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تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة بتوحيد الجهود الوطنية 
على المستوى المحلي لمواجهة انعكاسات 
انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 عالميًا 
بما يحافظ على صحة وسالمة المواطنين 
والمقيميـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملهـــا تحقيقًا لمســـاعي 
التنمية المستدامة لصالح المواطنين، قرر 
مجلس الـــوزراء أن تتكفل الحكومة بدفع 
50 % مـــن رواتـــب البحرينييـــن المؤمـــن 
عليهـــم فـــي القطـــاع الخـــاص للقطاعـــات 
األكثر تضررًا لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر 
ألـــف عامـــل   23 2020، وسيســـتفيد منـــه 

بحريني و4 آالف منشأة.
ورأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 

األسبوعي لمجلس الوزراء.

دفع 50 % من رواتب المواطنين 3 أشهر
بالقطاعات األكثر تضررا ويســتفيد منه 23 ألف عامل بحريني

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا
تنافست 12 شركة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على 
مناقصـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، لتوفير أجهزة حاســـب آلي محمول 
“البتـــوب”، تـــم تعليق عطاء إحـــدى الشـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة 

فخرو لخدمات تقنية المعلومات بنحو 2.4 مليون دينار.

لتوفير “البتوبات” لـ “التربية”
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الماليـــة واالقتصـــاد  أكـــدت وزارة 
الوطني اســـتمرار الجهود الساعية 
االقتصـــادي  النمـــو  لتحقيـــق 
اإليجابي من خالل إطالق العديد 
من المبادرات المالية واالقتصادية 
وتسخير كافة اإلمكانيات للتعامل 
مع مختلف التحديات الراهنة، بما 
يعـــود بالخير والنمـــاء على الوطن 

والمواطنين.
الحزمـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
تـــم  التـــي  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
إطالقها لدعم المواطنين وإســـناد 
القطـــاع الخـــاص جـــراء تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( وما تبعها من مبادرات خالقة 
المبـــادرات؛  مـــن  لعـــدد  تمديـــد  أو 

أســـهمت فـــي دعـــم تنـــوع القاعدة 
االقتصاديـــة للمملكـــة بمـــا يحافظ 
أن  كمـــا  المســـتدام،  النمـــو  علـــى 
التدريجـــي  االنفتـــاح  قـــرارات 
لألنشـــطة االقتصاديـــة بـــدًءا مـــن 
مايو الماضي انعكست إيجاًبا على 
عـــدد مـــن المؤشـــرات االقتصادية 
الرئيســـية التـــي أظهـــرت تحســـًنا 
ملحوًظا في الربع الثالث من العام 
2020 مقارنـــة بالربـــع الثانـــي مـــن 

العام نفسه.

تحسن ملحوظ في المؤشرات 
االقتصادية بالربع الثالث

دعـــا مجلـــس بلـــدي المحـــرق الجهـــاز 
التنفيـــذي إلى تفعيل قانـــون النظافة 
بتطبيق عقوبـــة الغرامة التي تتراوح 
يرمـــي  لمـــن  دينـــار  و300   50 بيـــن 
أكيـــاس القمامـــة فـــي غيـــر مواقعهـــا 
لهـــا. جـــاء ذلـــك، خـــالل  المخصصـــة 
اســـتعراضه ظاهرة اختالف الجيران 
علـــى موقـــع حاويـــات القمامـــة ممـــا 
يتســـبب بإثارة المشـــاكل فيما بينهم، 
وقيام بعضهم برمي القمامة في غير 
األماكن المخصصة لها. وأشـــار رئيس 
المجلس غازي المرباطي إلى أن هذه 
الظاهـــرة أخذت تتســـبب بالعديد من 
المشاكل البيئية والصحية، فضال عن 
قيـــام البعـــض كذلـــك برمـــي مخلفات 
البنـــاء واألثاث وغيرها من المخلفات 
التـــي ال يصـــح رميهـــا فـــي الحاويات 

المخصصة للقمامة المنزلية.

 300 دينار غرامة 
 رمي النفايات 

في غير موقعها
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“ألبا” ترعى كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمدتخريج متدربين في السمكرة67 قتياًل في معارك قره باغ“اإلسالمي” يفوز بـ “الخدمات المفتوحة”هل ستغرق البحرين؟
“نص ساعة مطر.. والبحرين  «

تغرق”... “أمطار رعدية غزيرة 
تغرق شوارع البحرين”... عناوين 

صحفية اعتيادية تخرج بها 
الصحف كل عام، بكنايات تصف 

الحال السنوي لألمطار، فهل 
ستغرق البحرين؟

فاز بنك البحرين اإلسالمي بجائزة  «
)مبادرة العام للخدمات المصرفية 

 Asian - المفتوحة في البحرين
 Banking and Finance Wholesale

Banking(، ضمن جوائز الخدمات 
التجارية المصرفية والمالية 

اآلسيوية لعام 2020.

استمرت المعارك الدامية أمس بين  «
أذربيجان واالنفصاليين األرمينيين 
في ناغورني قره باغ. وعّزز الرئيس 

التركي المخاوف من تصعيد إضافي 
بكلمة عالية النبرة دعًما لباكو.  وقتل 

67 على األقل وفق حصائل غير 
مكتملة بعد للمعارك.

احتفلت شركة إبراهيم خليل كانو،  «
انطالًقا من مسؤوليتها الوطنية 

في تأهيل الكوادر البحرينية الشابة 
وتوفير فرص العمل لهم، بتخريج 

الطالب البحرينيين المشاركين في 
“برنامج التدريب التقني في مجال 

الصباغة والسمكرة”.

قدمت شركة ألمنيوم  «
البحرين ش.م.ب. )ألبا( 
رعايتها لمسابقة كأس 
جاللة الملك ومسابقة 

دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2019 - 2020.
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جاللة الملك يصدر مرسوما بتعديل قانون الشركات
المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )28( لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام قانون الشـــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 2001.
وجـــاء فـــي المادة األولـــى: مادة )30(: يجب شـــهر عقد الشـــركة وكل تعديل عليه 
بالقيد في السجل التجاري وفقًا لقانون هذا السجل، وينشر ملخص عقد الشركة 

وكل تعديل عليه في الموقع اإللكتروني للوزارة المعنية بشئون التجارة.
كمـــا جـــاء في المادة )44( فقرة )أ(: إذا كان المدير شـــريكًا معينًا في عقد تأســـيس 
الشـــركة جـــاز عزلـــه بقـــرار من الشـــركاء الحائزيـــن على مـــا ال يقل عـــن ٪75 من 
رأســـمال الشركة وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك، وكل اتفاق على خالف ذلك 

)٠٢(يعتبر كأن لم يكن.

سمو رئيس الوزراء يرعى “رؤى البحرين” اليوم
المنامة - بنا

برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، يقـــام اليوم عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد منتدى “رؤى البحرين.. 
رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح”، في دورته الرابعة على التوالي، بتنظيم من 
ديوان ســـموه وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وجريا على العادة الســـنوية، 
يتفضل ســـموه بتوجيه رســـالة إلى المنتدى، يضمنها سموه رؤيته عن أبرز قضايا 
التنميـــة المســـتدامة إقليميا وعالميـــا، والجهود التي تبذلهـــا مملكة البحرين لدعم 
جهـــود المجتمع الدولي في مجال التنمية والمســـتدامة وتحقيق الســـالم واألمن 
واالســـتقرار العالمـــي، ونظـــرا لتزامـــن انعقـــاد المنتدى مع تفشـــي جائحـــة كورونا 
عالميا، فســـيتناول ســـموه في رســـالته عددا مـــن األفكار واألطروحات عن ســـبل 

)٠٣(مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن الجائحة. سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

أمل الحامد

 استمرار 
الجهود الساعية 

لتحقيق النمو

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

15

سيدعلي المحافظة

“الخارجيــة” تطالــب المجتمــع الدولــي بإجــراءات حازمــة ضــد طهــران

البحرين تدين ضلوع إيران في الخلية اإلرهابية بالسعودية

المنامة - بنا

بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  أشـــادت 
ويقظة رئاســـة أمـــن الدولـــة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي 
تمكنـــت مـــن اإلطاحة بخليـــة إرهابية 
تلقـــى عناصرهـــا تدريبـــات عســـكرية 
للحـــرس  مواقـــع  داخـــل  وميدانيـــة 
طـــرق  إيـــران تضمنـــت  فـــي  الثـــوري 
وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط 
كمية كبيرة من األسلحة والمتفجرات 
مخبـــأة فـــي منـــزل ســـكني ومزرعـــة، 
مؤكـــدة وقـــوف مملكـــة البحريـــن في 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  واحـــد  صـــف 
الســـعودية ضد كل من يحـــاول النيل 
وتضامنهـــا  واســـتقرارها،  أمنهـــا  مـــن 
تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  معهـــا  المطلـــق 
مـــن إجـــراءات للدفاع عـــن مصالحها 
مواطنيهـــا  ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ 

والمقيمين فيها.

وأعربـــت وزارة الخارجية عن إدانتها 
واستنكارها الشـــديدين لضلوع إيران 
فـــي تدريـــب وتســـليح هـــذه العناصر 
فـــي نهجهـــا  اإلرهابيـــة، واســـتمرارها 
العدائي الـــذي يســـتهدف زعزعة أمن 
واســـتقرار المملكة، وتعريض ســـالمة 
األبريـــاء فيهـــا للخطـــر، بمـــا يتنافـــى 

مـــع مبـــادئ حســـن الجـــوار التـــي نص 
عليهـــا ميثاق األمم المتحـــدة، مؤكدة 
الدولـــي  المجتمـــع  اتخـــاذ  ضـــرورة 
إلجـــراءات حازمـــة ضـــد إيـــران إزاء 
هذه التصرفات العدائية المســـتهجنة 
والتـــي تشـــكل تهديـــًدا خطيـــًرا لألمن 

والسلم اإلقليمي.

كمية من األسلحة والمتفجرات المضبوطة مع الخلية اإلرهابية



صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2020 
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 2001، جاء فيه:

المادة األولى

ُيســـتبدل بنصوص المواد )1( الفقرة الثانية، و)2( الفقرة )أ(، و)18 
مكـــررًا( صـــدر الفقرة )أ(، و)30(، و)44( الفقـــرة )أ(، و)45( الفقرة )أ(، 
و)53( الفقـــرة األولى، و)111(، و)126(، و)128( الفقرة )أ(، و)131(، 
و)187(  )أ(،  الفقـــرة  مكـــررًا(  و)184  و)183(،  )و(،  الفقـــرة  و)168( 
الفقرة )ب(، و)188(، و)189( الفقرة )د(، و)199( الفقرة )أ(، و)201(، 
و)212( الفقـــرة الثانية، و)215( الفقـــرة )ب(، و)215 مكررًا( الفقرة 
)ج(، و)224( الفقرة الثالثة، و)261( الفقرة األولى، و)268(، و)269( 
)أ(، مـــن قانـــون  )271(، و)272(، و)285( الفقـــرة  الفقـــرة األولـــى، 
الشـــركات التجاريـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )21( لســـنة 

2001، النصوص اآلتية:

مادة )1( فقرة ثانية:

اســـتثناء من أحكام الفقرة الســـابقة، يجوز أن تتكون الشركة من 
شـــخص واحد، كما يجوز أن ُتنشـــأ شـــركات غيـــر هادفة لتحقيق 

الربح، وذلك وفقًا ألحكام هذا القانون.

مادة )2( فقرة )أ(:

أ- يجـــب أن تتخـــذ الشـــركة التجاريـــة التـــي تؤســـس فـــي مملكة 
البحرين أحد األشكال اآلتية:

شركة التضامن.
شركة التوصية البسيطة.

شركة المحاصة.
شركة المساهمة.

شركة التوصية باألسهم.
الشركة ذات المسئولية المحدودة.

مادة )18 مكرراً( صدر الفقرة )أ(:

أ - يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة 
أو عضو مجلس اإلدارة في شـــركة المساهمة أو شركة المساهمة 
المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة - بحسب األحوال - 
مســـئوالً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشـــركة 

أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، في أي من الحاالت اآلتية:

مادة )30(:

يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري 
وفقـــًا لقانون هذا الســـجل، وينشـــر ملخص عقد الشـــركة وكل تعديل 

عليه في الموقع اإللكتروني للوزارة المعنية بشئون التجارة.

مادة )44( فقرة )أ(:

 أ- إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد تأسيس الشركة جاز عزله 
بقرار من الشركاء الحائزين على ما ال يقل عن 75 % من رأسمال 
الشـــركة وبشـــرط وجـــود مســـوغ مقبول لذلـــك، وكل اتفـــاق على 

خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

مادة )45( فقرة )أ(:

أ- إذا كان المديـــر شـــريكًا معينـــًا فـــي عقد تأســـيس الشـــركة، فال 
يجـــوز لـــه أن يعتـــزل اإلدارة لغير ســـبب مقبول وإال كان مســـئوالً 

عن التعويض.

مادة )53( فقرة أولى:

لشركة التوصية البسيطة أن تتخذ اسمًا خاصًا، ويجوز أن يكون 
اسمها مستمدًا من أغراضها، ويجب أن يتبــــع اسـم الشركة عبارة 
)شـــركة توصيـــة بســـيطة( وأن ُيذكـــر كل ذلـــك فـــي جميـــع عقـــود 
الشركة وفواتيرها وإعالناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم ُيذكر 
كان مديـــرو الشـــركة مســـئولين بالتضامـــن في أموالهـــم الخاصة 

تجاه الغير.

مادة )111(:

يجوز أن ينص النظام األساســـي للشـــركة على أن يكون للشـــركة 
باإلضافة لألســـهم العادية أســـهم ممتازة يتقرر لها بعض الحقوق 
والمزايـــا فـــي التصويـــت أو األربـــاح أو غيـــر ذلـــك مـــن الحقـــوق 
والمزايا، ويجوز أن ينص النظام األساسي على أن يكون للشركة 
عدة فئات من األســـهم الممتازة على أن تتساوى األسهم من ذات 
الفئـــة في الحقـــوق والمزايا. وال يجوز تعديـــل الحقوق أو المزايا 
المتعلقة باألســـهم الممتازة أو أي مـــن فئاتها في حال تعددها، إال 

بموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم المتعلقة بالتعديل.
وفي جميع األحوال ال يجوز إصدار أسهم ممتازة إال بعد موافقة 
الجمعية العامة غير العادية. ويكون لحملة األســـهم الممتازة حق 
األفضليـــة باالكتتاب بالنســـبة إلى تلك األســـهم فقـــط، وفي حال 
تعـــدد فئات األســـهم الممتـــازة يكـــون لحاملي تلك الفئـــة أفضلية 

االكتتاب بالنسبة لألسهم الممتازة الجديدة من ذات الفئة.
وتصـــدر األســـهم الممتازة وفقًا ألحـــكام قانون مصـــرف البحرين 
المركـــزي والمؤسســـات الماليـــة الصـــادر بالقانون رقم )64( لســـنة 
2006 واللوائـــح الصـــادرة تنفيـــذًا ألحكامـــه بالنســـبة للشـــركات 
المســـاهمة المدرجـــة أو الشـــركات المرخص لها مـــن قبله، ويصدر 
الوزيـــر المعنـــي بشـــئون التجـــارة اللوائـــح والنظم التـــي تتبع في 

إصدار األسهم الممتازة بالنسبة للشركات األخرى.

مادة )126(:

تجري زيادة رأس المال بإحدى الطرق اآلتية:
 أ- إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة.

 ب- تحويل سندات القرض التي تصدرها الشركة إلى أسهم.
 ج- تحويل دين على الشركة إلى أسهم لصالح المدين.

 د- تقديم حصة عينية للشركة.
 ه- تحويـــل االحتياطـــي أو جزء مـــن األرباح القابلـــة للتوزيع إلى 

رأسمال، ويتم هذا التحويل بإحدى طريقتين:
-1 زيادة القيمة اإلســـمية لألسهم األصلية دون أن تطلب الشركة 

من المساهمين دفع الفرق، بل يدفع من االحتياطي، وتؤشر على 
األسهم بقيمتها الجديدة.

-2 إصـــدار أســـهم جديـــدة بقيمـــة الزيـــادة، وتـــوزع الشـــركة هذه 
األســـهم على المساهمين األصليين دون مقابل، كٌل بقدر نسبة ما 

يملكه من األسهم األصلية.

مادة )128( فقرة )أ(:

أ-  يكون للمســـاهمين أولوية االكتتاب في األســـهم الجديدة، وكل 
شـــرٍط على خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، واســـتثناًء من ذلك ال 

يكون للمساهمين أولوية االكتتاب في أي مما يلي:
-1 األسهم التي تصدرها الشركة ألغراض برنامج أسهم العاملين.
-2 األسهم التي تصدرها الشركة إلدخال شريك استراتيجي وفقًا 

ألحكام المادة )127 مكررًا( من هذا القانون.
-3 األســـهم التي تصدرها الشـــركة مقابل دين وفقًا ألحكام المادة 

)127 مكررًا 1( من هذا القانون.

مادة )131(:

ٌينشـــر القـــرار الصـــادر بزيادة رأس المـــال في الموقـــع اإللكتروني 
للوزارة المعنية بشـــئون التجارة بعد التأشير بالزيادة في السجل 

التجاري.

مادة )168( فقرة )و(:

و- التصـــرف فـــي األســـهم المملوكـــة لـــه، واألولويـــة فـــي االكتتـــاب 
باألسهم الجديدة، وذلك وفقًا ألحكام هذا القانون، وبمراعاة األحكام 
والقرارات المنظمة لقواعد وشـــروط وإجراءات عمليات االســـتحواذ 
واالندماج الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بالنســـبة للشـــركات 
المســـاهمة المدرجة أو الشـــركات المرخص لها من قبلـــه، وعن الوزير 

المعني بشئون التجارة بالنسبة للشركات األخرى.

مادة )183(:

رئيـــس مجلـــس اإلدارة هـــو رئيـــس الشـــركة، ويمثلها لـــدى الغير، 
ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة في عالقة الشـــركة بالغير، 
وعليـــه أن ينفذ قـــرارات المجلـــس وأن يتقيـــد بتوصياته، ويحل 
نائـــب الرئيس محل الرئيس في غيابه وتكون له ذات صالحيات 
رئيـــس المجلـــس. ومع ذلـــك، يجـــوز أن ينص نظام الشـــركة على 
تفويـــض أو إشــــراك عضـــو آخـــر مـــن مجلـــس اإلدارة أو اإلدارة 

التنفيذية في مباشرة صالحيات رئيس المجلس.

مادة )184 مكرراً( فقرة )أ(:

أ- ُتشـــكَّل بقـــرار من مجلـــس اإلدارة لجنة تدقيق تشـــكل بكاملها 
من بين أعضائه تتولى مراجعة الممارســـات المحاســـبية والمالية 
للشـــركة والتدقيـــق المحاســـبي ومـــا يتصـــل بـــه، ومـــدى االلتزام 
د ميثاق إدارة  بأحكام القانون وأنظمة وسياســـات الشركة، ويحدِّ
وحوكمة الشركات ضوابط تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها 

ونظام عملها ومكافآت أعضائها.

مادة )187( فقرة )ب(:

ب- لكل مســـاهم أن يرفع دعوى المســـئولية منفردًا ضد مجلس إدارة 
الشـــركة في حالة عـــدم قيام الشـــركة برْفعها وفقًا ألحـــكام الفقرة )أ( 
من هذه المادة، إذا تســـبب الخطأ في إلحاق ضرر خاص به كمساهم، 
ل مصحوب  وذلـــك بعد قيامـــه بإخطار الشـــركة بموجب كتاب مســـجَّ
بِعْلـــم الوصـــول بعزمه على رْفع الدعوى قبل رْفعها بثالثين يومًا على 
األقـــل. ويقـــع باطالً كل شـــرط فـــي نظام الشـــركة يقضي بغيـــر ذلك. 
ويجوز للمســـاهم أن يطلب أثناء نظر الدعـــوى إلزام المدعى عليه أو 
رات، أو فئات منها، تكون ذات  ة محرَّ الغير بتقديم ما تحت يده من أيَّ

صلة دون الحاجة لتحديد كل محرر على حده.

مادة )188(:

يبين نظــــام الشــــركة طريقة تحــــديد مكافآت رئيـــس وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة، وال يجوز تقدير مجموع هـــذه المكافآت بأكثر 
من 10 % من صافي الربــــح بعــــد خصم االحتياطات القانونية 
وتوزيع ربح ال يقل عن 5 % من رأسمال الشركة المدفوع ، كما 
يجـــوز للجمعيـــة العامة أن تقـــرر صرف مكافأة ســـنوية لرئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة 
أرباحًا أو الســـنوات التي ال توزع فيها أرباحًا على المســـاهمين 
على أن يوافق على ذلك الوزير المعني بشئون التجارة، ويجب 
أن يشـــتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان 
شـــامل لكل ما حصـــل عليه رئيس وأعضاء مجلـــس اإلدارة كٌل 
علـــى حـــده خالل الســـنة المالية من رواتـــب ومكافآت ونصيب 
فـــي األربـــاح وبدل حضور وبـــدل تمثيل ومصروفـــات وغيرها، 
وبيـــان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال 
فنية أو إدارية أو استشـــارية أو أية أعمال أخرى. كما يجب أن 
يشـــتمل التقريـــر المذكور اإلفصاح عن مكافـــآت أعضاء اإلدارة 
التنفيذيـــة كٌل على حده، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا 

وأسهم.

مادة )189( فقرة )د(:

 د- مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حســـن النية، إذا كانت شـــروط 
العقـــد أو التصـــرف غير عادلـــة أو كان ضارًا بمصالح المســـاهمين 
تحكـــم المحكمـــة بإلزام عضو مجلـــس اإلدارة صاحـــب المصلحة 

بالتعويض وأن يردَّ إلى الشركة أيَّ ربح أو منفعة تحققت له. كما 
للمحكمة أيضًا أن تحكم بحرمانه من تولي أي منصب إداري في 
أي شـــركة أو تمثيلها لمدة ال تقل عن ســـنة واحدة، ولها أن تحكم 
ببطـــالن العقد أو التصرف. ودون اإلخالل بأحكام الفقرة )ب( من 
المـــادة )18 مكـــررًا( والمـــادة )186( مـــن هذا القانون، ُيســـأل باقي 
مجلـــس اإلدارة والمدراء بالتضامن مع صاحب المصلحة عن كل 

ذلك، إذا كانوا قد وافقوا على العقد أو التصرف.

مادة )199( فقرة )أ(:

أ- ُتعَلن دعوة المســـاهمين النعقاد الجمعيـــة العامة في جريدتين 
يوميتيـــن محليتيـــن علـــى األقـــل تصدر إحداهمـــا باللغـــة العربية 
د لالنعقاد  واألخـــرى باللغة اإلنجليزيـــة، وذلك قبل الموعـــد المحدَّ
بواحد وعشرين يومًا على األقل، ويجب أن يشتمل اإلعالن على 
جـــدول األعمال وأن يكـــون مفصالً ومتضمنـــًا المعلومات الالزمة 

وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.

مادة )201(:

يـــرأس اجتماع الجمعية العامة رئيـــس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من 
ينتدبـــه مجلـــس اإلدارة أو الجمعيـــة العامـــة لذلـــك، وال يكـــون انعقاد 
الجمعيـــة العامـــة العادية صحيحـــًا إال إذا حضره مســـاهمون لهم حق 
التصويـــت يمثلـــون أكثر مـــن نصف رأس المـــال، فإذا لـــم يتوافر هذا 
النصاب وجـــب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاٍن لذات جدول األعمال 
يعقد بعد مدة ال تقل عن ســـبعة أيام وال تزيد على خمســـة عشر يومًا 
مـــن تاريـــخ االجتماع األول. وال يكون االجتمــــاع الثانـــي صحيحًا إال 
إذا حضره مســـاهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من 30 % من 
رأس المـــال على األقل.ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد 
الحاضريـــن، ويجـــوز أال توجه دعـــوة جديدة لالجتماعيـــن األخيرين 
إذا كان قـــد ُحـــدد تاريخهما في الدعوة إلى االجتماع األول، شـــريطة 
أن يتـــم النشـــر بعدم انعقـــاد أي من هذين االجتماعيـــن في جريدتين 
يوميتين محليتين على األقل تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى 

باللغة اإلنجليزية.

مادة )212( فقرة ثانية:

ويجـــوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماعين األخيرين إذا كان قد 
ُحدد تاريخهما في الدعوة لالجتماع األول، شريطة أن يتم النشر 
بعـــدم انعقـــاد أي من هذيـــن االجتماعين في جريدتيـــن يوميتين 
محليتيـــن علـــى األقـــل تصـــدر إحداهما باللغـــة العربيـــة واألخرى 

باللغة اإلنجليزية.

مادة )215( فقرة )ب(:

ب- يجـــوز للمســـاهم أن يطلـــب أثناء نظر دعوى البطالن المشـــار 
إليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( من هذه المـــادة إلزام المدعى عليـــه أو الغير 
رات، أو فئات منها، تكون ذات  ة محرَّ بتقديـــم مـــا تحت يده من أيَّ

صلة دون الحاجة لتحديد كل محرر على حده.

مادة )215 مكرراً( فقرة )ج(:

ج- يجـــوز للمســـاهم أن يطلب أثنـــاء نظر دعوى البطالن المشـــار 
إليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( من هذه المـــادة إلزام المدعى عليـــه أو الغير 
رات، أو فئات منها تكون ذات  ة محـــرَّ بتقديـــم ما تحت يده من أيَّ

صلة دون الحاجة لتحديد كل محرر على حده.

مادة )224( فقرة ثالثة:

مـــع مراعـــاة األحـــكام والقواعـــد الصـــادرة عـــن مصـــرف البحرين 
المركـــزي، يســـتخدم االحتياطـــي اإلجبـــاري فـــي زيـــادة رأســـمال 
الشـــركة أو تغطية خســـائرها التي تتســـبب في نقصان رأسمالها. 
وإذا جـــاوز هـــذا االحتياطـــي 50 % من رأس المـــال الصادر، جاز 
للجمعيـــة العامـــة أن تقـــرر توزيـــع الزيـــادة علـــى المســـاهمين في 
الســـنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع 

أرباح على المساهمين.

مادة )261( فقرة أولى:

الشـــركة ذات المســـئولية المحدودة، هي شـــركة تتكـــون من عدد 
من األشـــخاص وال يكون كل شـــريك مســـئوالً إال بقدر حصته في 
رأس المـــال. ويجـــوز أن تمتلك من قبل شـــخص واحد طبيعي أو 

اعتباري.

مادة )268(:

يجـــب علـــى مديـــر الشـــركة، أو َمـــْن يخولـــه الشـــركاء، قيدها في 
الســـجل التجـــاري والنشـــر عنها فـــي الموقـــع اإللكترونـــي للوزارة 
المعنية بشئون التجارة، وال تكتسب الشركة الشخصية المعنوية 
إال بعـــد قيدهـــا، وال يجـــوز لهـــا قبـــل ذلـــك مباشـــرة أعمالهـــا، وكل 
تصرف يتم لحساب الشركة قبل القيد في السجل ال ُيلزم إال َمْن 
أجراه ويكون مسئوالً عنه في جميع أمواله، وإذا تعدد َمْن أجروا 

التصرف كانوا مسئولين بالتضامن.

مادة )269( فقرة أولى:

يقســـم رأســـمال الشـــركة ذات المســـئولية المحدودة إلى حصص 
متساوية.

مادة )271(:

ال يكـــون للتنـــازل عن الحصة أثر بالنســـبة إلى الشـــركاء أو الغير، 
إال مـــن وقـــت القيـــد فـــي الســـجل التجـــاري والنشـــر فـــي الموقع 

اإللكتروني للوزارة المعنية بشئون التجارة.

مادة )272(:

تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصى لهم بها.

مادة )285( فقرة )أ(:

أ - ال يجـــوز تعديل عقد الشـــركة، وال زيادة رأســـمالها أو تخفيضه 
إال بقـــرار من الجمعية العامة للشـــركاء، ويصدر بأغلبية الشـــركاء 
الحائزيـــن لثالثـــة أرباع رأســـمالها، مالـــم ينص عقد الشـــركة على 
نســـبة أعلى ومع ذلك ال يجوز زيادة التزامات الشـــركاء المالية إال 

بموافقتهم اإلجماعية.

المادة الثانية

ُتضـــاف إلى قانون الشـــركات التجارية الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )21( لســـنة 2001 مـــواد جديدة بأرقام )127 مكـــررًا(، و)127 
مكررًا 1(، و)174(، و)216 مكررًا(، و)236 مكررًا 1(، و)239 مكررًا(، 
و)319 مكررًا(، و)٣١٩ مكررًا ١(، و)362 مكررًا 1(، كما تضاف فقرة 
ثانية إلى المادة )204(، وفقرة جديدة برقم )ج( إلى المادة )312(، 

وفقرة جديدة برقم )ل( إلى المادة )٣٦٢(، نصوصها اآلتية:

مادة )127 مكرراً(:

مـــع مراعـــاة األحـــكام والقواعـــد الصـــادرة عـــن مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي، يجـــوز للشـــركة بموجـــب قرار تصـــدره الجمعيـــة العامة 
غيـــر العاديـــة زيـــادة رأســـمالها على أن تخصـــص الزيـــادة لدخول 
شـــريك اســـتراتيجي ممـــن لهـــم القدرة علـــى توفير دعـــم ملموس 
فني أو تشـــغيلي أو تســـويقي للشـــركة، وذلك بمراعاة أي شـــروط 
وضوابط يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة 
بعـــد التنســـيق مع مصـــرف البحريـــن المركزي. ويجب أن تشـــتمل 
أوراق الدعـــوة الجتمـــاع الجمعية العامة غير العادية على دراســـة 
مفصلـــة تبين مبـــررات زيادة رأس المال وجدوى إدخال الشـــريك 
االســـتراتيجي المقترح وتأثير دخوله على نســـبة ملكية مساهمي 
الشـــركة والمنافـــع المتوقعـــة نتيجـــة لذلـــك. ويجـــب إنهـــاء كافـــة 
الترتيبـــات المتعلقـــة بإدخال الشـــريك االســـتراتيجي خـــالل مدة 
أقصاها ستة أشهر من قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة 

على إدخاله كشريك استراتيجي، وإال اعتبر القرار كأن لم يكن.

 مادة )127 مكرراً 1(:

يجوز للشـــركة بموجب قرار تصـــدره الجمعية العامة غير العادية 
زيادة رأسمالها عن طريق تحويل ديون نقدية محددة إلى أسهم 
في رأســـمالها تصدر للدائنين بشرط موافقتهم، وذلك بمراعاة أي 
شروط وضوابط يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون 

التجارة بعد التنسيق مع مصرف البحرين المركزي.
ويجـــب أن تشـــتمل أوراق الدعوة الجتماع الجمعيـــة العامة غير 
العادية على دراسة مفصلة تبين جدوى وضرورة تحويل الديون 
النقديـــة إلى أســـهم في الشـــركة لصالـــح الدائنيـــن، باإلضافة إلى 

تأثير التحويل على نسبة ملكية مساهمي الشركة.

مادة )174(:

يجـــب على الشـــركة إتاحـــة المعلومات التالية بشـــأن كل مرشـــح 
لعضويـــة مجلس اإلدارة على موقعها اإللكتروني أو إرســـالها إلى 
المساهمين بشكل شخصي بأي وسيلة معتمدة ابتداًء من تاريخ 

الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة:
1 -  السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهالت األكاديمية والمهنية.

2 -  أيِّ عمـــٍل يقـــوم بـــه بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة يشـــكِّل 
منافسًة للشركة.

3 -  أســـماء الشـــركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل 
عضوية مجالس إداراتها.

4 -  أي منصب يشغله يتطلب جزء غير يسير من الوقت.
5 -  أي معلومات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية.

ويتوجب على الشـــركة إرسال كافة المعلومات لمساهمي الشركة 
بأي طريقة تراها مناســـبة، وأن تنشـــر هـــذه المعلومات على كافة 

وسائل التواصل االجتماعي للشركة، إن وجدت.
كما تلتزم الشـــركة بتضمين تقريرها السنوي وموقعها اإللكتروني 

بالمعلومات المتعلقة بكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

 مادة )216 مكرراً(:

يجوز أن يكون للشركة برنامجًا أو أكثر لتحفيز العاملين بالشركة 
من خالل تمليكهم ألسهم فيها، وعلى الشركة أن تفصح للعاملين 
عن التفاصيل الكاملة للبرنامج بما في ذلك شـــروط اســـتحقاقهم 

لتملك تلك األسهم.
ب- لمصرف البحرين المركزي إصدار ما يراه مناســـبًا من قرارات 
لتنظيـــم عمـــل برامج تملك العاملين لألســـهم بالنســـبة للشـــركات 
المســـاهمة المدرجة أو الشركات المرخص لها من قبله، كما يجوز 
للوزير المعني بشـــئون التجارة إصدار القرارات المنظمة بالنســـبة 

للشركات األخرى.

)التفاصيل في الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا
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جاللة الملك
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تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية من رئيـــس جمهوريـــة مولدوفا 

إيغـــور دودون، وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة التهنئة التـــي بعث بها 
جاللته إليه بمناسبة استقالل جمهورية مولدوفا.

