــرت ماثيســـون أن الحكومات 
علـــى  اســـتيقظت  العالـــم  حـــول 
أهميـــة الحريـــة الدينيـــة وجعلهـــا 
علـــى رأس األولويـــات وفي مركز 
بتعييـــن  الخارجيـــة  سياســـاتهم 
ســـفراء ومبعوثيـــن خاصيـــن. كما 
أطلقـــت إدارة الرئيـــس األميركـــي 
دوليـــا  صنـــدوق  ترامـــب  دونالـــد 
للحرية الدينيـــة. كما تعمل العديد 
علـــى  الدوليـــة  المنظمـــات  مـــن 
تقاريـــر  وإعـــداد  وجمـــع  دراســـة 
عـــن االضطهـــاد الدينـــي والقيـــود 
المفروضـــة علـــى الحريـــة الدينية 
وإنكار حـــق التعبد بحرية وتدمير 
أماكن العبـــادة وتخريبها والتمييز 
أســـاس  علـــى  والقتـــل  والحبـــس 
صياغـــة  أن  إلـــى  الفتـــة  الديـــن، 
سالم عادل وشـــامل على مستوى 
الجنـــس البشـــري لـــن يتأتـــى دون 
أن يكـــون هنـــاك تســـامح واحترام 
متبـــادل مـــع ضمـــان حريـــة التعبد 
ألي كان بغض النظر عن ديانته أو 

مذهبه.
مملكـــة  أن  ماثيســـون  وأكـــدت 
البحريـــن تمثـــل نموذجـــا تاريخيا 
ناجحـــا في هـــذا الشـــأن، وتواصل 
الســـير علـــى هـــذا النهـــج القويـــم 

بفضـــل الرؤيـــة الحكيمـــة لجاللـــة 
الملـــك وإيمانـــه العميـــق بجوهرية 
التســـامح والتعايش والصفح عند 
ووئـــام،  بســـالم  للعيـــش  المقـــدرة 
الفتـــة إلـــى أن المنامـــة أصبحـــت 
اليوم مقـــرا للكثير من دور العبادة 
المتنوعة مما يترجـــم أن البحرين 
أرض  وســـتبقى  ومازالـــت  كانـــت 
الســـالم يحكمها ملك السالم حمد 

بن عيسى.
مـــن جهتهـــا، قالـــت نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي المشـــارك فـــي مجلـــس 
الحاخـــام  للحاخامـــات  نيويـــورك 
جاللـــة  “نشـــكر  جيرســـون  ديانـــا 
الملك جزيل الشـــكر على شجاعته 
وقلبـــه الكبيـــر للمضـــي قدمـــا فـــي 
إســـرائيل.  مـــع  الســـالم  عمليـــة 
الســـالم يأتي من اإللهام الشـــجاع 
وتعزيز االحترام المتبادل وتعميم 
المحبـــة بين الجميع وتقدير جميع 

األديان”.
وأضافت جيرســـون “بغـــض النظر 
عـــن انتماءاتنا وأصولنـــا وأعراقنا، 
كلنا مرتبطين بهـــذه األرض وبهذا 
بأخـــرى  أو  بصـــورة  والكوكـــب 
ولحـــم  دم  مـــن  وأنـــاس  كبشـــر 
واحـــد. ومملكـــة البحريـــن تترجم 
ذلـــك كلـــه بفضـــل مليكهـــا الحكيم 
المحب لجميع األعراق واألطياف 
والمؤمن إيمانا عميقا بأن الســـالم 
دون  ملموســـا  واقعـــا  يصبـــح  لـــن 
محبـــة  ومبـــادرة  شـــجاعة  إرادة 
للعدالـــة؛ حتـــى يعـــم الخيـــر جميع 

البشر”.
دوغـــال  بانـــي  قالـــت  بدورهـــا، 
الممثل الرئيســـي للجماعة البهائّية 
العالمّيـــة لـــدى األمـــم المتحـــدة إن 
احترام الحرية الدينية أمر حتمي 
لتحقيـــق الســـالم والقضـــاء علـــى 
كافـــة أشـــكال االضطهـــاد والقمـــع 
أو  الديـــن  أســـاس  علـــى  المبنـــي 
المعتقد، مشـــيرة إلى أن الكل لديه 
مسؤولية في هذا الشأن من صناع 
قرار سياسي ورجال دين، ولفتت 
إلـــى أن المملكـــة تقـــف اســـتثنائية 
في مســـعاها الطويـــل والتاريخي 

في تعظيم فرص التعايش بســـالم 
والعدالة البشـــرية واحترام حقوق 

اإلنسان.
من جهته، قال الحاخام في باريس 
موســـي لويـــن إن مملكـــة البحرين 
ولقـــاء  الحضـــاري  التنـــوع  تمثـــل 
بتعدديتهـــا  والثقافـــات  األديـــان 
مبـــادئ  وترســـيخها  االســـتثنائية 
الســـلمي،  والتعايـــش  التســـامح 
زيارتـــي  غيـــرت  “لقـــد  مضيفـــا 
للبحريـــن في العـــام 2015 حياتي 
أعطتنـــي  حيـــث  أفـــكاري،  وجـــل 
التجربـــة  لتعميـــم  أمـــل  بارقـــة 
البحرينيـــة الرائدة في تقبل اآلخر 
المختلف واحترام الحرية الدينية 

وتعزيزها بين الجميع”.
وأضـــاف لوين “إن توقيع البحرين 
واإلمـــارات اتفاقيتـــي الســـالم مع 
إســـرائيل قد أثلـــج صدورنا، حيث 
ساهمت هذه االتفاقية وستساهم 
العالـــم  وأقاليـــم  دول  إلهـــام  فـــي 
بنمـــوذج المملكـــة المميـــز، وزرعت 
األمـــل لدى نفوس ســـكان المنطقة 
وشـــعوبها بـــأن الســـالم ممكن في 
المحصلـــة  فـــي  األوســـط  الشـــرق 

النهائية”.
بدوره، قـــال األب برايان ماكويني 
مدير مكتب شـــؤون حوار األديان 
بمطرانيـــة نيويـــورك أنـــه يتوجب 
على دول العالم االقتداء بالتجربة 
البحرينيـــة المميـــزة فـــي احتـــرام 
كافـــة األديـــان وإيجـــاد لغـــة حوار 
مســـالمة بين الجميع؛ حتى يعيش 

البشر بسالم ووئام.
وأضـــاف “يجـــب علينـــا كأصدقاء 
وشـــركاء وإخوة وأخوات أن نجد 
لغـــة مشـــتركة للحـــب واالحتـــرام 
التفرقـــة  يســـبب  فمـــا  المتبـــادل، 
فيمـــا بيننـــا هـــو ســـوء الفهـــم فـــي 
متعمديـــن  أكنـــا  ســـواء  مجتمعنـــا 
أم غيـــر مدركيـــن لذلـــك. جميعنـــا 
خلقنا هللا لنكون األشخاص الذين 
نكـــون عليه وفق ما كتبه القدر لنا، 
واالستفادة من قدراتنا وإمكانات 
اآلخريـــن والتمتع بمنظـــور متنوع 
ومختلف في التعاطي مع المحيط 
حولنا”، مؤكدا أن الشباب هم قادة 
المســـتقبل، وأن إحـــراز أي تغييـــر 
أفضل فـــي مجال ضمان الحريات 
الدينيـــة وحـــب البشـــرية مرهـــون 
بتنشئة األجيال القادمة على حب 
اآلخرين بغض النظر عن دينهم أو 

لونهم أو عرقهم.
إلـــى ذلك، قال اإلمام كوكاج طاهر 
اإلســـالمي  المركـــز  رئيـــس  نائـــب 
العدالـــة  إن  األلبانـــي  الثقافـــي 
والســـالم ال يحيا من دون الحرية، 
ولن تكـــون متدينـــا دون أن تكون 
حـــرا، مضيفـــا “علينـــا العمـــل معـــا 
ملمـــوس.  تناغـــم  إلـــى  للوصـــول 
صغيـــرة  دولـــة  البحريـــن  مملكـــة 
بعطائهـــا  كبيـــرة  ولكنهـــا  الحجـــم، 
الالمحدود في تجربتها اإلنسانية 
الحقيقـــة  جانـــب  إلـــى  ووقوفهـــا 
والحق وحمايتها لحقوق اإلنســـان 

مهما اختلفت انتماءاتهم”.
والمســـيحية  اإلســـالم  أن  وذكـــر 
واليهود نشـــأت في نفس المنطقة 
الشـــرق أوســـطية، وفيهـــا الكثيـــر 
مـــن القواســـم الدينية واإلنســـانية 
المشتركة، مردفا “نقتدي باألنبياء 
وما يتحلون به من خصال حميدة 
والحريـــات  التســـامح  بينهـــا  مـــن 
المفتـــاح  هـــي  الدينيـــة، فالحريـــة 
للســـالم والدين القويم. علينا تعلم 
للجميـــع  الفرصـــة  ومنـــح  الحـــوار 
للتعبيـــر والتعبد بحرية دون قيود 

أو عراقيل”.
من جانبه، أكد القس ويليام ديفلين 
أن مملكـــة البحريـــن تعتبـــر منـــارة 
مبهـــرة للحرية الدينيـــة والتعايش 
الســـلمي، والبد مـــن الجميع التعلم 
مـــن تجربتهـــا الفريـــدة، خصوصـــا 
وأن الحريـــة الدينيـــة هـــي مفتاح 
النجـــاح لتحقيق الســـالم، مشـــيدا 
بمـــا جـــاء من مضاميـــن في إعالن 
مملكة البحرين والذي خطه جاللة 
الملك بمبادئ وقيم إنســـانية نبيلة 
ستســـاعد البشر على الخالص من 

ويالت الكراهية والتعصب.
مـــن جهتهـــا، قالـــت كلـــوي برايـــار 
المدير التنفيذي لمركز الحوار بين 
األديـــان فـــي نيويـــورك إن مملكـــة 
البحرين برزت كمثال قابل للحياة 
األقليـــات  تقبـــل  فـــي  والتطبيـــق 
لهـــا  المناســـبة  األرضيـــة  وتهيئـــة 
للعيش بســـالم ووئام مع الشـــعب، 
مشيرة إلى أن هذه التجربة يمكن 
تعميمهـــا علـــى دول مثـــل الصيـــن 
والهند التي تواجـــه فيها األقليات 
االضطهـــاد  مـــن  مختلفـــة  أشـــكاال 
والتمييـــز علـــى أســـاس الديـــن أو 

المذهب.
مـــن جانبه، قـــال اومانـــغ غوفيند، 
رجـــل ديـــن هندوســـي مقيـــم فـــي 
نيويورك: “لقد ولدت في البحرين 
ولدي تجربة جميلة حول التعايش 
الســـلمي هناك، المعبد الهندوســـي 
يقـــف شـــاهدا فـــي المنامـــة علـــى 
الثقافـــي  التنـــوع  مـــن  ســـنة   200
والتســـامح والتعايـــش بســـالم مع 
الفضـــل  يعـــود  األخـــرى.  األديـــان 
في ذلـــك كله إلـــى العائلـــة المالكة 
والحكومـــة الموقـــرة التـــي كانـــت 
داعمـــة دائمـــا للطائفة الهندوســـية 
وغيرهـــا مـــن دور عبادة لممارســـة 
طقوسهم الدينية بحرية مطلقة”.

الديـــن طريقـــة  “يشـــكل  وأضـــاف 
ليمنـــح  للبشـــرية؛  مثاليـــة  حيـــاة 
النـــاس بصيـــص أمـــل فـــي أحلـــك 
مـــع  الحـــال  هـــو  كمـــا  الظـــروف 
مواجهتنـــا تبعات فيروس كورونا. 
الجائحة تشـــكل فرصـــة لنا جميعا 
لالحتفال بالتعايش بســـالم وتعلم 
الخيـــر ونبـــذ الشـــر. كما تقـــع على 
الشـــباب مســـؤولية إلرســـال هـــذه 
الرســـالة النبيلـــة وإيجـــاد األدوات 
األمثـــل لكيفيـــة التعايـــش بأفضل 

طريقة ممكنة”.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
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الخير ونبذ الشر

يجـــب أن 
نسعـــى 

لمجتمــع عالمي 
وأسرة عالمية



دعا المشرف العام لموقع تواصل البحرين 
في شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي أحمد 
الغريب إلى اســـتخدام الوســـائل الحديثة 
فـــي تعزيز الترابـــط االجتماعـــي والوصل 
بيـــن النـــاس، فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة 
لجائحـــة كورونـــا، وااللتزام بـــذات الوقت 
بمبـــدأ التباعد االجتماعـــي حماية للصحة 

العامة ولسالمة الناس.
ورأى الغريـــب فـــي تصريـــح لـ “البـــالد” أن 
إطالق المجالس األهلية إلكترونيا ضرورة 
ملحـــة، مبينا أن لهـــا دورا كبيرا ومهما في 
الترابط المعروف بين أهل البحرين، وفي 
تدعيـــم الوالء الوطني، وإيجـــاد المعلومة 

والكلمـــة النافعة، دون اإلخالل بتوجيهات 
فريق البحرين لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن نجاح فكرة تدشين قروبات 
في تطبيق “الواتســـاب” للتهانـــي وللعزاء، 
بإنشـــاء  التجربـــة  خـــوض  علـــى  يشـــجع 
مجالـــس أهليـــة إلكترونيـــة تكـــون بوابـــة 
وصل دائمة بين الناس، كما أن من شـــأنها 
تقليل الضغوط النفســـية على المواطنين، 

الذين يقضون أوقاتا كبيرة في منازلهم.
وأوضح أن “هنالك مجالس أهلية وعائلية 
أعمارها تتخطى الخمسين والستين سنة، 
فكيف تغلق اليوم بشـــكل نهائـــي كما نراه 
اآلن؟ وهـــي تمثل إرثـــا وواجهة حضارية 
للعائلـــة وللمنطقة وللبلـــد ككل، وعليه فإن 
المجالـــس األهليـــة اإللكترونيـــة ســـتكون 

وســـيلة حضارية آمنة، ســـتعزز من مكانة 
وهويـــة هذه المجالس ومـــن تأثيرها، عبر 
االســـتمرار باســـتضافة الناس، وفي إقامة 

والتـــي  المختلفـــة  واألمســـيات  النـــدوات 
تصب في الصالح الوطني العام”.

ولفت إلى أن الشـــعب البحريني بتحضره 
النبيلـــة  االجتماعيـــة  وصفاتـــه  وذكائـــه 
مـــع  التماشـــي  علـــى  قـــادر  واألصيلـــة، 
متغيـــرات المرحلـــة أي كانـــت، وبأن صفة 
االبتـــكار إحدى الســـمات التـــي تميزه منذ 

األزل.
وأنهـــى الغريـــب بالقول “إن هـــذه التجربة 
تم خوضها مـــع مجلس بوزبون، إذ أثبتت 
نجاحها عبر تجاوب الناس، من شتى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وكان النقـــل 
مباشـــرا من مجلس بوزبون نفسه”، وأشار 
إلـــى رغبـــة عـــدد مـــن أصحـــاب المجالـــس 
األهلية السير بذات النهج بالفترة القريبة.

خليفـة عبــر “انستغرام ^”: ال تؤجلـوا أقساطكـم
أكـــد المحلل االقتصـــادي عارف خليفة أن 
مـــن يرغـــب فـــي تأجيـــل أقســـاطه ينبغي 
وطـــارئ  وجيـــه  ســـبب  لديـــه  يكـــون  أن 
وعاجـــل كســـداد قـــرض، ناصحا بـــأال يتم 
تأجيـــل القـــروض فـــي حـــال عـــدم وجود 
مبـــرر؛ النخفاض إيرادات المؤسســـات، إذ 
ستحتســـب فوائد وأرباح إضافية حسب 
العقـــد المتفق عليه مـــع البنك، إضافة إلى 
إمكان دخول الدولة في مشروع تقشفي 
بحسب السيطرة على مرض “كوفيد 19”.
جـــاء ذلـــك في حـــوار بث عبر “إنســـتغرام 
أؤجـــل  “هـــل  عنـــوان  تحـــت  البـــالد” 
أقســـاطي؟”، إذ نصـــح خليفـــة الموظفين 
ممـــن  الشـــخصية  القـــروض  أصحـــاب 
بـــأال  الحكومـــي  القطـــاع  فـــي  يعملـــون 
يأجلوا أقســـاطهم؛ بسبب توفير الموظف 
الحكومي أقســـاط األشهر الستة الماضية 

التي لم يتم فيها االستقطاع.

ولفت إلى أن الموظف الحكومي يجب أن 
يؤجل قروضه في حال دفعه مستحقات 
أمـــور ضرورية، مثال في حال تخلصه من 

قروض أخرى أو دفع بطاقته االئتمانية.
وقـــال “إذا تبقى للموظـــف الحكومي أقل 
مـــن ربع القـــرض، ال أنصحـــه بالتأجيل، إذ 
ســـيدفع فوائد وأرباح، فكلما زادت المدة 
ستزيد نسبة األرباح، وسيتم أخذ هامش 
ربح ســـنويا وفائدة حســـب المبلغ المتفق 

عليه في العقد”.
 القروض العقارية

وبخصوص القـــروض العقارية، أضاف “ال 
أنصح موظفي القطاع الخاص، اللذين لم 
يتضـــرروا، بتأجيـــل القـــروض، فيما هناك 
بعـــض موظفـــي القطـــاع مـــن المتضررين 
ببعـــض المنشـــآت، وهنـــا أنصـــح بـــأن يتم 

تأجيل قروضهم”.
وأشـــار إلـــى أنـــه كان متوقعـــا اقتصاديـــا 
حدوث أزمـــة اقتصادية وركود اقتصادي 
في 2020، وممـــا زادت تلك األزمة ظهور 

فيـــروس “كوفيـــد 19”، مـــا ســـبب ركـــودا 
مضاعفا.

وأضـــاف “يمكـــن أن نتحـــول مـــن ركـــود 
اقتصادي إلى كساد اقتصادي حتى الربع 
الثالـــث للعـــام 2020. ســـنعالج الضرر في 
المـــدة الماضيـــة التـــي تضـــررت، ولكـــن ال 
نعلم في المرة المقبلة هل ســـتصل األزمة 
أن  مبينـــا  ال”،  أو  اقتصـــادي  كســـاد  إلـــى 
الشـــركات المتضررة ال يوجـــد لديها خيار 

غير التأجيل.
وأردف “هنـــاك نقـــص فـــي الســـيولة لعدم 
وجـــود إيـــرادات علـــى مســـتوى الدولـــة، 

فالوضـــع ال يحتمـــل مزيـــدا مـــن تضخـــم 
علـــى  وال  الدولـــة  علـــى  ال  القـــروض 

الشركات”.

 دعم حكومي
وقـــال: إن “تمكين” لديهـــم أنواع عدة من 
المصاريف التشـــغيلية عبر مصاريف دعم 
األجور، ودعم شراء األصول، فيما يوّجه 
الدعـــم الحالـــي ألكثر من 15 ألف منشـــأة 

في البحرين”.
ولفـــت إلـــى أن ما تقوم بـــه الدولة متمثلة 
فـــي “تمكيـــن” ال تقـــوم بـــه أقـــوى وأعرق 

الدول، بدفع رواتب تلك المنشآت.
وفي حســـاب التحفيز االقتصادي حسب 
إعطـــاء  تـــم  العهـــد  ولـــي  ســـمو  توجيـــه 
التوجيهات لزيادة المبالغ للمتضررين عن 

طريق “تمكين”.
وعـــن أصحـــاب المنشـــآت، بيـــن أن دعـــم 
“تمكين” اســـتمر منذ شـــهر 4 وسيتواصل، 
إذ ســـيوفر الدعم االســـتمرارية في العمل 
رغم الخســـائر التي تتكبدها، فيجب على 

الصغيـــرة  والمؤسســـات  األعمـــال  رواد 
والمتوســـطة أن تبدأ بوضع إســـتراتيجية 

وخطة عمل.
وقـــال: بواســـطة “تمكيـــن” تم رفع نســـبة 
البحرنـــة مـــن ناحية دعم األجـــور، إذ يتم 
دعـــم األجور خـــالل 3 ســـنوات للموظف، 
ورفـــع “تمكين” نســـبة البحرنـــة في جميع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

والكبيرة.
ين العام يبلـــغ نحو 15 مليار  وبيـــن أن الدَّ
مـــع 4.7 مليار حزمة التحفيـــزات، وحتى 
ين العـــام إلى 20  العـــام 2020 ســـيصل الدَّ
مليـــارا، وهذا كبير جـــًدا، أكثر من 120 % 

من معدل الناتج المحلي اإلجمالي.
إلـــى أهميـــة  ودعـــا فـــي ختامـــه الحـــوار 
تفعيـــل االدخـــار، وعدم شـــراء الكماليات؛ 
لعـــدم وجود ســـفر، أو شـــراء مســـتلزمات 
الكماليـــات كالمالبـــس والعطـــور وغيرها، 
فهذا وقت االدخار اســـتعدادا للمســـتقبل، 

وينبغي أخذ الموضوع بجدية.

أحمد الغريب

“تمكين” يدعم 
15 ألف منشأة 
من المصاريف 

التشغيلية

local@albiladpress.com
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الغريب: توجه لفتح المجالس األهلية “إلكترونًيا”

المنامة - وزارة الداخلية

تماشـــًيا مـــع المســـتجدات الصحية 
التباعـــد  لمبـــدأ  وتطبيًقـــا  الراهنـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االجتماعـــي 
شـــؤون  تنـــوه  كورونـــا،  فيـــروس 
الجنســـية والجوازات واإلقامة إلى 
أن خدمـــة ملصـــق اإلقامة التي يتم 
تقديمهـــا من خالل المجمـــع األمني 
إصدارهـــا  يتـــم  ســـوف  بالمحـــرق 

والمســـتعجلة  الضروريـــة  للحـــاالت 
فقـــط، وذلك عن طريق حجز موعد 

مسبق عبر تطبيق “سكيب الينو”.
الصـــادر  بالمســـتخرج  ويكتفـــى 
مـــن شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  أو  واإلقامـــة 
العمل في الوقـــت الراهن مع إمكان 
وضـــع ملصـــق اإلقامـــة فـــي المطـــار 

أثناء مغادرة البالد.

ملصق اإلقامة للحاالت الضرورية فقط بالمجمع األمني بالمحرق

تشــريــع يقضــي بخفــض مــدد رد االعتبـــار للمحكوميــــن
ــم ــ ــه ــ ــت ــ ــرام ــ ــع وصـــــــــــون ك ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ ــم ــ ــال ــ ــة االنـــــــــدمـــــــــاج ب ــ ــ ــرص ــ ــ ــم ف ــ ــه ــ ــح ــ ــن ــ م

تقــدم 5 نــواب )إبراهيــم النفيعي، أحمد الدمســتاني، أحمــد األنصاري، محمد بوحمود، خالد بوعنق( بتعديل تشــريعي 
على قانون اإلجراءات الجنائية يقضي بخفض مدد رد االعتبار للمحكومين في قضايا الجنح والجنايات.

