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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

قام ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة بزيارة إلى 
دولة الكويت الشـــقيقة أمـــس، لتقديم واجب 
العزاء إلى أمير دولة الكويت صاحب الســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابر الصبـــاح بوفاة 
صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 
الصبـــاح )رحمه هللا(، كما نقل ســـموه إلى أمير 
دولـــة الكويـــت تعـــازي عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة. 
واستذكر سموه ما قدمه األمير الراحل طيب 
هللا ثـــراه مـــن جهود كبيرة في تعزيز مســـيرة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمه 
لقضايـــا األمتيـــن العربية واإلســـامية، منوها 
سموه بإسهاماته اإلنسانية النبيلة، وبمسيرته 
الحافلـــة بالعطاء والتـــي كان لها بالغ األثر في 
بنـــاء نهضة دولـــة الكويت الشـــقيقة وتقدمها 
وازدهارهـــا، ومـــا حققتـــه من مكانـــة مرموقة 

على مختلف األصعدة.

إسهامات األمير الراحل حافلة بالعطاء
ســمو ولــي العهــد يقــدم واجــب العــزاء إلــى أميــر الكويت

سمو ولي العهد يقدم التعازي إلى سمو أمير الكويت

المنامة - بنا

أحـــرزت وزارة الداخليـــة، المركـــز 
األول من بين المؤسســـات األكثر 
التزامـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  والوقائيـــة 
فيروس كورونا، في الجائزة التي 
أطلقتها في هذا المجال، الشـــركة 
BUREAU VERI� )الفرنســـية 

TAS( والمختصة بمعايير الجودة 
العالمية. حيث اســـتوفت الوزارة 
كافـــة معايير تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار كورونا 
ولم يتم تســـجيل أي نقطة سلبية 

بشـــأن درجـــة االلتـــزام بالتدابيـــر 
الوقائية.

ويأتـــي الفـــوز بالجائـــزة الدوليـــة، 
انعكاسا لتوجيهات وزير الداخلية  
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، والتـــي تؤكد 
علـــى التقيد باإلجـــراءات الازمة 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 
تدابيـــر  مـــن  يلـــزم  مـــا  واتخـــاذ 
واحتياجـــات لتعزيز هـــذا االلتزام 
مـــن قبل كافة منتســـبي قطاعات 

الوزارة.

“الداخلية” تحرز المركز األول بين 
المؤسسات األكثر التزاما باإلجراءات االحترازية

المنامة - وزارة الداخلية

)06(
)٠٥(

“التربيــة”: األحــد عودة أعضــاء الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة والفنية

11 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تنفيَذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي 
األول  النائب  األعــلــى  القائد  نــائــب  العهد 
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس  لرئيس 
آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
لــلــمــدارس  الـــدراســـي  ــعــام  ال بـــدء  بتأجيل 
يتسنى  حتى  أسبوعين،  لفترة  الحكومية 
فحص جميع الهيئات اإلدارية والتعليمية 
الفحوصات  كافة  والفنية، وبعد استكمال 
الطبية لهم، أعلنت وزارة التربية والتعليم 
عـــن عـــــودة أعـــضـــاء الــهــيــئــات اإلداريــــــة 
األحــد  الحكومية  بــالــمــدارس  والتعليمية 
ألعضاء  بالنسبة   %  50 بنسبة  المقبل، 
الهيئات التعليمية مع التناوب في الحضور، 
و100 % ألعضاء الهيئات اإلدارية والفنية 
بـــالـــمـــدارس وجــمــيــع مــنــتــســبــي قــطــاعــات 

الوزارة وإداراتها وقطاع التعليم العالي.
1 % مــن أعضاء  الـــوزارة أن  وأوضــحــت 
والفنية  والتعليمية  اإلداريـــــة  الــهــيــئــات 

ــراء فحص  لــم تــتــجــاوب مــع دعــوتــهــا إلجـ
وسامة  سامتهم  على  حــرصــًا  ــا  كــورون
الجميع، فقررت عدم عودتهم في الموعد 
والتعليمية  اإلداريــــــة  لــلــهــيــئــات  ــمــقــرر  ال
والفنية وهو األحد المقبل، وسيتم اتخاذ 
يتجاوبوا  لم  الذين  مع  خاصة  إجـــراءات 
مــع دعــوتــهــا وفـــق مــا نــصــت عليه لــوائــح 

وقوانين الخدمة المدنية.
الــمــدرســيــة  اإلدارات  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشــ
لتحديد  المعلمين  مع  التواصل  ستتولى 
جداول حضورهم إلى المدارس بالتناوب، 
بــالــدراســة،  المتعلقة  التكليفات  وتــوزيــع 

سواًء بالحضور الصفي أو عن بعد.
كما أعلنت عن بدء العام الدراسي للطلبة 
المحدد  بالوقت  الحكومية  المدارس  في 
11 أكتوبر 2020، إذ تقرر أن يكون التعلم 
ولمدة  الدراسي  العام  بداية  من  بعد  عن 
أسبوعين لكافة الطلبة ويشمل ذلك الطلبة 
الذين اختاروا الدوام المدرسي بالحضور 

)التعّلم  بعد  التعلم عن  إلى جانب  الفعلي 
المجال   سيفسح  أنــه  موضحًة  المدمج(، 
الفعلي  الــحــضــور  فــي  الــراغــبــيــن  للطلبة 

بالمدارس بتاريخ 25 أكتوبر 2020.
وأضافت أنها استكملت إجراءات الوقاية 
والسامة بجميع المدارس الستقبال العام 
مهيأة  تــكــون  بحيث  الــجــديــد،  الــدراســي 
والتعليمية  ــة  ــ اإلداري الهيئات  الستقبال 
الــذيــن  الــطــلــبــة  يليهم  ثــم  أوالً،  والــفــنــيــة 
ــاروا الــــــدوام الـــمـــدرســـي بــالــحــضــور  ــتــ اخــ
الفعلي إلى جانب التعلم عن بعد. كما تم 
الــمــدارس،  بمديري ومــديــرات  االجــتــمــاع 
بالعودة،  الخاصة  التعليمات  وإعطائهم 
بــمــا يضمن صــحــة وســامــة الــجــمــيــع، مع 
إصدار الدليل االسترشادي للعودة اآلمنة 
والمتعلق  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 
بــــــاإلجــــــراءات اإلداريـــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة 
ــا  والــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة بــجــائــحــة كــورون

)كوفيد19�(.

المنامة - بنا

زار مملكة البحرين أمس األول، رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي 
يوسي كوهين.

وكان في استقباله رئيس جهاز المخابرات الوطني الفريق عادل 
الفاضـــل، ورئيـــس جهـــاز األمـــن االســـتراتيجي الشـــيخ أحمد بن 

عبدالعزيز آل خليفة.
وتباحـــث الجانبـــان أثنـــاء الزيـــارة، الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشترك، كما أكدا على أهمية إعان تأييد السام الذي وقع بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل 
بارز نحو تعزيز االستقرار وإعاء قّيم السام في المنطقة، وفتح 

آفاق التعاون بين البلدين.

رئيس الموساد اإلسرائيلي يزور البحرين مرسوم: سداد 50 % من أجور البحرينيين في الشركات
 المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرسوم 
بقانون رقم )30( لســـنة 2020 بإضافة بند 
جديـــد برقم )5( إلى الفقرة )ج( من المادة 
)8( مـــن المرســـوم بقانون رقم )78( لســـنة 
ل، جاء  َعطُّ 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد التَّ

فيه:
المادة األولى

ُيضـــاف بنـــد جديد برقـــم )5( إلـــى الفقرة 

)ج( مـــن المـــادة )8( مـــن المرســـوم بقانون 
رقم )78( لســـنة 2006 بشأن التأمين ضد 

ل، نصه اآلتي: َعطُّ التَّ
العمـــال  أجـــور  مـــن  نســـبة  ســـداد   5�“
ن عليهم بموجب قانون  البحرينيين المَؤمَّ
التأميـــن االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم 
بحـــد   ،1976 لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون 
ن  أقصى مقـــداره )50 %( من األجر المَؤمَّ
األكثـــر  الشـــركات  فـــي  وذلـــك  بموجبـــه، 
تضـــرًرا مـــن تداعيـــات فيـــروس كورونـــا 

ل لدى  المستجد )COVID�19( التي تسجَّ
الـــوزارة ِوْفًقـــا للشـــروط والضوابط التي 
دهـــا الوزيـــر، ويكون الســـداد لمدة 3  يحدِّ
أشـــهر اعتباًرا من شـــهر أكتوبر 2020، مع 

مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة”.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكلٌّ 
فيمـــا يخصه - تنفيذ أحـــكام هذا القانون، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نْشـــِره 

في الجريدة الرسمية.

0607101412

أندية الطائرة.. “زامر الحي يطرب”فريق بحريني لتصوير الطبيعةبدء “حصر السالح” ببغدادتطبيق إلزامي للتسجيل للعمرةتطوير البنية التحتية في “ثالثة المحرق”
بحث وزير األشغال وشئون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف في 
اتصال مرئي مع ممثلي الدائرة الثالثة 

في محافظة المحرق النائب محمد 
العباسي والبلدي باسم المجدمي 

االحتياجات الخدمية للدائرة، خصوصا 
المتعلقة بالبنية التحتية.

أصدرت وزارة الحج والعمرة  «
في السعودية تطبيق 

“اعتمرنا” الستخراج تصريح 
أداء العمرة والزيارة، بدًءا من 

5 أكتوبر المقبل كمرحلة 
أولى بعدد 6 آالف معتمر 

في اليوم.

يبدو أن الحكومة العراقية  «
ماضية بتنفيذ ما وعدت 

به بشأن حصر السالح بيد 
الدولة، فقد أعلنت وزارة 

الداخلية العراقية، أمس، 
انطالق عملية حصر السالح 

من بغداد.

قال الموهوب عبدالرحمن  «
المعيلي في لقاء مع “البالد” 
إن يطمح في تأسيس فريق 

بحريني يختص بتصوير المناظر 
الطبيعية حول العالم، وسيجمع 

في الفريق محبي التصوير 
ومحبي السفر.

يفصلنا نحو شهر تقريبا على انطالق  «
النسخة المقبلة من دوري الدرجة األولى 

للكرة الطائرة للموسم المقبل 2020 – 
2021، الذي من المؤمل أن ينطلق مطلع 

نوفمبر المقبل، إذ أكملت جميع األندية 
تعاقداتها مع األطقم الفنية لقيادة الفريق األول، باستثناء بني جمرة الذي 

توصل التفاق مع المدرب الوطني محمد جالل بانتظار اإلعالن الرسمي فقط.

جاللة الملك

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - وزارة الخارجية صّنـــف البنـــك الدولـــي البحرين 
ضمـــن أفضل الـــدول اســـتثماًرا 
في رأس المال البشري باعتباره 
ا للنمو االقتصادي  محّرًكا رئيسيًّ
المستدام الشـــامل، حيث حلت 
ا في  فـــي المرتبـــة الثانيـــة عربيًّ

البشـــري  المـــال  رأس  مؤشـــر 
2020 الـــذي يركـــز على قطاعي 
ويقيـــس  والتعليـــم،  الصحـــة 
لألفـــراد  المحتملـــة  اإلنتاجيـــة 
المولوديـــن حديًثا بعـــد بلوغهم 

سن الثامنة عشرة.

ا بمؤشر رأس المال البشري البحرين الثانية عربيًّ

فـــي  اإلســـكان  وزارة  طرحـــت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة 
مزايـــدة  أمـــس  والمزايـــدات 
اإلســـكاني،  اللـــوزي  لمشـــروع 
بنحـــو 9.6 مليون دينار لشـــركة 
والتجـــارة؛  للمقـــاوالت  النمـــل 
وكانـــت قـــد تنافســـت عليهـــا 3 

أمـــس  إجمـــاالً  وتـــم  شـــركات. 
فتح 16 مناقصـــة ومزايدة )15 
مناقصة ومزايدة واحدة( تابعة 
لــــ 6 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 
115 عطـــاء، وبلـــغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمة لـ 94 عطاء 

بنحو 12.6 مليون دينار.

لتطوير أراضي اللوزي اإلسكاني
أمل الحامد

مليون دينار
9.6

)07(

)07(

أعربـــت وزارة الخارجية عن ترحيب 
مملكة البحرين باإلعان عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق علـــى إطار عمـــل إلطاق 
المفاوضات بيـــن الجمهورية اللبنانية 
الشقيقة ودولة إسرائيل بشأن ترسيم 
الحدود البحرية بيـــن البلدين برعاية 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــن 
واألمـــم المتحـــدة، باعتبـــاره خطـــوة 
مهمة لترســـيم الحـــدود بيـــن البلدين 
وبمـــا يـــؤدي إلـــى حفظ حقـــوق لبنان 
الشقيق. وأشـــادت الوزارة بالوساطة 
بذلتهـــا  التـــي  الطيبـــة  والجهـــود 
الحكومة األميركية لتسهيل التوصل 
إلـــى االتفاق الذي من شـــأنه أن يفتح 
فرصة مواتية للتفاوض المباشـــر بين 
الجانبين اللبناني واإلسرائيلي لما من 
شـــأنه حفظ مصالح البلدين وتحقيق 
مزيد من االستقرار والسلم واالزدهار 

في المنطقة.

ترحيب باتفاق 
إطالق المفاوضات 

بين لبنان وإسرائيل



تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيات شـــكر جوابية 
من رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة 
عـــارف علوي، ردًا على برقيـــة التهنئة التي بعثوا 
بهـــا إليـــه بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل الجمهوريـــة 

الباكستانية اإلسالمية.

تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة برقية شـــكر جوابية من 
ســـفير جمهورية النيبال الصديقـــة لدى مملكة 
البحرين بدم ســـنداس، ردًا على برقية التعزية 

والمواســـاة التـــي بعـــث بهـــا جاللتـــه إليـــه في 
المتوفين من رعايا جمهورية النيبال المقيمين 
في المملكـــة جراء إصابتهم بفيـــروس كورونا 

.)COVID-19( المستجد
وأعـــرب ســـفير جمهورية النيبال فـــي البرقية، 
باســـمه ونيابـــة عن أســـر المتوفين عـــن جزيل 

شكره وتقديره وامتنانه لصاحب الجاللة على 
تعـــازي جاللته وعلى مشـــاعره الطيبة النبيلة، 
والتـــي كان لهـــا أطيب األثر فـــي نفوس أهالي 
المتوفيـــن، متمنيـــًا لجاللتـــه موفـــور الصحـــة 
البحريـــن اطـــراد  والســـعادة ولشـــعب مملكـــة 

التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من السفير النيباليالبحرين تتلقى شكر الرئيس الباكستاني

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون 
رقم )32( لســنة 2020 بشــأن قواعد التســجيل والســالمة والمراقبة الخاصة بالســفن 

الصغيرة، جاء فيه:

الفصل األول

قواعد التسجيل والسالمة
مادة )1(

فـــي تطبيـــق أحـــكام هـــذا القانـــون ُيقَصد 
بالســـفن الصغيرة، أيُّ وحدة بحرية عائمة 
تقل حمولتها اإلجمالية عن مائة وخمسين 
طًنا أًيـــا كان الغرض من اســـتخدامها، كما 
ـــز  الســـفينة والمجهِّ مالـــك  بكلمـــة  ُيقَصـــد 
ـــان المعنى الـــوارد بالقانـــون البحري  والربَّ
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )23( لســـنة 

.1982
مادة )2(

تختص شؤون الموانئ والمالحة البحرية 
بوزارة المواصالت واالتصاالت بتســـجيل 
فئة الســـفن الصغيرة، وُينشـــأ لديها سجلٌّ 
خـــاصٌّ ُيســـمى )ســـجل الســـفن الصغيرة(، 
ُتَرقَّم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم 
ص لكل ســـفينة  مكتب التســـجيل، وتخصَّ
ن فيها  صفحـــة أو أكثـــر في الســـجل تـــدوَّ
كافـــة البيانـــات الخاصـــة بهـــا والتصرفات 

التي ترد عليها.
بـــع في هـــذا الســـجل ذات اإلجراءات  وتتَّ
رة في المادتيـــن )3( و)4( من قانون  المقـــرَّ
تســـجيل السفن وتحديد شروط السالمة، 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )14( لســـنة 

.1978
مادة )3(

ل جميع الســـفن البحرينية الصغيرة  تســـجَّ
ويجـــوز  الصغيـــرة،  الســـفن  ســـجل  فـــي 
الســـفن  – اســـتثناًء مـــن ذلـــك– تســـجيل 
لة فـــي دولـــة  الصغيـــرة األجنبيـــة المســـجَّ
أخرى في السجل السالف الذكر بناًء على 
طلـــب مـــن مالكها، بشـــرط أْن يتنـــازل عن 
لة في أية دولة  تســـجيلها إذا كانت مســـجَّ

أجنبية أخرى.
الـــزوارق الصغيـــرة  وُتســـتثَنى مـــن ذلـــك 
التي تشـــكِّل جـــزًءا من معدات الســـفن أو 
البواخـــر، والتـــي يمكـــن رْفُعهـــا علـــى ظهر 

السفينة أو الباخرة التابعة لها.
مادة )4(

ال يجوز اإلبحار بأية سفينة صغيرة تحت 
لة  علـــم مملكـــة البحريـــن ما لم تكن مســـجَّ

وفًقا ألحكام هذا القانون.
وُتستثَنى من ذلك السفن المملوكة لمملكة 

صة لخدمة عامة. البحرين والمخصَّ
مادة )5(

لـــم يكـــن  ُيقبـــل طلـــب التســـجيل مـــا  ال 
مرفًقـــا بـــه إقرار مـــن مالك الســـفينة على 
ه مكتـــب تســـجيل  األنمـــوذج الـــذي يعـــدُّ
الســـفن بأنَّ الســـفينة المطلوب تســـجيلها 
زة باألضواء المالحيـــة الالزمة لمْنع  مجهَّ
التصادم في البحر، وتتوافر فيها شروط 
السالمة التي يصدر بتحديدها قراًرا من 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت بحســـب 

األحوال.
وُيصـــِدر وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
والرياضة قراًرا بتحديد األنشطة البحرية 
الســـفن  بهـــا  ُتســـتخَدم  التـــي  الرياضيـــة 
الصغيرة، على أن يتضمن شروط السالمة 

الواجب توافرها بها.

مادة )6(
يجـــب تقديـــم طلـــب التســـجيل بالنســـبة 
لة المملوكـــة لبحريني  للســـفن غير المســـجَّ
الجنســـية الموجودة حالًيا خالل شهر من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
أمـــا بالنســـبة للســـفن األخـــرى فيجـــب أن 
م طلب التســـجيل خالل خمســـة عشر  يقدَّ
إلـــى  انتقـــال ملكيتهـــا  مـــن تاريـــخ  يوًمـــا 
بحريني الجنســـية أو من تاريخ استخدام 
الســـفينة في الميـــاه اإلقليميـــة البحرينية 

أيُّ التاريخين أقرب.
مادة )7(

تقوم شـــؤون الموانئ والمالحـــة البحرية 
بـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت أو َمـــن 
تندبه لذلك ِمن شـــركات اإلشراف البحري 
المعتَمـــدة ِمن الموانـــئ والمالحة البحرية 
بمعاينـــة الســـفينة لقيـــاس حمولتهـــا وفًقا 
ق  لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقُّ
ـــزة بـــكل مـــا يتطلَّبـــه هـــذا  مـــن أنهـــا مجهَّ
ـــر  ـــذة لـــه، ويؤشَّ القانـــون والقـــرارات المنفِّ

على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
وُيصـــِدر وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
القرارات الالزمة بشأن شروط وإجراءات 

اعتماد شركات اإلشراف البحري.
مادة )8(

عند إتمام التسجيل ُتصدر شؤون الموانئ 
المواصـــالت  بـــوزارة  البحريـــة  والمالحـــة 
تســـجيل  )شـــهادة  للمالـــك  واالتصـــاالت 
جميـــع  علـــى  تشـــتمل  صغيـــرة(،  ســـفينة 
صة  نة في الصفحة المخصَّ البيانـــات المدوَّ
للســـفينة في ســـجل الســـفن الصغيرة، وال 
ُتَســـلَّم هذه الشـــهادة إلى مالك السفينة إال 
بعـــد أْن يتأكـــد المكتب أنه قد كتب اســـم 
تـــة في  الســـفينة ورقمهـــا علـــى لوحـــة مثبَّ

مكان ظاهر من جسم السفينة.
وفـــي حالـــة فقـــدان شـــهادة التســـجيل أو 
التســـجيل شـــهادة  ُيصـــِدر مكتـــب  تَلِفهـــا 

تسجيل سفينة صغيرة بداًل منها.
مادة )9(

لة أو  إذا انتقلـــت ملكيـــة الســـفينة المســـجَّ
حصـــة منهـــا وَجـــب علـــى المالـــك الجديد 
الملكيـــة  بنقـــل  للتأشـــير  طلًبـــا  يقـــدم  أْن 
فـــي الســـجل، ويجـــب أْن يتضمـــن الطلب 
اســـمه وجنسيته وموطنه وســـبب انتقال 
الملكية والثمن في حالة البيع، مع مراعاة 

المادتين )5( و )6( من هذا القانون.
مادة )10(

لة وفًقا  ال يجـــوز اإلبحـــار بالســـفن المســـجَّ
ألحـــكام هذا القانون فـــي المياه اإلقليمية 
البحرينيـــة إال بعد الحصول على ترخيص 
مالحة تكون صالحيته لمدة سنة ويجوز 

تجديده سنوًيا.
تجديـــده  أو  الترخيـــص  طلـــب  م  ويقـــدَّ
ضـــه إلـــى  ِمـــن مالـــك الســـفينة أو َمـــن يفوِّ
البحريـــة  والمالحـــة  الموانـــئ  شـــؤون 
علـــى  واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
ًنا  ه لهذا الغرض، متضمِّ األنموذج الذي تعدُّ
البيانـــات والمعلومـــات ومصحوًبـــا  كافـــة 
كَّاب  بالمســـتندات بمـــا في ذلك شـــهادة الرُّ
األحـــوال  بحســـب  الســـالمة،  وشـــهادة 
التـــي يصـــدر بتحديدهـــا قـــرار مـــن وزيـــر 

المواصالت واالتصاالت.

وُيصـــِدر وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
القـــرارات الالزمـــة بالبيانـــات التـــي ُتدَرج 
بالترخيص، والشـــروط الواجـــب تواُفُرها 
لـــكل نـــوع مـــن أنـــواع الســـفن الصغيـــرة، 

ص له. والتزامات المرخَّ
مادة )11(

ضه  يجب علـــى مالك الســـفينة أو َمن يفوِّ
االمتناع عن اإلبحار بها، وذلك في حالة:

1 - إذا تـــم إجـــراء أيِّ تغيير جوهري على 
تصميـــم الســـفينة ِمـــن شـــأنه أْن يجعلهـــا 
مختلفـــة اختالًفـــا أساســـًيا عـــن أوصافهـــا 

نة بسجل السفن الصغيرة. المدوَّ
 2 - إذا تعرضت السفينة ألية أعطاب تؤثِّر 
ســـلًبا في تشغيلها على النحو المطلوب أو 

تجعلها في حالة غير صالحة لإلبحار.
ضه بإبالغ   على أْن يقوم المالك أو َمن يفوِّ
شـــؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصاالت وأْخـــذ موافقتها 
على اســـتمرار ســـريان الترخيص المشـــار 
إليـــه فـــي المـــادة )10( مـــن هـــذا القانـــون. 
ويجب أْن يكون البالغ خالل خمسة عشر 
يوًمـــا من تاريـــخ التغييـــر أو العَطب، على 
ـــن البالغ تفاصيل هذا التغيير أو  أْن يتضمَّ

ذلك العَطب.
وعلى شـــؤون الموانـــئ والمالحة البحرية 
بوزارة المواصـــالت واالتصاالت في حالة 
توِقـــف  أْن  العَطـــب  أو  بالتغييـــر  إبالغهـــا 
الترخيـــص المالحي، وأْن تقـــوم بمعرفتها 
أو َمن تنتدبه لذلك ِمن شـــركات اإلشراف 
الفحـــص  بإجـــراء  المعتَمـــدة  البحـــري 
والمعاينة للتأكد ِمن إصالح العَطب وعدم 
الســـفينة  التغييـــر علـــى صالحيـــة  تأثيـــر 

لإلبحار.
وُتْثَبت كافة اإلجراءات في سجل السفن 
ـــر بهذا التغيير على شهادة  الصغيرة ويؤشَّ

التسجيل.
مادة )12(

الســـفينة  إذا غِرقـــت  التســـجيل  يشـــطب 
فـــي  لت  ُســـجِّ أو  هلكـــت  أو  احترقـــت  أو 
أحـــد الموانـــئ األجنبيـــة، أو صـــدر حكـــم 
ـــْطب حائز لقوة الشـــيء المقضيِّ به.  بالشَّ
وعلـــى المالك أْن ُيخِطر مكتب التســـجيل 
تاريـــخ  مـــن  يوًمـــا  عشـــر  خمســـة  خـــالل 
ـــْطب، ويرِفق  ـــق الواقعة الموِجبة للشَّ تَحقُّ
دة، كما  باإلخطـــار كافـــة المســـتندات المؤيِّ
م الشـــهادة إلى مكتب  يجـــب عليه أْن يقدِّ
ْطب. التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشَّ

مادة )13(
 أ- يجب على مالك الســـفينة أو المســـئول 

عن تسييرها االلتزام باآلتي:
المعـــدات  بقـــاء  علـــى  المحافظـــة   -  1
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  والتجهيـــزات 

المادتين )5( و)15( من هذا القانون.
لالســـتعمال  الســـفينة صالحـــة  بقـــاء   -  2

بصفة دائمة.
3 - اســـتمرار توافر كافة شـــروط السالمة 
هـــذا  فـــي  دة  المحـــدَّ األخـــرى  والشـــروط 

القانون والقرارات الصادرة تنفيًذا له.
 ( التعـــرف  جهـــاز  وتشـــغيل  تركيـــب   -  4
Transponder ( المحـــدد مـــن قبـــل خفـــر 

السواحل بوزارة الداخلية.
 ب- لشـــؤون الموانـــئ والمالحـــة البحريـــة 
بـــوزارة المواصالت واالتصـــاالت أْن تقوم 
فـــي أيِّ وقـــت بمعاينة أية ســـفينة ينطبق 
ورد  ممـــا  ـــق  للتحقُّ القانـــون  هـــذا  عليهـــا 
بالفقرة السابقة، وعلى المالك أو المسئول 

م كافة المســـاعدات  عـــن تســـييرها أْن يقدِّ
والتسهيالت للقائم بأعمال المعاينة والتي 

تَمكِّنه من القيام بواجباته.
مادة )14(

على مالك الســـفينة الخاضعة ألحكام هذا 
القانـــون أْن يتأكد من أنها صالحة للمالحة 
البحـــارة،  مـــن  أكثـــر  أو  بواحـــد  دة  ومـــزوَّ
فضاًل عن أشـــخاص قادريـــن على قيادتها 
وحاصليـــن علـــى اإلجـــازة التـــي تتناســـب 
مـــع حجـــم الســـفينة، وذلـــك علـــى الوجـــه 
الذي يصُدر به قـــرار من وزير المواصالت 

واالتصاالت.
ـــن القـــرار كيفيـــة الحصـــول علـــى  ويتضمَّ
اإلجازة وشروطها ونظام االختبار والجهة 

التي تمنحها ومدة صالحيتها.
مادة )15(

لشؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت أْن ُتصـــِدر مـــن 
وقـــت آلخـــر قـــرارات بإلـــزام الســـفن التي 
يســـري عليهـــا هـــذا القانـــون، بـــأْن تحمـــل 
معـــدات اإلنقـــاذ والراديـــو وغيـــر ذلك من 
األخـــرى  واإلســـعافات  الســـالمة  معـــدات 
كَّاب ووزن  د عدد الرُّ الالزمـــة، ولها أْن تحدِّ
األمتعة التي ُيســـمح للراكـــب باصطحابها 
كَّاب وفًقـــا لحجم  معـــه في ســـفن نقل الـــرُّ

السفينة ومقاساتها.
مادة )16(

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  ُيصـــِدر 
– بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء– قـــراًرا 
بتحديـــد فئـــات الرســـوم المســـتَحقة عـــن 
إصدار أية شـــهادة أو وثيقـــة أو التصديق 
عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة 

أو معاينة وفًقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

إجراءات المراقبة والتفتيش
مادة )17(

ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون 
لخفر الســـواحل بـــوزارة الداخلية، في كل 
وقـــت، حق الرقابـــة والتفتيـــش والمعاينة 
أليـــة ســـفينة توجد فـــي الميـــاه اإلقليمية 
ذلـــك  اقتضـــت  إذا  أو  البحريـــن  لمملكـــة 
الدواعـــي األمنيـــة الكتشـــاف جريمة وفًقا 
لقوانيـــن المملكـــة أو منـــع وقوعهـــا، وعلى 
م  المالك أو المســـئول عن تسييرها أْن يقدِّ
للقائـــم  والتســـهيالت  المســـاعدات  كافـــة 
بأعمـــال التفتيش والتـــي تَمكِّنه من القيام 

بواجباته.
والمعاينـــة  والتفتيـــش  الرقابـــة  وتشـــمل 
الســـفينة  تســـجيل  مـــن  ـــق  التحقُّ كذلـــك 
وحصولها على ترخيص المالحة وشهادة 
وشـــهادة  الســـالمة  ومعـــدات  الســـالمة 
الـــركاب واإلجـــازة المنصـــوص عليهـــا في 
المـــادة )14( مـــن هـــذا القانـــون، كمـــا يتـــم 
ـــق مـــن صالحيـــة اآلالت والمراجـــل  التحقُّ
للعمل وصيانتها، ومراعاة العدد المسموح 
به من المســـافرين، وكفايـــة أدوات النجاة 
الشـــحن  خطـــوط  ومراعـــاة  واإلنقـــاذ، 
فـــي  البضائـــع  لشـــحن  الفنيـــة  واألصـــول 
الســـفينة وعلى سطحها طبًقا ألحكام هذا 

القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
 مادة )18(

اإلداريـــة  بالتدابيـــر  اإلخـــالل  عـــدم  مـــع 
المقـــررة فـــي أحـــكام المـــادة )19( من هذا 
القانون لخفر الســـواحل بـــوزارة الداخلية 
الحق في منع أي ســـفينة من اإلبحار لمدة 
ال تتجـــاوز شـــهر فـــي حـــال ضبطهـــا أليـــة 

مخالفة لألحكام المنصوص عليها في هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيًذا له.