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس مولدوفا



سمو رئيس الوزراء يرعى منتدى “رؤى البحرين” اليوم
برعايــة كريمــة مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، يقام اليوم )الثالثاء( عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد منتدى “رؤى البحرين.. 
رؤى مشــتركة لمســتقبل عالمــي ناجــح”، فــي دورتــه الرابعــة علــى التوالــي، بتنظيم من 

ديوان سموه وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وجريا على عادة صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء السنوية، يتفضل سموه بتوجيه رسالة 
أبرز  حول  رؤيته  سموه  يضمنها  المنتدى،  إلى 
وعالميا،  إقليميا  المستدامة  التنمية  قضايا 
والجهود التي تبذلها مملكة البحرين لدعم جهود 
المجتمع الدولي في مجال التنمية والمستدامة 
العالمي،  واالستقرار  واألمــن  السالم  وتحقيق 
ــعــقــاد الــمــنــتــدى مـــع تفشي  ــتــزامــن ان ونـــظـــرا ل
في  سموه  فسيتناول  عالميا،  كــورونــا  جائحة 

رسالته عــددا من األفــكــار واألطــروحــات حول 
عن  الناجمة  العالمية  التحديات  مواجهة  سبل 
الجائحة، وتحفيز المجتمع الدولي نحو أفضل 

سبل مواجهتها وتقليل تداعياتها.
ويتزامن انعقاد المنتدى، الذي جاء بمبادرة من 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مع الجزء 
العامة  الجمعية  اجتماعات  من  المستوى  رفيع 
لألمم المتحدة، واحتفال الجمعية العامة لألمم 
بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين  المتحدة 

لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  فيه  ويــشــارك  للمنظمة، 
ــم الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، وزيــر  األمــ
العام  المدير  الــزيــانــي،  عبداللطيف  الخارجية 
أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
اليونسكو  لمنظمة  الــعــام  المدير  غبريسوس، 
أودري أزوالي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون 
البحرين  مــركــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس  الــدولــيــة 
والطاقة  والــدولــيــة  االستراتيجية  لــلــدراســات 

الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

العام  هــذا  يعقد  الــذي  المنتدى  في  وسيشارك 
في  المستدامة  التنمية  “أهـــداف  شعار  تحت 
19”، نخبة من   - بعد جائحة كوفيد  ما  مرحلة 
المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى والخبراء 
الحائز  موكويجي  دينيس  منهم:  والمختصين، 
2018، ومحمود  لعام  للسالم  نوبل  على جائزة 
المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  الدين  محيي 
هذا  المنتدى  ويــركــز   .2030 التمويل  ألجــنــدة 
العام عبر محاوره المتعددة على أهداف التنمية 
وطرح  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  في  المستدامة 
التحديات  مواجهة  فــي  تسهم  مشتركة  رؤى 
الــراهــنــة وســبــل دعــم الــجــهــود الــدولــيــة لتنفيذ 

سمو رئيس الوزراءأجندة أهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  عقد 
االتصال  عبر  لــقــاًء  أمــس،  الزياني 
ــر  ــ ــع وزي ــي مــ ــرئـ ــمـ اإللـــكـــتـــرونـــي الـ
ــاون الـــدولـــي  ــعــ ــ ــت ــ ــة وال ــيـ ــارجـ ــخـ الـ

بجمهورية رواندا فينسنت بيروتا.
عالقات  بحث  اللقاء  أثناء  وجــرى 
بين  المشترك  والــتــعــاون  الصداقة 
البحرين وجمهورية رواندا،  مملكة 
لــلــدفــع بتلك  الــمــبــذولــة  ــجــهــود  وال
ــاق أرحـــب على  الــعــالقــات نــحــو آفـ

على  والتأكيد  كــافــة،  المستويات 
أهــمــيــة تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن فـــي شتى 
ــمــجــاالت بــمــا يــعــود بــالــنــفــع على  ال

البلدين والشعبين الصديقين.
وتـــم الــتــبــاحــث حـــول الــتــحــديــات 
ــن  ــ ــدد األمـ ــهــ ــ ــي ت ــ ــت ــ ــيـــة ال ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
إلى  إضافة  اإلقليمي،  واالستقرار 
االهــتــمــام  الــقــضــايــا ذات  مــخــتــلــف 

المشترك.

الدفع بالعالقات مع رواندا نحو آفاق أرحب
المنامة - بنا

الفريق  األركــــان  هيئة  رئــيــس  افــتــتــح 
مرشحي  دورة  النعيمي  ذيـــاب  الــركــن 
الضباط رقم 15، صباح امس، في كلية 

عيسى العسكرية الملكية.
وألقى رئيس هيئة األركان كلمة إيذاًنا 
شعوره  عن  فيها  عبر  الـــدورة  بافتتاح 
بالفخر واالعتزاز لما تضمه الدورة من 
المرشحين،  الضباط  من  وطنية  كوادر 
لعاهل  الــســامــيــة  للتوجيهات  تــنــفــيــًذا 
ــة الــمــلــك حمد  الـــبـــالد صــاحــب الــجــالل

ودعــا في ختام  آل خليفة.  بن عيسى 
التحلي  إلى  الضباط  المرشحين  كلمته 
المستمدة  النبيلة  العسكرية  باألخالق 
وقيمنا  الحنيف  اإلســالمــي  ديننا  مــن 

العربية األصيلة .
رئيس  مساعد  اللواء  االفتتاح  وحضر 
لــلــقــوى الــبــشــريــة الــركــن  ــان  هيئة األركــ
الشيخ علي بن راشد آل خليفة، ومدير 
اللواء الركن صالح  التدريب العسكري 

السعد.

رئيس األركان يفتتح دورة مرشحي الضباط 15

المنامة - بنا

اعــتــمــد وزيــــر الــتــربــيــة 
والتعليم ماجد النعيمي 
قـــــــــــراًرا بـــالـــتـــرخـــيـــص 
لـــــمـــــدرســـــة اإلبـــــــــــداع 
الــجــنــبــيــة،   – الــخــاصــة 
الــــتــــي تـــشـــتـــمـــل عــلــى 
السادس  من  الصفوف 

وحتى الثاني عشر. ونص القرار على 
المرسوم  بــأحــكــام  الــمــدرســة  ــتــزام  ال
بشأن   1998 لسنة   )25( رقم  بقانون 
والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
تنفيًذا  الصادرة  والــقــرارات  الخاصة 
ــه، والــقــوانــيــن الــســاريــة فــي مملكة  ل
الصادرة  الــقــرارات  وكافة  البحرين، 
تــنــفــيــًذا لــهــا، والـــقـــواعـــد واألنــظــمــة 
المقررة قانوًنا، بما في ذلك الحصول 
عــلــى مــوافــقــة الـــــوزارة قــبــل تعيين 
أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية، 
التي  الــمــنــاهــج  بتطبيق  وااللـــتـــزام 

ــوزارة،  ال عليها  وافقت 
وعـــــــدم تـــغـــيـــيـــرهـــا إال 
بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
ــيــة مــن  مـــوافـــقـــة كــتــاب
الــوزارة.وشــمــل الــقــرار 
تدريبي  برنامج  تنفيذ 
لــلــمــعــلــمــيــن إلطــالعــهــم 
عـــــلـــــى أهــــــــــم وآخــــــــر 
ــتــربــويــة،  ــمــســتــجــدات ال ال
وااللتزام بالطاقة االستيعابية للمبنى 
الحالي للمدرسة وعدم رفعها إال بعد 
من  كتابية  مــوافــقــة  على  الــحــصــول 
بما يتفق  المدرسة  الــوزارة، وتجهيز 
من  الحديثة  التربوية  والمتطلبات 
المواد واألجهزة والوسائل التعليمية 
الــمــتــطــورة والــكــتــب والــمــطــبــوعــات 
والــتــجــهــيــزات األخـــــرى، واســتــيــفــاء 
ــوم الـــدراســـيـــة الــمــعــتــمــدة من  ــرسـ الـ
الوزارة وعدم رفعها أو إضافة رسوم 

أخرى.

وزير التربية يعتمد قراًرا بالترخيص لمدرسة خاصة

تـحـســن فــي الـمـؤشــرات االقتـصـاديــة بالـربـــع الـثـالـــث
%  88.1 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ الـــــــــــــــواردات  ــة  ــمـ ــيـ قـ يــــرفــــع  ــس  ــ ــط ــ ــس ــ أغ ــة”:  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ “الـ

واالقـــتـــصـــاد  ــيــة  ــمــال ال وزارة  ــدت  ــ أكـ
الساعية  الــجــهــود  اســتــمــرار  الــوطــنــي 
اإليجابي  االقتصادي  النمو  لتحقيق 
من خالل إطالق العديد من المبادرات 
كافة  وتسخير  واالقتصادية  المالية 
مختلف  مـــع  لــلــتــعــامــل  اإلمـــكـــانـــيـــات 
بالخير  يعود  بما  الراهنة،  التحديات 

والنماء على الوطن والمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة المالية 
لدعم  إطالقها  تم  التي  واالقتصادية 
الخاص  القطاع  وإســنــاد  المواطنين 
ــراء تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس  ــ جـ
من  تبعها  ومـــا   )19 )كــوفــيــد  ــا  كــورون
من  لعدد  تمديد  أو  خالقة  مــبــادرات 
تنوع  دعــم  فــي  أسهمت  ــمــبــادرات؛  ال
بما  للمملكة  االقــتــصــاديــة  ــقــاعــدة  ال

أن  المستدام، كما  النمو  يحافظ على 
لألنشطة  التدريجي  االنفتاح  قرارات 
االقـــتـــصـــاديـــة بـــــدًءا مـــن شــهــر مــايــو 
الماضي انعكست إيجاًبا على عدد من 
المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي 
الربع  فــي  ملحوًظا  تحسًنا  أظــهــرت 
بالربع  2020 مقارنة  العام  الثالث من 
بعد  العام، خصوًصا  نفس  من  الثاني 
أن شهد األداء تراجًعا بنسبة 8.9 % 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 
الجائحة  تأثيرات  انعكاسات  نتيجة 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي واإلقــلــيــمــي 

والمحلي.
فبعد التراجع الشهري لقيمة الواردات 
الــجــائــحــة؛  ــة  ــداي ب مــنــذ  المملكة  إلـــى 
 88.1 بنسبة  الــواردات  قيمة  ارتفعت 

بشهر  مقارنة  أغسطس  شهر  في   %
يوليو 2020.

ــوادر تعافي  ــأن بـ ــوزارة ب ــ  ونــّوهــت ال
مع  الظهور  في  بــدأت  التجارة  قطاع 
ارتفاع أعداد الشاحنات الصادرة عن 
شهد  حيث  فهد،  الملك  جسر  طريق 
بنسبة  ا  شهريًّ ارتفاًعا  أغسطس  شهر 

21.5 % مقارنة بشهر يوليو 2020.
وأظهرت المؤشرات االقتصادية ألداء 
الــقــطــاعــات واألنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
في  ملحوًظا  البحرين تحسًنا  لمملكة 
عدة قطاعات أخرى في الربع الثالث، 
إشغال  نسبة  متوسط  ارتــفــع  حيث 
4 و5 نجوم  الــــ  الــفــنــادق فــي فــنــادق 
يوليو على  13.3 % في شهر  بنسبة 
في   % 17.6 وبنسبة  أســاس شهري، 

شهر أغسطس على أساس شهري.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ارتـــفـــعـــت عــدد 
ــريـــة فــــي جــهــاز  ــهـ الـــمـــعـــامـــالت الـــشـ

حيث  العقاري؛  والتسجيل  المساحة 
تــزايــد األعـــداد  إلـــى  الــبــيــانــات  تشير 
ا مع ارتفاعها في شهر يوليو  تدريجيًّ

يونيو،  بشهر  مقارنة   %  19.1 بنسبة 
أغسطس  شهر  في   %  21.6 وبنسبة 

مقارنة بشهر يوليو.
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  ونـــّوهـــت 
ــوطــنــي أنــهــا مــاضــيــة بــثــبــات نحو  ال
للمملكة  المنشودة  األهـــداف  تحقيق 
وتــطــلــعــاتــهــا الــتــنــمــويــة، مـــن خــالل 
المبادرات  خلق  على  الدائم  حرصها 
فـــي تحقيق  تــصــب  الـــتـــي  ــنــوعــيــة  ال
أمام  الفرص  وتعزيز  التطلعات  هــذه 
الــمــواطــنــيــن، مـــؤكـــدًة حــرصــهــا على 
في  تصب  الــتــي  ــمــبــادرات  ال تحقيق 
دعـــم الــمــواطــنــيــن والــقــطــاع الــخــاص 
ــذه الـــظـــروف  ــل هــ ــي ظـ خـــصـــوًصـــا فـ
مـــن أجــــل مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق الــنــمــو 

االقتصادي للمملكة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

دور مهــم للصـحـافــة البحريـنـيــة فــي تـعـزيــز المـنـجــزات
ــة  ــي ــم ــن ــت ــي مـــســـيـــرة ال ــ ــاء فـ ــ ــركـ ــ ــا شـ ــهـ ــيـ ــون فـ ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ــد: ال ــ ــه ــ ــع ــ ســـمـــو ولــــــي ال

النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد 
صاحب  الـــــوزراء  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
البحرينية دورا مهما  خليفة، أن للصحافة 
في تعزيز المنجزات الوطنية والمكتسبات 
مختلف  فــي  الــبــحــريــن  لمملكة  التنموية 
المجاالت، منوًها أن العاملين في الصحافة 
في  شــركــاء  المختلفة  ــالم  اإلعــ ووســائــل 
لما يقدمونه من إسهامات  التنمية  مسيرة 
واضــحــة عــبــر تــأديــة رســالــتــهــم بــكــل عــزم 
وإخــــالص فــي الـــظـــروف كــافــة بــمــا يعود 

بالنفع على الوطن والمواطنين.
ُبعد  لــدى لقاء سموه أمــس عن  جــاء ذلــك 
نيوز”  ديلي  “جلف  صحيفة  تحرير  رئيس 
جورج وليامز، بمناسبة انتهاء فترة عمله، 
إذ أثنى سموه على ما قدمه رئيس التحرير 

البحرين،  مملكة  فــي  عمله  مسيرة  أثــنــاء 
متمنًيا له التوفيق والنجاح.

الوطنية  للصحافة  أن  إلــى  سموه  وأشـــار 
تنوير  فــي  ورائــــدا  مهما  دورا  الــمــســؤولــة 
عبر  الوطنية  الجهود  ورفــد  الــعــام،  الـــرأي 
الــتــغــطــيــات الــمــســتــمــرة لــلــمــنــجــزات الــتــي 
تحققها المملكة على األصعدة كافة، مؤكًدا 

حافل  تــاريــخ  مــن  الصحافة  بــه  تتمتع  مــا 
الصحافة  مؤسسو  قدمه  ما  عبر  بالعطاء 
الصحافيين  من  تبعتهم  التي  األجيال  أو 
الذين هم محل فخر وتقدير لدى الجميع. 
الــصــحــافــة سيظل  دور  أن  ســمــوه  مــنــوًهــا 
تسعى  التي  كافة  التنمية  لمسارات  داعًما 

المملكة لتحقيقها.

صحيفة  تحرير  رئيس  أعــرب  جانبه،  من 
ــوز” عـــن خـــالـــص شــكــره  ــيـ “جـــلـــف ديـــلـــي نـ
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
من  يوليه سموه  ما  على  الـــوزراء  مجلس 
اهتمام وحرص على تعزيز دور الصحافة 

الوطنية وتطويرها على الصعد كافة.

المنامة - بنا

بمشاركة مسؤولين 
دوليين ونخبة من 
الخبراء والمختصين

 ماجد النعيمي



رأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.

بأهميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  وأشـــاد 
المضاميـــن والتوجهات والـــرؤى التي 
اشـــتملت عليهـــا الكلمة الســـامية التي 
وجههـــا عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمام 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة في 
دورتها الخامســـة والســـبعين، مشـــيًدا 
المجلـــس بالرســـالة الحضاريـــة التـــي 
وجهتهـــا مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
الخطـــاب الملكي الســـامي إلـــى العالم 
الســـالم  علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن 
العالمـــي باعتبـــاره الضمانـــة األفضـــل 
ودعـــوة  جميعـــًا  الشـــعوب  لمســـتقبل 
جاللـــة العاهـــل إلى تنحيـــة الخالفات 
وتقويـــة مجـــاالت التكاتف اإلنســـاني 
لمواجهـــة التحديـــات الصحيـــة ورفع 
جاهزيـــة الـــدول المســـتقبلية للوقاية 
وتوســـيع  المخاطـــر  هـــذه  مثـــل  مـــن 
الجهـــود لتحقيـــق االزدهار اإلنســـاني 
بتقوية مجـــاالت التضامـــن والتوافق 

تحت مظلة األهداف العالمية.
 كما ثّمـــن مجلس الوزراء عالًيا تناول 
لكافـــة  الســـامي  الملكـــي  الخطـــاب 
القضايـــا التي تهـــم األمة العربية وفق 
رؤية مملكة البحرين الشاملة وثوابت 
وأهمهـــا  ـــا  ودوليًّ ـــا  إقليميًّ سياســـاتها 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
والشـــامل  العـــادل  الســـالم  لتحقيـــق 
لقيـــام الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشـــرقية اســـتناًدا 

إلى مبادرة السالم العربية. 
بعدها أشـــاد مجلس الـــوزراء باإلقبال 
الســـريرية  للتجـــارب  التطـــوع  علـــى 

والقيـــم  المعانـــي  أبـــرزت  والتـــي 
اإلنســـانية التـــي يتحلى بهـــا المجتمع 
البحرينـــي من أجل خدمة اإلنســـانية، 
منوًهـــا المجلس باإلنجـــاز الذي يبعث 
بالوصـــول  واالعتـــزاز  الفخـــر  علـــى 
خـــالل  متطـــوع  آالف   6000 إلـــى 
فتـــرة 6 أســـابيع مـــن بـــدء التجـــارب 
الســـريرية فـــي المملكـــة، بمـــا يعكـــس 
وعـــي المجتمع وتســـابق أفـــراده على 
تلبيـــة الواجـــب الوطنـــي واإلنســـاني 
دعًمـــا للجهـــود الوطنيـــة للقضاء على 
فيـــروس كورونا، وحث المجلس على 
المواصلـــة بذات الوتيـــرة لالنتهاء من 
1700 متطوع إضافي بما يســـهم في 
إنجاح هذه التجربة بإيجاد عالج آمن 

وفعال ضد فيروس كورونا. 
الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
باإلســـهامات المتميـــزة فـــي المجاالت 
والتقديـــر  والدبلوماســـية  اإلنســـانية 
الســـمو  المســـتحق لصاحـــب  الدولـــي 
األميـــر صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح 
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة وهـــو 
مـــا يعكس إنجـــازات ســـموه والتقدير 
واالحترام العالمـــي الكبير واالعتراف 
بجهود سموه لصالح البشرية جمعاء.

ثـــم دعـــا مجلس الـــوزراء إلـــى خفض 
أذربيجـــان  بيـــن  والتصعيـــد  التوتـــر 
وأرمينيا في منطقة ناغورني كاراباخ 
واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية 
لحـــل الخالفـــات فـــي إطـــار القانـــون 
الدولـــي وقـــرارات مجلـــس األمـــن بما 
يحقق األمن واالســـتقرار في المنطقة 

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراءوالعالم.

المنامة - بنا

التكفل 3 أشهر بدفع 50 % من رواتب البحرينيين في “الخاص” للقطاعات األكثر تضرًرا
ـــعوب ـــة للش ـــام ضمان ـــم أن الس ـــالتنا للعال ـــت رس ـــك نقل ـــة المل ـــة جال ـــوزراء: كلم ـــس ال مجل

دفع 50 % من 
رواتب 524 

عاملة برياض 
األطفال ودور 

الحضانة لـ 3 
أشهر

تكليف لجنة 
لمتابعة إجراءات 

تشديد الرقابة 
على صرف 

األدوية في 
الصيدليات

الحث على 
االنتهاء من 

1700 متطوع 
إضافي للقاح 

إليجاد عالج آمن 
لكورونا

تصنيف المنامة 
بأنها األكثر 
جاذبية من 

الناحية المالية 
من بين 150 

مدينة

نمو قطاع 
الخدمات 

الحكومية بنسبة 
0.1 % مدفوًعا 

بالمصروفات 
و“الكهرباء”

استحداث 
تأشيرة متعددة 
السفرات للرعايا 

األميركيين 
صالحة لمدة 10 

سنوات

وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر 
بن عيســـى الناصر عقـــب اجتماع مجلس 
الـــوزراء الـــذي عقـــد صباح أمس عـــن ُبعد 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بالتصريـــح 

التالي: 
 نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات المدرجـــة 
علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ بشـــأنها من 

القرارات ما يلي: 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــذًا  أوالً:   
الســـامية لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
بتوحيـــد الجهود الوطنية على المســـتوى 
انتشـــار  انعكاســـات  لمواجهـــة  المحلـــي 
فيـــروس كورونـــا كوفيـــد - 19 عالميـــًا بما 
يحافـــظ علـــى صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
قرر مجلـــس الـــوزراء أن تتكفل الحكومة 
البحرينييـــن  رواتـــب  مـــن   %  50 بدفـــع 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  عليهـــم  المؤمـــن 
للقطاعـــات األكثـــر تضـــررًا لمـــدة 3 أشـــهر 
بـــدءًا مـــن أكتوبر 2020، وسيســـتفيد منه 
23 ألـــف عامـــل بحريني و4 آالف منشـــأة، 
وضمـــن هـــذا الصـــدد فقد وافـــق المجلس 
علـــى مشـــروع قانـــون بإضافة بنـــد جديد 
برقـــم )5( إلى الفقرة )ج( من المادة )8( من 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )78( لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطـــل والتوصيـــة 
بإصـــداره وفـــق المادة )38( من الدســـتور، 
كما وافق مجلس الوزراء على دفع 50 % 
من رواتب ما مجموعه 524 من العامالت 
فـــي ريـــاض األطفـــال ودور الحضانـــة من 
غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشـــهر بدءًا من 
أكتوبـــر 2020، كمـــا قـــرر المجلـــس تمديد 
دعـــم األجـــور المقـــدم من صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( لمـــدة 3 أشـــهر إضافيـــة ابتـــداًء 
دينـــارا   150 بواقـــع   ،2020 أكتوبـــر  مـــن 
شـــهريًا لدعـــم 950 مـــن ســـواق ســـيارات 
األجرة وســـواق النقل المشترك والباصات 
والحافـــالت و829 مدرب ســـياقة من غير 
المؤمن عليهم، وقرر مجلس الوزراء أيضًا 

اعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من 
دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية 

ابتداء من أكتوبر 2020. 
ثانيًا: بناًء على توصية اللجنة التنســـيقية 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس  وافـــق  فقـــد  الـــوزراء  مجلـــس 
الـــوزراء علـــى مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
بعض أحكام القانون رقم )3( لســـنة 2005 
بشـــأن التعليم العالي، وتهدف التعديالت 
إلـــى فصـــل الجهـــة الرقابيـــة للقطـــاع عن 
الجهة التشـــغيلية من خـــالل إعادة هيكلة 
مجلس التعليم العالي ومنحه اســـتقاللية 
حيـــث  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  عـــن 
سيســـهم مشـــروع القانون في تحول دور 
مجلـــس التعليـــم العالـــي مـــن مشـــغل إلى 
مراقـــب عبـــر التوســـع بمهامـــه مـــن حيث 
اإلشـــراف والرقابـــة علـــى قطـــاع التعليـــم 
العالـــي بجانبيـــه التطبيقـــي واألكاديمـــي، 
وتطوير سياسات واستراتيجيات القطاع 
لتمكيـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
تحســـين أدائها والتشجيع على االستثمار 
فيهـــا، وغيرهـــا مـــن التعديـــالت الهادفـــة 
إلـــى المضـــي قدًمـــا فـــي مشـــروع تطوير 
التعليـــم والتدريب بمـــا يواكب التطورات 
المتســـارعة فـــي قطاع التعليم وتحســـين 
أداء مؤسســـات قطـــاع التعليم العالي في 

المملكة.
ثالثـــًا: بناًء علـــى التقرير الـــذي تم إعداده 
بأمـــر مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
من اللجنة التي وجه ســـموه إلى تشكيلها 
لمراجعة القوانيـــن واألنظمة واإلجراءات 
بمـــا يكفـــل تشـــديد الرقابة علـــى عمليات 
صـــرف األدوية في الصيدليات الحكومية 
الســـمو  صاحـــب  كلـــف  فقـــد  والخاصـــة، 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لجنة 
برئاســـة وزير المالية واالقتصـــاد الوطني 
ووزير شـــئون مجلسي الشـــورى والنواب 
ووزيـــر شـــئون الكهرباء والمـــاء وممثلين 

عـــن مكتـــب النائـــب األول لرئيس مجلس 
والمجلـــس  الداخليـــة  ووزارة  الـــوزراء 
تنفيـــذ  متابعـــة  تتولـــى  للصحـــة  األعلـــى 
ا والتأكد  ا وتشريعيًّ ا وإداريًّ التوصيات فنيًّ
من اتخـــاذ اإلجـــراءات الفوريـــة المتعلقة 
بالمحاســـبة والحوكمة وكافة اشـــتراطات 
ومراجعـــة  والبيـــع  والتوزيـــع  التخزيـــن 
ومراجعـــة  المخـــدرة  وخاصـــة  األدويـــة 

القوانين واألنظمة ذات العالقة.
رابًعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
النـــواب  مجلـــس  إلـــى  ترفـــع  حكوميـــة 
إلعمـــال أثـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية 
لجنتـــي  أعمـــال  ســـقوط  بخصـــوص 
التحقيـــق البرلمانيتين في أســـباب الركود 
االقتصادي، وبشأن عدالة معايير التوزيع 
للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات 
االســـكانية ومراعـــاة الشـــروط الفنية في 
تنفيـــًذا  االســـكانية  الوحـــدات  تصميـــم 
للحكـــم الصادر مـــن المحكمة الدســـتورية 
فـــي الطلـــب رقـــم )ط.ح /  1/  2020( لســـنة 
)18( قضائيـــة بجلســـة األربعاء 9 ســـبتمبر 
2020 والتـــي عرضها نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيـــس اللجنة الوزارية للشـــئون 

القانونية والتشريعية. 
خامًسا: وافق مجلس الوزراء على تعديل 
قانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل األمـــوال 
بالمرســـوم  الصـــادر  اإلرهـــاب  وتمويـــل 
بقانـــون رقم )4( لســـنة 2001 الـــذي قدمه 
وزيـــر الداخليـــة، وتأتـــي هـــذه التعديالت 
مجموعـــة  توصيـــات  تنفيـــذ  إطـــار  فـــي 
العمل المالـــي )الفاتف( وامتثاالً لتوصيات 
العمـــل المالـــي والمعاييـــر الدوليـــة، وقـــرر 
المجلـــس الموافقـــة علـــى مشـــروع قانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم رقم )4( 
لســـنة 2001 بشـــأن حظر ومكافحة غسل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب مـــع التوصية 
مـــن   )38( المـــادة  حكـــم  وفـــق  بإصـــداره 
الدســـتور. ومن أهم األحكام التي تضمنها 
التعديل هو إعادة تعريف األموال لتشمل 
والمـــوارد  والممتلـــكات  األصـــول  جميـــع 
االقتصاديـــة أًيا كانت وصفها أو طبيعتها، 

وتوحيد تعريف اإلرهاب مع قانون حماية 
المجتمـــع من األعمـــال اإلرهابية، وتعديل 
اختصاصـــات لجنة وضع سياســـات حظر 

ومكافحة غسل األموال وغيرها. 
سادًســـا: وافق مجلس الوزراء على إعادة 
يصبـــح  بحيـــث  الداخليـــة  وزارة  تنظيـــم 
المركز الوطني لألمن السيبراني من ضمن 
الهيكل التنظيمي لـــوزارة الداخلية ويتبع 
وزير الداخلية، ويتكون الهيكل التنظيمي 
للمركـــز من رئيـــس تنفيـــذي بدرجة وكيل 
وزارة ويتبعـــه نائـــب الرئيـــس للعمليـــات 
الســـيبرانية بدرجـــة وكيل مســـاعد وعدد 
مـــن اإلدارات، وذلـــك فـــي ضـــوء المذكرة 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض من معالـــي وزير 

الداخلية. 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ســـابًعا: 
تعديل قانون قواعد التســـجيل والسالمة 
والمراقبة المتعلقة بالسفن الصغيرة وذلك 
بإســـناد قواعـــد التســـجيل والســـالمة إلى 
شـــئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت، فـــي حين يتم 
إســـناد الـــدور األمنـــي إلى خفر الســـواحل 
بـــوزارة الداخليـــة والـــذي عرضـــه معالـــي 
وزيـــر الداخليـــة، وأقـــر المجلس مشـــروع 
قانون بشـــأن قواعد التســـجيل والسالمة 

والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثامًنـــا: 
اســـتحداث تأشـــيرة ســـياحية إلكترونيـــة 
 10 لمـــدة  صالحـــة  الســـفرات  متعـــددة 

ســـنوات وبنفس الرســـوم الحالية الممتدة 
لمدة 5 ســـنوات لرعايـــا الواليات المتحدة 
األميركية وتسمح لحاملها البقاء 90 يوًما 
ا، وذلك  على أن يتم التقديـــم لها إلكترونيًّ
فـــي ضوء ما عرضه وزيـــر الداخلية، وأقر 
المجلـــس مشـــروع قـــرار يصدر عـــن وزير 
الداخليـــة يعـــدل القـــرار رقـــم 196 لســـنة 
2014 بشـــأن الرســـوم الخاصـــة بخدمـــات 
والجـــوازات  للجنســـية  العامـــة  اإلدارة 

واإلقامة.
تاســـًعا: اطلع مجلس الوزراء على التقرير 
االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع 
الثاني مـــن العام 2020، الذي عرضه وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني وعكس األداء 
االقتصادي وأبرز المؤشـــرات االقتصادية 
للقطاعـــات الحيويـــة فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
العـــام  منـــذ مطلـــع  وانعـــكاس تداعياتهـــا 
المحلـــي  الناتـــج  ســـجل  حيـــث  الحالـــي، 
اإلجمالـــي تراجًعـــا بلغـــت نســـبته 8.9 % 
ســـنوي،  أســـاس  علـــى  الثابتـــة  باألســـعار 
ا بمعدل  فيما ســـجل القطـــاع النفطي نمـــوًّ
ســـنوي بلـــغ 3.2 % باألســـعار الثابتـــة، أما 
بالنســـبة للقطـــاع غير النفطي فقد ســـجل 
تراجًعا في النمو الســـنوي بنسبة 11.5 % 
باألســـعار الثابتة لتبدو تداعيات الجائحة 
أكثـــر وضوًحا، فيمـــا نما قطـــاع الخدمات 
الحكوميـــة، وهـــو ثالـــث أكبـــر القطاعـــات 
غيـــر النفطية من حيث نســـبة المســـاهمة 
فـــي الناتج اإلجمالي المحلي، حيث شـــهد 
ا طفيًفا بلغت نســـبته 0.1 %  القطـــاع نمـــوًّ
مدفوًعـــا بارتفـــاع مصروفـــات الحكومـــة 
مـــع  للتعامـــل  الطـــوارئ  ومصروفـــات 
الجائحة وقطـــاع الكهربـــاء والماء والذي 

نما بنسبة 34.9 %..
وأظهـــرت المؤشـــرات أن القطاعـــات غيـــر 
الناتـــج  فـــي  مســـاهمة  األكثـــر  النفطيـــة 
المحلـــي اإلجمالـــي بالتوالـــي هـــي قطـــاع 
المشـــروعات المالية بنسبة بلغت 16.8 % 
وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 
14.4 % يليـــه قطاع الخدمات الحكومية 

بنسبة 14.3 %.
وبحسب مؤشرات التنافسية فقد احتلت 
ـــا  عربيًّ الثانـــي  المركـــز  البحريـــن  مملكـــة 
ا كأكثر االقتصادات  والمركز األول خليجيًّ
حريـــة بمؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة فـــي 
العالـــم 2020 الصـــادر عـــن معهـــد فريـــزر 
المؤسســـات  دعـــم  مـــدى  يقيـــس  والـــذي 
)Fraser Institute( والسياســـات للحريـــة 

االقتصادية في 162 دولة حول العالم. 
تحســـًنا  البحريـــن  مملكـــة  حققـــت  كمـــا 
ملحوًظا في عدد من المؤشـــرات الفرعية 
ضمن مؤشر االبتكار العالمي 2020، حيث 
تقـــدم أداء المملكـــة بواقـــع 24 مرتبة في 
والمنافســـة  “التجـــارة  الفرعيـــة  الركيـــزة 
وحجم الســـوق”، كمـــا تم تصنيـــف مدينة 
المنامـــة علـــى أنهـــا األكثـــر جاذبيـــة فـــي 
العالـــم مـــن الناحيـــة المالية مـــن بين 150 
 AIRINC’s مدينـــة ضمن المؤشـــر الدولـــي
Global 150 Cities Index 2020 الصادر 
يقيـــس  والـــذي   ،AIRNIC مؤسســـة  عـــن 
الرواتـــب المحليـــة وتكاليـــف  مســـتويات 
مـــدى  تقييـــم  فـــي  وظروفهـــا  المعيشـــة 

جاذبية كل مدينة للعيش فيها.
وفي بنـــد التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علًما بنتائج المناسبة رفيعة المستوى عن 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي تلقـــى 
جاللـــة العاهـــل المفدى الدعوة للمشـــاركة 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  معالـــي  مـــن  فيهـــا 
المتحـــدة وأنـــاب جاللته الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء لحضورهـــا. كمـــا اطلـــع المجلس 
على نتائج اجتمـــاع وزراء التعليم العرب 
مـــن خالل تقريـــر وزير التربيـــة والتعليم، 
كمـــا أخـــذ المجلس علًما بنتائـــج االجتماع 
ونتائـــج  التجـــاري  التعـــاون  للجنـــة   )59(
االجتمـــاع )47( للجنـــة التعـــاون الصناعي 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لـــدول مجلـــس 
 112 الـــدورة  اجتمـــاع  ونتائـــج  العربيـــة، 
الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس 
العالميـــة والتـــي عرضهـــا وزيـــر الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.