وقـــرر التعديل إلغاء المدة الخاصة بطلب 
رد العقوبـــات الجنـــح ليصبـــح رد االعتبار 
مباشرة بعد قضاء العقوبة بحكم القانون 
في الجنـــح، وتقصير مدة رد االعتبار في 
الجنايـــات والجنح المحكـــوم فيها بالعود 
بطلـــب المحكـــوم إلـــى ســـنة واحـــدة، مع 
مراعاة مضاعفة المدة في حال العود في 

الجناية وسقوط العقوبة بمضي المدة.
من جهته، قـــال النائب إبراهيـــم النفيعي 
إن اقتـــراح التعديـــل يهـــدف إلـــى تمكين 
المحكـــوم مـــن االندمـــاج بشـــكل أســـرع 
فـــي المجتمع ويصون كرامته اإلنســـانية 
ويضمـــن للمجتمـــع بشـــكل أفضـــل عـــدم 

تكراره أو التجاءه إلى الجريمة.
وأضـــاف أن التعديـــل يأتي منســـجما مع 
الدســـتور فـــي مادتـــه 20 بند ألـــف والتي 
تنـــص علـــى أنـــه “ال جريمـــة وال عقوبـــة 
إال بنـــاء علـــى قانـــون، وال عقـــاب إال على 
األفعـــال الالحقـــة للعمـــل بالقانـــون الـــذي 

ينص عليها”.
باتـــت  االعتبـــار  رد  مســـألة  أن  وأوضـــح 
تكـــراًرا للعقاب، فالمحكـــوم في الفترة ما 
بيـــن انقضـــاء عقوبته وحتـــى رد اعتباره 
يتعـــرض إلى عقاب مجتمعي، يتمثل في 
العزلة واالســـتثناء من العمل والتوظيف، 
فـــال يســـتطيع أن يعمـــل ال فـــي القطـــاع 

الخـــاص وال في القطـــاع العام وال في أي 
مـــكان، ويفقد بذلـــك اســـتقراره الحياتي 
رغـــم  أنـــه  وأردف  والنفســـي.  والمـــادي 
أهمية الفترة التي يقضيها المحكوم بين 
الجماعة لالستيثاق من سلوكه واعتداله 
واســـتقامته بالنسبة للمجتمع، إال أن ذلك 
مـــن شـــأنه إبقـــاء المحكوم تحـــت طائلة 
عقوبة مجتمعية من شأنها إهدار كرامته 
اإلنســـانية، وكذلك أن اآلثار الفردية على 
المحكوميـــن ضررهـــا كبيـــر قياًســـا علـــى 
المصلحـــة التـــي يتوخاهـــا المشـــرع فـــي 

صيانة مصالح الجماعة.
ولفـــت إلـــى أن التعديل يأتي متســـًقا مع 

توجيهات جاللـــة الملك، التي تحث على 
سرعة اندماج المحكوم عليهم بعد تنفيذ 
العقوبات المقضي بها عليهم مع المجتمع 
والتوســـع في تطبيق العقوبات والتدابير 
البديلـــة الـــوارد النص عليها فـــي القانون 
رقـــم )18( لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات 

والتدابير البديلة.
الفتـــرة  أن  النفيعـــي  النائـــب  واختتـــم 
فـــي  التوســـع  بالفعـــل  شـــهدت  األخيـــرة 
تطبيـــق العقوبـــات البديلـــة، إنفـــاذا لتلـــك 
التوجيهات الســـامية، ومن هنا يأتي هذا 
المقتـــرح لســـرعة رد االعتبـــار للمحكـــوم 
عليهـــم الذيـــن قضـــوا العقوبـــة المقضـــي 
بهـــا عليهـــم، لكـــي يســـتطيعوا اســـتئناف 
متطلبـــات الحيـــاة واالندمـــاج مـــع باقـــي 

أفراد المجتمع أحد أفراده األسوياء.
وقضـــى التعديل باســـتبدال المـــادة 391 
مـــن القانـــون النافـــذ لتكـــون علـــى النحو 

التالي:
يجب لرد االعتبار:

أ. أن تكـــون العقوبـــة قـــد نفـــذت تنفيـــًذا 
كامـــاًل أو صـــدر عنهـــا عفـــو أو ســـقطت 

بمضي المدة.

ب. أن يكـــون فـــور االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ 
العقوبـــة بالنســـبة للمحكوم عليـــه بعقوبة 
جنحة مع مراعـــاة أحكام المادة 399 من 

هذا القانون.
ج. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء 
تنفيـــذ العقوبة أو صدور العفو مدة ســـنة 
واحـــدة بالنســـبة للمحكوم عليـــه بعقوبة 
جنايـــة، وتضاعف هذه المـــدة في حالتي 
الحكـــم للعـــود أو ســـقوط العقوبة بمضي 

المدة.
د. أن يكـــون قد انقضى من تاريخ انتهاء 
مـــدة  العفـــو  صـــدور  أو  العقوبـــة  تنفيـــذ 
للمحكـــوم عليـــه  بالنســـبة  ســـنة واحـــدة 
بعقوبـــة جنحة متى كان الحكم قد اعتبر 
المحكـــوم عليـــه عائـــًدا، وتضاعـــف هـــذه 
المـــدة في حالة ســـقوط العقوبـــة بمضي 

المدة.

إبراهيم النفيعي

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة اإلغاثيـــة التـــي 
أطلقتهـــا مملكـــة البحرين لدعم األشـــقاء 
في جمهورية لبنـــان الحبيبة، والتخفيف 
مـــن آثـــار االنفجـــار الهائل الـــذي وقع في 
مرفـــأ بيـــروت فـــي أغســـطس الماضـــي، 
سلمت جمعية الكلمة الطيبة 3 آالف دينار 
إلى جمعية الهالل األحمر البحريني. وتم 
تســـليم مبلغ المتبرعين من فاعلي الخير 
الذيـــن تبرعـــوا لصالـــح مشـــروع اإلغاثة 
العاجلـــة، الـــذي أطلقتـــه جمعيـــة الكلمـــة 
الطيبة إلغاثـــة المنكوبين مـــن جمهورية 
لبنـــان الشـــقيق، بحضـــور رئيـــس مجلس 
اإلدارة حســـن بوهـــزاع، ورئيـــس لجنـــة 
إبراهيـــم  الخيريـــة محمـــد  المشـــروعات 
واألميـــن العـــام بالوكالـــة لجمعيـــة الهالل 
األحمر البحريني مبارك الحادي. وأوضح 

الخيريـــة  المشـــروعات  لجنـــة  رئيـــس 
بالجمعية محمد إبراهيم أن الحملة تأتي 
فـــي ظل دور مملكـــة البحرين الرائد نحو 
وتوجيـــه  واإلقليمـــي  العربـــي  محيطهـــا 
العون واإلغاثة للمكروبين والمحتاجين. 
وتماشـــًيا مع توجهـــات القيادة الرشـــيدة 
اإلغاثـــة  مشـــروع  الجمعيـــة  أطلقـــت 
العاجلـــة. ودعا رئيس لجنة المشـــروعات 
المواطنيـــن  مـــن  الخيـــر  أهـــل  الخيريـــة 

والمقيميـــن للمســـاهمة فـــي دعـــم حملـــة 
إغاثة الجرحـــى والمتضررين من انفجار 
مرفأ بيروت، عبر ســـهم اإلغاثـــة العاجلة 
البالـــغ قـــدره 20 دينـــاًرا أو بـــأي مبلـــغ من 
خالل تطبيقات “سداد، بنفت بي، تطبيق 
بـــي والـــت”، إضافة إلـــى خدمـــة “كريدي 
ميكـــس”، إذ خصصت اللجنـــة “QR” لكل 
لتســـهيل عمليـــة  الخيريـــة  المشـــروعات 

التبرع.

فــي ظــل دور المملكة بتوجيــه العــون واإلغاثــة للمكروبين
“الكلمة الطيبة” تدعم لبنان بـ 3 آالف دينار

إبراهيـــم رســـتم عبـــر  المواطـــن  ناشـــد 
بـــوزارة  المســـؤولين  “البـــالد”  صحيفـــة 
اإلســـكان النظـــر فـــي حالتـــه الصحيـــة 
االجتماعيـــة  وظروفـــه  االســـتثنائية، 
الوحـــدة  والدتـــه  منـــح  عبـــر  القاهـــرة، 
الســـكنية الفارغـــة والقريبة مـــن منزله، 
حتى توفـــر له الرعايـــة الطبية اليومية 

التي يحتاجها.
وقال رســـتم برسالة لـ “البالد” إنه يقطن 
فـــي منطقة اللوزي مـــع زوجته ولديه 5 
أطفال، ويحتاج - نظرا لظروف اإلعاقة 
التـــي يعاني منها بســـبب حـــادث أليم - 
إلى اســـتبدال حفاظ، وتضميد الجروح 
بشـــكل شـــبه يومـــي؛ بســـبب التقرحات 

السريرية.
وأضـــاف “زوجتـــي مريضـــة أيضـــا، وال 

تســـتطيع القيام بمهام متابعة المريض؛ 
لذا فإني أجد الرعاية الطبية واإلنسانية 
والمعيشـــية مـــن قبـــل والدتـــي الكهلـــة، 
والتـــي تســـكن بمنطقـــة قريبـــة مني مع 

أختي المنفصلة عن زوجها”.

وتابـــع “بعـــد االنفصـــال تقدمـــت أختـــي 
بطلـــب للحصـــول علـــى وحدة ســـكنية، 
لكـــن الموظفة بوزارة اإلســـكان رفضت 
ذلـــك، بحجـــة أن يحق لهـــا تقديم طلب 
شـــقة وليس منزال، والتي حصلوا عليها 

بالفعل بمدينة سلمان”.
واختتـــم بالقـــول “يصعب على أســـرتي 
ال  والدتـــي  ألن  نظـــرا  عنـــي؛  االبتعـــاد 
تملـــك رخصة قيادة، لكـــي تحضر تقوم 
بمراعاتـــي يوميـــا، وال يمكـــن أن تذهب 
وألنـــه  هنالـــك،  لحالهـــا  للســـكن  أختـــي 
يوجد منزل إســـكان فـــارغ أمام منزلي، 
فأننـــي آمـــل منحهـــا إيـــاه؛ حتـــى تكون 
قريبـــة، خصوًصـــا أن ظـــروف اإلعاقـــة 
التي أعانيها مؤلمة جًدا، ومعقدة، ولدي 

أسرة كبيرة وظروفي صعبة جًدا”.

يطلب منح والدته بيتا قريبا منه لتوفر له الرعاية الطبية اليومية
“^” تسرد حالة إنسانية لمعوق

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

مروة خميس

إبراهيم النهام
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القاهرة - مباشر

قــال األمين العام لالتحاد العربي للتأمين، شــكيب أبوزيد، 
إنــه وفقا ألحــدث اإلحصاءات فإن حجم أقســاط التأمين 
في المنطقة العربية تضاعف خالل الـ30 عاما الماضية 10 

مرات، ليبلغ 41 مليار دوالر. 

أمـــس  زيـــد  أبـــو  وأضـــاف 
منهـــا   %  20 أن  األربعـــاء، 
أقســـاط التأمين على الحياة 
و80 % موزعـــة علـــى باقي 
والتـــي  التأميـــن،  أنـــواع 
الطبـــي  التأميـــن  تتضمـــن 
والـــذي تختلـــف نســـبته من 

دولة ألخرى.
المؤتمـــر  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
التحضيري للملتقى السادس 
الـــذي  الصحـــي  للتأميـــن 
ســـيقام في الفتـــرة 11 و12 
أكتوبر المقبـــل تحت عنوان 
الطبـــي  التأميـــن  “صناعـــة 
بيـــن مواجهة األوبئـــة وبدء 
الصحـــي  التأميـــن  تطبيـــق 

الشامل: مصر كنموذج”.
أن  إلـــى  زيـــد،  أبـــو  ولفـــت 

مســـاهمة  زيـــادة  ضـــرورة 
نشـــاط التأميـــن فـــي الناتج 
المحلي اإلجمالي لتبلغ 2 % 
على غـــرار العديد من الدول 
ومنها ماليزيا، وكما أنه ليس 
من الصعب الوصول لنسبة 4 
% وفقا لإلمكانيات الحالية 
زيـــادة  إلـــى  يحتـــاج  ولكـــن 
بأهميته،  الوعـــي والتوعيـــة 
منوها بأن المتوسط العالمي 

يبلغ 6 %.
الـــدول  بعـــض  أن  وذكـــر 
كالســـعودية طبقـــت التأمين 
الطبـــي إجباريا ممـــا زاد من 
 800 مـــن  التأميـــن  أقســـاط 
مليون دوالر إلى 10 مليارات 
دوالر نتيجـــة الرتفـــاع وعي 

المواطنين بأهمية التأمين.

حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية

3.5 مليون دينار لشراء أجهزة كشف “كوفيد 19”
 Harvard( فازت مدرسة طب هارفارد
Medical School( بترســـية مناقصـــة 
تسلســـل  لفحـــص  الصحـــة  لـــوزارة 
الجينـــوم لفيـــروس كورونـــا المســـتجد 
)كوفيـــد 19( بنحـــو 139.5 ألـــف دينار. 
وشـــهد شـــهر يوليـــو الماضـــي ترســـية 
 24 والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 

مناقصة لوزارة الصحة في شهر يوليو 
الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 

مليون دينار.
للـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  وأرســـى 
للشـــراء المباشـــر ألجهزة ومســـتلزمات 
طبيـــة للكشـــف وللعـــاج وللوقايـــة من 
دينـــار،  مليـــون   3.5 بنحـــو  الفيـــروس 

فازت بها 41 شركة.
كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصة لشـــراء 

مليـــون   55.5 بنحـــو  أدويـــة  وتوفيـــر 
دينار، ومناقصة الشراء الموحد للوازم 
المختبـــرات وخدمـــات نقـــل الـــدم مـــن 
خـــال مجلـــس الصحة لـــدول مجلس 
دينـــار،  مليـــون   1.5 بنحـــو  التعـــاون 
ولـــوازم  محاليـــل  لتوفيـــر  ومناقصـــة 
التشـــغيل للمختبر الرئيســـي بنحو 1.5 

مليون دينار. 
وكان المجلس أرســـى مناقصة للوزارة  

للشـــراء  الماضـــي  يونيـــو  شـــهر  فـــي 
المباشـــر ألجهـــزة ومســـتلزمات طبيـــة 
للكشـــف وللعاج وللوقاية من فيروس 
“كوفيد 19” بنحو مليوني دينار، فازت 

بها 16 شركة.
يذكـــر أن المجلس أرســـى 75 مناقصة 
للـــوزارة فـــي النصـــف األول مـــن العام 

الجاري بقيمة 18.1 مليون دينار.

إنشــاء بــرج “احتياطــي األجيــال” بـــ 23.4 مليــون دينــار

1030 مناقصة مرساة في 8 أشهر بـ 942 مليون دينار

أرســى مجلــس المناقصات والمزايدات لدى البحريــن، 1030 مناقصة ومزايدة 
بنحو 941.7 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شــهر أغســطس 
الماضي. وشــهد النصف األول من العام الجاري ترســية 791 مناقصة ومزايدة 

بقيمة إجمالية تقدر بنحو 756.4 مليون دينار.

ووفًقـــا ألحـــدث بيانـــات رســـمية، فقد 
ترســـية  الماضـــي  يوليـــو  شـــهر  شـــهد 
159 مناقصـــة ومزايـــدة بنحـــو 139.2 
مليـــون دينـــار. وكانت أعلـــى 5 جهات 
حكوميـــة مـــن حيـــث قيمة الترســـيات 
الماضـــي، كالتالـــي:  فـــي شـــهر يوليـــو 
جـــاءت وزارة الصحـــة بالمرتبة األولى 
كأعلى الوزارات والهيئات والشـــركات 
الحكوميـــة من حيث قيمة المناقصات 
التي تمت ترســـيتها بنحو 63.1 مليون 
دينار والتي تمثل 45.3 % من إجمالي 
قيمـــة الترســـيات، تليها شـــركة تطوير 
 48.7 بنحـــو  تقـــدر  بقيمـــة  للبتـــرول 
مليـــون دينـــار والتي تمثـــل 35 % من 
إجمالـــي قيمة الترســـيات، ثالًثا شـــركة 
طيران الخليج بنحو 7.6 مليون دينار 
والتي تمثـــل 5.5 % من إجمالي قيمة 
الترســـيات، رابًعا هيئة الكهرباء والماء 
بنحـــو 5.2 مليـــون دينـــار والتـــي تمثل 

3.7 % مـــن إجمالـــي قيمة الترســـيات، 
وأخيـــًرا شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكو( 
بنحـــو 4.3 مليـــون دينـــار والتـــي تمثل 

3.1 % من إجمالي قيمة الترسيات.
التـــي  المناقصـــات  أبـــرز  جـــاءت  كمـــا 
كالتالـــي:  يوليـــو  شـــهر  فـــي  أرســـيت 
مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوفير 
مرافـــق ضغط غير مرتبطة بنحو 39.1 
مليون دينار فازت بها شركة وودالندز 
لشـــركة  مناقصـــة  الطاقـــة،  لخدمـــات 
الخدمـــات  لتوفيـــر  للبتـــرول  تطويـــر 
األرضيـــة  الحقـــول  آلبـــار  والعمليـــات 
التنقيـــب  خطـــط  لدعـــم  والبحريـــة 
والتطويـــر المســـتقبلية للشـــركة بنحو 
1.1 مليـــون دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة 
Stag Geological Services Lim�(
ited(، مناقصـــة لشـــركة مطار البحرين 
لتقديـــم الخدمات االستشـــارية إلدارة 
الثانـــي  المســـافرين  مبنـــى  مشـــروع 

 2.9 بنحـــو  الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار 
Hill In� )مليون دينار فازت بها شـــركة 
ternational(، ومناقصة لوزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي لتقديـــم خدمات 
استشارية الحتياطي األجيال القادمة 
بقيمة 846 ألف دينار وفازت بها شركة 
 Deloitte corporate Financial(
ltd(، ومناقصة لوزارة شـــؤون الشباب 
4 ماعـــب ضمـــن  إلنشـــاء  والرياضـــة 
مشـــروع ماعـــب الفريـــج فـــي مواقع 
مختلفـــة بنحـــو 100 ألف دينـــار فازت 

بها شركة برج مشرف للمقاوالت.

 80 مناقصة في أغسطس

واتضـــح أنـــه تـــم ترســـية 80 مناقصة 

 46.1 الماضـــي بنحـــو  فـــي أغســـطس 
مليـــون دينـــار. وكانت أعلـــى 5 جهات 
حكوميـــة مـــن حيـــث قيمة الترســـيات 
في أغســـطس، كالتالي: جـــاءت وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات بالمرتبـــة 
والهيئـــات  الـــوزارات  كأعلـــى  األولـــى 
والشـــركات الحكومية من حيث قيمة 
المناقصـــات التي تمت ترســـيتها بنحو 
25.5 مليـــون دينار،وأبـــرز المناقصـــات 
هـــي:  أغســـطس  فـــي  أرســـيت  التـــي 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  مناقصـــة 
البلديات والتخطيط العمراني ألعمال 
الطوابـــق  متعـــدد  لبـــرج  اإلنشـــاءات 
األجيـــال  احتياطـــي  مبنـــى  لمشـــروع 
بنحـــو 23.4 مليـــون دينار، وفـــازت بها 

شركة الغناه للمقاوالت.

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” 
تستأنف رحالتها لعّمان

استأنفت  أنها  الخليج”  “طيران  أعلنت 
وإلى  من  المباشرة  المجدولة  رحالتها 
عّمان  فــي  الــدولــي  عالية  الملكة  مــطــار 

بدًءا من 24 سبتمبر الجاري.
ــدأت  ــد بـ ــيــج” قـ ــخــل ــيــــران ال ــت “طــ ــانـ وكـ
األولى  للمرة  المباشرة  رحالتها  بتسيير 
األردنية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
الهاشمية في العام 1982، إذ تعد عّمان 
من الوجهات الرئيسة على شبكة طيران 

الخليج في الشرق األوسط.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

شــارك وزيــر النفــط، الشــيخ محمد بــن خليفة آل خليفــة، في االجتمــاع الوزاري 
الحــادي عشــر لمؤتمــر الطاقــة النظيفــة، واالجتمــاع الــوزاري الخامــس لمبــادرة 
“مهمة االبتكار” اللذين اســتضافتهما المملكة العربية الســعودية الشــقيقة يومي 
22 و23 ســبتمبر 2020، عبــر االتصــال المرئــي عــن بعد تحت رعايــة وزير الطاقة 
الســعودي، ســمو األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان آل ســعود وذلــك ضمــن أســبوع 

الفعاليات التحضيرية الجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين.