وفـــي جميـــع األحـــوال ُيصـــِدر قائـــد خفـــر 
الســـواحل بوزارة الداخليـــة قرار المْنع من 
اإلبحـــار بعد عْرض األمر عليه عِقب ضْبط 
ص له بالقرار فْور  المخالفة، وُيخَطر المرخَّ

ل بعلم الوصول. صدوره بخطاب مسجَّ
ولكل ذي شـــأن أْن يتظلـــم كتابًة إلى وزير 
الداخليـــة أو مـــن يفوضـــه، من هـــذا القرار 

خالل سبعة أيام عمل من تاريخ علمه.
َظلُّم خالل ســـبعة أيام عمل  وُيَبـــت في التَّ
مـــن تاريـــخ تقديمـــه. وُيعتَبـــر فـــوات هذا 
رْفـــض  بمثابـــة  فيـــه  البـــتِّ  دون  الميعـــاد 

للتظلم.
ولمـــن ُرِفـــض َتَظلُّمـــه أْن يطعـــن على قرار 
ْفـــض أمـــام المحكمـــة المختصـــة خالل  الرَّ
ثالثيـــن يوًمـــا مـــن تاريـــخ إخطـــاره أو من 
البـــتِّ فـــي  لفـــوات ميعـــاد  التالـــي  اليـــوم 
عـــن  ـــم دون إخطـــار. وال يجـــوز الطَّ َظلُّ التَّ
َظلُّم  أمـــام المحكمـــة المختصة إال بعـــد التَّ
َظلُّم أو  من القرار وصدور قـــرار برْفض التَّ

فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.

الفصل الثالث

العقوبات
مادة )19(

البحريـــة  والمالحـــة  الموانـــئ  لشـــؤون 
بـــوزارة المواصالت واالتصاالت أْن توقف 
الترخيـــص المالحـــي وتمنـــع الســـفينة من 
اإلبحار لمدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر في 

أيٍّ من الحاالت اآلتية:
ص له أليٍّ من أحكام المواد  مخالفة المرخَّ
و)15(  و)14(  و)13(  و)11(  و)10(  و)9(   )5(

من هذا القانون.
مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا 

ألحكام هذا القانون.
منع المختصين بشؤون الموانئ والمالحة 
البحريـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
أو  الداخليـــة  بـــوزارة  الســـواحل  أو خفـــر 
الخبـــراء المنتدبين ِمن أداء أعمالهم وفًقا 
ألحـــكام هـــذا القانون والقـــرارات الصادرة 

تنفيًذا له.
وفي جميع األحـــوال ُيصِدر وكيل الوزارة 
لشؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
الوْقـــف  قـــرار  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
والمْنـــع من اإلبحار بعد عـــْرض األمر عليه 
ص  عِقب ضْبـــط المخالفـــة، وُيخَطر المرخَّ
ل  لـــه بالقـــرار فْور صـــدوره بخطاب مســـجَّ

بعلم الوصول.
ولكل ذي شـــأن أْن يتظلـــم كتابًة إلى وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت أو مـــن يفوضه، 
مـــن هذا القرار خالل ســـبعة أيام عمل من 

تاريخ علمه.
َظلُّم خالل ســـبعة أيام عمل  وُيَبـــت في التَّ
مـــن تاريـــخ تقديمـــه. وُيعتَبـــر فـــوات هذا 

الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رْفض.
ولمـــن ُرِفـــض َتَظلُّمـــه أْن يطعـــن على قرار 
ْفـــض أمـــام المحكمـــة المختصـــة خالل  الرَّ
ثالثيـــن يوًمـــا مـــن تاريـــخ إخطـــاره أو من 
البـــتِّ فـــي  لفـــوات ميعـــاد  التالـــي  اليـــوم 
عـــن  ـــم دون إخطـــار. وال يجـــوز الطَّ َظلُّ التَّ
َظلُّم  أمـــام المحكمـــة المختصة إال بعـــد التَّ
َظلُّم أو  من القرار وصدور قـــرار برْفض التَّ

فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.
مادة )20(

يعاَقـــب بالحبـــس مـــدة ال تزيد على ســـنه 
وبالغرامـــة التـــي ال تجـــاوز ألفـــي دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك ســـفينة 
بحرينيـــة ال يقوم بتســـجيلها وفًقا ألحكام 

هذا القانون.
ويعاَقـــب بذات العقوبـــة المنصوص عليها 
ـــاٍن  ـــٍز أو ربَّ فـــي الفقـــرة الســـابقة كل مجهِّ
يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير 
لة فيها، وذلك مع مراعاة ما يقضي  مســـجَّ

به العرف الدولي.
بمصـــادرة  تأمـــر  أْن  للمحكمـــة  ويجـــوز 

السفينة.
مادة )21(

اإلداريـــة  بالتدابيـــر  اإلخـــالل  عـــدم  مـــع 
رة وفًقا للمـــادة )19( من هذا القانون  المقرَّ
أو بأيـــة عقوبة أشـــد فـــي أيِّ قانـــون آخر، 
يعاَقـــب بالحبـــس مـــدة ال تزيد على ســـنه 
وبالغرامـــة التي ال تجاوز ألف وخمســـمائة 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ ِمن:

مالك الســـفينة الذي يطلب تســـجيلها بعد 
انتهـــاء المواعيد المذكورة فـــي المادة )6( 

من هذا القانون.
مالـــك الســـفينة الـــذي ال يَبلِّـــغ بالتغييـــر أو 
العَطـــب المنصـــوص عليه فـــي المادة )11( 

من هذا القانون.
شـــْطب  يطلـــب  ال  الـــذي  الســـفينة  مالـــك 
التســـجيل في األحـــوال المنصوص عليها 

بالمادة )12( من هذا القانون.
أبحـــرت  إذا  ـــان  بَّ الرُّ أو  الســـفينة  ـــز  مجهِّ
الســـفينة رغـــم صـــدور قـــرار بمْنعهـــا مـــن 

اإلبحار.
مالـــك الســـفينة أو مجهزهـــا أو ربانهـــا إذا 
ابحرت الســـفينة دون االلتزام بتركيب أو 
تشـــغيل جهاز التعرف )Transponder( أو 

في حال تعطيله.
مادة )22(

اإلداريـــة  بالتدابيـــر  اإلخـــالل  عـــدم  مـــع 
رة وفًقا للمـــادة )19( من هذا القانون  المقرَّ
أو بأيـــة عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في 
هـــذا القانـــون أو أيِّ قانـــون آخـــر يعاَقـــب 
بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة وبالغرامة 
التي ال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين وذلك في حالة:
مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا 

ألحكام هذا القانون.
مْنع المختصين بشؤون الموانئ والمالحة 
البحريـــة بوزارة المواصـــالت واالتصاالت 
أو بخفـــر الســـواحل بـــوزارة الداخليـــة أو 
الخبـــراء المنتَدبين ِمن أداء أعمالهم وفًقا 
ألحـــكام هـــذا القانون والقـــرارات الصادرة 

تنفيًذا ألحكامه.
 مادة )23(

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  ُيصـــِدر 
 - يخصـــه  فيمـــا  كل   - الداخليـــة  ووزيـــر 
هـــذا  أحـــكام  لتنفيـــذ  الالزمـــة  القـــرارات 
بالقـــرارات  العمـــل  ويســـتمر  القانـــون، 
يتعـــارض  ال  وبمـــا  حالًيـــا  بهـــا  المعمـــول 
وأحـــكام هذا القانون وذلـــك لحين صدور 

القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.
مادة )24(

ُيلغى القانون رقم )2( لســـنة 2018 بشـــأن 
الخاصـــة  والســـالمة  التســـجيل  قواعـــد 

بالسفن الصغيرة.
مادة )25(

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكل 
فيمـــا يخصه – تنفيذ أحـــكام هذا القانون، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

الصغيـــرة بالســـفن  الخاصـــة  التســـجيل  بقواعـــد  مرســـوًما  يصـــدر  الملـــك  جاللـــة 

ال إبحار في المياه اإلقليمية البحرينية إال بترخيص
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 بنا

جاللة العاهل 
يهنئ غينيا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
بمناسبة  وذلــك  كــونــدي؛  ألفا  غينيا 

ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من خادم الحرمين
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة  برقية شكر جوابية من أخيه  عاهل 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ؛ وذلك 
ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إلى خادم 
الحرميـــن الشـــريفين بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي 

للمملكة العربية السعودية.
وأعـــرب خـــادم الحرميـــن الشـــريفين فـــي البرقية عن 
بالغ شـــكره وتقديـــره لجاللة الملك على كريم مشـــاعر 
جاللته الطيبة ودعواته الصادقة، ســـائال هللا تعالى أن 
يمتع جاللته بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على 
شـــعب مملكـــة البحريـــن المزيد مـــن التقـــدم واالزدهار 

بقيادة جاللته.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

المنامة - بناالمنامة - بنا



03 الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 - العدد 4371

بسم اهلل الرحمن الرحيم

)) َيا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمرِْضيًَّة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي وَاْدُخِلي َجنَِّتي ((

إنا هلل وإنا إليــــه راجعـــــون

صدق اهلل العظيم

بقلوب مؤمنة بقضـــاء هللا وقدره
نتقدم

بأحـــر التعازي والمواساة إلى

أســـرة آل الصبــاح الكــرام
وإلى الشعب الكويتي الكريـــم

لـوفاة المغفور له بإذن هللا تعالــــى

صاحب السمو الشيــخ صبـاح األحمد الجابـر الصباح
أميــر دولــة الكويت

داعين المولى عّز وجّل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان



صـــدر عن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم )29( لسنة 2020 
بتعديـــل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم )4( لســـنة 
2001 بشـــأن حْظر ومكافحة غْســـل األمـــوال وتمويل 

اإلرهاب، جاء فيه:

 المادة األولى

ُيســـتبدل بتعريفي )أمـــوال( و)اإلرهـــاب( الواردين في 
المـــادة )1( مـــن المرســـوم بقانون رقم )4( لســـنة 2001 
بشأن حْظر ومكافحة غْسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

التعريفان اآلتيان:
والمـــوارد  والممتلـــكات  األصـــول  جميـــع  )أمـــوال( 
االقتصاديـــة واألشـــياء ذات القيمـــة أًيـــا كان نوعها أو 
وصفهـــا أو طبيعتها أو كيفية الحصول عليها، وســـواء 
كانـــت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموســـة أو 

غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر:
 أ- العمـــالت الوطنيـــة واألجنبيـــة والعمـــالت الرقميـــة 
واألصـــول االفتراضيـــة والكمبيـــاالت واألوراق المالية 
والتجاريـــة واألدوات المتداولـــة والقابلـــة للتـــداول أو 

المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
 ب- النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات 

المالية األخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.
 ج- األعمـــال الفنية والتحـــف والمجوهـــرات والمعادن 

الثمينة.
بهـــا  المتعلقـــة  والحقـــوق  والمنقـــوالت  العقـــارات   د- 

شخصية كانت أو عينية.
 ه- العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

والصكـــوك  والوثائـــق  القانونيـــة  المســـتندات   و- 
والمحـــررات التي تثبت ملكية األمـــوال أو حصة منها 
أًيا كان شكلها بما فيها اإللكترونية أو الرقمية، وجميع 

الحقوق المتعلقة بأي منها.
)اإلرهاب( ذات التعريف المشـــار إليه في المادة )1( من 
القانـــون رقم )58( لســـنة 2006 بشـــأن حماية المجتمع 

من األعمال اإلرهابية.

 المادة الثانية
ُيستبدل بنصوص البند )ن( من الفقرة )1-2( من المادة 
 ،)3( المـــادة  مـــن  و)3-6(  و)3-4(   )3-3( والفقـــرات   ،)2(
والفقرتيـــن )2-4( و)5-4( مـــن المـــادة )4(، والمـــادة )5(، 
والبنـــد )ج( مـــن الفقـــرة )1-6( مـــن المـــادة )6(، والفقرة 
)8)1(( من المادة )8(، من المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 
2001 بشـــأن حْظر ومكافحة غْســـل األمـــوال وتمويل 

اإلرهاب، النصوص اآلتية:

مادة )2( فقرة )1-2( بند )ن(:

أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني 
أو أيٍّ مـــن القوانيـــن األخـــرى والجرائـــم الـــواردة فـــي 
االتفاقيـــات الدولية والبروتوكـــوالت الملحقة بها التي 

تكون المملكة طرًفا فيها.

مادة )3( فقرة )3-3(:

مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية ُيحَكم على 
كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
فـــي هذا القانـــون باإلضافة للعقوبة المقـــررة بمصادرة 
األمـــوال موضـــوع الجريمـــة أو أيـــة أمـــوال مملوكة له 

مساوية في القيمة لألموال موضوع الجريمة.
وعلـــى القاضـــي أن يحكـــم بمصـــادرة األمـــوال حـــال 
انقضـــاء الدعـــوى الجنائيـــة لوفـــاة المتهـــم والتـــي قام 

لها من الجريمة. الدليل على َتَحصُّ

مادة )3( فقرة )3-4(:

مع عدم اإلخالل بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب 
الشـــخص االعتباري بالغرامـــة المقررة في هذا القانون 
إذا ارتكبـــت أي جريمـــة من الجرائـــم المنصوص عليها 
فيـــه باســـمه أو بواســـطته أو لحســـابه، مـــع مصـــادرة 
األمـــوال موضـــوع الجريمـــة أو أيـــة أمـــوال مملوكة له 

مساوية في القيمة لألموال موضوع الجريمة.

مادة )3( فقرة )3-6(:

يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أحـــكام اللوائـــح أو القـــرارات 
الصـــادرة بموجـــب هـــذا القانـــون بالحبـــس أو بالغرامة 

التي ال تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين مًعا.

مادة )4( فقرة )4-2(:

وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:
 أ- وضع اإلجراءات المنظمة لعملها.

 ب- دراســـة تطويـــر السياســـات العامـــة بشـــأن حظـــر 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 ج- دراســـة القواعـــد اإلرشـــادية لإلبالغ عـــن العمليات 
المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 د- دراســـة ومتابعـــة التطـــورات العالميـــة واإلقليميـــة 
فـــي مجال غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب لتقديم 
التوصيات بشـــأن تطوير القواعد اإلرشـــادية واقتراح 

التعديالت المناسبة في القانون.
 ه- التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية 
األمـــم المتحـــدة لمكافحة اإلتجـــار غير المشـــروع في 
المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة، واالتفاقيـــة العربيـــة 
المخـــدرات  فـــي  المشـــروع  غيـــر  اإلتجـــار  لمكافحـــة 
والمؤثـــرات العقليـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة لقمع تمويل 
اإلرهـــاب، واتفاقية األمم المتحـــدة لمكافحة الجريمة 
المكمليـــن  والبروتوكوليـــن  الوطنيـــة  عبـــر  المنظمـــة 
لهـــا، وغير ذلك مـــن االتفاقيـــات والمواثيـــق واألنظمة 
والقـــرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر 
مـــن توصيات عـــن مجموعـــة العمـــل المالـــي لمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 و- إعـــداد مقتـــرح متطلبات التقريـــر الوطني للمخاطر 

)NRA( ومتابعة أي مستجدات في هذا الشأن.
 ز- التنسيق مع الجهات المختصة إلعداد اإلحصائيات 

والمعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.
آليـــات  بتنظيـــم  المتعلقـــة  التوصيـــات  تقديـــم   ح- 
وإجراءات وقواعد تطبيـــق وتنفيذ القرارات الصادرة 
عـــن مجلس األمن التابع لألمـــم المتحدة تحت الفصل 
الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم المتحدة بشـــأن منـــع وقمع 
اإلرهـــاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشـــار أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل وتمويلهـــا، وكذلـــك المتعلقـــة بقوائـــم 
اإلرهـــاب الوطنيـــة، والقرارات ذات الصلـــة وما يرتبط 

بها من التزامات.
مقترحاتهـــا  الداخليـــة  وزيـــر  إلـــى  اللجنـــة  ترفـــع   ط- 
وتوصياتهـــا طبًقا ألحكام هذه الفقـــرة، وتقارير دورية 

بنتائج أعمالها.

مادة )4( فقرة )4-5(:

تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة 
القـــرارات الالزمـــة بشـــأن إجـــراءات حظـــر ومكافحـــة 
غســـل األموال وتمويل اإلرهاب والنقل غير المشـــروع 

لألموال عبر الحدود بما في ذلك اآلتي:
 أ- التقاريـــر المنتظمـــة مـــن المؤسســـات بشـــكل دقيـــق 
ومتكامـــل يحتوي علـــى كافة المعلومـــات والتفاصيل 
الالزمـــة بشـــأن العمليات المشـــتبه فيها - بمـــا في ذلك 

محاوالت إجراء العمليات - بغض النظر عن قيمتها.
 ب- قيـــام المؤسســـات باإلبـــالغ فوًرا عن أيـــة عمليات 
مشـــتبه فيها - بما في ذلك محـــاوالت إجراء العمليات 
- بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات 

والتفاصيل الالزمة، بغض النظر عن قيمتها.
 ج- إثبـــات المؤسســـات لهوية عمالئهـــا والمنتفعين من 

عمالئها والتحقق من تلك الهوية.
 د- متطلبات اإلبالغ الداخلية لدى المؤسسات.

 ه- كافـــة االشـــتراطات التنظيميـــة بما فيهـــا المؤهالت 
األكاديميـــة والخبـــرات العمليـــة الـــالزم توفرهـــا لـــدى 
العامليـــن فـــي المؤسســـات الذيـــن يتولـــون مســـئولية 
اإلبـــالغ عـــن العمليات المشـــتبه فيها، وذلـــك بما يكفل 
قيامهـــم بإرســـال تقاريـــر دقيقـــة ومتكاملـــة عـــن هذه 

العمليات.

مادة )5(:
المؤسسات

تلتزم المؤسسات بما يلي:
 أ- االحتفـــاظ لمـــدة خمس ســـنين بعـــد انتهـــاء العملية 
بنســـخة من مســـتندات الهوية لكل متعامل حســـب ما 
يحـــدد فـــي اللوائح والقـــرارات الصـــادرة بموجب هذا 

القانون.
يحتـــوي  ومتكامـــل  دقيـــق  بسجــــــل  االحتفـــــاظ   ب- 
على كافـــة المعلومات والتفاصيـــل الالزمة لكل عملية 
جديدة أو غيــــر متصلة - بما في ذلك محاوالت إجراء 
العمليات - لمدة خمس ســـنين بعد انتهاء العملية التي 
تـــم تســـجيلها او محاولـــة إجرائهـــا، بغـــض النظـــر عـــن 

قيمتها.
 ج- إبـــالغ الوحـــدة المنفـــذة والجهات المختصـــة فوًرا 
بشـــكل دقيق ومتكامل يحتوي علـــى كافة المعلومات 
والتفاصيـــل الالزمـــة بأية عملية - بما في ذلك محاولة 
إجرائهـــا - يشـــتبه فيها الموظف المختص عــــن طبيعة 
األشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف 

أخرى، بغض النظر عن قيمتها.
 د- تقديـــم أيـــة مســـتندات أو معلومـــات أو مســـاعدة 
إضافية تطلبها الوحدة المنفذة أو الجهات المختصة.

 ه- االلتـزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص 
بوضع وتطبيق سياســـات وإجراءات ووســـائل الرقابة 
الداخليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد موظفـــي التطبيـــق 
والرقابة على مســـتوى اإلدارة لمكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم 
تلك اإلجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.

 و- التعـــاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة 
المنفذة.

 ز- وضـــع وتطبيق إجـــراءات التدقيق لضمـــان االلتزام 
بأحكام هذه المادة.

 ح- حظـــر فتـــح أو االحتفـــاظ بأية حســـابات ســـرية أو 

وهمية أو مجهولة.
 ط- تطبيق السياســـات واإلجـــراءات الكفيلة بمكافحة 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، بمـــا فيهـــا المنظمة 
لتبـــادل المعلومـــات الخاصـــة بالعنايـــة الواجبـــة تجـــاه 
العمـــالء وإدارة المخاطـــر وتحليـــل التقاريـــر وإقامـــة 
داخليـــة  رقابـــة  نظـــم  ووضـــع  التدريبيـــة  البرامـــج 
وإجـــراءات تضمـــن ســـرية المعلومـــات، والتي تســـري 
على كافة الشـــركات في المجموعـــة التجارية بما فيها 
الفـــروع والشـــركات التابعـــة لهـــا والمرتبطة بها ســـواًء 
كانـــت داخل المملكـــة أو خارجها، وذلك وفق القرارات 
الصـــادرة عـــن الجهـــات المختصـــة المتعلقـــة فـــي هذا 

الشأن.

مادة )6( فقرة )1-6( بند )ج(:

التحفظ ومنع التصرف أو اإلدارة بالنســـبة ألية أموال 
تخضـــع للمصـــادرة أو أية أموال مملوكة مســـاوية في 
القيمـــة لألمـــوال موضـــوع الجريمـــة وفق أحـــكام هذا 

القانون.

مادة )8( فقرة )8)1((:

فـــي حال طلب دولة أجنبيـــة معلومات محددة تتعلق 
أو  طبيعييـــن  أشـــخاص  أو  فيهـــا  مشـــتبه  بعمليـــات 
اعتبارييـــن متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق 
أو اتهام بشأن جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
علـــى الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب، أو إبالغ 
الدولة األجنبية باألسباب التي تحول دون االستجابة 
لطلبهـــا أو أي تأخير في تنفيذه، وال يخل ذلك بترتيب 

األولويات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.

المادة الثالثة

ُتضـــاف مـــادة جديدة برقم )2( مكـــرًرا بعنوان )الغرامة 
اإلداريـــة( إلـــى المرســـوم بقانـــون رقم )4( لســـنة 2001 
بشأن حْظر ومكافحة غْسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
كما ُتضـــاف فقرات جديدة بأرقام )8-2( إلى المادة )2( 
و)8)7(( إلـــى المـــادة )8( و)10)6(( و)10)7(( إلـــى المـــادة 

)10( من ذات المرسوم بقانون، نصوصها اآلتية:

مادة )2( مكرًرا:
الغرامة اإلدارية

مـــع عـــدم اإلخالل بـــأي غرامـــة إداريـــة أشـــد، للجهات 
المختصـــة فرض غرامـــة إدارية ال تزيد على خمســـين 
ألف دينار ضد المؤسســـات في حال مخالفتهم ألحكام 
اللوائـــح أو القـــرارات الصـــادرة بموجـــب هـــذا القانون، 

وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
وتخضـــع إجراءات فـــرض الغرامـــة اإلداريـــة والتظلم 
المنظمـــة  القانونيـــة  لألحـــكام  عليهـــا  والطعـــن  منهـــا 
للمسئولية التأديبية أو العقوبات اإلدارية في كل جهة 
مختصـــة، ويجـــوز الجمـــع بيـــن الغرامة اإلداريـــة وأية 
عقوبة تأديبيـــة أو إدارية أخرى تفرضها تلك الجهات، 
ويحـــوز القـــرار الصـــادر بالغرامـــة اإلدارية قوة الســـند 
التنفيـــذي متـــى مـــا ُاســـتنفذت طـــرق الطعـــن المقررة 

بشأنه أو بفوات مواعيدها.
ألحـــكام  قانونـــي  تنظيـــم  وجـــود  عـــدم  حـــال  وفـــي 
المســـئولية التأديبيـــة أو العقوبـــات اإلداريـــة فللجهـــة 
المختصة بموجب هذا القانون فرض الغرامة اإلدارية، 
ويجـــوز لمن صدر ضده قرار بفـــرض غرامة إدارية أن 

يتظلم من هذا القرار خالل أربعة عشر يوًما من تاريخ 
إخطـــاره به أمـــام الجهة المختصة، علـــى أن يتم البت 
في التظلم خالل أربعة عشـــر يوًما من تاريخ تقديمه، 
ويعتبـــر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني 

للتظلم.
ولمـــن رفـــض تظلمه صراحـــًة أو ضمًنـــا أن يطعن أمام 
المحكمة الكبرى المدنية خالل ســـتين يوًما من تاريخ 
إخطـــاره برفـــض تظلمـــه أو من تاريـــخ اعتبـــار تظلمه 
مرفوًضـــا، وال تقبـــل الدعوى إال بعـــد التظلم من القرار، 
ويحـــوز القـــرار الصـــادر بالغرامـــة اإلدارية قوة الســـند 
التنفيـــذي بفـــوات ميعاد التظلـــم دون التظلـــم منه، أو 
بانقضـــاء مدة الطعن المشـــار إليها ما لم تأمر المحكمة 

بوقف تنفيذه.

مادة )2( فقرة )2-8(:

يعاقـــب كل مـــن ســـاهم مـــن األشـــخاص الطبيعيين أو 
االعتبارييـــن فـــي الجرائـــم المنصوص عليهـــا في هذه 
المـــادة بوصفـــه فاعـــاًل أو شـــريًكا بالعقوبـــات المقـــررة 
لها، كما يعاقب على الشـــروع فيهـــا بالعقوبات المقررة 

للجريمة التامة.

مادة )8( فقرة )8)7((:

يجوز تشكيل فرق بحث أو إجراء تحقيقات مشتركة 
مـــع دولـــة واحدة أو أكثر بناًء علـــى ترتيبات تعاون أو 
اتفاقـــات ثنائية أو متعددة األطـــراف، ويصدر مجلس 
الـــوزراء قـــراًرا بتحديـــد الجهـــات التي يجـــوز لها ذلك 

واإلجراءات الواجب إتباعها.

مادة )10( فقرة )10)6((:

للنيابـــة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى 
- بحســـب األحوال - إصدار أمرها بتعيين مدير إلدارة 
األموال المتحفظ عليها، ويصدر وزير العدل بالتنسيق 
لتنظيـــم  الالزمـــة  القـــرارات  المختصـــة  الجهـــات  مـــع 

القواعد واإلجراءات الخاصة بذلك.

مادة )10( فقرة )10)7((:

يلتزم األشـــخاص الطبيعيـــون واالعتباريـــون بتطبيق 
القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم 
مـــن ميثـــاق األمـــم  الســـابع  الفصـــل  المتحـــدة تحـــت 
المتحـــدة بشـــأن منـــع وقمـــع اإلرهـــاب وتمويلـــه ومنع 
وقمع ووقف انتشـــار أسلحة الدمار الشـــامل وتمويلها 
فـــوًرا دون تأخيـــر، وكذلك بتطبيق القـــرارات الصادرة 
بشأن قوائم اإلرهاب الوطنية، وذلك كله وفًقا لآلليات 
واإلجراءات والقواعـــد التي تصدر بتحديدها قرارات 

من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

تحذف عبارة )الرسوم الجمركية( الواردة في البند )ي( 
مـــن الفقـــرة )1-2( من المـــادة )2( من المرســـوم بقانون 
رقـــم )4( لســـنة 2001 بشـــأن حْظـــر ومكافحـــة غْســـل 

األموال وتمويل اإلرهاب.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخصه 
– تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المنامة - بنا

الحبس و100 ألف دينار عقوبة “غسل األموال”
ــام الـــقـــانـــون ــ ــك ــ جـــالـــة الـــمـــلـــك يـــصـــدر مـــرســـوًمـــا بــتــعــديــل بـــعـــض أح
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إنشــاء مجـلــس التعليـم العالــي باستقــالل مالــي وإداري

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة مرسوم بقانون رقم )31( لسنة 
2020 بتعديـــل بعض أحـــكام القانون رقم )3( لســـنة 

2005 بشأن التعليم العالي، جاء فيه:

المادة األولى

ُيســـتبدل بتعريفي )الوزير( و)األمانة العامة لمجلس 
التعليـــم العالـــي( الوارديـــن فـــي المـــادة األولـــى مـــن 
القانـــون رقم )3( لســـنة 2005 بشـــأن التعليم العالي، 

التعريفان اآلتيان:
الوزير: وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر 

بتسميته مرسوم.

األمانة العامة: جهاز متخصص يعنى بالتعليم العالي 
في مملكة البحرين ويتبع مجلس األمناء.

المادة الثانية
و)الرابعـــة(  )الثالثـــة(  المـــواد  بنصـــوص  ُيســـتبدل 
عشـــرة(  و)الثانيـــة  عشـــرة(  و)الحاديـــة  و)الثامنـــة( 
و)الخامسة عشـــرة( من القانون رقم )3( لسنة 2005 

بشأن التعليم العالي، النصوص اآلتية:

المادة الثالثة:

أ- ُينشـــأ مجلـــس يســـمى “مجلـــس التعليـــم العالـــي”، 
يكون له الشـــخصية االعتبارية ويتمتع باالســـتقالل 

المالي واإلداري، ويخضع لرقابة الوزير.
ب- يمثـــل رئيـــس مجلـــس األمنـــاء المجلـــس أمـــام 

القضاء وفي صالته بالغير.
جميـــع  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  إلـــى  تـــؤول  ج- 
الموجـــودات واألموال والمـــوارد المخصصة لألمانة 
التربيـــة  بـــوزارة  العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 
والتعليـــم، وكذلـــك ما لها مـــن حقوق ومـــا عليها من 

التزامات.
د- ينقـــل الموظفون باألمانـــة العامة لمجلس التعليم 

العالـــي بوزارة التربية والتعليـــم إلى مجلس التعليم 
العالـــي بـــذات درجاتهـــم ورواتبهـــم وعالواتهم وأية 

مزايا مالية مقررة لهم.
المادة الرابعة:

يكون للمجلس مجلس أمناء ُيشكل بموجب مرسوم 
مـــن رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عن تســـعة من 
ذوي الخبرة والمكانة العلمية، وتكون مدة العضوية 

في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثامنة:

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إعداد الموضوعات 
والدراســـات التـــي تعـــرض على مجلـــس األمناء وما 
يكلفهـــا مجلـــس األمنـــاء من مهـــام لممارســـة مهامه 
واختصاصاتـــه، كمـــا تتولى متابعة وتنفيـــذ قراراته. 

ويصدر بتنظيم األمانة العامة مرسوم.
ويكـــون لألمانة العامة جهـــاز إداري يتكون من عدد 
كاٍف مـــن الموظفين من ذوي الخبـــرة واالختصاص 
والكفـــاءة المهنية في كافة المجاالت المتصلة بعمل 

المجلس.
وتسري على موظفي الجهاز اإلداري باألمانة العامة 
أحـــكام القانون رقم )13( لســـنة 1975 بشـــأن تنظيم 

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة الحادية عشرة:

أ- يصـــدر الوزيـــر - بعـــد موافقـــة مجلـــس األمنـــاء - 
قـــراًرا بتنظيم التحقيق في المخالفات التي يرتكبها 
المرخص لهم ألحـــكام الترخيص، يتضمن إجراءات 
التحقيـــق ومواعيده وحاالته والجهة التي تقوم به، 
والضمانات التي تكفل السماح للمرخص لهم بعرض 

آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.
ب- يصـــدر مجلس األمناء، بعـــد االطالع على نتائج 

التحقيق، قراًرا مسبًبا بأي مما يأتي:
-1 ِحْفـــظ التحقيـــق لعـــدم ثبـــوت المخالفـــة التي تم 

التحقيق بشأنها.
-2 إحالـــة األمـــر إلـــى الجهـــة المختصة التـــي قامت 

والبحـــث  ـــي  َقصِّ التَّ مـــن  مزيـــد  إلجـــراء  بالتحقيـــق 
واستيفاء التحقيق.

-3 فـــي حالة ثبوت المخالفـــة، يصدر مجلس األمناء 
قراًرا مســـبًبا تســـبيًبا كافًيا باتخاذ واحد أو أكثر من 

التدابير اآلتية:
أ( منح المخالف مدة معينة إلزالة أســـباب المخالفة، 

على أال تزيد على ستة أشهر.
ب( توقيـــع غرامـــة إجماليـــة بمـــا ال يجـــاوز مائة ألف 

دينار بحريني.
ج( فرض قيود مناسبة على ترخيص المخالف.

