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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

أعرب ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة عن الفخر بوصول 
أعـــداد المتطوعين فـــي التجارب الســـريرية للقاح 
فيـــروس كورونـــا في البحرين إلـــى 7700 متطوع 
ومتطوعة، وقال ســـموه في تغريدة على حســـاب 

سموه على “تويتر” نفتخر بكم.
  إلـــى ذلك قالت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح “إن 
مملكة البحرين حققت إنجاًزا جديًدا باالنتهاء من 
اســـتكمال المرحلة المقررة لزيـــادة أعداد التجارب 
الســـريرية للقـــاح فيـــروس كورونـــا فـــي البحريـــن 
بنحـــو 1700 لقـــاح إضافـــي”، مثنيـــة علـــى الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحرين بقيادة ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأشادت الوزيرة بدور المتطوعين في األسبوعيين 
الماضيين في التجارب الســـريرية للمرحلة الثالثة 

مـــن اللقاح المحتمل والمـــدرج تحت مظلة منظمة 
الصحة العالمية لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأكـــدت أن البحرين فخورة بأبنائهـــا الذين بادروا 
بالتطـــوع من أجل اإلنســـانية ضاربيـــن بذلك أروع 
األمثلـــة فـــي العطـــاء، وكانـــوا جـــزًءا مـــن الجهود 

العالميـــة في معركـــة القضاء علـــى جائحة كورونا 
وذلك بمشاركتهم في المرحلة الثالثة من التجارب 
الســـريرية المعنية باختبار اللقاح المعطل ســـريرًيا 

لضمان فعاليته.
وأشـــارت الصالـــح إلـــى تطلعهـــا أن تتكلـــل جهـــود 
القائميـــن على هـــذه التجـــارب الســـريرية بالنجاح 
والوصول لنتائج مرضية ألجل اإلنســـانية حســـب 
مـــا هو مرجـــو منها، وأعربـــت الوزيرة عن شـــكرها 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة وتعاونها 

مع المملكة في هذه التجارب السريرية.
يذكـــر أنه قـــد تمت زيـــادة أعـــداد المشـــاركين في 
التجارب السريرية من قبل القائمين على التجارب 
الســـريرية للمرحلة الثالثة للقـــاح بنحو 1700 لقاح 
إضافـــي، إذ جـــاءت هـــذه الزيـــادة نظير ما شـــهده 
القائمـــون على التجارب من مهنية وكفاءة الفريق 
الطبي وكافة الكوادر الطبية والطواقم التمريضية 
في مملكة البحرين من خالل إدارة المرحلة الثالثة 

للتجارب السريرية في مملكة البحرين.

سمو ولي العهد للمتطوعين: “نفخر بكم”
أعــداد التجارب الســريرية لـ”كورونا” تصل الــى 7700 متطوع

المحافظـــة  محافـــظ  التقـــى 
الشـــيخ خليفـــه  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
الرئيس الفخري لجمعية البحرين 
لرعاية الوالدين، عدًدا من أعضاء 
جمعية البحريـــن لرعاية الوالدين 
وعدد مـــن رواد العمـــل التطوعي 
وذلـــك فـــي إطـــار إطـــالق جائـــزة 
ســـموه للعمل الخيري “وفاء ألهل 
)السادســـة(  بنســـختها  العطـــاء” 
لســـنة ٢٠٢٠ وللعام الحادي عشـــر 

على التوالي.
وأشار سموه إلى أن جائزة سموه 
في العمـــل الخيري تحـــت عنوان 
“وفـــاء ألهـــل العطـــاء” خصصـــت 
هـــذا العـــام لكوكبـــة مـــن الجهـــات 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  والكـــوادر 
عطائهـــا الخيـــري واإلنســـاني في 
فتـــرة مكافحـــة جائحـــة كورونـــا 

)كوفيـــد-١٩(، األمر الذي يعزز من 
مكانة المواطن البحريني وتفانيه 
المثمر ليعكس الرســـالة اإلنسانية 
وبنـــاء  المجتمعيـــة  والمســـؤولية 
الصورة النموذجية للعمل الخيري 
في المملكة، هذا وســـيقام الحفل 
االفتراضـــي للجائـــزة فـــي تاريخ 
٢٨ من أكتوبر الجاري، عبر تقنية 

االتصال المرئي.

سمو الشيخ خليفة بن علي: جائزة 
“وفاء ألهل العطاء” للمساهمين 

بالعمل الخيري خالل الجائحة
المنامة - بنا
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“الفريق الوطني”:  قللوا من المخالطة وال تحيوا المناسبات بالمنازل

تناقص األعداد نسبًيـا جـراء االلتـزام 

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( وليد المانع أننا “أنهينا بحمد 
هللا أول أسبوعين حتى األول من أكتوبر 
من حملة نلتزم للبحرين بتحسن مشهود 
دللت عليه النتائج بتناقص األعداد نسبًيا، 
ويعـــود ذلك اللتزام الجميـــع باإلجراءات 
جـــاء  الوقائيـــة.  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
ذلـــك فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي عقده 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد19-( ظهر أمس في مركز 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطان 

والتكاتـــف  المبذولـــة  الجهـــود  كل  أن 
المجتمعـــي يتطلـــب تجديـــًدا للعـــزم مـــن 
قبـــل الجميـــع لمواصلـــة تنفيـــذ الخطـــط 
الموضوعـــة للتصـــدي للفيـــروس، منوًهـــا 
بأهميـــة االلتزام من أجـــل البحرين بكافة 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصادرة، ووجوب االبتعاد عن التجمعات 

فـــي المناســـبات وتجنبهـــا كونهـــا إحـــدى 
إلـــى  إضافـــة  الحـــاالت،  زيـــادة  أســـباب 
ضرورة االبتعاد عن إقامة المناسبات في 
المنـــازل باختالفهـــا خـــالل هـــذه المرحلة 
وتجنـــب  الجـــاري،  أكتوبـــر   14 ولغايـــة 
بمحيـــط  وااللتـــزام  العائليـــة  التجمعـــات 

األسرة الواحدة فقط.

جانب من المؤتمر الصحافي

جولة داخل احدى الوحدات السكنية

وصف مدير عام بنك اإلســـكان خالد عبدهللا مشـــروع “دانـــات اللوزي” بأنه 
أحد المشـــروعات المميزة بواجهة بحيـــرة ومرافق متكاملة تعكس اهتمام 
وزارة اإلســـكان بجودة الحياة في مشاريعها اإلسكانية.  وأعلن خالل لقاء 
تعريفـــي وجولـــة في المشـــروع صباح أمـــس األربعاء عـــن اكتماله وأصبح 
مفتوًحـــا للراغبيـــن في الشـــراء، منّوًها فـــي الوقت ذاته إلـــى أن المصارف 
الوطنية، كشـــركاء في برنامج “مزايا”، قدمت عروًضا خاصة للراغبين في 

شراء وحدات المشروع بتمويل إضافي يزيد على 81 ألف دينار.

“دانات اللوزي” اكتمل بواجهة بحرية

الكويت ـ وكاالت

أصـــدر أميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــواف 
أمـــس  الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد 
ـــا بتزكيـــة نائب  األربعـــاء، أمـــًرا أميريًّ
الشـــيخ  الوطنـــي،  الحـــرس  رئيـــس 
ا  مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وليًّ
للعهـــد. وفق مـــا ذكرت وكالـــة األنباء 

الكويتية الرسمية “كونا”.
 وصّرح وزير شؤون الديوان األميري 
الشـــيخ علي جراح الصباح، أن أســـرة 
آل صبـــاح قـــد باركـــت تزكية صاحب 
الســـمو أميـــر الكويـــت الشـــيخ نواف 
األحمد، للشـــيخ مشـــعل األحمـــد وليا 
للعهـــد. والشـــيخ مشـــعل الصبـــاح هو 
الكويـــت. ومـــن  األخ األصغـــر ألميـــر 
المقـــّرر أن يتم إرســـال األمر األميري 
ولـــي  لمبايعـــة  األمـــة  مجلـــس  إلـــى 
العهد، اليوم الخميس، حســـبما ذكرت 

صحيفة “القبس” الكويتية.