وأكـــد الوزيـــر أن مشـــاركة البحرين في 
هـــذه الفعاليـــات المهمة تأتـــي في إطار 
حـــرص المملكـــة بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى دعـــم جهـــود المجتمع 
الدولـــي للتوســـع في اســـتخدام الطاقة 
النظيفـــة بمـــا يســـهم في الحفـــاظ على 
البيئـــة وتقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة 

والتصدي لظاهـــرة االحتباس الحراري، 
والتـــي تمثل تهديدا وتحديا كبيرا أمام 

البشرية.
 ونـــوه الوزيـــر إلـــى أن الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغاز وجميع الشـــركات التابعة 
لهـــا والعاملـــة في قطـــاع النفـــط والغاز 
وصناعـــة البتروكيماويـــات والصناعات 
اســـتخدام  علـــى  حريصـــة  التحويليـــة 

ومتابعـــة أحـــدث النظم واالشـــتراطات 
الحيـــاة  جـــودة  تضمـــن  التـــي  البيئيـــة 
والبيئة ضمن استراتيجية وطنية لرفع 
كفاءة استخدام أنظمة الطاقة بمختلف 
أنواعهـــا، مشـــيرا إلى أهم المشـــروعات 
التي قامت بها مملكة البحرين في هذا 

الشأن.
 وأشـــار وزيـــر النفـــط إلـــى أن جائحـــة 

علـــى  وتداعياتهـــا  المســـتجد  كورونـــا 
تحديـــا  تشـــكل  العالمـــي  المســـتوى 
المســـتدامة  التنميـــة  لجهـــود  رئيســـيا 
فـــي مختلـــف البلـــدان، وهـــو مـــا يؤكـــد 

أهميـــة االبتكار الذي ناقشـــه االجتماع، 
فالعالم بحاجة للوصول إلى آليات غير 
تقليديـــة لمواجهة التحديـــات الصحية 
واالقتصاديـــة والبيئيـــة وفـــي مقدمتها 

ظاهرة االحتباس الحراري.
 وأشـــاد الوزيـــر بالجهود التـــي تقوم بها 
المملكة العربية السعودية الشقيقة في 
قيادة التحـــركات العالميـــة فيما يتعلق 
بالطاقـــة النظيفـــة مـــن خـــال ترؤســـها 
والرؤيـــة  حاليـــا  العشـــرين  مجموعـــة 
بخصـــوص  تتبناهـــا  التـــي  الطموحـــة 
كإطـــار  للكربـــون  الدائـــري  االقتصـــاد 
طاقـــة  علـــى  الحصـــول  لتعزيـــز  عمـــل 
تكلفـــة،  وأقـــل  وموثوقـــة  مســـتدامة 
مؤكـــدا أن الموضوعـــات المهمـــة التـــي 
ناقشـــها االجتمـــاع من شـــأنها الوصول  

لتفاهمات وشـــراكات عالمية في مجال 
الطاقـــة النظيفة واالبتكار في التقنيات 
وفـــق  االنبعاثـــات  لقضيـــة  والحلـــول 

متطلبات االقتصاد الدائري للكربون.
 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى المؤتمر الـــوزاري 
الحـــادي عشـــر للطاقـــة النظيفـــة أقيـــم 
تحـــت شـــعار “دعـــم التعافي وتشـــكيل 
المستقبل” وتناول قضية دعم االنتعاش 
مـــن  والمســـتدام  الســـريع  االقتصـــادي 
آثـــار الجائحـــة ورؤية وطمـــوح أعضاء 
يتعلـــق  فيمـــا  القـــادم  للعقـــد  المؤتمـــر 
بالطاقـــة النظيفة، فيما تناول االجتماع 
التعـــاون  الخامـــس مســـتقبل  الـــوزاري 
العالمي في مجـــال االبتكار مع اقتراب 
مبادرة “مهمة االبتكار” من نهاية فترتها 

األولى المحددة بـ 5 سنوات.

ــة ــودي ــع ــس ــال ب ـــ 11  ــ الـ الـــــــــوزاري  االجـــتـــمـــاع  ــي  ــ ف ــارك  ــ ــش ــ ي الـــنـــفـــط  ــر  ــ ــ وزي

البحرين تدعم الجهود الدولية للتوسع باستخدام الطاقة النظيفة

2.4 مليون تهديد عبر البريد اإللكتروني وعناوين الويب بالبحرين
شــهدت البحريــن فــي النصــف األول مــن 2020، مــا مجموعــه 2,423,846 
تهديــًدا رقمًيــا اكتشــفته حلــول “تريند مايكــرو”. وتوّزعــت التهديدات بين 
2,062,919 تهديــًدا عبــر البريــد اإللكتروني، و299,423 مســتخدًما وقعوا 
ضحايــا لعناويــن اإلنترنــت )URL( الخبيثــة، و60,943 برمجيــة خبيثــة، 

وعناوين إنترنت )URL( استضافت 561 تهديًدا.

وأصـــدرت شـــركة “ترينـــد مايكـــرو”، 
إحـــدى أبـــرز الشـــركات العالمية في 
تقريرهـــا  الســـحابي،  األمـــن  حلـــول 
الســـنوي لنتائج منتصف العام، الذي 
الرقميـــة  التهديـــدات  عـــن  يكشـــف 
المرتبطة بجائحـــة كورونا، بوصفها 
أكبـــر نـــوع مـــن التهديـــدات الرقمية 
المكتشـــفة فـــي النصـــف األول مـــن 

العام.
وحظـــرت تقنيات األمن مـــن “تريند 
مايكـــرو” 8.8 مليـــون تهديد مرتبط 

بجائحـــة كورونـــا في 6 أشـــهر فقط، 
كان ما يقرب من 92 % منها رسائل 
بريد إلكتروني غير مرغوب بها. وقد 
حّول مجرمو اإلنترنت تركيزهم في 
الفترة بين ينايـــر ويونيو الماضيين 
نحو استغال التركيز العالمي الكبير 
علـــى الجائحة. وتفاقمـــت المخاطر 
التـــي تتعرض لها الشـــركات بســـبب 
الثغرات األمنية التي أحدثها انتقال 

الموظفين إلى العمل عن ُبعد.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وشـــهدت 

تهديـــًدا   56,870,977 الخليجـــي 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  رقمًيـــا 
والبرمجيـــات  الويـــب  وعناويـــن 
األول  النصـــف  خـــال  الخبيثـــة 
مـــن العـــام الجـــاري. وشـــملت هـــذه 
التهديدات 41,236,550 تهديًدا عبر 
و13,181,016  اإللكترونـــي  البريـــد 
الخبيثـــة  الويـــب  لعناويـــن  ضحيـــة 
خبيثـــة  برمجيـــة  و2,392,097 
فـــي  متمثـــًا  تهديـــًدا  و61,314 

عناوين الويب.
لشـــركة  اإلقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
“ترينـــد مايكرو” في البحرين أســـعد 
الهجمـــات  معـــدالت  “إن  عرابـــي 
الرقميـــة المرتفع في البحرين ودول 
مجلس التعـــاون الخليجي ُيظهر أن 

الجائحة “لم تكبح جماح المجرمين 
الرقميين”، بالرغم من أنها ســـيطرت 
طـــوال  المجتمعـــات  حيـــاة  علـــى 

النصف األول من العام 2020”.
وأضـــاف “ينبغـــي علـــى قـــادة تقنية 
تطويـــر  البحريـــن  فـــي  المعلومـــات 
استراتيجيات األمن الرقمي لتصبح 
التهديـــدات  مواكبـــة  علـــى  قـــادرة 
المتزايدة في ظـــّل الحالة الطبيعية 
الجديدة التي يعيشـــها العالم اليوم، 
مـــن أجـــل حمايـــة النقـــاط الطرفيـــة 
الســـحابية  واألنظمـــة  البعيـــدة 
حســـاب  إلـــى  الدخـــول  وبيانـــات 
الشـــبكات  وأنظمـــة  المســـتخدمين 
الخاصـــة االفتراضيـــة، عـــاوة على 
الـــدورات التدريبية المحّدثة، وذلك 
جميعـــه بهـــدف تحويل قـــوى العمل 
المتباعـــدة إلى خط دفـــاع أول أكثر 

فاعلية”.
وحظـــرت حلول “تريند مايكرو” في 
المجمل 27.8 مليار تهديد إلكتروني 
2020، جـــاءت  النصـــف األول  فـــي 
93 % منهـــا عبـــر البريد اإللكتروني. 
البريـــد  اختـــراق  حـــوادث  وزادت 
المكتشـــفة  المؤسســـي  اإللكترونـــي 
 %  18 بنســـبة  األول  النصـــف  فـــي 
مقارنـــة بالنصـــف الثانـــي مـــن العام 
الماضـــي 2019. ويرجع ذلك نســـبًيا 
إلـــى محاوالت المحتالين اســـتغال 
إذ  منازلهـــم،  مـــن  الموظفيـــن  عمـــل 
يكونون أكثر ُعرضة للوقوع ضحايا 
لمحـــاوالت االحتيـــال القائمـــة علـــى 
مبادئ الهندسة االجتماعية. وظّلت 
برمجيـــات طلب الفديـــة عامًا ثابًتا 
بيـــن جميـــع التهديدات فـــي النصف 

األول من العام.

المنامة - تريند مايكرو

أثناء النصف 
األول من 2020 

واكتشفتها حلول 
“تريند مايكرو”

استخدام ومتابعة 
أحدث النظم 

واالشتراطات 
البيئية

وزير النفط

أسعد عرابي
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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

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية 

شركة نون هيلب بالتفورمز ش.ش.و لمالكها أنور العديني 
سجل تجاري رقم 134585

بناء على قرار الشــركة المالك لشــركة نون هيلب بالتفورمز ش.ش.و لمالكها أنور 
العديني، المسجلة بموجب القيد رقم 134585، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:  حمود محمد غالب العديني   -  973+ 66349666

a66349666@gmail.com
 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة غاليري وان ش.ش.و لمالكها محمد سعادى بسيسو

سجل تجاري رقم 66894

بناء على قرار المالك لشــركة غاليري وان ش.ش.و لمالكها محمد ســعادى بسيسو 
المســجلة على قيد رقم66894 بتصفية الشــركة اختيار و تعيين الســادة / حســن 
علي حسن عبدلله يوسف السنكيس لشركه سلفر،  ستار جلوبل سليوشنز ذ.م.م – 
مكاتب محترفه مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم 
بقانون رقم   21   لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسن علي حسن عبدلله يوسف السنكيس

973 +      36087765
hah@silverstarglobal.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
السادة / مكتب المحامية هدى محمد علي حميد يوسف نيابة عن السيد / حسن 
عبدالعزيــز حســين العالــي، (المالــك) لـ خزانة الكتب (مٔوسســة فردية)، والمســجلة 
بموجب القيد رقم )3043-1( لتحويل المٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية 

محدودة برٔاسمال وقدره 1000 )ٔالف( دينار بحريني، لتصبح
الشركة مملوكة من السادة التالية اسمأيهم:

1. السيد / حسن عبدالعزيز حسين العالي
 2. السيد / علي حسن عبدالعزيز حسين العالي

التاريخ 27 أغسطس 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
جورنيــز وورلــد ذ.م.م والمســجلة تحــت قيــد رقــم 80919-3 بطلــب تغييــر االســم 

التجاري من :
جورنيز وورلد ذ.م.م

JOURNEYS WORLD W.L.L
لتصبح : جورنيز سكاي وورلد ذ.م.م

JOURNEYS SKY WORLD W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد 129489 - 1
التاريخ 24 سبتمبر 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2020-132256 لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا المحاميــة / هــدى محمد علي نيابة عن مالك شــركة اليكســير االستشــاريين 
ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم 129489 - 1 ، طالبا تحويل الشكل القانوني 

للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة
برأسمال وقدره 30,000 دينار بحريني، بين كل من:

. راجا اشفاق نديم
 ابراهيم محمد منصور عباس

القيد : 106102   -   التاريخ : 14/9/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم 126898 لسنة 2020
بشان تغيير االسم التجاري للفرع الثاني

لشركة اميم لاللكترونيات ش.ِِش.و لمالكها ساجد رفيق بو

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بانه قد تقدم اليها الســادة 
اصحاب شــركة اميم لاللكترونيات ش.ش.و لمكالها ســاجد رفيق بوت المسجلة بموجب 

القيد رقم 106102 طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من : شركة ساجد بوت انفورميشن تكنولوجي ش.ش.و لمالكها ساجد رفيق بوت

Sajid Butt information technology Co S.P.C
الى : شركة ساجد بوت انفورميشن   ش.ش.و لمالكها ساجد رفيق بوت

Sajid Butt Information Co S.P.C Owned by SAJID RAFIQ BUTT
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 )CR2020-133543(  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن: حســين جعفر ابراهيم حســين القصــاب بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ علي خليل عبدعلي عباس 

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

رقم القيد: 127458-2
االسم التجاري: مطعم قطعة من فينا

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة صالون غرفة األسطورة ش.ش.و لمالكها امنة حميد

سجل تجاري رقم 138849

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة صالــون غرفــة األســطورة ش.ش.و لمالكهــا امنــة 
حميد المســجلة على قيد رقم138849 بتصفية الشــركة اختيار و تعيين الســادة/     
AMNA HAMEED   مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد 
انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريةالبحرينــي الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، وذلــك علــى 

AMNA HAMEED :العنوان التالي:عنوان المصفي
973 +    33112215

tahirhameed57@hotmail.com

القيد : 138046
 التاريخ : 21-9-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم --- لسنة 2020

 بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
مالك شركة صيدلية تاليا ش.ش.و - المسجلة بموجب القيد رقم 138046، طالبا 
تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة ٕالى شــركة ذات مســٔيولية محدودة 

برٔاسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
1. - نصر محمود عبدهللا قسم هللا

 2. - وقيع هللا صالح وقيع هللا

القيد: 8423 4&3
التاريخ : 23/12/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2020-128410 لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد حســن عبــدهللا ابراهيــم بوخمــاس البوعينيــن المالــك لمؤسســة ونترتــك 
للتجــارة والمقــاوالت و ريكــون للفبركــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 8423 طالبــا تحويل المؤسســة الفردية بفرعيها 3 و 4 إلى شــركة ذات 
مسئولية محدودة برأس مال وقدره 1000 ديناربحريني لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
1.     حسن عبدهللا ابراهيم بوخماس البوعينين

2.    أحمد عبدهللا ابراهيم البوعينين 

القيد   125351
التاريخ   23 - 09 - 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
مالــك شــركة محمــد اشــرف لتصليــح اآلالت والمعــدات ش.ش.و. لمالكهــا محمــد 
اشــرف ســردار محمد المســجلة بموجب القيد رقم 125351 طالبا تحويل الشــكل 
القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

5000 خمسه االف دينار، بين كل من: 
MOHAMMAD ASHRAF - .

MAQSOOD ALAM MOHAMMAD ALAM A. DITA MOHD.DIN .

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحالت
برمجةHD + تركيب

Najla Hasan Satellit
& CCTV Camera
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 
suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.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
DOHAT ALHIDD STATIONERY AND PRINTING SERVICES has a vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33917336  or  dohatalhidd@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

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
Madera Artworks has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 36619903  or  S_A7MED@HOTMAIL.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

IVP BEAUTY SPC has a vacancy for the occupation of  
CLEANER (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 39794400  or  IVPAUL46@GMAIL.COM
Facadeus W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM
AL MIRACO CONSULTANCY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the 

occupation of  ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 36383815  or  RAFEEQUMMER@GMAIL.COM

Al baasit general trading has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33319714  or  MUHAMMADKHUN55066@GMAIL.COM
SILVER SKY WAY TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 34199500  or  SALMAN.MFD@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
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

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

suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
Absolute Projects W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39332267  or  OSAMA@ABSOLUTEBH.COM

Maqloba restuarant has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 37704705  or  ARDALZAFARAN.BH@GMAIL.COM
DIYA STEEL & ALUMINUM FABRICTION SPC OWNED BY MR SUBASH   VIJAYA has a 

vacancy for the occupation of  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33982838  or  SSVSNILAMBOOR@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

HUSAIN RADHI MOHAMED EDHRABOOH (ALQATIE/11848) has a vacancy for the 
occupation of  FISHERMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39433306  or  HRADHI31@gmail.com
Victorial educational support spc has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 38037569  or  RAJAMAHMOOD246@GMAIL.COM

WE FIRST TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17786741  or  info@wefirsttrading.com
OCEAN CROSS TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 36077630  or  CITYGATEDOC@GMAIL.COM

Arla Foods S.P.C. has a vacancy for the occupation of
  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) , 

suitably qualified applicants can contact 17464523  or  mohmr@arlafoods.com
Elegant Leo contracting has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM
AL MUZAMMIL SPARE PARTS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 38355631  or  ALMUZAMMILSPAREPARTSA@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
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SITE SUPERVISING ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.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

WITH U 24 W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
VRINDAVAN GARDEN RESTAURANT COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  DRIVER(MOTOR-CYCLE) ,
 suitably qualified applicants can contact 17234454  or  asoom8@gmail.com

Um hassa coldstore has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39953990  or  SAJEST64@GMAIL.COM
The Ideal Choice Furniture&Curtain Uphol has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33377077  or  FATHMA106@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
RIGGER , 

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

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
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM
ALRAHALAH BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33313114  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM

ALI RIDHA ALI HASAN MARZOOQ has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33322155  or  ALGHADEERDC@GMAIL.COM
ABDULHALEEM MARKAT has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17300138  or  otaibi5575@gmail.com

AHMED ABBAS KADHIM has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH
ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.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
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net
THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED has a vacancy for the occupation 

of  TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17757017  or  KHALID_ESSA@BAPCO.NET
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. has a vacancy for the occupation of  

MAINTENANCE CLERK , 
suitably qualified applicants can contact 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH

AL RAYHANATAIN CAFETERIA has a vacancy for the occupation of
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33137449  or  DIAR.BFD@HOTMAIL.COM
AL NABEEL JEWLLERY DESIGNER has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM

Crash for games and electronic devices has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 36414364  or  MOHD.POLLUX@OUTLOOK.COM

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 

suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama has a vacancy for the occupation of  

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

Elmouhajir services and clearance of government documents has a vacancy for the occupation 
of  DATA ENTRY OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 39447760  or  MAHMOOD5916@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
Design Creative  W L L has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.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
GULSHAN NISA UMMAT RASOOL EST. has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33916107  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM

BEACON PRIVATE SCHOOL S.P.C OWNER ELITE ENTERPRISE CO W L L has a vacancy 
for the occupation of  SECRETARY(EXECUTIVE) ,

 suitably qualified applicants can contact 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH
MEGA MANCHESTER CLEANING SERVICES W L L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17602325  or  megamanchester2018@gmail.com
DICASA MANAGEMENT SERVICES S.P.C Owned by JIYOMON JOSEPH has a vacancy for 

the occupation of  SALES EXCUTIVE ,
 suitably qualified applicants can contact 38752020  or  JIYOJOSEPH3@GMAIL.COM

The meatball kitchen RESTAURANTS has a vacancy for the occupation of  
COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 66666538  or  a.e.alloughani@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
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

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

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

JAMILA AKHTAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com
IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP has a vacancy for 

the occupation of  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 34590744

ANTIQAT MARKETING S P C OWNED BY MOHAMED AHMED MOHAMED AWAD has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 33222821  or  ALBABALAALI2@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@ECURITYSOLUTIONS.ME

ADEL & SADIQ SONS OF JAFFAR ABDULNABI has a vacancy for the occupation of  
WATCHMAN / GUARD , 

suitably qualified applicants can contact 17210061  or  admin@adelsadiq.com
Pets Cabana WLL has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 38497897  or  CONTACT@PETSCABANA.COM

N i c heavy loads company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR (FORKLIFT) , 

suitably qualified applicants can contact 77041799  or  ACCOUNT@NICBH.COM
ASIAN BUSINESS CONSULTANCY .S.P.C Owner to be MUNEER THUNDIL KIZ has a 

vacancy for the occupation of  ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17668751  or  MTA03111@GMAIL.COM

PAL PAL GENERAL TRADING Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 34199500  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM
MODA VESTIR BOUTIQUE W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36074003  or  ADNANMUSTAFA786@GMAIL.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
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of

  MASON , 
suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.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
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  
STEEL FABRICATOR ,

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

MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 39933901  or  info@gowfc.com

VEDA SYSTEMS SOLUTIONS has a vacancy for the occupation of  
COMPUTER PROGRAMMER , 

suitably qualified applicants can contact 39612227  or  info@vedabahrain.com
TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. has a vacancy for the occupation of  

MOULDER(FLOOR/PIT) , 
suitably qualified applicants can contact 17700165  or  ALITURK@TURK.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39456799  or  NAZHAA69@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

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

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

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM

ESHTAYA GROCERY has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39646419  or  ADN65608@GMAIL.COM
ZAHRAT ALREDHA COLDSTORES has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39916617  or  AGDCLMRA@GMAIL.COM

ALAWAFI MARKETS has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com
AHMED ABBAS KADHIM has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH
MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  FITTER , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.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
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Gulf Medical and Diabetes Center B.S.C (Closed) has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATIVE COORDINATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17239199  or  taiba.alkhenaizi@gulfmdc.com
NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation 

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

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 MAINTENANCE CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH
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

BOSS SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM
Scrap Pacific has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36616444  or  MOHAMEDJAMEELKHAN1944@GMAIL.COM

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

Kamal miah for construction of floating structures s.p.c has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34510908  or  KAMALMIHA919@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

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

suitably qualified applicants can contact 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH
KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.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
SHIR SHIR REAL ESTATE S.P.C. has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17252555  or  WONDY2@YMAIL.COM

Pak Castle Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  CONSTRUCTION 
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35004938  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM
MEGA MANCHESTER CLEANING SERVICES W L L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17602325  or  megamanchester2018@gmail.com
BADER AHMED KAIKSOW Co. S.P.C. Owned by BADER AHMED SALMAN KAIKSOW has a 

vacancy for the occupation of  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET

KASHMIRI POINT RESTAURANT W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34542929  or  RABIA9997@HOTMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

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

SALMAN MOHAMMED ALJEERANL(JERAN ALKHAIR/7809) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39458184  or  SALMANALJAIRAN@GMAIL.COM
Kingdom Security Protection Services W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

SPARK BUSINESS SUPPORTS SERVICE has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com
Vertex car washing has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP has a vacancy for 
the occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34590744
HLB FOODSTUFF has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34168877  or  ABUMUSSA99@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM
MOON HOUSE SEAFOOD W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33301725  or  EHABALI555@GMAIL.COM
Maryland Promotions S.P.C the owner Alexandra Basistaya has a vacancy for the 

occupation of  SALES AGENT , 
suitably qualified applicants can contact 36767568  or  MARIYA-A77@MAIL.RU

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of  
DRIVER/OPERATOR(CRANE) , 

suitably qualified applicants can contact 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS S.P.C has a vacancy for the occupation 

of  FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17319999  or  INFA@DTS.BH

D4 INSIGHT S.P.C OWNED BY DHARMENDRA KISHORE VASANT has a vacancy for the 
occupation of  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST , 

suitably qualified applicants can contact 32233187  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM
AL-NAZO ASSOCIATES FOR REAL ESTATE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPAN has a 

vacancy for the occupation of  OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 66919775  or  JYOTHISHEDTH@GMAIL.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
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 FITTER , 
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 , 

uitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
WINDY SKY for electric and electronics items has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact 36613696  or  baloushi2266@gmail.com

USMANS TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM
Trust Build Contracting has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 35456756  or  A35456756@GMAIL.COM

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of  
WORK SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.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

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

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

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  RIGGER ,

 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy 

for the occupation of  FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

ABDULRIDHA HAMEED HASAN TARADA has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17263020  or  TARRADAH14@gmail.com
ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com

ALHUDOOD TRAVEL & TURISUM S.P.C has a vacancy for the occupation of  
RESERVATIONS CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17404031  or  ALHUDOOD007@GMAIL.COM
MUNICH MARBLE has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 17280248  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR (SITE) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@ECURITYSOLUTIONS.ME
ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL has a vacancy for the occupation of  

CLERK , 
suitably qualified applicants can contact 17736773  or  ALIHASSAN@AVIHC.COM
FORCE FRAME STRUCTURE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33196600  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM

ALSADDON CAR RENTING has a vacancy for the occupation of  
CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 39681662  or  ADEL.ALSAADOON2016@GMAIL.COM
KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN(CONSTRUCTION) , 
suitably qualified applicants can contact 17640222  or  KBPC2004@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.com
STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of  