د( توقيـــع غرامـــة تهديديـــة ُتحتَســـب علـــى أســـاس 
يومـــي لحمـــل المخالف علـــى التوقُّف عـــن المخاَلفة 
وإزالـــة أســـبابها أو آثارهـــا، وذلـــك بما ال يجـــاوز ألف 
دينـــار بحرينـــي يومًيـــا عنـــد ارتكابـــه المخاَلفة ألول 
مـــرة، وألفي دينـــار بحريني يومًيا فـــي حالة ارتكابه 
مخالفة أخرى خالل ثالث سنوات من تاريخ إصدار 

قرار في حقه عن المخاَلفة السابقة.
ه( تعديل ترخيص المخالف.

و( وقف ترخيص المخالف، إما جزئًيا أو كلًيا.
ز( سحب ترخيص المخالف، إما جزئًيا أو كلًيا.

-4 إذا أســـفر التحقيـــق عـــن وجـــود جريمـــة جنائيـــة 
بالمخالفة، تحال األوراق إلى النيابة العامة.

-5 يجوز لمن صدر ضده قرار وفًقا للبند )3( من هذه 
المـــادة الطعـــن فيه أمـــام المحكمـــة المختصة خالل 
مدة ال تجاوز ستين يوًما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة الثانية عشرة:

إذا أصـــدر مجلـــس األمنـــاء قـــراًرا بوقف أو ســـحب 
ترخيـــص إحدى مؤسســـات التعليـــم العالي الخاصة 
وفًقـــا للمـــادة الحادية عشـــرة من هـــذا القانون تولى 
مجلـــس األمناء إصـــدار القرارات المناســـبة لمعالجة 
أوضاع الطلبة المســـتمرين في الدراسة والمحافظة 
علـــى حقهـــم فـــي اســـتعادة الرســـوم التـــي دفعوهـــا 
وحقوقهـــم المكتســـبة األخـــرى طبًقـــا لمـــا يضعه من 

قواعد في هذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة:

يصـــدر الوزير - بعد موافقة مجلس األمناء- اللوائح 
والقرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة

ُتضاف مواد جديدة بأرقام الثالثة )مكرر( والخامسة 
)مكـــرر( والرابعة عشـــرة )مكرر( إلـــى القانون رقم )3( 

لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، نصوصها اآلتية:

المادة الثالثة )مكرر(:

أ- علـــى مجلـــس األمنـــاء أن يعـــرض علـــى الوزيـــر 
تقاريـــر دوريـــة عن نشـــاطه وســـير العمل بـــه وما تم 
إنجـــازه، وتحديـــد معوقـــات األداء وما تـــم اعتماده 
مـــن حلول لتفاديهـــا. وللوزير أن يطلـــب من مجلس 
األمناء تزويده بأيـــة بيانات أو معلومات أو قرارات 
أو محاضر أو ســـجالت أو تقارير بغرض تمكينه من 

القيام بالرقابة على أعمال المجلس.
ب- مـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا يتمتـــع بـــه المجلس من 
اســـتقالل فـــي مباشـــرة مهامـــه وصالحياتـــه وفًقـــا 
ألحـــكام هـــذا القانـــون، يتولـــى الوزيـــر متابعـــة مدى 
التزام المجلس بأحكام هذا القانون وبسياسة الدولة 
فـــي مجـــال عمـــل المجلس، ومـــدى قيامه بمباشـــرة 
مهامـــه بكفـــاءة وفاعليـــة فـــي حـــدود االعتمـــادات 

المالية المتاحة له.
ج- إذا تبيـــن للوزيـــر وجـــود ما يتعارض مـــن أعمال 
المجلـــس مـــع أحكام القانـــون أو سياســـة الدولة في 
مجال عمل المجلس أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة 
وفاعلية وبما يحقق أهدافه، كان له االعتراض على 
ذلك وإخطار مجلس األمناء بما يراه في هذا الشأن، 
فـــإذا أصر مجلـــس األمنـــاء على رأيه خـــالل ثالثين 
يوًمـــا مـــن تاريخه إخطاره باالعتـــراض، ُعرض األمر 
علـــى مجلس الوزراء لحســـم الخـــالف بقرار يصدره 
خـــالل ثالثين يوًما على األكثـــر من تاريخ رفع األمر 

إليه.

د- يخضـــع الوزيـــر فـــي مباشـــرة رقابته علـــى أعمال 
المجلس للمساءلة أمام مجلس النواب.

المادة الخامسة )مكرر(:

أ- يكـــون للمجلـــس ميزانيـــة مســـتقلة، وتبدأ الســـنة 
المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي 

بنهايتها.
ب- تتكون إيرادات المجلس من اآلتي:

-1 االعتمـــادات المخصصـــة له فـــي الميزانية العامة 
للدولة.

-2 حصيلـــة الرســـوم واإليرادات مقابـــل أية خدمات 
يؤديها المجلس.

-3 المنـــح واإلعانـــات والتبرعات والهبـــات والوصايا 
والوقـــف، بما ال يتعارض مع السياســـة العامة للدولة 

وأهداف التعليم العالي.

المادة الرابعة عشرة )مكرر(:

يصـــدر الوزيـــر - بعد موافقة مجلس الـــوزراء- قراًرا 
بعـــض  عـــن  التـــي تســـتحق  الرســـوم  فئـــات  بشـــأن 

الخدمات التي يقدمها المجلس.

المادة الرابعة

ُتســـتبدل عبـــارة )مجلـــس األمناء( بكلمـــة )المجلس( 
الـــواردة فـــي المواد السادســـة والســـابعة والتاســـعة 
والعاشرة، وعبارة )لمجلس األمناء( بكلمة )للمجلس( 
الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون 

رقم )3( لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
المادة الخامسة

ُيلغـــى تعريف )الوزارة( الوارد فـــي المادة األولى من 
القانون رقم )3( لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

المادة السادسة

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء - كل فيما 
يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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14 أكتوبر الختبار انخفاض معدالت انتشار الفيروس
ســـمو ولـــي العهـــد: لنواصـــل االلتـــزام ألســـبوعين إضافييـــن حمايـــة للمجتمـــع

قـــال ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة “إن حماية المجتمع 
وصحة وســـامة المواطنين والمقيمين 
تتطلب من الجميع المســـاهمة والعطاء 
خـــال  مـــن  الراهنـــة  الظـــروف  فـــي 
االلتـــزام بالتدابير الوقائية واإلجراءات 
االحترازيـــة لمواجهـــة جائحـــة فيروس 
كورونا، والحرص على حث الجميع في 
محطينـــا على االلتـــزام لتحقـــق النجاح 
فـــي هـــذه المرحلـــة كمـــا حققنـــاه فـــي 
مراحـــل متعـــددة في مواجهـــة فيروس 
إلـــى مواصلـــة  كورونـــا”، داعًيـــا ســـموه 
أســـبوعين  لمـــدة  للبحريـــن  االلتـــزام 
إضافييـــن وذلـــك حتى الرابع عشـــر من 
شـــهر أكتوبـــر المقبـــل؛ من أجـــل خفض 
معدالت االنتشار والبناء على ما تحقق 
مـــن نجـــاح فـــي التعاطـــي مـــع تحـــدي 
فيـــروس كورونـــا فـــي جميـــع مراحلـــه 

والوصول للنتائج المرجوة.
المواطنـــون  أبـــداه  بمـــا  ســـموه  وأشـــاد 
والمقيمـــون مـــن تفاعـــل وحـــرص علـــى 

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة وفق 
مـــا تـــم تفعيله مـــن دعـــوات للمســـاهمة 
مـــن قبـــل الجميـــع ضمـــن إطـــار الحملة 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 
مؤكًدا أن االلتزام باإلجراءات من أفراد 
المجتمـــع هو خير دعم للجهود الوطنية 

لفيـــروس  للتصـــدي  البحريـــن  لفريـــق 
كورونـــا بمـــا يمكنه مـــن مواصلـــة تنفيذ 
االســـتراتيجيات الخاصـــة بهـــذا الشـــأن 
وفـــق ما هو مخطط لهـــا حتى الوصول 

لألهداف المنشودة.
ونوه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء بالتجـــاوب المجتمعي 
للتصـــدي  الوطنيـــة  للحملـــة  الكبيـــر 
لفيـــروس كورونا. مؤكًدا ســـموه أن كل 
فـــرد اليـــوم هو عامـــل مهم فـــي معادلة 
التطلعـــات  االنتشـــار وتحقيـــق  خفـــض 
المنشودة في مواجهة فيروس كورونا، 
واألمل كبير في الوصول للتطلعات عبر 
تعزيـــز االلتـــزام ووضع مصلحـــة الوطن 

دائًما في مقدمة األولويات.
كمـــا أكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
مملكـــة  أن  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
البحرين مســـتمرة بعـــزم وعزيمة أبنائها 
إلـــى  الراميـــة  فـــي مضاعفـــة جهودهـــا 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
بمـــا يحفظ صحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود الكـــوادر الطبية 
لهـــم  الداعمـــة  الفـــرق  و  والتمريضيـــة 
كافـــة وما يقومون بـــه من دور كبير في 
التصدي لجائحة فيـــروس كورونا التي 

هي محل تقدير من الجميع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس 
اإلســـامية  أفغانســـتان  جمهوريـــة 
ا  ردًّ وذلـــك  غنـــي،  أشـــرف  محمـــد 
علـــى برقيـــة ســـموهما المهنئتين له 
بمناســـبة ذكرى اســـتقال جمهورية 

أفغانستان اإلسامية.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقيان شكر الرئيس األفغاني

إسهامات األمير الراحل حافلة بالعطاء
الكويـــت أميـــر  إلـــى  العـــزاء  واجـــب  يقـــدم  العهـــد  ولـــي  ســـمو 

قــام ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بزيــارة إلــى دولة 
الكويت الشقيقة أمس، لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة الكويت صاحب 
الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح بوفــاة صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح رحمــه هللا، كمــا نقــل ســموه إلــى أميــر دولــة 
الكويت تعازي عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقـــدم ســـموه تعازيـــه ومواســـاته إلـــى 
أصحـــاب الســـمو كبـــار أفـــراد أســـرة آل 
الصباح الكرام، داعًيا ســـموه هللا العلي 
القديـــر أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ويســـكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة 
آل الصبـــاح الكـــرام والشـــعب الكويتـــي 
الشـــقيق جميـــل الصبر وحســـن العزاء، 
وأن يوفق صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح لكل ما من شـــأنه 
تحقيق المزيد من الخير والنماء لدولة 

الكويت الشقيقة.
واستذكر سموه ما قدمه األمير الراحل 
طيـــب هللا ثـــراه مـــن جهود كبيـــرة في 
تعزيـــز مســـيرة مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، ودعمه لقضايا األمتين 
ســـموه  منوهـــا  واإلســـامية،  العربيـــة 
بإسهاماته اإلنسانية النبيلة، وبمسيرته 
الحافلـــة بالعطـــاء والتـــي كان لهـــا بالـــغ 
األثـــر فـــي بنـــاء نهضـــة دولـــة الكويـــت 

ومـــا  وازدهارهـــا،  وتقدمهـــا  الشـــقيقة 
حققته من مكانة مرموقة على مختلف 

األصعدة.
من جانبه، عبر صاحب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت الشقيقة حفظه هللا ورعاه عن 
خالص شـــكره وتقديره لصاحب السمو 
الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
تعازيهـــم  علـــى  لـــه  المرافـــق  والوفـــد 
الخالصة ومواســـاتهم الصادقـــة، داعًيا 
ومملكـــة  ُيجنبهـــم  أن  القديـــر  المولـــى 
البحرين كل ســـوء ومكروه. وقد حّمل 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمد 
الكويـــت  دولـــة  أميـــر  الصبـــاح  الجابـــر 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء نقل تحياته إلى حضرة 
صاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد المفـــدى 

حفظه هللا ورعاه.
ورافـــق ســـموه في زيارتـــه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ونائب 

رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا 
آل خليفـــة، ووزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
ومحافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 

بن علي بن خليفة آل خليفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  أكـــد 
رئيـــس الوزراء  ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفة أن العالم خســـر برحيل 
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  ســـمو 
الصبـــاح قائًدا بارًزا ورمزًا شـــامخًا أمضى 
حياتـــه لخدمة شـــعبه وأمته وشـــكل على 
الـــدوام نموذجا للحكمـــة والحنكة وتبني 
المبادرات التي تلم الشـــمل وتقوي البيت 
ســـموه  مســـتذكرا  والعربـــي،  الخليجـــي 
بالتقديـــر والعرفـــان المحطـــات المضيئـــة 
لفقيـــد األمـــة مـــع مملكـــة البحريـــن، وهي 
مواقف ســـتظل دومـــا ماثلة فـــي الذاكرة 

الوطنية البحرينية.
جاء ذلك، خال زيارة سمو الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة إلى مقر ســـفارة دولة 
الكويت الشـــقيقة بمملكة البحرين، حيث 

ســـجل ســـموه كلمـــة فـــي ســـجل التعازي 
أعرب فيها عن أصدق التعازي والمواساة 
إلى صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد 
الكويـــت  دولـــة  أميـــر  الصبـــاح  الجابـــر 
الشـــقيقة وإلـــى أســـرة آل صبـــاح الكـــرام 

وحكومة وشـــعب الكويت الشقيق، سائاً 
ســـموه المولى عز وجـــل أن يتغمد الفقيد 
الراحـــل بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه ويلهـــم ذويـــه والشـــعوب العربيـــة 

واإلسامية الصبر والسلوان.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يعزي  بوفاة األمير الراحل
العالـم خسـر قائـدا بـارزا ورمزا شامخا

المنامة- وزارة الخارجية

قام وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس بزيارة لســـفارة 
دولـــة الكويـــت لـــدى مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لتقديـــم واجب 
العـــزاء والمواســـاة في وفـــاة المغفور له بـــإذن هللا تعالى أمير 
دولـــة الكويـــت الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 

الجابر الصباح.
وأعرب وزير الخارجية للمســـؤولين في ســـفارة دولة الكويت 
لدى المملكة عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين، ملًكا 
وحكومًة وشـــعًبا، ألمير دولة الكويت لصاحب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، وألســـرة آل الصبـــاح الكـــرام 
والشـــعب الكويتـــي الشـــقيق بهذا المصـــاب الجلل، مســـتذكًرا 
اإلســـهامات الجليلـــة لصاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، لتطوير وتعزيز عاقات األخـــوة الثنائية بين 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، تأكيًدا على الوشـــائج الحميمة 
والمصالح المشـــتركة، والجهود المخلصة التي قام بها ســـموه 
)رحمـــه هللا( لخدمـــة األمـــة العربيـــة واالســـامية والدفاع عن 
قضاياها المصيرية، ومســـاندة الجهود العالمية لتحقيق األمن 

والسلم واالستقرار الدولي.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواســـع رحمته 
ورضوانـــه، ويســـكنه فســـيح جنانـــه، ويلهم أســـرة آل الصباح 
الكرام وشعب الكويت جميًعا الصبر والسلوان وحسن العزاء، 
وأن يحفظ ســـبحانه دولة الكويت شامخة أبية، ويكّلل جهود 
صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح بالتوفيق 

والسداد لقيادة مسيرتها التنموية الشاملة.

وزيــر الخارجية يقدم التعــازي في وفاة الشــيخ الصباح
جهود مخلصة في الدفاع عن قضايا األمتين

المنامة - بنا

الملـــك  جالـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد 
آل خليفـــة،  بـــن محمـــد  أحمـــد  بـــن 
بمكتبه بقصر القضيبية امس، نائب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه 
الجزيـــرة العربيـــة بـــوزارة خارجيـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

تيموني ليندركينغ.
وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن 
محمـــد آل خليفة تطلع جالة عاهل 
البـــاد لتطوير العاقـــات التاريخية 
والتحالف االستراتيجي الوثيق بين 
مملكـــة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة وتعزيـــز العمل المشـــترك 

علـــى المســـتويات كافـــة وبمـــا يعزز 
مصالـــح البلدين ويلبـــي تطلعاتهما، 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  بالجهـــود  منوًهـــا 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
ألجـــل الحفاظ علـــى األمن والســـلم 
الدولييـــن. من جانبه، أكد ليندركينغ 
أن مملكة البحرين تعد شريكا رئيًسا 
للواليـــات المتحـــدة األميركية التي 
تحـــرص دائًما علـــى التعاون الثنائي 
والتنســـيق حيـــال مختلـــف القضايا 
ذات االهتمام المشترك، منوًها بدور 
مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز العمل 
الجماعـــي اإلقليمـــي والدولـــي ولما 

فيه خير الجميع.

تنسيق بحريني أميركي إزاء مختلف القضايا

المنامة - بنا

أشـــاد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل 
خليفة بمناقب المغفور له بإذن هللا 
تعالى صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمـــد الجابر الصبـــاح )طيب هللا 

ثراه(.
وقال ســـموه فـــي تصريح له أمس 
“بقلـــوب يعتصرهـــا الحـــزن واأللـــم 
نـــودع المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صبـــاح  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
األحمـــد الجابـــر الصباح “طيب هللا 
ثراه” وبرحيله افتقدت األخ الكبير 
والعزيز رفيق الـــدرب الذي تعلمت 
منـــه الكثيـــر مـــن ســـيرته العطـــرة 
وصفاتـــه الحميـــدة وحبـــه للنـــاس 

وعمل الخير”.
وأضـــاف ســـموه أن برحيـــل ســـمو 
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ 
الصبـــاح )رحمـــه هللا( افتقدنا قائدا 
حكيمـــا، ورجـــل الســـام والتآخـــي 
ذلـــك هـــو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد 
الحكمـــة  عنـــوان  الصبـــاح  الجابـــر 
وأميـــر الســـام الـــذي عرفتـــه عـــن 
قـــرب وشـــهدت مواقفه اإلنســـانية 

والوطنية المشرفة.
وقـــال ســـموه: لقد فقـــدت الكويت 
واألمتيـــن  الخليجيـــة  واألســـرة 
العربيـــة واإلســـامية والعالم قائدًا 
فـــذًا عمـــل لخيـــر وطنـــه وشـــعبه، 
ولتأســـيس مجلس التعـــاون لدول 
لحـــل  ودعمـــه  العربيـــة  الخليـــج 

الخافات على الســـاحتين العربية 
واإلســـامية، حيـــث تحمـــل رحمه 
هللا الكثيـــر مـــن المشـــقة والعنـــاء 
مـــن  بـــه  يؤمـــن  كان  مـــا  لتحقيـــق 
وصـــوالً  ونبيلـــة  ســـامية  أهـــداف 
لألمن واالســـتقرار فيما بين الدول 

والشعوب.
وأضاف ســـموه “لقد رحل أبو ناصر 
وفـــي جنـــة الخلد مثـــواه بإذن هللا، 
وأن أعمالـــه اإلنســـانية وإنجازاتـــه 
الكبيرة ستبقى تخلد ذكراه العطرة 
وصفاتـــه الحميـــدة والتـــي ســـتظل 

في ذاكرتي ووجداني ما حييت”.
أتقـــدم  إننـــي وأنـــا  وقـــال ســـموه: 
إلـــى صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابر الصبـــاح أمير دولة 
الكويت والشـــعب الكويتي وأسرة 
التعـــازي  بأحـــر  الكـــرام  الصبـــاح 
وصادق العزاء ألدعو المولى العلي 
القديـــر أن يتغمـــد فقيـــد الكويـــت 
واألمتيـــن  الخليجيـــة  واألســـرة 
العربية واإلسامية بواسع رحمته.

صباح األحمد عنوان الحكمة وأمير السالم

سمو الشيخ محمد بن مبارك
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زينب العكري

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
العامة أمس، قائد ســـاح الجو الملكي 
البحرينـــي اللـــواء الركن طيار الشـــيخ 

حمد بن عبدهللا آل خليفة.
وأشـــاد القائـــد العـــام بالعمـــل الدؤوب 
لـــكل منتســـبي ســـاح الجـــو الملكـــي 
البحرينـــي لما من شـــأنه تحقيق مزيد 
من التطور والتقـــدم اإلداري والقتالي 

بساح الجو الملكي البحريني.

تطوير سالح الجو الملكي

تعزيز التحالف االستراتيجي مع واشنطن
التعـــاون لمواصلـــة  البلديـــن  تطلـــع  يؤكـــد  حمـــد  بـــن  ناصـــر 

اســتقبل ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، مستشــار 
األمــن الوطنــي قائد الحرس الملكي ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بوزارة 

خارجية الواليات المتحدة األميركية تيموثي ليندركينغ.

وأشـــاد ســـموه بقوة ومتانة العاقات 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة األميركيـــة وما تشـــهده من 
تطـــور ملمـــوس فـــي كافـــة المجاالت، 
بمـــا يعكـــس إرادة البلديـــن لفتح آفاق 
أوســـع للتعـــاون ومواصلـــة التنســـيق 
القضايـــا  مختلـــف  حيـــال  المشـــترك 

اإلقليميـــة والدولية وتعزيـــز التحالف 
االســـتراتيجي بينهما. وبحث ســـموه، 
مـــع ليندركينغ القضايـــا ذات االهتمام 

المشترك.
وأعـــرب ليندركينغ عن اعتـــزازه بلقاء 
ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مشيدا بعمق العاقات 

التـــي تربـــط بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة ومملكـــة البحرين وحرص 
الجانبيـــن علـــى زيادة حجـــم التعاون 
مختلـــف  فـــي  المشـــترك  والتنســـيق 

القضايـــا اإلقليميـــة والعالميـــة منوهـــا 
وسياســـتها  البحريـــن  مملكـــة  بـــدور 
ومســـاعيها لتحقيـــق األمـــن والســـام 

في العالم.

المنامة - بنا

جناحي بـ “أنستغرام ^”: استغلوا كورونا بشراء محالت بأسعار زهيدة

أطراف غير مسؤولة تحاول زعزعة االستقرار

دعـــم “تمكيـــن” خفـــف وطـــأة الجائحـــة علـــى أصحـــاب المشـــروعات

اســتضافت صحيفــة “البــالد” فــي لقــاء عبــر اليــف حســابها الرســمي في االنســتغرام 
بعنوان “كورونا” رائد األعمال حازم جناحي.

علـــى  أثـــرت  كورونـــا  جائحـــة  إن  وقـــال 
جميـــع دول العالـــم في جميـــع القطاعات، 
وإن الفتـــرة التـــي مضـــت كانـــت صعبـــة 
الســـتمرارية المؤسســـات التجاريـــة التي 
األعمـــال  واســـتمرارية  أشـــهر   7 أمضـــت 
يأتي مـــن محاولة الحكومة لدعم القطاع 

التجاري.
 وأضاف أن أصحاب المشاريع لم يتوقعوا 
اســـتمرار جائحة كورونا لكل هذه الفترة، 
ويعود اســـتمرارية األعمال لشـــقين األول 
له عاقة بقدرة الشـــخص على التأقلم مع 
األوضـــاع التـــي أنتجتهـــا الجائحـــة وفهم 
معطيـــات الســـوق والتغلـــب علـــى صعابه 
وهـــي تختلف من شـــخص آلخر، مبّيًنا أن 
الشق الثاني هو الدعم الحكومي المتمثل 
فـــي توجيهـــات ســـمو ولي العهـــد وحزمة 
الدعم السخي من الحكومة التي تجددت 
على 3 مراحل، وبا شك هذه الخطوة لها 
األثر اإليجابي لصمود الكثير من األعمال 
ولوال وجودها ألغلقت الكثير من األعمال 
يأتـــي  االســـتمرارية  ولكـــن  الســـوق  فـــي 

بالتوازن بين هذين الشقين.
)تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق  أن  وأكـــد   

ا فـــي تخفيـــف  كان لـــه دور إيجابـــي جـــدًّ
وطـــأة الجائحة علـــى أصحاب المشـــاريع 
بتوجيهـــات من ســـمو ولـــي العهـــد، وكان 
ا علـــى الدعم المالي واإلرشـــاد  عملـــه مبنيًّ
الريـــادي، الفًتـــا إلـــى أنـــه تـــم رصـــد مبالغ 
ضخمـــة للدعم واســـتفاد منهـــا الكثير من 

رواد األعمال.
 وأوضـــح أن هناك تفاوًتا في الدعم ولكن 
مـــع وضـــع الســـوق الحالـــي ال يمكـــن أن 
تقـــوم تمكين بكفالة الســـوق فهي حاولت 
بقدر المســـتطاع توزيع الدعم على جميع 
القطاعـــات، وقامت بالواجـــب ودعمها ما 

ا. زال مستمرًّ
وأشـــار إلـــى ضـــرورة عـــدم النظـــر للدعـــم 
الحكومـــي ســـواء مـــن خـــال الكهرباء أو 
األجـــور أو تمكيـــن كأنـــه مـــن يبقينـــا فـــي 
الســـوق كـــرواد أعمـــال، بـــل هـــي مجـــرد 
األوضـــاع  لتصحيـــح  مســـاعدة  عوامـــل 
والتأقلـــم مـــع الجائحـــة ومـــن ال يســـتثمر 
هذه الفرصة ســـيكون عرضة للخروج من 
الســـوق، فالدعم الحكومي جاء لمساعدة 
أصحاب المشـــاريع إلعادة هيكلة األعمال 
بـــدًءا من نمط وأســـلوب حياة الشـــخص 

وحتـــى البحـــث عـــن مصـــادر ومورديـــن 
آخريـــن بأســـعار أقـــل فهنـــاك أمـــور كثيرة 
يجـــب تداركها مـــن رواد األعمال للصمود 
واالســـتمرارية، وهناك قطاعات متضررة 
وحتـــى  األخـــرى  القطاعـــات  مـــن  أكثـــر 
اليـــوم ال تملـــك خدمات ومبيعات بســـبب 
للدعـــم  يحتاجـــون  مـــن  وهـــم  الكورونـــا 
أكثـــر من القطاعات التي تســـتطيع البقاء 

لوحدها.
 ولفـــت إلـــى أن تأســـيس مشـــروع جديد 
في الوقت الحالي مع الحالة االســـتثنائية 
يجب أن يكون حسب خطة طويلة األمد 
يبدأ مع وضع وتقديرات الســـوق الحالي، 
ويجب اســـتغال الفرص بالتفاوض على 

اإليجـــارات والرواتـــب وشـــراء المحـــات 
“قفلـــي” والـــذي يبيعه صاحب المشـــروع 
الســـابق جاهز وبســـعر زهيد للتخلص من 

مشروعه.
وأكـــد ضـــرورة إيجـــاد البدائـــل فالنـــوادي 
الصحيـــة وجـــدت بدائـــل لحـــل مشـــاكلها 
بتأجيـــر األجهزة الموجودة لديها، الحل ال 
يســـدد المصاريف بأكملها ولكنه ساعدهم 
بالمصاريـــف، مـــن الممكـــن أن ال يســـتفيد 
رائـــد العمل مـــن الجائحة ولكن يســـتطيع 
تقليـــل الضـــرر وهيكلـــة االقتصـــاد لدينـــا 
مبنية على القوة الشـــرائية في السعودية 
وكان إلغاق جسر الملك فهد األثر الكبير.

شــدد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
خليفــة علــى أن مملكــة البحريــن تعول على الدور المهم الــذي تضطلع به األمم 
المتحدة في حماية الســلم واألمن الدوليين، ووقف أية ممارســات وانتهاكات 
تقــوم بهــا أطراف غير مســؤولة، تحــاول زعزعة االســتقرار اإلقليمي من خالل 

رعاية اإلرهاب.

جـــاء ذلك فـــي اجتماعه عبـــر االتصال 
اإللكترونـــي المرئـــي مع وكيـــل األمين 
للشـــؤون  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام 
روزمـــاري  الســـام  وبنـــاء  السياســـية 
ديكارلـــو، علـــى هامـــش أعمـــال الدورة 

)75( للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وأشـــاد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة بالجهـــود التـــي تبذلهـــا منظمة 
األمم المتحدة في بناء السام الدولي، 

ومنع نشوب النزاعات.

وقال إن مملكة البحرين تؤمن بضرورة 
الربـــط بين الســـام والتنميـــة في ظل 
بيئة آمنة ومســـتقرة، وال يستقيم ذلك 
إال بإقـــرار مبادئ حســـن الجوار، وعدم 
التدخـــل في الشـــؤون الداخلية للدول 
القانـــون  مبـــادئ  واحتـــرام  األخـــرى، 
مملكـــة  توقيـــع  أن  موضًحـــا  الدولـــي، 
البحريـــن على إعان تأييد الســـام مع 
دولة إســـرائيل يمثل خطـــوة تاريخية 
وملهمة نحو إحال السام في منطقة 

الشـــرق األوســـط، اســـتناًدا لنهج عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، في االلتزام بالسام 
كخيار إســـتراتيجي، تنطلق من خاله 

مبـــادرات تعزيـــز التعاون واالســـتقرار 
واالزدهـــار اإلقليمـــي، وبمـــا يصب في 
تحقيـــق تطلعات الشـــعب الفلســـطيني 

الشقيق.

الزميلة مروة خميس وحازم جناحي

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، أمــس، بالديــوان العــام 
للوزارة، مع نائب مســاعد وزير الخارجية لشــؤون شبه الجزيرة العربية 
ليندركينــغ،  تيموثــي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  خارجيــة  بــوزارة 
بحضــور وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن 
أحمــد آل خليفــة، والقائــم بأعمال ســفارة الواليات المتحــدة األميركية 

لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي.
عمـــق  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
القائمـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
ومـــا تتســـم بـــه مـــن متانـــة وقـــوة، 
الصداقـــة  عاقـــات  مســـتعرًضا 
بيـــن  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
البلديـــن وســـبل تنميتهـــا واالرتقاء 
بها إلى مســـتويات أرحب بما يعزز 
المصالح المشتركة، مشيًدا بجهود 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

في حفـــظ األمـــن واالســـتقرار في 
المنطقة.

من جانبه، أشـــاد ليندركينغ بمســـار 
مملكـــة  بيـــن  الصداقـــة  عاقـــات 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
اعتـــزازه  عـــن  معرًبـــا  األميركيـــة، 
وتقديره لمـــا وصلت إليه العاقات 
الثنائية من تطور ونماء على كافة 
األصعـــدة، مثنيا على جهود مملكة 
البحرين المســـتمرة من أجل تعزيز 

األمن واالستقرار في المنطقة.

االرتقاء بالمصالح المشتركة مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشار جالة الملك لشـــؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي، 
سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية مصر العربية هشام الجودر.

وأشـــاد بن هنـــدي بالجهود الطيبة التي يبذلها الجـــودر في تعزيز العاقات 
األخويـــة مـــع جمهوريـــة مصر العربيـــة واالرتقـــاء بها في جميـــع المجاالت 
بمـــا يتوافق مع الرؤية الســـديدة لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، مشـــيرا إلى العاقات القوية التـــي تربط بين مملكة 

البحرين وجمهورية مصر العربية في المجال الشبابي والرياضي.
وأكـــد الجودر حرصـــه على تعزيز العاقات مع جمهوريـــة مصر العربية بما 
يتوافـــق مـــع توجيهات صاحب الجالة الملك، مشـــيرا إلى أهمية العاقات 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية مصـــر العربية فـــي مختلف 

المجاالت بما فيها الجوانب الشبابية والرياضية.