أمير الكويت يزّكي 
الشيخ مشعل 

ا للعهد الصباح وليًّ
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ABC المنامة - بنك

 ،  ABC بنـــك  أعلـــن 
أن وكالـــة التصنيـــف 
“فيتـــش”  االئتمانـــي 
قـــد عدلـــت المنظـــور 
للتصنيف  المستقبلي 
للبنـــك  االئتمانـــي 
إلـــى  “ســـلبي”  مـــن 
“مســـتقر”، كمـــا ثبتت 

التصنيـــف االئتماني طويل األجل لســـداد اإلصـــدارات بالعملة األجنبية 
.)+bb( وتصنيف القدرة الذاتية بدرجة )+BB( بدرجة

“فيتش” ُتعدل تصنيف ABC  لـ “مستقر”

)07(

مواطنون متعافون: االحترازات الوقائية صّمام أمان
المنامة - بنا

أكد عـــدد من المواطنين المتعافين 
من فيروس كورونا أهمية االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  واتبـــاع 
والتعليمـــات الصادرة مـــن الجهات 
المختصـــة لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم 
فـــي تقليل عـــدد الحـــاالت اليومية 
وشددوا على ضرورة عدم التهاون 
والتراخـــي في تطبيـــق اإلجراءات 

صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  االحترازيـــة 
وسالمة الجميع، الفتين إلى أهمية 
لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود  تقديـــر 
البحريـــن التـــي وضعـــت مصلحـــة 
نصـــب  وســـالمتهم  المواطنيـــن 

األعين.
 وبيـــن المتعافـــون مـــن الفيـــروس 
تجربتهـــم النفســـية عنـــد إصابتهم 
بالفيـــروس وابتعادهم عن األســـرة 

التـــي  العـــزل  إجـــراءات  بســـبب 
تنطبق عليهم، سواء أكانت مشاعر 
خوف وقلق أم ابتعاد عن األســـرة، 
معتبريـــن أن الضـــرر النفســـي هـــو 
منـــه  يعانـــي  الـــذي  األشـــد  الضـــرر 
المصاب بفيـــروس كورونا، الفتين 
فـــي  التهـــاون  عـــدم  أهميـــة  إلـــى 
ويؤكـــد  االحترازيـــة.  اإلجـــراءات 
علـــي البنخليل وهـــو موظف يعمل 

خطـــورة  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 
فيـــروس كورونـــا الذي انتقـــل إليه 
بســـبب االختـــالط، وعـــن تجربتـــه 
يقـــول: “أصبـــت بالفيـــروس نتيجة 
المخالطـــة فـــي العمـــل، فرغـــم أننا 
نعمـــل بنظـــام أســـبوع بأســـبوع، إال 
أنني أصبت بالفيروس لعدم التقيد 
االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  التـــام 

)05(ونقلت العدوى إلى والدتي.
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الحد يضمن لقب دوري ناصر بن حمدبالخط نقرأ التاريخالوقوف في وجه تجاوزات إيران3 جوائز كبرى “الوافر”مأتم العريض:منع التجمعات
أكد رئيس مأتم العريض حسن  «

العريض أن جائحة كورونا التي 
تجتاح العالم تتطلب منا جميعا 

أن نأخذ الحيطة والحذر، من 
خالل االلتزام بالتباعد االجتماعي 

للتقليل من انتشار المرض وذلك 
باتباع اإلرشادات.

أعلن المصرف الخليجي التجاري،  «
عن ثالث جوائز كبرى متتالية 
لحساب “الوافر” وذلك للربع 

األخير من هذا العام، حيث سيتم 
السحب على 100,000 دينار 

لشهر أكتوبر، و100,000 دينار 
أخرى لشهر نوفمبر.

طالبت السعودية األمم المتحدة  «
بالوقوف في وجه التجاوزات 

والخروقات للمعاهدات الدولية 
من قبل إيران وخاصة االتفاق 

حول برنامجها النووي.صرح 
بذلك وزير اإلعالم بالنيابة، عصام 

بن سعد بن سعيد.

يقول شيخ الخطاطين في سوريا  «
محمد علي المولوي رحمه الله 

“إن أهمية الخط ليست مقتصرة 
على جوانبه الفنية والجمالية 

فقط، وإنما هناك أهمية قصوى 
أخرى له، وهي قراءة جزء كبير 
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أشـــاد وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحـــي 
بقرار مجلس الوزراء الســـعودي برفع 
التنســـيق  مجلـــس  رئاســـة  مســـتوى 
المشـــترك إلى أولياء العهـــود بالبلدين 
الشـــقيقين بمـــا يمثـــل عمـــق مـــا يربط 
والتنســـيق  الشـــقيقتين  المملكتيـــن 
المواقـــف  مختلـــف  ازاء  المشـــترك 
مـــن  وإيمانـــا  والتحديـــات  والقضايـــا 
البلديـــن  قائـــدي  الجالـــة  أصحـــاب 

البحرينيـــة  العاقـــات  بخصوصيـــة 
السعودية وتفردها كنموذج للعاقات 
والعربيـــة  الخليجيـــة  األخويـــة 

واإلسامية.
 وقال الوزير إن رفع مســـتوى رئاســـة 
مجلس التنســـيق المشترك إلى أولياء 
العهود بالبلدين الشقيقين يأتي تأكيدا 
علـــى خصوصيـــة وأهميـــة العاقـــات 
إطارهـــا  فـــي  الســـعودية  البحرينيـــة 

األخـــوي وتنميتها بمـــا يخدم تطلعات 
صاحـــب الجالة الملـــك وأخيه خادم 
الحرمين الشـــريفين، وإن رئاسة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وصاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية لمجلس التنسيق المشترك 
يمثل انطاقـــة أخرى لشـــكل التعاون 
المقبل وســـيفتح المزيـــد من مجاالت 
وقطاعات التعاون المشترك خصوصا 
وأن سموهما يمتلكان الرؤى والحكمة 
فـــي إدارة دفـــة االقتصـــاد والتنميـــة 
وتبنـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  كا  فـــي 
النمـــاذج واالســـتراتيجيات الناجحـــة 

التـــي أثمـــرت الكثيـــر مـــن االنجـــازات 
والتصـــدي للتحديـــات بفضـــل رؤاهما 

السديدة.
التعـــاون  علـــى  الوزيـــر  أثنـــى  كمـــا   
اإلعامـــي فـــي مختلف منصاتـــه بين 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، والذى استطاع 
هـــذه  وشـــكل  حقيقـــة  يعكـــس  أن 
العاقـــات األخويـــة المتميزة، مشـــيدًا 

بالتطلع المستمر نحو كل ما يعزز هذا 
التعاون وتنسيق المواقف الثنائية بما 
يخدم تطلعات المملكتين الشقيقتين.

والســعودية البحريــن  بيــن  العالقــات  لخصوصيــة  تأكيــد  الرميحــي: 

رئاسة أولياء العهود لـ “التنسيقي” سيفتح المزيد من أشكال التعاون
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رفع تمثيل “تنسيقي” السعودية والبحرين يدفع نحو التكامل
االقتصادية بالمجاالت  المشترك  العمل  نطاق  توسيع  خليفة:  بن  سلمان 

رفع وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
إلـــى  خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
مقـــام عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
ال خليفة، وولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بمناســـبة القرار الصـــادر من مجلس 
وزراء المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة خـــال جلســـته المنعقـــدة 

يوم أمـــس، الثاثاء، برئاســـة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود رئيس مجلس 
الجانـــب  مـــع  بالتباحـــث  الـــوزراء، 
رئاســـة  مســـتوى  لرفـــع  البحرينـــي 
إلـــى  المشـــترك  التنســـيق  مجلـــس 

أولياء العهود بالبلدين الشقيقين.
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  ونـــوه 
البلديـــن  يجمـــع  بمـــا  الوطنـــي 
والشـــعبين الشـــقيقين مـــن عاقات 
تاريخية مميـــزة وممتدة على كافة 
تلقـــاه  مـــا  إلـــى  مشـــيرًا  األصعـــدة، 
هـــذه العاقـــة مـــن اهتمـــام ورعاية 
مـــن صاحـــب الجالـــة ملـــك البـــاد، 

وأخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين 
والتـــي أثمـــرت عن توســـيع التعاون 
المشـــترك في كافة المجاالت ومنها 
والماليـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
رفـــع  بـــأن  معربـــا  واالســـتثمارية، 

التمثيل لمجلس التنسيق السعودي 
البحرينـــي ســـيعمل علـــى اســـتمرار 
تطويـــر التعـــاون الثنائـــي بما يحقق 
التطلعـــات المشـــتركة للبلديـــن نحو 
التكامـــل بما يحقـــق نموذجًا متفردًا 

في العاقات بين الدول.
وقـــال إن قرار رفع التمثيل لمجلس 
البحرينـــي  الســـعودي  التنســـيق 
العاقـــات  تعزيـــز  فـــي  سيســـهم 
االقتصاديـــة المميـــزة بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين ونتطلـــع لتوســـيع نطاق 
العمل المشترك بما يحقق مزيدًا من 
النماء واالزدهار للبلدين والشـــعبين 

الشقيقين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الزياني: دفع مسيرة التعاون مع السعودية الى آفاق أرحب
المشترك التنسيق  مــســتــوى  ــرفــع  ل الــتــبــاحــث  ــرار  ــق ب مــشــيــًدا 