MANAGER (OPERATIONS) , 
suitably qualified applicants can contact 17548033  or  CEO.RBBH@STATEBANK.COM

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

suitably qualified applicants can contact 33222100  or  KHALID_STYLE_9@HOTMAIL.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

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

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

Farsana Construction S P C has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.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

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
Volcano Zeus Advertisement has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 32333448  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM
Vega Thai Mart W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 36046078  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM

Leaders International Trading Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  SALES 
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM
Bashayer Events & Flowers S.P.C Owned by Nawaf Saeed Abdulrahman has a vacancy for 

the occupation of  FLORIST/FLOWER SETTER , 
suitably qualified applicants can contact 33003696  or  NAWAF.SAEED@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
Professional touch for services has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com
Kingdom Security Protection Services W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

STORI INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17684718  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM
CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a 

vacancy for the occupation of  SUPERVISOR FOR WORK PLANNING , 
suitably qualified applicants can contact 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM

Top Medical Equipment w.l.l has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17490182  or  ABDELMONEM222222@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

JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) has a vacancy for the occupation 
of  SEAMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 39458184  or  JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM
AL MATLOOB AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33990749  or  ROZINAKHAN4456@YAHOO.COM

Bahrain Indian School W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SOCIAL SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17598000  or  HVERMA@BHAVANSBAHRAIN.COM
HASAN JASIM ALI CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39973731  or  FAHAD611700@GMAIL.COM

NOMAC AL DUR POWER & WATER SERVICES WLL has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN (INSTRUMENT) , 

suitably qualified applicants can contact 36065170  or  STEFAN.VERLEE@NOMAC.COM
INTEGRATED GATE ELECTRONCS has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39847164  or  INFO@IGELECTRONICS.COM

Janju Food Services CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 33301011  or  JANJURESTARANT@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

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
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
ZAHRAT LAHORE GARAGE has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33440999  or  DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM

WEATHERFORD DRILLING INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17716109  or  larry.connor@me.weatherford.com
UNIVERSAL MEDICAL EQUIPMENTS has a vacancy for the occupation of 

 SALES SPECIALIST ,
 suitably qualified applicants can contact 17310118  or  UNIVERSAL@DOCTOR.COM

Titos Cafe has a vacancy for the occupation of 
 WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 17290001  or  GT.CLUB@HOTMAIL.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  

CARPENTER , 
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
BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39933379  or  SAYED@BAHSTS.COM

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy 
for the occupation of  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com
BASMAN SANDWCHES & SHAWARMR has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33322155  or  ALI.REDHA888@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
QUALITY INSPECTOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH
Riffa kingdom abayat has a vacancy for the occupation of  

TAILOR(LADIES) , 
suitably qualified applicants can contact 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM

TUQA RESTARANT has a vacancy for the occupation of
  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39533377  or  AB_OMRAN@HOTMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

MASON ,
 suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

KHALID AHMED MATAR ALROMAIHI ( ALFRYAH 1 / 10462 ) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39795597  or  FAWZI600@YAHOO.COM
REEF RESORT has a vacancy for the occupation of 

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

IL MERCATO S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 CUSTOMER SERVICES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact 17310090  or  LMERCATO@BATELCO.COM.BH
ALHAMALA BEACH SUPERMARKET has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 394658100  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.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

MASHALLA CORGO &CLEARANCE S.P.C has a vacancy for the occupation of  HEAVY 
VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33220995  or  mashallahcargo@gmail.com
KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) , 
suitably qualified applicants can contact 17565333  or  Sayed.helal@keoic.com
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الريــاض تبلغ مجلس األمن برصــد بقعة نفط قرب خــزان الموت المتهالك

الناقلة “صافر”.. قنبلة بيئية موقوتة

تمثــل “قنبلــة بيئيــة موقوتة”، إذ ينذر تصدعها بتســرب كميات كبيرة من النفط 
الخــام، إنهــا “صافــر” التــي ترســو قبالة ســواحل الحديــدة، وتثير قلــق المجتمع 
الدولــي؛ نظــرا للتداعيات الخطيــرة متعددة الجوانب المترتبــة على أي حادث 

قد تتعرض له ناقلة النفط العمالقة.

وتمثـــل “صافر” ثالث أكبـــر ميناء عائم 
للنفـــط فـــي العالـــم، حيث تبلغ ســـعتها 
التخزينيـــة 3 ماليين برميل من النفط 

الخام.
مليـــون   1.1 حاليـــا  الناقلـــة  وتحمـــل 
برميـــل، علما أنهـــا مهجورة منـــذ العام 
الميليشـــيات  تمنـــع  حيـــث   ،2015

الحوثية صيانتها أو االقتراب منها.
وتتواجـــد “صافر” التي يبلغ عمرها 44 
عاما على بعد 8 كيلومترات من ميناء 
رأس عيســـى في الحديدة، حيث يثير 
موقعهـــا وحالهـــا مخـــاوف دوليـــة مـــن 
احتمال تســـببها بتلوث بيئي قد يكون 
أكبر بأربع مرات من أســـوأ كارثة بيئية 

بحرية شهدها التاريخ.
وحذرت األمم المتحدة من التداعيات 
الخطيـــرة ألي تســـرب كبير قـــد يصدر 
تقديـــرات  تشـــير  إذ  “صافـــر”،  عـــن 
المنظمـــة إلى إمـــكان تأثـــر 1.6 مليون 
يمني ممن يعيشـــون علـــى الصيد على 
طول الساحل الغربي لليمن بمثل هذه 

الحادثة.
كذلك حـــذر خبراء من األضرار البيئية 
“غيـــر المســـبوقة” لتســـرب النفـــط مـــن 

الناقلـــة والتي ســـتهدد الحياة البحرية 
فـــي البحر األحمر، وقـــد تصل األضرار 
أيضـــا لقناة الســـويس ومضيـــق هرمز، 
ويعيـــق عمل مضيق باب المندب الذي 
الممـــرات الخاصـــة  أنشـــط  يعـــد أحـــد 

بسفن الشحن في العالم.
وتشـــير تقديـــرات األمـــم المتحدة إلى 
أن “صافـــر” يمكـــن أن ُتســـّرب ما يصل 
إلـــى 4 أمثـــال النفـــط الذي تســـرب من 
الناقلـــة “إكســـون فالديز” العـــام 1989 

قبالة أالسكا.
النفطـــي علـــى  التســـرب  كمـــا ســـيؤثر 
إيصال المساعدات اإلنسانية للحديدة 
التـــي تعـــد شـــريان حياة لثلثي ســـكان 
اليمـــن، علمـــا أن جمعية “حلـــم أخضر” 
البيئيـــة اليمنيـــة قـــد أكـــدت أن تجاوز 
أضـــرار تســـرب “صافر” قـــد يمتد ألكثر 

من 20 عاما.
وحـــذرت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مجلس األمن الدولي، األربعاء، من أن 
“بقعـــة نفطية” شـــوهدت على مســـافة 

50 كيلومترا إلى الغرب من “صافر”.
وقـــال الســـفير الســـعودي لـــدى األمـــم 
المتحـــدة عبـــدهللا المعلمي في رســـالة 

إلـــى مجلـــس األمـــن الدولـــي اطلعـــت 
عليهـــا “رويترز” إن خبـــراء الحظوا أن 
أنبوبا متصال بالسفينة ربما انفصل عن 
الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو 

اآلن فوق سطح البحر.
أن  الرســـالة  فـــي  المعلمـــي  وأوضـــح 
حالـــة حرجـــة،  إلـــى  “صافـــر” وصلـــت 
تهديـــدا خطيـــرا  يشـــكل  الوضـــع  وأن 
لـــكل الدول المطلة علـــى البحر األحمر 

خصوصا اليمن والسعودية.
وأضف الســـفير الســـعودي لـــدى األمم 
المتحـــدة أن هذا الوضع الخطير يجب 

أال ُيترك دون معالجته.
وتنتظر األمم المتحدة اإلذن الرســـمي 

المدعومـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات  مـــن 
من إيـــران إلرســـال مهمة إلـــى “صافر” 
إلجـــراء تقييم فني وأي إصالحات قد 

تكون ممكنة.
ودعـــا مجلـــس األمـــن واألميـــن العـــام 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
الحوثييـــن إلى الســـماح بدخول فريق 

التقييم.
وكانـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة، قـــد 
حـــذرت فـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر 
الجـــاري، مـــن مخاطـــر “هـــذه الكارثـــة” 

بسبب عدم صيانة “صافر”.
كما طالب مركز الملك ســـلمان لإلغاثة 
واألعمـــال اإلنســـانية، األمـــم المتحـــدة 
فـــورا؛  بالتدخـــل  الدولـــي  والمجتمـــع 

الحتواء خطر انفجار الناقلة.
وزارة  طالبـــت  الماضـــي،  مايـــو  وفـــي 
ميليشـــيات  األميركيـــة،  الخارجيـــة 
الحوثي، بالتعاون مع المبعوث الدولي 
إلـــى اليمن، والســـماح لألمـــم المتحدة 

بصيانة “صافر”.
وأوضحـــت الخارجيـــة األميركيـــة في 
بيان، أن ميليشيات الحوثي ستتحمل 
وحدها التكاليف اإلنســـانية في اليمن، 
والكارثـــة البيئية في البحر األحمر، إذا 

وقع أي تسرب من الناقلة صافر.

عواصم ـ وكاالت

اسطنبول ـ وكاالت

اتفقت كل من حركتي فتح وحماس إثر اجتماع عقد في اســطنبول، على 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خالل 6 أشهر.

وذكـــر بيـــان مشـــترك أنـــه “انطالقـــًا 
األمنـــاء  “مؤتمـــر  مخرجـــات  مـــن 
العامون”، وفي إطار الحوار الوطني 
قياديـــان  وفـــدان  التقـــى  المســـتمر، 
مـــن حركتي فتح وحمـــاس في مقر 
القنصليـــة العامـــة لدولـــة فلســـطين 
في إســـطنبول”. وأضـــاف أن البحث 
تركـــز “حـــول المســـارات التـــي اتفق 
عليهـــا فـــي مؤتمـــر األمنـــاء العامون 
الـــذي انعقـــد مطلـــع هـــذا الشـــهر في 
إنضـــاج  وجـــرى  وبيـــروت،  هللا  رام 
رؤيـــة متفـــق عليهـــا بيـــن الوفديـــن 
الوطنـــي  للحـــوار  تقـــدم  أن  علـــى 
الشـــامل بمشـــاركة القوى والفصائل 
الفلســـطينية، ويتم اإلعـــالن النهائي 

والرســـمي عن التوافـــق الوطني في 
لقـــاء األمنـــاء العامين تحـــت رعاية 
أال  علـــى  الرئيـــس محمـــود عبـــاس، 
يتجـــاوز األول مـــن أكتوبـــر بحيـــث 
يبدأ المســـار العملي والتطبيقي بعد 

المؤتمر مباشرة”.
وفـــي ختام البيـــان، أكدت الحركتان 
علـــى عهدهمـــا والتزامهمـــا للشـــعب 
الفلســـطيني “فـــي كل مـــكان بالعمل 
الدفـــاع  علـــى  والموحـــد  المشـــترك 
عـــن حقوقـــه ومصالحـــه، والتصدي 
تحقيـــق  حتـــى  المؤامـــرات  لـــكل 
االستقالل الكامل متمثال في الدولة 
المســـتقلة وعاصمتهـــا  الفلســـطينية 

القدس”.

“فتح” و “حماس” تتفقان: االنتخابات خالل 6 أشهر

عمان ـ وكاالت

أكد وزيـــر الخارجية المصري، ســـامح 
شـــكري، خـــالل لقائه نظيره الفرنســـي 
جـــان إيف لودريـــان، أمـــس الخميس، 
علـــى ضـــرورة العمـــل المشـــترك لوقف 
التدخـــالت الســـلبية المزعزعـــة لألمن 

واالستقرار في ليبيا.
وجـــاء لقـــاء شـــكري ولودريـــان علـــى 
هامـــش المؤتمر الـــوزاري الرباعي في 
عّمـــان والذي تنـــاول آخر مســـتجدات 

القضية الفلسطينية.
فـــي  المصريـــة  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
بيـــان أن الوزيريـــن تنـــاوال مخرجـــات 
االجتمـــاع، ومـــا أســـفر عنـــه مـــن بيان 
منـــاخ  تعزيـــز  أهميـــة  أكـــد  مشـــترك 

االســـتقرار والســـالم فـــي المنطقـــة، 
علـــى  الحفـــاظ  وضـــرورة 

المشـــروعة  الحقـــوق 
للشـــعب الفلسطيني، 
خـــالل  والعمـــل 

الفترة المقبلة على الدفع قدما بجهود 
السالم بما يسهم في التوصل لتسوية 
شـــاملة وعادلـــة للقضية الفلســـطينية، 
اســـتنادا إلى مبدأ حـــل الدولتين وفي 

إطار مقررات الشرعية الدولية.
اإلقليميـــة،  بالملفـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
تباحـــث الوزيـــران مســـتجدات قضايا 
المنطقـــة، كمـــا تـــم التطـــرق أيضـــا إلى 
تطورات الوضع في لبنان، والتشـــديد 
علـــى ضـــرورة الدعـــم والتنســـيق فـــي 
هـــذا الشـــأن؛ بغيـــة تحقيق المســـتقبل 
المنشـــود للشـــعب اللبنانـــي، وإخـــراج 
البـــالد مـــن األزمـــة الحالية. كما أشـــار 
شـــكري إلى الجهود المصرية المبذولة 
لفتـــح عدد مـــن المقاصد الســـياحية 
المصرية أمام السياحة األجنبية، 
عـــودة  إلـــى  مصـــر  وتطلـــع 
فـــي  الفرنســـية  الســـياحة 

أقرب فرصة.

شكري: يجب وقف التدخالت في ليبيا

عواصم ـ وكاالت

أفـــادت وســـائل إعـــالم عبريـــة بـــأن اجتماعـــا جديـــدا من 
المتوقـــع أن يعقـــد قريبـــا بين رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي 
الســـيادة االنتقالـــي  بنياميـــن نتنياهـــو ورئيـــس مجلـــس 

السوداني عبدالفتاح البرهان.
ونقل تلفزيون “أي 24 نيوز” اإلسرائيلي عن مصادر مقربة 
من مجلس الســـيادة الســـوداني قولها، إن اللقاء المرتقب 
مـــن المتوقـــع أن يعقد خـــالل الفتـــرة القريبـــة المقبلة في 
أوغنـــدا، مثل االجتمـــاع األول بين نتنياهو والبرهان الذي 

جرى هناك أوائل فبراير الماضي.
كما أكد التلفزيون، نقال عن مصادر سودانية، أنه من المقرر 
أن يعقـــد فـــي قاعة العباســـي- شـــرق مستشـــفى الزيتونة 
بالخرطوم، في 26 ســـبتمبر الجاري، مؤتمر صحفي سيتم 
خاللـــه اإلعالن عن تدشـــين “جمعية الصداقة الســـودانية 

اإلسرائيلية”.
وسبق أن أكد البرهان الذي زار اإلمارات مؤخرا، أنه بحث 
مـــع مســـؤولين أميركيين خالل الزيارة عـــدة مواضيع بما 

فيها “السالم مع إسرائيل”.
بدورهـــا، صرحت المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة، 

كيلـــي كرافـــت، أمس بـــأن تنضم دولـــة عربية أخـــرى إلى 
عملية التطبيع مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين.
وذكـــرت كرافـــت، أن الواليات المتحـــدة “تخطط النضمام 
المزيد من الدول العربية، ســـنعلن عنها قريبا”، مضيفة أن 
“دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو 

يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها”.
وتشـــير وســـائل اإلعالم اإلســـرائيلية إلى عمـــان والمغرب 
والســـودان كدول محتملة مرشحة لالنضمام إلى اتفاقات 

التطبيع مع إسرائيل التي ترعاها الواليات المتحدة.

واشــنطن تتوقع اتفاق سالم بين إسرائيل ودولة عربية خالل يومين
وسائل إعالم عبرية: نتنياهو يلتقي البرهان قريبا

عمان ـ وكاالت

عقد فـــي عمان أمـــس الخميـــس اجتماع 
وزاري رباعي بشـــأن القضية الفلسطينية 
مـــن  كل  خارجيـــة  وزراء  فيـــه  شـــارك 
مصـــر واألردن وألمانيـــا وفرنســـا وممثلة 
االجتمـــاع  وركـــز  األوروبـــي.  االتحـــاد 
النظـــر  وجهـــات  تبـــادل  علـــى  الـــوزاري 
الســـالم  لعمليـــة  الراهـــن  الوضـــع  حـــول 
فـــي الشـــرق األوســـط وتبعاتـــه، إضافـــة 
سياســـية  تســـوية  إلـــى  التوصـــل  لدعـــم 
شـــاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على 
أســـاس مبدأ حـــل الدولتين. وقـــال وزير 
إيـــف لودريـــان،  خارجيـــة فرنســـا، جـــان 
إنـــه “ال بديـــل عن حـــل الدولتيـــن للصراع 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي”. وأضاف خالل 
لـــوزراء  مؤتمـــر صحافـــي بعـــد اجتمـــاع 
خارجيـــة مصر واألردن وفرنســـا وألمانيا 
أن اتفاقـــات الســـالم األخيـــرة مهمة جدا 
لتحقيق االســـتقرار فـــي المنطقة، و”نحن 

االســـتقرار  تحقيـــق  علـــى  مصممـــون 
اإلقليمي”. وأشار إلى أن “تعليق إسرائيل 
لضم أراض فلســـطينية يجب أن يتحول 
أن  درايـــن  لـــو  واعتبـــر  نهائـــي”.  لقـــرار 
اتفاقات الســـالم بين البحرين واإلمارات 
وإسرائيل تحقق االستقرار. ورحب وزير 
خارجيـــة ألمانيـــا هايكو مـــاس “باتفاقات 
الســـالم”. وقال: “باإلمـــكان توظيفها لحل 

الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي”.
بدوره، اعتبر وزير خارجية مصر، ســـامح 

شـــكري، أن اتفاقات السالم بين البحرين 
مهمـــة،  خطـــوة  وإســـرائيل  واإلمـــارات 
مؤكـــدا علـــى أهمية التوصل لحل شـــامل 
يلبي مطالب الشـــعب الفلسطيني. وقال: 
يجب اســـتئناف المفاوضات بين السلطة 
الفلســـطينية وإســـرائيل، وحـــل الصـــراع 
الفلســـطيني ـ اإلســـرائيلي يكمـــن بإقامـــة 
دولـــة فلســـطينية”. وشـــدد علـــى ضرورة 
الســـلطة  بيـــن  المفاوضـــات  “اســـتئناف 

الفلسطينية وإسرائيل”.

شــارك فيــه وزراء خارجية مصــر واألردن وألمانيا وفرنســا
اجتماع عمان يدعم اتفاقات السالم ويؤكد حل الدولتين

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اتهـــم 
أمـــس  هيـــل،  ديفيـــد  األميركيـــة، 
الخميـــس، إيران وميليشـــياتها التي 
تنتشـــر في العديد من بلدان الشرق 
األوســـط، بنشـــر الفســـاد واإلرهـــاب 
فـــي المنطقـــة كلها.  وقـــال هيل، إن 
حزب هللا فـــي لبنان يرعى الفســـاد، 
ويضحي بمصالح الشعب في مقابل 
جمـــع األســـلحة، وتنفيـــذ نشـــاطاته 
إقليميا، وأن إيران كانت تزّود حزب 
هللا بنحو مليار دوالر سنويا، وزعيمه 
حســـن نصر هللا دعـــا علنـــا لتبرعات 
تساعد على سد العجز، خالل جلسة 
أقامتهـــا لجنـــة العالقـــات الخارجية 
بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة سياسات 

الشرق األوسط.
موفـــد  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 

األميركـــي  الرئيـــس 
ترامـــب  دونالـــد 
إيـــران  لشـــؤون 

الشـــيوخ،  مجلـــس  فـــي  وفنزويـــال، 
إليوت أبرامـــز: “العقوبات األميركية 
علـــى طهـــران جعلتهـــا تعيـــش أزمة 
لـــم تعرفها مـــن قبل وقد حـــّدت من 
نشـــاطها اإلرهابي”. وعن لبنان، قال 
الســـفير ديفيد هيل: “دعمنا للجيش 
اللبنانـــي يوفر له قدرات عالية، وهو 
يأتي ضمن إســـتراتيجيتنا لمواجهة 

إرهاب حزب هللا”.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الشـــيوخ،  مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة 
الســـيناتور جيـــم ريتش مـــن جانبه: 
“نظام الفســـاد في لبنـــان وّفر إليران 
نفـــوذا وأشـــك فـــي إمـــكان تشـــكيل 
أشـــار  العـــراق،  وبشـــأن  حكومـــة”. 
هيل إلـــى أن التواجـــد األميركي 
هـــو  العـــراق،  فـــي  العســـكري 
لمواجهة نفوذ إيران إضافة 
إلـــى مهمة القضـــاء على 

داعش.

واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب
واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي،  الرئيـــس  رفـــض 
ســـلمي  بانتقـــال  االلتـــزام  ترامـــب، 
للســـلطة إذا خســـر االنتخابـــات فـــي 
نوفمبـــر، قائالً إنه بحاجـــة إلى “رؤية 
مـــا ســـيحدث”، مثيـــرًا شـــكوًكا حول 

دقة بطاقات االقتراع عبر البريد.
مـــا  نـــرى  أن  “علينـــا  ترامـــب:  وقـــال 
ســـيحدث، كما تعلمون، كنت أشتكي 
بشـــدة من بطاقات االقتـــراع”. وعند 
الضغـــط عليـــه أوضح ترامـــب أنه لن 
تكـــون هنـــاك حاجة النتقال الســـلطة 
بالبريـــد،  االقتـــراع  بطاقـــات  بـــدون 
مما يشـــير إلى أنه يعتقد أنه ســـيفوز 
توســـيع  دون  مـــن  باالنتخابـــات 

التصويت عبر البريد.
وتابع: “تخلصوا من بطاقات 

وســـتكون  االقتـــراع 
ســـلمية للغايـــة - لـــن 
يكون هناك انتقال، 

بصراحة”.
وقال ترامب “سيكون هناك استمرار. 
أوراق االقتراع خارجة عن السيطرة. 
أنتـــم تعرفون أفضل من أي شـــخص 
آخـــر؟ الديمقراطيـــون يعرفـــون ذلك 

أفضل من أي شخص آخر”.
ورفـــض ترامـــب في الســـابق االلتزام 
نوفمبـــر،  انتخابـــات  نتائـــج  بقبـــول 
قائـــالً إنـــه “ســـيتعين عليـــه أن يرى”. 
وأثـــار ترامـــب مـــراًرا قضية توســـيع 
نطـــاق التصويـــت عبـــر البريـــد التـــي 
إلـــى  تـــؤدي  ســـوف  بأنهـــا  وصفهـــا 
عمليـــات احتيال واســـعة النطاق في 

االنتخابات.
وقـــت  فـــي  قـــال  ترامـــب  وكان 
ســـابق بـــأن الطريقـــة الوحيدة 
فيهـــا  يخســـر  ســـوف  التـــي 
عـــن  هـــي  االنتخابـــات 

طريق التزوير.