تعزيز التعاون الشبابي مع مصر

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحث وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
فــي اتصــال مرئي مع ممثلي الدائرة الثالثة في محافظة المحرق النائب 
محمــد العباســي والعضو البلدي باســم المجدمي االحتياجــات الخدمية 

المختلفة للدائرة.
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  بحـــث  وتـــم 
المتعلقة باحتياجات الدائرة الثالثة 
في محافظة المحرق ومنها مقترح 
فصل عدادات الكهرباء في مناطق 
الســـكن الخاص )RA( بحيث يكون 
بحد أقصى عنوانيـــن لكل عقار مع 
وضع اشـــتراطات وقوانين لضمان 
عـــدم التأجيـــر. كمـــا بحـــث اللقـــاء 

مشـــاريع الصرف الصحـــي وصيانة 
الشـــبكة في الدائرة الثالثة. وشـــّدد 
الوزيـــر علـــى حـــرص الـــوزارة على 
تنفيـــذ توجيهـــات مجلـــس الوزراء 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  برئاســـة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة بالعمل من أجل 

توفير أفضل الخدمات.

تطوير البنية التحتية في “ثالثة المحرق”

“الداخلية” تحرز المركز األول بين المؤسسات األكثر التزاما باإلجراءات االحترازية
التزامــا  األكثــر  المؤسســات  بيــن  مــن  األول  المركــز  الداخليــة،  وزارة  أحــرزت 
فــي  فيــروس كورونــا،  انتشــار  مــن  للحــد  والوقائيــة  االحترازيــة  باإلجــراءات 
BUREAU VERI� (الجائــزة التــي أطلقتهــا فــي هذا المجــال، الشــركة الفرنســية 
TAS( والمختصة بمعايير الجودة العالمية. حيث استوفت الوزارة كافة معايير 
تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع انتشــار كورونا ولم يتم تســجيل أي نقطة 

سلبية بشأن درجة االلتزام بالتدابير الوقائية.

ويأتي الفوز بالجائزة الدولية، انعكاســـا 
لتوجيهات وزيـــر الداخلية  الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
والتـــي تؤكد علـــى التقيـــد باإلجراءات 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الازمـــة 
كورونـــا، واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تدابير 
واحتياجـــات لتعزيـــز هـــذا االلتـــزام من 

قبل كافة منتسبي قطاعات الوزارة.
اإلدارة  علـــى  العـــام  المشـــرف  وأشـــاد 
العامـــة لديـــوان وزارة الداخلية العميد 
ناصـــر أحمـــد الجنيد بتوجيهـــات ودعم 

معاليـــه  وتشـــجيع  الداخليـــة،  وزيـــر 
إلدارات الـــوزارة للمشـــاركة والحضـــور 
الفاعل فـــي المحافـــل الدولية من أجل 
إبـــراز جهود وإنجـــازات الـــوزارة، معربا 
عن خالص الشـــكر واالمتنـــان لاهتمام 
الـــذي تاقيـــه اإلدارة العامـــة مـــن قبـــل 

معاليه.
يعكـــس  الجائـــزة،  إحـــراز  أن  وأوضـــح 
مســـتوي الوعـــي وااللتـــزام مـــن خـــال 
توعويـــة  ومشـــاريع  برامـــج  إطـــاق 
خاقـــة، كان لهـــا الـــدور األساســـي فـــي 

الفـــوز بالجائـــزة وتحقيـــق المركز األول 
في المســـابقة، وهـــو أمر محـــل اعتزاز، 
مـــن  مشـــتركة  جهـــود  ثمـــرة  ويمثـــل 
العامـــة،  اإلدارة  منتســـبي  كافـــة  قبـــل 
الذيـــن أبـــدوا التزامـــا تامـــا باإلجراءات 
االحترازيـــة، وكان لهـــم دور بنـــاء فـــي 
التوعية بها والحث على التقيد بها في 

كافة إدارات وزارة الداخلية.

وأضـــاف أن تحقيـــق المركـــز المتقـــدم، 
يعكس مـــا تتمتع بـــه اإلدارة العامة من 
قـــدرات وإمكانـــات في مجـــال االرتقاء 
األداء،  مســـتويات  وتطويـــر  بالعمـــل 
منوهـــا إلى أن تحقيق المركز األول في 
المســـابقة، يشـــكل دافعـــا لبـــذل المزيـــد 
مـــن الجهـــود ومواصلة مســـيرة العطاء 

واإلنجاز.
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والعمـــرة  الحـــج  وزارة  أصـــدرت 
“اعتمرنـــا”  تطبيـــق  الســـعودية  فـــي 
العمـــرة  أداء  تصريـــح  الســـتخراج 
والزيـــارة، بدًءا مـــن 5 أكتوبر المقبل 
كمرحلـــة أولـــى بعـــدد 6 آالف معتمـــر 
فـــي اليـــوم.  وتتمثل آلية التســـجيل 
في تحميـــل تطبيق اعتمرنا أوال، من 

هذا الرابط لهواتف “االيفون”
https://apps.apple.com/us/ ( 
 ،)app/eatmarna/id1532669630
ثم تســـجيل البيانات واختيار موعد 
متاح للعمرة أو الصالة في المســـجد 
الروضـــة  فـــي  الصـــالة  أو  الحـــرام 
الشـــريفة، الحصـــول علـــى التصريح، 
الوصـــول إلـــى أحـــد مراكـــز نقـــل أو 
تجمـــع المعتمرين في مكـــة المكرمة، 
إظهـــار التصريح للموظف المســـؤول 
فـــي المركـــز، لبـــس الكمامـــة والتقيد 
باالحترازات الوقائية، ركوب وسيلة 
مراكـــز  عبـــر  للقادميـــن  المواصـــالت 
نقـــل المعتمريـــن، التوجه إلـــى الحرم 
المكي، بعد انتهاء النسك العودة إلى 

مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

والعمـــرة  الحـــج  وزارة  وأوضحـــت 
أنـــه بإمـــكان الزائـــر المبيـــت في أحد 
الفنـــادق بمكـــة المكرمـــة مـــع ضرورة 
الحصـــول علـــى تصريـــح فـــي حالـــة 
الرغبـــة للصـــالة في المســـجد الحرام 
وذلك حســـب األوقـــات المتاحة على 
التطبيق. وستبدأ المرحلة الثانية من 
التطبيق غرة ربيع األول الموافق 18 

أكتوبر 2020.

السعودية: تطبيق إلزامي للتسجيل للعمرة
زينب العكري

علي الفردان

ا في مؤشر رأس المال البشري البحرين الثانية عربيًّ
ــم ــي ــل ــع ــت ــال ب ــات  ــيـ ــتـ ــفـ الـ فـــيـــهـــا  ــوق  ــفـ ــتـ تـ ــا  ــالـــمـــيـ عـ دول   5 ــل  ــ ــض ــ أف ــن  ــمـ ضـ الـــمـــمـــلـــكـــة 

صّنف البنك الدولي البحرين ضمن أفضل الدول اســتثمارًا في رأس المال البشــري باعتباره محركا رئيســيا للنمو 
االقتصادي المســتدام الشــامل، حيث حلت في المرتبة الثانية عربيًا في مؤشــر رأس المال البشــري 2020 الذي 
يركــز علــى قطاعــي الصحــة والتعليــم، ويقيــس اإلنتاجيــة المحتملــة لألفــراد المولوديــن حديثا بعد بلوغهم ســن 

الثامنة عشرة.

التعـــاون  مجلـــس  دول  وتصـــدرت 
علـــى  األخـــرى  الـــدول  الخليجـــي 
مســـتوى منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
ضمن المؤشـــر الـــذي يتضمن بيانات 
في 174 بلدًا تغطي 98 % من سكان 
العالـــم، والـــذي جاءت فـــي مقدمته 
ســـنغافورة، تلتهـــا هونـــج كونج، ثم 

اليابان وكوريا الجنوبية فكندا.
وشـــهدت البحريـــن خالل الســـنوات 
القليلـــة الماضية تطورات كبيرة في 
قطاعـــي الصحـــة والتعليـــم، حيـــث 
يصنفها مؤشـــر دولي آخر هو مؤشر 

التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائي ضمن فئة البلدان 
المرتفعـــة،  البشـــرية  التنميـــة  ذات 
وبحســـب التقريـــر أحـــرزت البحرين 
ضمـــن  تقييمهـــا  بتحســـن  تقدمـــًا 
التصنيف من 0.60 نقطة عام 2010 
إلـــى 0.65 نقطـــة فـــي تقييـــم العـــام 
التقريـــر  وبحســـب   .2020 الجـــاري 
ســـجلت البحريـــن أداًء مميـــزًا فـــي 
مجـــال التعليم، مع احتاللها المراتب 
األولـــى بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي مســـتوى التحصيـــل 

األكاديمـــي، ومن بيـــن أفضل خمس 
دول علـــى مســـتوى العالم في تفوق 
نتائـــج  فـــي  األوالد  علـــى  الفتيـــات 

التعلم.
ويعد القطـــاع الصحي محل اهتمام 
حظيـــت  وقـــد  البحريـــن.  لحكومـــة 
البحريـــن باهتمـــام المســـتثمرين في 
قطـــاع الرعاية الصحية المتخصصة 
والطـــب  الجذعيـــة  الخاليـــا  كبنـــوك 
البديـــل والتجميـــل، فقـــد شـــهد عام 
مرافـــق  عـــدد  فـــي  ارتفاعـــا   2019
فـــي  الخاصـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 

البحريـــن ليصـــل إلى 800 مؤسســـة 
صحيـــة مقارنة بـ 500 مؤسســـة في 

عام 2018.
وحلـــت دولة اإلمـــارات فـــي المرتبة 
44 عالميًا واألولى عربيًا وثالثًا على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيـــا، فيمـــا حلـــت البحريـــن فـــي 
المرتبـــة الـ 46 عالميـــًا والثانية عربيًا 
ورابعًا على مستوى الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للمشـــاريع 
االســـتراتيجية ودراسات  والبحوث 
السوق بمجلس التنمية االقتصادية، 
تـــاال فخرو “يعتبـــر تصنيف البحرين 
في مؤشر رأس المال البشري 2020 
اإلصالحـــات  نتائـــج  علـــى  شـــهادة 
فيهـــا  شـــرعت  التـــي  االقتصاديـــة 
البحريـــن منذ فترة إلى جانب جهود 
تنمويـــة  قطاعـــات  فـــي  االســـتثمار 
حيويـــة كالتعليـــم والرعاية الصحية 
يتمكـــن  أن  ضمـــان  بهـــدف  وذلـــك 
أرض  علـــى  المولوديـــن  األطفـــال 
طموحاتهـــم  تحقيـــق  مـــن  المملكـــة 

وآمالهم”.
وأضافـــت “تتمتـــع البحريـــن بتاريخ 
طويـــل فـــي تعزيـــز المســـاواة بيـــن 
الدولـــة  كانـــت  حيـــث  الجنســـين، 
الخليجية األولى التي تسمح للمرأة 
بالتعليـــم، ولذلـــك فنحـــن فخـــورون 
ضمـــن  نكـــون  بـــأن  خـــاص  بشـــكل 
المراتب الخمس األولى على مستوى 
العالـــم مـــن حيـــث األداء التعليمـــي 
للفتيات. كما وتتمتع المملكة بموارد 
بشرية محلية وعالمية ذات مهارات 
عاليـــة، مع ما تحظى بـــه من تركيبة 
ســـكانية متنوعة توفر مزيًجا مثالًيا 
مـــن المزايـــا للشـــركات التـــي تتطلـــع 
المواهـــب  أفضـــل  توظيـــف  إلـــى 
واإلمكانيـــات، والحفـــاظ علـــى النمو 

على المدى البعيد”.

تاال فخرو 

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

مناقصــة لتوفيــر عصائر وحليب لمســافري “طيــران الخليج”

لتطوير أراضي “اللوزي اإلسكاني”

طرحــت وزارة اإلســكان فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
أمس مزايدة لمشــروع اللوزي اإلســكاني، بنحو 9.6 مليون دينار لشــركة 
النمــل للمقــاوالت والتجــارة؛ وكانــت قد تنافســت عليها 3 شــركات، وتم 

تعليق أحد العطاءات.

ووفق وصف المزايدة، فإن مشروع 
مرحلـــة  يعـــد  اإلســـكاني  اللـــوزي 
أولـــى من برنامـــج تطوير األراضي 
عـــن  تطويـــره  ســـيتم  الحكوميـــة، 
طريق القطاع الخاص على أراضي 
ملك للحكومة. وســـيوفر المشروع 
132 وحـــدة ســـكنية باإلضافة إلى 
البنيـــة التحتية الثانويـــة المرتبطة 
معهـــا. كمـــا ســـيقوم المطـــور ببيـــع 
ـــا للمواطنين  هـــذه الوحدات تجاريًّ
المؤهلين لالنتفاع من برنامج مزايا 
وقروض السكن االجتماعي. وعند 
ســـيقوم  المشـــروع،  مـــن  االنتهـــاء 
المطـــور بدفع قيمـــة األرض لوزارة 
اإلسكان بسعر متفق عليه، وسوف 
تقوم الـــوزارة بعمل ترتيبات إعادة 
شـــراء للوحدات التي يمضي عليها 

24 شهًرا من غير شراء.
وطرحـــت بلدية المحـــرق مناقصة 
لتوريـــد 65 عامـــال زراعيـــا للبلديـــة 
تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة، وكان 
نيوكاســـل  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل 
للمقـــاوالت بنحو 610.3 ألف دينار، 

وأكبرها بقرابة 2.4 مليون دينار.
ووفق وصف المناقصة، فإن نطاق 
العمل يشـــتمل على توفيـــر العمالة 
الحدائـــق  فـــي  للعمـــل  الزراعيـــة 
والشـــوارع التابعة لبلديـــة المحرق 
تحـــت  المطلوبـــة  المعـــدات  مـــع 
إشراف قسم الحدائق والمنتزهات 
لصيانة األشـــجار والنخيل وغيرها 
العـــدد  ويبلـــغ  ســـنوات.   4 لمـــدة 
 70 الزراعييـــن  للعمـــال  المطلـــوب 
عامـــال )65 عامـــال زراعًيـــا عاما و5 

عمال للتصليحات العامة(.

وطرحت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 3 
مناقصات، أولها لشـــؤون األشـــغال 
إلعادة إنشـــاء جسر 17 على شارع 
أم الســـعد، الذي يقع مباشـــرة فوق 
أنابيـــب بابكـــو / تطويـــر، تنافســـت 
Dy�( 14 شـــركة أقلها لشركة  عليها
بنحـــو   )  namic Construction
757.4 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقرابة 
واشـــترطت  دينـــار،  مليـــون   1.8
حصـــول المقاول علـــى المواصفات 
الالزمة من شـــركتي بابكو وتطوير 
التحويـــل  أعمـــال  جميـــع  إلكمـــال 
والمرافـــق، إضافـــة إلـــى اســـتبدال 
وتصحيـــح التشـــققات فـــي ســـطح 
الجســـر الحالي، واستيعاب أنابيب 

إضافية من أجل التنفيذ الناجح.
لشـــؤون  الثانيـــة  والمناقصـــة 
مركبـــات   10 لتوفيـــر  البلديـــات 
لمشـــروع سوســـة النخيل الحمراء، 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات أقلهـــا 
بنحـــو 41.2 ألـــف دينـــار، واألخيرة 
لشـــؤون األشـــغال لنظـــام الحمايـــة 
مـــن الحريق لمخازن الطرق بمجمع 
بالمحـــرق،  المبانـــي  صيانـــة  إدارة 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيدة بنحو 

42.3 ألف دينار.
وتم إجماال أمس فتح 16 مناقصة 
ومزايـــدة  مناقصـــة   15( ومزايـــدة 
واحـــدة( تابعة لــــ 6 جهات حكومية 
فـــي حيـــن  بإجمالـــي 115 عطـــاء، 
 8 لــــ  تابـــع  عطـــاء   14 تعليـــق  تـــم 
مناقصات ومزايـــدة. وبلغ مجموع 
أقل العطاءات المقدمة لـ 94 عطاء 
بنحـــو 12.6 مليون دينار، في حين 

تـــم اســـتثناء 21 عطـــاء لصعوبـــة 
تحصيـــل المعلومـــات الفنيـــة علـــى 

موقع المجلس.
مناقصـــات   5 المجلـــس  وفتـــح 
“بابكـــو”،  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
لتوقيـــع  مناقصـــة  أبرزهـــا  وكانـــت 
عقـــد زمني لمـــدة 4 أعـــوام لتوفير 
والمشـــتريات  الهندســـة  خدمـــات 
والبنـــاء للتدفئة والتهوية وتكييف 
المصفـــاة،  فـــي   )HVAC( الهـــواء 
مرفـــأ ســـترة وغيرهـــا مـــن مناطق 
الشركة المختلفة، تنافست عليها 8 
شركات، تم تعليق أحد العطاءات، 
وكان أقل عطـــاء بنحو 734.9 ألف 
 Crown Electro( لشـــركة  دينـــار 
Mechanical(، وأكبرها بقرابة 1.8 

مليون دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس 4 مناقصـــات 
أبرزهـــا  الخليـــج،  طيـــران  لشـــركة 
لتوفيـــر عصائـــر وحليب لمســـافري 

طيـــران الخليج، تنافســـت عليها 5 
شركات، تم تعليق أحد العطاءات، 
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة المراعي 
ألـــف دينـــار،  البحريـــن بنحـــو 147 

وأكبرها بقرابة 7.5 مليون دينار. 
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لشـــراء  للبتـــرول  تطويـــر  لشـــركة 
مـــع  المتعـــددة  أوراكل  تراخيـــص 
خدمات الصيانة المساندة السنوية 
تقدمـــت إليها شـــركة وحيدة بنحو 
257.7 ألـــف دوالر )مـــا يعادل 96.9 

ألف دينار(، وتم تعليقه.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
لـــوزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
لتجديـــد وثائـــق تأميـــن المركبـــات 
والجهـــات  للـــوزارات  التابعـــة 
الحكوميـــة لمدة 4 ســـنوات اعتباًرا 
مـــن 2021 ولغاية 2024، تنافســـت 
عليهـــا شـــركتان وكان أقلها بـ 41.6 

ألف دينار.

جانب من جلسة المناقصات

“البورصة”: تداول 8.2 مليون 
سهم بـ 1.4 مليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   8.19 أمــس   البحرين 
مليون   1.38 قدرها  إجمالية  بقيمة 
مــن خــال 105  تنفيذها  تــم  ديــنــار، 
المستثمرون  ركـــز  حــيــث  صــفــقــات، 
ــم قـــطـــاع  ــهــ ــى أســ ــلـ ــهـــم عـ ــعـــامـــاتـ تـ
أسهمه  قيمة  بلغت  والتي  الخدمات 
أي  ديــنــار  ألـــف   939.24 الــمــتــداولــة 
الــقــيــمــة  ــن  مـ  %  68.07 نــســبــتــه  ــا  مـ
قدرها  وبكمية  للتداول  اإلجمالية 
من  تنفيذها  تم  سهم،  مليون   2.39

خال 40 صفقة.

“المركزي” يوجه بااللتزام بإجراءات بيع العقارات المرهونة
الــعــدل ــر  وزيـ ــرار  ــق ل مــؤســســات  ــاوز  ــج ت لعلمه  نــمــا 

أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي تعميمــا إلــى البنــوك والمؤسســات الماليــة 
المرخــص لها بضــرورة االلتزام باإلجراءات القانونية لبيع العقارات المرهونة، 
وذلــك فــي ضــوء وصــول إلــى علمــه أن بعــض الجهــات المرخــص لهــا ال تمتثل 

بشكل كامل بقرار وزارة العدل في هذا الشأن.

وجاء فـــي التعميـــم أنه بالرجـــوع إلى 
قرار وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
رقـــم )123( لســـنة 2019 فيمـــا يتعلـــق 
باللوائـــح واإلجـــراءات التنفيذية لبيع 
رهون العقارات فـــي المزاد العلني، نما 
إلـــى علـــم مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
أن بعـــض المرخـــص لهـــم ال يمتثلـــون 
المصـــرف  ووجـــه  المذكـــور.  بالقـــرار 
باألنظمـــة  االلتـــزام  لهـــم،  المرخـــص 
واإلجـــراءات بموجب القـــرار المذكور، 
الســـيما فيمـــا يتعلق بوتيرة أو ســـرعة 
عملية بيع العقارات المرهونة والوفاء 

بالديـــون والمصاريـــف المتراكمـــة فـــي 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المحـــددة  الفتـــرة 
اإلطار القانونـــي المعتمد ضمن النظام 

القضائي.
وزيـــر  أصـــدر   ،2019 ديســـمبر  وفـــي 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة قراًرا 
يحـــدد فيه بيع العقارات المرهونة عبر 

المزادات العلنية.
ومـــن بين ما جـــاء في القـــرار المذكور 
مـــن وزارة العـــدل، أنـــه يكـــون التنفيذ 
علـــى العقـــار المرهـــون بموجـــب طلب 

يقـــدم إلـــى محكمـــة التنفيـــذ مباشـــرة، 
وموقـــع مـــن طالـــب التنفيـــذ أو ممـــن 
ينـــوب عنه ومشـــفوع بســـند الرهن، إذ 
يجـــب أن يرفـــق مـــع الطلـــب عـــدد من 
البيانـــات كمـــا هـــي موضحـــة في نص 
القـــرار، ومن بيـــن األمـــور المحددة أن 
يتـــم إنـــذار المنفذ ضده بحيـــث يكون 
مضـــى علـــى اإلنـــذار 30 يومـــا، وبعـــد 
بدء القاضـــي إجراءاتـــه ومنها الحجز 
علـــى العقـــار المذكـــور واعتمـــاد قيمته 
السوقية وتحديد قيمة المزاد والقيمة 
الســـوقية، إذا لـــم يســـدد المدين الدين 
والمصاريـــف  والفوائـــد  الرســـوم  مـــع 
خالل ســـبعة أيام من تبليغـــه التكليف 
بالوفـــاء، ولم يطلـــب تأجيل بيع العقار 
المرهون، يكلف القاضي أحد الوسطاء 
بيـــع  لتنظيـــم  المرخصيـــن  العقارييـــن 

العقار في المزاد العلني.

المنامة - شركة تقاعد

 )Hardhats.me( منصـــة  أطلقـــت 
المتخصصـــة في قطاعات التطوير 
والصناعـــي  واإلنشـــائي  العقـــاري 
الداعمة لحركة التنميـــة العمرانية، 
حملتها الترويجية الرقمية األولى، 
لتمكيـــن  المنصـــة  تســـعى  حيـــث 
الشـــركات والمؤسســـات البحرينية 
مـــن التحـــول للتجـــارة اإللكترونية 
بصـــورة حرفيـــة مـــن خـــالل حزمة 
خدمـــات تقدمها المنصـــة، تتخطى 
خدمـــة إدراج الســـلع والمنتجـــات، 
لتشـــمل إدارة وصناعـــة المحتـــوى 
وعمليات البيع عبر  شبكة اإلنترنت 
وخدمات ما بعد البيع كاالســـترداد 
الزبائـــن،  وخدمـــات  واالســـتبدال 
متنوعـــة  قنـــوات  توفيـــر  وأيضـــًا 
للدفع والتوصيل المتعددة مصممة 
خصيصـــًا لتتناســـب مـــع متطلبات 

هذه القطاعات.  

لشـــركة  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
هاردهاتـــز بالتفورم، زهيـــر الدالل، 
إلـــى أن الهـــدف المبدئـــي إلطـــالق 
نجعـــل  ألن  ســـعينا  “هـــو  المنصـــة 
المنصـــة متميـــزة وفريـــدة لتخـــدم 
جميـــع قطاعـــات تطويـــر األراضي 
والعقارات وإنشـــاء المباني لتشمل 
جميـــع العاملين من مطـــوري عقار، 
ومقاوليـــن  هندســـية  ومكاتـــب 
ومصانع ورش ومشـــاريع إنشـــائية 
البنـــاء،  وخدميـــة ومـــزودي مـــواد 
الحفريـــات والردم وفحـــص التربة 

وغيرها”.
المتعامليـــن  لألفـــراد  يمكـــن  كمـــا 
فـــي هـــذا المجـــال االســـتفادة مـــن 
المنصة ألجل الشـــراء والبحث عن 
 HardHats الخدمات، حيث تعتبر
منصة شاملة ضمن هذه القطاعات 
التخصصيـــة وتنطلـــق بخاصيتـــي 

B2B , B2C فـــي ذات الوقـــت، لمـــا 
توفـــره المنصـــة مـــن فرصـــة كبيرة 
القطاعـــات  ومؤسســـات  لشـــركات 
الصناعيـــة واإلنشـــائية للولوج في 
عالم التجارة اإللكترونية بخدمات 
عالية الجودة تتقارب مع الخدمات 
العالميـــة المشـــابهة، كمـــا ســـتمكنها 
في المســـتقبل القريب من التوسع 

اإلقليمي والعالمي.

إطالق منصة للتطوير العقاري واإلنشائي والصناعي

زهير الدالل

أمل الحامد

“بابكو”: 735 ألف 
دينار لتوفير خدمات 

الهندسة والبناء 
والتكييف

إعادة إنشاء جسر 
17 على شارع أم 
السعد بـ 757.4 

ألف دينار

9.6
دينار مليون 



متخصصون في إدارة العقارات

نوفر عليك الجهد والمال ,, 
بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.

www.grnata.com

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 g r n a t aFOLLOW:

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

 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020 -- 136896  اعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : امينه يوسف ابراهيم حسن عبد هللا  بوسيف

االسم  التجاري الحالي : وين وبكم للعالقات العامة
االسم التجـــاري الجديد : وين و بكم للدعاية واالعالن

رقم القيد : 1-134689

 التاريخ 17 سبتمبر 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
اعالن بشأن تحويل من شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرمشة وتغميسة 
شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب القيد رقم 134312 بطلب تحويلها إلى 
مؤسســة فردية وذلك بعد تنازل الســيدة وفاء جعفر حســن اســماعيل عن كامل 
حصصها في الشركة للسيد ماهر عبدالهادي احمد محمد الشيخ عبد هللا  لتصبح 

مؤسسة فردية بإسمه.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى االدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر االعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 إعالن  رقم    لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة هيومان كابيتال هاوس للتوظيف ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السادة / شركة انفال الصحابها احمد خليل القاهري ومشاركوه ) شركة تضامن (   
باعتباره المصفي القانوني شركة هيومان كابيتال هاوس للتوظيف ذ.م.م ذ.م.م،

المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجب القيد رقــم 1 - 85990 ، طالبا 
إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

اعالن بحل  و تصفية
شركة دامسكينوس للتجارة ذ.م.م   

سجل تجاري رقم 110849

بناء على قرارالشركاء في شركة دامسكينوس للتجارة ذ.م.م المسجلة  على قيد 
رقم   110849 ، بتصفية الشــركة اختياراي و تعين  الســيد / كليم زخور مخائيل  
مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص 
المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   
21   لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي 
جميــع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي: كليم زخور مخائيل  -  39990309

KALEEM57@LIVE.COM

القيد: 96114  -  التاريخ : 01/10/2020 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيدة بشــرى بيكــم بركــت علــي أحمد ديــن هللا دته المالكه لمؤسســة )مؤسســة 
فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 96114 طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأس مال وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
1.     كلشن نساء أمت رسول فتح محمد نور محمد

MUHAMMAD ISHTIAQ NIAZ    .2
 MUJAHID ASLAM    .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 إعالن  رقم  CR2020 -- 128672  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة الموجة السابعة لتعليم الفنون ذ.م.م

تقــدم  قــد  بأنــه  التجــارة والســياحة  الصناعــة و  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيدة / لزلــي بنــت محمــد حســن بن عبــد هللا  الجشــي باعتبارهــا المصفي 
القانوني لشــركة شــركة الموجة الســابعة لتعليم الفنون ذ.م.م، المســجلة كشــركة 
ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم 104427 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

اعالن بحل  و تصفية
شركة الخطيب الدعائية ذات مسئولية محدودة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 105397

بنــاء علــى قرارالشــركاء فــي شــركة الخطيــب الدعائيــة ذات مســئولية محــدودة 
ذ.م.م المســجلة  علــى قيــد رقــم   105397 ، بتصفيــة الشــركة اختيــاراي و تعيــن 
السادة /  سمر علي محمود الخطيب مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن 
قانــون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي

35346542
SAAIKHATEEB2015@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020 -- 135624  اعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : اصغر عباس عبد الرحمن علي
 االسم  التجاري الحالي : مصنع أسيري لأللمنيوم

 االسم التجـــاري الجديد : أسيري لأللمنيوم
رقم القيد :28294 – 3

38344464

ٕاعالن بحل و تصفية  
شركة غالكسياس غلوبال لإلستشارات ش.ش.و
 لمالكها نوشادكاداكاسيري فاالبيل شمسودين

سجل تجاري رقم 125710

بناء على قرار المالك لشــركة غالكســياس غلوبال لإلستشــارات ش.ش.و لمالكها 
نوشادكاداكاسيري فاالبيل شمسودين المسجلة على قيد رقم 125710 ، بتصفية 
الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / عيســى عبــاس جاســم ناصــر شــاهين مصفيا 

للشركة.
لذا يعلن المصــــــــــفي ٔان ســــــــــلطـة المديرين قد انتهـت وفقـا لنص المادة 325 من 
قانون الشــــــــــركات التجـارية البحريني الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (21) لعام 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشـــركات يدعو المصـفي جميع دأيني 
الشـــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســـتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 36655223 ٩73

isa@sydneyme.com

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

TECHNICIAN WORKER
suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg

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

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

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

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

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

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

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

MOHAMMED ALI ABDULLA ALASHIRI ) AMEER ALBEEHAR ( has a vacancy for the occupation of
SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com

Shahi Bakery  W.L.L has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact 39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.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

CRIB construction has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM

ARCAL W.L.L has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz

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

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

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

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

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

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

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

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

 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
FOREMAN 

 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
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
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
LABOURER 

 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

Al Sultania Omani Halwa has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact 37771300  or  NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. has a vacancy for the occupation of
WELL-DRILLING TECHNICIAN (OIL & GAS) 

 suitably qualified applicants can contact 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com

Atlas carpentry has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 17467071  or  ISA00786@GMAIL.COM

SAB AUTO SPAREPARTS has a vacancy for the occupation of
CASHIER 

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

WATER LAND CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 77445556  or  wlc.bh@hotmail.com

DASMAN AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of
SAFETY OFFICER 

suitably qualified applicants can contact 17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM

SARMAT W.L.L has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE 

suitably qualified applicants can contact 17273052  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH

Bahrain scrapmould company w.l.l has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact 17830448  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

CREATIVE CLOSETS has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact 17466539  or  amr.baraka@creative-closets.net

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact 17268111  or  HRD1@macbh.com

METRO WELDING & SMITHERY CENTRE has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 39622781  or  metro660@hotmail.com

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17680283  or  MISBARBH@YAHOO.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17681899  or  MISBARBH@YAHOO.COM

Alpha Safety Services W.L.L has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact 39607379  or  farff@BATELCO.COM.BH

HOMELAND PEARL BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact 17596296  or  HOMELAND22@HOTMAIL.COM