أشـــاد وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
مـــن  الصـــادر  بالقـــرار  الزيانـــي 
العربيـــة  المملكـــة  وزراء  مجلـــس 
بالتباحـــث  الشـــقيقة  الســـعودية 
مع مملكـــة البحرين لرفع مســـتوى 
رئاســـة مجلس التنســـيق المشترك 
بالبلديـــن  العهـــود  أوليـــاء  إلـــى 
الشـــقيقين، ووصفـــه بأنـــه خطـــوة 
مهمـــة مـــن شـــأنها تعزيـــز عاقـــات 
األخوة والتعاون الثنائي وتنســـيق 
الجهـــود المشـــتركة لدفـــع مســـيرة 
التعـــاون إلى آفاق أرحب وأشـــمل 
لـــكل ما فيـــه خير وصالـــح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن الروابط 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة 
المملكـــة  الكبـــرى  والشـــقيقة 
علـــى  تســـتند  الســـعودية  العربيـــة 
وشـــائج القربى والمحبة والتقدير 
واالحترام المتبادل بين القيادتين 
والتاريـــخ  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
المشـــترك والمصير الواحد، وتمتد 
عبر سنوات من التعاون والتضامن 
والمساندة التامة ووحدة المواقف 
تجاه مختلف التحديات والظروف 

اإلقليمية والدولية.
التاريخيـــة  العاقـــات  “إن  وقـــال 
الراســـخة بيـــن البلدين الشـــقيقين 
تحظـــى بعنايـــة خاصـــة واهتمـــام 
كبير من لـــدن عاهل الباد صاحب 

الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه عاهـــل المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، استكماالً 
لمـــا أرســـاه األجـــداد واآلبـــاء مـــن 
أســـس  لترســـيخ  متينـــة  دعائـــم 
عاقات األخوة والمحبة المتبادلة، 
والتكامـــل  التعـــاون  وقواعـــد 
والترابـــط. وأكـــد وزيـــر الخارجية 
أن قرار مجلس الوزراء الســـعودي 
لرفـــع مســـتوى رئاســـة  بالتباحـــث 
إلـــى  المشـــترك  التنســـيق  مجلـــس 
ســـوف  بالبلديـــن،  العهـــود  أوليـــاء 
مســـار  علـــى  شـــك  بـــا  ينعكـــس 

عاقات األخوة والتعـــاون الثنائي 
بين البلدين الشـــقيقين لما يتحلى 
به كل مـــن ولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء، صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وأخيـــه ولـــي العهـــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، من حكمـــة بالغة ورؤية 
عصريـــة طموحة تواكـــب الحاضر 
المشـــرق  المســـتقبل  إلـــى  وترنـــو 

لألجيال القادمة.
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المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،  راشـــد  الشـــيخ 
امـــس، المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد الدولي 
الشـــرق  فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات 
الســـير  متقاعـــد  ركـــن  الفريـــق  األوســـط 
تـــوم بيكيت، بحضور رئيـــس األمن العام 

الفريق طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقـــاء، رحب الوزير بالســـير 
المتطـــور  بالمســـتوى  مشـــيدًا  بيكيـــت، 
الدولـــي  المعهـــد  إليـــه  وصـــل  الـــذي 

مجـــال  فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات 
األبحـــاث والدراســـات ودوره المتميز في 
تنظيـــم المؤتمـــرات الدوليـــة ذات األبعاد 
االســـتراتيجية، كمـــا اطلـــع معاليـــه علـــى 
القادمـــة،  للفتـــرة  المعهـــد  برنامـــج عمـــل 
تطويـــر  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  مؤكـــدًا 
التعـــاون المشـــترك بمـــا يحقـــق األهداف 

المرجوة.
مـــن جهتـــه، أعـــرب بيكيـــت عـــن شـــكره 

وتقديره لوزير الداخلية.

تطوير التعاون مع “الدولي 
للدراسات االستراتيجية”

الشيخ سلمان بن خليفة

علي الرميحي

سمو ولي العهد يتمنى التوفيق لولي 
العهد الكويتي لتزكيته من األمير

جـــرى اتصال هاتفي بين ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وأخيه الشـــيخ مشعل األحمد الجابر 

الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.
وخـــال االتصـــال، أعـــرب ســـموه عـــن أطيـــب 
تمنياته للشـــيخ مشـــعل األحمد الجابـــر الصباح 
بالتوفيق والســـداد بمناســـبة تزكيتـــه وليًا للعهد 
مـــن قبل صاحب الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمد 
الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة. 
متمنيًا سموه مزيدًا من التنمية واالزدهار لدولة 
الكويت الشـــقيقة. وأكد صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى عمـــق العاقات 
الثنائيـــة المتميـــزة بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 

الكويت الشـــقيقة، معربًا عـــن تطلعاته لمواصلة 
تعزيز هذه العاقات األخوية المتينة بما يســـهم 

فـــي فتح آفاق أوســـع فـــي مســـار العاقات بين 
البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
خـــادم  مـــن  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 

عاهـــل  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
ا على برقية سموه المهنئة  وذلك ردًّ
للمملكـــة  الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
فيهـــا  أعـــرب  الســـعودية،  العربيـــة 
خادم الحرمين الشريفين عن شكره 

الطيبـــة  ســـموه  لمشـــاعر  وتقديـــره 
ودعواتـــه الصادقـــة، متمنًيا له دوام 

الصحة والسعادة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء برقية 

أخيـــه  مـــن  مماثلـــة  شـــكر جوابيـــة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 

العربية السعودية الشقيقة.

سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين وولي عهده

الشيخ مشعل األحمد سمو ولي العهد

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابية من رئيس مجلس الســـيادة االنتقالي بجمهورية 
الســـودان الشـــقيقة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن 
البرهان، وذلك رًدا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جالته 

إليه في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان أخيًرا.

جاللة الملك يتلقى شكر البرهان

المنامة - بنا

رفع مستشـــار شـــؤون اإلعام بديوان ولي 
العهـــد عيســـى الحمـــادي إلـــى عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
الته انـــي  آيـــات  أســـمى  خليفـــة،  آل  حمـــد 
والتبريـــكات بمناســـبة القـــرار الصـــادر مـــن 
مجلـــس وزراء المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة خال جلســـته المنعقدة برئاســـة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، برفع مســـتوى رئاسة 
أوليـــاء  إلـــى  المشـــترك  التنســـيق  مجلـــس 

العهود بالبلدين الشقيقين.
 وأكـــد أن العاقـــات التاريخيـــة بين مملكة 
البحرين والشـــقيقة الكبرى المملكة العربية 
الســـعودية نمـــوذٌج للتعاون الثنائـــي القائم 
قوتهـــا  فـــي  تســـتند  عميقـــة  ركائـــز  علـــى 
إلـــى ثبـــات المواقـــف علـــى مـــر  ومتانتهـــا 

التاريخ ووحدة المصير المشـــترك، مشـــيًرا 
تتخـــذ  الثنائيـــة  العاقـــات  أطـــر  أن  إلـــى 
صـــوًرا عديدة لما يجمع البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين مـــن أواصـــر وروابـــط راســـخة 
تحظى بدعم واهتمام صاحب الجالة ملك 

الباد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين.
 ونـــّوه بـــأن القرار يعكـــس رؤى وطموحات 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين بفتح آفاق 

أوسع لمسارات أكثر ازدهاًرا.

فتح آفاق تعاونية أوسع مع الرياض

عيسى الحمادي



سمو الشيخ خليفه بن علي: البحرين قدمت أنموذجًا مشرًقا في صور العطاء

خفض نسبة الباحثات عن عمل وزيادة أعداد رائدات األعمال

جائـــزة “وفـــاء ألهـــل العطـــاء” للمســـاهمين بالعمـــل الخيـــري خـــال الجائحـــة

“األعلـــى للمـــرأة” يواصـــل تنفيـــذ برنامـــج اإلرشـــاد الوطنـــي للمـــرأة

التقى محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــه بـــن علـــي بـــن خليفـــه ال 
خليفه الرئيس الفخري لجمعية البحرين 
لرعاية الوالدين، عدًدا من أعضاء جمعية 
البحريـــن لرعاية الوالدين وعدد من رواد 
العمـــل التطوعي وذلك فـــي إطار إطالق 
جائزة ســـموه للعمـــل الخيري “وفاء ألهل 
العطاء” بنسختها )السادسة( لسنة ٢٠٢٠ 

وللعام الحادي عشر على التوالي.
فـــي مســـتهل اللقاء أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
بالمســـيرة الحافلة بالعطاء التي تشهدها 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
والتطوعـــي الرائـــد، وذلك بقيـــادة ودعم 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبـــدور الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ال  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة،  ومؤازرة ولـــي العهد نائب القائد 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد  كمـــا 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الجنوبيـــة 
مملكـــة  أن  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن 
البحريـــن قدمـــت أنموذجـــًا ُمشـــرقًا فـــي 
صـــور العطـــاء والتواصـــل والتالحـــم في 
العمـــل اإلنســـاني من خـــالل اإلســـهامات 
النبيلة والعطاءات المبذولة في المجالت 
الخيريـــة والوطنيـــة البـــارزة متمثلـــة في 
الكوادر الطبية والتطوعية واالجتماعية 
التـــي ســـطرت أروع االمثلة فـــي التطوع 