ترامب يرفض االلتزام بنقل سلمي للسلطة

كوريا الشمالية تقتل 
مسؤوال جنوبيا وتحرق جثته

القوات  أّن  الخميس،  أمــس  ســيــول،  أعلنت 
النار على مسؤول  الشمالية أطلقت  الكورية 
الجنوبية  الكورية  البحري  الصيد  وزارة  في 
ــك  ــه، وذلـ ــرقــــت جــثــمــان وأردتـــــــه قــتــيــال وأحــ
فــقــدان  إثـــر  مياهها  فــي  عليه  عــثــرت  بــعــدمــا 
ــوزارة،  ــل ــره مــن عــلــى مــتــن سفينة تــابــعــة ل أثـ
مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا “العمل 
الــكــوريــة  ــدفــاع  ال الــوحــشــي”. وقــالــت وزارة 
من  البالغ  المسؤول  إّن  بيان  فــي  الجنوبية 
دورية  سفينة  متن  على  كان  عامًا   47 العمر 
قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية )غربا( حين 

ُفقد أثره صباح اإلثنين.

كشـــفت الحكومة اليمنية عن قيام ميليشـــيا الحوثـــي االنقالبية 
بإغالق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم 

في محافظة الجوف، شمالي شرق البالد.
وقـــال مكتـــب وزارة التربيـــة والتعليم في محافظـــة الجوف في 
بيـــان، األربعاء “إن ميليشـــيا الحوثي عمدت منذ ســـيطرتها على 
محافظة الجوف نهاية فبراير الماضي، إلى إغالق 428 مدرســـة، 

وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم”.
وحّمـــل البيـــان ميليشـــيا الحوثي المســـؤولية الكاملـــة عن إغالق 
المنشـــآت التعليميـــة فـــي الجـــوف، وحرمان عشـــرات اآلالف من 
الطـــالب مـــن التعليـــم، الفتـــا إلـــى أن ميليشـــيا الحوثـــي حولـــت 

المدارس إلى ثكنات عســـكرية للدفع بالطالب لاللتحاق بجبهات 
القتـــال. وأوضـــح أن ميليشـــيا الحوثـــي تقـــوم بعرقلـــة العمليـــة 
التعليميـــة بالجـــوف من خالل منـــع أكثر مـــن 5 اآلف في القطاع 
التربوي من القيام بمهامهم، إضافة إلى خصم 35 % من رواتبهم 

التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية.
وذكـــر البيـــان أن اجتياح ميليشـــيا الحوثي للجوف تســـبب أيًضا 

بنزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة.
وطالـــب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل إليقاف 
االنتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العملية التعليمية 

في محافظة الجوف.

الجوف: “الحوثي” يحرم 52 ألف طالب من التعليم

ينذر تصدع “صافر” بتسرب كميات كبيرة من النفط الخام  

وزراء خارجية مصر واألردن وفرنسا

السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة كيلي كرافت

سيول - أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لنحرك في بنوك حياتنا رصيدا من السعادة
مـــن الســـهل جدا أن نوظـــف ونحرك فـــي بنوك حياتنـــا رصيدا 
ضخمـــا من الســـعادة، ونزرع البســـمة فوق الشـــفتين إذا عرفنا 
كيف نفكر ونبعثر العشـــق، فسقراط ربط حياة اإلنسان سعيدا 
أم شـــقيا بطريقـــة تفكيره، والهنـــود القدماء دونـــوا في كتبهم 
المقدســـة أن الســـعادة موجـــودة على مدار الضـــوء، وال يوجد 

بشر خارج الدائرة، فالباب مفتوح والفرح آت.
فالســـفة الحب والجمـــال وعلماء النفس كتبوا منـــذ القدم، أن 
النـــاس يمكن أن يكونوا ســـعداء إذا هم فكـــروا في أن يكونوا 
كذلـــك، إنـــه لمن الســـهل عليـــك أن تفعل هـــذا وأن تفكر في أن 
تكون ســـعيدا، حـــاول أن تختار الهموم، قل لنفســـك إن أمورك 
ليست على ما يرام، إن الحياة ليست جميلة، إن معاملة الناس 
ليست كما أهوی وأريد، إنني أشعر بضيق شديد، ونتيجة لهذا 
التفكير ستشـــعر بالتعاســـة والهموم حقا، لكن لو حدثت نفسك 
بـــأن األمور تســـير على مـــا يـــرام، وأن الحياة جميلـــة، أريد أن 
أكـــون ســـعيدا، ال ريـــب في أنـــك ستشـــعر حينـــذاك بالطمأنينة 

والهدوء.
إذا كل مـــا في األمر هو التفكيـــر في األمر الذي تريده، لنفرض 
أنك على جانب عظيم من الثراء ولديك المال الكثير، وصدف 
أن جلســـت إلـــى نفســـك يومـــا وأخذت تحـــدث نفســـك بأنه لو 
حدثت المعجزة وانقلب ثراؤك فقرا وذهب مالك أدراج الرياح 
فـــإن ذلك التفكير يجلـــب الهم إلى نفســـك وال تلبث أن تنهض 
مـــن مكانك محاوال تغيير تفكيـــرك، هذا مع أن مالك لم ينقصه 

شيء ولم يذهب منه قرش واحد.
وهكذا لو فكرت في أمر وقعه يترك أثرا حسنا في نفسك فإنك 
تشـــعر بالطمأنينة والهدوء، فابتسم للحياة دائما وفكر بأعمال 
الخير وابتعد عن التفكير في كل ما يجلب القلق واالضطراب.

ســـئل مرة أحدهم كيف تستطيع أن تنام نوما هادئا، فأجاب... 
عندمـــا أضـــع رأســـي علـــى المخـــدة ال أفكـــر فـــي ضـــرر الناس، 
وال أفكـــر فيما عســـاي أن أفعلـــه في الغد، فـــإن األمور مرهونة 

بأوقاتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حدث العاقل بما يليق
غريب أمر نوابنا األفاضل، بصراحة ال أدري إن كانوا يعيشـــون بيننا في هذا 
الوطـــن الغالـــي أم في جـــزر الواقواق! مناســـبة المقدمة أنني قـــرأت كما قرأ 
غيري في وســـائل اإلعالم والصحافة بأن عددا من النواب وعددهم خمســـة 
تقدموا باقتراح برغبة بشـــأن إســـقاط القروض الشـــخصية عـــن المواطنين، 
معلليـــن بأن هذا االقتـــراح يهدف إلى رفع المعاناة عـــن المواطن، إلى جانب 

تنشيط السوق المحلي والقيمة الشرائية!
وبصراحـــة وكمـــا ذكـــرت في بدايـــة المقال، شـــخصًيا لم أفهم هـــذا االقتراح 
برغبـــة، وبـــكل صراحة ومصداقيـــة أقول ألصحاب الســـعادة النواب إنكم لم 
تقومـــوا البتـــة بأية دراســـة وبحث وعمـــل جاد لحلحلـــة هذه المســـائل التي 
تحتاج إلى دراسات معمقة، بالله عليكم، هل تعرفون ما هو الدين العام على 
مملكتنـــا، وكيـــف أن فرض الضريبـــة المضافة كمثال ما هـــو إال تخفيف لهذا 
الديـــن، أال تعرفـــون ماذا عملـــت الحكومة منذ ظهور وبـــاء كورونا للتخفيف 
علـــى المواطنين في إطار الحزم االقتصادية العديدة، وإلى يومنا هذا تقوم 
بمبادرات رائعة وجبارة ومقدرة من قبل الجميع، يقول المثل “حدث العاقل 

بما يليق، فإن صدقك فال عقل له”.
كفاكـــم ضحـــكا علـــى الذقون يـــا نوابنا األفاضل، فالســـكون أرحـــم بكثير من 
اقتراحاتكـــم غيـــر الواقعيـــة، وال تظنـــوا أنكـــم بتقديمكـــم مثل هـــذه األفكار 
ستلقون الدعم من الناخبين بدغدغة مشاعرهم، وستجنون أصواتا إضافية 

في االنتخابات المقبلة.
أنا مع التخفيف على المواطنين، لكن ال أتصور أن أي شـــخص عاقل سيتفق 
معهم حول هذا االقتراح، إذ إن القروض أنواع، منها قروض البناء أو شراء 
مسكن أو قروض استهالكية، فهل عند أصحاب االقتراح الميزانية المطلوبة 
من قبل الحكومة إلسقاط تلك القروض؟ أراهنكم بأنهم ال يملكون الجواب، 

هل يعرفون كم ستخسر الحكومة والبنوك التجارية من هذا االقتراح.
ليس الجميع بحاجة إلى االقتراض، نعم وبصراحة تامة نحن نفتقد ثقافة  «

اإلدارة المالية )Financial Management(، وأعرف الكثير من الناس ال 
يعرفون كيف يديرون أموالهم ورواتبهم وطريقة صرفهم، فبعضهم ليس 
بحاجة إلى كثير من الكماليات ال الضروريات لكنه يصر أن يقتنيها وبعدها 

يقول إنني تحت ضغوطات مالية ويدفع الكثير من الفوائد للبنوك.. 
“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

التعليم الرقمي
أعلـــن جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد لـــدى حضوره 
النسخة الثامنة لـ “مهرجان البحرين أوال” في 2014م عن مشروع “التمكين 
الرقمـــي فـــي التعليـــم” اعتباًرا من عـــام 2015م، بهدف تطويـــر التعليم في 
البحرين وتحويله إلى تعليم رقمي، وتطوير المناهج التعليمية ومخرجات 
التعليـــم بما يخدم توجهات واحتياجات ســـوق العمل. وهو أحد متطلبات 
تحقيـــق مجتمع المعرفـــة ولمواكبة تطـــورات العصر وتحديات المســـتقبل 

وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
الطلبـــة  وإكســـاب  اإللكترونـــي  التعليـــم  تعزيـــز  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
القـــدرة علـــى توظيـــف تكنولوجيا المعلومـــات واالتصال فـــي التعليم، بناء 
الكفـــاءات الوطنيـــة القادرة على إنتـــاج المحتوى التعليمـــي الرقمي وعلى 
اإلبـــداع واالبتـــكار، ولتحقيق ذلك باشـــرت الوزارة العمل على إنشـــاء عدد 
مـــن التجهيـــزات والمعلومات اإللكترونيـــة بالتعاون مع عدد من الشـــركات 
والخبراء المتخصصين، بجانب االطالع على التجارب الخليجية والعربية 

واألجنبية واالستفادة من نتائجها.
وعربًيـــا، انطلـــق مشـــروع نشـــر التعليـــم الرقمـــي فـــي األقطـــار العربية في 
األول من ديســـمبر 2007م، ومن أهدافه تطويـــر التعليم الرقمي واالرتقاء 
بمســـتوى العمـــل والمســـؤولية االجتماعيـــة، وجعل تكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصال من أدوات التعليم، وتوزيع أجهزة حاسوب محمولة على طالب 
المدارس، وتدريب المعلمين والمعلمات على أحدث وسائل التعليم الرقمي 
وتطويـــر مناهـــج التعليـــم باللغة العربية، وتشـــجيع التعاون بين الشـــركات 
العالمية والمنظمات غير الحكومية في مجاالت تطوير التعليم، كما يهدف 
إلـــى االرتقـــاء بالجهـــود التعليمية في األقطـــار العربية لتواكـــب التطورات 
ومتطلبات العصر وســـد الفجوة الرقمية في األقطار العربية ليكون للوطن 

العربي وجود حقيقي في شبكة اإلنترنت وفي صناعة المعلوماتية. 

وفي 10 مارس 2009م تم إنجاز المرحلة األولى من المشروع بقيام “مؤسسة  «
الفكر العربي” بالّتعاون مع “شركة إنتل العالمية” بتقديم )560( حاسوبًا 

ُوزعت على تسع مدارس رسمية لبنانية، وقامت خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 
2008م بتدريب أساتذة هذه المدارس على تقنية دمج التكنولوجيا في 

المناهج التربوية... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عبدعلي الغسرة

“نظـــرت فإذا المناصب تكليف ال تشـــريف، وهي مشـــقة وتعب ال لذة 
وطـــرب”، ال أعرف لمن تنســـب هذه المقولة الرائعـــة لكن الذي أعرفه 
أّن المســـؤولية أو المنصب الذي يتقلده البعض فوق أنه تكليف فإنه 
أمانـــة ينوء بحملها مـــن يتقلدها، كما قـــال تعالى “ِإنَّا َعَرْضَنـــا اأْلََماَنَة 
ـــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفأََبْيـــَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشـــَفْقَن ِمْنَها  َعَلـــى السَّ
َوَحَمَلَهـــا اإْلِنَســـاُن”. الكثيـــر ممن يســـند لهم المنصب تنتابهم مشـــاعر 
الغضـــب، ويضيقـــون بكلمـــات النقـــد في خلـــط بيـــن األداء الوظيفي 
وشـــخصياتهم، حتـــى لو كانت مجرد مالحظات عابـــرة هدفها البناء، 
وفي المقابل فإّن المسؤول الذي يرى المنصب تكليفا ال تشريفا نجده 
يتقبل ويرحب بالنقد باعتباره طريقا لإلصالح وكشفا لمواقع الخلل، 

مثل هؤالء جديرون بالمواقع وقادرون على العطاء واإلنجاز.
من بين هذه النماذج وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية السابق 
صباح الدوسري، فقد أكد الدوسري طوال فترة تقلده منصبه كوكيل 
للعمـــل والتنمية االجتماعية إخالصه وتفانيه وأداءه واجبه، بل كان 
شعلة ال تخبو من النشاط، وجميع من عرفوا الرجل أو كانوا قريبين 

منه ال شك أنهم لمسوا فيه عشقه العمل بال حدود، إضافة إلى خلقه 
الرفيع والبسمة التي ال تفارق محياه.

أتذكر أّن للوكيل صباح الدوسري الكثير من المقترحات البناءة التي 
تصـــب فـــي صالـــح الباحثين عن عمـــل، على ســـبيل المثال مـــا أعلنه 
ذات مـــرة مشـــروعا تحـــت مســـمى “الموظـــف الرديـــف”، حينهـــا قلت 
إّن المشـــروع جدير بالدعم ألســـباب أهمها ما يهـــدف إليه من إحالل 
المواطـــن البحرينـــي في المواقـــع التي يحتلها األجانـــب، أي توظيف 
البحرينـــي كمســـاعد لوظيفة محاســـب لألجنبي كمثال لمدة ســـنتين 
حتى تتوفر لديه القدرة على أداء الوظيفة، واألمر ينطبق على بقية 
الوظائـــف، ولو قـــدر للفكرة التي اقترحها الوكيل الدوســـري أن تأخذ 
حيزهـــا فـــي المواقـــع التي يشـــغلها األجانـــب ألمكننا حلحلـــة معضلة 
البطالة اآلخذة في االســـتفحال عاما بعد اآلخر، المشـــروع يمثل نقلة 
نوعيـــة للخريجيـــن البحرينييـــن، بيد أّن المؤســـف أنه تعثر ألســـباب 
نجهلهـــا.. إننـــا نأمل أن تجـــد الفكرة من يتبناها مـــن جديد، خصوصا 

أنها أثبتت نجاحها في دول خليجية شقيقة.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

رجل أعطى بال حدود

منـــذ أكثـــر مـــن شـــهرين، أعلنـــت هـــواوي أن بنيتهـــا تطويـــر تطبيقـــات الـــذكاء 
االصطناعي مايند ســـبور )MindSpore( وهـــو متاح اآلن على منصات المصدر 
المفتوح عبر جيت هاب )GiHub( وجي تي )Gitee(، وكان هذا مشابًها لـتينسور 

فلو )TensorFlow( من جوجل وكذلك باي تورك )PyTorch( على فيسبوك.
وأثناء تفشي األمراض، تعد المشاركة السريعة للبيانات أمًرا بالغ األهمية حيث 
إنها تسمح بفهم أفضل ألصول وانتشار العدوى، ويمكن أن تكون بمثابة أساس 
للوقايـــة والعـــالج والرعايـــة الفعالة، وقد أدت قـــدرة تكنولوجيـــات المعلومات 
للســـماح بنشـــر البيانـــات بصـــورة تعاونيـــة وبتكلفـــة منخفضة إلى إنشـــاء عدد 
كبير من المســـتودعات ومنصات تكنولوجيـــا المعلومات لتبادل البيانات، ويتم 
تنســـيق معظم أنشـــطة جمع البيانات هذه من قبل منظمات دولية مثل منظمة 
الصحـــة العالمية )WHO( والمركز األوروبي للوقايـــة من األمراض ومكافحتها، 

وفي الوقت نفسه.
يمكـــن اســـتخدام مجموعـــات البيانـــات مفتوحـــة المصـــدر هـــذه وربطهـــا مًعـــا 
لتســـهيل الوصول إليها من ِقبل األشخاص لمختلف التطبيقات المبتكرة، ويتم 
اســـتخدام البيانات مفتوحة المصدر على نطاق واســـع من أجل إنشاء النماذج 
وللتحليـــل الوبائي إلعالم الناس ومســـاعدة الباحثين وصانعي السياســـات بما 

يتعلق بفيروس كورونا.
وهنـــا مثـــال واحد على ابتكار مفتـــوح المصدر، والذي يتعامـــل مع أزمة وبائية 
مثل فيروس كورونا )COVID-19(.. إن نظام إدارة وتحليل االستجابة لتفشي 
المـــرض، أو )SORMAS(، هـــو تطبيـــق مفتـــوح المصـــدر للهواتـــف المحمولـــة 
ـــن العامليـــن فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية مـــن إطالع  وصفحـــات الويـــب يمكِّ
المستشـــفيات على حاالت جديدة من األمراض المعدية، باإلضافة إلى تحديد 
تفشـــي األوبئـــة المحتملـــة والتحكـــم في االســـتجابات، وتـــم تطويـــر البرنامج 
للدول األفريقية خالل تفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقيا في عام 2014، 
ويستند إلى برمجة مفتوحة المصدر قابلة للتشغيل المتبادل، تهدف إلى تلبية 
احتياجـــات البيانـــات واالحتياجات التنفيذيـــة لألنظمة الصحيـــة الوطنية في 

أفريقيا.

إن نموذج تأثير مستشفى COVID-19 لألوبئة )CHIME( هو أداة أخرى مفتوحة  «
المصدر توفر توقعات في الوقت الفعلي عن الموارد اإلضافية التي ستكون 

مطلوبة في مستشفيات محددة أثناء جائحة كورونا )COVID-19(، وقد تم تطوير 
)CHIME( مع برنامج )Python( مستعينًا بإطار )Pandas( مفتوح المصدر لتحليل 

.)Python( البيانات لتنبؤاته باستخدام مكتبات

 

د. جاسم حاجي

تطبيقات هواوي في الذكاء االصطناعي



تعرض العب منتخبنا الوطني لكرة اليد أحمد المقابي للخسارة الثانية 
للموســم  الســعودي  الــدوري  منافســات  فــي  الترجــي  فريقــه  بقميــص 

الرياضي الجاري.

أمـــام  خســـر  بعدمـــا  ذلـــك  وجـــاء 
منافســـات  ضمـــن  الســـام  فريـــق 
تحديد المراكز من الســـادس حتى 
الثاني عشـــر لبطولة األمير فيصل 
بـــن فهـــد ألنديـــة الممتـــاز بنتيجـــة 
الشـــوط  انتهـــى  حيـــث   ،)22/23(
األول بتأخـــر الترجـــي أيًضا بفارق 
7 أهـــداف )9/16(. وبذلـــك تجمـــد 
رصيـــد الترجـــي عنـــد 7 نقـــاط في 
المركز العاشـــر، بفـــارق 4 نقاط عن 
متصـــدر الترتيـــب فريـــق المحيط، 
وبقيـــت له مباراتان فقط ســـتكون 
أمام الروضة متذيل الترتيب، وثم 

مواجهة المتصدر.
هـــذه  فـــي  المنافســـة  وتهـــدف 
المجموعـــة بصـــورة كبيـــرة، حيث 
المراكـــز  لحصـــد  الفـــرق  تســـعى 
المتقدمـــة، ومنهـــا مـــن يبحـــث عن 
تأميـــن موقعـــه بين مصـــاف الكبار 

وعدم الهبوط للدرجة األولى.
وكان المقابي الذي تم التعاقد معه 
لتمثيـــل الترجـــي فـــي 5 مباريـــات 
فقط، قد استهل مشواره بالخسارة 
أمـــام العدالة، ثم حقق الفوز األول 

على حساب هجر.

اليوم النهائي المرتقب

اليـــد  كـــرة  لعبـــة  عشـــاق  ســـيكون 
البحرينية على موعد مرتقب اليوم 
)الجمعة( لمتابعة مواجهة الاعبين 
الدولييـــن حســـين الصيـــاد وعلـــي 
عيـــد مـــن خـــال المبـــاراة النهائيـــة 
الوحـــدة  فريقهمـــا  ســـتجمع  التـــي 
ومضـــر وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة 
4 عصـــرا والمبـــاراة منقولـــة علـــى 

قنوات الســـعودية الرياضية، حيث 
تســـعى كتيبـــة الصيـــاد إلـــى حصد 
اللقب للمـــرة الثانية علـــى التوالي، 

والتتويـــج بثانـــي بطولـــة للموســـم 
الرياضي الجاري بعدما حسم لقب 
الدوري لصالحه، فيما مضر بوجود 

علي عيد يأمل بكســـر هيبة خصمه 
والظفر بالكأس للمرة الثانية بعدما 

فاز بها بالموسم 2014/2013.