قرارات المجلس
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إطالق شهـادة فحص “كورونا” عبر تطبيق “مجتمع واعي”
ـــهر ـــا ش ـــض عليه ـــم يم ـــلبية” ول ـــة “س ـــون النتيج ـــتراط أن تك ـــع اش ـــص م ـــر فح ـــى آخ ـــاء عل ـــا بن إصداره

أعلن الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونيـــة محمد القائد عن 
تدشـــين خدمـــة إصـــدار شـــهادة الفحص 
PCR Cer� لفيـــروس كورونـــا  )المســـبق 
tificate( عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  مـــن  للمســـافرين 
دول العالـــم، وذلك بالشـــراكة مع الجهات 
المعنية فـــي البحرين، موضًحا أنه قد تم 
إتاحة الخدمـــة اإللكترونية الجديدة عبر 
النســـخة المحدثـــة مـــن تطبيـــق “مجتمع 
واعـــي”، وأن هـــذه الخطـــوة قـــد جـــاءت 
فـــي إطـــار تنظيـــم إجـــراءات الســـفر من 
المملكة إلى بقيـــة دول العالم عبر إصدار 
شـــهادة )PCR Certificate( فـــي تطبيـــق 
“مجتمـــع واعـــي” بصيغة موحـــدة لجميع 
المستشـــفيات الحكوميـــة والخاصـــة في 

مملكة البحرين.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية بأنه يمكن إصدار 
الشـــهادة بنـــاًء علـــى آخـــر فحص قـــام به 
مقدم الطلب فقط مع اشـــتراط أن تكون 
نتيجـــة الفحص “ســـلبية” ولم تمض على 
فترة إجراء الفحص أكثر من شـــهر حيث 
الختبـــارات  الشـــهادة  إصـــدار  يمكـــن  ال 

الفحص القديمة. 
PCR Cer� شـــهادة  إن  القائـــد  وقـــال   (

شـــهادة  تعتبـــر  اإللكترونيـــة   )tificate
رســـمية ومعتمـــدة فـــي مملكـــة البحرين، 
التصديـــق  علـــى  الحصـــول  تتطلـــب  وال 
مـــن جانـــب الجهـــات المختصـــة، ويمكن 
للمســـافرين مـــن مملكـــة البحريـــن تقديم 
طلب الحصول عليها مباشرة بعد استالم 

نتائج الفحص المختبري والتي ســـتظهر 
فـــي التطبيق خالل 24 ســـاعة من إجراء 
الفحـــص، ثـــم اختيـــار آخـــر فحـــص قـــام 
مقـــدم الطلب بإجرائـــه، ومن ثـــم اختيار 
عـــرض الشـــهادة بصيغـــة )PDF( للطباعة 

 QR( أو عـــرض رمز االســـتجابة الســـريعة
.)Code

للمســـافرين  يمكـــن  أنـــه  القائـــد  وذكـــر   
مـــن البحريـــن عـــرض الشـــهادة الرســـمية 
والمعتمدة عند منافذ الدول عند الدخول 
اعتمـــاد  لفتـــرة  مراعاتهـــم  ضـــرورة  مـــع 
شـــهادة الفحص المسبق لفيروس كورونا 
التـــي  الـــدول  فـــي   )PCR Certificate(
يســـافرون إليها، واتباع إجـــراءات إعادة 
الفحـــص في حال تم تجـــاوز هذه الفترة 
وفًقا لتعليمات وإجراءات كل بلد، منوًها 
بضـــرورة أن يقـــوم كافة مقدمـــي طلبات 
الحصـــول على شـــهادة الفحص المســـبق 
الشـــهادة،  بطباعـــة  كورونـــا  لفيـــروس 
وتوفيرها كنســـخة ورقيـــة وعرضها على 
المعنين حال وصولهم إلى منافذ الدول.
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المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
المديريـــة  أن  المحـــرق  محافظـــة 
وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
تمكنـــت من ضبـــط 5 نســـاء يحملن 
بتقديـــم  لقيامهـــن  عربيـــة  جنســـية 
خدمة المســـاج بما يخالف القرارات 
الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمنع 

انتشـــار فيروس كورونـــا، وذلك في 
أحد الفنادق بمحافظة المحرق.

اإلدارة  تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأشـــار 
تـــم  الشـــأن،  هـــذا  عـــن  معلومـــات 
مباشـــرة أعمـــال البحـــث والتحـــري 
التي أسفرت عن ضبط المذكورات، 
إذ تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 5 نساء يزاولن المساج خالًفا لالحترازات

إلى أين ستصل المياه في البحريـن عام 2100؟
دراســـات تؤكـــد اختفـــاء 65 % مـــن أراضـــي المملكـــة بعـــد 80 عـــام

“نــص ســاعة مطــر.. والبحريــن تغــرق”... “أمطــار رعديــة غزيــرة تغرق 
شــوارع البحرين”... عناوين صحفيــة اعتيادية تخرج بها الصحف كل 
عام، بكنايات تصف الحال السنوي لألمطار والذي تتسّبب في تحويل 

الكثير من المناطق والشوارع والساحات إلى برك آسنة غزيرة.

لكن الشـــاهد باألمر، ماذا لو طفت 
مياه البحر نفسها، وتسللت بهدوء 
أو بصخـــب ربما إلى اليابســـة، إلى 
مـــا  والقـــرى،  والمـــدن  الشـــوارع، 
الذي ســـيحدث حينهـــا؟ وما الذي 

سنفعله؟
 22 الموافـــق  الســـبت  يـــوم  فـــي 
2019 رصـــد  العـــام  مـــن  ســـبتمبر 
ا لميـــاه  مواطنـــون ارتفاًعـــا نســـبيًّ
البحر في بعض سواحل البحرين، 
كساحل المالكية، والزالق والعكر، 
والدرة، حيث غطت المياه أجزاء 
منها حتى نفذت إلى بعض أكشاك 
وصفهـــا  بصـــورة  هنالـــك،  الباعـــة 
مســـتذكرين  بالمرعبـــة،  البعـــض 
بهـــا حادث تســـوماني والـــذي دّمر 
وأبـــاد الكثيـــر من المـــدن وأزهقت 

األرواح.
هـــذا الحادث يقودنـــا بالذاكرة إلى 
حادثة أقدم، شهدتها شوارع قرى 
عســـكر، جـــو، المالكيـــة، المعاميـــر 
العـــام 2007، إذ رصـــد مواطنـــون 
ارتفاًعـــا ملحوًظـــا لمنســـوب مياه 
البحـــر ألمتـــار عديـــدة بعيـــدة عن 
الســـاحل، خصوًصـــا فـــي مناطـــق 
عســـكر وجـــو، علًمـــا بأنـــه كان قـــد 
بتلـــك  شـــبيهه  حـــوادث  ســـبقتها 
الفترة، ولكن بشـــكل أكبر، بكل من 

سلطنة عمان وايران.
فـــي األثناء، أفادت دراســـة علمية 
خلـــص بها عـــدد مـــن األكاديميين 
فـــي  المختصيـــن  والخليجييـــن 
علـــوم البيئة والبحـــار العام 2011 
بأن هناك دول ساحلية عديدة في 
العالم، ســـتفقد أجزاء منها بسبب 
ارتفاع منســـوب ميـــاه البحر، منها 

البحرين وبنسبة 11 %.
وتوقعت الدراســـة والتـــي أعدتها 
صباح الجنيـــد من جامعة الخليج 
مـــن   %  18 تكـــون  بـــأن  العربـــي 
المناطق المبنية والصناعية والتي 
تشـــكل 2 % من المســـاحة الكلية 
بســـبب  المـــاء،  تحـــت  لألراضـــي 
ارتفاع منســـوب المياه بنسبة 0.3 

متر.
تفقـــد  أن  الدراســـة  توقعـــت  كمـــا 
البحريـــن 65 % مـــن أراضيها غير 
المغمـــورة بحلـــول العـــام 2100م، 
البحـــر  منســـوب  ارتفـــاع  بســـبب 
بنســـبة خمســـة أمتـــار عن ســـطح 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرة  األرض، 
وضـــع اســـتراتيجيات للتكيف مع 
التقلبـــات المناخية لزيادة المرونة 
خـــالل الســـنوات المقبلـــة، ووضع 
تحديـــد  فـــي  السياســـات  هـــذه 
وتصميـــم وتنفيذ تدابيـــر التكيف 

المحتملة.
ولفتـــت إلى أن التكاليف ســـتكون 
ا لعمليـــة التكيـــف مـــع  عاليـــة جـــدًّ
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر في 
أن  وينبغـــي  القريـــب،  المســـتقبل 
يكون مواجهة هـــذا الخطر بصفة 
التحـــدي  لمواجهـــة  االســـتعجال 

المتمثل في تغير المناخ.
ـــا  تلقائيًّ تقودنـــا  الدراســـة،  هـــذه 
إلى تقريـــر صحفي نشـــره الموقع 
أخيـــًرا،  لـــوق(  )لوبـــي  اإلخبـــاري 
اإلعالميـــة  المنصـــات  وتداولتـــه 
والـــذي أشـــار بـــأن تفاقـــم ظاهـــرة 
االحتبـــاس الحراري، ســـيؤدي مع 
الوقت إلى ارتفاع مســـتوى سطح 
البحر بشـــكل جاد يهـــدد البحرين، 

كونهـــا تتكـــون مـــن أرخبيـــل مـــن 
الجزر، الفًتا إلى احتمالية غرق ما 
نســـبته )27 65�% %( من أراضي 

المملكة بحلول العام 2100.
وينصح التقرير المذكور البحرين، 
بتنفيـــذ سياســـات وقائيـــة بيئيـــة 
التغيـــر  مخاطـــر  لتفـــادي  شـــاملة 
بتجـــارب  مستشـــهًدا  المناخـــي، 
ســـلطنة عمـــان، واندونيســـيا بهذا 

المضمار.
وفي تصريح لـ”البالد” قال أســـتاذ 
بجامعـــة  التطبيقيـــة  الفيزيـــاء 
إن  الناصـــر  وهيـــب  البحريـــن 
األول  البـــالغ  قّدمـــت  البحريـــن 
أمـــر  وهـــو  والثالـــث،  والثانـــي 
مطلوب كل 5 ســـنوات بـــأن تقدم 
كل دولة بالغهـــا، منها حصر كمية 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون بهـــا ألنهـــا 
العنصر األساســـي فـــي االحتباس 
الحراري، وفق آلية معينة لحســـبة 
هـــذه النســـبة، ثـــم يحدد لهـــم آلية 

التعايش والعالج لذلك.
وأضاف الناصر “من ضمن النماذج، 
أن تحدد كل دولة تأثيرات ارتفاع 
منـــاخ المنطقـــة عليهـــا، مـــن تزايد 
لألمراض، أو خروج أوبئة جديدة، 
أو أمطـــار كثيـــرة، رطوبـــة تزيـــد، 
وغيرها، ومـــن ضمنها، احتماليات 
ارتفـــاع  مـــع  المتوقعـــة،  النتائـــج 
جبـــال  وذوبـــان  األرض  حـــرارة 
الجليـــد، ومدى إمكانية تأثير ذلك 
علـــى ارتفاع منســـوب مياه البحر، 
والتي تصل وفق الدراسات حتى 

المتر الواحد”.

وزاد “تتبع هذه الدراسات سيحدد 
الضرر المتوقع، وإلى أين قد تصل 
المياه في حالة وصولها إلى المتر 
الواحد، وهـــو أمر مطروح بنماذج 
رياضيـــة بحـــال اســـتمرار الوضـــع 
فـــي  المتوقعـــة  نتائجهـــا  الراهـــن، 

العام 2100”.
النمـــاذج  “هـــذه  الناصـــر  وأردف 
الرياضية مأخوذة اآلن من البالغ 
الثالث، وعليه يجب أن تستعرض 
للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس  علـــى 
وبحيـــث  عالمـــي،  محكـــم  وعلـــى 
تـــدرس بشـــكل منطقـــي وعميـــق، 

وليس جزاًفا”.
درجـــة  ارتفـــاع  “موضـــوع  وتابـــع 
حـــرارة األرض أمـــر قائـــم وواقـــع، 
والعـــام الماضـــي ارتفعـــت حـــرارة 
األرض بشكل كبير وغير مسبوق، 
ولقد رصد ارتفـــاع درجة الحرارة 
في القطب الشمالي الى 32 درجة 
ا، قـــد يؤدي  وهـــو أمـــر خطير جـــدًّ
إلى خروج فيروسات مدفونة في 
الجليد، مسببة بأمراض جديدة ال 

نعلم عنها شيًئا”.
وقـــال “تفاقـــم األوضـــاع البيئيـــة 
نســـبة  مـــن  يزيـــد  قـــد  الراهنـــة، 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  األمطـــار 
العربـــي الى 15 %، وهو أمر جيد، 
ولكن اإلشـــكالية هو بنزولها دفعة 
واحـــدة بدالً مـــن أن تكون موزعة 
على العام بأكملـــه، تماًما ما حدث 
بالســـودان أخيـــًرا، وفـــي الواليات 

المتحدة األميركية”.

تساوي ساعات النهار بالليل أمس... والنهار يبدأ بالنقصان
كشــف رئيــس الجمعيــة الفلكيــة البحرينيــة أســتاذ الفيزيــاء التطبيقيــة بجامعــة 
البحرين وهيب الناصر عن أن يوم أمس االثنين 28 سبتمبر الجاري، تساوت فيه 
ساعات النهار مع ساعات الليل بواقع 12 ساعة لكل منهما حيث أشرقت الشمس 

في الساعة 5:28 صباحا وغربت الساعة 5:28 مساء!

غيـــر  علـــى  هـــذا  أن  الناصـــر  وأضـــاف 
المتوقـــع حيـــث مـــن الناحيـــة الفلكيـــة 
الحسابية تتساوى ساعات الليل والنهار 
في يـــوم االعتدال الخريفي أو الربيعي 
حيث في هذين التاريخين تكون درجة 
ميالن الشـــمس تســـاوي صفـــر وبالتالي 
عند حل معادلة طول ســـاعات ســـطوع 

الشمس يكون الجواب 12 ساعة!.
ونفى رئيس الجمعية الفلكية البحرينية 
وجـــود أي خطأ فـــي المعـــادالت مرجًعا 
الســـبب في ذلـــك الى األســـباب التالية: 
أوال ارتفـــاع الموقع الذي يتم فيه رصد 

الشـــمس؛ فـــإن كان مرتفعـــا تـــم رؤيـــة 
غروب الشـــمس متأخرا وربما يصل إلى 
5 دقائـــق إذا كان ارتفـــاع الموقـــع 1 كم 
من سطح البحر - أي أن إجمالي الفارق 
فـــي هذا اليوم هـــو 10 دقائق في طول 
ساعات النهار )6 دقائق عند الشروق و5 

دقائق عند الغروب( .
ثانيا: تأثير انكسار ضوء الشمس بسبب 
الغالف الجوي إذ يكـــون الفارق حوالي 
3 دقائـــق - أي لـــو تم رصد الشـــمس من 
دون غـــالف جـــوي فإنهـــا ســـتغرب قبل 
الموعـــد الذي نـــرى فيه الشـــمس؛ وهذا 

 6 بمقـــدار  زيـــادة  فـــارق  يعنـــي وجـــود 
دقائق في ســـاعات النهار، وكلما ابتعدنا 
عن خط االســـتواء كلمـــا زاد التأثير-إذا 

تساوى االرتفاع عن سطح البحر.
ثالثا: عند الحســـاب الفلكـــي يتم اتخاذ 
مركـــز الشـــمس بينما فـــي الواقـــع يهمنا 

طـــرف الشـــمس العلـــوي ليكـــون أســـفل 
األفـــق مباشـــرة؛ وهـــذا يســـاوي فـــرق 2 

دقيقة في اليوم!
عنـــد  )بالســـاعات(  وقـــت  مـــرور  رابًعـــا: 

موعـــد تمام حـــدوث االعتـــدال اي عند 
الوقـــت الـــذي يكـــون فيه درجـــة ميالن 

الشمس يساوي صفر تماًما.
العكـــس  أن  إلـــى  المالحظـــة  وتجـــدر 

يحدث فـــي االعتـــدال الربيعي؛ فيكون 
طـــول ســـاعات النهار تســـاوي ســـاعات 
الليـــل قبـــل موعـــد االعتـــدال الربيعـــي 
بحوالـــي أســـبوع بينمـــا فـــي االعتـــدال 
الخريفي تتساوى ساعات الليل والنهار 

بعد اسبوع!
وفي البحرين )خط عرض o 26 شـــماال( 
تتســـاوى الســـاعات في 15 مارس )قبل 
االعتدال الربيعي بأسبوع تقريبا( بينما 
يكـــون التســـاوي فـــي 28 ســـبتمبر )بعد 

االعتدال الخريفي بأسبوع(.
أما في مدينة عمان باألردن )خط عرض 
o 32 شـــماال( فيكون تســـاوي الســـاعات 
في 10 مـــارس و1 أكتوبر - بدال من 21 
مارس و21 سبتمبر )أي فارق 11 يوما(، 
علـــى الترتيب، بينما في البحرين يكون 

الفارق أسبوًعا واحًدا. 

وهيب الناصر
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إبراهيم النهام
االحتباس الحراري 

وذوبان جبال الجليد 
بالقطب الشمالي تنبئ 

بكارثة بيئية عالمية

الناصر: توقع بزيادة 
15 % من منسوب 

مياه األمطار بدول 
الخليج

حكومة البحرين... ونجدة المواطن
Û  جــاء قــرار مجلس الوزراء األخير باســتمرار دعم أجــور البحرينيين

المؤمــن عليهــم في القطاع الخــاص للقطاعات األكثر تضرًرا بنســبة 
%50 لمدة ثالثة أشــهر إضافية، كعالمة فارقة جديدة على قصص 
النجــاح التــي تحققهــا حكومــة البحريــن منــذ البدايــات، بمواجهــة 

الجائحة، وفي مساندة االقتصاد الوطني، ونجدة المواطن.
Û  ففــي الوقــت الذي كانت به الكثير من الدول في العالم، ومنها دول 

عظمــى، تتخبــط فــي القــرارات قبالة تفشــي كورونا، كانــت حكومة 
البحريــن ســباقة فــي كل شــيء، بــدًءا بســنِّ اإلجــراءات الوقائيــة 
واالحترازية، مروًرا بتوفير رعاية صحية مجانية للجميع، ووصواًل 

لحزم دعم اقتصادية غير مسبوقة، بموازنة تقدر بالمليارات.
Û  ومــا بيــن هــذه القــرارات الحكيمــة وتلــك، أشــادت التقاريــر الدولية

الصادرة من المنظمات المستقلة والتي ترصد جهود الحكومات في 
محاربــة تفشــي الفيروس، وفي حماية النــاس، مؤكدة ريادة مملكة 
البحريــن في هــذه الحرب العالمية ضد هذا العــدو المتناهي الصغر، 

والذي قلب نمط الحياة في الكرة األرضية رأًسا على عقب.
Û  مــا يقــوم بــه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة، وفريــق البحريــن الوفــي، من مســاع كبيــرة لحمايــة الناس، 
وإلنقاذ االقتصاد ودعم السوق والتاجر والمستهلك على حد سواء، 

مشهود األثر، ومحل تقدير ومحبة وإشادة من الجميع.
Û  هــذه الجهــود الخّيــرة، تتطلــب مــن المواطنيــن والمقيميــن جميًعــا

التعــاون التــام مــع فريــق البحريــن في شــتى مواقــع العمــل، وصواًل 
بالبحرين لبر األمان بإذن هللا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية
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وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية على 
رفـــع توصية بمقترح بإنشـــاء قنـــاة بحرية 
متصلـــة بخليـــج توبلـــي وضاحيـــة ســـرايا 
بوقوة على جانبي شـــارع الشـــيخ عيســـى 

بن سلمان.
وذكر مقدم االقتراح البلدي فيصل شبيب 
أن إنشـــاء القنـــاة التـــي تصـــل بيـــن خليج 
توبلي وســـرايا هو خلق بيئـــة طبيعية من 
البحر وعمل بحيرات طبيعية تتجمع فيها 
الطيورالموســـمية وتنقـــل الميـــاه الجوفية 
مـــن باطـــن األرض وإعـــادة إحيائهـــا. كمـــا 
المناطـــق  تطويـــر  إلـــى  المقتـــرح  يهـــدف 
البحرية وفتح مساحات وواجهات بحرية 
علـــى ضواحـــي وقرى ومـــدن البحرين من 
جميـــع الجهات، فضـــاً عن تجميل شـــارع 
الشـــيخ عيســـى والـــذي يعتبـــر مـــن أهـــم 

الشوارع الرئيسية بمملكة البحرين.

فتح قناة بحرية بين خليج 
توبلي و “سرايا بوقوة”

وافق مجلس بلدي الشمالية باإلجماع على مقترح بإنشاء مدخل جديد لقرية بني جمرة يقع 
على شارع البديع.

وقالـــت مقـــدم المقترح ممثـــل الدائـــرة بدرية 
إبراهيم إن المقترح يعد ضرورة ملحة يطالب 
بهـــا األهالي منذ ســـنوات، مؤكدة أن من شـــأن 
المدخـــل الجديـــد أن يخّفـــف ازدحـــام المـــرور 
بالمنطقـــة خصوصـــا مع تأّخر مشـــروع تطوير 

شارع البديع بسبب شح الميزانية.

وذكـــرت المقتـــرح يخدم عدًدا مـــن المجمعات 
الســـكنية ببني جمرة خصوصـــا بمجمعي 537 
و 539 بحيـــث يكون فتح المنفذ في الرصيف 
األوســـط بشـــارع البديع والواقـــع تحديًدا عند 
إشـــارة المشـــاة مقابـــل مركـــز القبائـــل بمنطقة 

الدراز.

اقتراح مدخل جديد لبني جمرة

وافــق مجلــس بلــدي المحــرق علــى إدراج حديقــة الديــر ضمــن المشــاريع البلديــة 
للميزانية 2019 و2020، مع وضع جدول زمني للبدء بالتصاميم وتنفيذ الحديقة.

من جهته، أفاد مدير عام بلدية المحرق 
بأنـــه تـــم إدراج إعـــادة تأهيـــل حديقـــة 
الدير ضمن خطة مشـــاريع 2020، حيث 
ســـتعرض على المجلس فـــي 13 أكتوبر 

المقبل.
وأشـــار إلـــى أن البلديـــة ستشـــرع فـــي 
تنفيـــذ المشـــروع فـــور الحصـــول علـــى 

الموافقـــة المســـبقة مـــن الجهـــة المعنية 
في وزارة المالية.

وقـــدرت ميزانية المشـــروع بمبلغ 23.2 
أعمـــال  ستشـــمل  حيـــث  دينـــار،  ألـــف 
التطويـــر توفير ألعـــاب إضافية وإعادة 
زراعتهـــا  وإعـــادة  الحديقـــة،  تصميـــم 

باألشجار.

23.2 ألف دينار لتطوير حديقة الدير

حاويات القمامة... “سّكين” بين الجيران
مــوقــعــهــا غــيــر  فـــي  الـــنـــفـــايـــات  رمــــي  غـــرامـــة  ديـــنـــار   300

دعــا مجلــس بلدي المحرق الجهاز التنفيذي إلى تفعيل قانون النظافة 
بتطبيــق عقوبــة الغرامــة التي تتــراوح بين 50 و300 دينــار لمن يرمي 

أكياس القمامة في غير مواقعها المخصصة لها.

اســـتعراضه  خـــال  ذلـــك،  جـــاء 
ظاهـــرة اختـــاف الجيـــران علـــى 
موقع حاويات القمامة مما يتسبب 
بإثارة المشاكل فيما بينهم، وقيام 
بعضهـــم برمـــي القمامـــة فـــي غير 

األماكن المخصصة لها.
غـــازي  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
المرباطـــي إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة 
مـــن  بالعديـــد  تتســـبب  أخـــذت 
المشـــاكل البيئية والصحية، فضا 
عـــن قيـــام البعـــض كذلـــك برمـــي 

مخلفـــات البنـــاء واألثـــاث وغيرها 
مـــن المخلفات التي ال يصح رميها 
في الحاويات المخصصة للقمامة 

المنزلية.
محاســـبة  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا 
المخالفين وتطبيق القانون وعدم 
الســـماح بتغييـــر مواقـــع حاويـــات 
أســـباب  وجـــود  دون  القمامـــة 

جوهرية لذلك.
ونصـــت المـــادة الثانية مـــن قانون 
حظـــر  علـــى  العامـــة  النظافـــة 

النفايـــات  مـــن  أي  تـــرك  أو  إلقـــاء 
القانـــون  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
والئحته التنفيذية إال في األماكن 
المخصصـــة لذلـــك من قبـــل الجهة 

المختصة.

وقـــّررت المـــادة 12 مـــن القانـــون 
نفســـه عقوبـــة مـــن يخالـــف حكـــم 
المادة الثانية من القانون بالغرامة 
التي ال تقل عن 50 ديناًرا وال تزيد 

على 300 دينار.
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وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح بالسماح للعقارات غير المصنفة المالصقة 
لعقارات مصنفة بالبناء بنفس االشتراطات.

وقـــال رئيس المجلس غـــازي المرباطي 
بعـــض  رصـــد  إثـــر  جـــاء  االقتـــراح  إن 
العقـــارات التي لـــم يتم تصنيفها ســـابًقا 

تتوسط مناطق مصنفة.
وأشـــار إلـــى أن الوضعية يترتـــب عليها 
عدم تمكن صاحب العقار من استصدار 
أي ترخيـــص بنـــاء حتـــى يتـــم تصنيفه 
ونشره في الجريدة الرسمية، مما يؤدي 

إلى تعطل مصالح الناس.

تقـــوم  فـــي أن  الحـــل يتمثـــل  ورأى أن 
بلديـــة المنطقـــة بالترخيـــص لمثل هذه 
الحاالت وفـــق االشـــتراطات التعميرية 
المطبقـــة علـــى العقـــارات الماصقـــة أو 

المجاورة أوالً.
وأضـــاف: ثـــم يتـــم المضـــي قدًمـــا فـــي 
استكمال إجراءات ومتطلبات تصنيف 
هذا العقار الذي سيحمل بشكل طبيعي 

تصنيف العقارات الماصقة له.

اشتراطات للعقارات غير المصنفة بالبناء بتصنيف محيطها

اســتعرض مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية مســتجدات مبــادرة 
مالعــب الفرجان. وذكــر تقرير للجنة الخدمات بالمجلس أنه تمت 

الموافقة على 16 أرضا إلقامة المالعب عليها.

مجمـــوع  أن  التقريـــر  وذكـــر 
األراضي التي اقترحها المجلس 
وتـــم رفعهـــا للـــوزارة بلغـــت 69 
 12 أرضـــا، تـــم الموافقـــة علـــى 
أرضـــا منهـــا تعـــود ملكيتهـــا إلى 
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية، في 
مقترحـــة  أرضـــا   53 أن  حيـــن 
مازالـــت قيـــد الدراســـة؛ لكونهـــا 

أراضي عامة وأماكا خاصة. 
وفي مداخلته اســـتغرب العضو 
القبيســـي  عبـــدهللا  البلـــدي 
مـــن االنتهـــاء مـــن إنجـــاز أحـــد 
فـــي مجمـــع  الفرجـــان  ماعـــب 
1205 فـــي مدينـــة حمـــد ضمـــن 

علـــم  دون  التاســـعة  الدائـــرة 
المجلـــس، مؤكـــدا أنـــه ليس من 
ضمـــن األراضي المقتـــرح إقامة 
بهـــا  تقـــدم  والتـــي  الماعـــب، 

األعضاء.
رئيـــس  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
الكوهجـــي  أحمـــد  المجلـــس 
المجلـــس  إعـــام  بضـــرورة 
مســـتجدات  علـــى  وإطاعـــه 
المشـــروع واألراضي التي تقام 
عليها هـــذه الماعب، معتبرا أن 
الخطـــأ يقع على وزارة الشـــباب 
والرياضـــة لعـــدم التنســـيق مـــع 

المجلس.

16 موقعا لمالعب الفرجان في “الشمالية”

سيدعلي المحافظة

“البلديات” تطالب بحقها في رسوم عدادات السيارات
ـــة ـــرادات بلدي ـــة إي ـــغ المحصل ـــة والمبال ـــة تنظيمي ـــرور” جه ـــي: “الم المرباط

أمضـــى مجلـــس بلـــدي المحـــرق مقترًحا 
يقضـــي بأيلولة رســـوم عـــدادات مواقف 
الســـيارات لحســـاب البلديـــات بـــدالً مـــن 
حســـاب اإلدارة العامـــة للمـــرور كمـــا هـــو 

ا. معمول به حاليًّ
ورأى مقـــدم المقتـــرح رئيـــس المجلـــس 
البلـــدي غـــازي المرباطـــي أن دور اإلدارة 
العامـــة للمـــرور تنظيمـــي ومقتصـــر على 
إيقاع الجزاء بمـــن يخالف أحكام قانون 
المـــرور، وأن حصيلـــة رســـوم العـــدادات 
بلديـــة  صالـــح  مـــن  تكـــون  أن  ينبغـــي 

المنطقة.
وبيـــن أن الهـــدف مـــن هـــذا المقتـــرح هو 
تعـــد  التـــي  البلديـــة،  اإليـــرادات  تنميـــة 
المصـــدر الرئيـــس فـــي تمويل المشـــاريع 
الخدميـــة فـــي نطـــاق المنطقـــة البلديـــة، 
البلديـــة  الهيئـــات  وعليـــه يتـــم مباشـــرة 
مواقـــف  عـــدادات  رســـوم  اســـتحصال 

السيارات.

وأكـــد أن اختصاصـــات الهيئـــات البلديـــة 
من إقرار طلبات االســـتماكات لتوســـعة 
الشوارع والطرق وإنشـــاء مواقف عامة 
وطرق تنظيمها هي اختصاصات أصلية 

للمجالس البلدية.
ولفت إلى أن هذا المقترح يأتي منسجًما 
مـــع أحكام قانـــون البلديـــات والذي منح 
تقريـــر  اختصـــاص  البلديـــة  المجالـــس 

المشـــاريع  فـــي مجـــال  العامـــة  المنفعـــة 
البلدية وفق األوضاع التي يقرها قانون 
العامـــة،  للمنفعـــة  األراضـــي  اســـتماك 
إضافـــة إلـــى تعييـــن وإنشـــاء المواقـــف 

العامة للمركبات.
لقانـــون  التنفيذيـــة  الائحـــة  أن  وذكـــر 
البلديـــة  المجالـــس  منحـــت  البلديـــات 
اختصاص اقتراح إنشاء ورصف وتطوير 

وتحســـين المياديـــن والشـــوارع والطرق 
المياديـــن  خطـــوط  وتحديـــد  العامـــة، 
وتحديـــد  العامـــة  والطـــرق  والشـــوارع 
خطوط التنظيم فيها، إلى جانب تحديد 
ومواقـــع  والعربـــات  الســـيارات  مواقـــف 

عامات المرور ومواقف النقل العام.
ـــا يعـــد  وذهـــب إلـــى أن مـــا يحصـــل حاليًّ
القانونيـــة  النصـــوص  لجميـــع  مخالًفـــا 
البلـــدي،  العمـــل  بفلســـفة  المتعلقـــة 
تقـــوم  البلديـــة  المجالـــس  إن  حيـــث 
بإصـــدار توصياتهـــا وقراراتها فـــي إطار 
اختصاصاتهـــا المذكـــورة، ويترتـــب على 
هـــذه القـــرارات والتوصيات قيـــام وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
الازمـــة  توجيهاتهـــا  بإصـــدار  العمرانـــي 
بتنفيـــذ المشـــاريع، ومنهـــا تركيب أجهزة 
عدادات مواقف الســـيارات في المواقف 
التـــي ســـبق أن عملـــت عليهـــا المجالـــس 

البلدية وطورتها.

سيدعلي المحافظة

ثانويتان ومضمار للدراجات وسوق مركزية في عالي
وافق مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية 
فـــي اجتماعـــه االعتيـــادي الثانـــي من 
التشـــريعي  للفصـــل  الثالـــث  الـــدور 
الخامـــس علـــى رفـــع توصيـــة بمقترح 
إنشاء مدرســـتين ثانويتين للجنسين 
فـــي عالـــي، كما وافـــق المجلـــس على 
مقترح بإنشاء سوق مركزية ومضمار 
للدراجات الهوائية في ذات المنطقة.

وذكـــر مقدم المقتـــرح البلدي حســـين 
كثافـــة  تحـــوي  المنطقـــة  أن  العالـــي 
ســـكانية كبيـــرة كمـــا ال تحتـــوي علـــى 
مـــدارس ثانويـــة ممـــا يضطـــر الطلبـــة 

لانتقال إلى مناطق أخرى بعيدة. 
وأوضـــح أن عالي تشـــمل 7 مجمعات 
مـــدارس   6 وتضـــم  كبيـــرة  ســـكنية 
االبتدائيـــة  للمراحـــل  حكوميـــة 

المرحلـــة  دون  فقـــط  واإلعداديـــة 
الثانوية.