والعطاء.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن جائزة ســـموه في 
العمـــل الخيري تحت عنـــوان “وفاء ألهل 
العطـــاء” خصصت هذا العـــام لكوكبة من 
فـــي  التـــي ســـاهمت  الجهـــات والكـــوادر 
عطائهـــا الخيـــري واإلنســـاني فـــي فتـــرة 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد-١٩(، 

األمـــر الـــذي يعـــزز مـــن مكانـــة المواطـــن 
البحريني وتفانيه المثمر ليعكس الرسالة 
اإلنسانية والمســـؤولية المجتمعية وبناء 
الصـــورة النموذجيـــة للعمـــل الخيري في 
المملكة، هذا وســـيقام الحفل االفتراضي 
للجائزة في تاريخ ٢٨ من أكتوبر الجاري، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
موضحـــًا ســـموه أن هـــذه الجائـــزة تركت 
بصمـــة واضحـــة لمـــا القتـــه مـــن أصـــداء 
واســـعة على مختلف األصعـــدة والعربية 
رمـــوز  تكريـــم  خـــالل  مـــن  واإلقليميـــة 
العطـــاء من مختلـــف دول الوطن العربي 
والمختصـــة فـــي العمـــل التطوعـــي فـــي 
أو  للمؤسســـات  المجـــاالت ســـواء  كافـــة 

األشخاص.
من جانبه رئيس جمعية البحرين لرعاية 
الوالديـــن، أحمد البنا عن شـــكره وامتنانه 
يقدمهـــا  التـــي  الكريمـــة  الرعايـــة  علـــى 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة لرعايـــة ســـموه فـــي مختلـــف 

واالجتماعـــي  الخيـــري  العمـــل  مجـــاالت 
واإلنســـاني ورعايـــة كبـــار الســـن، مبيًنـــا 
أن جائـــزة ســـموه لهـــذا العام تجســـد هذا 
االهتمـــام والرعايـــة، والتـــي تصـــب فـــي 
تفعيـــل عجلة العمـــل التطوعي والخيري 
وتمكينـــه مـــن االنطالق بأهـــداف جديدة 
تصـــب فـــي مخرجـــات التنمية البشـــرية 

والمجتمعية للوطن العزيز.
من جانـــب أخر أعرب عضو جائزه ســـمو 

الشـــيخ خليفه بن علي آل خليفة “الوفاء 
ألهل العطاء” حســـن إبراهيـــم كمال، عن 
شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة 
الجنوبيـــة، على رعايتـــه الالمحدودة في 
دعـــم العمل الخيري فـــي مملكة البحرين 
، باإلضافـــة الى ما يقدمه ســـموه للجانب 
الخيـــري والتطوعـــي فـــي هـــذه الجائـــزة 
حيـــث كرمـــت هـــذه الجائـــزة العديـــد من 
الشـــخصيات البـــارزة في الوطـــن العربي 

العمـــل  مجـــال  فـــي  بأعمالهـــا  المعروفـــة 
التطوعـــي واالجتماعـــي والتـــي تجســـد 
الصـــورة النموذجيـــة للعمـــل الخيري في 

مملكة البحرين.
في ختـــام اللقاء، أشـــاد الحضـــور بالدور 
الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة في دعـــم المبـــادرات الخيرية 
واإلنســـانية في شتى الميادين لما لها من 

انعكاسات إيجابية على المجتمع.

نظم المجلس األعلـــى للمرأة لقاء تعريفيا 
افتراضيا حول “برنامج اإلرشـــاد الوطني 
حضـــره  إرشـــاد”،   e“ البحرينيـــة  للمـــرأة 
بالبرنامـــج  المشـــاركات  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
مـــن باحثـــات عـــن عمـــل ورائـــدات أعمال 
ومتقاعـــدات ينشـــدن التطـــور الوظيفـــي، 
إذ جـــرى تعريفهن بمفـــردات ومحاور هذا 
البرنامـــج وآليات تنفيذه وجدوله الزمني، 
إضافـــة إلـــى االســـتماع إلـــى احتياجاتهن 
تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا  وتصوراتهـــن 

البرنامج.
بيـــن  التـــوازن  مركـــز  مديـــرة  وقدمـــت 
الجنسين في المجلس األعلى للمرأة رانيا 

الجـــرف شـــرًحا عـــن هـــذا البرنامـــج، الذي 
يهدف لخفض نســـبة الباحثـــات عن عمل، 
ورفع نســـبة تكافؤ الفـــرص في التوظيف، 
ورفع نســـبة رائدات األعمال البحرينيات، 
وتشـــجيع المـــرأة للتوجـــه نحـــو الوظائف 
المرنـــة،  العمـــل  وفـــرص  التقليديـــة  غيـــر 
الرقميـــة  الرياديـــة  المشـــاريع  وتشـــجيع 
المبتكـــرة، إضافة إلى اســـتدامة مســـاهمة 
المرأة في االقتصاد الوطني بما يتماشـــى 
مـــع الظـــروف الراهنـــة، وتعزيـــز اســـتفادة 
المرأة البحرينية من التطبيقات والمواقع 

الرقمية.
وأشـــارت الجرف إلى أن البرنامج سيعمل 
على تزويد المشاركات بأحدث المعلومات 
عمـــل  ورش  خـــالل  مـــن  والمســـتجدات 

تفاعليـــة تطرح أهـــم المعـــارف والمهارات 
والخبـــرات النظرية والمهنيـــة، مع التركيز 
الحاليـــة  المتطلبـــات  علـــى  خصوصـــا 
والتغيـــرات  العمـــل  لســـوق  والمســـتقبلية 
بســـبب جائحـــة  يشـــهدها  التـــي  الكبيـــرة 

كوفيد - 19.
البرنامـــج  تنفيـــذ  آليـــات  أن  وأوضحـــت 
عمـــل  عقـــد ورش  إلـــى  إضافـــة  تتضمـــن 
افتراضيـــة، تنظيـــم محاضـــرات توعويـــة 
وتوجيـــه،  إرشـــاد  وجلســـات  افتراضيـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن شـــركاء المجلـــس األعلى 
للمرأة في هذا البرنامج هم مجلس التنمية 
“تمكيـــن”  العمـــل  وصنـــدوق  االقتصاديـــة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت الجرف في مستهل البرنامج 
فـــرص العمل الحر أو العمـــل الخاص التي 
يتســـارع الطلـــب عليهـــا حاليـــا مـــن قبـــل 
أصحـــاب األعمـــال والمشـــاريع مـــن جهـــة، 
جهـــة  مـــن  والخبـــرات  الكفـــاءات  وذوي 
أخـــرى، وأنـــه مـــن بيـــن األمثلـــة لمجـــاالت 
األعمال الحرة خدمات الترجمة، وصناعة 
وكتابـــة محتـــوى اإللكترونـــي، وخدمـــات 
التسويق اإللكتروني، وتصميم التطبيقات 

الذكية، والتصميم الجرافيكي وغيرها.
المشـــاركات  مداخـــالت  تضمنـــت  فيمـــا 
حـــول  حديـــث  التعريفيـــة  الجلســـة  فـــي 
توقعاتهـــن من هذا البرنامج، وكيف يمكن 

أن يســـاعدهن فـــي الحصـــول على فرصة 
عمـــل أو إطـــالق مشـــروع تجـــاري خـــاص 
وإجراء دراســـة الجدوى ودراســـة السوق 
والتوظيـــف وغيرها، واألعمـــال المرتبطة 
باإلنترنت، والمهارات اإللكترونية لمواكبة 

التغيرات في سوق العمل حالًيا، والتوسع 
في األعمال االفتراضية واالعتماد بشـــكل 
أكبر علـــى التقنيات الرقمية في اســـتمرار 
األعمال وأداء المهام لتســـهيل استمرارية 

األعمال ونشاط الحركة االقتصادية.

المنامة - بنا

المجلس األعلى للمرأة

سمو الشيخ خليفة بن علي

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية دور 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتباره أحد القطاعات المهمة في الدفع 
بعجلـــة التنميـــة االقتصادية، مشـــيرًا إلى إســـهامات التكنولوجيا والحلـــول التقنية 
المبتكـــرة والحديثـــة في تحفيز كافـــة القطاعات الحيوية األخرى بمـــا يحقق النمو 

االقتصادي ويسهم في الوصول إلى األهداف المنشودة. 
جـــاء ذلـــك لدى اجتماعه امس عن ُبعد مع الرئيس التنفيذي لشـــركة STC البحرين 
نزار بانبيله، ورئيس الشـــؤون الحكومية بالشركة الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، 
إذ نوه بأهمية مواصلة الجهود لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عبر 
توفير التســـهيالت كافة التي من شـــأنها أن تعزز عمل القطاع؛ كونه من أهم دعائم 

النمو االقتصادي. 