خسارة المقابي الثانية مع الترجي السعودي

أشـــار المنســـق اإلعامـــي بنادي الشـــباب 
محمـــد الـــدرازي إلـــى أن نتائـــج الفحـــص 
الثاني الختبـــار فيروس كورونا هي التي 
ستحدد موعد استئناف تدريبات الفريق 

األول لكرة القدم.
وقـــال الـــدرازي فـــي تصريـــح لــــ “البـــاد 
بجهازيـــه  الفريـــق  أفـــراد  إن  ســـبورت”: 
الفنـــي واإلداري قد خضعـــوا صباح أمس 

الخميس للفحص الثاني الختبار كورونا، 
وعلى إثـــر النتائج المتوقـــع ظهورها غًدا 
الجمعـــة، ســـتتضح الصـــورة أكثـــر حـــول 
عـــودة التدريبـــات والتحضير لمنافســـات 
الجولـــة المقبلة مـــن دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز.  وبين الدرازي أنـــه ومنذ الوهلة 
األولـــى الكتشـــاف الحالـــة المصابـــة، تـــم 
الاعبيـــن  وإلـــزام  التدريبـــات  إيقـــاف 
بالحجـــر المنزلي وإجـــراء الفحصوصات 

الازمة، التي جاءت ســـليمة ولله الحمد، 
باســـتثناء حالـــة واحـــدة إيجابيـــة وهـــي 

لاعب المصاب.
وينتظـــر فريق الشـــباب )14 نقطـــة( الذي 
ينافـــس علـــى البقـــاء ضمـــن دوري ناصر 
بـــن حمد الممتاز، لقـــاًء مهًما حينما يلتقي 
فريق البســـيتين )13 نقطـــة( يوم الجمعة 
الموافق 2 أكتوبر في الجولة قبل األخير 

للمنافسات.

وجــودة حالة واحدة إيجابية متمثلــة في الالعب المصاب
الدرازي: الفحوصات الثانية ستحدد عودة الشباب

سيتســنى لمــدرب منتخبنــا األول لكــرة اليــد األلمانــي روث تســجيل 20 العًبــا فــي قائمتــه النهائية التي 
سيشــارك فيهــا خــال نهائيــات كأس العالــم والمقــرر إقامتهــا فــي جمهورية مصــر العربية مطلــع العام 

المقبل.

ويأتـــي ذلك بعد القـــرار الذي صدر 
من ِقبل االتحـــاد الدولي لكرة اليد 
برئاســـة حســـن مصطفـــى والـــذي 
الاعبيـــن  عـــدد  بزيـــادة  يقضـــي 
المســـموح به لكل منتخب مشـــارك 
فـــي بطولة العالم ذاتها من 18 إلى 
20 العبا، مع تســـجيل 16 العبا في 

كل المباراة الواحدة.
ويهـــدف ذلـــك القـــرار إلـــى زيـــادة 
مـــن  أكبـــر  بمجموعـــة  المنتخبـــات 
الاعبيـــن داخـــل وخـــارج الملعب، 
حال حدوث مشـــكات صحية ألي 

العب.
وتضـــم قائمة منتخبنـــا الحالية 26 

العبا، وهم: حسين الصياد )الوحدة 
الســـعودي(، علـــي ميرزا )الشـــارقة 
اإلماراتي(، جاسم الساطنة )الصفا 

السعودي(، أحمد المقابي )الترجي 
الســـماهيجي،  حســـن  الســـعودي(، 
محمود حسين، محمد علي ميرزا، 
حســـين محفوظ ) األهلـــي(، محمد 
عبدالحســـين، مهـــدي ســـعد، بـــال 
بشام، حسن شـــهاب، محمد ميرزا، 
علـــي عيـــد، محمـــد حبيـــب، كميل 
محفـــوظ، حســـين بابـــور )النجمة(، 
قاسم الشويخ، قاسم قمبر )باربار( 
 ( الزيمـــور  أحمـــد جـــال، عبـــدهللا 
الشـــباب(، منتظـــر إبراهيـــم، أحمـــد 
حســـين، حســـن ميـــرزا )التضامن(، 
ســـيد علي باســـم )توبلي(، عبدهللا 

علي )االتحاد(.

االتحاد الدولي لكرة اليد يقر زيــادة عدد الالعبين في المنتخبات
20 العبا في قائمة “األحمر” لمونديال مصر
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

وقــع النــادي األهلــي عقد بناء الصالــة الرياضية متعــددة األغراض 
مــع شــركة محمــد دادابــاي القابضــة، بحضــور عــدد مــن مســؤولي 
وزارة شؤون الشباب والرياضة، إذ وقعت االتفاقية بمقر الوزارة.

جانـــب  مـــن  االتفاقيـــة  ووقـــع   
النـــادي األهلـــي رئيـــس مجلـــس 
إدارة النـــادي خالـــد كانـــو، ومـــن 
دادابـــاي  محمـــد  شـــركة  جانـــب 
القابضـــة أحمـــد محمـــد دادابـــاي 

ممثا عن شركة دادباي. 
أن  علـــى  االتفاقيـــة  وتنـــص   
دادبـــاي  محمـــد  شـــركة  تقـــوم 
القابضـــة ببنـــاء صالـــة رياضيـــة 
متعـــددة األغـــراض فـــي الموقـــع 

المحـــدد لها بالنادي األهلي، وفقا 
للرســـومات والخرائط والمعايير 
عليهـــا  المتفـــق  والمواصفـــات 
بيـــن الطرفيـــن وتشـــييدها وفقا 

للجدول الزمني المعتمد. 
 ونصـــت االتفاقية على أن تقوم 
شـــركة محمـــد دادابـــاي القابضة 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  بتســـليم 
فـــي  الرياضيـــة  للصالـــة  األهلـــي 

تاريخ 15 ديسمبر 2020.

اتفاقية بناء صالة رياضية بـ “األهلي”

علي مجيد

علي مجيد
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السلة لــكــرة   ”4-3“ الــمــركــزيــن  تــحــديــد  ــاراة  ــب م ــوم  ــي ال

بـــــعـــــد تـــــرشـــــحـــــه لــــعــــضــــويــــة االتــــــحــــــاد

برونزية الدوري.. للمحرق أم الرفاع؟

عاشوري: سأوظف خبراتي للعبة الطائرة

تقام اليوم )الجمعة( مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمسابقة دوري زين 
لــدوري الدرجــة األولى لكرة الســلة والتي تجمع فريقــّي المحرق والرفاع وذلك 

في تمام الساعة 7 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

برونزية الدوري

مـــن المؤكد أن المحـــرق والرفاع ليس 
طموحهمـــا اللعـــب على المركـــز الثالث 
للـــدوري، بعدما كانا بالموســـم الماضي 
همـــا مـــن تباريـــا فـــي المبـــاراة النهائية 
للمســـابقة ذاتهـــا، ولكـــن مـــا قدماه في 
مباراتـــّي المربـــع الذهبي أمـــام فريقّي 
األهلي والمنامة لم يكن كافًيا لتحقيق 

مرادهما.
األهلـــي  مواجهتـــّي  خســـر  المحـــرق 
بمستوى متفاوت بين األولى والثانية، 
اإليجابيـــة  النتيجـــة  يحقـــق  وكاد 

بالمواجهة األخيرة لو أحســـن التعامل 
مـــع الكـــرة األخيرة، والرفـــاع قد يكون 
هـــو اآلخـــر بنفـــس الحـــال مـــن حيـــث 
تفـــاوت األداء الفنـــي وقـــد عجـــز فـــي 
الخـــروج بنتيجـــة جيـــدة ولكنـــه ظهـــر 

بصورة جيدة نوعًا ما.
مباراة اليوم، وعلى رغم ما ذكر، إال أن 
تحقيق المركز الثالث يعتبر أمًرا جيًدا 
مـــن الناحيـــة المعنويـــة ألحدهمـــا قبل 
خـــوض غمـــار ختـــام مســـابقات اتحاد 
اللعبة أال وهي كأس خليفة بن ســـلمان 

في االسبوع المقبل. 
بقيـــادة  اللقـــاء  هـــذا  المحـــرق يدخـــل 

تدريبية جديدة متمثلة في أحمد نجاة 
الـــذي كســـب أول مباراة لـــه مه الفريق 
في الدور التمهيدي لـ “أغلى الكؤوس”، 
وســـيعول علـــى نجومـــه أمثـــال أحمد 
الدرازي، بدر جاسم، سيد كاظم ماجد، 

محمد بوعاي والمحترف جيرومي.
أمـــا الرفـــاع، فســـتكون هـــذه المبـــاراة 
هـــي األولـــى منـــذ خروجه مـــن المربع، 

ومـــن المفتـــرض قـــد اســـتغل الفريـــق 
الفتـــرة الماضيـــة للتحضيـــر واإلعـــداد 
ألن يكـــون الفريـــق جاهـــًزا لهـــذا اللقاء 
ويظهـــر بصورة تليق بإمكانات العبيه، 
وســـيعتمد الســـماوي فـــي ذلـــك علـــى 
االخويـــن أبنـــاء كويد محمـــد ويونس، 
كاســـي  والمحترفيـــن  جاســـم،  علـــي 

وبوش.

االتحـــاد  لعضويـــة  المرشـــح  قـــال 
رضـــا  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي 
عاشـــوري “إن الهدف من ترشـــحه 
هو تســـخير خبراته وإمكاناته في 
متطلعـــا  الطائـــرة”،  الكـــرة  خدمـــة 
لنيـــل ثقـــة الجمعيـــة العمومية في 
االنتخابات المقـــرر إقامتها بتاريخ 

20 أكتوبر المقبل.
“البـــاد  لــــ  عاشـــوري  وأضـــاف 
ســـبورت” أنـــه ليـــس بغريـــب علـــى 
أســـرة الكـــرة الطائرة فهـــو موجود 
لجنـــة  مثـــل  االتحـــاد  لجـــان  فـــي 
المســـابقات، إضافـــة إلـــى اللجـــان 

المنظمة لمختلف البطوالت القارية 
والعالميـــة التـــي نظمتهـــا المملكـــة 
أخيـــًرا، كما أنه يملـــك خبرة إدارية 
دوري  فـــي  عملـــه  بحكـــم  جيـــدة 
الشـــركات للكـــرة الطائـــرة وتنظيم 
الكثيـــر مـــن البطـــوالت عندما كان 

موظفا بشركة بتلكو.
وتابـــع عاشـــوري “أننـــي علـــى أتـــم 
خبراتـــي  لتوظيـــف  االســـتعداد 
االتحـــاد  خدمـــة  فـــي  وإمكاناتـــي 
بحكم مشـــواري الطويل في العمل 
التطوعـــي، وعاقاتي المتميزة مع 
الحالـــي  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

وبعض األندية..”.
مـــن  العديـــد  يملـــك  أنـــه  وأوضـــح 
التـــي  والمقترحـــات  األفـــكار 
يتطلـــع لتنفيذهـــا حـــال فـــوزه في 
االنتخابات، وإذا وفق في نيل ثقة 
الجمعيـــة العموميـــة فإنه ســـيكون 
رهن إشارة أسرة ومنتسبي اللعبة، 

متمنيا أن يكون عند حســـن ظنهم 
لعضويـــة  وصـــل  مـــا  إذا  جميعـــا 

مجلس اإلدارة.

علي مجيد

حسن علي

علي مجيد

رضا عاشوري

لقطة سابقة لتدريب فريق الشباب

لقطة لالعب أحمد المقابي خالل مباراة األمس

محمد الدرازي

اليوم نهائي 
مرتقب بين “صياد 

الوحدة” و”عيد 
مضر”



ناصر بن حمد: نسعى لتأكيد تطور “قرطبة” ومكانته األوروبية

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، بحضـــور ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
األولمبية البحرينيـــة، رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة نادي قرطبة اإلسباني.
وخالل اللقاء أكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن تواجـــد اســـم مملكـــة البحريـــن 
فـــي الدوريات األوروبية يمثـــل حدثا رياضيا 
بارزا، ويؤكد مكانة مملكة البحرين في دورها 
الحيـــوي والمهـــم في الرياضـــة والذي يحظى 
برعايـــة كريمـــة مـــن حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
وأن  خصوصـــا  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
جاللتـــه حريص على دعـــم ومتابعة األحداث 
الرياضية التي تبرز اســـم مملكة البحرين في 
أنحـــاء العالـــم وتضمـــن إبراز صـــورة البحرين 

الناصعة في مختلف المجاالت.
وأعرب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عـــن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها رئيس 
نـــادي قرطبـــة اإلســـباني بتحقيـــق  وأعضـــاء 

األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة مع فرق 
النـــادي والهادفة إلى تأكيد مكانـــة النادي في 
كـــرة القـــدم اإلســـبانية ومختلـــف الرياضـــات، 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن تواجـــد الشـــخصيات 
البحرينية في األندية األوروبية تؤكد المكانة 
والكفـــاءات الوطنيـــة في المناصـــب العالمية، 
الفتـــرة  فـــي  نوعيـــة  طفـــرة  شـــكلت  والتـــي 
الماضيـــة، مبديا ســـموه دعمـــه الكامل لرئيس 
فـــي  قرطبـــة  نـــادي  ادارة  مجلـــس  واعضـــاء 

مسيرته الرياضية.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
أن اســـتحواذ االســـتثمار البحريني على نادي 

قرطبة اإلســـباني يعطي مملكة البحرين دورا 
مهمـــا فـــي الرياضة ويعـــزز طموحـــات النادي 
بالوصـــول إلى تحقيق األهـــداف التي وضعها 
مجلـــس اإلدارة فـــي الفتـــرة المقبلـــة، ويزيـــد 
مـــن مكتســـبات الخبـــرات والمهـــارات؛ األمـــر 
الـــذي ســـيعود بالنفـــع والفائدة علـــى الرياضة 
البحرينيـــة عمومـــا، وكـــرة القـــدم خصوصـــا، 
مبينـــا ســـموه إلـــى أنـــه حريـــص علـــى تقديـــم 
مختلف أنواع الدعم للنادي اإلسباني لتحقيق 

األهداف المرجوة.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن تواجد مملكة البحرين في النادي اإلسباني 

للبحرين تعد مكسبا للترويج لمملكة البحرين 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  إنجازاتهـــا  وإبـــراز 
الرياضيـــة ويحقق رؤيـــة المملكة االقتصادية 
للعام 2030 والتي تشـــدد على استغالل كافة 
وغيرهـــا  الرياضيـــة  والمناســـبات  الفعاليـــات 
باسم مملكتنا الغالية، مشيرا سموه إلى مملكة 
البحرين سجلت العديد من األرقام في الفترة 
الماضيـــة بفضـــل تواجد االســـتثمار البحريني 
في الســـوق األوروبية فـــي الجانب الرياضي، 
ومنها في فرنسا إضافة إلى احتراف عدد من 

الالعبين في الدوريات األوروبية.
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

كل التوفيق والنجاح لنادي قرطبة اإلســـباني 
في الفترة المقبلة.

مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس وأعضـــاء مجلس 
إدارة نادي قرطبة اإلســـباني عن بالغ شكرهم 
وتقديرهم إلى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة على دعم ســـموه المتواصـــل ومتابعة 
ســـموه الدائمـــة للنـــادي، مؤكدين إلـــى أن هذا 
الدعـــم والتوجيه سيســـاهم بتحقيـــق العديد 

من األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة.
واطلع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علـــى العديـــد مـــن البرامـــج واألنشـــطة التـــي 
ســـيقدمها النادي اإلسباني في الفترة المقبلة، 
إضافـــة إلى اطالع ســـموه علـــى تقرير خاص 
القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  الفريـــق  إعـــداد  عـــن 

لتحقيق أهداف الفريق.

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد لقطات من االستقبال

تغطية - المكتب اإلعالمي

وكاالت

يلعـــب  الـــذي  ماريتيمـــو،  نـــادي  أعلـــن 
بدوري الدرجـــة األولـــى البرتغالي لكرة 
القـــدم، عن ضم أغنى العـــب في العالم 
بثـــروة تقدر بنحو 20 مليـــار دوالر، في 
صفقـــة لـــم تكلـــف النـــادي يـــورو واحد، 
حيث تعاقد مع فايق البلقية، نجل أمير 

بروناي.
ويلعـــب البلقيـــة )22 عامـــا( فـــي مركـــز 
الجناح وكان حرا في الميركاتو الحالي 
بعدمـــا رحـــل عـــن الفئـــات األدنـــى فـــي 

ليستر سيتي هذا الصيف.
وقـــال الالعـــب فـــي تصريحات نشـــرها 
النـــادي “إننـــي ســـعيد للغايـــة بوجـــودي 
هنـــا وباتخاذي هذا القـــرار. إنني متيقن 
مـــن أن هـــذا هـــو النـــادي المناســـب لـــي 
أن  فـــي  تتمثـــل  أهدافـــي  ولمســـيرتي. 
فـــي  عنـــدي  مـــا  أفضـــل  دائمـــا  أعطـــي 
كل مـــران وفـــي كل مبـــاراة، والتطـــور 

ومساعدة الفريق”.
أميـــر  إلـــى أن فايـــق هـــو نجـــل  يشـــار 

برونـــاي، جفري البلقية شـــقيق ســـلطان 
البالد، حســـن البلقية، وعلـــى الرغم من 
أنـــه ال يحتـــاج كرة القدم لكســـب المال، 
أراد تحقيـــق حلمـــه بـــأن يصبـــح العب 

محترف.
وتأهـــل الالعب الذي ولد فـــي الواليات 
بفـــرق  الشـــباب  فئـــات  فـــي  المتحـــدة، 
إنجليزيـــة لكنـــه لـــم يلعـــب مطلقـــا فـــي 

البريميرليج.
ودافع البلقية عن قميص منتخب بالده 
فـــي ســـت مباريات ســـجل فيهـــا هدفا، 
وبرغم مسيرته القصيرة في كرة القدم، 
جذب انتباه وســـائل اإلعالم عدة مرات 
بســـبب أخبـــاره غير المألوفـــة، من بينها 
أنـــه يمتلك نمـــرا في منزلـــه وأنه وصل 
إلنفاق 35 مليون يورو في شهر واحد.

ماريتيمو يتعاقد مع أغنى العب في العالم
وكاالت

يـــدرس ناديـــا يوفنتوس وبرشـــلونة 
عقـــد صفقـــة تبادليـــة جديـــدة هـــذا 
آرثـــر  انتقـــال  بعـــد صفقـــة  الصيـــف، 
ميلو إلى بيانكونيـــري، مقابل انتقال 

ميراليم بيانيتش إلى البارسا.
وبحســـب صحيفـــة “توتـــو ســـبورت” 
اإليطالية، فإن الصفقة التبادلية التي 
يفكـــر فيهـــا الناديـــان حالًيـــا، تقضـــي 
بنقل عثمان ديمبلـــي إلى يوفنتوس، 
مقابـــل انتقال دوجالس كوســـتا إلى 

برشلونة.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن إتمـــام تلك 
بالعـــروض  مرهونـــا  يبقـــى  الصفقـــة 
المقدمـــة لالعبين، في حـــال لم يفلح 
الناديان في تسويق ديمبلي وكوستا.

ويحظـــى دوجالس كوســـتا باهتمام 
وولفرهامبتـــون ومانشســـتر يونايتد 

اإلنجليزيين.
وقالـــت إذا لـــم يتم بيـــع الثنائي، فإن 
هـــذه الصفقـــة التبادليـــة ربمـــا تدخل 

حيز التنفيذ قبل غلق بات االنتقاالت 
الصيفية في 5 أكتوبر/ تشرين األول 

المقبل.
ويرغـــب يوفنتوس في التخلص من 
كوســـتا بأي شـــكل، بعد موسم مليء 
باإلصابـــات، وخروجه من حســـابات 
أندريـــا بيرلـــو، حيـــث تم وضع ســـعر 
بــــ30 مليـــون  يقـــدر قيمتـــه  مبدئـــي 

يورو.
يســـتهدف  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
بيانكونيـــري الحصـــول على خدمات 
عثمـــان ديمبلـــي، الذي ارتبط اســـمه 
فـــي  إلـــى تورينـــو كثيـــًرا  باالنتقـــال 
المواســـم األخيرة، بعدما عانى أيضا 
منـــذ قدومـــه إلى برشـــلونة من كثرة 

اإلصابات.

صفقة تبادلية بين البارسا واليوفي

سموه يؤكد: دور مهم 
للبحرين في السوق 

األوروبية ويساهم بتحقيق 
رؤية البحرين 2030

وكاالت وكاالت

يواصل األلماني يورجـــن كلوب، المدير 
إقنـــاع  محـــاوالت  لليفربـــول،  الفنـــي 
الفرنســـي كيليـــان مبابـــي، نجـــم باريس 
سان جيرمان، باالنتقال لصفوف فريقه.

وكانـــت أنبـــاء قـــد تـــرددت منذ أســـابيع 
قليلة عـــن طلب مبابي مـــن إدارة ناديه 
المقبـــل، وســـط  الصيـــف  فـــي  الرحيـــل 

ترقب من ريال مدريد وليفربول.
ويعتبـــر اللعـــب بقميـــص ريـــال مدريـــد، 
وتحـــت قيادة زيـــن الدين زيـــدان، أحد 
أحـــالم المهاجم الشـــاب، المتوج بكأس 

العالم مع منتخب فرنسا.
وبحســـب صحيفة “مونـــدو ديبورتيفو” 
اإلســـبانية، فإن كلوب يحاول استغالل 
وأســـرته،  بمبابـــي  الطيبـــة  عالقتـــه 
والتواصل المســـتمر بينهم، للتأثير على 

الالعب باالنتقال إلى ليفربول.
ويعلم كلوب مدى صعوبة منافسة ريال 

مدريـــد على ضم مبابـــي، خصوًصا وأن 
الالعـــب يميل إلى الميرنجـــي، إال أنه ال 
زال يتمسك بإمكانية تغيير وجهته إلى 

آنفيلد بداًل من سانتياجو برنابيو.
وســـيضطر باريس ســـان جيرمـــان، في 
حالة فشل تجديد عقد مبابي، إلى بيعه 
الصيـــف المقبل، لالســـتفادة مـــن قيمته 
بـــداًل مـــن خروجـــه مجاًنـــا فـــي صيـــف 

.2022

كلوب يسعى خطف مبابي من الريال

طالب االتحـــاد األوروبي لكـــرة القدم 
ســـتحضر  التـــي  الجماهيـــر  )يويفـــا(، 
مباراة كأس السوبر القاري، بين بايرن 
ميونخ األلماني وإشـــبيلية اإلســـباني، 
لجميـــع  باالمتثـــال  الخميـــس،  أمـــس 
تدابير الســـالمة، وســـط أزمة انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
أن  للعبـــة  األوروبـــي  االتحـــاد  وذكـــر 
500ر15 مشجع سيحضرون المباراة، 
أي ما يمثل ربع ســـعة الملعـــب البالغة 
60 ألف متفرج، وذلك في أول مباراة 
ينظمهـــا )يويفـــا( بحضـــور الجماهيـــر، 

منذ عودة منافسات كرة القدم.
وطلب )يويفـــا( من الجماهير، االلتزام 
باإلجـــراءات الخاصـــة بالوقايـــة مـــن 
العـــدوى، مثل الحفاظ على مســـافات 
وارتـــداء  األشـــخاص،  بيـــن  التباعـــد 

الكمامات حال تعذر تطبيق التباعد.