كما وافق المجلس في اجتماعه أمس 
اإلثنيـــن علـــى مقتـــرح إنشـــاء ســـوق 

مركزيـــة فـــي عالـــي؛ لتنظيـــم عمليـــة 
البيع والشراء في مكان واحد وتوفير 
خدمـــات متميـــزة ترتقي لمســـتويات 

الجودة العالمية.

رفـــع  علـــى  أيضـــا  المجلـــس  ووافـــق 
مضمـــار  إنشـــاء  باقتـــراح  توصيـــة 
منطقـــة  فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات 
عالـــي بمحاذاة شـــارع الشـــيخ خليفة 
بـــن ســـلمان مما يســـاهم فـــي الحفاظ 
علـــى ســـامة الدراجين مـــن التعرض 
الريـــادي  الـــدور  وتأكيـــد  للحـــوادث 

للمنطقة في تشجيع الرياضة.
وبيـــن العالـــي أن المقترحات تســـاهم 
المشـــاريع  بمســـتوى  االرتقـــاء  فـــي 
الخدميـــة وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
وتوفيـــر  المملكـــة  فـــي  المســـتدامة 
الخدمـــات الضرورية ألهالي المنطقة، 
مؤكدا أن من شـــأن هـــذه االقتراحات 
دعم اعتماد عالي كمدينة صحية لدى 

منظمة الصحة العالمية.

ليلى مال اهلل

رفــع مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية فــي اجتماعه االعتيــادي أمــس توصية لوزارة اإلســكان 
بتعديــل وضعيــة الوحــدات اإلســكانية المهجور وإعادة توزيــع هذه الوحدات على مســتحقين 

آخرين.

وذكـــر العضـــو البلـــدي عبـــدهللا القبيســـي 
أن بيـــوت اإلســـكان فـــي مدينـــة حمـــد تم 
مهجـــورة  و2003   2002 فـــي  تســـليمها 
ويساء استغالها من قبل البعض وتشكل 
خطرا على األهالي في األحياء السكنية.

وأضـــاف: هـــذه الوحـــدات مـــن المشـــاريع 
الحيويـــة باتـــت ملجـــأ للجرائـــم ومدمني 
المخدرات، فضا عن كونها بؤرة للقوارض 
ـــن أن األمـــر وصـــل إلـــى  والحشـــرات. وبيَّ
اســـتغال هذه الوحـــدات عبر مد أســـاك 
الكهرباء منها وعمل ورش تصليح ولحام 
تعمـــل 24 ســـاعة فـــي األحيـــاء الســـكنية 

معرضين حياة الناس للخطر.

وطالـــب القبيســـي بتفعيل قوانيـــن وزارة 
اإلســـكان علـــى هـــذه الوحـــدات وســـحبها 
مـــن أصحابها لمخالفتهم شـــروط الوزارة، 
موضحا أن شـــروط عقد تمليك الوحدات 
الســـكنية فـــي وتحديدافـــي البند الســـابع 
يؤكـــد أن للـــوزارة الحق في إلغـــاء انتفاع 
المســـتحق بالمســـكن لعدة أســـباب، ومنها 
أشـــهر   6 لمـــدة  المســـكن  تـــرك  بســـبب 
متواصلة من دون ســـبب مقبول أو سمح 
ألي شـــخص باالنتفـــاع بالوحـــدة بشـــكل 
دائـــم أو مؤقت دون إذن كتابي صادر عن 
الوزارة سواء كان ذلك بمقابل أو من دون 

مقابل مادي.

القبيسي: لتفعيل القانون وســحب الوحدات المخالفة
بيوت إسكان مهجورة وكر للجرائم بمدينة حمد

ليلى مال اهلل
ليلى مال اهلل
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”Flat6Labs“ المنامة - شركة

Flat� 6 البـــز  أكملـــت شـــركة “فـــا ت
دورتهـــا  مؤخـــًرا  البحريـــن   ”6Labs
شـــاركت  حيـــث  بنجـــاح،  الخامســـة 
ثمـــان شـــركا ت ناشـــئة فـــي برنامـــج 
تسريع أعمال هو األول من نوعه في 
البحرين، والذي استغرق أربعة أشهر.
 وقد شـــهد ت الدورة الخامسة تقديم 
أكثـــر مـــن 200 طلـــب للمشـــاركة من 
أكثـــر مـــن 50 بلـــًدا، وقـــد تـــم حصـــر 
المشاركا ت بثمان شـــركا ت ناشئة تم 
اختيارهـــا بشـــكل نهائـــي، وتحتـــوي 
قامـــت  فـــرق  علـــى  الشـــركا ت  هـــذه 
بمناقشة بعض المشـــاكل عبر اقتراح 
حلـــول فريدة لتشـــمل قطاعا ت عدة، 
منهـــا التكنولوجيا التعليميـــة والبناء 
والعنايـــة  والســـيارا ت  والعقـــارا ت 
والشـــبكا ت  األليفـــة  بالحيوانـــا ت 
واللياقـــة  والصحـــة  االجتماعيـــة 

البدنية. 
إلـــى ذلـــك، ســـتعرض هذه الشـــركا ت 
مـــن  الخامـــس  اليـــوم  فـــي  أعمالهـــا 
يأتـــي  والـــذي  التجريبـــي،  العـــرض 
بالتزامن مع انتهـــاء البرنامج بتاريخ 
29 من شـــهر ســـبتمبر الجـــاري، حيث 
ســـيتم بث العرض في تمام الســـاعة 
السادسة مساًء عبر منصا ت يوتيوب 
وفيســـبوك، في حين يمكن تســـجيل 
demoday.( الرابـــط  عبـــر  الحضـــور 

.)flat6labsbahrain.com

وقال العضو المنتدب لشركة فا ت 6 
البـــز البحرين، علـــي فخرو “تمكنا من 
تصميـــم برنامـــج افتراضـــي بالكامل 
دعـــم  فـــي  المتمثـــل  هدفنـــا  حقـــق 
الشـــركا ت التـــي لدينا فـــي محفظتنا، 
الدقيـــق  التخطيـــط  عبـــر  وذلـــك 
واالســـتراتيجي لهـــذه الفعاليـــة. لقـــد 
تمكنت دفعتنا الخامســـة من تخريج 
مجموعـــة واعدة تقدم حلواًل مبتكرة 
للســـوق، عبر توفيـــر الدعم الازم من 

قبل فريقنا والموجهين”.

الدورة الخامســة شــهدت تقديــم 200 طلب للمشــاركة
8 شركات تكمل برنامج “Flat6Labs” لتسريع األعمال

المنامة - بنك البحرين اإلسالمي

فــاز بنــك البحريــن اإلســامي بجائــزة )مبــادرة العــام للخدمــات المصرفيــة 
 Asian Banking and Finance Wholesale - البحريــن  فــي  المفتوحــة 
Banking(، وذلــك ضمــن جوائــز الخدمــات التجاريــة المصرفيــة والماليــة 
اآلســيوية لعــام 2020، التــي ُتعنــى بتكريــم البنــوك األكثــر تميــًزا مــن حيــث 
المبــادرات المصرفيــة المبتكــرة في قارة آســيا. وتقف هذه الجائزة شــاهًدا 
علــى نجــاح اســتراتيجية البنــك الهادفة إلى تبســيط االمور الماليــة للزبائن 

عبر االستمرار بتطوير حلول وخدمات مصرفية سهلة ومبتكرة.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لبنـــك البحرين اإلســـامي، 
الحصـــول  “يســـعدنا  جـــرار  حســـان 
على هـــذه الجائزة، التـــي ُتعد تقديًرا 
نحـــو  الموجهـــة  لجهودنـــا  واضحـــًا 
إطـــاق حلـــول رقمية مبتكـــرة، مثل: 
المفتوحـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــا ت 
مما يســـاهم فـــي دفع عجلـــة التطور 
الرقمي لهذه القطـــاع الحيوي، وذلك 
عـــن طريق اعتمـــاد تقنيـــا ت متقدمة 

الزبائـــن،  تجربـــة  لتعزيـــز  ومبتكـــرة 
لتبسيط معاماتهم المصرفية”. 

وقد قام بنك البحرين اإلســـامي في 
شهر يوليو 2019، بتدشين الخدما ت 
المصرفية المفتوحة وذلك في أعقاب 
توجيها ت مصـــرف البحرين المركزي 
التـــي تنـــص على دمـــج جميـــع بنوك 
التجزئـــة والمؤسســـا ت الماليـــة فـــي 
المملكة مع الشركا ت المتخصصة في 
التكنولوجيـــا المالية، من أجل تقديم 

خدمـــا ت مصرفية متنوعـــة ومبتكرة 
للزبائـــن. بعدها، قام البنك بطرح أول 
خدمة تجميع الحســـابا ت خال شهر 
أبريـــل 2020، والتـــي تســـمح للزبائن 
وعـــرض حســـابا ت مصرفيـــة  بربـــط 
متعـــددة، ضمن منصـــة واحدة، وهي 

تطبيق اإلسامي الرقمي.

حسان جرار

الجائزة تؤكد نجاح اســتراتيجيته لتبســيط األمور المالية 
“اإلسالمي” يفوز بـ “مبادرة العام للخدمات المفتوحة”

ضرورة توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق
ــط “كـــورونـــا” ــدن تــبــحــثــان الــمــشــهــد الــجــامــعــي وسـ ــن الــمــنــامــة ول

التعليميــة  للحلــول    Forward Learning Solutions )FLS(   شــركة نظمــت 
التــي  تتخــذ مــن المملكــة المتحدة مقــًرا لها بالتعــاون مع جمعيــة البحرين لتنمية 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة و VFS  Global  وشــركة تجــار، نــدوة تحــت 

عنوان “مشهد التعليم ببريطانيا في ظل جائحة كوفيد 19”.
اللقاء  أثناء  البريطانية  الشركة  وقامت 
للطاب  األجانب  متكاملة  حلول  بطرح 
المؤسسا ت  إلــى  االنضمام  في  الراغبين 

 التعليمية في المملكة المتحدة. 
 وحضر اللقاء عدد كبير من المشاركين  بما 
في ذلك أولياء األمور والطاب وغيرهم 
فرص  عن  يبحثون  الذين  من  المهتمين 
الــذي  فــي  بريطانيا،  قــطــاع  التعليم  فــي 

ديناميكية  أكثر  القطاعا ت  أحد  أنه  ثبت 
ومرونة في االقتصاد  البريطاني. 

ــفــور  بــولــتــون،  ــري وشـــــارك فـــي الـــنـــدوة ت
أنجليا  لجامعة  السابق  المستشار  نائب 
المعمارية؛  الجمعية  ومحافظ   روسكين، 
العمليا ت في  مــديــر  امــرولــيــواال   داســتــي 
الخدما ت  التعليمية لشركة  VFS Global ؛ 
فينود سياني المدير التجاري في  FLS  ؛ 

ديان شاه منسق طاب  في  FLS  وحاليا 
طالب في جامعة كلية لندن. 

البحرين  جمعية  رئيس  عبر  جهته،  مــن 
لتنمية المؤسسا ت الصغيرة والمتوسطة، 
ــوم، عـــن تــرحــيــبــه  ــلـ ــسـ ــمـــد الـ الـــنـــائـــب أحـ
بالتعاون مع الشركا ت البريطانية الممثلة 
التعليمية  والمؤسسا ت  التعليمي  للقطاع 
تطابق  قــضــيــة  أن  مـــؤكـــدا  ــام،  عــ بــشــكــل 
سوق  احتياجا ت  مع  التعليم  مخرجا ت 
القضايا  أهــم  ــت واحـــدة مــن  زال العمل ال 
ــــدى الــقــطــاع  الــتــي تــشــكــل أرقــــا كــبــيــرا ل
والقطاع  عموما،  البحريني  االقــتــصــادي 
التطورا ت  أن  مؤكدا  خصوصا،  الخاص 
األخيرة  الــســنــوا ت  فــي  المذهلة  التقنية 

عموما،  العمل  على سوق  كلمتها  فرضت 
انــتــبــاه عند  وهــو مــا يجب وضــعــه محل 
الحديث عن مستقبل التعليم بشكل عام 

من وجهة نظر اقتصادية.
ــلــقــاء على  ــز الــمــتــحــدثــون أثـــنـــاء ال  وركــ
تناول  الــذي  للمحاضرة  الرئيس  المحور 
المشهد التعليمي  في مملكة المتحدة، وما 
يوفره من فرص هائلة في حقبة  ما بعد 
الضوء  متحدث  كل  وألقى   ، COVID�19  
الــتــي  يوفرها  والــفــرص  التحديا ت  على 
المتحدة، عبر  المملكة  التعليم في  قطاع 
جلسة  تليها  الــتــي  التقديمية  ــعــروض  ال
الضوء  تسلط  الــتــي  األســئــلــة  واألجــوبــة 

على السما ت البارزة  لمجاال ت خبرتهم. 

المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحقيق العدالة الناجزة
العـــدل هو اســـم مـــن أســـماء هللا تعالى. والعـــدل، في إيجـــاز، يعني 
اإلنصـــاف وإعطـــاء المـــرء ما لـــه وأخذ مـــا عليه. وقد جـــاء ت آيا ت 
كثيـــرة في القـــرآن الكريـــم تأمر بالعـــدل، وتحث عليـــه، وتدعو إلى 
التمســـك بـــه. والجميـــع يقـــول، العدل أســـاس الملك، وعليه تســـتقر 
الحياة ويشعر الجميع باألمان لتوفر العدل الذي تطمئن له النفوس.

ومن اللحظا ت القاسية التي يشعر فيها اإلنسان بمعنى العدل ومدى 
أهميتـــه، عندمـــا يجد أنـــه مظلوم ويلجـــأ للقضاء بحثا عـــن العدالة. 
والمحاكم، متوفرة وتعمل جل طاقتها لترسيخ العدالة بين الجميع. 
وصـــدر ت أحـــكام قضائية ثمينة تمثل قمة العدل وترســـيخ مبادئها 

في المجتمع. 
وبحثـــا عـــن العدل والعدالة، ظهـــر ت عدة بدائـــل ذا ت صفة قانونية 
لحســـم المنازعـــا ت التي تطرأ ألي ســـبب كان في أي مـــكان وزمان. 
ومن أهم هذه البدائل، نجد التحكيم )آربتريشن( الذي أثبت وجوده 
وأكد فعاليته في تحقيق العدل ورؤيته ماثا بين الناس. والتحكيم، 
معـــروف منذ أجل بعيد، غير أنه تطور في اآلونة األخيرة مما مكنه 
مـــن تحقيق أفضل النتائج المرجوة، وأهمها تحقيق العدالة الناجزة 

السريعة.
مـــن أهم المميـــزا ت التي تميز التحكيـــم، كبديل لحســـم المنازعا ت، 
ميزة ســـرعة الفصل في المنازعا ت. ولهذه الســـرعة مفعول الســـحر 
فـــي تحقيق العدالـــة ألن طالب العدالة يجدهـــا أمامه خال فترة ال 
تتعدى األســـابيع والشـــهور. وكما يقول الفقهاء، إن العدالة يجب أن 
تكون ســـريعة وناجزة و”تأخير العدالـــة يعني نكران العدالة”. وهذه 
مقولـــة صائبة وســـليمة ويؤكدها الواقع، ألن الحـــق إذا أتى متاخرا 
فقـــد طعمـــه ومذاقـــه الحقيقي وقـــد ال يتمكن صاحبه مـــن ابتاعه. 
ومن التطورا ت التي حدثت في مجال التحكيم في اآلونة األخيرة، 
نجـــد اللجوء للتحكيم المؤسســـي )انستتيوشـــنال آربتريشـــن( الذي 
يتم تحت إشـــراف مراكز تحكيـــم قانونية مؤهلة تماما لهذه المهمة 
الهامة. ومن مراكز التحكيم المرموقة، نجد مركز التحكيم التجاري 
لـــدول الخليـــج )دار القـــرار( ومقـــره البحريـــن. وهـــذه المراكـــز لديها 
قوانيـــن وإجراءا ت يتـــم اتباعها عنـــد إجراء التحكيـــم. ومن ضمن 
األحـــكام الهامـــة، نجد أن معظم هذه المراكـــز تنص على الفصل في 
النـــزاع خال فترة محددة يجـــب التقيد بها. وهنا يختلف التحكيم 

عن المحاكم القضائية لعدم وجود مدة زمنية محددة.
مـــن األخبـــار الســـارة، التي تدعـــم اللجـــوء للتحكيم وتؤيـــد أهميته 
بـــل ضرورتـــه، اإلفادة الصـــادرة أخيرا من األمين العـــام باإلنابة لدار 
القـــرار والتـــي أفـــاد فيهـــا بصـــدور حكـــم نهائي مـــن هيئـــة التحكيم 
للفصـــل فـــي النـــزاع المعروض خال ســـبعة وخمســـين يومـــا فقط. 
وهذا زمن قياســـي بالنسبة لطبيعة وتشـــعب النزاع المعروض أمام 
هئيـــة التحكيم. وهنا، نجد التحقيـــق الفعلي والعملي للمبدأ الذهبي 
“تحقيق العدالة الناجزة” ألنها أتت سريعة بقرار حاسم ونافذ وملزم 
لألطـــراف. ولذا نقـــول، إن اللجوء للتحكيم للفصل فـــي المنازعا ت، 
أصبح ضرورة واقعية نحتاج لها في هذا العصر الســـريع المتســـارع 

الخطى. وليكن..

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: 
تداول 9.1 مليون سهم  

بـ 681.6 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   9.14 أمــس  البحرين 
دينار،  ألــف   681.57 إجمالية  بقيمة 
تم تنفيذها عبر 101 صفقة، إذ ركز 
أسهم  على  تعاماتهم  المستثمرون 
قيمة  بلغت  التي  االستثمار،  قطاع 
أسهمه المتداولة 304.57 ألف دينار 
قيمة  مــن   %  44.69 نسبته  مــا  أي 
التداول وبكمية قدرها 4.86 مليون 

سهم، تم تنفيذها عبر 21 صفقة.
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التأميــن الصحــي لموظفــي “طيــران الخليج” بـــ1.9 مليــون دينار

لتوفير “البتوبات” لـ “التربية والتعليم”

تنافست 12 شركة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على مناقصة لوزارة التربية والتعليم،  
لتوفيــر أجهــزة حاســب آلــي محمــول “البتوب”، تــم تعليق عطاء إحدى الشــركات، وكان أقل عطاء لشــركة 

فخرو لخدمات تقنية المعلومات بنحو 2.4 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 7.9 مليون دينار.

ووفق وصف المناقصة، فإن المناقصة لتوفير أجهزة 
آلـــي محمول مـــع الحقيبـــة، والضمـــان بمـــا  حاســـب 
ال يقـــل عن 3 ســـنوا ت، كمـــا اشـــترطت التوصيل في 
األماكـــن والمدة التي تحددها الوزارة كما هو موضح 
فـــي الشـــروط والمواصفـــا ت الفنيـــة فـــي مســـتندا ت 

المناقصة الخاصة بالوزارة.

كما تنافســـت 3 شـــركا ت على مناقصة شركة طيران 
الخليج للتأمين الصحي لموظفي الشركة وعوائلهم، 
تـــم تعليق عطاء إحـــدى الشـــركا ت، وكان أقل عطاء 
لشـــركة تآزر  بنحـــو 1.9 مليون دينـــار، وأكبرها بنحو 
2.5 مليـــون دينـــار. وتـــم إجمالًيـــا، فتـــح مناقصتيـــن 
تابعتيـــن لجهتين حكومتيـــن بإجمالي 15 عطاء، في 

حين تم تعليق عطاءين تابعين للمناقصتين التي تم 
فتحهمـــا. وبلغ مجموع أقل العطـــاءا ت المقدمة نحو 

4.3 مليون دينار.

نــاس يشــيد بتوجيهــات جاللــة الملــك بتوحيــد الجهــود لمواجهــة انعكاســات “كورونا”
“الغرفة” ترحب بقرارات سمو ولي العهد الداعمة لـ “الخاص”

رحبــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بالتوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوحيد الجهود الوطنية 
لمواجهــة انعكاســات انتشــار فيــروس كورونــا كوفيــد - 19 عالميــًا بمــا يحافظ 
على صحة وســامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع اســتمرار برامج الدولة 

ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأعربت عن اعتزازها بقرارا ت مجلس 
الوزراء في جلســـته االعتياية برئاسة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي أن تتكفـــل الحكومـــة 
بدفـــع 50 % مـــن رواتـــب البحرينيين 
المؤمـــن عليهـــم فـــي القطـــاع الخـــاص 
للقطاعـــا ت األكثـــر تضـــررًا لمـــدة ثاثة 
أشـــهر بدءًا من أكتوبـــر 2020، وإعفاء 
المنشـــئا ت والمرفقـــا ت الســـياحية من 
دفـــع رســـوم الســـياحة لمـــدة 3 أشـــهر 
إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.
كما ثمنت قرار مجلس الوزراء بتمديد 
صنـــدوق  مـــن  المقـــدم  األجـــور  دعـــم 
العمـــل )تمكيـــن( لمدة 3 أشـــهر إضافية 
ابتـــداًء من شـــهر أكتوبـــر 2020 بواقع 
مـــن   950 لدعـــم  شـــهريًا  دينـــارا   150
ســـواق سيارا ت األجرة وســـواق النقل 
المشـــترك والباصا ت والحافا ت و829 
مدرب ســـياقة من غير المؤمن عليهم، 
وبدفـــع 50 % مـــن رواتب ما مجموعه 
524 مـــن العاما ت في رياض األطفال 

ودور الحضانـــة من غير المؤمن عليهم 
لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر 2020.

وأعـــرب رئيس الغرفة ســـمير ناس عن 
مجلـــس  لتوجيهـــا ت  الغرفـــة  ارتيـــاح 
البحريـــن  لمصـــرف  الســـابقة  الـــوزراء 
المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل 
للمواطنيـــن  القـــروض  مدفوعـــا ت 
المتضرريـــن من جائحـــة كورونا حتى 
نهايـــة العـــام الجـــاري بمـــا ال يؤثر على 
ســـيولة المصـــارف ومائتهـــا الماليـــة، 
تنفيـــذًا للتوجيهـــا ت الملكية الســـامية 
عاهـــل  الجالـــة  صاحـــب  لحضـــرة 
البـــاد، بتخفيـــف انعكاســـا ت جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( علـــى 
المواطنين واالقتصاد الوطني، وأشاد 
بقـــرار مجلس الـــوزراء الســـابق بتكفل 
والمـــاء  الكهربـــاء  بفواتيـــر  الحكومـــة 
ورســـوم البلديـــا ت لكافـــة المشـــتركين 
المواطنيـــن فـــي مســـكنهم األول لمدة 
3 أشـــهر ابتداء من شـــهر أكتوبر 2020 
وبمـــا ال يتجـــاوز فواتير الفترة نفســـها 

من العام الماضي لكل مشترك.
والتوجيهـــا ت  القـــرارا ت  إن  وقـــال 

ستســـهم في تخفيـــف األعبـــاء المالية 
علـــى التجـــار وستســـاعد علـــى توفير 
سيولة مالية للقطاع الخاص بما يتيح 
الجائحـــة  مـــع تداعيـــا ت  التعامـــل  لـــه 
حفاظـــًا على النمـــو المســـتدام، خاصة 
وأن قـــرار أن تكّفـــل الحكومـــة بدفـــع 
%50 مـــن رواتـــب البحرينيين المؤمن 
عليهـــم فـــي للقطاعـــا ت األكثـــر تضررًا 
سيســـتفيد منه 23 ألف عامل بحريني 
و4 آالف منشـــأة، كمـــا أنهـــا ستســـاعد 
خاصـــة  البحرينيـــة  المؤسســـا ت 
الصغيـــرة منها على تجـــاوز الصعوبا ت 
التـــي تواجههـــا، وبالتالي ســـتؤدي إلى 
الماليـــة  االلتزامـــا ت  مـــن  التخفيـــف 
المفروضـــة على هذه المؤسســـا ت، مما 
ســـيكون لـــه تأثيـــرا ت ايجابيـــة تخدم 
الوضع االقتصادي بشـــكل عام وتحفز 
من عملية االســـتثمار، وتوفر الظروف 

للقطاعـــا ت  تســـمح  التـــي  المائمـــة 
االقتصاديـــة واالنتاجية في اســـتعادة 
والنهـــوض  تنافســـي  بشـــكل  نشـــاطها 
الرياديـــة  وأدوارهـــا  بمســـئولياتها 
للمساهمة في تحريك عجلة االقتصاد 
الوطنـــي وتجـــاوز حالـــة الركـــود التـــي 

يعاني منها.
وأكـــد نـــاس في ختـــام تصريحـــه دعم 
الحكيمـــة  القيـــادة  لتوجهـــا ت  الغرفـــة 
ممثلـــة بعاهل البـــاد صاحـــب الجالة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
وسياســـا ت وبرامج الحكومة برئاســـة 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
مقومـــا ت  كل  توفيـــر  إلـــى  الراميـــة 
وأســـباب نمو قطاع االعمال البحريني 
عمليـــة  فـــي  دوره  ليتبـــوأ  وتقويتـــه 
التنمية والتحديث، وجهود ومبادرا ت 
ولـــي العهد نائب القائـــد االعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة فـــي تنمية البيئة االســـتثمارية 
أكثـــر  وجعلهـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
جاذبية ســـواء لاســـتثمارا ت المحلية 
اعتـــزازه  عـــن  معربـــًا  الخارجيـــة،  أو 
بمـــا تبديـــه القيـــادة الكريمـــة مـــن دعم 
للمواطـــن وللقطاع الخـــاص، مؤكدًا أن 
ذلك ســـينعكس حتمًا على هذا القطاع 
تحريـــك  فـــي  دوره  ليؤخـــذ  الحيـــوي 

عجلة التنمية االقتصادية.

أمل الحامد

2.4
مليون دينار
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قسائم فقط المتبقي�

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

التاريخ:27/ سبتمبر/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020   -   134674    طلب رقم

 تسجيــــــل اســـــــم تجــــــــاري تقــدم إلينــا المعلــن أدناه بطلب تغيير االســم  التجاري 
، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل  خمســة عشــر 

يوما من تاريخ االعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه..
رقم السجل: 66314-5

اسم التاجر:    نافيد محمد محمد صدري
االسم  التجاري الحالي:  الذواودة للخياطة

االسم  التجاري المطلوب: الفالح للخياطة

إعالن بحل و تصفية شركة
لشركة شركة جست كلك للخدمات عبر االنترنت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 131865

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي لشــركة شــركة جســت كلــك للخدمــات عبــر االنترنــت ذ.م.مالمســجلة علــى قيــد 

رقــم131865 بتصفيــة الشــركة اختيــار و تعيين الســادة /علي ســعيد صالح حســن والســيد علــي ابراهيم علي 

قاسم محمد الحداد والسيد عبد هللا ابراهيم عبد العزيز سعود الجودر  مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن 

سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية

البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركاتيدعو 

المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

  alialbana@hotmail.com    32169777 1السيد علي علي سعيد صالح حسن  هاتف-

  aengr.alialhaddad@gmail.com 66370440 :2 -السيد علي ابراهيم علي قاسم محمد الحداد هاتف

abdulla-aljowder@hotmail.com  33986986 :3 -السيد   عبد هللا ابراهيم عبد العزيز سعود الجودر هاتف

القيد : 92531
    2020-09-23

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة الحلول العالمية المبتكرة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة شــركة االبداع لالستشــارات  تضامن الصحابها محمود الكامل وشــركاه- 
مكاتــب محترفــه بموجب التخويل من اصحاب شــركة الحلــول العالمية المبتكرة 
ذ.م.م. المســجلة بموجــب القيــد رقــم 92531 طالبيــن تغييــر االســم  التجــاري مــن 

الحلول العالمية المبتكرة ذ.م.م. الى الدار لتطوير المشاريع ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى  االدارة  المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  رقم   123263  لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اماديوس الخليج - فرع لشركة اجنبية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / عيســى عبــاس جاســم ناصر شــاهين باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
اماديوس الخليج - فرع لشــركة اجنبية ،المســجلة كفرع لشــركة اجنبية بموجب 
القيد رقم 77069 ،طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و 
شطبها من السجل التجاري،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

إعالن بحل و تصفية
شركة أرك لإلدارة و الخدمات اإلستشارية ش.ش.و لمالكها عبد الرزا ق

سجل تجاري رقم 117139

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة أرك لــإلدارة و الخدمــات اإلستشــارية ش.ش.و 
لمالكها عبد الرزاق المســجلة على و تعيين الســادة / عبد الرزاق مصفيا للشــركة.   
قيد رقم 117139 ، بتصفية الشركة اختيار إذ يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية   لمرســوم بقانون 
رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات   البحريني 
الصــادر لمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يوم من   م إليــه، مدعومة   يدعو المصفي 

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالبا
ريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

39541982
roysam@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 

رشــكة ٔاوتــاد للمشــاري ع و التطويــر العقــاري ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد 

122848 طالــب نــي ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة ال رشــكة تصفيــة اختياريــة 

وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقا الحــكام قانــون ال رشــكات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

  CR2020--  132734  اعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادناه: علــي حاجي محمد تقوي بطلب تحويــل المحل التجاري 
التالي إلى السيد حسين حاجي محمد تقوي  

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

رقم القيد : 35993
االسم التجاري : توب مان للحالقة الرجالية  

القيد: 123812  
التاريخ : 23/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )0000( لسنة 2020 
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســيد 
/ عبدالجليــل عبداللطيــف علــي حســن ال ســند المالــك ل فوكــس ان كونسلتنســي )اف.
اي.ســي.( )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 123812، يطلــب تحويــل 
المؤسســة الفرديــة المملوكــة لــه إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره 100 مائــة دينــار 

بحريني وذلك لتصبح  مملوكة من السادة التالية أسمائهم :
1.   عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند 

2.   علي عبدالحسين أحمد مكي رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم (---( لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
 شركة لي ٔاند كو للمطاعم ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / KYUNG WAN KOO--باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة لــي ٔانــد كــو 
للمطاعــم ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســٔولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
98092 -، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 48655
التاريخ :  28/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواح

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/  حســين محمــد علــي علــي حمــد المالــك لمؤسســة العلــم لألعمــال خدمات 
يطلــب    ،48655 رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة  لتخليــص 
تحويل المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقدره 1000 

ديناربحريني، لتصبح مملوكة من السيد.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 
2020 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة ارابيا موتورز ميديا هاوس ش.ش.و

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / شــركة المٔويــد جيمبــرز لالستشــارات ذ.م.م باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة ارابيا موتورز ميديا هاوس ش.ش.و،المســجلة كشــركة الشخص الواحد 
بموجــب القيــد رقــم 138556 طالبــا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 129409
  التاريخ    :27/09/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

اعالن رقم  130552  لسنة 2020
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة الشــركاء في صالون بوش للســيدات ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم  

  129409
طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى شــركة الشــخص الواحد  
برأســمال وقــدره 20000  دينــار بحرينــي  لتصبــح الشــركة مملوكة مــن عادل عبد 

هللا احمد ناس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020-133871 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     هاني جعفر مال أحمد عبدهللا الجمري

االسم التجاري الحالي:   بيت الربيان لألطعمة والمشروبات
االســـــم التجـــاري الجديد : على كيفك لألطعمة والمشروبات 

قيد رقم : 2-132705 

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحالت
برمجةHD + تركيب

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

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

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED has a vacancy for the 
occupation of  RADIOGRAPHY TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.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

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
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

PRINT MANIA SPORTS CLOTHING has a vacancy for the occupation of  
TAILOR , 

suitably qualified applicants can contact 17404292  or  FADAK.BH@GMAIL.COM
NUHAD ELECTRONICS has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17273525  or  alihasan@gmail.com

Mr. sparkle cleaning has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM
Minds United pc Maintenance has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER , 
suitably qualified applicants can contact 77008809  or  jalal3155@gmail.com

Metro gold for jewelry has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34679888  or  HELPLINEBH888@GMAIL.COM
Matha Contracting & Maintenance WLL has a vacancy for the occupation of  

OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 36315949  or  ELDHOS1977@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

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

HAJWAERI SWEETS AND CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER(JUICE & SANDWICHES) , 

suitably qualified applicants can contact 33650550  or  YR728@LIVE.COM
HOLAND HAIR DESIGNER has a vacancy for the occupation of 

 MASSEUR ,
 suitably qualified applicants can contact 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com

Farhana for toys and household utensils has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33344254  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM
Red gulf contracting has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251216  or  abuali792008@hotmail.com

Lumineoux Interiors CO S P C OWNED BY Ebrahim Ali Bukamal has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17622030  or  BUMARWAN@BATELCO.COM.BH
Vibrant Services S.P.C has a vacancy for the occupation of  

TEAM LEADER , 
suitably qualified applicants can contact 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

Mr. sparkle cleaning has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33331155  or  JSHAIBANI@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

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

suitably qualified applicants can contact 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM
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
DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR (SITE) , 
suitably qualified applicants can contact 17661296  or  abigael@dar-albinaa.com

WABAG BELHASA JV WLL has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.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

Decoprint Design Solutions W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTING ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 77737774  or  SUBIN@ORANGEMEDIA.ME
FINE LAND AUTO PARTS W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39051550  or  aljo.joe@yahoo.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
Vega Thai Mart W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 36046078  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.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
Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 
SHEET METAL WORKERS (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

New Cut Barber Shop S.P.C. has a vacancy for the occupation of 
 BARBER ,

 suitably qualified applicants can contact 32264065  or  KHALID260@YAHOO.COM
ALBELAJ MARKET has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17630123  or  BO3AZIZ@HOTMAIL.COM