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزياني، رســـالة خطية من وزيـــر الخارجية 
المكلَّـــف بجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة، عمـــر قمرالديـــن إســـماعيل، أشـــاد فيهـــا 
بالتوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لتقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية لجمهوريـــة الســـودان جـــراء الفيضانات 
والســـيول التي اجتاحت عدًدا من الواليات في الســـودان الشقيق. كما أثنى وزير 
خارجية جمهورية السودان على توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والجهود اإلغاثية العاجلة 
التي قامت بها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لتخفيف األضرار على الشعب 
الســـوداني الشـــقيق جـــراء هـــذه الكارثـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام التقدم 

واالزدهار، ولعالقات البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
بتوجيه من محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، قام 
نائب محافظ الجنوبية عيسى الدوسري، بزيارة تفقدية ألحد المباني الذي تعرض 
للحريـــق بمنطقـــة الحجيات بالرفاع الشـــرقي، وذلـــك بحضور عدد من المســـؤولين 
بالمحافظـــة. وأكد نائب المحافظ حرص واهتمام ســـمو محافـــظ الجنوبية بمتابعة 
الوقائع كافة التي تشـــهدها المحافظة، وذلك من خالل توجيهاته الســـديدة لتوفير 
ســـبل األمن والســـالمة للمواطنيـــن والمقيمين كافة في مختلـــف مناطق المحافظة 
الجنوبية، منوًها بضرورة اتباع اشتراطات السالمة داخل المباني؛ من أجل الحفاظ 
علـــى األرواح والممتلـــكات. وأثنـــاء الزيارة، تفقـــد نائب محافـــظ الجنوبية األضرار 
الناتجة عن الحريق، مشـــيًرا إلى أن الجهات المختصة ستباشـــر اإلجراءات الالزمة 
لتأميـــن ســـالمة وصيانة المبنى، مشـــيًدا بالوقت نفســـه بجهود وســـرعة اســـتجابة 

اإلدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحريق.

قطاع االتصاالت يدفع التنمية االقتصادية

السودان يشيد بجهود البحرين اإلغاثية

صيانة المبنى المحترق في الحجيات

المنامة - بنا المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه 
رئيـــس هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي 
أبلغت ســـموه عـــن احتفـــال الهيئـــة بيوم 
الســـياحة العالمـــي عبـــر إطالق مشـــروع 
»صنع في البحرين«، وهي مبادرة مبتكرة 
جديـــدة تهدف إلى إعـــادة تصوير الهوية 
اليدويـــة  للحـــرف  البصريـــة والوظيفيـــة 
والصناعـــات التقليدية؛ كـــي تكون تعبيًرا 
حضارًيـــا ممتـــًدا يعكس الهويـــة الثقافية 
لمملكة البحرين، مؤكدًة ان هذا المشروع 
يعـــزز الحـــرف التقليديـــة كرافـــٍد للتنمية 
المســـتدامة، إذ تؤكـــد الهيئـــة عبـــر هـــذا 
المشروع التزامها بالثقافة وسيلة لتعزيز 

وتاريخهـــا  الحضاريـــة  البحريـــن  هويـــة 
العريـــق؛ من أجـــل صناعة فـــرص تنموية 
واعـــدة. وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة عـــن شـــكره وتقديـــره 
للشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة على 
ما تقـــوم به، والهيئة من أعمال وأنشـــطة 
إلبـــراز تاريـــخ وحضـــارة البحريـــن علـــى 

الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي وإلهدائها 
ســـموه منتـــج مـــن الفخـــار مـــن مشـــروع 
تطوير صناعة الفخار الذي ترعاه الهيئة.  
وعبـــرت الشـــيخة مـــي عـــن بالغ شـــكرها 
وتقديرها لســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
المســـتمر  لمســـاندته ودعمـــه  آل خليفـــة 

للهيئة في مختلف المجاالت.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشؤون الدبلوماســـية، الشيخ خالد 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن 
امـــس،  القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه 
فـــي  والباحـــث  الســـابق  الســـفير 
الشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون 

حمد العامر. 
وخالل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمد آل خليفـــة بالعامر، 
مشـــيًدا بجهوده الوطنية ومســـيرته 
الدبلوماســـية المتميـــزة طيلـــة عمله 
لســـنوات عديدة بـــوزارة الخارجية، 
مؤكـــًدا أنـــه كان نموذًجـــا لإلخـــالص 
والتفانـــي في العمل مـــن أجل تعزيز 
مصالـــح الوطن في كافـــة المجاالت 

ومختلـــف المحافـــل الدوليـــة، معرًبا 
عـــن اعتـــزازه بمـــا يقـــوم به مـــن دور 
مهم في التوعية بالقضايا الخليجية 
مـــن  يطرحـــه  مـــا  عبـــر  والعربيـــة 
تحليالت متميزة ودراســـات رصينة 
ومؤلفـــات هادفة تعكس ما لديه من 
خبـــرات كبيرة وثرية متمنيا له دوام 

التوفيق والسداد. 
مـــن جانبه، أعـــرب العامر عن خالص 
اعتـــزازه وامتنانه للدعـــم المتواصل 
الـــذي يحظـــى بـــه مـــن قبـــل معالـــي 
الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل 
خليفة، مؤكـــًدا أن هذا الدعم يدفعه 

دوما إلى مواصلة العمل والعطاء.

إعــادة تصويــر الحــرف اليدوية بيــوم الســياحة العالمي أشــاد بجهوده الوطنية ومســيرته الدبلوماســية المتميزة

إطــالق مشــروع “صنــع فــي البحـريــن” خالد بن أحمد: تحليالت السفير السابق العامر متميزة

األعلى للمرأة يواصل تنفيذ برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية 



“القـوتـي” يـدعــو المملكــة لالستفـادة مـن “قـوتهـا الناعمـة”
ـــــام عــــــــززت مــكــــــــانــتــهــــــــا الــعــالــمــيــــــــة ــلــســـ ــة ل ـــ ـــ ــي ــرام الــمــبــــــــادرات الــمــلــكــيــــــــة ال

اقترح اإلعالمي والباحث محمد القوتي تأســيس “مجلس للقوة الناعمة البحرينية” 
لترســيخ مفهــوم هــذه القــوة عملًيــا ورســم اســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة لهــا فــي 
مختلف قطاعات الدولة وخارجها، وأن يعتبر المجلس رؤية عميقة للتأثير  وتعزيز 
مكانــة مملكــة البحريــن بيــن دول العالــم وأن يكــون مرجعية رســمية لتقديــم الرأي 
والمشــورة الدبلوماســية للمملكــة، بما يســهم في دعــم خطواتها اقليميــا ودوليا في 

مختلف المجاالت.

وأكـــد القوتـــي في كتـــاب “القـــوة الناعمة 
أن  مؤخـــرا،  صـــدر  والـــذي  البحرينيـــة”، 
البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، نجحـــت فـــي تحقيـــق مكانة 
مرموقـــة ومؤثرة دوليا مـــن خال قيادة 
بـــكل  البحرينيـــة  للدبلوماســـية  جالتـــه 
جالتـــه  ومبـــادرات  واقتـــدار،  حكمـــة 
العديدة الرامية إلى نشـــر السام واألمن 
والتعايـــش بيـــن الشـــعوب، باالضافة إلى 
مبـــادرات رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
وجوائزه في مجاالت التنمية المستدامة 

ومبادرتـــه الخاصة بيوم الضمير العالمي، 
وجهـــود ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، في العديد من المجاالت، 
كلها أســـهمت فـــي تعزيز مكانـــة البحرين 

على المستويات كافة.
ويعد الكتاب هو األول من نوعه في هذا 
المجـــال، ويحتـــوى علـــى فصليـــن، األول 
بعنـــوان “القوة الناعمـــة وصناعة التأثير”، 
يتناول بشكل تحليلي ومنهجي اتجاهات 
السياســـية،  عالـــم  فـــي  القـــوة  تعريـــف 
ومصطلـــح “القـــوة الناعمـــة” ومصادرهـــا 

ومواردهـــا وركائزها ومؤشـــرات قياســـها 
وأدواتهـــا وطرق توظيفهـــا في المجاالت 
السياســـية والثقافيـــة واالعاميـــة، إلـــى 
جانـــب مفهوم القـــوة االلكترونية الناعمة 
والدبلوماســـية الرقمية كأحد أبرز أدوات 

الحرب الناعمة.
ويتضمن الفصـــل الثاني الذي جاء تحت 
عنوان “القوة الناعمـــة البحرينية”، رصدا 
وتحليـــا إلدارة صاحـــب الجالـــة الملـــك 

الخارجيـــة  السياســـة  لملـــف  الحكيمـــة 
خـــال  مـــن  البحرينيـــة  والدبلوماســـية 
مشـــروع جالته االصاحي، واستعراضا 
للجوائـــز والمبـــادرات التـــي تبنتها مملكة 
البحريـــن علـــى المســـتوى الدولـــي والتي 
تشـــكل ملمحـــا مـــن مامح الدبلوماســـية 
الناعمة ومن بينها، جائزة عيســـى لخدمة 
االنســـانية وجائـــوة اليونســـكو، وكرســـي 
وجائـــزة  األديـــان،  لحـــوار  حمـــد  الملـــك 