Taha Palace Clearing has a vacancy for the occupation of
DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact 34228931  or  sirajpayyoli3@GMAIL.COM

AL NOOR PHARMACY has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact 39425758  or  ALNOORPHARMACY.BH@GMAIL.COM

RED CAR GARAGE has a vacancy for the occupation of
PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact 17162977  or  YASOOB2754@GMAIL.COM

CHEN THREE JEWELERY DESIGN has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM

ALWAFER TRADING EST has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

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

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

DAIREX BUILDING CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
WORKER 

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

ALFALAK SANDWICHES has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact 17735476  or  YASSERBH71@GMAIL.COM

FAMILY AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of
AUTOMOBILE ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 17554599  or  ALLCARCHECK@HOTMAIL.COM

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

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

I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of
CARPENTER 

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

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

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

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

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 36960999  or  HASH2H2@GMAIL.COM

Rawaj Consultancy and Training Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of
INSTRUCTOR / COACH 

suitably qualified applicants can contact 16030646  or  MUKHTAR.BUSHRAB@GMAIL.COM

Ahmadi carpentry has a vacancy for the occupation of
CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact 33707595  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM

Morooj May Cafeteria has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 37381111  or  MKA388@GMAIL.COM

Best time building contracting has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM

ABU JOUDA Bakery has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact 33347702  or  HALA-123-@LIVE.COM

FOOD WORLD W.L.L has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM

CLASSIC MOTION AUTO DETALING has a vacancy for the occupation of
CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact 36991969  or  CLASSICMOTIONCAR@GMAIL.COM

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17179895  or  ANIL7205@GMAIL.COM

NOOR AL WADI VEGETABLE AND FRUIT has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 39927279  or  pantherbahrain@gmail.com

TESLA ENERGY has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact 39089080  or  A.ALMAYOOF@GMAIL.COM

FOZIA ABDULREHMAN OMAR HAYAT MOHAMMAD HAYAT has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 34494419  or  TAHIRMAHMOOD0788@YAHOO.COM

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu has a vacancy for the occupation of
MASON 

suitably qualified applicants can contact 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM

Harvard W.L.L has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact 17270100  or  FMUBARAK@HARVARD.COM.BH

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 33867033  or  SABUALU@GMAIL.COM

ALSUBAIE COLD STORE Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact 34089625  or  YSUBAIE@HOTMAIL.COM

Spoil Me Beauty Salon has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 36956666  or  ENASALMAHMOOD84@GMAIL.COM

Star Lion Contracting Services has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 36606011  or  STARLIONSERVICE@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

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
RIGGER 

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

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

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

ARABIAN HOUSES CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 17241360  or  DASMAN_AC@YAHOO.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 

 suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
PLUMBER 

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

NEW TEA TEAM Waqif Cafeteria has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 17410598  or  UMHABIBMARKET22@GMAIL.COM

JAHECON SPC has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

suitably qualified applicants can contact 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of
OPERATOR (FORKLIFT) 

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

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

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

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

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

BAHRAIN STAR RESTAURANT AND GRILLS has a vacancy for the occupation of
WORKER(KEBAB) 

suitably qualified applicants can contact 33100744  or  MWN.RAHIMI@GMAIL.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

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of
FITTER 

 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

WANIYA STAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 35947209  or  asma.minhas005@gmail.com

MANDALI KABAB RESTAURANT has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact 39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 

suitably qualified applicants can contact 36288848  or  CEO@FABTECHBAHRAIN.COM

PAUL INTERIOR DECOR -BAHRAINI PARTNERSHIP CO. has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT 

suitably qualified applicants can contact 66737121  or  SURESHJOEARTHUR@YAHOO.COM

Haq Baho Construction has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 33882566  or  MOHAMMADSHAHZAD463@GMAIL.COM

TRUCK MASTER SPARE PARTS COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE 

suitably qualified applicants can contact 33617531  or  ANVAR414@GMAIL.COM

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of
ENGINEER(MECHANICAL) 

 suitably qualified applicants can contact 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(COMPUTER) 

 suitably qualified applicants can contact 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM

High Class Service Establishment has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 39778828  or  BACKOFF1300@GMAIL.COM

High Class Service Establishment has a vacancy for the occupation of
AIRCONDITIONERS MECHANIC 

suitably qualified applicants can contact 39778828  or  BACKOFF1300@GMAIL.COM

Confianza Business Consultancy company S.P.C has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 34674093  or  CINFIANZABUSINESSBH@GMAIL.COM

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM

RV International S.P.C has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact 66670786  or  RAHATVERYA@GMAIL.COM

Specialist for other business support services activities has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact 17217520  or  SE.GULF.SA@GMAIL.COM

Geolog Surface Logging DMCC has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact 17568173

AL MIAMEEN SUPERMARKT W.L.L. has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 39035626  or  NAJEEBNADAMAL@GMAIL.COM

ALEMAM ALHASAN KINDERGATEN has a vacancy for the occupation of
CLEANER 

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

MOHAMED EBRAHIM SALEM ALBOAINAIN ( ALWADHAH / 9910 ) has a vacancy for the occupation of
SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact 17773367  or  EBRAHIMMOHAMED609@GMAIL.COM

ALI AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR ( JADOOM / 2102 ) has a vacancy for the occupation of
SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact 39022780  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM

DR.HAIFA EYE HOSPITAL has a vacancy for the occupation of
MEDICAL CONSULTANT 

suitably qualified applicants can contact 17252574  or  MONEM@ALMEER.COM.BH

BAHJAH HASAN AHMED ALAMROOM has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact 33431000  or  malhooi@hotmail.com

ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

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
FLAME-CUTTER(HAND) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMSIP - AL A›ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

COMSIP - AL A›ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
CARPENTER 

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

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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
PLUMBER 

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

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

BIN HAMADA CAFETERIA has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17780622  or  EKTHISAS2020@GMAIL.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

URBASER BAHRAIN CO W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

ALMANARTAIN CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH

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

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

LAMAISON DU CAFE has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

suitably qualified applicants can contact 39721721  or  saju@falkhor.com

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING has a vacancy for the occupation of
SURVEYOR 

suitably qualified applicants can contact 17255414  or  JAteeq@EAGLE.ORG

AHMADI CARGO & PACKING W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17402176  or  FINNYJOSEPH@HOTMAIL.COM

Muharraq gate sweets has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 39663111  or  FOZIAAHMED926@GMAIL.COM

ALSABAH A/C WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

suitably qualified applicants can contact 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com

Shooba supermarket has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact 39630305  or  KHALIFA_BBR@HOTMAIL.COM

ALSAYYAD TRADING EST. has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17256494  or  LATHEEF.MARAKKAT@GMAIL.COM

HOME CENTRE B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh

AL RASHID GROUP B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the occupation of
CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact 17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh

AL JASRA BIKES RE has a vacancy for the occupation of
WORKER 

 suitably qualified applicants can contact 17713637  or  mohammed@tarradah.com

ALOMDAH CARPENTRY WORKSHOP has a vacancy for the occupation of
PAINTER 

suitably qualified applicants can contact 17642869  or  alomdeh.carpentry.bh@gmail.com

ALJUNAID FISHES TOOLS has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM

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

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

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

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

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

BU ZAINAB CAFETERIA has a vacancy for the occupation of
WORKER(FALAFEL) 

suitably qualified applicants can contact 39893138  or  QASSIM.8@hotmail.com

AL ESRAA FOR INTERNAL AND EXTERNAL TRANSPORTATION GOODS has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact 39332949  or  alesraacargo@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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of
RIGGER 

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

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of
WELDER 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY has a vacancy for the occupation of
PAINTER 

suitably qualified applicants can contact 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER 

suitably qualified applicants can contact 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET

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

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

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

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

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of
WORK SUPERVISOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

JASSIM MOHAMMED ALI ZAYER ABBAS EST has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17785199  or  jassimdocuments@gmail.com

POWER TECH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.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

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

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

The Arch Hotel W.L.L has a vacancy for the occupation of
WAITER (HOTEL) 

suitably qualified applicants can contact 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER 

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

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER 

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

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of
PIPE-FITTER 

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

STYLE MY SPACE CO Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 33878746  or  STYALBAH@GMAIL.COM

YOUSIF JAFFAR ALI ABEDALI / ENTAFATHA / 346 has a vacancy for the occupation of
SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO SERVICES has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17422201  or  CJ_188@HOTMAIL.COM

NATURAL MEDICINE CENTRE has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact 39295050  or  MOHAMMEDKHALAF139@GMAIL.COM

UMGHAZI STORES has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39454369 

WAHEED ACCESSORIES has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 17836116  or  HASSAN309@ICLOUD.COM

ALMADHIF RESTAURANT has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact 17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com

ALBAQALI CARS SERVICES has a vacancy for the occupation of
MECHANIC 

suitably qualified applicants can contact 39885582  or  mm143mm@hotmail.com

PHANTOM COLD STORE has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 17611443  or  ALQASSARALAALI@GMAIL.COM

ABBAS MOHAMMED ALI ABDULLA has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17233885  or  HUSAFFAR@GMAIL.COM

ABDULLA AHMED SAIF CONTRACTING EST has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39772677  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM

ALDANA CURTAINS TAILORING has a vacancy for the occupation of
TAILOR 

suitably qualified applicants can contact 39526662  or  DANA_GROUP@LIVE.COM

NANA SUPERM has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 36540555  or  BUHINDI@LIVE.COM

AL WAHAJ CAFTIRIYA has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 38326662  or  alinaser.bayan@gmail.com

ALQAROONI ELECTRICAL SERVICES EST. has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 34141444  or  M.QAROONI@HOTMAIL.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

SIDRAT AL JAZEERA SWEETS has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39220220  or  JALIL.AHMED@ISS-SHIPPING.COM

SAMEERA MOHAMMED HUSSAIN DANSHIABA has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES) 

suitably qualified applicants can contact 39092669  or  BYANALHOB@HOTMAIL.COM

AL TAKWEER CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

suitably qualified applicants can contact 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM

IMAGIN INATION WORID PHONE has a vacancy for the occupation of
SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact 36111060  or  ALHARAM62@HOTMAIL.COM

HEXA GRAPHIX CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 36373151  or  SALES@HEXAGRAPHIX.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

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
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
WELDER 

 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
FOREMAN 

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
MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

Ser alabraj construction and trading has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 33334003  or  DARYOOSH33334003@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

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER 

suitably qualified applicants can contact 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER 

suitably qualified applicants can contact 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER 

suitably qualified applicants can contact 17533311  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

Mexico cleaning and maintenance services has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

Mexico cleaning and maintenance services has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

Mexico cleaning and maintenance services has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

PEARL OF ISLAND Antiques has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39267838  or  ALIVIRK111@GMAIL.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

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

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

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

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

Secure Me W.L.L has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact 17749697  or  secure.me@live.com

LS Cable Ltd has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact 17231465  or  MACRO3@LSCNS.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C has a vacancy for the occupation of
FITTER 

suitably qualified applicants can contact 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C has a vacancy for the occupation of
FITTER 

suitably qualified applicants can contact 34342928

MAS POWERMECH ARABIA S.P.C has a vacancy for the occupation of
FITTER 

suitably qualified applicants can contact 34342928

CITY PEACE SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER 

suitably qualified applicants can contact 39531396  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

CITY PEACE SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact 39531396  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER 

suitably qualified applicants can contact 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
FITTER 

suitably qualified applicants can contact 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of
A/C & REFG TECH 

suitably qualified applicants can contact 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

Sunflex Computer Consultancy Co Bahraini partnership company has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 36428158  or  ISMAELPAK1986@GMAIL.COM

FADHEL JABUR HASAN ALNOAIMI/ ALTTAH 2 / 10383 has a vacancy for the occupation of
SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact 36653616  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM

ABDULRAHMAN KHALIFA SAAD ALI ( SARAB ALSHAHEEN / 11024 ) has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN 

suitably qualified applicants can contact 33939005  or  ALANEED66@GMAIL.COM

Workshop 76 ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 39737177  or  CONT_14_EST@HOTMAIL.CO.UK

AL BANDARY LAUNDRY has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact 39828148  or  ahmedha.nasser@ewa.bh

Inovest bsc public has a vacancy for the occupation of
HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 

 suitably qualified applicants can contact 17155777  or  dalhaddad@INOVEST.BH

METRO WELDING & SMITHERY CENTRE has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39622781  or  metro660@hotmail.com

Timber log workshop has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39622781  or  AFZAL786781@YAHOO.COM

POLITE CLEANING has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 17500228  or  ayubian99@hotmail.com

PACIFIC TRADING has a vacancy for the occupation of
SALES SPECIALIST 

suitably qualified applicants can contact 17672294  or  NAIMINFC@YAHOO.COM

SHAHID ALKHAIR CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact 66606040  or  bahraininfosys@gmail.com

EBRAHIM KHAMIS MASOOD ALQASSIMI has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 33051349  or  IBRAHIMKHAMISMASOUD@YAHOO.COM

Travelex Bahrain W.L.L has a vacancy for the occupation of
MANAGER 

suitably qualified applicants can contact 17294026  or  NASIR.LAMBE@TRAVELEX.COM

Sahari international group w.l.l has a vacancy for the occupation of
LABOURER 

suitably qualified applicants can contact 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com

CITY PARK FOR PHONES has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact 39666848  or  speedone708@gmail.com

SAEEDA TRADING EST has a vacancy for the occupation of
WORKER 

suitably qualified applicants can contact 39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM
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واشــنطن تهدد باالنتقام مــن هجمات المنظمات المواليــة إليران في العراق

الكاظمي يضرب بيد من حديد.. “حصر السالح” انطلقت

ماضية  العراقية  الحكومة  أن  يبدو 
حـــول حصر  ــه  ب وعــــدت  مــا  بتنفيذ 
السالح بيد الدولة، فقد أعلنت وزارة 
الخميس،  أمس  العراقية،  الداخلية 
من  ــســالح  ال حــصــر  عملية  ــطــالق  ان

بغداد.
ــذرت  ــ ــي حــــيــــن، حـ ــ يــــأتــــي ذلــــــك فـ
لن  أنها  المتحدة أمس من  الواليات 
تشنها  التي  الهجمات  مــع  تتساهل 
فصائل موالية إليران على المصالح 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق، مــهــددة 
الحكومة  مخاوف  وســط  باالنتقام 
ــن انــســحــاب أمــيــركــي  الــعــراقــيــة مـ

محتمل.
ــخــارجــيــة  ــر ال ــ ــ ــال مـــســـاعـــد وزي ــ ــ وق
ــط ديفيد  لــلــشــرق األوســ األمــيــركــي 
مع  نــتــســامــح  أن  يمكننا  “ال  شــنــكــر 
وجيشنا  مواطنينا  ضد  التهديدات 
نتردد  ولــن  الــخــارج.  فــي  المتمركز 
األمر  لــزم  إذا  إجـــراءات،  اتخاذ  في 
يــؤكــد  أن  دون  أفــــرادنــــا”،  لــحــمــايــة 
رســمــيــا الــتــهــديــد بـــإغـــالق ســفــارة 

الواليات المتحدة في بغداد.

اعتقال مشتبه بهم 

كشفت السلطات اعتقال مشتبه بهم 
في استهداف البعثات الدبلوماسية، 
وصلت  التحقيقات  أن  إلــى  مشيرًة 

إلى نتائج “كبيرة ومهمة”.
ــا، أكــــدت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات  ــــدورهــ ب
العراق، أن استهداف  المشتركة في 
الدبلوماسية في بغداد “عمل  المقار 

إرهابي”.
ــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــال ال ـــ وق
تحسين  اللواء  المشتركة  العمليات 
الخفاجي في تصريح لوكالة األنباء 
الــرســمــيــة، إن “هــنــاك حــديــثــا لــوزيــر 
فيه  أكــد  الغانمي،  عثمان  الداخلية 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى أشـــخـــاص لهم 
عــالقــة بـــاألعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة الــتــي 

استهدفت البعثات الدبلوماسية”.
على  ــقــبــض  ال “إلـــقـــاء  أن  ــاف  ــ وأضــ
ــهــذا العمل  ب لــهــم عــالقــة  أشـــخـــاص 
إلى  رسالة  يعطي  الجبان،  اإلرهابي 
استطاعوا  مهما  بأنهم  اإلرهــابــيــيــن 
وتعقبهم  مالحقتهم  من  البد  الفرار، 
جزاءهم  لينالوا  السجن،  وإيداعهم 

العادل”، بحسب تعبيره.
كما لفت إلى أن “التحقيقات وصلت 
ــــى نــتــائــج كــبــيــرة ومــهــمــة، وبــعــد  إل
استكمالها ستعرض على المواطنين؛ 
الــمــوضــوع هــو قضية رأي  ألن هــذا 

عام”.

“ال للمساس بالسفارات”

الــخــارجــيــة في  الــلــجــنــة  أن  يـــذكـــر 
أطلقت  قد  كانت  العراقي  البرلمان 
الــصــاروخــيــة،  الهجمات  مــن  تنبيها 
وقـــال عــضــو الــلــجــنــة، عــامــر الــفــائــز، 
لوكالة األنباء العراقية، الخميس، إن 

الدبلوماسية  البعثات  حماية  “مهام 
المستضيفة،  الدولة  عاتق  على  يقع 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن عــلــى الــمــتــســبــبــيــن 
ــادة الــنــظــر  ــ ــداءات إعــ ــ ــتـ ــ بـــهـــذه االعـ
مسؤولة،  غير  كونها  بــإجــراءاتــهــم؛ 
وستتسبب بضعف الدولة العراقية”.

الـــنـــواب  كــمــا أضـــــاف أن “مــجــلــس 
ــوقــــف حــــازم  ــاذ مــ ــاتــــخــ ــ ــب ب ــالـ ــطـ مـ
والهيئات  السفارات  حماية  باتجاه 
دوره  أن  مــن  بالرغم  الدبلوماسية، 

رقابي، وليس تنفيذيا”.
ــذر مــن أن “انــســحــاب  ــــك، حـ إلـــى ذل
ــد يــتــبــعــه  ــة قــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــارة األمـ
ما يسبب  أخــرى،  انسحاب سفارات 
خسارة دبلوماسية للعراق، فضال عن 

الخسارات االقتصادية واألمنية”.
أي  اتخاذ  يريد  “من  إن  قائالً  وتابع، 
موقف تجاه الوجود األميركي؛ عليه 
المساس  غير  آخر  طريقا  يسلك  أن 
تؤثر  كونها  الدبلوماسية؛  بالبعثات 

على سيادة العراق”.

الكاظمي: لن نتهاون

يأتي هذا بعد أن شدد رئيس مجلس 
أمس  الكاظمي،  مصطفى  الـــوزراء، 
اســتــقــبــالــه  خــــالل  ــاء،  ــعــ ــ األرب األول 
بــنــاًء  25 دولـــــة أجــنــبــيــة،  ســـفـــراء 
الــتــطــورات  لمناقشة  طلبهم؛  عــلــى 
البعثات  بأمن  يتعلق  فيما  األخــيــرة 
ــراق، على  ــ ــع ــ ــي ال ــومــاســيــة فـ ــل ــدب ال
أن الــســلــطــات لــن تــتــهــاون فــي تلك 
المسألة، مؤكدا أن العراق سيتصدى 
وسيحمي  الــقــانــون  عــن  للخارجين 

ضيوفه.
كــمــا أشـــــار إلــــى حــــرص الــحــكــومــة 
وحصر  القانون،  سيادة  فرض  على 
البعثات  الدولة وحماية  السالح بيد 
والمقرات الدبلوماسية، مشددا على 
أمن  على  االعــتــداءات  مرتكبي  أن 
إلى  يسعون  الدبلوماسية  البعثات 
وتخريب  الــعــراق،  استقرار  زعــزعــة 

عالقاته اإلقليمية والدولية.

عواصم ـ وكاالت

عناصر من القوى األمنية العراقية

الكويت ـ وكاالت

الخميس؛  العربية، أمس  الــدول  الكويت عــددا من رؤســاء وقــادة  استقبلت 
للتعزية في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
الذي شيع األربعاء. ووصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، 

لتقديم واجب العزاء، وفق ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
لنقل  الكويت؛  كما وصل وفد سعودي برئاسة األمير منصور بن متعب إلى 
الشيخ  وفــاة  بن سلمان في  األمير محمد  الملك سلمان وولــي عهده  تعازي 
عبدهللا  الملك  األردنـــي،  العاهل  توجه  كما  الصباح.  الجابر  األحــمــد  صباح 
بوفاة  العزاء  لتقديم  المستوى؛  رفيع  وفــد  رأس  على  الكويت  إلــى  الثاني، 
لتقديم  الكويت؛  إلى  برهم صالح،  العراقي،  الرئيس  الراحل. ووصل  األمير 
سلطان  كما وصل  الصباح.  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  في  العزاء  واجــب 
ُعمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، إلى الكويت؛ لتقديم واجب العزاء 
بوفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح. ودفن األمير الراحل 
الجنازة  األربعاء واقتصر حضور  الصباح، يوم  الجابر  الشيخ صباح األحمد 

على أفراد األسرة الحاكمة؛ بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

قادة عرب في الكويت للتعزية بوفاة الفقيد الكبير

أنقرة ـ األناضول

ــة، أمـــس  ــيـ ــركـ ــتـ ــاســــة الـ ــ ــرئ ــ ــت ال ــ ــل أرســ
الــخــمــيــس، 3 مـــذكـــرات إلـــى الــبــرلــمــان 
لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق 

ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.
مذكرة  فــي  التركية  الــرئــاســة  ولفتت 
األمن  تطال  التي  “التهديدات  أن  إلى 
القريبة  المناطق  في  التركي  القومي 
من الحدود مع سوريا والعراق، مازالت 

مستمرة”.
ــاســة الــتــركــيــة أن أنــقــرة  ــرئ ــدت ال ــ وأكـ
تحترم وحدة األراضي العراقية وتولي 
أهمية كبيرة الستقرار العراق ووحدته 

الوطنية.
وأضافت أن “وجود تنظيمات إرهابية 
مثل داعــش و”بــي كا كــا/ي ب ك/ب ي 
د” في شمال سوريا، مــازال يهدد أمن 

تركيا وسالمة حدودها”.
وكـــذلـــك أرســـلـــت الــرئــاســة 

الــتــركــيــة مــذكــرة أخــرى 

التركية  الـــقـــوات  مــهــام  ــدة  مـ لــتــمــديــد 
الــعــامــلــة ضــمــن قـــوة األمــــم الــمــتــحــدة 
ــي لــبــنــان  ــالم فـ ــسـ ــمــؤقــتــة لــحــفــظ الـ ال

“يونيفيل”، لعام آخر.
تمديد  طلب  تتضمن  الثالثة  والمذكرة 
ضمن  العاملة  التركية  ــقــوات  ال مــهــام 
بعثة األمم المتحدة في مالي وإفريقيا 
“األنــاضــول”  وكالة  وأفـــادت  الوسطى. 
التي  الرئاسية  المذكرات  بأن  التركية 
تم تقديمها إلى البرلمان، حملت توقيع 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان. من 
جانب آخر، قال أردوغان، إن بالده “لن 
الموجه  الدعم  تستشير أرمينيا” بشأن 
قره  بقضية  يتعلق  فيما  ألذربــيــجــان، 
باغ. وجاءت تصريحات أردوغــان ردا 
أرمينيا،  وزراء  رئــيــس  دعـــوة  عــلــى 
“عدم  في  تركيا  باشنيان،  نيكول 
ــزاع األرمــيــنــي  ــنـ ــالـ الـــتـــدخـــل بـ

األذربيجاني”.

تركيا تطلب التمديد لقواتها بسوريا والعراق ولبنان

عواصم ـ وكاالت

فــي وقــت تنفي فيه أنــقــرة كــل مــا يقال 
فالديمير  الروسي،  الرئيس  طالب  عنها، 
ــوتــيــن، ونــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ب
ــنــار  ــاكــــرون، بــوقــف فــــوري إلطــــالق ال مــ
الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم 
تركيا  إرســال  مؤكدين  كاراباخ،  ناغورنو 
في  للقتال  وليبيا  ســوريــا  مــن  مــرتــزقــة 
من  مخاوفهما  عن  ومعبرين  أذربيجان، 
ذلك. بدوره، أعلن الكرملين في بيان أن 
بوتين وماكرون بحثا في اتصال هاتفي 
أن  يمكن  الــتــي  المستقبلية  الــخــطــوات 
تتخذها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا، للمساعدة في 
خفض التصعيد في اإلقليم، وطالبا بحل 

الصراع بالطرق الدبلوماسية.
إن  الفرنسية  بالرئاسة  مصدر  قــال  فيما 
الــرئــيــســيــن عــبــرا عــن مــخــاوفــهــمــا بشأن 
إلى اإلقليم ذي  إرسال مرتزقة سوريين 

“أمــرًا  ذلــك  معتبرين  األرمــنــيــة،  الغالبية 
الخارجية  وزارة  وكــانــت  جـــدًا”.  خطيرًا 
الروسية قد قالت، األربعاء، إن مقاتلين 
مسلحة  جماعات  من  وليبيين  سوريين 
إقليم  إلــى  إرسالهم  يجري  قانونية  غير 

ناغورنو كاراباخ، ذي الغالبية األرمنية.
كما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
“مرتزقة  أقحمت  التركية  الحكومة  بأن 
بشكل  لها”  الموالية  الــســوريــة  الفصائل 

كاراباخ”  “ناغورنو  تالل  معارك  في  كبير 
المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا. 
ــتــركــيــة قــالــت  وكـــشـــف أن الــســلــطــات ال
سيقتصر  دورهـــم  إن  الفصائل  لعناصر 
في  والحدود  النفط  حقول  حماية  على 
الفائتة  ساعة   48 الـــ  أن  غير  أذربيجان، 
شهدت مشاركة كبيرة للفصائل السورية 
في  التالل  معارك  ضمن  ألنقرة  الموالية 

المنطقة المتنازع عليها.

أرمينيا تعلن إسقاط طائرات ومروحيات أذربيجانية في قره باغ

طلب دولي بوقف فوري إلطالق النار بين أرمينيا وأذربيجان
بوتين وماكرون: مرتزقة تركيا في كاراباخ “تطور خطير”

عواصم ـ وكاالت

اللبناني  ــنـــواب  الـ مــجــلــس  رئــيــس  أعــلــن 
التوصل  عن  الخميس،  أمــس  بــري،  نبيه 
للتفاوض  ــار عــمــل  اتــفــاق عــلــى إطــ ــى  إلـ
ــدود الــبــحــريــة  ــحـ ــشــأن الـ مـــع إســرائــيــل ب
ــبــريــة بــيــن الــبــلــديــن. وأضــــاف رئيس  وال
مؤتمر  خـــالل  الــلــبــنــانــي  الـــنـــواب  مجلس 
صحفي في العاصمة بيروت، أن الجيش 
الجانب  مع  المحادثات  سيقود  اللبناني 
اإلسرائيلي. وأوضح بري أن االجتماعات 
قرب  المتحدة  لألمم  قاعدة  في  ستعقد 
رعاية  تحت  لبنان،  جنوب  فــي  الــحــدود 
لبنان  أن  ــى  إلـ مــشــيــرا  الــمــتــحــدة،  ــم  األمــ
بأن  المتحدة  الــواليــات  طالبا  وإسرائيل 
الحدود. وقال  تكون وسيطا في ترسيم 
أن تبذل  االتفاق اإلطــاري ينص على  إن 
الواليات المتحدة جهودا من أجل تهيئة 
بين  المحادثات  إلنجاح  إيجابية  أجــواء 

لبنان وإسرائيل بأسرع ما يمكن.

المتحدة  الواليات  ممثلي  أن  إلى  وأشــار 
ومنسق األمم المتحدة الخاص في لبنان 
المتعلقة  االجــتــمــاعــات  فــي  ســيــشــاركــون 

بترسيم الحدود بين بيروت وتل أبيب.
وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني أنه 
الطرفين  بين  اتفاق  إلى  التوصل  بمجرد 
ســيــتــم تــوقــيــع اتـــفـــاق بــهــذا الــخــصــوص 
األمم  وقــوة  وإسرائيل  لبنان  جانب  من 
اليونيفيل. من  باسم  المعروفة  المتحدة، 
جانب آخر، قال مسؤول كبير في وزارة 

الخميس،  أمــس  األمــريــكــيــة،  الــخــارجــيــة 
فرض  ســتــواصــل  المتحدة  ــواليــات  ال إن 
مع  المتحالفين  اللبنانيين  على  عقوبات 
الــضــالــعــيــن في  أو  ــزب هللا”  “حــ جــمــاعــة 
ــال ديــفــيــد شــيــنــكــر مساعد  ــ الــفــســاد. وق
األدنــى  الــشــرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
للصحفيين، إن فرض مزيد من العقوبات 
إسرائيل  إعــالن  بعد  قائما حتى  يــزال  ال 
على  اتفقا  أنهما  سابق  وقــت  في  ولبنان 

إطار زمني للمفاوضات المقبلة.

لبنان ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل 

واشــنطن ســتواصل معاقبة اللبنانيين المتحالفين مــع “حزب اهلل”
لبنان يتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

القاهرة ـ وكاالت

األزهر  الطيب شيخ  أحمد  استنكر 
“إصرار بعض المسؤولين في دول 
مصطلح  اســتــخــدام  على  غــربــيــة” 
إلى  اإلســالمــي”، مشيرا  “اإلرهــــاب 
أنهم لم ينتبهوا لما يترتب عليه من 
والمؤمنين  لــإســالم  بالغة  إســـاءة 

به.
يعتبر  إن ذلك  الطيب  أحمد  وقــال 
اإلســـالم،  لشريعة  معيبا  “تــجــاهــال 
ومبادئ  قوانين  من  به  تزخر  ومــا 
ــلـــى حــقــوق  تــــجــــرم االعـــــتـــــداء عـ
اإلنـــســـان كــافــة، وأولـــهـــا حــقــه في 
ــوة  ــ ــي الــحــريــة واألخـ الــحــيــاة وفــ

واالحترام المتبادل”.
ــر أن “إلـــصـــاق  ــ ــد شــيــخ األزهــ ــ وأكـ
غيره  أو  بــاإلســالم  اإلرهــــاب  تهمة 

ــان الــســمــاويــة، هو  ــ مــن األدي
خلط معيب بين حقيقة 

الــتــي نزلت  األديــــان 

وبين  اإلنسان،  لتسعد  السماء  من 
تــوظــيــف هــــذه األديــــــان ألغــــراض 
هابطة على أيدي قلة منحرفة من 
هذا الدين أو ذاك”. وأضاف: “هؤالء 
الذين ال يكفون عن استخدام هذا 
الوصف الكريه ال يتنبهون إلى أنهم 
حــوار  أي  عــلــى  الــطــريــق  يقطعون 
مثمر بين الشرق والغرب ويرفعون 
مــن وتــيــرة خــطــاب الــكــراهــيــة بين 
وطالب  ــواحــد”.  ال المجتمع  أتــبــاع 
شــيــخ األزهـــــر عــقــالء الـــغـــرب من 
رأي،  ــادة  وقـ ومفكرين  مسؤولين 
ــضــرورة االنــتــبــاه إلـــى أن إطــالق  ب
تــلــك الــمــصــطــلــحــات الــمــضــلــلــة “لــن 
وتعصبا،  كــراهــيــة  إال  األمـــر  تــزيــد 
وتشويها لمبادئ األديان السمحة، 
لنبذ  حقيقتها  في  تدعو  التي 
العنف والحث على التعايش 

السلمي بين الجميع”.