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

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

  SANDWICHES MAKER ,
 suitably qualified applicants can contact 34444670  or  APOJASSIM@HOTMAIL.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
HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 17305665  or  info@haiderwood.com

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

AWAL RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WAITER , 

suitably qualified applicants can contact 33197844  or  ORISFOOD@GMAIL.COM
AWAL SUN SHOPPING has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39400896  or  MMMAMEEN600@GMAIL.COM

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

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

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SCAFFOLDER , 

suitably qualified applicants can contact 36992388  or  bahrain@manar.com.sa
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 

occupation of  PLUMBER , 
suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

INJEE PASTRIES & PROSTED SHAWARMA has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER ,

 suitably qualified applicants can contact 39621233  or  MUNEERA_MOON@HOTMAIL.COM
ZAINAB SALEH HUSSAIN ABDULLA EST has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17277074  or  MAH.DHAIF@GMAIL.COM

ALAWADHI CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 ASSISTANT TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17273114  or  alawadhicarservices@gmail.com
ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite has a vacancy for the occupation 

of  SCAFFOLDER , 
suitably qualified applicants can contact 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com
SGS NEAR EAST FZCO (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of 

 OFFICE ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants can contact 39537012  or  salah.aboobidah@sgs.com

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

suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
PERFECT ASIAN INTERIOR Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39950146  or  LALSUMAN28@GMAIL.COM

New mashaer market has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 36656421  or  NEWMASHAER2015@GMAIL.COM
MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY VEHICLE DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM
MILESTONE MARKETING INTERNATIONAL W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36606526  or  ALEXAB678@YAHOO.COM

METAB CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 34008404  or  METEBKARAM58@GMAIL.COM
MARK LAND CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39286251  or  AL.JALHAM@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
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

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

suitably qualified applicants can contact 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM
Arabian German Manufacturing Company AGMA WLL has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17403411  or  HRAN2007@BATELCO.COM.BH

Jems Solutions WLL has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17874667  or  INFO@JEMS4U.COM
DASHTY FOOD STUFF COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 39588466

M g jewellery co wll has a vacancy for the occupation of 
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
MUNNAZA BEAUTY SALON has a vacancy for the occupation of 

 HAIR DRESSER , 
suitably qualified applicants can contact 39608023  or  BLUESAPPHIRE45@YAHOO.COM

AG TERRA AQUA WLL has a vacancy for the occupation of  
GARDENER , 

suitably qualified applicants can contact 17710271  or  hrvp@alghalia.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

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
ABU HAMZA AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM

Vani Vishal Cafe And Restaurant Management Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17274977  or  SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM
KHAIR DIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33446399  or  ch.kashifgorsi@gmail.com

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

 suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM
HALEEMA SADIA MOHAMMAD GENERAL TRADE has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 38957110  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM

JAVERIYA LUBRICANTS WLL has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39792221  or  ctckhan77@gmail.com
TTSJV WLL has a vacancy for the occupation of 

 QUALITY INSPECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 17686801  or  INTAI.OH@SAMSUNG.COM

TAX POINT CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the 
occupation of  ACCOUNTANT ,

 suitably qualified applicants can contact 38100396  or  TAXPOINTGCC@GMAIL.COM
ALBARAKA LOGISTIC has a vacancy for the occupation of  

HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
 PAINTER ,

 suitably qualified applicants can contact 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

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

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

AKBAR  ISMAIL STAINLESS STEEL FABRICATION  SPC OWNED BY  AKBAR I has a vacancy 
for the occupation of  OFFICE HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 36377453  or  AKBAR.F.S.786@GMAIL.COM
H&B contracting company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM

Lime Light Interior Decoration S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 36786772  or  724COMPUTERS@GMAIL.COM
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  

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

AMEEN ABDULKARIM BAQER has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) ,

 suitably qualified applicants can contact 39669069  or  adelameen62@gmail.com
AHMED HAMAD JASSIM ALJOWDER CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN(CONSTRUCTION) , 
suitably qualified applicants can contact 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM

ABID PHONE has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39845155  or  TAHEER_KHAJA@YAHOO.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
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
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17772900
ABDULREHMAN JASSIM KANOO COMPANY LIMITED W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17290101  or  ROSY@ARKANOO.COM

VENUS REST CAR HIRING has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 36983300  or  HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM
ALAWADHI CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC , 
suitably qualified applicants can contact 17273114  or  alawadhicarservices@gmail.com

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES has a vacancy for the occupation of  
PEST CONTROL WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17643606  or  AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM
SUN RISE has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 66708118  or  info@awtadi.com

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED has a vacancy for the 
occupation of  SPECIALISED DOCTOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.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

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
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  
WELDER , 

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Om yousif sweet making has a vacancy for the occupation of 

 PURCHASING MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact 17793390  or  ZOHRA@MENAS.COM.BH

Nabeea AL Salam HAIRDRESSING SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 33422320  or  buabo0od89@gmail.com
Modern source 2 for toys & bicycles company partnership co has a vacancy for the occupation 

of  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 33915003  or  a36712000@gmail.COM

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED has a vacancy for the occupation of  
MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM
Megna construction has a vacancy for the occupation of  

PLUMBER , 
suitably qualified applicants can contact 39998223  or  HUSSAIN.ALMAHMEED@GMAIL.COM

MAM TRADING has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Blue crestal construction has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39696313  or  ALBINKHALIL1@HOTMAIL.COM
Looking Young by Always for Facial & Beauty Treatment has a vacancy for the occupation of  

MASSEUR , 
suitably qualified applicants can contact 17369679  or  newera.71360@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM
Art Rotana Hotel B.S.C Closed has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN(ELECTRIC & ELECTRONI ENGINEERING) , 
suitably qualified applicants can contact 16033105  or  ABEER@AMWAJ.BH

Vibrant Services S.P.C has a vacancy for the occupation of  
CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM
DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

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

GREEN APPLE GARDEN JUICE has a vacancy for the occupation of  
WORKER(JUICE & SANDWICHES) , 

suitably qualified applicants can contact 38886062  or  RORO.310@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

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
AL NOOR STAR COLDSTORE has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33121019  or  FATIMADAN91@GMAIL.COM

AQUA PRO AQUARIUM has a vacancy for the occupation of  
DIVER , 

suitably qualified applicants can contact 39614747  or  AQOAPRO.BH@GMAIL.COM
RAJASTHAN GENTS SALOON has a vacancy for the occupation of  

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

ALSALA GROCERY has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39226969  or  AHMEDI666@YAHOO.COM
668 cafe has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 39683100  or  668.BHR@GMAIL.COM

Kolmaz Paris perfumes Co W.L.L has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34347700  or  SHALUNOUFAL@GMAIL.COM
Al waiely for services and business support has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 
suitably qualified applicants can contact 17296955  or  EMAD@ALWAIELY.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
I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
MECHANICAL HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

Silver for Car Accessories has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTING CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 35303090  or  AHMED1994616@GMAIL.COM
RV International S.P.C has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 66670786  or  RAHATVERYA@GMAIL.COM
AKA Freeze For Air Conditioner Services W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17532999  or  EGITTO.RE@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
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
AL AHRAM gate CAFETERIA has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39645702  or  bahrainmeatfactory209@gmail.com

MAJDI AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39804359  or  kahlawialuminium@gmail.com
ABDULZAHRAA ALI ABDULLA QROOF has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 39681222  or  ABDULZAHRAGROOF@GMAIL.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
FBA GENTS SALON has a vacancy for the occupation of

  BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 39665286  or  BINRASID2008@HOTMAIL.COM
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 
of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36428158  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM
Bake home bakery proudcts has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 39978899  or  UDCBAHRAIN@GMAIL.COM

AlMuqdad for Organization of Tourist Trips has a vacancy for the occupation of  
DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 

suitably qualified applicants can contact 33922416  or  ALMUQDAD.45@HOTMAIL.COM
UM KOLTHOOM ISA COLD STORE has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33777883  or  J_9889@HOTMAIL.COM

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 PLANNING ENGINEER , 

suitably qualified applicants can contact 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM
TEFASH CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39521115  or  kubraajaffar@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.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

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

R.A.F Aluminium Factory has a vacancy for the occupation of
  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,

 suitably qualified applicants can contact 66606664  or  JORS_TRD@OUTLOOK.COM
OKAL LAUNDRY & PRESSING has a vacancy for the occupation of  

LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 39053507  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM

N i c heavy loads company w.l.l has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 77041799  or  ACCOUNT@NICBH.COM
MIRAJ GRAPHICS W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTING ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact 17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM

Metro gold for jewelry has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34679888  or  HELPLINEBH888@GMAIL.COM
Matha Middle East Advertising S.P.C Owned by EALIAS MUNDAPLACKAL THOMAS has a 

vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17877641  or  acc.matha@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.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

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

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
INXTERIOR INTERNATIONAL TRADING  COMPANY WLL has a vacancy for the occupation 

of  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact 39033155  or  JHATOUM@GMAIL.COM

AREEBA CARS POLISHING has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

ROAD-ROLLER OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST ,

 suitably qualified applicants can contact 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com
Vibrant Services S.P.C has a vacancy for the occupation of  

PLUMBER , 
suitably qualified applicants can contact 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

SPARK DIGITUS W.L.L has a vacancy for the occupation of  MARKETING 
SPECIALIST , 

suitably qualified applicants can contact 17280049  or  AAMIR@SPARKDIGITUS.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

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE has a vacancy for the occupation of  
CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17535158  or  bucheeri5@gmail.com
ALI HASAN ISA ABDULLA has a vacancy for the occupation of  

WORKER(LIVESTOCK).GENERAL , 
suitably qualified applicants can contact 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM
WALKMAN CLEANING COMPANY- Bahraini Partnership Company has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 13691113  or  SABT001@LIVE.COM

Abu Nawal Abayat has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36428158  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM
New Moon Contracting has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39454342  or  newmoonco@yahoo.com

Saga burger express has a vacancy for the occupation of  
FOOD SERVICE WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM
LOOK AT ME FOR HAIRDRESSING AND OTHER BEAUTY TREATMENT - LADIES has a vacancy 

for the occupation of  BEAUTICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 33785656  or  NAWALJEHAD@HOTMAIL.COM

NEETHI STORE CO. WLL has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33600506  or  SHOUFEEKKAPPURATH34453114@GMAIL.COM
Nami Restaurant & Grill has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 34176204  or  AMINSULAIMAN6204@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
Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH

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
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
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
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

Trust Build Contracting has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 35456756  or  A35456756@GMAIL.COM
Sahoo re bahubali international Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39960975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

ALL VOLT TRADING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 36792255  or  SALES@BRIGHTLINEBH.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.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

LOTUS ELECTRIC WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 17779219  or  SAMANDERAB@GMAIL.COM
EIDAN COLD STORE has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39652305  or  EIDANCOLDSTORE@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co has a vacancy for the 

occupation of  ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

SCOTLAND GARAGE has a vacancy for the occupation of  
AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17611448  or  saeed66ashoor@gmail.com
FALCON ISLAND CLEANING EST has a vacancy for the occupation of 

 CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 33454414  or  falcon-i@hotmail.com

ATAYEB AL OUD has a vacancy for the occupation of  
SENIOR MATERIAL TESTING TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17280133  or  HADDAD78@HOTMAIL.COM
EVEREST TRADING & SERVICES CO WLL. has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTING ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 39660750  or  EVEREST@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM
EXPRESS RENT A CAR S.P.C has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17532525  or  EXPRESS.BH@GMAIL.COM
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الرئيس العراقي يؤكد أهمية منع “االعتداءات” على البعثات الدبلوماسية

قتلى بقصف استهدف مطار بغداد.. والكاظمي يتوّعد

قتل 5 أشــخاص وأصيب آخرون، أمس اإلثنين، إثر ســقوط صاروخ كاتيوشــا على منزل في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد. وقالت الخلية 
األمنية التابعة للجيش العراقي، في بيان لها، إن القصف أدى لمقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال.

وأضـــاف البيان “في الوقت الذي تبذل 
فيه الحكومة والقوات األمنية قصارى 
مصالـــح  رعايـــة  ســـبيل  فـــي  جهدهـــا 
المواطنين وحمايتهم وبســـط القانون 
عصابـــات  تنبـــري  االســـتقرار،  ودعـــم 
عـــن  الخارجـــة  والمجاميـــع  الجريمـــة 
القانـــون لممارســـة أعمالهـــا الوحشـــية 
المواطنيـــن  بحـــق  الجرائـــم  وترتكـــب 
اآلمنيـــن، بهدف خلق الفوضى وترويع 

الناس”.
الـــوزراء  رئيـــس  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
جميـــع  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي 
تكثيـــف  بضـــرورة  األمنيـــة  األجهـــزة 
جهودهـــا االســـتخبارية فـــي المرحلـــة 
الراهنـــة. وشـــّدد علـــى عـــدم الســـماح 
“لهـــذه العصابات” بأن تصـــول وتجول 
وتعبـــث باألمـــن دون أن تنـــال جزاءها 
العـــادل. والهجـــوم هـــو األحـــدث فـــي 
الصاروخيـــة  الهجمـــات  مـــن  سلســـلة 
تســـتهدف  التـــي  الهـــاون  وقذائـــف 
الوجـــود األميركي فـــي العراق، بما في 

ذلـــك الســـفارة األميركية فـــي المنطقة 
إلـــى  التحصيـــن.  شـــديدة  الخضـــراء 
ذلـــك، حذرت واشـــنطن العـــراق من أن 
الواليات المتحدة ستغلق سفارتها في 
بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية 
لوقف هجمات الميليشـــيات المدعومة 
مـــن إيران ضـــد األميركيين. وكشـــفت 
مصـــادر أميركيـــة فـــي العـــراق عـــن أن 
لديهـــا معلومات بوجود خطة القتحام 
الســـفارة وأخذ رهائن منهـــا، الفتة إلى 

أن الحكومة العراقية ستخلي المنطقة 
األمنيـــة  القـــوات  كل  مـــن  الخضـــراء 

باستثناء الفرقة الخاصة.
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــدم  ذلـــك،  إلـــى 
سلســـلة  بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي، 
العراقـــي  الـــوزراء  لرئيـــس  مطالـــب 
إغـــاق  لتفـــادي  الكاظمـــي  مصطفـــى 
الســـفارة األميركية في بغداد، بحسب 
المصـــادر، التي أكـــدت أن بومبيو منح 
الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن 

قبـــل إغـــاق الســـفارة. من جانبـــه، أكد 
الرئيـــس العراقـــي برهم صالـــح، أمس 
“االعتـــداءات”  منـــع  أهميـــة  االثنيـــن، 
على البعثات الدبلوماســـية العاملة في 
العـــراق. وبحســـب بيـــان رئاســـي، فإن 
“صالح استقبل مستشار األمن القومي 
قاســـم األعرجـــي، وأكـــدا أهميـــة دعـــم 
الدولـــة وتحقيـــق ســـيادتها فـــي فرض 
القانون من خال األجهزة األمنية وبما 

يضمن األمن واالستقرار في الباد”.
وأضـــاف، أن “اللقاء أكـــد أهمية حماية 
ذلـــك  باعتبـــار  الدبلوماســـية  البعثـــات 
مـــن التزامـــات العـــراق وفـــق المواثيق 
واألعـــراف الدولية، ومنـــع االعتداءات 
عليها والتي تؤثر على سمعة البلد في 

المحافل الدولية”.
وتنـــاول اللقاء أهمية تكثيـــف الجهود 
األمنيـــة واالســـتخباراتية في ماحقة 
خايا “داعش”، ومنع إعطاء أي فرصة 
للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين 

واستقرارهم.

بغداد ـ وكاالت

الكاظمي يوجه بتوقيف القوة األمنية المسؤولة عن منطقة انطالق الصاروخ

القاهرة ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة الداخليـــة المصرية، 
أمـــس االثنيـــن، مقتـــل اثنيـــن مـــن 
أثنـــاء  وذلـــك  أمنيـــا،  المطلوبيـــن 
الشـــقق  إحـــدى  فـــي  اختبائهـــم 

السكنية في محافظة القليوبية.
وأضافـــت الداخلية فـــي بيانها أن 
العنصريـــن ضمـــن عناصـــر الخلية 
التكفيرية التي وجهت لها األجهزة 
األمنية ضربة اســـتباقية في شـــهر 
تنفيذهـــم  قبـــل  الماضـــي  أبريـــل 
ذلـــك  ويأتـــي  إرهابيـــة.   عمليـــات 
بعـــد ورود معلومـــات لقطاع األمن 
الوطنـــي باختبـــاء اثنين مـــن تلك 
العناصر شـــديدة الخطورة بإحدى 
القلـــج  بمنطقـــة  الســـكنية  الشـــقق 

بالقليوبية، واتخاذها وكًرا لإلعداد 
عمليـــات  الرتـــكاب  والتخطيـــط 

عدائية في الفترة المقبلة.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، تـــم رصـــد 
والتعامـــل  الخليـــة  تلـــك  عناصـــر 
معها، ما أســـفر عن مقتل 7 عناصر 
إرهابيـــة، عثـــر بحوزتهـــم علـــى “6 
بنـــادق آليـــة، 4 أســـلحة خرطوش، 
وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة 
األعيرة، وأسفر التعامل عن مقتل 
بقطـــاع  الحوفـــي  المقـــدم محمـــد 
ضابـــط  وإصابـــة  الوطنـــي  األمـــن 
آخـــر وفرديـــن من قوات الشـــرطة 
أثنـــاء مداهمـــة بمنطقـــة األميريـــة 

بالقاهرة.

مصر.. مقتل إرهابيين على صلة بـ “واقعة األميرية”

الخرطوم ـ أ ف ب

الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد 
عبدهللا حمدوك أن تطبيع العاقات 
مـــع إســـرائيل يتطلب نقاًشـــا عميًقا 
وتوافًقـــا بيـــن التيارات السياســـية 
والمجتمـــع  البـــاد  فـــي  الرئيســـية 
الصحافـــة  أفـــادت  كمـــا  المدنـــي، 

السودانية. 
مؤتمـــر  خـــال  حمـــدوك  وقـــال 
ا على  اقتصـــادي فـــي الخرطـــوم ردًّ
ســـؤال حـــول احتمـــال التطبيع مع 
“يحمـــل  الموضـــوع  إن  اســـرائيل 
إشـــكاالت متعددة، كمـــا إنه يحتاج 

إلى نقاش مجتمعي عميق”.
 وال يقيـــم الســـودان عاقـــات مـــع 
 15 فـــي  وقعـــت  التـــي  إســـرائيل 

ســـبتمبر اتفاقيـــن تاريخييـــن 
مـــع  العاقـــات  لتطبيـــع 

اإلمارات والبحرين. 
وال يوجـــد توافق بين 

األحـــزاب السياســـية في الســـودان 
وداخل المجتمع المدني والحكومة 

االنتقالية حول المسألة. 
كافـــة  القضيـــة  حـــول  وتنقســـم 
الحريـــة والتغييـــر  قـــوى  مكونـــات 
وهـــي ائتـــاف يجمـــع بيـــن أحزاب 
سياسية وقوى مجتمع مدني كانت 
فـــي طليعـــة الحركـــة االحتجاجية 

التي أسقطت نظام عمر البشير. 
وأكـــدت في أغســـطس على “حــــق 
الشـــعب الفلسطينــــي فـــي اراضيه 
وحـق الحياة الحـرة الكريمة”، لكنها 
لـــم تنجـــح في تبنـــي موقف موحد 

خال اجتماع أمس اإلثنين. 
وطالـــب بعـــض القيادييـــن فـــي 
والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى 
بإجراء استفتاء أو مؤتمر 

دستوري لبت النقاش.

التطبيع مع إسرائيل يتطلب توافق السودانيين

يريفان ـ أ ف ب

بيـــن  أمـــس  الداميـــة  المعـــارك  اســـتمرت 
أذربيجـــان واالنفصالييـــن األرمينيين في 
ناغورني قـــره باغ، في حين عّزز الرئيس 
التركـــي المخـــاوف مـــن تصعيـــد إضافي 

بكلمة عالية النبرة دعًما لباكو. 
وتخـــوض منذ األحد القـــوات االنفصالية 
ا  ا واقتصاديًّ ا وعسكريًّ المدعومة سياســـيًّ
األذربيجانيـــة،  والقـــوات  أرمينيـــا،  مـــن 
معـــارك دمويـــة هي األعنف فـــي المنطقة 
منـــذ عـــام 2016. وقتل 67 شـــخًصا على 
األقـــل وفـــق حصائـــل غيـــر مكتملـــة بعـــد 
للمعارك. وتطالب أذربيجان، البلد الناطق 
بلغـــة من عائلـــة اللغـــات التركيـــة، بإعادة 
منطقـــة ناغورني قره باغ إلى ســـيطرتها، 
وهـــي مقاطعة جبلية تقطنهـــا غالبية من 
األرمـــن المســـيحيين، والتـــي لـــم يعترف 
المجتمع الدولي بانفصالها عام 1991 عن 

أذربيجان. 
فـــي غضـــون ذلـــك، دعـــا الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان االثنين أرمينيا إلى 
وضع حـــد لما وصفه بـ”احتـــال ناغورني 

قره باغ”. 
وقال أردوغان “ســـتواصل تركيا الوقوف 
والصديـــق  الشـــقيق  البلـــد  جانـــب  إلـــى 
أذربيجـــان من كل قلبنا وبكل الوســـائل”، 
بزمـــام  “اإلمســـاك  علـــى  باكـــو  مشـــجًعا 

األمور”. 
 ودعت جميع القـــوى اإلقليمية والدولية 

والواليـــات  وفرنســـا  روســـيا  األخـــرى، 
المتحـــدة وإيران واالتحاد األوروبي، إلى 

وقف فوري إلطاق النار. 
وتنـــدد أرمينيـــا وناغورنـــي قـــره بـــاغ من 
جهتهمـــا بـ”تدخل” تركـــي، متهمتين أنقرة 
عســـكريين”  و”خبـــراء  الســـاح  بتوفيـــر 
وطيارين وطائرات مسيرة لباكو. وأكدت 
آالف  أرســـلت  أنقـــرة  أن  أيًضـــا  يريفـــان 

“المرتزقة” من سوريا إلى المنطقة.

أرمينيا تطالب بالتدخل ضد أذربيجان.. وباكو: نخوض حربا وطنية

يريفان تتهم أنقرة بإرسال آالف “المرتزقة” من سوريا للقتال
67 قتياًل في معارك قره باغ وتركيا تحّذر أرمينيا

عواصم ـ أ ف ب

الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن 
محمد اشـــتية أمـــس اإلثنين أن الســـلطة 
الفلســـطينية تعانـــي أزمـــة ماليـــة ســـببها 
“حرب المال” التي تشـــنها عليها الواليات 
المتحـــدة وإســـرائيل. وقـــال اشـــتية في 
مســـتهل إجتمـــاع الحكومة الفلســـطينية 
تســـببت  األزمـــة  “هـــذه  اإلنترنـــت  عبـــر 
علينـــا  تشـــنها  التـــي  المـــال  حـــرب  بهـــا 
وانقطـــاع  وإســـرائيل  االميركيـــة  اإلدارة 
المســـاعدات العربية”. وأضاف “إســـرائيل 
وأميركا تريدان أن تهزمانا لكي نستســـلم 
ونقبـــل مشـــروعهما وســـوف نصمـــد ولن 
نهـــزم ولـــن نستســـلم”. وأوضـــح اشـــتية 
أن حكومتـــه خفضـــت نحـــو 70 % مـــن 
قيمـــة نفقاتها التشـــغيلية، بســـبب أزمتها 
االقتصادية. وأوقفـــت الواليات المتحدة 
مســـاعداتها للســـلطة الفلســـطينية بداية 
االحتجاجـــات  عقـــب  الماضـــي،  العـــام 
الفلســـطينية على نقل السفارة األميركية 
منظمـــة  مكتـــب  وإغـــاق  القـــدس  إلـــى 

التحرير الفلســـطينية في واشـــنطن.  من 
جانبها، أّكدت مصر أمس االثنين موقفها 
“الراســـخ” فـــي دعـــم الحقوق المشـــروعة 
إلقامـــة  وصـــوال  الفلســـطيني  للشـــعب 
دولته المســـتقلة. التقى وزيـــر الخارجية 
المصري سامح شـــكري في القاهرة أمين 
ســـر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 

الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح.
وأعـــاد شـــكري التأكيد علـــى موقف مصر 
الراســـخ مـــن القضية الفلســـطينية ودعم 

الحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلسطيني 
الفلســـطينية  الدولـــة  إلقامـــة  وصـــوالً 
الُمســـتقلة علـــى حـــدود الرابع مـــن يونيو 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
واطلع المسؤولون الفلسطينيون، شكري 
على “المساعي الجارية الستعادة الُلحمة 

وإعادة توحيد الصف الفلسطيني”.
يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق حركتي فتح 
وحماس على إجراء انتخابات تشـــريعية 

ورئاسية في غضون ستة أشهر.

سامح شكري مجتمًعا بجبريل الرجوب وروحي فتوح

مصر تؤكد دعمها “الراســخ” لحقوق الشــعب الفلسطيني
اشتية يتهم واشنطن وإسرائيل بشنِّ “حرب مالية”

دبي ـ وكاالت

أكـــد المتحـــدث باســـم األميـــن العـــام 
لألمـــم المتحـــدة ســـتيفان دوجاريك، 
أنطونيـــو  العـــام  األميـــن  ترحيـــب 
المبـــرم  األســـرى  باتفـــاق  غوتيريـــش 
بيـــن الحكومـــة الشـــرعية فـــي اليمـــن 
والحوثيين حول اإلفراج الفوري عن 
1081 مـــن األســـرى المحتجزيـــن لدى 

الطرفين.
وحـــّث األمين العـــام لألمـــم المتحدة 
هـــذا  علـــى  البنـــاء  علـــى  األطـــراف 
الزخم ووضع اللمســـات األخيرة على 
الترتيبات من أجل اإلفراج عن جميع 

المعتقلين المتبقين.
كما دعا جميع األطراف إلى االنخراط 
مـــع مبعوثـــه الخـــاص لاتفـــاق علـــى 

وقـــف  يشـــمل  مشـــترك  إعـــان 
إطـــاق نـــار علـــى مســـتوى 

وتدابيـــر  البـــاد 
وإنســـانية  اقتصاديـــة 

واســـتئناف عمليـــة سياســـية جامعـــة 
وشاملة إلنهاء الحرب.

يذكـــر أن المبعوث األممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفثس، كان أعلن يوم األحد، 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن الحكومـــة 
اليمنيـــة الشـــرعية والحوثيين لتبادل 
1081 أســـيًرا من الطرفيـــن، وتطبيق 
االتفاق واإلفراج عن األســـرى بشـــكل 
فـــوري، وفق وكالة األنباء الســـعودية 
“واس”. وشـــّدد غريفثـــس علـــى أنـــه 
وبشـــكل  ســـريًعا  نتحـــرك  أن  “يجـــب 
حاســـم لتنفيذ االتفـــاق”، الفًتا إلى أن 
“العمل متواصل لاتفاق على توقيت 
إطـــاق األســـرى”. كما دعـــا إلى وقف 
إطـــاق النار فـــي اليمن وإعـــادة فتح 
المطـــارات والموانئ، مشـــيًرا إلى 
أن “اتفـــاق تبـــادل األســـرى في 
أولـــى لحـــل  اليمـــن خطـــوة 

الخافات األخرى”.

ترحيب أممي باتفاق األسرى في اليمن
بروكسل ـ رويترز

أمـــس  األوروبـــي  االتحـــاد  قـــال 
اإلثنيـــن إنـــه يشـــعر بخيبـــة األمـــل 
رئيـــس  اســـتقالة  بســـبب  والقلـــق 
الـــوزراء اللبنانـــي المكلـــف، وحـــث 
التكتل لبنان على تشـــكيل حكومة 
مـــن  مالـــي  دعـــم  علـــى  للحصـــول 

صندوق النقد الدولي.
وقال مســـؤول السياسة الخارجية 
جوزيـــب  األوروبـــي  باالتحـــاد 
بوريـــل فـــي بيـــان، إن التكتل ينظر 
“بخيبة أمل وقلق الســـتقالة رئيس 
الـــوزراء المكلـــف مصطفـــى أديـــب 
والمابسات التي أدت إلى قراره”.

وأضـــاف “على القيـــادات في لبنان 
بوســـعها  مـــا  كل  وبـــذل  التوحـــد 

بســـرعة  الحكومـــة  لتشـــكيل 
الســـريع  التشـــكيل   ...

ســـيكون  للحكومـــة 
أيًضـــا  ـــا  ضروريًّ

للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشـــكل 
عاجل مع صندوق النقد الدولي”.

ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
عـــون أكد فـــي وقـــت ســـابق اليوم 
تمســـكه بمبادرة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون فـــي مـــا يخص 
األزمـــة اللبنانية، وذلـــك في أعقاب 
اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل 

الحكومة.
وكالـــة  نقلـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
“رويتـــرز” عـــن مصـــدر مقـــرب مـــن 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
ماكرون، قوله إن اعتذار أديب عن 
تشـــكيل الحكومة بلبنـــان يعني أن 
األحزاب السياسية ارتكبت “خيانة 
جماعيـــة”، لكنـــه أكـــد أن فرنســـا 
البلـــد  جانـــب  إلـــى  ســـتبقى 
لمساعدته في الخروج من 

األزمة التي يمر بها”.

“األوروبي” للبنان: الحكومة مقابل المال

السعودية: قمة مجموعة 
العشرين... افتراضية

الرياض ـ أ ف ب

ــن أنــهــا  ــيـ ــنـ ــس االثـ ــ ــعـــوديـــة أمـ أعـــلـــنـــت الـــسـ
المزمع  العشرين  ستستضيف قمة مجموعة 
من  بــدال  اإلنــتــرنــت،  عبر  نوفمبر  فــي  عقدها 
اجتماع قادة دول العالم األغنى في الرياض 

كما كان مقررا قبل أزمة كوفيد - 19.
ــاء الـــمـــجـــمـــوعـــة لـــعـــقـــد كــافــة  ــ ــوبـ ــ ــع الـ ــ ــ ودفـ
عندما  مــارس  منذ  الفيديو  عبر  اجتماعاتها 
بن  سلمان  الملك  الــســعــودي  العاهل  تــرأس 
ناقش  طــارئــة  افــتــراضــيــة  قمة  الــعــزيــز  عبد 
فيها قادة العالم االستجابة العالمية للوباء، 
الذي أودى بأكثر من مليون شخص وضرب 

اقتصادات دول العالم.
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طهران ـ وكاالت : رفض كل من  «
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 

ظريف، والمتحدث باسم الوزارة 
سعيد خطيب زادة، هجوم حسين 

شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة 
“كيهان” التابعة لمكتب المرشد 

اإليراني علي خامنئي، على المرجع 
الشيعي علي السيستاني بسبب 

طلب األخير من األمم المتحدة 
اإلشراف على االنتخابات القادمة 

في العراق لضمان نزاهتها. وكتب 
ظريف في تغريدة، أن السيستاني 

“الحصن الحصين للعراق وصمام 
األمن للمنطقة وذخر للعالم 

اإلسالمي أجمع”. وأضاف أن “إيران 
تقّدر دوره في استتباب األمن في 
العراق واستقراره والحفاظ على 

سيادته ووحدة أراضيه، والتخلص 
من قوى االحتالل وبناء العراق 

الجديد وفق متطلبات شعبه 
الشقيق”. هذا فيما اعتبر المتحدث 

باسم الخارجية اإليرانية، سعيد 
خطيب زاده، موقف صحيفة 

“كيهان” من السيستاني “ال تعبر 
عن موقف النظام”، حسب تعبيره. 

دفاع عن السيستاني
ووفًقا لوكالة أنباء الطلبة اإليرانية  «

“إيسنا”، فقد قال خطيب زادة خالل 
مؤتمر صحافي، أمس االثنين: 

“إن الحادث المرير الذي ذكرته ال 
عالقة له بقادة النظام”، مضيًفا: 
“إننا ال نتسامح مع التجاوز على 

مقام المرجعية”. واعتبر خطيب 
زادة أن “دور السيستاني في العراق 

ال بديل له، وأن المرجعية في 
العراق موضع احترام خاص كركن 

أساسي”. جاء هذا بعدما هاجم 

حسين شريعتمداري، في افتتاحية 
“كيهان” السبت الماضي، دعوة 

السيستاني األمم المتحدة لإلشراف 
على االنتخابات البرلمانية المقبلة 

في العراق، واعتبره “دون شأنه 
ومنزلته”. كما خاطب شريعتمداري 

السيستاني بالقول: “لقد أخطأتم 
في طلبكم ممثلة األمم المتحدة.. 

ال بأس في ذلك، لكن اآلن ُعْد 
وصّحح ذلك وقل إنك لم تقل 

ذلك”. 

“اإلفالس السياسي”
واعتبر شريعتمداري دعوة األمم  «

المتحدة لإلشراف على االنتخابات 
لضمان نزاهتها تعني إعالن 

“اإلفالس السياسي”. ويأتي هذا 
الهجوم في سياق استياء النظام 

اإليراني المتزايد من تطورات الوضع 

في العراق والحراك السياسي 
الذي أفضى إلى تشكيل حكومة 

جديدة مناهضة للميليشيات 
الموالية لطهران، وإعالن انتخابات 

مبكرة. وفي يوليو الماضي، 
هاجمت وكالة “مهر” اإليرانية، 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، ووصفت تحركاته ضد 

ا  الميليشيات المدعومة إيرانيًّ
والتغييرات التي أجراها في األجهزة 

الحكومية بـ”التخريبية”. وتدل 
المواقف اإليرانية المتشنجة تجاه 

الحراك العراقي وموقف المرجع 
السيستاني وحكومة الكاظمي، أن 
الضربات التي تتلقاها ميليشيات 

الحشد الشعبي والتغييرات األمنية 
والسياسية في العراق باتت تلعب 
دورًا كبيًرا في تقليص نفوذ طهران 

في بغداد.