ســـمو رئيس الوزراء للتنمية المســـتدامة 
ومبادرة سموه باعان الخامس من ابريل 
يومـــا عالميا للضمير وبرنامج ســـمو ولي 
العهد للمنـــح الدراســـية العالمية، وجائزة 
ســـمو األميـــرة ســـبيكة بنـــت ابراهيـــم آل 

خليفة العالمية لتمكين المرأة، وغيرها.
كما تطـــرق الفصل الثاني إلـــى المنجزات 
الرياضيـــة  العالمية التـــي حققتها مملكة 
البحرين  بإنشـــاء حلبة البحرين  الدولية 

وجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة والتـــي أثمرت عن تحقيـــق الألثر 
والمكانـــة االقليميـــة والدوليـــة، الفتا إلى 
دور  الهويـــة البحرينية والفنون واالعام 
والدراما والشـــباب البحريني المتميز في 

دعم قوة البحرين الناعمة.
مـــن  علـــى مجموعـــة  الكتـــاب  ويشـــتمل 
التوصيـــات المهمـــة التي ترســـم خريطة 
تعزيـــز  مـــن  البحريـــن  تمكـــن  طريـــق 
االســـتفادة مـــن قوتهـــا الناعمـــة بالشـــكل 
الذي يخدم مصالحها، الســـيما وأن القوة 
الناعمـــة أصبحت اليوم أســـلوبا مهما في 
النفـــوذ  لزيـــادة  أساســـية  وأداة  التأثيـــر 
والحضـــور الفاعل الذي يـــؤدي إلى تعزيز 
سمعة الدولة وصورتها الذهنية ومكانتها 
، مؤكدا أن مملكة البحرين تمتلك العديد 
والثقافيـــة  السياســـية  المقومـــات  مـــن 
والتراثية والرياضية والفنية والكفاءات 
البشـــرية التـــي يمكـــن تحويلهـــا إلى قوة 

ناعمة فاعلة وملموسة.

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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سعيد محمد من  اللوزي

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
بشـــدة  واســـتنكرت  البحريـــن 
الحوثـــي  ميليشـــيات  محـــاوالت 
المدعومـــة مـــن إيـــران المتكـــررة 
للقيام بهجمات إرهابية تستهدف 
فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  زعزعـــة 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة والمنطقـــة، كان آخرهـــا 
طيـــار  دون  طائـــرة  إطـــاق 
)مفخخـــة( باتجـــاه مدينـــة نجران 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، وإطـــاق زورق مفخخ 
ومســـير عـــن بعـــد جنـــوب البحـــر 
األحمـــر، مؤكدة أن هـــذه األعمال 
العدائية الممنهجة تعكس إصراًرا 
واضًحا مـــن ميليشـــيات الحوثي 

على زعزعة األمن واالستقرار في 
المنطقة، وتعريض حياة المدنيين 

والماحة البحرية لخطر جسيم.
الخارجيـــة  وزارة  تؤكـــد  وإذ 
وقوف مملكـــة البحرين في صف 
واحد إلى جانـــب المملكة العربية 
وتضامنهـــا  الشـــقيقة  الســـعودية 
معهـــا ضـــد كل مـــن يحـــاول النيل 
فإنهـــا  واســـتقرارها،  أمنهـــا  مـــن 
اضطـــاع  ضـــرورة  علـــى  تشـــدد 
بمســـؤولياته  الدولـــي  المجتمـــع 
الميليشـــيات  هـــذه  ردع  تجـــاه 
اإلرهابية، ووضـــع حد النتهاكاتها 
الدوليـــة،  للقوانيـــن  المســـتمرة 
واتخـــاذ إجراءات حازمة ضد كل 

من يدعمها أو يمولها.

البحرين تدين جرائم الحوثيين الممنهجة ضد السعودية

“^” تدشن برنامًجا للتوعية بعنوان “إضاءة قانونية”
ــام ــف العـ ــة الموظـ ــال صفـ ــة انتحـ ــار غرامـ ــنة و100 دينـ ــس سـ الحبـ

أطلقــت صحيفــة البــالد برنامًجــا للتوعيــة القانونيــة والثقافــة األمنية بعنــوان “إضاءة 
قانونيــة”. ويســتضيف البرنامــج فــي كل يــوم محاميا لإلجابة عن ســؤال يهم المجتمع، 

وتسهم اإلجابة في تقديم المعلومة المفيدة.
وفـــي الحلقة األولى وّجهت “الباد” ســـؤاال 
عن المقصـــود بانتحال وظيفة أو صفة وما 
عقوبـــة ذلك، ورد المحامـــي خالد العلي بأن 
المقصود بجريمة انتحال صفة موظف عام 
هو قيام شـــخص مـــن العامـــة باالدعاء بأنه 
موظـــف عـــام أو مكلـــف بخدمة عامـــة وأن 
يكون الهدف من هذا الفعل إتمام جريمته.

وقـــدم مثاال علـــى ذلك بادعاء شـــخص أنه 
مأمـــور قضائـــي لتفتيش آخـــر وأخذ ما في 

حوزته من نقود.
وذكـــر أن قانون العقوبـــات ينص في المادة 

224 علـــى تجريـــم هـــذا الفعـــل، إذ يعاقـــب 
بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة أو بالغرامة 

التي ال تجاوز 100 دينار.
وأعد حلقات البرنامـــج 3 زماء بالصحيفة 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  وهـــم: 
والمحتوى اإللكتروني الزميل راشد الغائب، 
ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة 
الفيديـــو الزميـــل أحمد كريـــم وعضو فريق 

صحافة الفيديو الزميل إسماعيل السقاي.
وتبـــث الحلقـــات عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
التواصـــل  بوســـائل  ومنصاتهـــا  للصحيفـــة 

االجتماعي.
يشـــار إلى أن صحيفة الباد أطلقت هويتها 
اللفظيـــة لإلنتـــاج المرئـــي )البـــاد بمختلـــف 

األبعاد(.

“دانات اللوزي” اكتمل والحًقا “دانات البركة” في جنوسان

وصــف مديــر عــام بنــك اإلســكان خالد عبــدهللا مشــروع “دانــات اللوزي” 
بأنــه أحــد المشــروعات المميزة بواجهة بحيرة ومرافــق متكاملة تعكس 

اهتمام وزارة اإلسكان بجودة الحياة في مشاريعها اإلسكانية.

تمويل إضافي ضمن “مزايا”

وأعلـــن خال لقـــاء تعريفي وجولة 
في المشـــروع صباح أمس األربعاء 
مفتوًحـــا  وأصبـــح  اكتمالـــه  عـــن 
للراغبيـــن فـــي الشـــراء، منّوًهـــا في 
المصـــارف  أن  إلـــى  ذاتـــه  الوقـــت 
برنامـــج  فـــي  كشـــركاء  الوطنيـــة، 
خاصـــة  عروًضـــا  قدمـــت  “مزايـــا”، 
وحـــدات  شـــراء  فـــي  للراغبيـــن 
المشـــروع بتمويـــل إضافـــي يزيـــد 
علـــى 81 ألـــف دينـــار، حيـــث يمكن 
تقديـــم تمويل إضافي علـــى المبلغ 
واحتســـاب معـــدل أربـــاح مخفـــض 
يصل إلى 4 % في بعض العروض، 
وأنهم بذلك يمثلـــون الداعم األكبر، 
للمواطنيـــن  بـــل  للمشـــروع،  ليـــس 
الراغبيـــن فـــي الشـــراء مـــن خـــال 

العروض المشجعة.

عروض مشجعة للمشترين

وأشار إلى أن وزارة وبنك اإلسكان 
معنيان بتطوير مجتمعات ســـكنية 
تمثـــل طاقة إيجابية وتشـــجع على 
الرغـــدة  الحيـــاة  التفاعـــل وتوفيـــر 
وليس “تطوير مكعبات إســـمنتية”، 
متنفـــس  وجـــود  علـــى  فحرصنـــا 
كممشـــى وحديقة لألطفال وتوفير 
كافة الوســـائل لمجتمع آمن، عاوة 
على سهولة الوصول إلى المشروع 
ناحيـــة،  مـــن  خدماتـــه  وتكامـــل 
مـــن  االســـتدامة  علـــى  والتركيـــز 

ناحية أخرى، فتم توفير السخانات 
الشمســـية،  بالطاقـــة  تعمـــل  التـــي 
والنوافـــذ  الجـــدران  ومواصفـــات 
بمســـتويات عـــزل حـــراري، وكذلك 
مانـــع التســـرب، وكل ذلـــك توخًيـــا 
لاســـتدامة التي تتاقـــى مع رغبة 
المســـتفيدين، فيما تـــم التوقيع مع 
شركة “اللولو” لتقديم عروض على 
األجهـــزة  أي  البيضـــاء،  المنتجـــات 
المنزلية المتنوعة لمن سيسكن في 

دانات اللوزي.