شيخ األزهر يستنكر مصطلح “اإلرهاب اإلسالمي”
الخرطوم ـ أ ف ب

الــحــكــومــة  ــالـــت وســـائـــل إعـــــالم إن  قـ
في  السبت  غد  يوم  السودانية ستوقع 
اتفاق  الــســودان،  جنوب  عاصمة  جوبا 
من  عــقــودا  ينهي  المتمردين  مــع  ســالم 
ــات دارفــــور وجــنــوب  ــ الــحــرب فــي والي

كردفان والنيل األزرق.
ــاق  ــفـ ــا االتـ ــعـ ــان الـــجـــانـــبـــان قــــد وقـ ــ ــ وك
ــا نــهــايــة  ــوبـ بــــاألحــــرف األولـــــــى فــــي جـ
ــاضـــي، ويــحــمــل مــكــان  ــمـ أغــســطــس الـ
التوقيع داللة تاريخية لدولتي السودان 
انفصلت عن  الــتــي  الــســودان  وجــنــوب 
السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين 
امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل 

و4 ماليين نازح والجئ.
وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سالم 
مــنــح مــواطــنــي جــنــوب الـــســـودان حق 

تقرير المصير وفي العام 2011 
لصالح  الجنوبيون  صــوت 

دولتهم المستقلة.

وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة 
السالم  محادثات  في  السودان  جنوب 
أمس  جوبا  في  للصحافيين  السودانية 
الخميس: “هذه االتفاقية مهمة للسودان 
وجنوب السودان، استقرار السودان من 
استقرار جنوب السودان.. إن كان هناك 
سالم في السودان سيكون هناك سالم 
واحد  شعب  نحن  السودان  جنوب  في 

في دولتين”.
ــة مـــــن ثــمــانــيــة  ــ ــي ــاقــ ــ ــف ــ ــون االت ــكــ ــ ــت ــ وت
ملكية  بــقــضــايــا  تــتــعــلــق  بـــروتـــوكـــوالت 
األرض والعدالة االنتقالية والتعويضات 
وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم 
الثروة وتقاسم السلطة وعودة الالجئين 
والمشردين، إضافة للبروتوكول األمني 
في  الحركات  مقاتلي  بدمج  والخاص 
جيشا  ليصبح  الحكومي  الجيش 
ــل مـــكـــونـــات الــشــعــب  يــمــثــل كــ

السوداني.

السودان يوقع اتفاق سالم ينهي عقودا من الحرب

إيران... حريق يلتهم 
سوقا بالكامل

ــق  ــ ــرائ ــحــ ــ تــــتــــواصــــل فـــــي إيــــــــــران ال
بــدأت  الــتــي  الغامضة،  واالنــفــجــارات 
قبل 3 أشهر، حيث اندلع حريق هائل 
صـــبـــاح الــخــمــيــس فـــي ســــوق مــيــنــاء 
ديلم، المطل على الخليج العربي، في 
إيــران حيث  بوشهر، جنوب  محافظة 
تحول 200 محل إلى رماد جراء التهام 
المدينة  النيران. وأعلن مساعد حاكم 
ــه،  ــحــريــق وشــدت أنـــه بــســبــب حــجــم ال
تــم طــلــب مــســاعــدة فـــرق اإلنــقــاذ من 

المحافظات المجاورة مثل األهواز.

دبي ـ العربية.نت
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وداعا أيها األمير اإلنسان
إّن رحيـــل رجـــل بقامـــة ومكانة المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح يشـــكل خســـارة فادحة ال لدولـــة الكويت 
بـــل لألمة العربية واإلســـامية واإلنســـانية جمعـــاء، وإذا كان من الصعب 
اختـــزال منجـــزات الراحل في أســـطر قليلة فإنه يمكننـــا القول إنه الرجل 
الحكيم الذي كرس جل حياته لخدمة وطنه وشعبه، بل تجاوزت خدمته 

إلى األمة العربية واإلسامية واإلنسانية.
إزاء جهـــوده الكبيـــرة واالســـتثنائية ليـــس مســـتغربا أن يصبـــح “أميـــرا 
لإلنســـانية”، وأن تصبـــح ذكراه في قلوب اآلالف من أبنـــاء األمة العربية، 
وفي قلوب أبناء البحرين مودة ومعزة خاصة، ذلك أّن مآثره أكثر من أن 
تحصر في مساحة صغيرة، لقد شهدت الكويت في عهده نهضة على كل 
األصعدة السياســـية واالقتصادية، وأصبحت مركزا ماليا وتجاريا عالميا 

وعزز اقتصاد الكويت بتنويع مصادر الدخل.
إنه رجل الحكمة والتسامح والسام وصوت الحكمة واالعتدال، والجميع 
يشـــهد له مواقفه اإلنســـانية في أشـــد المحن إلى جانب أشقائه العرب لم 
يدخر جهدا لرأب الصدع، وكان يسارع إلى دعم األشقاء من أبناء العروبة 

بكل السبل، كما كان مدافعا عن الحق العربي في كل المحافل الدولية.
اتســـمت شـــخصية األميـــر الراحـــل صبـــاح األحمـــد بالبســـاطة الشـــديدة 
والعفوية المدهشـــة، بعيدا عن التكلف والرســـميات، وال شـــك أّن الجميع 
يســـتذكر وقفته اإلنســـانية المشرفة عندما اســـتهدف تفجير إرهابّي أحد 
بيـــوت هللا، وكان يتفقـــد أبناء شـــعبه فـــي كل الظروف يبلســـم جراحهم، 
وفي هذا داللة على تواصله مع شعبه في األفراح واألتراح، ولعل الجميع 
يســـتذكرون متابعة ســـموه الشـــخصية للعديد من أبناء شـــعبه من جميع 

الفئات.
قبيل أيام من رحيل األمير صباح تم منحه وســـاما رفيعا من قبل رئيس 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والـــذي ال يمنـــح إال لعدد قليل مـــن القادة 
البارزين، ولعل من المآثر العديدة للراحل الكبير التي تدلل على ما يمتلكه 
مـــن حنكة سياســـية أن وطنـــه الكويت تمتـــع باألمان واالســـتقرار طوال 
تســـلمه دفـــة الحكم، واســـتطاع أن ينأى ببلـــده الكويت عـــن الدخول في 

الصراعات بل إنه كان شعلة للسام وإذابة الجليد بين األشقاء العرب.
تغمد الله الراحل الكبير األمير اإلنسان صباح األحمد الصباح بواسع رحمته،  «

وسيبقى شمعة مضيئة وذكرى خالدة في قلوب جميع أبناء األمة العربية.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

الثقة بالنفس كقنديل الحب الذي ينير خارطة درب اإلنسان
تعجبني مقولة “عدد أشياءك المباركة وليس متاعبك”، فاإلنسان 
يولـــد من جديد كل يوم ومعه أيضا قلـــب جديد، والثقة بالنفس 
الوعد الكبير للنجاح في رحلة الحياة، حتى أن األديب الروســـي 
تولســـتوي وصف الثقة بالنفس كقنديل الحب الذي ينير خارطة 
درب اإلنســـان، وقال الكاتب الفرنســـي الرائع أونريه دي بلزاك إن 
التفكيـــر اإليجابـــي جعـــل التفوق يلعلع في شـــرايين األشـــخاص 

الناجحين في الحياة.
أجل.. ألن التفكير اإليجابي الوسيلة الفعالة للحصول على نجاح 
باهـــر فـــي أعمالنا، فكر دائما تفكيرا إيجابيا، وتأكد أنك ســـتنجح 
في أعمالك التي تضطلع بها. إن عدم الثقة بالنفس في الحقيقة 
مشـــكلة يواجههـــا الكثيـــر مـــن النـــاس اليـــوم، يقـــول أحـــد علماء 
النفس.. في إحدى الجامعات سئل 600 طالب عن أصعب قضية 
أو مشـــكلة شـــخصية عاناهـــا كل منهـــم، وقد أجـــاب 75 % منهم 
بأنهـــم يعانـــون عدم الثقة بالنفـــس، وأن هذه النســـبة تكاد تكون 

بين سكان العالم أجمع.

فأينمـــا تذهب تجد أشـــخاصا يعانـــون خوفا داخليا مـــن الحياة، 
منكمشـــين على أنفســـهم، يقاســـون كثيرا من عدم الثقة بالنفس، 
ال يعتمـــدون علـــى قواهـــم، بل باألحـــرى يشـــكون أن لديهم قوی 
يسخرونها ألعمالهم، فإنهم يشعرون من أعماق نفوسهم بأنهم ال 
يســـتطيعون القيام بأعمال تتطلب مسؤوليات ولو بسيطة، وهم 
يعتقدون أن هناك شيئا ما سوف يحدث مما لن يرضى عنه أحد، 
لذلك تراهم متقاعســـين، خائفين، مترددين، وهذه الحالة ســـبب 

فشلهم.

ومن أهم النصائح لزرع ثقة المرء بنفسه حسب وصفات علماء  «
النفس والمفكرين أنه إذا شعرت أنك فقدت المقدرة على االضطالع 

بأعباء العمل أو الحياة، وأنك فقدت المقدرة لالنتصار، حاول 
الجلوس منفردا وخذ ورقة وقلما وسجل جميع العوامل التي 

بجانبك في هذه الحياة، وابتعد عن كل ما هو ضدك، سواء أنا أو أنت 
أو أي شخص آخر لو فكر كل منا في العوامل التي ضدنا في هذه 

الحياة لما استطعنا مجابهتها مهما كان لدينا من قوة خارقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وجب فحص هذا النمط
ُيعـــرف النمـــط علـــى أنه الشـــكل المتكـــرر أو غيـــر المتكرر الـــذي يحدث 
بـــه الشـــيء أو يتـــم القيـــام به، ويحتـــوي على صفـــات تجعُل منه نســـًقا 
ذا صفـــات، فمثـــا لدينـــا أنمـــاط الشـــخصية بشـــكل عـــام، ومنهـــا أنماط 
الشـــخصيات القيادية الناجحة أو الفاشـــلة، لكن الســـؤال الذي غالبا يتم 
طرحه في النقاشات العلمية: كيف يؤثر النمط الناجح أو الفاشل للمدير 
على ســـلوك األفراد في المؤسســـة؟ وفي هذا السؤال عمُق نظر وعظيم 
إدراك.. قـــد تكوُن اإلجابة عن هذا الســـؤال مختلفة أو متعددة، لكن من 
بيـــن اإلجابات إجابة أعتقُد أنها الصواب، وهي أن المحاكاة تلعُب الدور 
الرئيـــس األكبر. دعونـــي ُأبين لكم ذلك من خال تجربـــة العالم الياباني 

“سوزوكي”.
ذلـــك العالـــم الياباني كان معلمًا وصانعًا لآلالت الموســـيقية، ثم حدث له 
تحـــول كبيـــر في إدراكـــه طبيعة التعلم الـــذي ُيمكن لإلنســـان من خاله 
أن يتعلـــم، حـــدث ذلك أثنـــاء زيارته إحـــدى الحاضنـــات العماقة لطائر 
ُيسمى “القنبرة”.. مربو هذه الطيور يعمدون إلى وضع بيض الطيور في 
قاعـــات كبيرة دافئة وهادئة كأنها عش عماق، يتكرر فيها صوت واحد 
فقط ألحد القنابر البارعة في الغناء، والذي كان غناؤه يشـــبه موســـيقى 
“بيتهوفن”، المثير للدهشـــة أن الفراخ الصغيرة حال تفقس البيضة تبدأ 
تلقائيـــا بتقليد هذا الطائر في تغريده، ومع مرور الوقت أصبحت جميع 
الفراخ تقلد النغمة نفســـها، وتتبع نفس الصوت، ينتقل بعدها مربو هذه 
الطيـــور إلـــى مرحلة اختيار األفضـــل منها واألكثر إتقانـــًا؛ لتكون مغردة 

لمجموعة صغيرة أخرى للفراخ في مكان آخر، وهكذا دواليك.
هذا األمر العجيب أصاب “ســـوزوكي” بالدهشـــة، فكيـــف للطائر الصغير 
الـــذي ولد للتو أن يتعلم بإتقان تام، وأن يســـتطيع التغريد بدقة عالية.. 

إنها مهارة المحاكاة.
المنهج االستداللي قاد العاِلم إلى نتيجة مؤداها أن العقل البشري  «

قادر على التعلم بصورة أفضل وأكثر من طائر القنبرة، ومن هنا جاءت 
الدراسات التي أدت إلى نتائج مذهلة في التعليم واإلدارة. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

عباس ناصر

لقد ساهم المسنون من الرجال والنساء بأدوار كبيرة ومهمة في مجتمعاتهم، 
وكان لسواعدهم وعقولهم دور رائد في تحقيق الكثير من اإلنجازات الوطنية 
والقومية والدولية في مختلف مناحي الحياة، وتقديًرا لهذه األدوار وتكريًما 
لعطائهـــم الوطنـــي والقومي والدولي قـــررت األمم المتحـــدة تحديد يوم في 
أكتوبـــر مـــن كل عام يوًما عالمًيا للمســـنين، ويهدف االحتفـــال بهذا اليوم إلى 
رفع الوعي المجتمعي للعناية بالمســـنين واالهتمام بهم وعدم اإلساءة إليهم، 

وتعزيز التقدير لهم لما حققوه من إنجازات مجتمعية وإنسانية.
مرحلـــة  فـــي  بالصحـــة  “التمتـــع  المســـنين  بيـــوم  2020م  احتفـــال  وســـيعزز 
الشـــيخوخة 2020م ــ 2030م”، األمر الذي يتطلب زيادة السياسات والبرامج 
الصحيـــة لهـــم وزيادة الوعـــي باحتياجاتهم الخاصة في ظل تفشـــي فيروس 
كورونا الذي يؤثر على كبار الســـن بســـبب انخفـــاض مناعتهم الصحية، وهذا 
يتوافق مع الهدف الثالث من التنمية المستدامة الذي نص على “ضمان حياة 

صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع األعمار”.
وتحتفـــل مملكـــة البحريـــن بهـــذا اليوم، حيـــث تهتـــم وزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعية بكبار الِسن، وتعمل الوزارة على رفع مستوى الوعي باحتياجاتهم 
وتحســـين صحتهم، والســـعي لتعزيـــز الخدمات التي يحتاجـــون إليها ووضع 

البرامـــج والمبـــادرات وفـــق رؤيـــة اســـتراتيجية لخدمـــات الرعايـــة والتنمية 
االجتماعيـــة بمـــا يكفل لكبار الِســـن الحياة الكريمة التي يســـتحقونها. وتعتبر 
البحرين من أوائل األقطار العربية التي تشـــكلت فيها لجنة وطنية للمســـنين، 
وتتمثل مســـؤوليتها بوضع االســـتراتيجيات الخاصة بالمسنين في البحرين، 
وقد صدر المرســـوم بقانون رقم )58( لســـنة 2009م بشـــأن “حقوق المســـنين” 
الـــذي أكـــد حماية المِســـن وصون كرامتـــه بجانب عدد من القـــرارات الوزارية 
التـــي عملت على تهيئة بيئة داعمة للمســـنين. وقد ســـاهمت الخطة الوطنية 
لكبـــار الِســـن في 2012م فـــي إدماج المســـنين في المجتمع وإنشـــاء عدد من 
البيـــوت واألنديـــة في مختلـــف المحافظـــات بجانـــب الدعم المـــادي ومكتب 

خدمات المسنين.

وسيفوق عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم )60( عاًما بحلول 2050م )1.5( مليار  «
شخص، إال أن وصول اإلنسان لعمر الستين ال يعني نهاية الحياة، بل إن الحياة 

تبدأ بعد ِسن الستين، فالكثير من المسنين مازالوا قادرين على العطاء ولهم 
مساهمات في األعمال اإلنسانية والتطوعية لما يملكونه من خبرات ومعرفة 

متراكمة اكتسبوها خالل حياتهم، والعمل اإلنساني والمجتمعي ال يرتبط بالِسن، 
إنما بالقدرة على العطاء.

عبدعلي الغسرة

أدوار كبيرة لهم

من المؤكد أن العمل من خال المكاتب لن يبقى على حاله بعد فترة الحظر الناجم 
عن فيروس كورونا، فالمكاتب والبنايات المستقبلية ستكون مزودة بالتكنولوجيا 
أكثـــر من المكاتب الحالية التقليدية التي تجبر علـــى التقارب االجتماعي واللمس 
في كل األجهزة الموجودة، لكن من خال التقنيات الحديثة ستكون هناك سيطرة 
أكثر على المكاتب وتباعد اجتماعي وإشارات تلقائية من خال أجهزة االستشعار.
مـــن المقـــرر أن تكـــون التكنولوجيـــا فـــي قلـــب كل مـــكان عمـــل، فعندما نعـــود إلى 
المكاتـــب بعـــد اإلغـــاق الناجم عن فيـــروس كورونـــا، تتطلع الشـــركات ليس فقط 
إلـــى جعل أماكن العمـــل أكثر أماًنا، لكن أيًضا إلى تقديم الخدمات لعمائها بشـــكل 
مختلف، فعلى المدى الطويل، ســـيتعين علينا التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد 
حيـــث يعتبـــر كوفيد 19 جزًءا من الحيـــاة، وهنا يأتي الدور الذي ســـتلعبه إنترنت 
األشياء )IoT( في هذا الوضع الجديد، األمر الذي سيدفع باعتمادها في الكثير من 
التقنيات الموجودة بالفعل، فهي عامل مساعد لإلرشادات الصوتية مثل مساعدي 
الذكاء االفتراضي )سيري( أو )ألكسا( وذلك من خال التخاطر الصوتي، ما يساعد 
علـــى تلقـــي اإلرشـــادات في حال وجود تقـــارب اجتماعي أو الوصـــول إلى مناطق 

محظورة أو حتى مخالفة بعض القوانين.
وفي هذا الوضع يمكن أن يســـاعد اســـتخدام أجهزة االستشـــعار المترابطة أماكن 

العمـــل علـــى تقليل حاجـــة الموظفين إلى لمس األســـطح، من خـــال فتح األبواب 
بشـــكل تلقائـــي وذلك لعدم لمـــس المقابض، وقبل أن تدخل المصعد ربما تســـتطيع 
إخبار المصعد بالطابق المراد الوصول إليه بدال من الضغط على األزرار، كما يمكن 
أن ندخـــل غرفا مليئة بالفواصل والمكاتـــب المتباعدة بدالً من مخططات المكاتب 
المكشـــوفة المكتظة، وفي المناطق المشـــتركة مثل قاعات االجتماعات والمطابخ 

يمكننا أن نتوقع أن نرى عددا أقل من الكراسي.
كما يمكن للشركات أيًضا استخدام أجهزة استشعار الضوء وبطاقات الهوية لجعل 
مـــكان العمل أكثر كفـــاءة، فتتبادل أماكن العمل أجهزة استشـــعار بصمات األصابع 
بتقنيـــة التعرف على الوجوه للحضور، وتســـتخدم المصانع أشـــرطة المعصم التي 
تنبه العمال إذا اقتربوا من بعضهم، وتســـتخدم المستشـــفيات أجهزة تتبع الحرارة 
التـــي يمكنهـــا مراقبـــة درجـــة حرارة جســـم المريـــض، ويوجد داخل هـــذه األجهزة 
مستشـــعرات صغيـــرة يمكنها التقاط البيانات في الوقـــت الفعلي ونقلها إلى أجهزة 

أخرى. 
تخطط العديد من المكاتب إلجراء تغييرات على االلتزام بمعايير التباعد  «

االجتماعي ومراقبة الموظفين باستخدام الكاميرات المزودة بأجهزة استشعار 
حرارية لضمان عدم حملهم الفيروس.

 

د. جاسم حاجي

التكنولوجيا الذكية تتحكم في تصاميم المكاتب
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استحدث االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بالتنسيق مع 
هيئة رعاية شؤون الخيل ووكالة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني، مســمى وظيفي 
لمســعف أول فنــي بيطــري للعمــل علــى تقديــم اإلســعافات األوليــة 

للخيل في الحاالت الطارئة. 

ويقـــوم االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة حالًيـــا على جمع 
المعلومـــات عـــن المرشـــحين، الذي 
بـــدوره ســـيقوم برفعهـــا إلـــى هيئـــة 
رعاية شـــؤون الخيل والتي بدورها 
ســـتقوم بالتنســـيق مع وكالة الثروة 
الـــازم لتهيئـــة  الحيوانيـــة التخـــاذ 

المرشحين. 
للفروســـية  الملكـــي  وأكـــد االتحـــاد 
وســـباقات القدرة، أن باب الترشـــح 
مفتوح لجميع االسطبات المنتسبة 
لاتحاد الملكي، إذ سيساهم وجود 

علـــى  بيطـــري  فنـــي  أول  مســـعف 
تحقيق عوامل النجاح لإلســـعافات 
الســـباقات  فـــي  للخيـــل  األوليـــة 
والبطوالت التي ســـينظمها االتحاد 

في الفترة القادمة. 
ووجـــه االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة، الدعـــوة لكافـــة 
االســـطبات بترشيح شخص واحد 
يمثل االســـطبل وأن يمارس نشاط 

رياضات الفروسية. 
ووضـــع االتحـــاد شـــروطا أساســـية 
للمتقـــدم، إذ طلب تزويـــده ببيانات 
المرشـــح إلتمـــام عملية التســـجيل، 
وأن يكـــون بحرينيـــا وال يقـــل عمره 
القـــراءة  ويجيـــد  عاًمـــا،   18 عـــن 
والكتابـــة، ويملـــك خبـــرة ومعرفـــة 
في مجال صحة الخيل، وأن يكون 
مستعدا لحضور الدورات التأهيلية 

لرفع مستوى الوعي الصحي.

االتحاد الملكي يستحدث “مسعف أول فني بيطري”

يفصلنــا حوالــي شــهر تقريبــا على انطــاق النســخة القادمة مــن دوري الدرجة األولى 
للكرة الطائرة للموســم المقبل 2020 – 2021، الذي من المؤمل أن ينطلق مطلع شــهر 
نوفمبــر المقبــل، إذ أكملــت جميــع األنديــة تعاقداتها مــع األطقم الفنية لقيــادة الفريق 
األول، باســتثناء بنــي جمــرة الــذي توصــل التفــاق مــع المــدرب الوطنــي محمــد جال 

بانتظار اإلعان الرسمي فقط.

6 أنديـــة مـــن أصـــل 8 وضعـــت ثقتهـــا في 
المـــدرب الوطني، بينما تعاقد ناديان فقط 
مع مدربين برازيليين، وهو ما يرجح كفة 
المـــدرب الوطنـــي علـــى األجنبـــي، وفيمـــا 
يلي إطالة ســـريعة نستعرض فيها قائمة 
مدربـــي أنديـــة الدرجـــة األولـــى للموســـم 

المقبل.

المحرق.. التمسك بالمرباطي

جدد نادي المحرق ثقته بالمدرب الوطني 
محمـــد المرباطـــي، الـــذي نجح فـــي قيادة 
الـــدوري  بطولـــة  لقـــب  لتحقيـــق  الفريـــق 
بعـــد   2020  –  2019 الماضـــي  الموســـم 
غياب دام 8 ســـنوات عـــن القلعة الحمراء، 
والمرباطـــي مـــدرب غنـــي عـــن التعريـــف 
وهـــو “أســـطورة” مدربـــي الكـــرة الطائـــرة 
في البحريـــن وأكثرهم تحقيقا لإلنجازات 
محليـــا وخارجيـــا، إذا مـــا جمعنـــا بطوالته 
مع األندية والمنتخبات التي أشـــرف على 
قيادتها طوال مسيرته، وهو صانع أمجاد 

طائرة األحام.

األهلي.. قيادة برازيلية

في العهد الجديد للكرة الطائرة األهاوية 
أجنبيـــا  الفريـــق مدربـــا  يقـــود  مـــرة  ألول 
وليـــس محليـــا أو عربيـــا بعدمـــا اســـتعان 
النســـور بخدمات مـــدرب المنتخب األول 
“ســـيرجيو” بعدمـــا تم فـــك االرتبـــاط بينه 
وبيـــن االتحـــاد؛ نظـــرا لتوقـــف مشـــاركات 
األحمـــر الخارجيـــة، وهي تجربـــة جديدة 
يتطلع األهاوية لنجاحها بعد سلســـلة من 
التجـــارب المتميـــزة مـــع المدربيـــن العرب 
والمحليين كان آخرهم المدرب رضا علي، 
الـــذي حقـــق مـــع النـــادي آخـــر مـــرة بطولة 
كأس ســـمو ولي العهد في الموســـم 2018 

- 2019، والعديـــد مـــن البطوالت الســـابقة 
قبـــل أن ينتقل لقيادة القادســـية الكويتي 

هذا الموسم.

داركليب.. التفاؤل بالمدرسة 

البرازيلية

بالمدربيـــن  داركليـــب  نـــادي  يتفـــاءل 
البرازيلييـــن، والتاريخ يثبـــت ذلك، بعدما 
قـــاد المـــدرب البرازيلي كارلـــوس لتحقيق 
أول لقب دوري في تاريخه موســـم 2015 
- 2016 قبـــل أن ينجـــح مواطنه ســـيدني 
فـــي قيـــادة الفريـــق لتحقيق لقـــب بطولة 
التـــي أقيمـــت بقطـــر  األنديـــة الخليجيـــة 
العـــام 2017، ولـــذا فإن الفريـــق نجح هذا 
الموســـم في التعاقد مع المدرب البرازيلي 

“سيرجيو كونيا”.

النجمة.. عودة عبدالواحد

بعد مواسم عدة قاد فيها المدرب الوطني 
مشعل تركي طائرة النجمة، استعاد النادي 
خدمـــات العبـــه الســـابق فـــؤاد عبدالواحد 
لقيـــادة الفريـــق قبل اشـــهر عـــدة، إذ أكمل 
عبدالواحـــد منافســـات ما تبقـــى من كأس 
ســـمو ولي العهد في الموسم المنصرم بعد 
اعتـــذار تركي عن تدريـــب الفريق، وتمكن 
عبدالواحـــد مـــن الوصول معه إلـــى نهائي 
كأس ولـــي العهـــد ليجـــرد األهلـــي حامـــل 
اللقـــب مـــن نصـــف النهائـــي رغـــم الفتـــرة 

القصيـــرة التـــي قضاهـــا مـــع الفريـــق وهو 
أمر يبعـــث على التفـــاؤل لـــدى النجماوية 

بقدرتهم على المنافسة الموسم المقبل.

النصر.. االستعانة بابن النادي

وضع نادي النصر ثقته بابن النادي حسن 
الفريـــق لموســـم إضافـــي  لقيـــادة  علـــي 

باعتبـــاره األنســـب لتولـــي هـــذه المهمـــة 
واألقرب لجميع الاعبين، ولما يتمتع به 
من خبرة ومؤهات عالية في التدريب، 
إضافة إلـــى كونه أحد أبرز نجوم النادي 
وكانـــت له بصمـــات في تحقيـــق العديد 
من البطوالت واأللقاب كمدرب ومساعد 
مـــدرب للفريـــق األول مـــع شـــقيقه رضـــا 

علي قبل مواسم عدة.

عالي.. قيادة فنية جديدة

المـــدرب  توقيـــع  عالـــي  نـــادي  خطـــف 
فـــي  طمعـــا  عيســـى  عبـــدهللا  المحلـــي 
فـــي  الطويلـــة  مـــن خبراتـــه  االســـتفادة 
عالـــم التدريـــب مع المنتخبـــات الوطنية 
ومؤهاتـــه األكاديميـــة والعلميـــة، إذ إن 
عيســـى ســـبق وأن قادة أنديـــة عدة في 
الدرجـــة األولـــى والثانيـــة، وهو يخوض 
تجربـــة جديدة بعـــد غيابـــه الطويل عن 
العمـــل مـــع األنديـــة، وبالتالي فـــإن عالي 
وضع ثقته فيه لتحقيـــق نتائج إيجابية 

أكثر تميزا من الموسم الماضي.

بني جمرة.. خبرة جالل

لـــم يعلـــن نادي بنـــي جمرة رســـميا حتى 
اآلن عن هوية مدربه، ولكنه توصل إلى 
اتفاق مع المـــدرب الوطني محمد جال 
وفقـــا لمصادر “الباد ســـبورت”، إذ يعول 

النـــادي علـــى خبر جـــال لتحقيـــق تقدم 
ملمـــوس فـــي مســـتوى الفريـــق والقدرة 
علـــى المنافســـة وعـــدم الهبـــوط، بعدمـــا 
نجح المدرب جاســـم النبهان من تثبيت 
أقـــدام الفريـــق بـــدوري الدرجـــة األولـــى 
الموســـم الماضي، وجال ليـــس بغريب 
علـــى النادي وســـبق لـــه العمل فـــي نادي 
بنـــي جمـــرة وقـــاد أنديـــة عـــدة بالدرجة 

الثانية.

البسيتين.. الثقة بعبدالقادر

كســـب المدرب الوطني خالـــد عبدالقادر 
ثقـــة نـــادي البســـيتين للبقـــاء على رأس 
الجهاز الفنـــي للفريق األول، بعدما نجح 
فـــي تحقيـــق لقب بطولـــة دوري الدرجة 
والصعـــود  الماضـــي  الموســـم  الثانيـــة 
عبدالقـــادر  ويســـعى  األولـــى،  للدرجـــة 
لخوض هذا التحدي من أجل المنافســـة 
علـــى مراكـــز الـــدفء وعـــدم الهبوط من 

جديد للدرجة الثانية.

محمد المرباطي

محمد جالل

سيرجيو

عبدالله عيسى

من لقاء المحرق وداركليب

فؤاد عبدالواحد

خالد عبدالقادر

مدرب داركليب سيرجيو

حسن علي
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مع تبقي شهر 
على انطالق دوري 

الدرجة األولى
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عيــد والصيــاد يتواجهان مجــدًدا بالــدوري الســعودي اليوم

المقابي يقود الترجي لالنتصار الثاني

قــاد العب منتخبنــا الوطني لكرة اليد أحمد المقابي فريقه الترجي النتصار 
كبيــر علــى نظيــره الروضــة في الجولــة قبل األخيــرة من الدوري الســعودي 

لتحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر للموسم الرياضي الجاري.

حيث تمّكن الترجـــي بقيادة المقابي 
من هزيمة الروضـــة بنتيجة )23/34( 
بعدمـــا انتهـــى الشـــوط األول بفـــارق 
أيًضـــا  الترجـــي  لصالـــح  أهـــداف   9
الترجـــي  حافـــظ  وبذلـــك،   .)10/19(
على مركزه العاشر في سلم الترتيب 

برصيد )9 نقاط(.
وبحســـب المعلومـــات التـــي تحصـــل 
عليهـــا “الباد ســـبورت” فـــإن المقابي 
فريقـــه  مـــع  كبيـــًرا  مســـتًوى  قـــدم 
الترجـــي من خال شـــوطي المباراة، 
وكراتـــه  بتحركاتـــه  متألًقـــا  وكان 

الحاســـمة لزمائه وأهدافـــه الثمانية 
صفـــوف  أن  رغـــم  ســـجلها،  التـــي 
الروضة مدجـــج بالعناصر المحترفة 

والمواليد.
وعلى رغم فوز الترجي، إال أنه يبقى 
في دائـــرة خطر الهبوط، كونه يحتل 
المركـــز العاشـــر وبفـــارق نقطتين عن 
قبـــل األخير العدالة الذي ســـيخوض 
لقـــاءه غـــًدا، علـــى أن تكـــون الجولـــة 
األخيرة هـــي الفيصل لتحديد مصير 
الفريق الثاني الذي سيرافق الروضة 

إلى دوري الدرجة األولى.