خالف في طهران بعد هجوم ممثل خامنئي على السيستاني
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إيران... قلب الحقائق رأًسا على عقب )2(
يشـــير تقريـــر منظمة العفـــو الدولية الصـــادر بتاريخ 1 مايـــو 2020، إلى أن 
بت المعتقلين خالل االحتجاجات  القـــوات األمنية والقضائية اإليرانيـــة عذَّ
التـــي اجتاحـــت جميع أرجاء البـــالد في نوفمبـــر 2019، ضرًبـــا بالخراطيم 

واألنابيب والعصي وكابالت الكهرباء، فضال عن االعتداء عليهم جنسًيا.
وفـــي تقريـــر بعنوان “المولعون بســـحق اإلنســـانية”، نشـــرت هـــذه المنظمة 
تفاصيل االعتقاالت واإلدانات في أعقاب االحتجاجات الشـــاملة في شـــهر 
نوفمبر 2019، وتفيد بأن الســـجناء تعرضوا للتعذيب الجســـدي والجنسي 
بغيـــة ترويعهـــم وإهانتهـــم وإجبارهـــم علـــى اإلدالء باعترافـــات قســـرية، 
ويشـــير هـــذا التقرير إلـــى أن الضحايا تعرضوا للضـــرب واإلصابة باللكمات 
والركالت، والجلد بالســـوط، وعلى رؤوســـهم أكياس أو معصوبي العينين، 
وتم اســـتخدام العصي والخراطيم المطاطية والهراوات واألســـالك لضرب 

المعتقلين.
كما أشـــارت منظمة العفو الدولية إلى حرمان المعتقلين من الماء والطعام 
الكافـــي، حيـــث يتم تعليقهـــم أو إجبارهم علـــى الجلوس فـــي أوضاع غير 

صحية مؤلمة لفترة طويلة وحرمانهم من الرعاية الطبية. 
ووصـــف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 31 يونيو 2020، األوضاع 
في ســـجون إيران بأنها “قاســـية وغير إنسانية”، وورد في جزء منه ما يلي 
“تتســـم الســـجون في إيـــران بعدم توفير أجهـــزة تكييف الهواء المناســـبة، 
وبالخدمـــات الطبيـــة القـــذرة وغيـــر الكافية، ونقـــص المرافـــق والمنظفات 
الالزمة لغسل األطباق ومالبس السجناء وغير ذلك من احتياجات النظافة 
الشـــخصية، وانخفاض ضغط المياه في مواســـير الحمام، وانتشـــار التلوث 
بالحشـــرات، ونقص مياه الشـــرب، والطعـــام الرديء، والنقص الشـــديد في 
األسرة ما يجبر السجناء على النوم على األرض، واستخدام مادة واتكس 
لتطهير األســـطح، مـــا يؤدي إلى تفاقم ســـوء جودة الهـــواء وزيادة حاالت 

السعال الحاد واإلحساس باأللم وضيق القفص الصدري ونوبات الربو”.
مـــا تقدم مجرد جزء ضئيل من كثير، فالدعاية والشـــعوذة التي تم إضفاء 
الطابـــع المؤسســـي عليهـــا في نظام الحكم الفاشـــي في إيران تتســـتر على 
الحقائـــق ببســـاطة شـــديدة وتقلبها رأًســـا على عقب في وضـــح النهار أمام 
أعيـــن 80 مليـــون إيرانـــي والمنظمـــات الدولية لحقـــوق اإلنســـان، رغم كل 

الوثائق والشواهد التي ال يمكن إنكارها.
والجدير بالذكر أن مثل هذه الحاالت من التشويه وتلفيق األكاذيب وقلب  «

الحقائق رأًسا على عقب في عصر انتشار اإلنترنت وثورة المعلومات 
الرقمية، ال تخدع سوى مفبركيها وناسجيها، ومن الممكن تحديها في جزء 

من الثانية ببحث بسيط في الفضاء اإللكتروني. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

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

للتواصل: 17111483

جائزة الملك حمد... قيادة العالم نحو الخلق واالرتقاء واإلبداع
لـــم تكتـــف مملكة البحريـــن بجوانـــب التعليـــم والبحث العلمـــي وتلبية 
متطلبات التنمية وكســـب مختلف المعارف وتقديم أفضل المستويات 
التعليميـــة للمواطن، وفق معايير الجودة العالمية، بل دشـــنت مشـــاريع 
ذات رؤيـــة مســـتقبلية لالبتـــكار وكفـــاءة اإلنتـــاج والتنافســـية العالمية 
وأهمها جائزة اليونســـكو- الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم فـــي دورتها 
الثانية عشرة للعام 2020م، والموجهة لألفراد والمؤسسات والمنظمات 
غيـــر الحكومية علـــى الصعيد الدولي، حيث ســـيكون موضوع الجائزة 
لهـــذا العـــام “اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي لتعزيـــز اســـتمرارية التعلم 

وجودته”.
لقـــد حققت مملكة البحريـــن مكانة منفردة في العلـــم والتقنية وجائزة 
اليونســـكو- الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة الســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال في التعليم مثال التفوق لمملكة عظيمة تقدم أكبر 
قدر من اإلبداع لإلنســـانية وعملية التعليم، ووضع الخطط والمشـــاريع 
وأحـــدث ما توصلـــت إليه التقنية إليجاد بيئة مناســـبة للتعليم، وتنمية 

اإلنســـان فكريا وعلميـــا، وكثيرة هي المبادرات والمشـــاريع التي عززت 
ســـمعة مملكة البحرين في األوساط البحثية واألكاديمية على مستوى 
العالم حتى أصبحنا من أفضل األوطان على اإلطالق التي تقدم أجود 

المستويات التعليمية وفق معايير الجودة العالمية.

وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أوضح أن “الجائزة  «
تسّلط الضوء في دورتها لهذا العام على دور الذكاء االصطناعي في ضمان 
استمرارية التعلم وجودته للجميع، خصوصًا في ظل الظروف االستثنائية 

التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد - 19، والتي أدت إلى االعتماد على 
التعلم عن بعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة”، وال يخفى على الجميع 

أن مسألة التعلم عن بعد نالت اهتماما واسعا من قبل كل دول العالم 
بسبب جائحة كورونا، وستقدم الجائزة منجزات علمية في هذا المضمار 

ومشاريع مهمة ناجحة تصب في هذا التوجه، فبما أن التطور مطلوب 
فالسعي باتجاه الكمال مطلوب أيضا، وجائزة اليونسكو- الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال ستقود 
العالم إلى النتائج المتوخاة بالسرعة المطلوبة، ألنها جائزة قائمة على 

الخلق واالرتقاء واإلبداع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الحمد هلل أنني في البحرين
عندمـــا أتابع ما يجري في العالم حاليا فيما يتعلق بجائحة كورونا التي 
عادت من جديد لتضرب العالم شرقه وغربه وحالة االرتباك التي تعاني 
منهـــا حكومات دول قوية ومتقدمة أشـــعر بالراحة والرضا أنني أعيش 
في هذا البلد الذي ال يملك من الموارد واإلمكانيات ما تملكه هذه الدول 

الكبيرة ومع ذلك يحقق نجاحا كبيرا في التصدي لهذا الوباء المرعب.
لكـــي نعـــرف الفـــرق بين ما نحـــن عليه وبيـــن معانـــاة العالم فـــي أوروبا 
التـــي تملـــك الجامعـــات ومراكز البحوث وشـــركات األدويـــة التي تفوق 
ميزانياتهـــا ميزانيـــات دول بأكملهـــا علينـــا فقط أن نتابع ليـــوم واحد ما 
تكتبـــه الصحـــف البريطانية من مقـــاالت وتقارير حول الفتـــرة العصيبة 
التـــي تنتظرهـــا المملكـــة المتحدة خالل الفتـــرة الممتدة مـــن اآلن حتى 

مارس القادم.
عشـــرات المقاالت والتقاريـــر تنتقد أداء الحكومـــة وترفض اإلجراءات 
التي وضعتها من أجل التصدي لتفشي الوباء الذي يتوقع له أن يصيب 
خمســـين ألـــف مواطـــن خالل يوم واحـــد مع وقوع مئتي وفـــاة كل يوم 

حسب التوقعات لشهر أكتوبر القادم.
نحـــن في نعمة ال يقدرها إال من يفقدهـــا وهي نعمة األمن واألمان التي 

نعيشها وال يستطيع غيرنا أن يشتريها بمليارات.
باألمس نشرت وسائل إعالم أجنبية صورا عن حالة الخوف والهلع التي 
جعلـــت المواطنين في بريطانيا يهرعون إلى المحالت ويقومون بكنس 
كل مـــا فيهـــا من بضائع خوفا من أال يجدوها غدا في ظل هذه الجائحة 

الخطيرة.
إن حياتنا في مملكتنا الجميلة كانت ومازالت في ظل األمن واألمان الذي  «

ال يجده غيرنا نتيجة الحرب أو نتيجة الوباء، فحكومتنا ال تطلب منا سوى 
أن نهتم بأنفسنا وعوائلنا، ال تطلب منا سوى أن نكون على المسافة 

اآلمنة من بعضنا البعض وأن نتبع تعليمات النظافة التي تقينا من هذا 
الفيروس اللعين وهذا أقل ما يجب أن نقوم به كمواطنين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مـــا إن يرى أحدنا نفســـه فـــي المنام وهو يقف عند بـــاب مغلق، حتى يصاب 
بحالة هلع ال يمكن لها أن تهدأ إال بعد ســـؤال الســـيد جوجل، أو مهاتفة أحد 
األشـــخاص الثقـــاة بحًثـــا عن تأويل مطمئـــن للنفس قد يمســـح الخوف قبل 

مروره بحالة من التعقيدات والتهويالت. 
وما أكثر تلك التفسيرات التي ترتبط معانيها بالحاالت الواقعية الستعماالت 
الباب، بمعنى أن وجودنا عند باب مغلق في المنام أًيا كان، يختلف عن رؤيتنا 
البـــاب المفتـــوح، واألغرب من ذلك حالتنا الشـــعورية تجاه ذلك، في حين ال 
يمكننـــا حصـــر عـــدد المرات التـــي نقوم بها فـــي الواقع بفتح وغلـــق األبواب 
خالل اليوم الواحد، بل ولم يحصل أن اهتم أحدنا باحتســـاب المرات مهما 
كانـــت النتيجـــة، بالرغم من أن هذه العملية من أهم عمليات الشـــعور باألمن 
واألمـــان فـــي حياتنا. كذلك الحال أيًضا عند رؤية البـــاب الجديد أو القديم، 

وهذا يعكس القيمة المعنوية الخاصة للباب في حياتنا.
فبقـــدر مـــا يحتويه البيت الواحد من أبواب بمـــا قد يفوق عدد قاطنيه، فقد 
تتعدد الدالالت المعنوية في تفسير الحاالت والمواقف التي نمر بها برمزية 

وداللـــة الموقف ذاتـــه، فعملية فتح الباب لها مدلـــوالت ترتبط بحدث معين 
قد يرتبط بانفتاح الشـــخص على حياة جميلة مقبلة، في حين والكل يربط 
بين سوء األحوال والقادم منها عندما يرى نفسه يقف عند باب مغلق كرمز 
لوجـــود عقبات ومشـــاكل تقف بينـــه وبين تحقيق أمنيته فـــي الحياة، وفي 
الحقيقـــة وجدت نفســـي أقف أمام مفارقات لتلـــك الظاهرة وعالقتنا بالباب 
وحاالتـــه المختلفـــة، ال مـــن أجـــل األحـــالم وما نراه فـــي المنام، ألنني لســـت 
خبيـــرة في تفســـير األحالم ولن أكـــون.. األمر الجميل الـــذي يقابل ذلك كما 
تعلمـــون أعزائـــي القراء هو ارتباطـــي بتحليل انعكاســـات مواقفنا وتجاربنا 
على حياتنا وعالقاتنا، محاولة مني للكشـــف عن الجانب المشـــرق في حياة 
كل شـــخص، لـــذا فاألمر ال يبدو صعًبا على اإلطـــالق إذا نظرنا لألمور بنظرة 
إيجابية لتفســـير وجودنا أمام الباب أو خلف الباب، ألن ذلك كله يؤثر على 
قوام الشـــخص خصوصا إن ظهرت ســـيطرة التجاهات معينة في تشـــكيل 
الفكـــر الذي يتحكم فـــي صياغة التجارب انطالًقا من تفســـيرات ومدلوالت 

متوقعة من أصل األحداث. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

ال تقف عند الباب المغلق

بلـــغ إجمالـــي فحوصـــات كورونـــا زهـــاء 1.4 مليـــون لـــدى وزارة الصحـــة بمملكة 
البحريـــن )26/9/2020(، وتجـــاوز المتعافـــون 62 ألفـــًا، وفاقـــت حـــاالت التعافي 
اإلضافيـــة الــــ 777 الحـــاالت الجديـــدة البالغـــة 585، ووصـــل عـــدد الوفيـــات إلى 
239، وعطفـــًا علـــى بحثنا عن األمراض وأرقامها، فـــي 117 عاما )1903 - 2020( 
ملخصين في األســـبوع الفائت المرات الخمس التي ضرب فيها الطاعون )1903 
- 1924(، واليوم نغطي الكوليرا )1904( واألنفلونزا األســـبانية )1918(، والمالريا 
وأنفلونـــزا   ،)1957( اآلســـيوية  واألنفلونـــزا   )1941  -  1939( والجـــدري   )1937(
الخنازيـــر )2009(، ونركـــز فـــي مقـــال الحـــق على كورونـــا )2020(، خالل األشـــهر 

الثمانية األخيرة.
استمر زحف األوبئة لـ )1904( حيث هاجم الكوليرا البالد، ووصف الدكتور خليل 
رجب “أن الكوليرا بدأ هذه المرة في جنوب العراق ثم انتقل إلى إيران ومنها إلى 
موانـــئ الخليـــج والبحرين فـــي مدينتي المنامة والمحـــرق، إذ بلغ عدد المصابين 
3000، قضـــى منهـــم 2000”، وصنفت األنفلونزا األســـبانية )1918 - 1919(، وفقا 
للعريـــض بأنهـــا “واحدة من أعنف األوبئة في التاريخ، وتســـببت بمقتل عشـــرات 
الماليين من البشر - أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية األولى 
- وتشير التقديرات إلى أنها أصابت ثلث سكان العالم، وصلت البحرين مع نهاية 

الحرب العالمية األولى وتسببت بوفاة 1500 بحسب اإلرسالية األميركية”.

المالريـــا )1937 - 1957( انتشـــرت حســـب الدكتور جوهر “وتم اســـتقدام الخبير 
فـــي مكافحتها الميجـــر ام كي افريدي )1937( وتم تشـــكيل لجنة الصحة العامة 
)1939(، وتـــم ردم ومعالجـــة بـــرك الميـــاه الراكدة والمســـتنقعات وتوفيـــر المواد 
الالزمة كالنفط الخام “القار” والمبيدات الحشـــرية مجانًا، وإنشـــاء مزارع سمكية 
إلنتاج أســـماك تتغذى على يرقات البعوض )ســـمكة جرو العربيـــة(”... في )1938 
- 1941(، يقول عبدهللا الذوادي “حط على أرض البحرين مرض الجدري بشـــكل 
وبائـــي، وقامـــت الحكومـــة بالتطعيـــم فـــي المناطق التي يكتشـــف فيهـــا المرض 
وتســـمى الحملة )بالتوتين( وكان انتشـــاره رهيبًا، وأوجدت الحكومة مكانًا لعزل 
المرضـــى )الكرنتيلـــه( فـــي جزيرة أم الشـــجر بالمحـــرق”، وظلـــت األنفلونزا حدثا 
سنويا، وبرزت ثانية باسم اآلسيوية )1957(، ووصلت عبر الصين وراح ضحيتها 
مليونا شـــخص عالميًا. محليًا، ذكرت إمكانية تأثيرها على عدد الحق في تعداد 
)1959(. وظهـــرت أحـــدث أنفلونـــزا وبائيـــة في المكســـيك فـــي )2009(، مصدرها 
الخنازيـــر، وأعلنت البالد وفاة آســـيوية بأنفلونزا الخنازيـــر، وفاق عدد المصابين 
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بينا أعاله، ستة أوبئة حلت بالبالد، تسببت في إصابات ووفيات، لكنها جوبهت  «
بإجراءات احترازية حدت من تفاقمها على الرغم من محدودية الموارد البشرية 

عمومًا والوطنية خصوصًا، واإلمكانيات اللوجستية أيضًا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الطاعون والكوليرا واألنفلونزا والمالريا والجدري والكورونا في 117 عاما )2(
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تأهلـــت 8 فـــرق إلـــى الـــدور ربـــع النهائـــي 
الشـــواطئ  دوري  مـــن  الثانيـــة  بالنســـخة 
االتحـــاد  ينظمـــه  والـــذي  الطائـــرة  للكـــرة 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة علـــى مالعبـــه 
الرمليـــة بمدينة عيســـى الرياضية. وصعد 
للـــدور ربع النهائـــي كل من أول المجموعة 
)أ( فريـــق اتحـــاد الريـــف )أ( المكـــون مـــن 
محســـن  ومحمـــد  حســـين  جابـــر  محمـــد 
مهدي، وثانـــي المجموعة )ج( فريق النبيه 
صالـــح )ج( المكون من صالح مهدي ورضا 
عبدالحســـين. كمـــا تأهـــل أول المجموعـــة 
)ب( فريـــق المحرق )ب( المكون من محمد 
يعقـــوب وفاضـــل عباس وعلـــي خير هللا، 
وثانـــي المجموعـــة )د( فريـــق النبيه صالح 

)أ( المكون من محمد أحمد حسن وحسين 
عاشـــور وجعفـــر صـــادق، وأول المجموعة 
)ج( فريـــق المحـــرق المكـــون مـــن حســـن 
محمـــد عبدهللا وبدر محمد ناصر وحســـن 
محمد وثاني المجموعة )أ( فريق داركليب 

حســـين  ناصـــر  حســـن  مـــن  المكـــون  )أ( 
وعبـــاس عبدهللا ســـلطان ومنتظر محمد، 
وأول المجموعـــة )د( فريـــق التضامـــن )أ( 
المكون من ســـيد أمين مصطفى ومجتبى 
الشـــاخوري، وثاني المجموعـــة )ب( فريق 

بني جمـــرة المكون من محمـــد علي حماد 
وعلـــي حمـــزة عبدالكريـــم. والتقـــى يـــوم 
أمـــس اإلثنين اتحـــاد الريف )أ( مـــع النبيه 
صالح )ج( الســـاعة 4:00 مساء، والمحرق 
)ب( مـــع النبيه صالـــح )أ(، كما التقى كذلك 

كل من المحرق )ج( وداركليب )أ( الســـاعة 
4:30 مساء، و التضامن )أ( مع بني جمرة.

والفائز من المواجهات األربع سيتأهل إلى 
الـــدور نصـــف النهائـــي )دور األربعـــة( الذي 

سيقام اليوم الثالثاء 29 سبتمبر 2020.

وكانـــت منافســـات دور المجموعـــات قـــد 
شـــهدت تنافســـا كبيـــرا مـــن قبـــل الفـــرق 
المجموعـــات  عـــن  للتأهـــل  المشـــاركة 
وســـط متابعـــة وتنظيـــم متميز مـــن لجنة 

الشواطئ.

مستويات فنية جيدة بدوري الشواطئمن منافسات دوري الشواطئ تنافس قوي بين األندية المشاركة

ــد مــــنــــافــــســــات قـــويـــة ــ ــه ــ ــش ــ ــرة الــــرمــــلــــيــــة ت ــ ــ ــائ ــ ــ ــط ــ ــ مـــــاعـــــب ال

اكتمال عقد دور الثمانية لمسابقة الشواطئ

االستعداد لتدشين “عاديات البحرين”
ــا ــل ورياضتهـ ــن للخيـ ــكام البحريـ ــة حـ ــؤرخ رعايـ ــاب يـ ــي: الكتـ الصالحـ

يواصــل مديــر المكتــب اإلعالمــي لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ومركــز 
المعلومــات توفيــق الصالحــي إعــداد كتابــه “عاديــات البحريــن”، الــذي يوثــق ويؤرخ 
تاريــخ اهتمــام البحريــن وحكامهــا ومســؤوليها بالخيــول العربيــة وســباقات القــدرة 

والفروسية باعتبارها جزءا من تاريخ البحرين األصيل. 

 وقـــال الصالحي في تصريح له بمناســـبة 
إعـــداد الكتـــاب “لقد جاءت فكـــرة إطالق 
أهميـــة  مـــن  البحريـــن(  )عاديـــات  كتـــاب 
العمـــل علـــى توثيـــق تاريـــخ الخيـــل فـــي 
مملكـــة البحرين وتطور رعايتها بالشـــكل 
الفائق، األمر الذي ســـاهم فـــي المحافظة 
عليهـــا باعتبارهـــا جـــزءا مهما مـــن تاريخ 
البحريـــن التليد، وارتبطت الخيل ارتباطا 
وثيقـــا بمكونـــات التاريـــخ البحريني، كما 
ســـيتضمن الكتاب رعاية حـــكام البحرين 
للخيـــل ورياضـــة الفروســـية وصـــوال إلى 
العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، عالوة 
علـــى اهتمام ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة بالخيل وإطالق 

أول سباقات القدرة في المملكة”. 
 وتابـــع “وســـيتضمن الكتـــاب العديـــد من 
الحقائـــق والوثائـــق والصـــور والشـــهادات 
الحية التـــي تؤكد اهتمام مملكة البحرين 
بالخيـــل وجهودها الواضحـــة في رعايتها 
والعمـــل علـــى تطويرها، إضافـــة إلى أهم 
السالالت الموجودة في البحرين والنظام 
اإلداري والفنـــي الذي ســـاهم فـــي إطالق 

ســـباقات الفروســـية والقدرة في المملكة 
واهـــم العوامل التي أدت إلى بروز مملكة 
البحريـــن كقـــوة بـــارزة في رعايـــة الخيل 
وبطوالتهـــا، كما ســـيتضمن الكتـــاب أيضا 
صفـــات الخيـــل العربيـــة وســـالالتها فـــي 

مملكة البحرين”. 

 وأكـــد أن “كتاب )عاديـــات البحرين( وبما 
يتضمنـــه مـــن حقائـــق ووثائـــق سيشـــكل 
المملكـــة  فـــي  للخيـــل  تاريخيـــا  مرجعـــا 
وتاريخها ورياضتهـــا، إضافة إلى التاريخ 
الصحيـــح للخيل ورياضتهـــا في البحرين 
وإظهـــار الـــدور الكبيـــر الـــذي قامـــت بـــه 
مختلـــف الشـــخصيات البحرينيـــة إلثـــراء 
وتطـــور  البحريـــن  فـــي  الخيـــل  مســـيرة 
منظومتها اإلداريـــة والفنية، والعمل على 
المحافظـــة عليهـــا بالشـــكل المثالـــي حتى 
باتت البحرين حاضنا من حواضن الخيل 

العربية وسالالتها المختلفة”. 
 وكان مـــن المقرر أن يتم تدشـــين الكتاب 
فـــي العام الجـــاري إال أنه قد تـــم التأخير؛ 
بســـبب جائحة الكورونا وسيتم التدشين 

في العام 2021.

 توفيق الصالحي 

تغطية - المكتب اإلعالمي

اللجنة االعالمية

قدم رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد علي إســـحاقي خالـــص تهانيه 
وتبريكاته إلى مجلس إدارة النادي 
األهلي برئاســـة خالد كانو، بمناسبة 
تتويـــج الفريـــق األول لكرة الســـلة 
بلقب دوري زين الســـالوي للموسم 
وأكـــد   .2020  -  2019 الرياضـــي 
اســـحاقي أن عـــودة النـــادي األهلي 
إلـــى منصـــات التتويـــج هـــو نتيجة 
الجهود الكبيـــرة التي بذلها مجلس 
اإلدارة في تهيئة األجواء المناسبة 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، منوًها بدور 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري للفريـــق 
وبالمستويات المتميزة التي قدمها 
الالعبـــون طـــوال الموســـم عمومـــا 

وفي المباراة النهائية خصوصا.
وأشـــاد رئيـــس اتحاد اليـــد بالفريق 
األول لكـــرة الســـلة بنـــادي المنامـــة 
جيـــًدا  مســـتوى  مـــن  قدمـــه  وبمـــا 

بالصـــورة  منوًهـــا  خســـارته،  رغـــم 
الطيبـــة التي خرجت عليها المباراة 
النهائيـــة لـــدوري كـــرة الســـلة، وهو 
ما يعكس المســـتوى المتطور للعبة 
في الســـنوات األخيرة، مشـــيًرا إلى 
الـــدور الكبيـــر الذي قـــام به مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة 
برئاســـة طـــالل كانـــو فـــي التنظيم 
الناجـــح إلخراج منافســـات الدوري 

بالصورة المطلوبة.

رئيس اتحاد اليد يهنئ النادي األهلي

اإلدارة ــس  ــلـ ــجـ ــمـ لـ ــن  ــ ــي ــ ــح ــ ــرش ــ م  9 تـــــقـــــدم 

ترشح صالح جناحي لعضوية الطائرة

مــع إغــالق باب الترشــح النتخابات االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة اليوم 
)الثالثاء( تقدم 9 مرشحين لشغل عضوية مجلس اإلدارة للدورة االنتخابية 
المقبلة 2020 – 2024، فيما يتجه الشيخ علي بن محمد آل خليفة لالحتفاظ 

بمنصب الرئاسة لوالية جديدة بعد أن حصل على تزكية معظم األندية.

فقـــد أعـــاد كل مـــن محمد الـــذوادي، 
وراشـــد جابر، وجهاد خلفان وحبيب 
محمـــد وعلـــي الســـيد مـــن مجلـــس 
اإلدارة الحالي ترشـــحهم من جديد، 
بينما تقدم للترشح وجهان جديدان 
فـــي عضويـــة مجلـــس اإلدارة، وهما 
رضـــا عاشـــوري وعبدالجليـــل فتيل، 
كما ترشـــح المدير التنفيذي الســـابق 
لالتحـــاد أحمـــد يوســـف، فيمـــا عـــاد 
للترشـــح مـــن جديد صـــالح جناحي 

الـــذي ســـبق وإن كان عضوا بمجلس 
اإلدارة فـــي دورات انتخابية ســـابقة 

عدة ترأس فيها لجنة المنتخبات.
ومن المؤمل أن يغيب عن التشكيلة 
الحاليـــة لمجلـــس اإلدارة اثنـــان مـــن 
رئيـــس  وهمـــا  الحالييـــن،  األعضـــاء 
مجلـــس الشـــواطئ محمـــد الفـــردان 
نـــادي  لرئاســـة  نفســـه  رشـــح  الـــذي 
التضامن، باإلضافة إلى رئيس لجنة 
المســـابقات حســـين حماد الذي ربما 

يعزف عن الترشح.
يذكـــر أن اجتماع الجمعية العمومية 
 20( الثالثـــاء  يـــوم  العـــادي ســـيعقد 
الجمعيـــة  وتتكـــون   ،)2020 أكتوبـــر 

العموميـــة التحاد الكـــرة الطائرة من 
14 ناديـــا وهـــي: المحـــرق، األهلـــي، 
داركليب، النجمة، البســـيتين، النصر، 
عالـــي، بني جمـــرة، الديـــر، المعامير، 
اتحـــاد  التضامـــن،  صالـــح،  النبيـــه 

الريف، الشباب.

صالح جناحي

الثالثاء 29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 - العدد 4368

لقــاء مؤجــل مــن الجولة 16 لــدوري ناصــر بن حمــد الممتاز

مواجهة الصدارة بين الحد والحالة اليوم

تقام اليوم )الثالثاء( المباراة المؤجلة لحساب الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد 
الممتــاز، التــي تجمــع فريقــي الحــد والحالة، في تمام الســاعة 6.30 مســاًء على 

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة في 
وقت سابق إال أن وجود حالة إيجابية 
لفيـــروس كورونـــا فـــي صفـــوف الحـــد 

أجل المباراة.
للغايـــة  مهمـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وتعـــد 
فريـــق  بيـــن  تجمـــع  كونهـــا  للطرفيـــن؛ 
ينافـــس على صـــدارة الترتيـــب ولقب 
الـــدوري من جهة، وفريـــق يصارع في 
دائـــرة الهبـــوط مـــن جهـــة أخـــر، وعلى 
إثره يتوقع أن تتسم المواجهة باإلثارة 

والنديـــة بين الحـــد والحالـــة؛ من أجل 
تحقيـــق الفـــوز وتحقيـــق هدفهمـــا مـــع 
تبقي جولتين على نهاية المشـــوار في 

هذه المسابقة.
ويدخـــل الحد الموقعة بقيادة تدريبية 
وطنيـــة متمثلـــة فـــي المـــدرب محمـــد 
الثالـــث  المركـــز  ويحتـــل  الشـــمالن، 
برصيد )32 نقطة( خلف فريقي الرفاع 
والمحـــرق )34 نقطة( لـــكل منهما، فيما 
وفـــي  المبـــاراة  هـــذه  يدخـــل  الحالـــة 

الفريـــق  ويقـــود  نقـــاط(،   10( جعبتـــه 
الوطني عارف العسمي.

 المدربان الشـــمالن والعســـمي يدركان 
جيـــًدا أن لقـــاء اليـــوم ال يقبل القســـمة 
علـــى اثنيـــن، ونقاط الفـــوز الثالث هي 
الســـبيل الوحيـــد إذا مـــا أرادا أن يكون 

لهما شأن في دائرة المنافسة األمامية، 
إذ إن انتصـــار الحـــد ســـيعيده لصدارة 
الترتيب، وفوز الحالة بمعناه ســـيجدد 
األمـــل في البقـــاء ضمـــن دوري الكبار، 
وبخـــالف ذلك قد تكـــون نقطة تحول 

في مشوار الطرفين.

حسن علي

علي مجيد

حسن علي

علي إسحاقي

“انسوا” سواريز!
مـــا أن تناقلـــت وســـائل اإلعـــالم نهاية األســـبوع الماضـــي خبر رحيـــل لويس ســـواريز عن 
برشـــلونة، إال بدأت الصحف الكتالونية بطرح العديد من التســـاؤالت عن مســـتقبل هجوم 
النـــادي الكتالونـــي، خصوًصا أن النجـــم األوروجواياني ُيعتبر من أبـــرز هدافي الفريق عبر 
تاريخـــه ويأتـــي ثالًثـــا برصيـــد 195 هدًفا بعـــد ليونيل ميســـي األول )630 هدًفا( وســـيزار 

رودريغو )232 هدًفا(.
ا.. وبأولـــى مباريات  الجـــواب علـــى الصحافـــة المحليـــة وحتـــى العالمية جاء ســـريًعا جـــدًّ
برشـــلونة فـــي الدوري اإلســـباني ضد فياريال والتـــي انتهت بفوٍز ســـاحق وعريض قوامه 
أربعـــة أهـــداف دون رد، كان للموهبـــة الصاعدة إنســـو فاتي نصيب األســـد منها بتســـجيله 
هدفين وتســـببه في ركلة جزاء ســـجل منها ميســـي الهدف الثالث أي ما يعادل 75 % من 

أهداف فريقه.
فـــي اليـــوم التالي للمباراة، خرجـــت المباراة تتغنى بهذه الموهبة الشـــابة ذي الــــ 17 ربيًعا، 
الصحافـــة اإلســـبانية عموًمـــا والكتالونية تحديًدا ذهبت بعيًدا في مـــدح الالعب، صحيفة 
ســـبورت الكتالونية عنونت على غالفها الرئيســـي “إنســـو يطير” بينما قالت صحيفة ماركا 
إن هنـــاك ثورة في برشـــلونة اســـمها فاتي أما الصحيفة الشـــهيرة المونـــدو ديبورتيفو فقد 
قالت “واعد” في إشـــارة إلى أنه ســـيكون أحد األســـماء الالمعة في ســـماء كتالونيا خالل 

ا. ا..جدًّ المستقبل القريب جدًّ
ا.. ال أحّب أن أحكم على البدايات، لكن منذ ظهوره الموسم الماضي أظهر فاتي قدرات  دائمًّ
واعدة ومهارات عظيمة قد تجعله قريًبا أفضل العب شاب في العالم، الالعب يحتاج فقط 
لالستمرارية ومنحه الكثير من الثقة ودقائق اللعب لكي يستطيع إثبات نفسه كموهبة ُحّق 

لبرشلونة تجديد تعاقده معه ووضع شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.
مـــن عناويـــن الصحافة أيًضا عن أهداف فاتـــي.. “ثنائية ردت على ثنائية ســـواريز” وكأنها 
دعـــوة مبطنـــة لنســـيان ســـواريز والتركيز على فاتي وإشـــارة إلى حال لســـان البعض وهو 

يقول للجماهير الكتالونية.. “انسوا سواريز”.

محمد الدرويش



“ألبا” ترعى كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد
قدمــت شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )ألبــا( رعايتهــا لمســابقة كأس جاللــة الملك 

ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2019 - 2020.