ديناميكية القطاع الخاص

مـــن  الحضـــور  إلـــى  وتحـــدث 
وســـائل  وناشـــطي  اإلعامييـــن 
التواصـــل االجتماعـــي وعـــدد مـــن 
المدعويـــن بالقول: “تشـــاهد أمامك 
بحيرة تميز هذا المشـــروع، ومراكز 
لألســـرة  نوعيـــة  لحيـــاة  ومرافـــق 
نفكـــر  مـــا  أكثـــر  فهـــذا  البحرينيـــة 
فيـــه، وأكثـــر ما يؤنســـنا حيـــن نرى 
التنـــزه  يمارســـون  األســـرة  أفـــراد 
في الممشـــى ما يجعلنا نشـــعر بأننا 
أدينـــا مـــا أملنـــا فيـــه”، ناهيـــك عـــن 
أنـــه أحـــد المشـــاريع التـــي نفخر بها 
ونعتز بالشـــراكة بين بنك اإلســـكان 
والقطاع الخاص الذي وفر األرض، 
ونذكر هنا شركة انفينيتي كابتيال 
التـــي وفـــرت مســـاحة األرض فيما 
التمويل مـــن جانب بنك اإلســـكان، 
ونأمـــل أيًضـــا فـــي أن يدخـــل معنـــا 
أصحـــاب األراضـــي فـــي مثـــل هذه 

أيًضـــا سلســـلة  ولدينـــا  الشـــراكات، 
بمشـــاركة القطـــاع الخـــاص ومنهـــا 
فـــي  البركـــة”  “دانـــات  مشـــروع 
مـــع  الشـــراكة  وكذلـــك  جنوســـان، 
القطاع الخـــاص في مجال الطاقة، 
حيـــث يوفـــر المطـــورون الوحدات 
وتهتـــم الدولة بالجانـــب التنظيمي 
لـــه  الخـــاص  فالقطـــاع  والدعـــم، 
اســـتراتيجي  كتوجـــه  ديناميكيـــة 
للدولة ويدخل ضمن استراتيجيات 

وزارة اإلسكان.

الدولة كريمة مع مواطنيها

وزاد عبدهللا قوله: “توجيهات وزير 
اإلسكان المهندس باسم بن يعقوب 
القطـــاع  دور  علـــى  تؤكـــد  الحمـــر 
الخـــاص المهـــم في إيجـــاد الحلول 
مـــن خـــال الشـــراكة التي ســـتفتح 
المجال لدور أكبر مستقبًا”، مؤكًدا 
أن الظـــروف الطارئـــة، ســـواء فـــي 
مثـــل جائحـــة كورونـــا أم غيرها، أو 
في شأن ارتفاع أو انخفاض أسعار 
البتـــرول، فالقيادة الرشـــيدة مهتمة 

للمواطـــن، وعلـــى  الســـكن  بتوفيـــر 
الرغـــم مـــن اإلمكانيـــات المحدودة 
كالميزانيـــة  الكبيـــرة  والتحديـــات 
والديـــن العـــام واالقتـــراض، إال أن 
الدولـــة كريمة مـــع مواطنيها، وهذا 
مـــا رأيناها من خـــال برامج الدعم 
للقطاعات المتأثرة، فالمسؤولين لم 

يقصروا لألمانة”.

الوحدات والبنية التحتية 

وفـــي تفاصيـــل المشـــروع، تحـــّدث 
اإلســـكان”  “عقـــارات  عـــام  مديـــر 
المشـــروع  إن  قائـــا:  عبيـــد  إيـــاد 
ســـكنية  وحـــدات   303 يحـــوي 
بمقاســـات مختلفة، وتبلغ مســـاحة 
أراضيهـــا بيـــن 180 إلـــى 250 متـــًرا 
ومســـاحة البنـــاء تبلـــغ 240 متـــًرا، 
ويمتـــاز بالبحيـــرة التـــي ســـتحظى 
محميـــة  تعتبـــر  حيـــث  بالتطويـــر 
طبيعيـــة، وتتوافـــر فـــي المشـــروع 
كل الخدمـــات والمرافـــق كالكهرباء 
والمـــاء وشـــبكة المجـــاري، فقـــد تم 
إنشـــاء محطـــة معالجـــة للمجـــاري 

بكلفة مليون دينار، وتتيح المحطة 
خاصـــة اســـتخدام الميـــاه المعالجة 
في ري المســـاحات الخضراء داخل 
المشـــروع، وهنـــاك مرافـــق أللعـــاب 
 700 بطـــول  وممشـــى  األطفـــال 
علـــى  الســـكان  لتشـــجيع  كيلومتـــر 
ممارســـة الرياضـــة، ومركـــز تجاري 
تـــم توقيـــع عقـــد ابتدائـــي إلنشـــائه 
مع شـــركة “اللولو” وسيكون جاهًزا 
كمـــا هـــو متوقـــع مـــع نهايـــة العـــام 
2021، باإلضافـــة إلـــى وجـــود مقاه 
ومرافـــق خدمية متنوعـــة ما يعني 
المثالـــي،  للســـكن  مشـــروع  إيجـــاد 
وتحتـــوي الوحدة على 4 غرف نوم 
وصالـــة ومطبخين ومـــرآب مزدوج 
لســـيارتين، فيما تم اختيـــار أفضل 
أنـــواع المـــواد للتشـــطيب النهائـــي 

وهي مواد صديقة للبيئة.
وبالنســـبة لتصريـــف ميـــاه األمطار، 
فهناك تعاون بين البنك والمشـــروع 
األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق  وإدارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني حيث تم تصميم الشوارع 

بحيـــث يتم تصـــرف ميـــاه األمطار 
في البحيرة، وكما هو معروف، فإن 
قنـــوات األمطـــار فـــي مدينـــة حمد، 
توصـــل ميـــاه األمطـــار إلـــى بحيرة 

اللوزي.
 مـــن جهتـــه، اقتـــرح ممثـــل مجلس 
بلدي الشـــمالية ياسين زينل تنظيم 
لقـــاء مـــع رئيس وأعضـــاء المجلس 
للحديـــث حـــول المشـــروع بكامـــل 
المجلـــس  وأن  ســـيما  ال  تفاصيلـــه 
مـــن  وطلبـــات  تســـاؤالت  يتلقـــى 
فـــي  يرغبـــون  الذيـــن  المواطنيـــن 
الحصـــول على معلومات كافية عن 

المشروعات السكنية.
جديـــر بالذكـــر، أن قائـــد الحـــرس 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  الملكـــي 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد بن عيســـى آل خليفة، دّشـــن 
المشـــروع فـــي شـــهر مـــارس مـــن 
العـــام 2018، وتبلغ كلفته 19.500 

مليون دينار.

جولة داخل إحدى الوحدات السكنية مدير عام بنك اإلسكان خالد عبالله يتحدث حول المشروع
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خالد العلي

محرر الشؤون المحلية

محمد القوتي



أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وليـــد المانع أهميـــة مواصلة 
االلتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين 
وذلـــك حتى الرابع عشـــر من شـــهر أكتوبر 
الجاري، مع وجوب االبتعاد عن التجمعات 
فـــي مختلف المناســـبات للحد من انتشـــار 

الفيروس.
وقال وكيل وزارة الصحة إننا أنهينا بحمد 
هللا أول أســـبوعين حتى األول من أكتوبر 
من حملة نلتزم للبحرين بتحســـن مشهود 
دللت عليه النتائج بتناقص األعداد نسبًيا، 
ويعـــود ذلك اللتـــزام الجميـــع باإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( ظهر اليوم 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
ودعـــا المانع إلـــى مواصلة االلتـــزام بلبس 
الكمامـــات خارج المنـــزل في كل األوقات، 
وعـــدم الخـــروج إال للضرورات المعيشـــية 
مـــع مراعـــاة معاييـــر التباعـــد االجتماعي، 
وكذلك الحد من التواصل االجتماعي بعد 
العـــودة مـــن مقـــرات العمل خارج األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطاق المعتـــاد والمحدود، مع التقيد 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 

الصادرة من الجهات المعنية.
ونـــوه المانـــع بأنـــه مـــن الضـــروري وضـــع 
بمـــا  اعتبـــار  كل  فـــوق  الوطـــن  مصلحـــة 
يســـهم في دعم الجهود المبذولة من كافة 
أبنـــاء البحرين عبر االلتزام، فالمســـؤولية 
التحلـــي  الجميـــع  علـــى  تحتـــم  الوطنيـــة 
التعليمـــات  مخالفـــة  وعـــدم  بالمســـؤولية 
الهادفة للتصدي لفيروس كورونا؛ فصحة 
وسالمة الجميع أولوية ال ُيسمح بالتهاون 

فيها في كل الظروف، مشيًرا إلى أن هناك 
عدًدا من اإلجراءات القانونية التي سيتم 
اتخاذها مع المخالفين للتعليمات الصادرة 
الطبـــي والجهـــات  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 