رئيـــس  ســـيفرين،  ألكســـندر  وقـــال 
“نحـــن  للعبـــة:  األوروبـــي  االتحـــاد 
نعمـــل عن كثب مـــع االتحـــاد المجري 
والحكومة، لتنفيذ اإلجراءات وضمان 

سالمة كل من يحضرون المباراة”.
والفكـــرة هي اســـتخدام مبـــاراة كأس 
الســـوبر األوروبـــي، كاختبـــار للســـماح 
بعـــودة الجماهيـــر إلى المالعـــب فيما 

بعد.
وأضـــاف ســـيفرين: “بينمـــا مـــن المهم 
إظهار أن كرة القدم يجب أن تســـتمر، 
حتـــى فـــي الظـــروف الصعبـــة.. دون 
مـــن  جـــزءا  اللعبـــة  فقـــدت  جماهيـــر، 

شخصيتها”.
وتابـــع: “نأمـــل فـــي اســـتخدام مباراة 
كأس الســـوبر في بودابست كاختبار، 
مبارياتنـــا  إلـــى  الجماهيـــر  ســـيعيد 

مجددا”.

يويفا يوجه طلًبا للجماهير قبل السوبر األوروبي
وكاالت

أعلـــن نـــادي ميـــالن رســـمًيا، أمـــس 
الخميـــس، إصابـــة نجمه الســـويدي 
زالتـــان إبراهيموفيتـــش، بفيـــروس 

كورونا المستجد.
وأصـــدر ميالن بياًنـــا، أكد من خالله 
أنه تم اكتشـــاف إصابة زالتان عقب 
ظهـــور نتائج المســـحات التي خضع 
مبـــاراة  قبـــل  الالعبيـــن  جميـــع  لهـــا 

الفريق بالدوري األوروبي.
الفحوصـــات  أثبتـــت  أن  وســـبق 
إصابـــة ليـــو دوارتي، العـــب الفريق، 
بفيروس كورونا، يوم األربعاء، وهو 
الســـبب في خضوع جميع الالعبين 

الختبارات جديدة.
عـــن  زالتـــان  غيـــاب  تأكـــد  وقـــد 
مبـــاراة الفريـــق أمـــام بـــودو جليمت 
مـــن  الثالثـــة  بالمرحلـــة  النرويجـــي 
لمجموعـــات  المؤهلـــة  التصفيـــات 

الدوري األوروبي.
ظهـــور  ميـــالن  مســـؤولو  ويخشـــى 
العديـــد مـــن اإلصابات األخـــرى بين 
صفـــوف الفريق حيث يواجه شـــبح 

تأجيل المباراة.

إصابة إبراهيموفيتش بكورونا
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ســموه يســتقبل رئيــس وأعضــاء النادي اإلســباني بحضــور خالــد بن حمد



تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي “انســتجرام” 
مقطع فيديو للمطربة أحالم أثناء إحياء حفل بمناســبة 

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وظهرت أحالم في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة 

لجمهورها “أحس أنه دائما الفنان ولو شــال معاه صوت 
حلو وحضور وأغاني حلوة، إال ما يظل جمهوره هو تاج راسه، 

أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكــم”، ودعت الله أن تمر األزمة وتعود الجماهير 
من جديد.

نشرت الفنانة هيفاء وهبي تعليقا عبر حسابها “تويتر” 
تهنئ فيه السعودية على اليوم الوطني السعودي الـ 
90. وقالت وهبي “بمناســبة اليــوم الوطني 90، كل 
عام والمملكة العربية السعودية قيادًة وشعًبا بخير 

وأمان”. 
وروجــت وهبــي لمسلســلها الجديد “أســود فاتح” عبر 

حســابها “إنستغرام”، ونشرت بوستر المسلســل وعلقت “أنا رانيا خطاب 
كنت عايشة حياة سعيدة”.

نشــر الفنان رامز جالل البوســتر الدعائي ألحدث أفالمه 
الــذي يحمل اســم “أحمد نوتــردام” عبر حســابه على 
“انســتغرام”.  وعلق رامز “بســم الله توكلنــا على الله 
والله المستعان، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

محمد وعلى آله وصاحبه وسلم فيلم “أحمد_نوتردام”.. 
قريًبا ال تخافوا.. ولكن هزروا”. 

والفيلم من بطولة رامــز جالل، غادة عادل، خالد الصاوي وبيومي فؤاد، ومن 
تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحمد نوتردامهيفاء تهنئ السعوديةأحالم تبكي
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الــخــلــيــج ــي  ــام ــه ن أشـــهـــر  ــاة  ــوفـ لـ  39 ـــ  ــ ال ــرى  ــ ــذك ــ ال

سالم العالن... الضوء المقبل من أعماق اإلبداع

الــــ  الذكـــرى  الجمعـــة  اليـــوم  تمـــر 
39 لوفـــاة عمـــاق الفـــن األصيـــل 
وأشـــهر النهاميـــن والحدائيـــن في 
الخليـــج قاطبـــة، النهـــام والمطرب 
الشـــعبي البحرينـــي الكبيـــر ســـالم 
العـــان رحمه هللا، الـــذي رحل عن 
عالمنا في 25 ســـبتمبر العام 1981 
عـــن عمـــر ناهـــز 67 عاما، تـــاركا لنا 
ولألجيـــال القادمة إرثا فنيا كبيرا، 
تشـــبه في خلودها أشـــعار اإللياذة 
واألوديســـة. فالنهام ســـالم العان 
كان مثل الضوء القادم من أعماق 
اإلبـــداع بصوتـــه الشـــجي الجميل 
هللا  رحمـــه  كان  حيـــث  المتميـــز، 
يتصف بأســـاليب وقـــدرات أدائية 

يصعب تكررها. 
هـــذا  ســـيرة  نســـتعرض  وفيمـــا 
العمـــاق الـــذي مازال بريـــق نجمه 

يلمع في أجنحة السماء.
ولد ســـالم العان فـــي قرية قالي 
العـــام  فـــي  وشـــارك   1914 العـــام 
1975 بمســـرحية “تـــوب تـــوب يـــا 
بحـــر” مع مســـرح الجزيـــرة، والتي 
قام بتأليفها راشـــد المعاودة رحمه 

هللا.
ســـجل ســـالم العـــان الكثيـــر مـــن 
لتلفزيـــون  والفنـــون”  “التنزيـــات 
وإذاعة البحريـــن برعاية واهتمام 
مـــن الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفة رحمه هللا عندما كان وكيا 
حـــرص  والـــذي  اإلعـــام،  لـــوزارة 
الشـــعبية  الفنـــون  توثيـــق  علـــى 
والمحافظـــة عليهـــا مـــن الضيـــاع، 
كمـــا لـــه الكثيـــر مـــن التســـجيات 
النـــادرة فـــي دولة قطـــر والكويت، 
والكثير من اللقـــاءات في اإلذاعة 

والتلفزيون.
فـــي العـــام 1978 ســـافر ســـالم مع 
جمعيـــة البحرين للفنون الشـــعبية 
للمشـــاركة  وذلـــك  باريـــس؛  إلـــى 

 100 األســـطوانة  تســـجيل  فـــي 
لليونســـكو، وهي أسطوانة خاصة 

عن فنون الغوص في البحرين. 
أضافة إلى ذلك شارك سالم العان 
ضمن الوفد الذي مثل البحرين في 
الكثير من المحافل، منها مهرجان 
قرطـــاج الدولي بتونس، وفرنســـا 
وألمانيـــا وأســـتراليا، ولـــه حضـــور 
متميز في دولة الكويت، حيث تم 
فيها تســـجيل فنون البحرين بأمر 

من وزير اإلعام الكويتي آنذاك. 
بعـــد توقفه عن العمل، الزم ســـالم 
“دار مـــرزوق بن أمـــان” في قالي، 
وكان نهـــام الدار كما أســـس “الدار 
الجديـــدة”، ثـــم “دار ســـالم العان” 
فـــي قالي، وقـــد الزم فـــي حياته 
ودار  بـــال،  مـــرزوق  دار  مـــن  كا 
جنـــاع بـــن ســـيف المقلـــة، ودار بن 
حربـــان، وكان يـــزور دار علـــي بـــن 
صقـــر، والـــدار العودة، كمـــا تربطه 

عاقـــة متميـــزة مـــع دار حمـــد بـــن 
حســـين فـــي الكويـــت، ودار مبارك 

بن سعيد في قطر.
كان يشـــكل مع زميله النهام أحمد 
جاســـم بوطبنية ثنائيا جميا أبهر 
العالـــم فـــي كل محفـــل يشـــاركان 

فيه.
وفي كتابه “الدور والفرق الشعبية 
فـــي البحريـــن. العـــادات والتقاليد 
والفنـــون” يذكـــر الفنـــان والباحـــث 
جاســـم محمد بن حربان: أن سالم 
العـــان ركـــب الغـــوص نهامـــا مـــع 
شمســـان المناعي، وبعد اســـتيفاء 
ســـفن شمســـان من قبـــل النوخذة 
معـــه  ركـــب  هنـــدي،  بـــن  عیســـی 
نهامـــا حتـــى نهايـــة الغـــوص، ثـــم 
عمـــل موظفا فـــي وزارة األشـــغال 
مـــع شـــخص يدعى الســـيد هاشـــم 
وآخر يدعى محمد سلمان وبعدها 
التحق بإحدى الشـــركات لفترة من 

الزمن، ثم وبعدها أخذ يتردد على 
دول مجلس التعاون نهاما وحداء 
مـــع فرقهم الشـــعبية، التزم مع دار 
مـــرزوق بـــن أمان فـــي قالـــي، ثم 
أنشأ دارا أســـماها “الدار الجديدة” 
وبعد ذلك التزم مع دار بن حربان، 

ثم مع جناح بن سيف.
ويضيف بن حربـــان: يتميز العان 
بصوته الشـــجي ذي البحة المتفرد 
بهـــا عـــن غيـــر والحشـــرجة المليئة 
بالحـــزن، شـــكل ثنائيـــا جميـــا مع 
محمـــد  جاســـم  أحمـــد  المرحـــوم 
بوطبنيـــه، ومـــأل بصوتـــه إذاعـــات 
والســـعودية  وقطـــر  البحريـــن 
والكويت، له عدة أشـــرطة نهمة – 
حـــداء- وكان متجددا فـــي نبراته 
خـــارق  بـــذكاء  متمكنـــا  الصوتيـــة 
ومتميـــز، تربـــع على عـــرش الغناء 
فـــي البحرين وفي أقطـــار الخليج 

العربي.

ليس في مصلحتك تراكم العمل وتأجيله.

هناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها.

تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد.

أمر طارئ يحدث في العمل اليوم.

سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل.

تشعر باالنزعاج وربما الغضب هذه األيام.

كن متأنًيا ومن مصلحتك أن تسير بثبات.

ُتشغل باهتمامات متنوعة، تكثر أثناءها اللقاءات.

تحصد ثماًرا طيبة وأرباًحا وفيرة.

عليك أن تحدد بدقة نوعية طعامك.

يلجأ إليك الجميع بحًثا عن الحلول.

استفد من األصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي
حـــرص نجـــوم الفـــن العـــرب علـــى االحتفـــال 
باليوم الوطني الســـعودي الـ 90 برســـائل حب 
ودعـــم عبر حســـاباتهم علـــى مواقـــع التواصل 
عـــن حـــب  بأغـــاٍن  أو  المختلفـــة،  االجتماعـــي 

المملكة.
وتصـــدر هشـــتاغ “اليـــوم الوطنـــي الســـعودي” 
قائمـــة األكثـــر بحثا على موقـــع تويتر وحرص 
المغردون على تهنئة المملكة. وعبر الســـعودي 
محمد عبده عن سعادته بهذا اليوم عبر حسابه 
علـــى تويتر قائا: أبارك بهذا اليوم العزيز جدا 
علـــى قلبي، يـــوم الوطـــن، يوم التوحيـــد، يوم 

المواطن”.

نوال الزغبي

هنـــأت اللبنانية نوال الزغبي الشـــعب الســـعودي، 
قائلـــًة: “يـــا رب يديـــم علـــى البلـــد األمـــن واألمان 

واالزدهار ويحفظ والة عهده إن شاء هللا”.

شيرين عبدالوهاب

كتبت المصرية شـــيرين عبدالوهاب عبر حســـابها 
رســـالة لجمهورها الســـعودي، قائلة: كل سنة وكل 
أصحابي وحبايبي وأهلي في الســـعودية طيبين 
بمناســـبة العيد الوطني السعودي 90، وحشتوني 

ويارب إن شاء هللا نتجمع قريبا على خير.

مايا دياب

هنـــأت اللبنانيـــة مايـــا ديـــاب الشـــعب الســـعودي 
بالمناســـبة، قائلة: أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل 
عام وأنتم وأهل المملكة العربية الســـعودية بألف 

خير السعودية.

نانسي عجرم

للشـــعب  عجـــرم  نانســـي  اللبنانيـــة  باركـــت  كمـــا 
الســـعودي بالمناســـبة، قائلـــًة: كل ســـنة والمملكة 
بخيـــر  الســـعودي  والشـــعب  الســـعودية  العربيـــة 

وأمـــان، اشـــتقتلكن وان شـــاء هللا نتقابـــل بوقت 
قريب.

بنت الوطن

فـــي ســـياق متصل، طرحـــت اللبنانية يـــارا أغنية 
ســـعودية بعنـــوان “بنـــت الوطن” عبـــر قناتها على 

يوتيـــوب، مـــن كلمـــات األمير عبدلله بن ســـعد بن 
عبدالعزيز.

“هذا محمد”

كما أطلق الســـعودي راشـــد الماجد، أغنية جديدة 
بالمناســـبة عبـــر  بعنـــوان “هـــذا محمـــد” احتفـــاالً 

اإلذاعـــات المختلفـــة فـــي الســـعودية، قائـــا عبـــر 
تويتـــر: كل عـــام والســـعودية الغاليـــة وقيادتنـــا 

الحكيمة وشعبنا الوفي بخير وصحة وسعادة.

الحكم هلل ثم آلل سعود

بأغنية عنوانها “الحكم لله ثم آلل سعود”، احتفل 
ماجـــد المهنـــدس، بالذكـــرى الـ 90 لليـــوم الوطني 

السعودي.

سمية الخشاب

ونشـــرت المصرية ســـمية الخشـــاب مقطع فيديو 
عبر حســـابها علـــى إنســـتغرام ُتهنئ فيه الشـــعب 
الســـعودي بالمناســـبة، قائلـــة: كل عـــام والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وأهلهـــا الطيبيـــن بألـــف خير 
وصحة وســـام بمناســـبة العيد الوطني للمملكة. 
وبركـــة  عـــز  هللا  ودام  بالخيـــر  عليكـــم  وينعـــاد 

السعودية.
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الجيش العثماني بقيادة السلطان 

بايزيد األول يصطدم بجيش 
صليبي مكون من مقاتلين وفرسان 
من بلدان أوروبية عدة بقيادة ملك 

المجر سيجيسموند عند 
مدينة نيقوبوليس، وانتهت 

معركة نيقوبولس بانتصار 
المسلمين.

1799
 الفرنسيون ينتصرون على الروس في زيورخ بسويسرا.

 1955
تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط األطلسي.

 1959
اغتيال رئيس وزراء سيان سلومون باندرانيكا.

 1066
ملك إنجلترا هارولد الثاني يهزم أخاه توستيغ وملك النرويج.

 1984
 بدء انسحاب القوات الليبية والفرنسية من تشاد.

مـــن المحتمـــل أن تؤجـــل ديزنـــي إصـــدار فيلـــم 
للمـــرة   Black Widow المســـتقل  Avengers
الثانية، حيث لم يبد الجمهور اســـتعدادا كبيرا 
للذهـــاب إلى دور الســـينما فـــي عصر فيروس 

كورونـــا المســـتجد المعروف باســـم كوفيد 
.COVID-19

الفيلـــم كان مقررا عرضه في شـــهر مايو 
وتأجل إلـــى أكتوبر ثم نوفمبـــر، وأخبر 

مرة  ســـيتأجل   Var ie ty بحسب  و
أخـــرى، حيـــث تتجنـــب العديـــد مـــن 

االستوديوهات إطاق األفام ذات 
حـــدوث  مـــع  الكبيـــرة  الميزانيـــة 
Won-  تأخيـــرات في أفـــام مثل
Green- و der Woman 1984
 Top و   Candyman و   land

.Gun: Maverick
وقـــد أعيـــد افتتـــاح نحـــو 70 ٪ مـــن دور 

الســـينما األمريكيـــة، لكـــن دور الســـينما في 
المـــدن الكبـــرى في لـــوس أنجلـــوس ونيويورك 
وســـان فرانسيســـكو ظلت مغلقة، واعتباًرا من 
يـــوم الثاثـــاء، ورد أن هنـــاك 29.4 مليون حالة 

إصابـــة مؤكـــدة بفيـــروس كورونا على مســـتوى 
العالـــم )6.59 مليون حالة في الواليات المتحدة(؛ 

مما أدى إلى 931 ألف حالة وفاة.

“Black Widow” في طريقه إلى التأجيل

أشعلت المهرة البحرينية مواقع 
التواصل االجتماعي بنشرها 

إطاالت مميزة خطفت أنظار 
متابعيها عبر ” انستقرام”. 

وأثارت تساؤالت حول 
خضوعها لعمليات تجميل في 

الفترة األخيرة مما أضفى على 
مظهرها اختاًفا واضًحا، حيث 

بدت أكثر نحافة ورشاقة.

محرر مسافات

العالن وبوطبنيه
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أثارت النجمة التركية هازال كايا، موجًة من االنتقادات بعد تصريحات  «
لها وصفت بالمثيرة للغاية حول موضوع األمومة أثناء بث مباشر 

 شاركت فيه عبر إنستغرام.
وقالت النجمة التركية: “قد ال أريد أن أنجب مرة جديدة، وهذا األمر 

لن يجعلني أقل من النساء األخريات، كما ال يجعل النساء اللواتي ال 
يرغبن في أن يصبحن أمهات أقل من النساء األخريات”.
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tariq_albahhar

“حظر تجول” ألمير رمسيس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي
يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
عـــن اختيـــار الفيلـــم الروائـــي المصـــري 
“حظـــر تجـــول” للمخرج أمير رمســـيس؛ 
للمشـــاركة في المسابقة الدولية بالدورة 
42، وذلـــك فـــي عرضـــه العالمـــي األول. 
الفيلـــم تـــدور أحداثـــه في إحـــدى ليالي 
خريـــف 2013 خالل فترة حظر التجول 
فـــي مصر، حول )فاتـــن( التي تخرج من 
الســـجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها )ليلى( 
غيـــر قادرة على تجـــاوز الماضي والعفو 
عنها، وليس في ذهنها ســـوى أن والدتها 
قتلـــت والدها، فـــي مقابل رفض تام من 
)فاتـــن( لإلفصـــاح عـــن ســـبب الجريمـــة، 
ممـــا يضع االبنة في صراٍع ما بين عقلها 
الرافـــض لـــأم وقلبهـــا الـــذي يميـــل لهـــا 

تدريجيا. 
يقـــول رئيـــس المهرجان محمـــد حفظي 

إن جمهـــور “القاهـــرة الســـينمائي” يهتـــم 
فـــي  المصـــري  الفيلـــم  بمشـــاركة  دائمـــا 
المســـابقة الدوليـــة، وهو تحـــدٍّ يخوضه 
فريـــق البرمجـــة كل عـــام للحصول على 
أفـــالم تليـــق بتمثيـــل الســـينما المصرية 
دوليـــا، وقـــادرة علـــى المنافســـة وســـط 
مجموعة مختـــارة بعناية من أهم أفالم 
العـــام فـــي العالم، وهـــو مـــا يتحقق في 
الدورة 42 بالعرض العالمي األول للفيلم 

الروائـــي “حظـــر تجـــول” للمخـــرج أميـــر 
رمســـيس، والعـــرض األول فـــي العالـــم 
العربـــي وإفريقيا للفيلم الوثائقي “عاش 
يـــا كابتـــن” للمخرجـــة مـــي زايـــد، وذلك 
بعـــد عرضه العالمـــي األول في مهرجان 

“تورنتو” العريق.
جانـــب  إلـــى  أنـــه  “حفظـــي”،  وأوضـــح 
ســـعادته بمشـــاركة فيلميـــن مـــن أفضل 
علـــى  مصـــر،  فـــي   2020 العـــام  إنتـــاج 

مســـتوى الســـينما الوثائقيـــة والروائية، 
يفخـــر أيضـــا بصناعة الســـينما المصرية 
التـــي تجـــاوزت هـــذا االختبـــار الصعب، 
ولـــم تستســـلم للظـــروف التـــي فرضتها 
بإصـــرار  وقـــررت  الكورونـــا،  جائحـــة 
العمـــل،  تواصـــل  أن  التحيـــة  يســـتحق 
وتقـــدم إنتاًجا متميًزا يقدر على تمثيلها 
دوليا، وهي شهادة نجاح جديدة تضاف 

لتاريخها الكبير.

“مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة 
الفيلم”، بهذه الكلمات علق المخرج أمير 
رمســـيس علـــى اختيـــار “حظـــر تجـــول” 
للمشاركة في المســـابقة الدولية، مؤكدا 
أن فريـــق العمـــل لـــم يتـــردد لحظـــة في 
تأجيـــل عرضه العالمي األول ليكون في 

الدورة 42 نوفمبر المقبل.
وقـــال “رمســـيس” إنه بشـــكل شـــخصي 
ســـعيد بعودته للمشـــاركة الرســـمية في 

مـــن  ســـنة   15 بعـــد  القاهـــرة  مهرجـــان 
عـــرض فيلمه الروائي األول “آخر الدنيا” 
بالمســـابقة العربية العام 2005، موضحا 
أن “حظر تجول” صنع من أجل الجمهور 
المصري، وبالتالـــي العرض في مهرجان 
القاهـــرة العريق هو االنطالقة المناســـبة 
دور  فـــي  رســـميا  طرحـــه  قبـــل  للفيلـــم 

العرض نهاية العام الجاري.
فيلـــم “حظر تجول” تأليف وإخراج أمير 
رمســـيس، بطولة كل مـــن الفنانين إلهام 
شـــاهين، وأمينة خليـــل، وأحمد مجدي، 
وعارفة عبدالرســـول، ومحمـــود الليثي، 
كامـــل  الفلســـطيني  الفنـــان  بمشـــاركة 
الباشـــا، كما يشـــهد الفيلم ظهـــورا خاصا 
للمخـــرج خيـــري بشـــارة، والفنـــان أحمد 
حاتـــم، من إنتـــاج صفي الديـــن محمود، 
ومعتـــز  والـــي،  وســـالي  بخـــش،  باهـــو 

عبدالوهاب، وشريف فتحي.