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد   
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة أن رعايـــة شـــركة ألبـــا 
للمســـابقتين ستســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي 

تحقيق النجاح المرجو.
بصـــورة  تعكـــس  الرعايـــة  أن  وأضـــاف   
تنتهجهـــا  التـــي  االســـتراتيجية  واضحـــة 
الشـــركة لرعاية ودعم الشـــباب والرياضة 
بالمملكة، مشـــيًرا إلى أن ذلك يؤكد دورها 
الرائـــد فـــي تحقيـــق الشـــراكة المجتمعية 
بيـــن القطـــاع الخـــاص والجهـــات األهلية، 
الســـيما الرياضيـــة منهـــا، بمـــا يســـهم فـــي 
تطوير الحركـــة الرياضيـــة بالمملكة، الذي 
يتوافق مع توجيهات العاهل في النهوض 

بالرياضـــة البحرينيـــة، ويحقـــق األهـــداف 
التـــي رســـمها ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة في رؤية ســـموه 
لتطويـــر الكـــرة البحرينيـــة واالرتقـــاء بهـــا 

حتى وصولها إلى العالمية.
 وأعرب الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
عن تقديـــره الكبيـــر لحرص الشـــركة على 
الحفـــاظ علـــى شـــراكتها الفاعلة فـــي هذا 
القطاع، موضًحا أن إســـهام “ألبا” في دعم 
منافســـات كرة القـــدم بالمملكـــة متواصل 
مســـتمر منـــذ ســـنوات طويلة، ولعـــل هذه 
االمتنـــان  عـــن  للتعبيـــر  جيـــدة  مناســـبة 
الكبيـــر لـــكل الدعـــم المقـــدم لالتحـــاد لهذا 

الكيـــان المتميـــز، موجًهـــا شـــكره وتقديره 
إلـــى رئيـــس مجلـــس إدارة “ألبـــا” الشـــيخ 
دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفة، 
على أدوارهـــا ومبادراتهـــا المتعددة لدعم 
المجتمع ومؤسســـاته ومختلـــف قطاعاته 
بما فـــي ذلك القطاع الرياضـــي، معرًبا عن 
أمله أن تشـــهد الشـــركة المزيد من النجاح 

واالزدهار.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة 

شـــركة ألبـــا، الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفـــة، عـــن فخـــره واعتـــزازه 
بالمســـاهمة التي قدمتها الشركة ألبا لدعم 
مسابقة كأس جاللة الملك ومسابقة دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز لكـــرة القدم، مؤكًدا 

حرص الشركة الدائم على أن تكون سباقة 
في دعم األنشـــطة والفعاليـــات الرياضية. 
وأوضـــح أن ذلك يأتي مـــن منطلق رؤيتها 
والفاعلـــة  الحقيقيـــة  بالمشـــاركة  فـــي 
لرعاية ودعم القطاع الشـــبابي والرياضي 

بالمملكـــة، بما يســـاهم في تحقيق شـــراكة 
وتعاون مســـتمرين بين الشركة ومختلف 
الجهات الرياضية، لتحقيق أعلى معدالت 
النجـــاح في هذا القطاع الحيوي، بما األمر 
الـــذي يتفق مـــع رؤى وتوجيهـــات القيادة 
الرشـــيدة والجهـــود المتميزة التـــي يبذلها 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لمزيـــد مـــن الرفعـــة والتقدم فـــي الرياضة 

البحرينية خصوصا لعبة كرة القدم.

دعيج بن سلمانعلي بن خليفة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

علي بن خليفة: 
حرص الشركة على 

دعم القطاعين 
الشبابي والرياضي

علي مجيد

سبورت

سبورتسبورت

بطـــل  األهلـــي  دومينـــك  كان  إذا 
النهائـــي األول، فـــإن زميله بالفريق 
برانـــدون هو عريس النهائي اآلخر، 
والـــذي كان ســـبًبا فيه فـــي ترجيح 

كفة األصفر والتتويج باللقب.
برانـــدون “ســـوه العجـــب” بجنونـــه 
وفنونـــه وتوقيـــت ظهـــوره الفعلي 
في المباراة بتســـجيله للنقاط رغم 
أنـــه لم يخرج مـــن أرضيـــة الملعب 
بتاًتـــا. هذا الالعـــب أحرز 30 نقطة، 
 10 أصـــل  مـــن  ثالثيـــات   5 منهـــا 
محـــاوالت، و6 كرات ناجحة داخل 
القوس من 10، و3 رميات حرة من 
5 باإلضافـــة لـ 8 كرات حاســـمة و8 
كـــرات التقطهـــا و8 كـــرات دفاعية 

ناجحة.
في الطرف اآلخـــر البولندي المبيه 
هو نجم المنامة بتسجيله 31 نقطة 
منهـــا 5 ثالثيـــات بالعالمـــة الكاملة، 

 17 مـــن  الحلـــق  تحـــت  كـــرات  و8 
محاولة، و11 كرة التقاط و4 كرات 

حاسمة و8 محاوالت دفاعية.
وبعدهمـــا يأتـــي محتـــرف األهلـــي 
دومينك بتســـجيله 22 نقطة، منها 

7 كـــرات ناجحـــة تحـــت الحلق من 
8 محـــاوالت، وثالثيـــة واحـــدة من 
رميتيـــن، وحقق 5 رميات حرة من 
9 كـــرات ولـــه 7 كـــرات التقـــاط و4 

محاوالت دفاعية ناجحة.

لقطة لالعب األهلي براندون

براندون والمبيه.. “سوو العجب”

نعـــم، األرقـــام التي دونتهـــا المباراة 
تفـــوق  حقيقـــة  تكشـــف  الثانيـــة 
المعـــدل التهديفـــي لفريـــق األهلـــي 
صعيـــد  علـــى  المنامـــة  بنظيـــره 
المحليين )39/47(، رغم أن األصفر 
قد شـــارك بـ 6 العبيـــن فقط أمام 9 

في المنامة!
ميثـــم جميـــل ســـطع بتســـجيله 19 
نقطـــة بـ 4 ثالثيات مـــن أصل 7، و7 
رميات حرة، تـــاله محمد قربان 11 
نقطـــة بــــ 3 ثالثيـــات مـــن 8، هشـــام 
 8 نقـــاط وعلـــي عقيـــل   9 ســـرحان 
نقاط، فيما تســـجل مشـــاركة حسن 
العربـــي وســـيد هاشـــم حبيـــب أيـــة 

نقاط.
وفـــي المقابـــل كان محمـــد حســـين 
“كمبس” هو األبرز بـ 15 نقطة منها 3 
ثالثيـــات من 5 محاوالت، ورميتين 
تحـــت الحلـــق من 7 كرات، وحســـن 

نـــوروز 10 نقـــاط، أحمـــد ســـلمان 6 
نقاط، محمد أمير 6 نقاط، مصطفى 
حسين 7 نقاط، أحمد عزيز 3 نقاط، 

لـــم  حســـين شـــاكر نقطتيـــن، فيمـــا 
يســـجل أحمـــد نجف وصادق شـــكر 

هللا أية نقاط خالل مشاركتهما.

لقطة لالعب األهلي ميثم جميل

باألرقام.. األصفر يتفوق على األزرق

نعـــم، النـــادي األهلـــي بالذهـــب يلمـــع 
والمنامـــة عينـــه تدمـــع، بعدمـــا تـــوج 
األول علـــى حســـاب الثانـــي بـــدوري 
أنديـــة الدرجـــة األولـــى لكـــرة الســـلة 

للموسم الرياضي 2019/2020.
هـــذا التتويج يعتبر غاليا للغاية لقلعة 
النســـور؛ كونهـــا عـــادت للتحليـــق من 
جديد في دورينا وظفرت باللقب بعد 
10 ســـنوات صيـــام، وقـــد تحقق ذلك 
على حســـاب “زعيم السلة البحرينية” 
مواجهتيـــن  وفـــي  المنامـــة  فريـــق 

متتاليتين )0/2(.
هـــذا الفوز ســـيكون لـــه آثـــار إيجابية 
علـــى الصعيـــد النفســـي والفنـــي لدى 

الكتيبـــة الصفـــراء مع تبقـــي البطولة 
الغاليـــة المتمثلة فـــي كأس خليفة بن 
ســـلمان، ودون شـــك ســـيكون الهدف 
المنشـــود هـــو الفـــوز باللقب الـــذي لم 

يحـــَظ للفريـــق الفـــوز بـــه، والخـــروج 
مـــن الموســـم الجاري بحصـــد الدوري 

والكاس مًعا. 
وفـــي المقابـــل، الهزيمـــة التـــي تلقاها 

المنامـــة تعتبـــر قاســـية علـــى الصعيد 
الفنـــي؛ كونـــه لـــم يقـــدم مـــا يســـتحق 
ذكـــره وتحديًدا في مباراتـــّي النهائي 
ليســـجل  بالنجـــوم،  المدجـــج  وهـــو 

إخفاًقا للموســـم الثاني علـــى التوالي 
الـــدوري،  مســـابقة  صعيـــد  علـــى 
وخصوًصـــا أن المركـــز الثاني ال يعتبر 
شـــيئا بالنســـبة لـــه. وســـيكون الفريق 

أمام فرصة أخيرة لتحســـين الصورة 
والخـــروج ببطولة واحدة متمثلة في 
“أغلى الكـــؤوس” إذا ما أراد أن يكون 

“ختامها مسك”.

نهائــي دوري زيــن الســلة في مرصد “^ ســبورت”

األهلي بالذهب يلمع .. وعيون الزعيم تدمع

األهلي بطل الدوري تتويج المركز الثاني فريق المنامة
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المدرب بيدرو.. “بغه يكحلها عماها”!
في ظل االنتقادات التي طالت مدرب المنامة بيدرو على التخبطات الفنية التي أحدثها في النهائي األول، وما 
دار الحًقا في أروقة النادي من جلسات بينه وبين إدارة النادي لكي يصحح وضع الفريق، خرج المدرب نفسه 

كما يقول المثل الشعبي “بغه يكحلها عماها”!

فمــا كان ينتظــره منتســبو وأنصــار 
لــم  بيــدرو  المــدرب  مــن  “الزعيــم” 
بــأي شــكل مــن األشــكال،  يتحقــق 
بــل حتى األهلي لم يكــن يتوقع أن 
تكــون بدايــة خصمه بهذه األســماء 
والتشــكيلة التــي كانــت مفاجأة بما 
للكلمــة من معنــى. أضف على ذلك، 
تغييراتــه  نوعيــة  فــي  ُيحســن  لــم 
التــي أجراهــا والتــي كانــت قليلــة 
مقارنــة بمــا يحدثه فــي كل مباراة، 

واألدهــى مــن ذلــك، الــزج بالالعــب 
أحمــد عزيز في المباراة برمتها عبر 

الربع الثالث!
أمــام  بيــدرو  خســرهما  مباراتــان 
فريق األهلــي بنفس الطريقة، بدًءا 
في أخذ األسبقية باألداء والنتيجة 
ثم يهتز فنًيا ليعطي الخصم فرصة 
العــودة، وبعدهــا فــي الربــع الثالــث 
يفتقــد التــوازن ليجــد نفســه تحت 
الضغــط وال يســتطيع مــن تحقيــق 

العودة ويخرج مهزوًما وخير دليل 
علــى كالمنــا هــو محصلة تســجيله 
في الربع الثالث في المباراة األولى 
)10 نقــاط( والربــع الثالــث للمبــاراة 

األخيرة )13 نقطة(!
أن  المؤكــد  مــن  الصــورة،  بهــذه 
المنامــة لــن يذهب بعيــًدا مع بيدرو 
في مســابقة “أغلى الكؤوس”؛ كون 
األمــور واضحــة للجميــع خصوًصــا 

بيدرومشادة كالمية بين نوروز والمبيه بعد انتهاء الربع الثانيللمناميين.



نّظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ندوة افتراضية رفيعة المستوى 
حملت عنوان “تمكين المرأة.. أجندة 2020 األممية ألهداف التنمية المستدامة”، 
وذلــك علــى هامــش أعمال الــدورة ال 75 ألعمال الجمعية العامــة لمنظمة األمم 
ا في مدينة نيويورك األميركية، لتكون الثالثة واألخيرة  المتحدة والمقامة حاليًّ

ضمن سلسلة ندوات المركز االفتراضية بالتزامن مع انعقاد العمومية األممية.

 وأجمعت الفعاليات النسائية المشاركة 
فـــي الندوة علـــى أن مملكة البحرين ما 
تـــزال اســـتثنائية بنموذجهـــا المتكامل 
هـــدف  وتحقيـــق  المـــرأة  تمكيـــن  فـــي 
التنمية المستدامة الخامس لعام 2030 
المتمثـــل بالتنوع الجندري والمســـاواة 
بين الجنســـين، الفتيـــن إلى أن تحقيق 
أســـمى القيـــم اإلنســـانية فـــي التعايش 
الســـلمي والتســـامح واحترام الحريات 
الدينيـــة وحوار وتعزيز التنوع الثقافي 
قد هيأ األرضيـــة المثالية لتعزيز تكافؤ 
علـــى  والرجـــل  المـــرأة  بيـــن  الفـــرص 

مستوى المملكة.
 وأكـــدت أميـــن عـــام مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي، سمية المير 
أن المســـاواة بيـــن الجنســـين ال تمثـــل 
اإلنســـان  فـــي حقـــوق  رئيًســـا  عنصـــًرا 
فحســـب، ولكنهـــا تشـــكل أيًضا أساًســـا 
لعالم مسالم ومزدهر بصورة مستدامة، 
مشددة على ان إتاحة التعليم والرعاية 
المناســـبة  العمـــل  وفـــرص  الصحيـــة 
المـــرأة وانخراطهـــا بعملية صنـــع القرار 
ســـيضيف  واالقتصـــادي  السياســـي 
زخًمـــا لالقتصاديـــات وســـتعم الفائـــدة 

المجتمعات والجنس البشري ككل.
وبينت المير أنه بفضل القيادة الرشيدة 
والتوجيهـــات الســـديدة لعاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وجهـــود المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة منذ انطالقته األولـــى في العام 
2001 برئاســـة قرينـــة صاحبـــة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة أصبحت مملكـــة البحرين اليوم 
منـــارة ال مثيـــل لها فـــي المســـاواة بين 
الجنســـين وتحقيـــق العدالـــة الجندرية 
ومنح المـــرأة البحرينية كامل حقوقها، 
مدعومـــًة بدســـتور البحريـــن والعديـــد 
مـــن القوانيـــن والتشـــريعات الحديثـــة 
التي تمنع ممارسة أي شكل من أشكال 

التمييز بين الجنسين.
وأوضحـــت أنـــه إلـــى جانب مـــا تقدمه 
البحرين من خدمات تعليمية وصحية 
متطورة للنســـاء، تبنـــت المملكة كذلك 
حزمـــة مميـــزة مـــن المشـــاريع القائمـــة 
والمبـــادرات المســـتقبلية الراميـــة إلـــى 
المـــرأة  انخـــراط  معـــدالت  مضاعفـــة 
البحرينيـــة فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن 
مناســـبة  عمـــل  فـــرص  توفيـــر  خـــالل 
وتحســـين بيئـــة وظـــروف العمـــل لمـــا 

يناسب ويلبي احتياجاتهم.
وأكـــدت أن مملكة البحريـــن كانت منذ 
عقود طويلة خلت وماتزال ليومنا هذا 
في مقدمة دول منطقة الخليج العربي 
والشـــرق األوســـط فـــي تمكين النســـاء 
فـــي جميع نواحي الحيـــاة، حيث تتبوأ 
المســـلمات والمســـيحيات  البحرينيات 
واليهوديـــات مناصب قيادية كوزيرات 

وعضوات وسفيرات. إضافة إلى عملها 
الصيرفـــة  قطاعـــات  فـــي  االحترافـــي 
ناهيـــك  االعمـــال،  وريـــادة  والتجـــارة 
عـــن لعـــب أدوار محورية فـــي االرتقاء 

بمستوى مجتمعها ورفاهية عوائلها.
ولفتت إلى أن المجتمع البحريني غني 
الثقافـــي والحضـــاري، حيـــث  بتنوعـــه 
تمـــارس النســـاء مـــن اتبـــاع الديانـــات 
البهائية والهندوسية والبوذية والسيخ 
أدواًرا متكاملة في النســـيج المجتمعي 
ويقدّمـــن مســـاهمات جليلة ال حصر لها 
في ســـبيل تقدم المملكة نحو مستقبل 
أكثـــر إشـــراًقا للجميع بغـــض النظر عن 

أعراقهم أو دياناتهم أو مذاهبهم.
وأكـــدت أنـــه بفضـــل كافة التســـهيالت 
الالمحدودة التي تقدمها المملكة قيادة 
البحرينيـــة،  للمـــرأة  وشـــعًبا  وحكومـــة 
بحقـــوق  تتمتـــع  النســـاء  أصبحـــت 
قـــد يراهـــا البعـــض أكثـــر مـــن أقرانهـــن 
الرجـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات، مما 
يهيئ توليفة اســـتثنائية من التســـامح 
وتكافؤ الفرص واالنســـجام المجتمعي 
الـــذي يؤدي في المحصلـــة النهائية إلى 
التنمية المستدامة واالحترام المتبادل 

واالزدهار الدائم.
وشـــددت على ضـــرورة أن يتـــم تعميم 
التجربـــة البحرينية الرائـــدة في مجال 
تعزيز المســـاواة بين الجنســـين لخدمة 
التعايش الســـلمي والحوار بين األديان 
والفهم المشـــترك على مستوى مختلف 
دول وأقاليـــم العالـــم بمـــا يعـــزز ثقافـــة 
المـــرأة والرجـــل  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ 
وتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

2030 في وقتها.
الفتـــة إلى أن تنظيـــم المركز لمثل هذه 
النـــدوات االفتراضيـــة يأتـــي في وقت 
بالغ االهمية حيـــث تتعاظم فيه فرص 
السالم ونشـــر قيم التسامح والتعايش 
الســـلمي اســـتناًدا على تعزيز الحريات 

الدينية والحوار بين مختلف األديان.

قصة يجب أن تدّرس

بدورهـــا، قالـــت كانتا أحمـــد وهي عضو 
شـــريك فـــي منتـــدى النســـاء المســـتقل 
ومؤلفـــة كتـــاب “فـــي بـــالد المـــرأة غيـــر 
البحريـــن  مملكـــة  قصـــة  إن  المرئيـــة” 
فـــي تمكينهـــا للمـــرأة يجـــب أن تـــدّرس 
وتحكى على مســـتوى إقليمي وعالمي، 
حيـــث كانت ســـباقة فـــي تعيين نســـاء 
بمناصب عليا في صنع القرار السياسي 
فـــي  ومســـاهمتها  والدبلوماســـي، 
االقتصاد تصل إلى %45، مع امتالكهن 
لنســـبة عاليـــة مـــن الســـجالت التجارية 
التجـــارة  فـــي  الالفـــت  ونشـــاطهن 

واألعمال الحرة.
وأوضحت أحمد أنه في أقل من 20 سنة 

مـــن عمر تأســـيس الســـلطة التشـــريعية 
فـــي مملكة البحرين، اســـتطاعت المرأة 
أن  فيمـــا  النـــواب،  مجلـــس  تـــرأس  أن 
الواليـــات المتحـــدة المعروفة بمســـمى 
بـــالد الديمقراطيـــة فقد اســـتغرق األمر 
مرور أكثر مـــن 200 عام لتترأس امرأة 
لمجلس النواب، لتكون المملكة ســـباقة 
علـــى مســـتوى الديمقراطيـــات العريقة 
فـــي إعطـــاء المـــرأة لكافـــة حقوقها في 

فترة زمنية قصيرة.
وبينـــت أحمـــد أنه يتعيـــن على مختلف 
دول العالـــم، وبخاصـــة دول المنطقـــة، 
أن تحـــذو حـــذو مملكـــة البحريـــن فـــي 
منـــح المـــرأة كامل حقوقهـــا دون تمييز 
أو تفرقة عـــن نظيرها الذكوري، خاصة 
وأن اإلســـالموية ماتزال تشوه بصورة 
عميقـــة المعتقـــدات اإلســـالمية، والتي 
هي في األســـاس تحفـــظ حقوق المرأة 
كمـــا هـــو منـــّزل ومنصـــوص عليـــه فـــي 

القرآن الكريم.
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن  أحمـــد  وذكـــرت 
مناطق ودول العالم ماتزال فيها المرأة 
مهمشـــة وحقوقهـــا غيـــر مصانـــة، وكأن 
المـــرأة تشـــكل تهديـــدا علـــى المجتمـــع 
الـــالزم  االهتمـــام  إعطاؤهـــا  يتـــم  وال 
حتـــى ال يكـــون لهـــا آثـــار ســـلبية علـــى 
النســـيج المجتمعي كمـــا يّدعي البعض، 
هـــو  المـــرأة  تمكيـــن  أن  علـــى  مشـــددة 
الســـبيل الرتقـــاء المجتمعـــات وازدهار 
اقتصادياتهـــا، كما هـــو الحال مع تجربة 

البحرين الرائدة.

نموذج غير مسبوق في التسامح

المبعـــوث  مســـاعد  قالـــت  بدورهـــا، 
الخـــاص بمكافحـــة معـــاداة  األميركـــي 
مملكـــة  ان  كوهانيـــم  إيلـــي  الســـامية، 
البحريـــن تعتبـــر نموذًجـــا رائـــًدا وغيـــر 
وتعايشـــها  تســـامحها  فـــي  مســـبوق 
الســـلمي جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع تمكينها 

الالفت للمرأة البحرينية.
وضربـــت كوهانيم مثاالً على الســـفيرة 
لـــدى  الســـابقة  اليهوديـــة  البحرينيـــة 
الواليـــات المتحـــدة هـــدى نونـــو التـــي 
تعتبر األولى فـــي تاريخ الوطن العربي 
في تعيين ســـفيرة يهوديـــة، معربة عن 

فخرهـــا بهـــذا النمـــوذج البحرينـــي وما 
تقدمـــه المملكـــة مـــن دعـــم ال محـــدود 
يعكـــس  والدينيـــة  العرقيـــة  لألقليـــات 
بعدالـــة  بالتعامـــل  البالـــغ  اهتمامهـــا 

ومساواة مع كافة بني البشر.
كمـــا أشـــادت كوهانيم بمـــا يقدمه مركز 
الملـــك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي 
مـــن رســـائل إنســـانية نبيلة ومـــا يضمه 
من نســـاء عضوات في مناصب قيادية 
والطوائـــف،  األديـــان  مختلـــف  يمثلـــن 
ضارًبـــا أروع األمثلة فـــي تمكين المرأة 

والتسامح في آن مًعا.
وأكـــدت كوهانيـــم أن النســـاء يشـــكلن 
نصـــف المجتمـــع، بـــل نصـــف البشـــرية، 
ولكن لألســـف مازلن مهمشـــات ودرجة 
ثانيـــة فـــي األلفيـــة الجديدة ولـــم ينلن 
مشـــددة  كاملـــة،  األساســـية  حقوقهـــن 
ال  ونهضتهـــا  المـــرأة  تطـــور  ان  علـــى 
العنـــان  يطلـــق  أن  ويجـــب  لـــه  حـــدود 
إلبداعهن الفكري والثقافي والسياســـي 
واالقتصاديـــة حتـــى يعـــم الخير ســـائر 

المجتمعات والدول.
بعـــض  كوهانيـــم  واســـتعرضت 
اإلحصائيـــات الرســـمية الصادمـــة عـــن 
النســـاء حـــول العالـــم، حيث هنـــاك 2.7 
مليار امرأة محرومة من الحصول على 
وظائف أســـوة بأقرانهن الرجال. كما أن 
هنـــاك 18 دولـــة يمنـــع فيها رب األســـرة 
زوجتـــه من التوظيف أو الحصول على 

فرصة عمل.
أن  علـــى  التأكيـــد  كوهانيـــم  وجـــّددت 
تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتها وزيادة 
مشـــاركتها في نماء مجتمعها ســـينجم 
تقويـــة  أبرزهـــا  عديـــدة،  منافـــع  عنـــه 
االقتصـــاد  وتنميـــة  المجتمـــع  النســـيج 
ومضاعفـــة معـــدالت نمـــوه وتوليـــد مـــا 
لالقتصـــاد  دوالر  تريليونـــات   7 يفـــوق 
العالمي، مما سيتسبب الحقًا في تعزيز 
االزدهـــار ومســـتوى الرفاه واالســـتقرار 
المجتمعي وتعميم الســـالم والتســـامح 

بين الجميع.

بإمكان المرأة تغيير العالم

مـــن جانبها، قالت ســـوزان هاكلي وهي 
“برنامـــج  لمشـــروع  اإلداري  المديـــر 

التفـــاوض” في كلية هارفـــارد للحقوق، 
ـــا في  إن التفـــاوض يعتبـــر عنصـــًرا مهمًّ
عمليـــة تمكين المـــرأة، مضيفة: “نحتاج 
دائما إلى المهارات التفاوضية لتســـوية 
النزاعات والخالفات وحل المشاكل بما 
يفضي الى إقامة العالقات المســـتدامة 

والتواصل البناء”.
وتابعـــت: “بإمـــكان المرأة تغييـــر العالم 
بفعاليـــة  فالتفـــاوض  األفضـــل،  الـــى 
لجميـــع  الحـــال  هـــو  عاليـــة  وكفـــاءة 
اآلخريـــن  نقنـــع  أن  ويجـــب  مشـــاكلنا، 
سواء حكومات أو شركات او منظمات 
بمـــا لدينا من حلـــول، وامتـــالك المهارة 
المناســـبة فـــي كيفيـــة إيصـــال صوتـــك 

ورأيك بالتحاور واإلقناع”.
وذكـــرت هاكلي أن لديها تجربة ســـابقة 
التعامـــل مـــع شـــابات بحرينيـــات  فـــي 
يمثلـــن قادة المســـتقبل، حيـــث تفاعلت 
كيفيـــة  تعلـــم  أهميـــة  حـــول  معهـــن 
التفـــاوض ومهارات االقنـــاع والخطابة 
وكيفيـــة التعامل مع مـــن يخالفك الرأي 
بعقالنية وعقلية متفتحة متقبلة لكافة 
اآلراء واالختالفـــات فـــي التعاطـــي مع 

الطرف اآلخر.
النســـاء  “إن  بالقـــول:  واســـتطردت 
يفّضلـــن  ولكـــن  بالفطـــرة  موهوبـــات 
بنيـــل  األمـــر  يتعلـــق  حينمـــا  الســـكوت 
البـــد  وبالتالـــي  المشـــروعة،  حقوقهـــن 
ومهاراتهـــن  كفاءاتهـــن  اســـتغالل  مـــن 
مخضرمـــات  يكـــّن  حتـــى  التواصليـــة 
في التفـــاوض والطرح البنـــاء لمختلف 
األفـــكار ووجهـــات النظر. فـــال يجب أن 
يخفن من تلقيبهن بمسمى المفاوضات، 
عليهن أن يفخرن بذلك ويسعين وراءه 
لنيـــل حقوقهـــن في كافة مواقـــع العمل 
علينـــا  تقـــع  كمـــا  والمجتمـــع.  والمنـــزل 
مســـؤولية في دعم النســـاء الموهوبات 
اللواتـــي لـــم تتح لهـــن الفرصـــة لإلبداع 
عـــن  التعبيـــر  أو  صوتهـــن  وتمثيـــل 

أفكارهن”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت باتريشـــيا ســـكوت 
وهـــي ممثلة مركـــز UHMMS للتدريب 
االتصـــال  مهـــارات  إن  االحترافـــي، 
ا لكـــي يكـــون للنســـاء مكانة  مهمـــة جـــدًّ
مســـموعة ومرئيـــة على طاولـــة الحوار 

أو التفـــاوض، مشـــيرة إلـــى أن الجنـــس 
الناعـــم يحتـــاج الـــى المهـــارات الناعمة 
واإلرشـــاد  والتشـــبيك  االتصـــال  وهـــي 
والتفاوض حتى تتمكن من التأثير في 
مجتمعاتهـــا وتكون قـــوة إيجابية تغير 

الدول لألفضل.

تفاؤل حيال تمكين المرأة

ســـبرينغر  كاريـــن  قالـــت  بدورهـــا، 
وهـــي مديـــرة العمليـــات الصحيـــة فـــي 
األميركـــي  الصحيـــة  الرعايـــة  نظـــام 
“آسكنسيون”، إن تعيين مملكة البحرين 
مســـبقًا ألول بحرينية يهودية كسفيرة 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة يعنـــي الكثير 
بالنســـبة للمنطقـــة والعالـــم، ويعكس ما 
تقدمه القيادة البحرينية ممثلة بجاللة 
الملك من رعاية واهتمام بالغ بترســـيخ 
قيـــم التســـامح والتعايش الســـلمي من 
جهـــة، وتمكين المـــرأة وإعطاؤها كامل 

حقوقها من جهة ثانية.
وأعربت سبرينغر عن تفاؤلها من فرصة 
اتخـــاذ النســـاء لزمـــام المبـــادرة وتبـــوء 
أدوار قياديـــة أكبـــر بمـــا يخـــدم تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 
2030، مضيفـــة: “مـــن المهـــم أن تطالب 
المـــرأة بحقوقهـــا في أي مـــكان وزمان، 
فجميـــع مـــن هـــم حولنـــا هـــم قـــادة في 
مجتمعاتهـــم وليس فقـــط من يصنعون 

القرارات السياسية”.
وذكرت ســـبرينغر أن عنصـــر الثقة مهم 
فـــي تمكيـــن المـــرأة في التفـــاوض لكي 
آذان  علـــى  وتحصـــل  حقوقهـــا  تنـــال 
صاغيـــة مـــن قبل الرجـــال، منوهـــة الى 
ضرورة ترســـيخ ذلك في عقول النشء 
مـــن الفتيـــات والشـــابات حتـــى ننشـــئ 
ا قادًرا علـــى تحقيق التغير  جيالً نســـائيًّ
والتحول إلى عالم أكثر أمانا واستقراًرا 
للنساء حيث تتاح فيه فرص متساوية 
والرعايـــة  والتعلـــم  العمـــل  فـــي  لهـــن 

الصحية وغيرها.

المرأة جزء رئيس من عملية السالم

وهـــي  فالجـــي  نهلـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
كبيـــر مستشـــاري الجندرة فـــي المكتب 
التنفيـــذي لدى منظمة األمـــم المتحدة، 
إن حصـــول المرأة على مناصب قيادية 
فـــي  العدالـــة  علـــى  فقـــط  يقتصـــر  ال 
التمثيـــل، وإنمـــا يشـــمل كذلـــك الفعالية 

في التمثيل والتأثير في المشاركة.
وأكـــدت فالجـــي أن أي عملية ســـالم أو 
تعايش سلمي البد أن تكون فيها النساء 
ا بمنحهن كامـــل الحقوق  جـــزًءا رئيســـيًّ
وتحقيـــق العدالـــة المجتمعيـــة كمـــا هو 
حاصـــل مـــع تجربـــة مملكـــة البحريـــن، 
الفتـــة إلـــى أن تعظيـــم مســـاهمة المرأة 
فـــي مجتمعها وتعزيـــز التنوع الجندري 
ســـيكون له أكبـــر األثر في خلـــق المزيد 
مـــن فـــرص العمـــل وضـــخ تريليونـــات 
الدوالرات في الناتج المحلي اإلجمالي.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

المملكة منارة ال مثيل لها في المساواة بين الجنسين
ــة ــب قياديــ ــوأن مناصـ ــات يتبـ ــيحيات واليهوديـ ــلمات والمسـ ــات المسـ ــر: البحرينيـ الميـ

“الملكية” و“عقارات السيف”: جمع تبرعات لمشاريع خيرية
ــة ــيـ ــحـ ــصـ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة احــــتــــيــــاجــــات األيـــــــتـــــــام الـ ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ ــم بـ ــ ــاه ــ ــس ــ ت

استمراًرا في نهج شركة عقارات السيف، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، في دعم المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية ومساندة العديد من برامجها الخيرية، قامت المؤسسة بالتعاون مع الشركة بتثبيت أربعة صناديق لجمع التبرعات بمجمعات 
الســيف، اثنين منها بمجمع الســيف – ضاحية الســيف، وواحد في كل من مجمع الســيف – المحرق، ومجمع الســيف – مدينة عيسى، وذلك 

بهدف تمويل مبادرات إنسانية وخيرية تابعة للمؤسسة.

مبلغـــًا  التبرعـــات  صناديـــق  وجمعـــت 
يتجـــاوز 3,000 دينـــار، وهـــو انعـــكاس 
واضـــح لوعـــي زبائـــن المجمـــع بالـــدور 
المؤسســـة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الرائـــد 
لتحقيق رفـــاه وعلو المجتمع البحريني 
تماشـــًيا مع رؤى قيـــادة مملكة البحرين 
الرشـــيدة في العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة. 
الُمتبـــرع  المبلـــغ  اســـتخدام  وســـيتم   
ـــا لدعـــم مشـــاريع المؤسســـة  بـــه حصريًّ

الُمتعلقـــة  باأليتـــام، وأبرزهـــا  الُمتعلقـــة 
والصحيـــة  التعليميـــة  بالجوانـــب 
والرعاية االجتماعية، وذلك في ســـياق 
ما ُيوليه صاحب الجاللة الملك، الرئيس 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري 
اإلنســـانية مـــن حرص أبـــوي كريم على 
توفير الرعاية الشـــاملة لأليتام وتلمس 
احتياجاتهـــم وتوفيـــر الحيـــاة الكريمة 
لهم في ُمختلف الظروف والُمناسبات. 