ومـــن جهة أخـــرى، ســـتتكرر مواجهة 
فريق الوحدة بقيادة حســـين الصياد 
وفريـــق مضر بقيـــادة علي عيد عصر 

اليـــوم الجمعـــة وهذه المرة لحســـاب 
الدوري، فيمـــا الصفا الذي يلعب معه 

جاسم الساطنة سيلتقي النور.

لقطة لالعب أحمد المقابي

علي مجيد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أعـــرب عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني للكرة الطائرة السابق محمد 
الفـــردان عـــن خالـــص شـــكره وتقديره 
لمجلـــس اإلدارة برئاســـة الشـــيخ علي 
بـــن محمـــد آل خليفـــة علـــى وقفتهـــم 
معـــه طـــوال امتـــداد عملـــه باالتحـــاد، 
وثقتهم به طـــوال الدورات االنتخابية 
الماضيـــة والتي كانت حافلـــة بالعديد 

من اإلنجازات والنجاحات.
وعبـــر الفـــردان عـــن اعتـــزازه بإشـــادة 
خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
والتـــي تمثـــل له مصدر فخر وســـعادة، 
مؤكـــدا أن الفتـــرة التـــي قضاهـــا فـــي 
عضوية مجلس اإلدارة أكسبته المزيد 
مـــن الخبـــرات اإلداريـــة فـــي المجـــال 
بالكثيـــر  الرياضـــي ووطـــدت عاقتـــه 

من الشـــخصيات الرياضية من العبين 
ومدربين وحكام وإداريين وإعاميين 
وجميع أسرة الكرة الطائرة، وهو يعتز 
بهـــم جميعـــا لمـــا لقيـــه منهم مـــن دعم 

ومساندة دائمة.

وأضاف “أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد وجميع 
األنديـــة وأعضـــاء مجلـــس الشـــواطئ 
وكافـــة اللجـــان األخـــرى الذيـــن عملت 
معهـــم منـــذ أول مرة لدخولـــي االتحاد 
االعتـــزاز  ببالـــغ  وأثمـــن   ،2004 العـــام 
دعم الشـــيخ علي بـــن محمد آل خليفة 
لـــي، الذي أثمر عن تحقيـــق العديد من 
المكتســـبات فـــي ظل العمـــل الجماعي 
وروح األســـرة الواحدة التـــي تميز بها 
االتحـــاد وروح األخـــوة والمحبـــة بين 

جميع األعضاء..”.
عـــن  االبتعـــاد  “قـــرار  الفـــردان  وتابـــع 
قـــرارا  كان  الترشـــح  وعـــدم  االتحـــاد 
الكـــرة  بلعبـــة  لتعلقـــي  نظـــرا  صعبـــا؛ 
الطائـــرة والعاقة القوية التي تربطني 
وجـــدت  ولكننـــي  منتســـبيها،  بجميـــع 

بأنـــه قد حان الوقت للترشـــح لرئاســـة 
نـــادي التضامن نـــزوال عند رغبة الكثير 
مـــن أعضاء الجمعيـــة العمومية للنادي 
لتحمل عبء العمل اإلداري في ناديي 
األم، الـــذي قدمنـــي للســـاحة الرياضية 
وكنـــت أحـــد مؤسســـيه فـــي البدايات 
األولى، وإن عدم ترشـــحي لاتحاد لن 
يبعدنـــي عنـــه كثيرا وســـأظل موجودا 
فـــي العمـــل التطوعـــي بداخـــل لجانـــه 

داخليا وخارجيا لخدمة الوطن..”.
واستذكر الفردان وقفة مجلس اإلدارة 
معـــه قبـــل ســـنوات عـــدة أثنـــاء مرض 
زوجتـــه ووالـــده اللـــذان توفاهمـــا هللا، 
وهـــو مـــا كان لـــه أبلـــغ األثر في نفســـه 
حينـــذاك، متمنيا لاتحاد الجديد دوام 
التوفيق والنجاح فـــي تحقيق أهدافه 

وتطلعاته.

أشــاد بوقفــة األعضــاء وشــكر األندية وجميــع منتســبي الكــرة الطائرة

الفــردان يثمــن دعــم علــي بــن محمــد

محمد الفردان

حسن علي



أحمد مهدي | تصوير: رسول الحجيري

مـــع تبقـــي جولتيـــن فقط علـــى نهايـــة دوري ناصر بن حمـــد الممتاز، فـــإن ناديا الحد 
والمحرق هما األقوى دفاًعا حتى اآلن، إذ اســـتقبلت شـــباكهما 15 هدًفا فقط في 16 
مبـــاراة. ويعتبـــر الحد صاحـــب المركـــز األول والمحرق الثالث األقوى على مســـتوى 
المنظومة الدفاعية، إذ لم تهتز الشـــباك إال في 15 مناســـبة، وهو مؤشر على التنظيم 
الدفاعـــي الجيـــد للفريقيـــن ومركزهما على مســـتوى الترتيب، باإلضافـــة إلى وجود 
حارســـين خبيريـــن ويمتلكان إمكانات عاليـــة وهما الدولي الســـابق عباس أحمد مع 
الحد والدولي ســـيد محمد جعفر حارس مرمى منتخبنا الوطني وقائد “األحمر” في 
خليجي 24 الذي أحرزه منتخبنا للمرة األولى. وربما تفصل الجولتان المتبقيتان في 

هوية الفريق الذي سينهي الدوري بأقل عدد من األهداف التي استقبلتها شباكه.

الحــد والمحــرق األقــوى دفــاًعــا

منافســـات  )الجمعـــة(  اليـــوم  تنطلـــق 
الجولـــة 17 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، وذلـــك بإقامـــة 
يلعـــب  مســـاًء.   6.30 عنـــد  لقاءيـــن 
األهلي مع الرفاع الشرقي على استاد 
مدينة خليفة الرياضية، والشـــباب مع 
البســـيتين على استاد الشيخ علي بن 

محمد آل خليفة.
غـــًدا  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 

)الســـبت(، إذ يلعب الرفاع مع النجمة، 
الحد مع المنامة، والحالة مع المحرق.

ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حالًيـــا إلـــى 
صـــدارة الحـــد برصيـــد 35 نقطـــة، ثم 
نقطـــة   34 بواقـــع  والمحـــرق  الرفـــاع 
لـــكل واحد منهما، النجمـــة 28، الرفاع 
األهلـــي   ،20 المنامـــة   ،21 الشـــرقي 
والشـــباب 14 نقطة لـــكل واحد منهما، 
البســـيتين 13، والحالـــة فـــي المركـــز 

األخير برصيد 10 نقاط فقط.
نتائـــج اليوم قد تحدد هوية الفريقين 

الهابطيـــن إلى دوري الدرجـــة الثانية، 
إذ أن فوز األهلي على الرفاع الشرقي 
وفوز الشـــباب علـــى البســـيتين يعني 
هبـــوط الحالـــة والبســـيتين إلى دوري 
“الثانيـــة”، حيـــث ال يوجـــد للبســـيتين 
خيـــار آخـــر إال الفـــوز اليـــوم لإلبقـــاء 
على حظوظـــه كاملة في البقاء ضمن 
دوري الكبار، أما الحالة فينتظر نتائج 
اليـــوم علـــى أحر من الجمـــر قبل لقائه 
غًدا أمـــام المحرق الـــذي ينافس على 

الصدارة.

وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اليـــوم، فـــإن 
األهلـــي يدخـــل المبـــاراة بقيـــادة فنية 
جديـــدة متمثلة في المـــدرب الوطني 
الـــذي كان يشـــغل  محمـــد عبدالغنـــي 
التونســـي  المـــدرب  مســـاعد  منصـــب 
كمـــال الزواغـــي الذي تم فســـخ العقد 
وعبدالغنـــي  لظروفـــه،  نظـــًرا  معـــه؛ 
المـــدرب الثالـــث لألهلي هذا الموســـم 
والزواغـــي،  الســـعدون  عيســـى  بعـــد 
فيمـــا الرفـــاع الشـــرقي يقـــود المدرب 
وفـــي  موتـــروك.  فلوريـــن  الرومانـــي 

المباراة الثانية، يدخل الشباب بقيادة 
المـــدرب الوطني حســـين علي “بيليه” 
صابـــر  المـــدرب  بقيـــادة  والبســـيتين 
عبدالـــاوي، والفـــوز إذا تحقق لألهلي 
مؤمًنـــا  فســـيكون  اليـــوم  والشـــباب 
لموقعيهما في الدوري الممتاز بشـــكل 
كبير، فيما ستدخل الخسارة الفريقين 
محل الشـــكوك نحـــو الهبـــوط أو لعب 
الرفـــاع  يأتـــي  الملحق،فيمـــا  مبـــاراة 
الشـــرقي فـــي موقف آمـــن وبعيًدا عن 

حسابات الصدارة أو الهبوط.

ــد الــمــمــتــاز ــم ــر بـــن ح ــاص ــرة لـــــدوري ن ــيـ ــل األخـ ــب ــة ق ــول ــج الـــيـــوم فـــي انـــطـــاق ال

هــل يحــدد األهلــي والشبــاب بطــاقــات الهبــوط؟
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بـــات العب الرفاع كميل األســـود 
قريًبا من حسم لقب هداف دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز للموســـم 
الرياضـــي الحالـــي 2019-2020. 
ويغـــرد الاعـــب األشـــول وحيًدا 
الهدافيـــن برصيـــد  فـــي صـــدارة 
12 هدًفـــا وبفـــارق 5 أهـــداف عن 
بقـــاء  ومـــع  منافســـيه.  أقـــرب 

جولتيـــن فقـــط على خط 
النهايـــة، يبـــدو صعًبا 

لرصيد  الوصـــول 
عـــاوة  كميـــل، 
وجـــود  علـــى 
إمكانيـــة لزيـــادة 

التهديفية؛  غلتـــه 
للموســـم  نظـــًرا 

الاعـــب  يقدمـــه  الـــذي  المميـــز 
داخل المســـتطيل األخضر رفقة 
“السماوي” ومساهمتها بتسجيل 
األهـــداف أو صناعتهـــا باعتبـــاره 

صانًعا للعب.
العبيـــن   3 كميـــل  بعـــد  ويأتـــي 
يمتلكون 7 أهداف وهم: أرنست 
)األهلي(، ســـيد هاشـــم عيســـى 
)الرفاع(، إيفرتون )المحرق(، 
فيمـــا يملـــك 4 العبيـــن 6 
وهم:ممـــادو  أهـــداف 
عبـــدهللا  )الحـــد(، 
دعيج )البسيتين(، 
صولـــة  محمـــد 
علـــي  )الرفـــاع(، 

حرم )الرفاع(.

تعتبر مبـــاراة اليوم أمـــام الرفاع 
رســـمًيا  األولـــى  هـــي  الشـــرقي 
للمـــدرب الوطنـــي الشـــاب محمد 
عبدالغنـــي الـــذي ســـيقود األهلي 
فيما تبقى من منافسات الموسم 
المـــدرب  رحيـــل  بعـــد  الحالـــي، 

التونسي كمال الزواغي.
محمـــد عبدالغنـــي بـــدأ الموســـم 

الكـــروي  للفريـــق  مدرًبـــا 
األول بنـــادي االتفاق، 

ينتقـــل  أن  قبـــل 
األهلـــي  إلـــى 
ليكـــون مســـاعًدا 
للمدرب الزواغي. 

ومـــع عـــدم إكمـــال 
الزواغي الموســـم مع 

النسور، فإن إدارة األهلي فضلت 
إســـناد المهمة لمحمـــد عبدالغني 
الذي ســـيكون أمـــام مهمة صعبة 
تتمثـــل في إبقـــاء الفريـــق ضمن 
مصـــاف الـــدوري الممتـــاز، وعدم 
تعرضـــه للهبـــوط أو لعـــب مباراة 
الترتيـــب  ثالـــث  أمـــام  الملحـــق 

بدوري الدرجة الثانية.
أخيـــرة  مبـــاراة  وســـتبقى 
لألهلي في الدوري أمام 
الشـــباب ضمن الجولة 
تكـــون  وقـــد   ،18
مصيريـــة بشـــكل 
كبيـــر، خصوًصـــا 
فـــي حـــال تعثـــر 

الفريقين اليوم.

كميل يقترب من لقب الهداف مهمة أولى لعبدالغني مع األهلي

نظـــم االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
األنديـــة؛  تراخيـــص  عمـــل  ورشـــة 
لتعريفها بالمتطلبات التي يشترطها 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 
اآلســـيوي  االتحـــاد  كأس  لمســـابقة 

للموسم الرياضي 2020-2021.
مديـــري  مـــن   6 الورشـــة  وحضـــر   
التراخيـــص باألنديـــة وهـــي: الحـــد، 
الرفـــاع، المحـــرق، الرفاع الشـــرقي، 

الشباب والمالكية.
قســـم  رئيـــس  الورشـــة  وقـــدم   
المســـابقات والتســـجيل وتراخيص 
األنديـــة باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
ونائـــب  إســـماعيل،  حســـن  القـــدم 
رئيـــس تراخيـــص األنديـــة باالتحاد 

خديجة موسى.
 وقـــدم المحاضران شـــرًحا متكاماً 

لممثلـــي األنديـــة حـــول المتطلبـــات 
التـــي يشـــترطها االتحاد اآلســـيوي 
لكرة القدم في مسابقة كأس االتحاد 
اآلســـيوي بنســـختها المقبلـــة، إذ تم 
لتقديـــم  الزمنـــي  الجـــدول  إيضـــاح 
بالمعاييـــر  الخاصـــة  المتطلبـــات 
اآلتية:معيـــار البنـــى التحتية في 5 
أكتوبر  الجاري )3 متطلبات(، معيار 
 4( أكتوبـــر   8 الموظفيـــن  شـــؤون 
متطلبات(، معيار الشؤون القانونية 
اثنيـــن(،  )متطلبيـــن  أكتوبـــر   11

معيـــار الشـــؤون الماليـــة 14 أكتوبر 
الشـــؤون  ومعيـــار  متطلبـــات(   3(
الرياضية 18 أكتوبـــر )6 متطلبات(. 
وســـيكون بإمـــكان األنديـــة تقديـــم 
المتطلبـــات كافـــة بحلـــول يـــوم 20  
يقـــوم  أن  علـــى  الجـــاري،  أكتوبـــر 

القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
بتقديـــم توصيتـــه العتمـــاد األندية 
الحاصلين على الرخصة اآلســـيوية 
لاتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم في 
أكتوبـــر   31 يـــوم  متكامـــل  تقريـــر 

الجاري.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة يعّرف األندية بمتطلبات الرخصة اآلسيوية

صورة جماعية للمشاركين

جانب من ورشة العمل

حسن إسماعيل خديجة موسى

للمشاركة في 
كأس االتحاد 

اآلسيوي 2021

أحمد مهدي

أحمد مهديأحمد مهدي

أحمد مهدي

مدينة عيسى يدخل خط المنافسة على الصعود
الثانيــة البطاقــة  علــى  ثالثيــة  المنافســة  ويجعــل  البديــع..  تأهــل  يؤجــل  المالكيــة 

دخـــل مدينة عيســـى طرفا في المنافســـة 
على بطاقة الصعود المباشرة المؤهلة إلى 
دوري ناصـــر بن حمد الممتاز، بعد أن حقق 
فـــوًزا مســـتحًقا على ســـترة بثاثة أهداف 
مقابـــل واحـــد، فـــي المبـــاراة التـــي جمعت 
الطرفيـــن، أمس، على ملعـــب مدينة حمد، 
ضمن منافسات الجولة ٢٢ لدوري الدرجة 

الثانية.
البديـــع  تعثـــر  عيســـى  مدينـــة  واســـتثمر 
الـــذي  المالكيـــة  أمـــام  الســـلبي  بالتعـــادل 
حســـم اللقب والصعود، في المبـــاراة التي 
وأدارهـــا  حمـــد  مدينـــة  ملعـــب  احتضنهـــا 
الحكـــم وليـــد محمـــد، وعاونه ســـيد جال 
محفوظ ومحمود الديـــري، والحكم الرابع 

عمار محفوظ.

وبالعودة إلى مباراة مدينة عيسى وسترة، 
فـــإن المدينة نجح في إنهـــاء األمور مبكًرا 
كل  للفائـــز  وســـجل  المبكـــرة.  بأهدافـــه 

من:محمد خالـــد وفهد عبداللطيف وأحمد 
 ،)٤٣( و   )٣٧( و   )٩( الدقائـــق  فـــي  عابـــد 

ولسترة:محمد حبيل )٥٢(.

وأدار المبـــاراة الحكم محمد خالد، وعاونه 
صـــاح جناحـــي وعبدالرحمـــن الدوســـري، 

والحكم الرابع علي السماهيجي.

وبنـــاء علـــى ذلـــك، يكـــون ترتيـــب الدوري 
 ،٣٨ البديـــع  نقطـــة،   ٤٥ كاآلتي:المالكيـــة 
البحرين ٣٥، مدينة عيسى ٣٥، سترة ٢٧.

من لقاء مدينة عيسى وسترة من لقاء المالكية والبديع



قــررت دار األوبــرا المصريــة برئاســة مجــدي صابــر تأجيل 
احتفاليــة ذكريات في الكرنك الخاصة بتكريم اســم الفنان 
محمود رضا إلى مســاء يومي اإلثنيــن واألربعاء 5، 7 أكتوبر 
المقبلين على المسرح الكبير بدال من األربعاء 30 سبتمبر؛ 

وذلك نظرا لحالة الحداد العام التي أعلنتها الدولة المصرية 
عقــب رحيل الشــيخ جابر األحمــد الصباح أمير دولــة الكويت. 

االحتفالية الفنيــة المبتكرة التي تحمل عنوان ذكريات الكرنك وتنظمها دار األوبرا 
تأتي استمرارا الحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا.

وقــع اختيار المخــرج الســينمائي أشــرف فايق على 
الفنانة ســهير رجب لتشارك الفنانة سهير المرشدي 
في فيلم “العمر اللي جاي”، الذي يطرح ســؤال: هل 
المبدع له عمر افتراضي وبعد فترة محددة يتم ركنه 

وينتظر رصاصــة الرحمة؟ أم إن المبــدع يظل مبدعا 
حتــى آخر نفس في عمره ويجب أن نســتفيد من خبرته 

وإبداعه؟ الفيلم إخراج وفكرة ورؤية أشــرف فايق ويكتب له السيناريو خالد 
جمال الدين والتصوير سيكون لمدير التصوير مصطفي عبدالله.

يطــرح النجم إيهــاب توفيق أغنيــة وطنية جديــدة بعنوان 
“100 تحيــة” من كلمات الشــاعر محمد الجمــال وألحان 
وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو 
كليــب مــن إخراج فــارس فهمي عبــد الحميــد تزامنا مع 

احتفــاالت 6 أكتوبــر بعد االنتهاء من تصويــر األغنية كاملة. 
كان الفنــان إيهاب توفيق قد وضح حقيقة ترشــحه النتخابات 

مجلس النواب، بعد تداول أنباء عن ذلك، وكتب عبر حســابه بموقع “انستجرام”، 
“بخصوص الصور واألخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل االجتماعي.

حفل إيهابالعمر اللي جايتكريم محمود رضا
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االحترافيــة هــي توقيــف اللحظــة الجميلــة ونقلهــا للناس

أطمح في تأسيس فريق بحريني لتصوير الطبيعة

عبدالرحمـــن راشـــد المعيلـــي.. مصـــور 
فوتوغرافـــي موهـــوب مبـــدع بأفكاره 
وأعمالـــه، لـــم يمنعـــه حداثـــة ســـنه من 
دخـــول ميـــدان التصويـــر االحترافـــي 
ومقارعـــة الكبار، حيث عشـــق الكاميرا 
والتقط أجمل الصور وأروعها مســـجال 
بصمتـــه الفنية فـــي هذا المجـــال.. في 
صوره ونتاجـــه يتجلى موطن الجمال 
بالحيويـــة واإلبـــداع، خاصـــة  المفعـــم 
مناظـــر الطبيعـــة كالغـــروب والمناظـــر 
التي  تبرز فيها جمال مملكة البحرين.
“البـــالد” ألتقت الموهـــوب عبدالرحمن 

راشد المعيلي في هذا اللقاء.
حدثنا عن بدايتك مع العدسة؟ «

المصوريـــن  مـــع  كانـــت  بدايتـــي 
المحترفيـــن، حيث كنـــت أقضي معهم 
معظـــم الوقـــت فـــي رحـــالت التصوير 
ومشـــاهدتهم، وحينهـــا لـــم أكـــن أملك 
بالمشـــاهدة،  اكتفيـــت  بـــل  الكاميـــرا، 
الطبيعـــة،  صـــور  تجذبنـــي  وكانـــت 
ومنذ ذلـــك اليوم بدأت عنـــدي الهواية 
والمعرفـــة،  البحـــث  فـــي  واجتهـــدت 
العـــام  فـــي  كاميـــرا  أول  واشـــتريت 
2010  )كانـــون 100( مع أول راتب لي، 
وكانـــت رخيصـــة الثمـــن وأخـــذت في 
تعلم كافـــة األمور المتعلقـــة بالتصوير 
الفوتوغرافـــي كســـرعة الغلـــق، فتحـــة 
العدسة، حساســـية الضوء، وإعدادات 
اإلضـــاءة  وتوزيـــع  اليـــدوي  الوضـــع 
وأنواع العدســـات، وبعدها أخذت أول 
دوره في أساسيات التصوير مع فريق 

“بكســـل تييم”، واســـتفدت منها كثيرا، 
وبعدهـــا انضممت إلـــى تجمع مصوري 
شـــباب الخليـــج، وبعـــد ذلـــك كان البـــد 
مـــن تطوير أدواتي، فاشـــتريت كاميرا 

.”D700 كانون“
المناظر التي تستهويك أكثر  «

من غيرها، وما الكاميرا التي 
تستخدمها؟

كالغـــروب  الطبيعـــة  مناظـــر  تجذبنـــي 
والمناظر التي  تبرز فيها جمال مملكة 
البحريـــن الحبيبة/ واللحظات الجميلة 
مع األهـــل واألصدقاء، ونـــوع الكاميرا 
“كانـــون D700”. وأطمـــح فـــي شـــراء 
كاميـــرا 7D. وأيضـــا عنـــدي بعـــض من 
شـــعبية  األكثـــر  والعدســـة  العدســـات، 

.50mm
مميزات المصور الناجح؟ «

التصويـــر،  فـــي  مســـتواه  مـــن  يطـــور 
ويتقبـــل النقـــد والنصيحـــة، ويتبـــادل 
الخبـــرات، إضافـــة إلـــى مقدرتـــه علـــى 
توقيـــف اللحظة الجميلة ونقلها للناس 
لمشـــاهدتها، فهنـــا تكمـــن االحترافيـــة، 

وأهـــم شـــيء تقديم شـــيء يميزه عن 
غيـــره مـــن المصوريـــن. بمعنـــى. تكون 
عنـــده لمســـاته الخاصة وحســـه الفني 

الذي يميزه عن اآلخرين.   
هل تؤمن باستخدام الفلتر في  «

الكاميرا؟

بعـــض  أو  األماكـــن  بعـــض  فـــي  نعـــم 
األوقات تحتاج الستخدام الفالتر، كما 
أن الفالتـــر تعطي جماال أكثـــر للصورة 

في بعض األوقات. 
الصورة األقرب لك؟ «

فـــي   Garmisch بحيـــرة  صـــورة 
ألمانيـــا هـــي الصـــورة األقـــرب؛ بســـبب 
الجميلـــة  واأللـــوان  االنعكاســـات 

والسماء. 
هل شاركت في مسابقات؟ «

فـــي  أغلبهـــا  مســـابقات  فـــي  شـــاركت 
وسائل التواصل االجتماعي، وحصلت 
على المراكز األولى في ثالث مسابقات 
علـــى مســـتوى المملكة، مســـابقة العيد 
الوطنـــي “للحرس الوطني”، ومســـابقة 
الخيريـــة  للمؤسســـة  الشـــعبي  الـــزي 
الملكية، ومســـابقة أطفـــال القرقيعان،  
كمـــا شـــاركت فـــي مهرجـــان المراعـــي 

لتصوير الجمهور. 
طموحك في مجال التصوير  «

الفوتوغرافي؟

أطمح في أن تكون لي بصمة في إبراز 
أفضـــل مناظـــر بـــالدي للعالـــم، وكذلك 
زيـــارة أجمـــل المعالم في شـــتى البقاع 
للنـــاس،  لتصويرهـــا بعدســـتي ونقلهـــا 
يختـــص  بحرينـــي  فريـــق  وتأســـيس 
بتصوير المناظر الطبيعية حول العالم، 
حيث ســـأجمع في هـــذا الفريق محبي 
التصوير ومحبي السفر. وأطمح أيضا 

في تكوين مشروع خاص لي. 
هل تعتقد أن الدورات تساعد في  «

تطوير مهارات المصور؟

المصـــور  ألن  كبيـــر؛  وبشـــكل  نعـــم، 
يحتاج إلـــى التعمق في تعلم إعدادات 
التصويـــر ومواكبـــة المعـــدات، كمـــا أن 
الدورات تنمي القدرات، وتعلم الزوايا 
الصحيحـــة، وتفتح المجال الكتســـاب 

الخبرات والتعارف لتبادل الخبرات.
كلمة أخيرة. «

أشـــكر جريدة “البالد” على إتاحة هذه 
دور  فلإلعـــالم  وتشـــجيعها،  الفرصـــة 

كبير ومؤثر في مسيرة أي فنان.

عبدالرحمن راشد المعيلي

حذاِر من تراجع صحي أو مهني قد يفقدك 
الكثير.

تكثر الواجبات وتتزامن مع وضعك المالي الجيد.

تتحقق أمنياتك وتحصل على فرصة لدعم 
مؤهالتك.

تعود لتقوي فرص النجاح، وقد تجد نفسك 
متنقال إلى مكان آخر.

فترة صعبة السيما على الصعيد الشخصي في 
العمل. 

حذاِر من إهمال الوضع الصحي، وتجنب 
اإلرهاق.

ترتفع المعنويات وتتغير المعطيات إلى صالحك.

تسير األمور بشكل سريع وتبدأ بتنفيذ خطة أو 
مشروع. 

طاقتك سلبية وحظوظك معدومة. أنت بحاجة 
إلى الثقة.

تنتصر على الظروف بفضل مجهودك المستمر.

هدئ من روعك إنها فتره مشحونة ببعض 
المتاعب.

عليك أن تحاول إعادة األمور إلى طبيعتها وال 
تقلق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 أكتوبر

 1789
الرئيس األميركي جورج 

واشنطن يرسل التعديالت 
الدستورية المقترحة المعروفة 

باسم وثيقة 
الحقوق 

األميركية 
إلى الواليات 

إلقرارها.

 1919
الرئيس األميركي وودرو ويلسون يصاب بسكتة دماغية أدت إلى إصابته بشلل جزئي.

1925
جون لوجي بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز في العالم.

 1934
سقوط 1600 قتيل في إعصار في منطقتي أوساكا وكيوتو في اليابان.

 1941
الجيوش األلمانية تشن هجوما قويا على موسكو خالل الحرب العالمية الثانية.

 1948
حادث طائرة بوكن بروس المائية بالنرويج ونتج عنها مصرع 19 شخًصا.

أسامة الماجد

لـــم يقتصـــر تأثير جائحة فيروس كورونا على البشـــر فقط، لكنه 
امتد ليشـــمل أيضًا “إلمو وبســـمة وجاد” وأصدقاءهم من الدمى 
المتحركـــة األخـــرى فـــي برنامـــج “أهـــالً سمســـم”، فهـــذه الدمـــى 
هـــي شـــخصيات برنامـــج “أهـــال سمســـم”، الـــذي يمثـــل النســـخة 
العربيـــة لبرنامـــج األطفال األمريكي الشـــهير “افتح يا سمســـم”، 
وفي موســـمه الثانـــي، حّول البرنامج محتـــواه للتركيز على آثار 
الجائحة على األطفال وتعريفهم باألدوات الخاصة بالتعامل مع 

الحقائق المتغيرة من حولهم.
وتتضمـــن بعض الحلقات مكالمات مصـــورة عبر اإلنترنت، حيث 
تتجـــاذب الدمـــى المتحركـــة والضيوف أطـــراف الحديث بطرق 
ممتعـــة للترفيه أثناء فترة الحجـــر الصحي. وقال المنتج المنفذ 
لبرنامج “أهالً سمسم”، خالد حداد: “أشعر بالفخر ألنني أستطيع 
أن أوجه للطفل العربي برامج تعليمية ترفيهية، تســـاعدهم في 

مستقبلهم، ويكونون أذكى وألطف”.
ويستهدف “أهالً سمسم” األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 

إلى 8 ســـنوات، وبلغ عدد مشاهدي موســـميه األولين حتى اآلن 
3.5 مليون مشـــاهد في أنحاء منطقة الشـــرق األوسط. والهدف 
الرئيســـي للبرنامـــج هو إتاحة برامج ترفيهيـــة تعليمية لألطفال 

من النازحين ومن أبناء المجتمعات المستضيفة لهم.
ويجـــري حاليـــًا إنتـــاج الموســـم الثالث مـــن “أهالً سمســـم”، ومن 

المقرر أن يبدأ البث في فبراير2021

تعـــرض قنـــاة” البحريـــن لـــوول” في 
الســـاعة السادســـة والنصـــف  تمـــام 
مـــن مســـاء يـــوم الجمعـــة الموافـــق 
الكويتيـــة  المســـرحية  أكتوبـــر   9
“صاحي وأربعـــة نايمين” من بطولة 
مريـــم الغضبان، خليل زينيل، فتوح 
دخيـــل  شـــهاب،  محمـــود  محمـــد، 
الدخيل، حسين نصير، وقد عرضت 
المســـرحية ألول مـــرة العـــام 1979، 
حيـــث كان مـــن المقـــرر أن تعـــرض 
المســـرحية اليوم الجمعة 2 أكتوبر، 
ولكـــن نظرا للحداد علـــى أمير دولة 

الكويـــت الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 
الصباح طيب هللا ثراه، تم تأجيل العرض.

من جانـــب آخر بدأت القناة منذ يـــوم األربعاء الماضي  

فـــي عـــرض البرنامـــج التراثـــي “من 
تـــراث البحريـــن” فـــي تمام الســـاعة 
مســـاء  والنصـــف  عشـــرة  الحاديـــة 
واإلعادة فـــي اليوم الثاني في تمام 
الســـاعة الســـابعة والنصـــف صباحا، 
وكذلك عرض المسلســـل الكوميدي 
الشـــهير” عائلة بوجسوم” من بطولة 
شـــخصية  فـــي  القطـــان  حســـين 
بوجســـوم، موســـى الهزيم، عبدهللا 
القطـــان”  صالـــح  علـــي  الســـيفان، 
ومحمـــد  الدوســـري  عبدالوهـــاب 
المنيـــع، باإلضافـــة إلـــى عـــرض باقة 
من البرامج كمسلســـالت األطفال القديمة، والمباريات، 
وحفـــالت عيـــد العلم، والوصـــالت الغنائيـــة، واللقاءات 

الثقافية، وغيرها.