اســـتمرار الزواج الفاشـــل قد يتـــرك تأثيرا 
ســـلبيا علـــى نفســـية األطفـــال أكثـــر مـــن 

الطالق.
يعتقـــد البعض أن اتخاذهم قرار االنفصال 
قد يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي 
لأبناء، أو ســـينعكس ســـلبا على تربيتهم. 
لكن هذا التفكير ليس دقيقا على األرجح. 
إذ تؤدي الزيجات الفاشلة تماما إلى انهيار 
العالقـــة األســـرية بيـــن األطفـــال واألهـــل، 
اســـتطالع  فـــي  للمتابعيـــن  ســـؤال  وفـــي 
بانســـتغرام “البالد”، تنوعت اإلجابات بين 
الرافـــض للمواصلـــة، أو التفكيـــر الحقيقي 
مـــن أجل االطفـــال بعد أن طرحنا ســـؤالنا 
التالي: ”هل تفضلون االســـتمرار في زواج 

فاشل أو تقررون االنفصال؟“.
وقـــال المتابـــع yousifalkhal999: ”الصبر 
مفتـــاح الفرج والفـــراق صعب، ولكن ليس 
مستحيال، واالنسان يحتاج إلى بيئة فيها 

ســـعادة وتفاهـــم وتبـــادل أفـــكار واحترام 
مـــن  كثيـــرا  يعنـــي  الفشـــل  ولكـــن  الـــرأي، 
محاوالت لم تجد تغير هنا يحتاج تفكيرا 

في اتخاذ القرار“. 
أما ali19has76hus، فكتب: ”الضحية هم 
األوالد، هكـــذا كانت تجربتنـــا مع األطفال 
الذين عاشـــوا في أســـر مفككة دائما خلُّوا 

أطفالكـــم أمامكـــم عند كل قـــرار تتخذونه 
ليس في وقت الغضب أو عند أي منعطف 
في الحياة الزوجية نسيتم أطفالكم األب 
مشـــكالتهم،  حـــل  منهـــم  مطلـــوب  واألم، 
بـــل والتضحيـــة من أجـــل أبنائهـــم بالغالي 
والنفيـــس وعـــدم المكابـــرة والتصيد على 
اآلخر، جلســـة مناقشـــة هادئة وتروي في 

القـــرار االبتعاد عن األنانيـــة والتعالي على 
الجراح هكذا تستمر الحياة“.

وقالت المتابعة zaak90 بأن الزواج أثبت 
أنـــه مشـــروع فاشـــل فـــي الوطـــن العربي، 
وأســـباب فشـــله الجهـــل فـــي مســـؤوليات 
الطرفيـــن بالـــزواج بتوصل لعـــدم التفاهم 
واللـــوم فقـــط، وأضافـــت: ”فاشـــل ألنـــه ال  
توجـــد أي محاولـــة حقيقيـــة إلنجاحه في 

األساس“! 
”اســـتمرارية   :arnaaas1 تعليـــق  وجـــاء 
في العالقه الفاشـــل؛ النه هذا يعتبر صبرا 
وقوه تحمال من أجل تنشئة األبناء“. بينما 
hd_2220 كتـــب: ”يحتـــاج إلـــى شـــجاعة 
المرأة لطلب الطالق وتسريح بإحسان من 
الـــزوج، وتحمل كل شـــخص مســـؤولياته، 
لأسف مجتمعنا يشجع على الزواج سواء 
أن كان الرجـــل والمرأه مســـتعدين للزواج 
وتحمـــل المســـؤولية أو ال. المـــرأة تبحـــث 
عن الحبيب وقصه الحب والرجل إشباع 
رغبـــه ال غيـــر. نحتـــاج إلـــى مراكـــز وعي 

أكثـــر للحقوق، وعقد زواج يحدد واجبات 
الـــزوج والزوجه مـــن نفقة ومســـؤوليات. 
هنـــاك بعـــض األزواج ال يعترفون بوجوب 

نفقتهم على الزوجة لحد اآلن“.
شـــيء  يوجـــد  ”ال   :naiif202014 وقـــال 

اسمه زواج فاشل، كل ما في الموضوع 
ســـوء فهم أو ســـوء تصرف فقط“. 

وكتبـــت المتابعـــة  zaak90 في 
الموضـــوع:  حـــول  تعلقهـــا 
”الـــزواج أثبـــت أنه مشـــروع 
فاشـــل في الوطـــن العربي، 

فشـــله  وأســـباب 

الجهل فـــي مســـؤوليات الطرفين بالزواج 
بتوصل لعدم التفاهم واللوم فقط، فاشـــل 
ألنه ال توجد أي محاولة حقيقية إلنجاحه 

في األساس“.

هل تفضلون االستمرار في زواج فاشل أو تقررون االنفصال؟
محرر مسافات

“CNN” تطلق أكاديميتها في أبوظبي لصقل مواهب الصحافيين
بـــدأت أكاديمية “CNN” األولـــى في العالم 
استقبال طلبات االلتحاق بدورتها المكثفة 
لتعليـــم صحافيـــي المســـتقبل فـــن الســـرد 
الصحافي عبر مختلف المنصات. وسيقدم 
الكامـــل،  الـــدوام  ذو  التعليمـــي  البرنامـــج 
وعلـــى مـــدى 5 أســـابيع ابتـــداًء مـــن ينايـــر 
2021، مجموعـــة مـــن جلســـات التعلم عبر 
اإلنترنت وورش العمل الشخصية من مقر 
“CNN” في منطقة اإلعالم والترفيه الحرة 

.)twofour54( في أبوظبي
ومنذ بدء بثها من العاصمة اإلماراتية قبل 
 ”CNN“ أكثر من عشـــر ســـنوات، أصبحـــت
فـــي أبوظبـــي أحـــد أبـــرز المراكـــز الدوليـــة 
الرئيســـة للشـــبكة، موســـعة باســـتمرار من 
حضورها ومحتواها متعدد اللغات. وبدءا 
من العام 2020 ستواصل “CNN” التزامها 
بتعزيـــز نمـــو الصحافـــة عالية الجـــودة في 
المنطقـــة مـــن خـــالل المبـــادرات التعليمية 
والتدريبية المصممة لتزويد الجيل القادم 
من اإلعالميين بأحـــدث مهارات الصحافة 

والبث.
مـــن  الخبـــرة  رفيـــع  فريـــق  وبقيـــادة 
المحتـــوى  ومنشـــئي  الصحافييـــن 

ومتخصصـــي اإلنتـــاج مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالم، سيتعلم المشاركون مهارات حيوية 
فـــي مجـــال اإلعـــالم بمـــا في ذلك هندســـة 
البث، واإلنتاج الميداني، وأســـاليب إجراء 
جمـــع  فـــي   ”CNN“ وأســـلوب  المقابـــالت، 
المعلومات والتحقق من المصادر وإنشـــاء 

المحتوى عبر مختلف المنصات.
مديـــرة  أندرســـون،  بيكـــي  وســـتقود 
أبوظبـــي ومذيعـــة   ”CNN“ فـــي  التحريـــر 
 Connect( ”برنامـــج “كونيكـــت ذا وورلـــد

الدراســـية،  المناهـــج  بعـــض   )the World
وســـتصطحب طالب األكاديمية في جولة 
إلـــى مقـــر “CNN” المتطـــور فـــي المنطقـــة 
اإلعالمية الحرة بأبوظبـــي )twofour 54(؛ 
لالطـــالع علـــى كواليـــس برنامجهـــا الرائد 
لأحـــداث الراهنـــة في المنطقة، ليكتســـب 
الطالب من هـــذه الزيارة خبرة قيمة حول 

كيفية إنتاج البرنامج ومحتواه الرقمي.
وسيشـــمل المنهـــج أيًضا نظـــرة ثاقبة على 
منصة “CNN” بالعربية والمشهد اإلعالمي 

الســـرد  أســـاليب  جانـــب  إلـــى  المحلـــي 
الرقمـــي، وصحافـــة الموبايـــل، والتصويـــر 
الفوتوغرافـــي، وعمليـــات ما بعـــد اإلنتاج. 
وبحلول نهاية الدورة التدريبية، سيتسلح 
الطـــالب بمجموعـــة واســـعة مـــن المهارات 
وســـيكونون  واإلنتاجيـــة  الصحافيـــة 
قادريـــن على تحويل فكـــرة صحافية خام 
إلـــى فيلـــم قصير جاهـــز للبث مـــع محتوى 
رقمـــي مصاحب. وســـتقوم “CNN” بعرض 
أفضـــل عمـــل تم إنتاجـــه من قبـــل الطالب 
أندرســـون:  بيكـــي  قالـــت  قنواتهـــا.  علـــى 
“تمثـــل أكاديميـــة “CNN” أبوظبـــي أحدث 
خطوة في دعمنا المستمر للتعلم والتنمية 
المحلية، وهي تتكامل مع خططنا للتدريب 
الداخلي، والعمل المجتمعي، وشراكتنا مع 
مؤسســـة زايد العليـــا لدعم أصحاب الهمم. 
ومـــع 40 عاًمـــا مـــن رصـــد األخبـــار وأكثـــر 
مـــن عقـــد مـــن اإلنتـــاج والبث في الشـــرق 
األوسط، يمكن لـشبكة “CNN” تقديم رؤى 
واســـعة حول مجاالت الثقافـــة واالقتصاد 
واالبتـــكار والتأثيـــر العالمـــي للمنطقة. وأنا 
فخورة بمشـــاركتي في البرنامج لتشـــجيع 
ودعم المزيد من المواهب الصحافية هنا”.

خاص



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الثانية عشرة - العدد 4364 

الجمعة 
25 سبتمبر 2020 

8 صفر 1442
albiladpress.com

local @albiladpress.com

نتنياهو يستغل البيت األبيض لتنظيف غسيله
أفــادت صحيفة “واشــنطن بوســت” أن 
بنياميــن  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهــو يســتخدم الزيــارات الرســمية 
إلى الواليات المتحدة “لتنظيف غسيله 

المتسخ مجانا”.
نشــرته  تقريــر  فــي  الصحيفــة  ونقلــت 
يــوم األربعاء عن مســؤولين أميركيين 
إدارتــي  فــي  ومهنييــن  سياســيين 
الرئيســين األميركييــن الحالــي دونالــد 
ترامب والســابق باراك أوباما، تأكيدهم 
الســنوات  فــي  اكتســب  نتنياهــو  أن 
بيــن  للجــدل  مثيــرة  شــهرة  الماضيــة 
الخــاص  الضيافــة  منــزل  موظفــي 
حقائــب  بجلبــه  األميركيــة،  بالزيــارة 

متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.
ويجــري تنظيــف هــذا الغســيل مجانــا 
علــى حســاب الدولة المســتضيفة، غير 
باقــي  أن  إلــى  أشــارت  الصحيفــة  أن 
زعمــاء العالــم يمتنعون عن االســتفادة 
زياراتهــم  أثنــاء  الفرصــة  هــذه  مــن 

القصيرة إلى واشنطن.
“واشــنطن  لـــ  المســؤولين  أحــد  وقــال 
بوســت”: إن بنياميــن نتنياهو وزوجته 
الوحيديــن  الشــخصين  يعــدان  ســارة 
مليئــة  بحقائــب  فعــا  يأتيــان  اللذيــن 
بالغســيل بغيــة تنظيفــه، مضيفــا “بعــد 
زيــارات متعــددة، أصبــح مــن الواضــح 

أنهما يفعان ذلك عمدا”.
فــي  قاضــى  قــد  نتنياهــو  وكان 
العــام  والمدعــي  مكتبــه   2016 العــام 

اإلســرائيلي؛ بهــدف منــع نشــر فواتيــر 
الغسيل الخاصة به.

المتحــدث  كشــف   ،2018 العــام  وفــي 
هيفيتــز،  نيــر  نتنياهــو،  باســم  الســابق 
األولــى  الســيدة  أن  محاكمتــه،  أثنــاء 
ســارة نتنياهــو “تفعــل كل مــا بوســعها 
بهــدف إخفــاء مختلــف اإلنفاقــات”، بما 
فــي ذلــك اســتغال الزيــارات األجنبية 
الغســيل  تنظيــف  بهــدف  الرســمية؛ 

الوسخ على حساب حكومات أخرى.

الدبــور  انتشــار  مــن  دراســة  حــذرت 
اآلسيوي العماق عالميا.

“إكســبرس”  صحيفــة  وبحســب 
اإلنجليزية، تقتل الحشرات التي يبلغ 
طولهــا 2 بوصة، نحو 50 شــخصا في 
العــام، إذ إن لدغة الدبور القاتل قوية 
للغاية ومليئة بالســم ويمكنها قتل أي 
شــخص فــي غضــون دقائــق إذا كان 

يعاني من الحساسية.
وحذرت الدراســة من انتشار الدبابير 
اآلســيوية العماقــة حــول العالــم، إذا 
معقــل  علــى  الحصــول  مــن  تمكنــت 
مناخــات  إن  إذ  جديــدة،  بيئــة  فــي 
بعــض األماكن في الواليــات المتحدة 

وأوروبا تعد بيئة مائمة للدبابير.
ومــن المرجــح أن الدبابيــر اآلســيوية 
العماقــة تعيش فــي المناخات األكثر 
دفئــا، ويمكنها البقاء على قيد الحياة 

حتى درجة حرارة 38 درجة مئوية.

دراسة تحذر 
من غزو الدبابير 

اآلسيوية العمالقة
أكد الباحثون في مجال الفضاء، أن قمرا صغيرا من المرجح أن يدور حول األرض 
قريبا وبالتحديد أواخر نوفمبر المقبل. وأشــار مدير مركز ناســا لدراســات األجســام 
القريبــة مــن األرض بول تشــوداس إلــى أن القمر الصغير الــذي يطلقون عليه “2020 
SO”، ســيدخل مدار األرض ويقترب من 27 ألف ميل. وأشــار إلى أن “القمر الصغير 
سيبقى في مدار األرض لمدة عام”. وأوضح تشوداس، أنه لم يعرف بعد هل الجسم 
الــذي ســيدخل مــدار األرض كويكب أم مجرد حطام ونفايات فضائية، وفقا لشــبكة 
“سي إن إن”. وأفاد مدير مركز ناسا لدراسات األجسام القريبة من األرض أن الجسم 
الفضائــي ربمــا يكــون بقايا صاروخ حامل إلحدى مركبــات الفضاء التي هبطت على 

القمر في الستينات.

األغنيــة  أيقونــة  توفيــت 
الفرنســية جولييــت غريكو، 
عن 93 عاًما، وفق ما أفادت 
عائلتها وكالة فرانس برس.

وقالــت العائلة إّن “جولييت 
غريكــو فارقت الحيــاة يوم 

األربعــاء محاطــة بالمقّربين فــي منزلها 
الذي طالما أحبته، في راماتويل )جنوب 
اســتثنائية”.  حياتهــا  وكانــت  شــرق(،   -
وأضافــت “كانــت ال تــزال تضــيء علــى 

رغــم  الفرنســية  األغنيــة 
بلوغهــا 89 عاًما”، في إشــارة 
 2016 فــي  تعّرضهــا  إلــى 
لجلطــة دماغيــة، وهــو العام 
أيًضــا  فيــه  فقــدت  الــذي 

وحيدتها لورانس ماري.
مــع  فــي حــوار  قالــت  الراحلــة  وكانــت 
أســبوعية “تيليراما” في يوليو الماضي، 
إّنهــا “تفتقــد )الغنــاء( كثيــًرا. الغنــاء هــو 

سبب وجودي، الغناء كل شيء”.

قمر جديد صغير يدور حول األرض قريبا

رحيل أيقونة األغنية الفرنسية.. جولييت غريكو

جانب من احتفال أهالي منطقة الباحة باليوم 
الوطني السعودي الـ 90 )واس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فيلــم  طــرح  ديزنــي  شــركة  أرجــأت 
األبطــال الخارقيــن “األرملة الســوداء” 
وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرغ “قصة 
الحي الغربي” إلى العام 2021. ويوجه 
العــرض  دور  القــرار ضربــة ألصحــاب 
الســينمائي الذيــن كانــوا يأملــون فــي 
عــودة اإلقبال على الســينما في أواخر 
العــام. وكان الفيلمــان علــى قائمة أبرز 
األفــام المتبقية على جدول هوليوود 
“األرملــة  طــرح  وأرجــئ   .2020 لعــام 
السوداء” لمدة 6 أشهر إلى مايو 2021 
فــي حيــن تأجل طــرح فيلم ســبيلبرغ 
بــرودواي  مســرحية  عــن  المأخــوذ 
الغنائيــة الشــهيرة التــي تحمــل نفــس 

االسم لمدة عام إلى ديسمبر 2021.
المتبقيــة  الكبيــرة  األفــام  بيــن  ومــن 
هــذا العــام فيلــم جيمس بونــد الجديد 
“ال وقــت للمــوت”، المقــرر طرحــه فــي 
20 نوفمبــر، وفيلــم “المــرأة األعجوبــة 
1984” الــذي تأجــل طرحــه أخيــًرا إلى 

25 ديسمبر.

يبلــغ  عمــاق،  روبــوت  اختبــار  تــم 
ارتفاعــه نحو 18 مترا ووزنه نحو 24 

طنا في مدينة يوكوهاما اليابانية.
لاختبــار  فيديــو  مقطــع  نشــر  وتــم 
يظهــر فيــه الروبــوت وهو يســير، كما 
أنه مســتوحى من شــخصية مسلســل 

كارتوني كاسيكي يدعى “غاندام”.
والروبــوت مصنوع مــن أكثر من 200 
قطعــة مكونــة مــن خليط مــن الفوالذ 
والباســتيك المقوى بألياف الكربون، 
وتــم البــدء في العمل عليــه منذ العام 
المقــرر أن يعــرض فــي  2014. ومــن 
“غانــدام فاكتــوري يوكوهامــا”، وهــو 
معلــم جــذب ســياحي جديــد كان من 
المفترض افتتاحه في أكتوبر المقبل، 
جائحــة  بســبب  تأجــل؛  األمــر  لكــن 

فيروس كورونا.

“ديزني” ترجئ طرح 
“األرملة السوداء”

اليابان تختبر روبوتا 
عمالقا ارتفاعه 18 مترا

رّد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، 
ميغــان  للممثلــة  تصريحــات  علــى 
مــاركل، متمنيــا لزوجهــا األميــر هــاري 

بنبرة ساخرة “حظا سعيدا”.
عــن  ســؤال  علــى  ردا  ترامــب  وقــال 
تصريحات ماركل األخيرة “لســت من 
المعجبيــن بهــا”، مضيفــا “أتمنى لهاري 
بحاجــة  ســيكون  ألنــه  ســعيدا،  حظــا 

إليه”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
فــي  عّلقــا  قــد  وميغــان  هــاري  وكان 

“إي  شــبكة  عرضتــه  فيديــو  شــريط 
الئحــة  علــى  األربعــاء  ســي”  بــي 
نشــرتها  التــي  المئــة”  “الشــخصيات 
مجلة “تايم” األســبوعية، وشددا على 
األهمية الكبيرة لانتخابات الرئاســية 
األميركيــة فــي 3 نوفمبــر، من دون أن 
يأتيــا علــى ذكــر ترامــب باالســم، لكــن 
أنهــا  علــى  تعليقاتهمــا  فســر  البعــض 
تنتقد الرئيس الحالي وتدعم المرشح 

الديمقراطي جو بايدن.

ترامب يهاجم ميغان ماركل

أنجبت عارضة األزياء ذات األصول الفلسطينية طفلتها األولى من 
صديقها المغني زين مالك. ونشرت األم صورة على “إنستغرام” واألب 

يمسك بيد ابنته، معلقة “انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا األسبوع 
وقد غيرت عالمنا”. وقالت ماركل: “كل أربع سنوات، يقال لنا إنها االنتخابات األهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعال 

كذلك. عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة”.

بعــد تعرضهــا النتقادات واســعة على مواقــع التواصل االجتماعــي أخيًرا، 
تقدم محام مصري ببالغ للنائب العام ضد الفنانة السورية أصالة نصري، 
علــى خلفيــة اســتخدامها لكلمــات مــن حديــث نبوي فــي أغنيتهــا الجديدة 

التي حملت عنوان “رفقا”.

“الوطــن”  لصحيفــة  حديــث  وفــي 
قــراره  إن  صبــري:  قــال  المصريــة، 
التقــدم ببــاغ ضــد أصالــة جــاء ألن 
اســتخدام كلمــات حديــث نبوي في 
أديــان  ازدراء  “جريمــة  يعــد  أغنيــة 
ويعاقــب عليــه بموجب نــص المادة 

98 من قانون العقوبات”.
العــام  النائــب  مــن  صبــري  وطلــب 
قوائــم  علــى  أصالــة  اســم  إدراج 
الممنوعين من السفر، وإحالة المبلغ 

ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفــي باغــه، قــال صبــري “أصــدرت 

المبلــغ ضدهــا ألبومــا غنائيــا حديثــا 
يحتــوي علــى أغنيــة معنونــة باســم 
رفقــا وجــاءت كلمــات هــذه األغنيــة 
اقتباســا من حديث نبوي شريف، ما 

دعا األزهر الشريف إلصدار بيان”.
اإلســامية  البحــوث  مجمــع  وكان 
فــي األزهــر الشــريف قد طلــب عدم 
أغنيــة  الترويــج أليــة  أو  االســتماع 
يتــم فيهــا االقتبــاس مــن األحاديث 
النبويــة، معتبرا مثل هــذا االقتباس 
مــن  جــزءا  ليصبــح  األحاديــث  مــن 

أغنية غير جائز.

بالغ يطالب بمحاكمة أصالة بسبب “أغنية”

يســتعد الممثــل الكنــدي رايان رينولــدز لدخول 
عالم كرة القدم كمستثمر في ناد ويلزي.

مســتثمرا  يعــد  الممثــل  أن  تقاريــر  وكشــفت 
محتما لنادي “ريكسهام”، الذي يلعب حاليا في 
الدرجة الخامسة بالدوري الوطني اإلنجليزي.

ودخــل النــادي الويلــزي وفــق مــا ذكرت شــبكة 
“ســكاي نيــوز” البريطانيــة فــي محادثــات مــع 
رينولــدز، إضافــة إلــى الممثــل األميركــي روب 
ماكيلهينــي الــذي اشــتهر بمسلســل “فيادلفيــا 
دائمــا مشمســة”. وصــوت 97.5 % مــن أعضاء 

صنــدوق أنصــار “ريكســهام” البالــغ عددهــم 1254 لصالــح اســتمرار المحادثــات مــع 
رينولــدز. وبــاع رينولــدز عامتــه التجارية الخاصة بمشــروبات كحوليــة مقابل 610 
مليــون دوالر، علمــا أنــه صّنف من قبــل مجلة “فوربس” األميركية فــي المركز الثاني 

أكثر الممثلين أجرا في العام 2010.
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