وتعليًقـــا علـــى ذلك، قال أحمد يوســـف 
وهو الرئيس التنفيذي لشـــركة عقارات 

الســـيف: “لقـــد شـــكلت بـــادرة صناديـــق 
التبرعـــات فـــي مجمـــع الســـيف تفعيـــالً 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  ـــا  حقيقيًّ
بالمســـاهمة  الفرصـــة للجميـــع  وإتاحـــة 
فـــي األعمال الخيرية، وتحرص شـــركة 
عقـــارات الســـيف كل الحـــرص علـــى أن 
تكون دائًما من الجهات الرائدة في عمل 
الخيـــر ومســـاندة العديد من المشـــاريع 
والمبادرات الخاصة بالمؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية”.
المؤسســـة  عـــام  أميـــن  أشـــاد  بـــدوره،   

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى 
الســـيد بمساهمة شركة عقارات السيف 
ودعمهـــم  الخيريـــة  المبـــادرة  لهـــذه 
واإلنســـاني  الخيـــري  للعمـــل  المســـتمر 
في المملكة. كما أشـــاد بدور متســـوقي 
مجمعات السيف الذين يشكلون مفتاح 
نجاح هذا المشروع من خالل مبادرتهم 

بالتبرع. 
كمـــا تقـــدم مديـــر إدارة تنميـــة المـــوارد 
للشـــئون  العـــام  والمنســـق  الخيريـــة 
بالمؤسســـة  والرســـمية  الحكوميـــة 
الشـــيخ  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بخالـــص  علـــي 
الشـــكر والتقدير إلى كل من ســـاهم في 
نجاح مشـــروع الحصـــاالت وجمع هذه 

التبرعات.

المنامة - شركة عقارات السيف
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كانـــو،  إبراهيـــم خليـــل  شـــركة  احتفلـــت 
انطالًقـــا مـــن مســـؤوليتها الوطنيـــة فـــي 
تأهيل الكوادر البحرينية الشـــابة وتوفير 
فـــرص العمـــل لهـــم، بتخريـــج مجموعـــة 
من الطـــالب البحرينيين المشـــاركين في 
فـــي مجـــال  التقنـــي  التدريـــب  “برنامـــج 
الصباغة والسمكرة”، الذي قامت بتنفيذه 
بالتعـــاون مـــع المعهـــد الوطنـــي للتدريب 
الصناعي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم 

المبرمة بينهما في العام 2019.
ويتميـــز هـــذا البرنامـــج التدريبـــي بكونه 
األول مـــن نوعه فـــي البحريـــن والمعتمد 
مـــن قبـــل معهـــد صناعـــة الســـيارات فـــي 
Institute of Motor Indus� “بريطانيـــا 
try”، الـــذي تـــّم تصميمـــه خصيًصا بهدف 
الســـيارات  قطـــاع  رفـــد  فـــي  المســـاهمة 
بالكـــوادر الوطنية المتخصصة في مجال 

الصباغة والســـمكرة، إضافة إلى تشـــجيع 
الشـــباب علـــى االنخراط بالعمـــل في هذا 

المجال الحيوي الواعد. 
مـــن جانبـــه، هنـــأ عضـــو مجلـــس اإلدارة 
المنتـــدب بشـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو، 
طـــالل كانـــو، المتدربيـــن علـــى نجاحهـــم، 
منوًهـــا بدورهـــم الحيـــوي في المســـاهمة 
في بناء مســـتقبل الشـــركة، قائاًل “نفتخر 
في شـــركة إبراهيم خليل كانو بالمواهب 
يدفعنـــا  مـــا  وهـــو  الواعـــدة،  البحرينيـــة 
لالســـتثمار فيهم من خـــالل توفير فرص 

عمـــل لهـــم وإطـــالق البرامـــج التدريبيـــة 
التقنيـــة.  مهاراتهـــم  لتطويـــر  المختلفـــة 
إن النجـــاح الـــذي نشـــهده اليـــوم مـــا هـــو 
إال ثمـــرة ســـنوات عديـــدة مـــن التخطيط 
فـــي  وأود  الحثيثـــة.  والجهـــود  الدقيـــق 
هـــذه المناســـبة أن أتوجـــه بالشـــكر إلـــى 
إدارة شـــركة إبراهيم خليـــل كانو وجميع 
للتدريـــب  الوطنـــي  المعهـــد  موظفـــي 
الصناعـــي الذين كان لتعاونهـــم معنا دور 

مهم في تحقيق هذا النجاح”.

عـــن  للتدريـــب  قرطبـــة  مركـــز  أعلـــن 
بعنـــوان  االفتراضيـــة  النـــدوة  تنظيـــم 
“مشـــروعي فكرتـــي”، التي تهـــدف إلى 
تعليم وتدريب المشـــاركين في الندوة 
كيف تبدأ مشـــروعك التجاري. وتهدف 

الندوة إلى تقديم نقاط عدة، هي:
- مفهوم الفكرة االستثمارية.

- أهمية الفكرة االستثمارية وعناصرها.
األفـــكار  علـــى  التعـــرف  طـــرق   -

االستثمارية.
- متى نحصل على الفكرة االستثمارية.

- دورة حيـــاة المنظمـــة مع عرض أمثلة 
واقعية.

- تعريف تكلفة الفرصة البديلة.
- أهداف المشروعات االستثمارية.

ويقـــدم النـــدوة رئيـــس شـــعبة ترويـــج 
تعليـــم وريـــادة األعمـــال ســـابقًا جامعة 

البحرين نجيب غربال.
للتدريـــب مـــن  ويعتبـــر مركـــز قرطبـــة 
ويـــرأس  التأثيـــث،  الحديثـــة  المراكـــز 
مجلـــس إدارته األســـتاذ الدكتـــور علي 
المركـــز  ويســـعى  شـــهاب،  آل  منصـــور 
العمـــل  عـــن  الباحثيـــن  تدريـــب  إلـــى 
مـــن البحرينييـــن مـــن خـــالل البرامـــج 
التدريبيـــة التي يوفرها ســـواء محلية 
أو باتفاقـــات مع مراكز أجنبية معتمدة، 
اللغـــات  فـــي  دورات  المركـــز  ويقـــدم 
والســـياحة،  الســـفر  اإلداريـــة،  )كافـــة(، 

القانون وعلم الكمبيوتر.
وأخيرا وتماشـــًيا مع سياســـة البحرين 

فـــي تنميـــة العنصـــر البشـــري وتدريب 
القـــوى العاملـــة الوطنيـــة، وقـــع مركـــز 
قرطبـــة للتدريـــب مذكـــرة تفاهـــم مـــع 
والســـياحة  الســـفر  مكاتـــب  جمعيـــة 
البحرينيـــة )ABTTA(. وتنـــص المذكرة 
للتدريـــب  قرطبـــة  مركـــز  قيـــام  علـــى 
بتوفيـــر البرنامـــج التدريـــب لموظفـــي 
وكاالت ومكاتب الســـفر والسياحة في 
البحرين عبر طرح شهادة دبلوم السفر 
والســـياحة الممنوحـــة مـــن قبـــل اتحاد 
النقل الجوي الدولي IATA بكندا، وهي 
جهـــة اعتماديـــة دولية موثوقـــة وذلك 

بالتنسيق مع الجمعية.

ــة وســـمـــكـــرة الـــســـيـــارات ــاغـ ــبـ فــــي مـــجـــال صـ ــز ــرك ــم ــا ال ــه ــم ــظ ــن ــة ي ــيـ ــراضـ ــتـ ــاء نــــــدوة افـ ــ ــن ــ أث
“إبراهيم كانو” تخرج أول دفعة من المتدربين “قرطبة للتدريب” يناقش “مشروعي فكرتي”
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كّرمـــت شـــركة مطـــار البحريـــن، 
إدارة  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة 
وتشغيل مطار البحرين الدولي، 
ثالثـــة مـــن موظفيهـــا بمناســـبة 
حصولهم على شـــهادات الدبلوم 
المطـــارات  عمليـــات  إدارة  فـــي 
الُمقّدمـــة مـــن المجلـــس الدولي 
تغطـــي  والتـــي  للمطـــارات، 
العـــام  التخطيـــط  مواضيـــع 
جانـــب  إلـــى  واالســـتراتيجي 

تخطيط العمليات. 
وقـــد تفضـــل الرئيـــس التنفيذي 
محمد يوســـف البنفالح بتسليم 
شـــهادات الدبلـــوم إلـــى كل مـــن 
محمد برهوم، عايشة السليطي 
ويســـرا زاهـــر مـــن فريـــق إدارة 
عمليـــات ســـاحة المطـــار، وذلك 

في حضور عدد من المســـئولين 
في الشركة.

الدبلـــوم فـــي  وتســـاعد شـــهادة 
المطـــارات  عمليـــات  إدارة 
الُمقّدمـــة مـــن المجلـــس الدولي 
علـــى  المتدربيـــن  للمطـــارات 
النمـــاذج  تأثيـــر  مـــدى  تحديـــد 
المالّيـــة واالقتصادّيـــة الجديدة 
علـــى عمليـــات المطـــار، وتحليل 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
المطارات. كما تســـاعدهم أيًضا 
على ابتكار حلول هادفة وفّعالة 
من خالل الفهم الشامل لعمليات 
ساحة المطار والجانب األرضي 
باإلضافـــة  المســـافرين،  ومبنـــى 
إلـــى العمليـــات العامـــة المتعلقة 

بأعمال المطارات.

موظفون بـ “المطار” ينالون دبلوم إدارة العمليات

ــد ــدي ــج ــي ال ــ ــدراسـ ــ ــع فـــتـــح أبـــوابـــهـــا لـــلـــعـــام الـ ــ م

“البحرين الطبية RCSI” تطبق إرشادات الصحة والسالمة

أجــرت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي أيرلندا - جامعة البحرين الطبيــة )RCSI Bahrain( تدابير إضافية للصحة والســامة؛ لضمان بيئة تعليمية 
آمنــة لطابهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي العــام الدراســي الجديد، بما يتماشــى مع إرشــادات الســامة والصحة التــي أصدرتهــا وزارة التربية 

.COVID -19 والتعليم إلعادة فتح المؤسسات التعليمية في ظل وباء

الطـــالب  لتعريـــف  وذلـــك 
والموظفين والزوار بإرشادات 
الصحة والســـالمة، إضافة إلى 
الوقائيـــة والتغييرات  التدابير 
صممـــت  تنفيذهـــا،  تـــم  التـــي 
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة 
توجيهـــا إلزامًيا عبـــر اإلنترنت 
ليتـــم إكماله قبل دخول الحرم 

الجامعي.
وكجزء مـــن التزامهـــا بقوانين 
التباعـــد االجتماعـــي، ســـتقوم 
الكليـــة الملكيـــة للجراحين في 
البحرين بإدارة ومراقبة دخول 
وحضـــور الطـــالب والموظفين 
والـــزوار في الحـــرم الجامعي، 
إذ يهدف هذا النظام إلى الحد 
من العدد اإلجمالي لألفراد في 
الحـــرم الجامعي فـــي أي وقت 
إذا  الحـــاالت  تتبـــع  وتســـهيل 

دعت الحاجة إلى ذلك.
وســـيجد الطـــالب والموظفون 
والـــزوار أثنـــاء وجودهـــم فـــي 
الفتـــات  الجامعـــي  الحـــرم 
إرشادية حول الحرم الجامعي 
لتذكيرهـــم باالحتياطات التي 
والخطـــوات  اتخاذهـــا  يجـــب 
التـــي يجـــب اتباعهـــا. إضافـــة 
إلى ذلك، تم وضع نظام حركة 
الحـــرم  عبـــر  االتجـــاه  أحـــادي 
الجامعـــي وعند الســـاللم للحد 
مـــن االتصال بيـــن األفـــراد مع 
تم تخصيص مداخل ومخارج 
معينـــة. ولقـــد قامـــت الجامعة 
أيضـــا بتركيـــب زجـــاج حامـــي 
عنـــد  الموجـــودة  للمكاتـــب 

المداخل.
واســـتثمرت جامعـــة البحريـــن 
مســـتوى  زيـــادة  فـــي  الطبيـــة 

التنظيف العـــام والتعقيم الذي 
يحـــدث فـــي الحـــرم الجامعي 
مـــن خـــالل الترتيـــب للتنظيف 
تـــم  التـــي  لألســـطح  المتكـــرر 
لمســـها، مثـــل مقابـــض األبواب 
وأزرار  اإلضـــاءة  ومفاتيـــح 
الجامعـــة  وقامـــت  المصاعـــد 
معقمـــات  عـــدد  بزيـــادة  أيًضـــا 
اليـــد في جميـــع أنحـــاء الحرم 
أجهـــزة  وتركيـــب  الجامعـــي، 
تعمـــل بـــدون اســـتخدام اليـــد 
وتعمـــل بالقـــدم لفتـــح األبواب 
واقتصرت استخدام المصاعد 

لشخصين فقط.
ولكـــي تحافـــظ الجامعـــة على 
صحـــة طالبهـــا أثنـــاء رحلتهم 
التعليميـــة واتبعـــا لإلرشـــادات 
جامعـــة  توفـــر  الوطنيـــة، 
أقنعـــة   6 الطبيـــة  البحريـــن 
وجه قابلة إلعادة االســـتخدام 
يتـــم  والتـــي  طالبهـــا،  لجميـــع 
الحصـــول عليهـــا عنـــد البوابـــة 

ارتدائهـــا  ويجـــب  الرئيســـة 
داخـــل الحـــرم الجامعـــي. وقد 
تـــم وضع جـــدول ترميـــز لوني 
ليتمكـــن الطـــالب مـــن ارتـــداء 
قنـــاع ملـــون معيـــن فـــي اليوم 
المحـــدد لـــه، مـــا يتيـــح أيًضـــا 
وقًتا لتنظيف وغســـل األقنعة. 
إضافـــة إلـــى ذلك، تم حســـاب 
الســـعة وعـــدد المقاعـــد لجميع 
أماكـــن التدريس مثـــل قاعات 
والمختبـــرات  المحاضـــرات 
ومناطـــق المحـــاكاة الســـريرية 
وتـــم تعديلهـــا بما يتماشـــى مع 
توصيات التباعـــد االجتماعي. 
ســـيتم أيًضـــا تزويـــد الطـــالب 
والموظفيـــن بمعـــدات الحماية 
لتدريبهـــم   )PPE( الشـــخصية 
السريري، سواء كان في الحرم 
الجامعي أو في المستشفيات.

ولقـــد تم تخصيص غرفة عزل 
CO�  فـــي حالة ظهـــور أعراض

أو  الطالـــب  علـــى   VID � 19

الموظف أو الزائر أثناء وجوده 
البحريـــن(   RCSI( حـــرم  فـــي 
وتم وضـــع بروتوكـــول لضمان 
تلقي الفرد المصاب للمســـاعدة 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  المطلوبـــة 
الحـــرم  فـــي  الجميـــع  ســـالمة 

الجامعي.
وقـــال رئيس جامعـــة البحرين 
ســـمير  البروفيســـور  الطبيـــة 
جامعـــة  “بصفتنـــا  العتـــوم 
ينصـــب  الصحيـــة،  للعلـــوم 
تركيزنـــا علـــى دعـــم اســـتجابة 
CO�  المملكـــة الحتـــواء وبـــاء

اإلرشـــادات  واتبـــاع   VID �19
الوطنية لضمان سالمة طالبنا 
فـــي  قمنـــا  ولقـــد  وموظفينـــا. 
جامعة البحرين الطبية بجهود 
لوضع تدابير السالمة من أجل 
حمايـــة طالبنا والحفـــاظ على 
صحتهـــم، مـــع ضمـــان الحفاظ 
على الجودة التعليمية للطالب 

في هذه الفترة “.
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“دانوب هوم” تطلق كتالوج حديقتي 2021
ــم ــال ــع ــل ال ــي ــك ــش فـــرصـــة لــــأفــــراد والـــمـــؤســـســـات إلعـــــــادة ت

أعلنــت دانــوب هوم، عامة البيــع بالتجزئة الرائــدة والمتكاملة بمجال األثاث 
تشــكيلتها  إطــاق  عــن  المنطقــة،  فــي  المنــازل  تحســين  ومنتجــات  المنزلــي 
الحصرية من مستلزمات الحدائق لعام 2021 على اإلنترنت، وذلك بتاريخ 24 
ســبتمبر 2020 فــي صالــة عرض دانوب هوم، وبحضور كّل من عادل ســاجان، 
مديــر ومؤســس دانــوب هــوم؛ وشــوبوجيت ماهاالنوبيــس، مديــر عام شــركة 
دانوب هوم؛ وسيد حبيب، المدير العام لشؤون المشتريات لدى دانوب هوم، 

باإلضافة إلى شخصيات مرموقة من فريق اإلدارة العليا للشركة.

وقال المدير المؤســـس لشركة دانوب 
هـــوم، عـــادل ســـاجان “ســـببت جائحة 
الصعوبـــات  مـــن  الكثيـــر  كوفيـــد19� 
فـــي عـــام 2020 بســـبب قيـــود الســـفر 
والتباعد االجتماعي والخوف المنتشر 
في األجواء. وفي الوقت ذاته، وفرت 
فرصـــًة لألفـــراد والمؤسســـات إلعـــادة 
تشـــكيل العالم وهيكلتـــه بطريقة أكثر 
اســـتدامة. ولمواكبة المعايير الجديد، 
إطـــالق  علـــى  هـــوم  دانـــوب  عملـــت 

لمســـتلزمات  كليـــًا  الجديـــد  الكتالـــوج 
الحدائق لعام 2021 بصيغة إلكترونية، 
حيـــث يحتـــوي الكتالـــوج اإللكتروني 
الجديـــد والشـــامل علـــى مجموعة من 
المنتجـــات الخارجية من دانوب هوم، 
باإلضافة إلـــى معلومات تفصيلية عن 

كّل منتٍج منها”.
ويرتكـــز كتالوج مســـتلزمات الحدائق 
2021 الجديـــد علـــى مفهـــوم إحضـــار 
األجواء الخارجيـــة إلى المنزل، حيث 

تســـاعد تشـــكيلة المنتجـــات الجديدة 
إلـــى  الخارجيـــة  األجـــواء  نقـــل  علـــى 

مساحات المنزل الخارجية . 
 ومن جانبه، قال المدير العام لشـــؤون 
“َتظهـــر  حبيـــب  ســـيد  المشـــتريات، 
منتجات كتالوج مســـتلزمات الحدائق 

2021 اإللكتروني بشـــكل سلس ضمن 
موقـــع الشـــركة للتجـــارة اإللكترونية، 
إلـــى  الوصـــول  للعمـــالء  يتيـــح  مـــا 
صفحـــة المنتج الـــذي يرغبون به على 
موقـــع الشـــركة واالطـــالع علـــى كاّفة 

المعلومات التفصيلّية ”.

الخليـــج  سامســـونج  أعلنــــت 
توفـــر  عـــن  أمـــس  لإللكترونيـــات 
 ،Galaxy Z Fold2 5G هاتـــف 
أحدث ابتكاراتها في فئة الهواتف 
القابلـــة للطي فـــي البحرين. وبات 
الحصـــول  المســـتهلكين  بإمـــكان 
علـــى الهاتـــف الجديـــد مـــن متاجر 
ومتاجـــر  الرئيســـة  سامســـونج 
اإللكترونيـــة  والمواقـــع  التجزئـــة 
المعتمـــدة علـــى امتـــداد البحرين. 
القابـــل  الجديـــد  الهاتـــف  وكان 
للطي، قد استقطب اهتمام محبي 
بشـــكل  التكنولوجيـــة  االبتـــكارات 
الفـــت، حتى قبـــل إطالقه رســـميا 

في األسواق. 
األجهـــزة  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
الخليـــج  فـــي سامســـونج  النقالـــة 
البـــورا  عثمـــان  لإللكترونيـــات، 
“يســـرنا حقا رؤية المستوى العالي 
مـــن الحماســـة الذي أظهـــره محبو 

وهـــم   Galaxy أجهـــزة  وعشـــاق 
يترقبون اإلطالق الرسمي ألحدث 
ابتكاراتنـــا في فئة الهواتف القابلة 
للطي ليتكشفوا الميزات الجديدة 
التـــي يوفرهـــا. ونحـــن علـــى ثقـــة 
 Galaxy Z Fold2 هاتـــف  بـــأن 
5G ســـيفوق فـــي شـــعبيه األجهزة 
القابلة للطي التي أطلقناها ســـابقا 
االســـتثنائية  االبتـــكارات  بفضـــل 
والمزايـــا التـــي جـــرى تطويرها بما 
يتناســـب مع احتياجات وتوقعات 

المستخدمين”.

توفر Galaxy Z Fold2 5G بالبحرين
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هاري وميغان يشاركان في مسلسل واقعي جديد
يشــارك األميــر البريطانــي هنــري تشــارلز ألبــرت ديفيــد، والمعروف 
باســم األميــر هــاري، وزوجتــه ميغــان مــاركل فــي مسلســل واقعــي 

يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما ويستمر مدة 3 أشهر.

ــن”  صــ “ذا  ــة  ــفـ ــيـ ــحـ صـ ــب  ــســ ــحــ ــ وب
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد أشــــارت مــصــادر 
البريطاني  األمــيــر  أن  إلـــى  مطلعة 
اتفقا  ماركل  ميغان  وزوجته  هــاري 
واقعي  مسلسل  في  المشاركة  على 

على منصة “نتفليكس”.
ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات 
ستتبع األمير وزوجته لمدة 3 أشهر، 
ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل 
وإعطائهم  الزوجين  حياة  تفاصيل 
لمحة عنها، إضافة إلى إعطاء لمحة 
التي  الــخــيــريــة  األعــمــال  عــن جميع 
يقومان بها. وأشارت الصحيفة إلى 
أن هـــاري ومــيــغــان قــد وقــعــا صفقة 
مــع شــركــة “نــتــفــلــيــكــس”، فــي مطلع 
مليون   112 بقيمة  الــجــاري  الشهر 
ــا يــعــادل 150  جــنــيــه اســتــرلــيــنــي )مـ

برامج  إنتاج  بهدف  دوالر(؛  مليون 
يشارك  وثائقية  وأفالم  ومسلسالت 
ــع بــعــض بــرامــج  ــان مـ ــزوجــ ــ فــيــهــا ال
الصحيفة،  وبينت  أيــضــا.  األطــفــال 
سيتم  الــذي  الواقعي،  المسلسل  أن 
تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله 
على أعمال الزوجين الخيرية وليس 
عــلــى تــفــاصــيــل حــيــاتــهــمــا الــخــاصــة 
“خلف األبواب المغلقة” فقط. وتأمل 
البريطاني ميغان، في  األمير  زوجة 
بتعريف  المسلسل  هــذا  يساهم  أن 
الناس على حقيقتها وتخفيف حدة 
االنتقادات التي واجهتها منذ إعالن 
زواجـــهـــا مــن األمــيــر هــــاري، والــتــي 
عن  تخليهما  ــالن  إعــ بــعــد  ازدادت 
الحياة الملكية واالنتقال للعيش في 

أميركا، بحسب الصحيفة.

االثنين  أمــس  روســيــا  أطلقت 
مـــــن مــــطــــار “بــلــيــســيــتــســك” 
الــفــضــائــي الــعــســكــري 3 أقــمــار 
صناعية من طراز “غونيتس – 
إم”، و19 قمرا صناعيا صغيرا 
باستخدام صاروخ “سويوز 2- 

1.بي”.
صرح بذلك ناطق باسم وزارة 
ــال “إن  ــروســيــة وقــ الـــدفـــاع ال
الـــصـــاروخ أطــلــق وعــلــى متنه 
لالتصاالت،  صناعية  أقــمــار   3

و19 قمرا صناعيا صغيرا”.
التسريع  وحــــدة  أن  وأضــــاف 
“فـــريـــغـــات” قـــد انــفــصــلــت عن 

المرحلة الثالثة للصاروخ.
ــاروخ ســـويـــوز –  ــ يــذكــر أن صـ
للمرة  الــجــاري  الــعــام  أطلق   ”2
الرابعة من مطار “بليسيتسك” 
الـــفـــضـــائـــي. وكـــــان قـــد أطــلــق 
المذكور  المطار  من  الصاروخ 
قبل ذلك في 22 مايو الماضي.

روسيا تطلق
تمييزي 22 قمًرا صناعًيا “سلوك  ارتكاب  بتهمة  بفرنسا قضائيا  بورج  أدين رجل مسلم في منطقة 

تجاه النساء والمساس بالكرامة” في حق مسؤولة الشرطة في شهر يناير الماضي 
برفضه مصافحتها باليد.

نابع “من كون ديانته  المتهم “إن رفضه مصافحة المسؤولة كاترين فيرييه  وقال 
اإلسالمية تمنعه، من القيام بذلك مع امرأة”. وحكمت المحكمة عليه يوم 22 سبتمبر 
الجاري بعقوبة دفع غرامة مالية تقدر بـ 750 يورو، مع تعويض مالي على الضرر 
فرنسي  فعله، عبر مسؤول  رد  أخــرى. وفي  يورو   1500 قيمته  الشرطة  لمسؤولة 
محلي عن ارتياحه لهذه اإلدانة، وقال إنها “تذّكر بالصبغة األساسية التي يكتسيها 

احترام قيم العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة داخل الجمهورية”.

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بمعاقبة أب بالسجن لمدة 10 سنوات، 
إلدانته باالشتراك في تزويج ابنته الطفلة عرفيا. وجاء الحكم بعدما تم اتهام األب 
العودة  على  عارية، إلجبارها  والتحريض على تصويرها  للخطر،  بتعريض حياتها 
العرفي،  زوجها  بينهم  من  آخــريــن،  و4  والــدهــا  الطفلة  واتهمت  العرفي.  لزوجها 
نشبت  خالفات  بعد  لزوجها،  العودة  على  إلجبارها  عارية،  وتصويرها  باغتصابها 
بينهما، كما اتهمتهم بابتزازها. وتمكنت األجهزة األمنية من القبض على المتهمين، 
وهم والد الطفلة المجني عليها وزوجها العرفي، وعاملة خردة، و2 آخرين، وتوصلت 

التحريات إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم األول “والد المجني عليها” اتفق مع أحد المتهمين 

على تزويجه إياها “عرفيا”، وبعدها تم الطالق بسبب خالفات بينهما.

فرنسا.. تغريم مسلم لرفضه مصافحة امرأة

أب يشترك في اغتصاب ابنته وتصويرها عارية

الفنان البريطاني المعاصر ساشا جفري يستلقي على 
لوحته التي حطمت األرقام القياسية بعنوان “رحلة 

اإلنسانية” في مدينة دبي اإلماراتية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــســلــطــات الــمــكــســيــكــيــة أن  ــرت ال ــ ذكـ
قتيال،   11 خلفت  حانة  فــي  مذبحة 
البالد  فيه  تعاني  الـــذي  الــوقــت  فــي 
من معدل جرائم قتل قياسية، على 
الرغم من تعهد الحكومة بوقف عنف 
ــال مــكــتــب الــمــدعــي  ــعــصــابــات. وقــ ال
بوسط  جواناخواتو  واليــة  في  العام 
على  عثرت  السلطات  “إن  المكسيك 
الحانة  في  نساء  و4  رجــال   7 جثث 
في الساعات األولى من صباح األحد 
بروجريسو.  ديــل  خــارال  مدينة  في 
صحافي  بيان  في  السلطات  وقالت 
“إنها عثرت على امرأة أخرى مصابة 
بطلق ناري”. وأصبحت جواناخواتو، 
مـــســـرحـــا لـــلـــعـــنـــف اإلجــــــرامــــــي فــي 

المكسيك على نحو متكرر.
وفــــي يـــولـــيـــو، قــتــل مــســلــحــون 24 
ــادة تــأهــيــل  ــ ــي مـــركـــز إلعــ شــخــصــا فـ
جواناخواتو،  في  المخدرات  مدمني 
القتل  أســوأ عمليات  في واحــدة من 

الجماعي.

عن  المصرية  اإلعــالم  وسائل  أعلنت 
وفـــاة طــفــل فــي الــثــانــيــة عــشــرة من 
عمره إثر إصابته بسكتة قلبية نتيجة 
لساعات  “بــبــجــي”  لعبة  اســتــخــدامــه 
متواصلة. وقالت وسائل اإلعالم “إنه 
تم نقل الطفل إلى مستشفى السالم 
ببورسعيد عن طريق سيارة اإلسعاف 
بعد أن لفظ أنفاسه األخيرة في منزله 

إثر سكته قلبية مفاجئة”.
ــشــؤون  ــوارئ مــديــريــة ال ــ ــدت طـ ــ وأكـ
الصحية، أن الطفل وصل جثة هامدة 
بصحبة بعض األهالي على أنه توفى 
نتيجة  قلبية؛  بسكته  إصــابــتــه  إثـــر 
وجــد  إذ  “بــبــجــي”،  لعبة  اســتــخــدامــه 
مفتوحا  بـــجـــواره  الــمــحــمــول  هــاتــفــه 
المحضر  تحرير  وتــم  اللعبة.  وعليه 
القانونية  اإلجـــراءات  واتخاذ  الــالزم 
والــتــحــفــظ عــلــى الــجــثــة بــمــشــرحــة 
السالم، وإخطار النيابة العامة للتأكد 
مــن األســبــاب الــتــي أدت إلــى الــوفــاة 

حتى يتسنى التصريح بالدفن.

مقتل 11 في مذبحة 
بحانة في المكسيك

وفاة طفل بسبب 
لعبة “ببجي” موبايل

وذلك  ببريطانيا،  بارك”  “لينغليت سفاري  في  العاملين  استغراب  نعامة  ذكر  أثار سلوك 
لتصرفه كما لو أنه حمار وحشي.

والحظ العاملون في الحديقة أن ذكر النعامة يميل للركض مع الحمير الوحشية، كما أنه 
يتناول طعامه معهم، ويحاول تقليدهم عندما يقومون بتحريك ذيولهم.

واكتشف سلوك النعامة الغريب بعدما رفض الطائر الجلوس على البيض الذي يفقس 
عادة بعد مرور 46 يوما، وفّضل اللعب مع قطيع الحمر الوحشية.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن أحد العاملين في الحديقة قوله “إن النعامة تقضي 
وقتها مع قطيع الحمر الوحشية والتي تبدو هي األخرى كما لو أنها تتقبل وجوده بينها”.

ذكر نعامة يتصرف كما لو أنه حمار وحشي

فتاة تصطاد سمكة في مستنقعات منطقة شبايش الجنوبية بمحافظة ذي 
قار، شمال غرب مدينة البصرة الجنوبية )أ ف ب( وأضاف العامل أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى الطائر للجلوس على البيض كي يفقس بعد 

تزاوجه مع نعامة، األمر الذي يجعل الحديقة تفكر بجلب ذكر نعامة آخر.

عرضت زوجة العب كرة القدم التركي السابق إيمره أشيك، مبلغ 1.3 مليون 
دوالر على قاتل مأجور، لتصفية زوجها، طمعا بالميراث.

وذكرت تقارير إعالمية تركية أن السلطات وجهت ليغمور أشيك، البالغة من 
العمر 27 عاما، تهمة االستعانة بقاتل مأجور لقتل زوجها إيمره، عقب تقدم 

األخير بطلب للطالق بذريعة خيانة يغمور له.
وحسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن يغمور دفعت المبلغ لقاتل 
هذه  تنفيذ  سنجر  إردي  وهو  عشيقها  رفض  بعدما  زوجها،  لقتل  محترف 
المهمة. من جانبها، أشارت صحيفة “ديلي ستار” إلى أن سنجر أخبر المدعين 
العامين في تركيا بالمعلومات التي يمتلكها، وكشف أمر يغمور أمام زوجها.

وأشارت صحيفة “حرييت” التركية إلى أن سنجر اتصل مع القاتل المأجور 
الذي تم اعتماده لتنفيذ الجريمة، مؤكدا وجود عالقة تربطه بيغمور.

أوردت  بالقضية  الخاصة  المحكمة  وثائق  أن  التركية  الصحيفة  وأوضحت 
تصريحات لسنجر بّين فيها أن الهدف الرئيس لخطة يغمور هي الحصول 
على الميراث بعد وفاة إيمره. وتم وضع كل من يغمور وسنجر رهن االحتجاز 

في انتظار المحاكمة بتهمة محاولة القتل العمد.

زوجة العب تركي تعرض مليون دوالر لتصفيته

يحتضن مسرح األولمبيا العريق 
ــإيــعــاز مـــن قصر  ــاريـــس، ب فـــي بـ
أكتوبر  مــن  األول  فــي  اإللــيــزيــه، 
حفال غنائيا ضخما تحت عنوان 
“معا من أجل لبنان”، يضم فنانين 

لبنانيين وآخرين عالميين.
اإلدارة  تحت  الحفل  وسينظم 

التلفزيون  وسينقله  معلوف،  إبراهيم  الموسيقار  اللبناني  الفرنسي  للفنان  الفنية 
الفرنسية  والرئاسة  الفرنسي  الشعب  دعم  عن  تعبيرا  مباشرة،  الرسمي  الفرنسي 
الماضي  أغسطس  مطلع  بيروت  مرفأ  في  المروع  االنفجار  بعد  اللبناني،  للشعب 
6500 آخرين. وقبل الحفل  190 شخصا وأصاب نحو  الذي أودى بحياة أكثر من 
2”، بثا حيا في تمام التاسعة  الموسيقي، ستطلق القناة الفرنسية الثانية “فرانس 
مساء بتوقيت باريس، مع مقدم البرامج الشهير ناجي بمشاركة اإلعالمية الفرنسية 

اللبنانية ليا سالمة التي ستنقل التداخالت المزدوجة من العاصمة اللبنانية.

اإلليزيه والفن في خدمة ضحايا بيروت
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