ممتعة ــرق  ــط ب ــت  ــرن ــت اإلن عــبــر  ــورة  ــص م مــكــالــمــات  ــج الــوثــائــقــيــة ــ ــرام ــ ــب ــ ــن ال ــ بـــاقـــة مـــخـــتـــارة م

دمى “أهال سمسم” تدعم األطفال نفسيا في أزمة كورونا “صاحي وأربعة نايمين” على “البحرين لوول”

مقهى الموت.. جديد البحرينية فاطمة النهام
خاص

صـــدر عـــن دار يافـــا العلميـــة للنشـــر والتوزيع فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية، 
المولود األدبي الثاني للقاصة البحرينية فاطمة النهام، وهو عبارة عن مجموعة 
قصصيـــة منوعة تحتوي علـــى قصص من أدب الميتافيزيقا )مـــا وراء الطبيعة( 
كمـــا اشـــتملت المجموعـــة على قصص مـــن أدب الفانتازيا. واحتـــوت أيضا على 
قصـــص اجتماعية مـــن البيئة البحرينية والعربية ومن البيئـــة األجنبية، تناولت 
مـــن خاللهـــا القاصة بعض التجـــارب لحاالت إنســـانية مثل فئة األيتـــام والعنف 
األسري والتشوه الخلقي والتنمر من المجتمع والفقر وتعدد الزوجات والصراع 
النفسي ما بين عدم تلبية حاجات تحقيق الذات والتقدير من اآلخرين. ساهمت 
الفنانة أمل خالد أمين برســـم لوحة الغالف وســـاهمت الفنانة أســـيل خالد أمين 

برسم اللوحات التعبيرية الداخلية للقصص مع الفنانة أمل خالد أمين.
ستتوفر المجموعة القصصية قريبا في المكتبات والمعارض الثقافية  «

بمملكة البحرين ومكتبات المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية 
الهاشمية قبل نهاية العام الجاري، كما ستتوفر على موقع المكتبة 

اإللكترونية البحرينية وموقع أمازون.

حثت النجمة بريتا زينتا 
الناس على إظهار التعاطف 

مع بعضهم البعض 
في ظل أزمة 

تفشي جائحة 
كورونا، وذلك 

من موقع 
اإلنستغرام، 

تحدثت فيه 
عن حياتها 
في اليوم 
الخامس 

من 
الحجر 

الصحي 
في دبي.
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الجونة السينمائي يكشف عن ملصق دورته الرابعة

أعلن مهرجان الجونة الســـينمائي عـــن موضوعه الرئيس 
وملصـــق دورتـــه الرابعة، التي ســـتقام فـــي مدينة الجونة 
هذا العام، بتصور “عالم األحالم”، ويحتضن مركز الجونة 
للمؤتمـــرات والثقافـــة – المســـاحة الثقافيـــة الفريـــدة من 
نوعها في المنطقة – فعاليات المهرجان وعروض سجادته 
الحمراء. االختيـــارات البصريـــة لتصاميـــم المهرجان هذا 
العـــام، مســـتوحاة من التنـــوع العرقي والثقافي لشـــعوب 
المنطقة، ممثلة في األطيـــاف المتنوعة للمواهب العربية 
والشـــرق أوســـطية الحالمة بأشـــكال جديدة مـــن الحياة، 

التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية. 
وقال انتشال التميمي مدير المهرجان: “ما أروع التواجد 
فـــي ريفييـــرا البحـــر األحمـــر الملهمـــة للعقـــول والحواس، 
والتـــي تخلـــق تجربـــة ممتعـــة فـــي حـــب الســـينما. هـــذا 
العـــام، هوية المهرجان مليئة باأللـــوان المبهجة والعناصر 
الثقافيـــة المنوعة، المتناغمة فيمـــا بينها؛ من أجل إيصال 
رســـالتنا إلـــى العالم. بينمـــا تعمل مدينة الجونة ســـحرها، 
وتكشـــف عـــن أحـــدث مســـاحاتها الفنيـــة مركـــز الجونـــة 

للمؤتمرات والثقافة”.
الرابعـــة  الـــدورة  تصـــور  الجونـــة  مهرجـــان  فريـــق  أعـــاد 
للمهرجـــان؛ للتغلـــب علـــى التحديات المفروضـــة المتعلقة 

بوبـــاء كوفيـــد 19-. يوفـــر المهرجان كل معايير الســـالمة 
للقاعـــات؛  التطهيـــر  وبروتوكـــوالت  للحضـــور  واألمـــان 
فـــي  وآمنـــة  ممتعـــة  مهرجانيـــة  تجربـــة  ضمـــان  ألجـــل 
الوقـــت ذاته. ســـيقام مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي فـــي 
مدينـــة الجونـــة في الفتـــرة ما بيـــن 31-23 أكتوبر 2020، 
بينما ســـتقام فعاليـــات منصـــة الجونة الســـينمائية، ذراع 
المهرجـــان الخاصـــة بالصناعة، في الفترة مـــا بين 25-29 

أكتوبر 2020.
مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة 

في منطقة الشـــرق األوســـط، يهدف إلى عرض مجموعة 
بالســـينما  الشـــغوف  للجمهـــور  المتنوعـــة  األفـــالم  مـــن 
والمتحمـــس لهـــا، وخلق تواصل أفضل بيـــن الثقافات من 
خـــالل فـــن الســـينما، ووصل صنـــاع األفالم مـــن المنطقة 
بنظرائهم الدوليين؛ من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل 
الثقافـــي. إضافـــة إلـــى ذلـــك، يلتـــزم المهرجان باكتشـــاف 
األصوات الســـينمائية الجديـــدة، ويتحمس ليكون محفًزا 
لتطويـــر الســـينما فـــي العالـــم العربي خصوصـــا من خالل 

ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

احتفلت المغنية ماديسون بير بمرور عام على شفائها من اضطراب  «
الشخصية الحدية والذي يدفع إلى االنتحار، وقالت عبر حسابها على 

إنستغرام: مرَّ عام على شفائي من إيذاء نفسي، لم أكن أتخيل بعد 
معاناة ومعركة طويلة وشاقة أن يأتي اليوم الذي أفخر فيه بتحقيق 

هذا اإلنجاز.
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جون ديفيد واشنطن: لن أعيش في جلباب ابي دانزل واشنطن
ــر نـــوالن ــوف ــت ــس ــري ــم الـــمـــبـــدع ك ــل ــي ــل ف ــط تـــحـــول مـــن العــــب كــــرة قــــدم األمـــيـــركـــيـــة إلــــى ب

عاد النجم األميركي الشــاب جون ديفيد واشــنطن ابن النجم الكبير دانزل 
واشــنطن إلــى بيتــه؛ بســبب انتشــار الوباء فــي الواليات المتحــدة والعالم 
وعلق والده النجم المحبوب بأن ”األمور عادت كما كانت في السابق اآلن“!

ظهـــر نجـــم فيلـــم Tenet فـــي حلقة 
الجمعـــة من اإلعالمي فـــي برنامجه 
”جيمـــي كيميـــل اليـــف“ وســـأله عـــن 
تجربته للرجوع والعيش في المنزل 
مـــع والديه مـــرة أخرى، وقـــال ”كنت 
أعيش بالفعل بســـالم فـــي بروكلين، 
ولكـــن منذ أن حدث هذا الوباء، كان 
عليك أن تعود إلى موطنك، وتعيش 
في المنزل مرة أخرى، أليس كذلك؟ 
خصوصا مـــع والدي الذي جعل مني 
القيـــام بأعمـــال روتينية فـــي المنزل 

كما السابق”.
“ال يمكـــن أن أصدق أنني أقوم بذلك 
العشـــاء،  لوقـــت  واالســـتعداد  اآلن، 
وخـــرج القمامـــة، وغيرهـــا“ لم أعش 
مـــع أهلي منـــذ فترة طويلـــة منذ أن 
تخرجت من المدرســـة الثانوية، كما 
تعلمون؛ لـــذا فقد كان علّي أن أنتقل 

إلى جذوري قليال“.
وأكـــد جون بأنـــه منذ صغـــره لم يرد 
االعتمـــاد على والده وال على اســـمه، 
لذلـــك قـــدم نفســـه باســـم ثـــاٍن غيـــر 
مرتبـــط بـــه بالرغـــم مـــن جعـــل ذلك 
غصبا عنـــك خصوصا ووالدك دينزل 
واشـــنطن، لكنني ال أود أســـتغل ذلك 
فـــي تقديـــم نفســـي، وال أكـــون فـــي 
ظـــل والـــدي الشـــهير، وقـــال الممثل 
األميريكـــي إنـــه اعتاد الكذب بشـــأن 
هويـــة والـــده الممثـــل الشـــهير دنزل 
واشـــنطن، “فقط ليشـــعر أنه طبيعي 
وســـط أقرانـــه“ وقـــال: ”كنـــت اقول 
ألصدقائـــي بـــأن والـــدي عامـــل بناء 
أو أنـــه ســـجين، فقـــط ألشـــعر بأنـــي 
أكتســـب مكانـــة فـــي الحيـــاة وعالم 
الفن من دون وســـاطة منه، وبالطبع 
هو يكره هـــذا األمر جدا وال يريدني 

االعتماد عليه أبدا“.
فـــي  كثيـــرة  أدوارا  قـــدم  ديفيـــد، 

السينما دون اإلشارة إلى والده مثل 
الناجـــح؛   BlackKklansman فيلـــم 
بســـبب أن صناع األفالم سيســـهلون 
عمله كثيـــرا إذا علموا أنـــه ابن دنزل 
معاملـــة  منحـــوه  وربمـــا  واشـــنطن، 
خاصـــة وأدوارا أكبـــر. وأضـــاف فـــي 
لقائه الذي نشر منذ أسبوعين تقريبا 
رأيـــت  أرى  ”كنـــت   GQ موقـــع  فـــي 
كيـــف كان النـــاس يتغيـــرون عندمـــا 
الكبيـــر  النجـــم  ابـــن  أننـــي  يعلمـــون 
دنزل واشـــنطن، حتى لو كنت ممثاًل 
جيًدا، كان الناس ســـيضعونني دوًما 
فـــي مقارنـــة مع والـــدي، لذلـــك كنت 
أحمي نفسي واحترم تاريخه“ وأكد: 
تاريـــخ  فـــي  ممثـــل  أعظـــم  “والـــدي 
صناعـــة األفـــالم، هو مـــن ألهمني أن 
أبدأ مســـيرتي الفنية واالعتماد على 
نفسي، وكان وال يزال أكبر الداعمين 

لي، وال تجوز المقارنة بيننا أبدا“.
حتى خمســـة أعوام مضـــت، لم يكن 
يعـــرف الفنان جون ديفيد واشـــنطن 
ممثالً على اإلطالق، وكان يدرك بأن 
والده كان شهيرا عندما كان في سن 
العاشـــرة أو الحاديـــة عشـــرة، يقول: 
كان  بأنـــه  أدركـــت  العمـــر  ذاك  ”فـــي 
يتمتـــع بشـــعبية كبيـــرة في الســـينما 
بـــاألدوار  يأتـــي  كان  النـــاس،  وعنـــد 
التـــي يقدمها لي المنزل“، لكن ديفيد 
اختار مســـارا آخـــر فـــي بدايته وهو 
ظـــل  فـــي  األميركيـــة،  القـــدم  كـــرة 
ابتعـــاده عـــن مفهـــوم االعتمـــاد على 
والده “لقد نجحت من خالل الجهود 
التي بذلتها شـــخصيا، والتي لم تكن 
على عالقة بأبـــي، كنت مجرد العب 
مـــع خوذته في الملعب، مع ســـماعي 
تعليـــق المعلـــق، وهو ينادي باســـمي 
ويقول: ”ابن واشـــنطن مـــن دينزل“، 
وكنـــت أفـــرح عندمـــا أكون شـــخصا 

عاديا عند الناس وأسمع “أنا ال أعرف 
من هو، ولكنه قادر على اللعب”، لكن 
مســـيرته مـــع الرياضـــة انتهـــت فـــي 
العـــام 2012 عندمـــا أصيـــب، وقـــرر 
االبتعـــاد النهائـــي! وهـــا هـــو ذا اليوم 
يعـــود إلى بيت والده ويعيش معهما 
بسبب الجائحة اإليجابية بحد رأيه، 
فهـــو يحـــس وكأنه طفـــل صغير مرة 

أخرى.
وعـــن دخوله مجـــال التمثيـــل كانت 
أحـــد  بـــأن  أخبـــر  عندمـــا  المفاجـــأة 
قـــدم  كـــرة  المنتجيـــن يريـــد العـــب 
برنامـــج  فـــي  للتقديـــم  أمريكيـــة؛ 
لحســـاب “إتـــش بـــي أو” يقـــول: ”لـــم 

أكن مســـتعدا لهذا األمـــر كليا، وكنت 
ســـأرفض العرض، لكنني في النهاية 

قبلت الدخول، وتم رفضي“.
النصيحـــة التـــي أخذتهـــا مـــن والدي 
هـــو أن أتعلم أساســـيات التمثيل من 
معهـــد معتمـــد فـــورا، وبالفعـــل قمت 
بذلـــك.  وأذكـــر عندما تحيـــن أوقات 
االمتحانات؛ فإني ال أعتمد على أبي 
أبـــدا“. وواصل التعليـــم حتى تخرج 
وقـــدم أعماال بعيدة جـــدا عن والده، 
حتـــى وصـــل إلـــى المخـــرج العبقري 
كريستوفر نوالن في فيلم ”تينيت“: 
التـــي  المحادثـــة  بالضبـــط  ”أذكـــر 
أجريتهـــا مـــع نـــوالن قبـــل أن نلتقي، 

وهو فيلم عبارة عن حدث هائل من 
الغرائـــب حول عكـــس الزمن، والذي 
األســـبوع  الســـينما  دور  فـــي  صـــدر 
الماضـــي وخـــارج فرضيـــة الخيـــال 
العلمـــي“، إن ما صنعه نـــوالن بالفعل 
هـــو نســـخته الخاصـــة ذات المفهوم 
العالي مـــن فيلم بوند، حيث يحاول 
عميـــال ســـريا منـــع مليارديـــرا، رجال 
مجنونا بالعظمة )الذي قدمه كينيث 

براناغ( من إنهاء العالم! 
الطريقة  إن  قــال  ذاتــه  نــوالن  ولكن 
التي يجب أن يتحرك بها في الفيلم 

ــب  ــواهــ تــــتــــجــــاوز مــ
المؤثرة  واشنطن 
فهو  الـــواضـــحـــة. 
ــل  يــــــحــــــســــــب كــ
ــى  ــتـ ــة وحـ ــ ــركـ ــ حـ
ــقــــة ســـيـــري  ــ ــري طــ

فــي الــفــيــلــم. يجب 
ــفــكــره  ب ــون  ــكــ ــ ت أن 
ــكــل  ــه ب ــ ــت ــ ــق ــ ــري وطــ

ــور الــغــريــبــة  ــ ــ األم
عنه  الـــمـــعـــروفـــة 
ــه،  ــ ــالمـ ــ وعـــــــن أفـ

إذا  ما  يقول حول 
أم ال:  الــفــيــلــم  فــهــم 

ــــى، كنت  ــقــراءة األول “حــرفــيــا فــي ال
وظننت  الحبكة،  فهمت  أنني  أظــن 
بالكامل  القدرة  أملك  قد  كنت  أنني 
ــور العمل  لــتــقــديــم الــعــمــل، ولــكــن فـ
السيناريو  مــن  بالضياع  أحسست 
أحــاول  ومــازلــت  التقديم،  وطريقة 

االستيعاب“!
فيلمـــه  واشـــنطن  جـــون  ويصـــور 
الجديـــد Malcolm & Marie حاليـــا، 
ملتزًمـــا باإلجـــراءات الوقائيـــة للحد 
مـــن انتشـــار كورونـــا في االســـتديو 
بعـــد تقديـــم فيلمه الجديـــد ”تينيت“ 
العالميـــة،  الســـينما  بعـــض دور  فـــي 
“تايمـــز”  صحيفـــة  ووصفـــت 
تبلـــغ  الـــذي  الفيلـــم،  اللندنيـــة 
مدته ســـاعتين ونصف الساعة 
كبيـــر  ســـينمائي  “فيلـــم  بأنـــه 
ومذهـــل ومبهـــج”، وأضافـــت 
“عادت السينما 

أخيرا“.

ترجمة طارق البحار
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تحدي إنترنت جديد يثير الذعر
انتحر  طــفــل  ــرة  أسـ تعيشها  فــاجــعــة 
جعلت  مخيفة،  رســالــة  تــرك  أن  بعد 
لعبة  السلطات في إيطاليا تعتقد أن 
قــد تكون  اإلنــتــرنــت  جــديــدة تجتاح 

السبب وراء الواقعة.
وقفز الطفل البالغ من العمر 11 عاما 
الذي  المبنى  في  العاشر  الطابق  من 
يــقــطــن فــيــه، فــي الــســاعــة الــواحــدة 
عثرت  غرفته  تفتيش  وبعد  صباحا، 
تركها  مخيفة  رسالة  على  السلطات 
لــوالــديــه عــلــى الــكــمــبــيــوتــر الــلــوحــي 

الخاص به.
“أحبكما  الرسالة  فــي  الطفل  وكتب 
ــي وأبــــي. يــجــب أن أتــبــع الــرجــل  أمـ

األسود صاحب الغطاء”.
وما أثار الصدمة أكثر، هو أن الطفل 
كان محبوبا وفي صحة جيدة ومن 
أنه  أي  متوسطة،  اجتماعية  طبقة 
لم يكن تحت تأثير أي ضغوطات أو 

تنمر.

التكهنات  المحققون  يستبعد  ولـــم 
إلى “تحديات  الصبي كان يشير  بأن 
خيالية  بشخصية  مرتبطة  مرعبة” 
ــاثــان  ــت، تـــدعـــى جــون ــرنـ ــتـ ــى اإلنـ عــل
غاليندو، وفقا لوسائل إعالم إيطالية.
متنكرة  غامضة  شخصية  وغاليندو 
يرتدي  البشر  يشبه  كلب  هيئة  فــي 
الــرأس، يتحدى األطفال  غطاء على 
وخطيرة  متطرفة  أعــمــاال  يـــؤدوا  أن 
بشكل متزايد، حتى تصل التحديات 

إلى حد االنتحار.
غاليندو  تــحــديــات  تــبــدأ  مــا  وعــــادة 
ــر عـــاديـــة إلــــى حـــد مــــا، مثل  ــأوامــ ــ ب
ــيــل” أو  ــل “اســتــيــقــظ فـــي مــنــتــصــف ال
المهام  لــكــن  مــخــيــفــا”،  فيلما  “شــاهــد 
غاليندو  يحث  إذ  تدريجيا،  تتصاعد 
الــالعــبــيــن عــلــى إيـــــذاء أنــفــســهــم أو 
مثل  مميت،  لخطر  أنفسهم  تعريض 
“الوقوف على حافة برج”، والتحدي 
ــو مــطــالــبــة الــمــســتــخــدم  ــر هــ ــ ــي األخــ

باالنتحار.
ابتكار  غــالــيــنــدو مــن  يــذكــر أن وجـــه 
وندد  االنتحار،  يعارض  مكياج  فنان 

بربط فنه بشخصية مثل غاليندو.
ــاد “غــالــيــنــدو” إلــى األذهـــان لعبة  وأعـ
انــتــشــرت  الـــتـــي  األزرق”  ــوت  ــحــ ــ “ال
العام  بشكل كبير على اإلنترنت منذ 
2015، ويتم خاللها تحديد 50 مهمة 
50 يــومــا، أخــطــرهــا حث  على مـــدار 
المستخدمين، وهم عادة من األطفال 

والمراهقين، على قتل أنفسهم.
يشار إلى أنه تم ربط “الحوت األزرق” 
بأكثر من 130 حالة انتحار بين صغار 
السن في مختلف أنحاء العالم، وفق 
ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

الكثير  فيه  الذي تخضع  الوقت  في 
المتحدة ألوامر  المملكة  من مناطق 
اإلغــالق، شكل مقطع فيديو صدمة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  لــرواد 
طــالــب   200 نـــحـــو  ــر  ــهـ أظـ أن  بـــعـــد 
يشاركون في حفل مغلق، من دون 
ــراءات الــوقــايــة من  أي مــراعــاة إلجــ

فيروس كورونا المستجد.
ووثـــــق مــقــطــع الــفــيــديــو مــشــاركــة 
نــحــو 200 طــالــب فـــي حــفــل أقــيــم 
بالقرب  مبنى  فــي  مشتركة  بغرفة 
البريطانية،  كوفنتري  جامعة  مــن 
ــوا فــي الــغــنــاء  ــاركـ إذ تــزاحــمــوا وشـ
والرقص، دون الحفاظ على التباعد 

االجتماعي أو ارتداء الكمامات.
ــم جــامــعــة  ــاســ ــ وقــــــــال مـــتـــحـــدث ب
عــلــى علم  الــجــامــعــة  “إن  كــوفــنــتــري 
إجـــراءات  ستتخذ  وإنــهــا  بالواقعة، 
ثبت  الــذيــن  الــطــالب  بحق  تأديبية 

أنهم خرقوا القواعد”.

“حفل جامعي” يثير 
الغضب في بريطانيا

يواجه أميركي عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين في تايلند، وذلك بعد أن نشر 
تعليقات انتقد فيها فندقا أقام فيه. وتمت مقاضاة األميركي، الذي يعمل في تايلند، 
 Sea“ يدعى  منتجع  بشأن  االنتقادات  العديد من  نشره  بعد  بارنز،  واسمه ويسلي 
View” في جزيرة كوه تشانغ، على اإلنترنت، خصوصا على موقع “تريب أدفايسور” 
الشهير. وفي انتقاداته، اتهم بارنز إدارة المنتجع بمعاملة الموظفين “كالعبيد”، مؤكدا 

أن مدير المنتجع كان “عدوانيا”، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وغير  قاسية  تشهير  حملة  “شن  الضيف  إن   ”Sea View“ منتجع  قال  جانبه،  من 
كانت  رســوم  دفــع  “رفــض  الضيف  أن  إلــى  منوها  الفندق”،  بسمعة  تضر  صحيحة، 
مقررة عليه، وتسبب في حدوث فوضى”. واعتقل بارنز لليلتين، هذا الشهر، ومن 

المتوقع أن يمثل أمام المحكمة 6 أكتوبر.

قــوارب   4 فــي  مخبأة  الحشيش  مــن  طنا   30 نحو  ضبط  اإلســبــانــيــة،  السلطات  أعلنت 
شراعية، في أكبر عملية نفذتها لضبط المخدرات في البحر. واعتقلت السلطات اإلسبانية 
من  جدا  ضخمة  كمية  حجزت  التي  المداهمة  هذه  في  وروسيا  بلغاريا  من  أشخاص   9
بيان  في  الضرائب  وسلطات  الشرطة  وقالت  “رويــتــرز”.  نقلت  ما  بحسب  الممنوعات، 
في  المتورطين  البلغارية  اإلجرامية  المنظمات  قادة  لكبار  اللوجستية  القدرات  “تضررت 
تهريب المخدرات بالسفن الترفيهية..”، وذلك بالنظر إلى ظروف وباء كورونا. وفي قضية 
العشرات من شبكة  )يوروبول(، األربعاء، توقيف  أخرى، أعلنت وكالة الشرطة األوروبية 
إجرامية مختصة في تهريب مخدر الكوكايين وغسيل األموال، وأوضحت أن المهمة تمت 

بنجاح بعد تعاون بين دول أوروبية عدة، وفي إطار التنسيق مع سلطات كولومبيا.

أميركي يواجه السجن.. النتقاده فندقا تايلنديا

إسبانيا تضبط 30 طًنا من الحشيش في 4 قوارب

أصبح اآلن بإمكان أصحاب الكالب في المملكة العربية السعودية االستمتاع بفنجان من القهوة برفقة حيواناتهم األليفة المحبوبة، في مقهى جديد “ باركينغ لوت”، وذلك 
ألول مرة في المملكة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــاف في  ــعـ تــالشــت آمــــال فــــرق اإلسـ
الــعــثــور عــلــى طــفــلــة طــمــرت تحت 
كومة من النفايات في مكب للقمامة 

بالهند.
وذكـــرت وكــالــة “فــرانــس بـــرس”، أن 
أيام   5 عناصر اإلسعاف شرعوا قبل 
من  البالغة  الطفلة  عــن  البحث  فــي 
العمر من 12 عاما، في مكب للنفايات 

في مدينة أحمد آباد غربي البالد.
وكانت نهيا فاسافا تجمع البالستيك 
القمامة يبلغ  والمعدن في كومة من 
ارتفاعها 25 إلى 30 مترا عندما انهار 

جزء منها مساء السبت.
وبحث عناصر اإلسعاف عن الضحية 
وكالب  المخّلفات  من  أطنان  وســط 
على  الممتد  المكّب  هــذا  في  شــاردة 

32 هكتارا.
ويعمل نحو 4 آالف هندي، من بينهم 
خطرة  ظــروف  في  كثيرون،  أطفال 
معادن  لجمع  النفايات  مكّبات  فــي 

مختلفة وبيعها.

ــخــمــســيــن مــن  فــــي الـــخـــامـــســـة وال
والدتها  ميراي شقة  ورثت  عمرها، 
السابعة في  ــدائــرة  ال فــي  الــواقــعــة 
عبر  بيعها  فّضلت  أنها  إال  بــاريــس، 

وكالة عقارية.
 لكن أثناء عملية تقييم العقار الذي 
ا، صادفت  اكتشفت أن له قبًوا سريًّ
ــاألوراق  ــ ــ ــراي حــقــيــبــة مــلــيــئــة ب ــيـ مـ
النقدية، تفوق قيمتها نصف مليون 

يورو )580 ألف دوالر(.
اختارت  المهولة،  الصدمة  وأمــام   
تتواصل  أن  المحظوظة  الــوريــثــة 
الفرنسية،  الشرطة  مع  الفور  على 
ألنها ال تعرف أصل تلك األموال وال 
الحقيبة  الشرطة  فنقلت  أصحابها، 
ــال إلــــى الــمــخــفــر، وفــتــحــت  ــ ــم ــ وال
البحوث  إلى فرقة  به  تحقيًقا عهد 
المتخصص  المالية  والتحقيقات 
فـــي تــبــيــيــض األمــــــوال، عــلــى أمــل 
في  الحقيبة  صــاحــب  أثـــر  اقــتــفــاء 

أقرب وقت ممكن.

طفلة تبحث عن قوتها.. 
فطمرت تحت القمامة

امرأة عثرت على كنز.. 
لكن “الفرحة مؤجلة”

أزيح الستار في ساحة ليستر بلندن، عن تمثال للساحر الصغير هاري بوتر وهو يطير 
مدرسة  في  الكويديتش  رياضة  ملعب  فوق   ،2000 نيمبوس  طــراز  من  مكنسته  على 
هوجوارتس للسحر. والتمثال المصنوع من البرونز يمثل بوتر كما جسده الممثل دانييل 
لفيلم  األول  العالمي  العرض  شهد  الــذي  المكان  من  خطوات  بعد  على  ويقع  رادكليف، 
“هاري بوتر وحجر الفيلسوف” )هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون( أول أجزاء السلسلة 
الشهيرة في نوفمبر 2001. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة “وسط لندن” لألعمال روس 
السينما”.  في  وبالطبع  والمسرح  األدب  في  بالغة  أهمية  بوتر  هــاري  “يمثل  مــورجــان 
وأضاف “نعرف أن هناك محبين لهاري بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم 

في وست إند وساحة ليستر”.

هاري بوتر يحّلق على مكنسته في لندن

من أسبوع 
الموضة في 

باريس )أ ف ب(

وينضم بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى من األفالم مثل لوريل وهاردي وماري بوبينز ومستر بين 
وبادينجتون ليكون جزءا من معرض “مشاهد في الساحة” السينمائي في ساحة ليستر. 

على  فيديو  ومقاطع  صور  انتشرت  أن  بعد  العالم،  صدمت  جديدة  مشاهد 
محطات  فــي  الصينيين  آالف  احتشاد  توثق  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
الــحــافــالت والـــقـــطـــارات، دون أي مــراعــاة لــقــواعــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي أو 
الذي ظهر في  المستجد،  الالزمة لتجنب عدوى فيروس كورونا  اإلجــراءات 
فيديو  مقطع  ووثق  الماضي.  العام  من  ديسمبر  في  الصينية  ووهــان  مدينة 
ازدحاما شديدا داخل محطة للحافالت في مدينة خفي، فيما احتشد اآلالف 
في الشوارع المؤدية للمبنى، وبدا األمر كما لو أن فيروس كورونا قد “انتهى” 
مدينة  بينها  من  مماثلة،  مشاهد  أخــرى  صينية  مدن  شهدت  كما  العالم.  من 
ووهان مهد الفيروس، إذ علق السكان أيضا في زحام مروري استمر لساعات. 
ويأتي هذا االزدحام الشديد في العديد من المدن، بالتزامن مع حلول اليوم 
الوطني الصيني ومهرجان منتصف الخريف، ما يمنح المواطنين عطلة لمدة 
أن  تتوقع  أنها  االثنين،  الحكومية،  الحديدية  السكك  أيــام. وذكــرت شركة   8
تتعامل مع 108 ماليين راكب. وحذرت وسائل اإلعالم الحكومية، األربعاء، 
الناس من أن الطرق السريعة ستشهد ذروة حركة المرور من الساعة 2 مساء 
إلى 11 مساء، إذ يتدفق الناس إلى المناطق السياحية في جميع أنحاء البالد.

الصين “تودع” كورونا بلقطة صادمة

ــد انـــتـــشـــار صـــــور تــظــهــر  ــعـ بـ
عــشــرات األفــيــال تبحث عن 
طعامها داخل مكب للنفايات 
باحثون  عثر  سريالنكا،  فــي 
ومواد  بالستيكية  قطع  على 
أخرى غير قابلة للهضم داخل 

بطون الحيوانات العمالقة، التي أصبحت بيئتها األصلية مهددة.
والتقط ثارمابالن تيالكسان، المصور المقيم في مدينة جافنا السريالنكية، 
صوًرا مؤثرة ألفيال تتمشى وسط مقالب القمامة، وتلتقط بعض األشياء 
ويعلق  اآلسيوي.  البلد  من  الشرقية  بالمقاطعة  أولوفيل  في  وذلك  ألكلها، 
تيالكسان على خطورة مكب النفايات المكشوف الذي يشكل مخاطر على 
من  قطيع  تعلم  الشرقية  المقاطعة  “في  قائالً:  سريالنكا،  حيوانات  أشهر 
األفيال البرية عادة غريبة. في اآلونة األخيرة شوهدت الحيوانات تبحث 

عن الطعام وسط القمامة”.

أفيال تأكل القمامة.. والبالستيك يستقر في بطونها

شخصية غاليندو الخيالية التي تحث 
األطفال على إيذاء أنفسهم
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