المعنية.
واستعرض المانع المعدل الشهري للحاالت 
القائمـــة منذ بـــدء الجائحـــة، حيث أوضح 
أن معدل الحاالت القائمة الشـــهري بلغ في 
مـــارس الماضي 126 حالـــة، وازداد ليصل 
إلـــى 3356 فـــي مايـــو ليرتفـــع بعدهـــا في 
يونيو إلى 5272 تزامًنا مع عيد الفطر وما 
رافقه مـــن تراخي فـــي االلتـــزام بالتدابير 

الوقائية واإلجراءات االحترازية.
وبّيـــن المانع أن المعدل الشـــهري للحاالت 
القائمـــة فـــي يوليـــو شـــهد انخفاًضـــا ليبلغ 
انخفاضـــه  فـــي  واســـتمر  حـــاالت،   4106
فـــي أغســـطس ليصـــل إلـــى 3109 حاالت 
قائمـــة، ومع التهـــاون مجدًدا فـــي االلتزام 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصادرة، ارتفعت الحاالت بشـــكل قياسي 
في سبتمبر لتبلغ 5715 حالة قائمة، وذلك 
بعـــد موســـم عاشـــوراء مباشـــرة، مؤكـــًدا 
مرتبطـــة  القائمـــة  بالحـــاالت  الزيـــادة  أن 

بالمناسبات والتجمعات التي تصاحبها.
نشـــهد  بـــأال  تطلعـــه  عـــن  المانـــع  وأعـــرب 
مجـــدًدا  القائمـــة  الحـــاالت  فـــي  ارتفاًعـــا 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة حفاًظـــا علـــى صحـــة 
وســـالمة الجميع، مجـــدًدا الدعوة لاللتزام 
من أجـــل البحرين عبر المشـــاركة الواعية 
فـــي كافة اإلجراءات االحترازية لمواصلة 
البنـــاء علـــى ما تحقق في جهـــود التصدي 
للفيـــروس، وذلـــك بالتـــزام الجميـــع خالل 

هذه المرحلة.
واســـتعرض المانع إجمالي أعداد اإلشغال 
فـــي مراكز العـــزل والعالج، حيـــث أوضح 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  أن 
والعالج تبلغ 7642 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال 
منهـــا 1137 ســـريًرا بنســـبة تبلـــغ 14.9% 
مـــن الطاقـــة االســـتيعابية، في حيـــن تبلغ 

إجمالـــي  مـــن   93.4% المتعافيـــن  نســـبة 
الحاالت القائمة، ونســـبة الوفيات 0.36% 
مـــن الحـــاالت القائمـــة. كمـــا أن 3471 مـــن 
الحـــاالت القائمة تم تطبيق العزل الصحي 
المنزلـــي االختيـــاري عليهـــا لعـــدم ظهـــور 
األعـــراض عليهـــا وتطابقهـــا مـــع الشـــروط 

المحددة لهذا النوع من العزل.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا المقدم طبيب مناف القحطان  إنه 
بعـــد النجاح الذي حققتـــه مملكة البحرين 
بإنهائهـــا المرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب 
الســـريرية بمشـــاركة 6000 متطوع في 6 
أسابيع، نفخر اليوم بوصولنا إلى أكثر من  
1600 متطـــوع إضافـــي بعد زيـــادة حجم 
التجارب السريرية في البحرين بناًء على 

رغبة القائمين عليها. 
وأوضـــح القحطانـــي أنـــه بالوصـــول إلـــى 
7600 متطـــوع يكـــون العـــدد المتبقـــي قد 
شـــارف علـــى االكتمـــال ما يعكـــس الحس 
مـــن  المتطوعيـــن  قبـــل  مـــن  المســـؤول 

مواطنين ومقيمين في مملكة البحرين.

لمـــن يرغـــب  الدعـــوة  القحطانـــي  وجـــدد 
فـــي التطوع مـــن أجـــل اإلنســـانية بانتهاز 
الفرصة والمبادرة بالتوجه مباشـــرة لمركز 
المعـــارض  بـــأرض  الســـريرية  التجـــارب 
والمؤتمـــرات، القاعة 4، وذلك من الســـاعة 
8 صباًحـــا إلـــى 8 مســـاًء يومًيـــا، مؤكًدا أن 
المتابعـــة مســـتمرة لكافـــة المتطوعين من 
قبـــل الفريـــق الطبي وســـتمتد لـ 12 شـــهًرا 
الســـياق  وفـــي  أول جرعـــة.  تاريـــخ  مـــن 
ذاتـــه، دعا القحطانـــي المتعافيـــن بالتبرع 
ببالزما النقاهة وذلك للمساهمة في عالج 

الحاالت القائمة بفيروس كورونا.
وأكـــد القحطاني أن كل الجهـــود المبذولة 
تجديـــًدا  يتطلـــب  المجتمعـــي  والتكاتـــف 
للعـــزم مـــن قبـــل الجميـــع لمواصلـــة تنفيذ 
الخطـــط الموضوعـــة للتصـــدي للفيروس، 
منوًهـــا بأهمية االلتزام مـــن أجل البحرين 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 
الصـــادرة، ووجوب االبتعاد عن التجمعات 
المناســـبات وتجنبهـــا كونهـــا إحـــدى  فـــي 
أسباب زيادة الحاالت، إضافة إلى ضرورة 
االبتعاد عن إقامة المناســـبات في المنازل 
باختالفهـــا خـــالل هـــذه المرحلـــة ولغايـــة 

14 أكتوبـــر الجـــاري، وتجنـــب التجمعـــات 
العائلية وااللتزام بمحيط األسرة الواحدة 

فقط.
وســـالمة  صحـــة  إن  القحطانـــي  وقـــال 
الجميـــع يجـــب أن تكـــون أولويـــة قصوى 
لـــدى الجميـــع، فنحـــن نعيـــش جنًبـــا إلـــى 
جنـــب فـــي مجتمـــع واحـــد، والتـــزام فـــرد 
واحد يحمي أســـرة كاملة، وبحماية أسرة 
نحمي محيًطا اجتماعًيا بالكامل، وبالتالي 
نحمي وطننا، ومن الواجب علينا أن نضع 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونلتزم بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت استشـــارية األمراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( الدكتـــورة جميلـــة الســـلمان 
أن كل فـــرد من المجتمع بوعيـــه والتزامه 
واستشـــعاره لخطـــر التهـــاون بإمكانـــه أن 
يكـــون عامل نجـــاح في دعـــم كافة جهود 

التصدي لفيروس كورونا.
وأضافـــت الســـلمان أن هدفنـــا واحد وهو 
حفظ صحـــة وســـالمة الجميـــع وبتكاتفنا 

والتزامنا من أجل البحرين نستطيع بلوغ 
الهـــدف، مجـــددة التحذير مـــن التجمعات 
فـــي المناســـبات المختلفـــة، فهـــي إحـــدى 
أســـباب الزيـــادة المضطـــردة األخيـــرة في 
الحـــاالت القائمـــة كمـــا بينـــت احصائيـــات 

المعدالت الشهرية للحاالت القائمة.
إحيـــاء  تجنـــب  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
جميع المناســـبات أو إقامتهـــا في المنازل، 
وااللتزام بالحد مـــن التواصل االجتماعي 
بعد العودة من مقرات العمل خارج األسرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 

في النطاق المعتاد والمحدود.
مـــن  التحذيـــر  بـــأن  الســـلمان  ونوهـــت 
التجمعـــات فـــي األماكـــن العامـــة ال يبيـــح 
التجمـــع فـــي المنـــازل واألماكـــن الخاصة، 
فالهـــدف هو تقليل عدد المخالطين وعدم 
انتقـــال العـــدوى وزيادة الحـــاالت القائمة، 
للبحريـــن  االلتـــزام  الجميـــع  مـــن  راجيـــة 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة لغايـــة الــــ 

14من أكتوبر الحالي.
االلتـــزام  يجـــب  أنـــه  الســـلمان  وبينـــت 
بلبـــس الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل 
األوقـــات، وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورات 
المعيشـــية، مـــع ضـــرورة تطبيـــق معاييـــر 
التباعـــد االجتماعـــي خالل هـــذه المرحلة، 
مشـــيرًة إلى أن جميـــع التعليمات الصادرة 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أو الجهـــات 
ذات العالقـــة هـــي مـــن أجل حفـــظ صحة 
وسالمة الجميع، ومخالفة هذه التعليمات 
مـــن  لعـــدد  فيهـــا  المتهاونيـــن  ســـتعرض 

اإلجراءات القانونية.
وجددت السلمان الدعوة لاللتزام والتقيد 
بكافة التعليمات، فصحة وسالمة الجميع 
أولويـــة قصـــوى ال يمكـــن التهـــاون فيهـــا، 
فـــي  تســـتمر  الصحـــة  وزارة  أن  مضيفـــًة 
جهودها للوصول المبكـــر للحاالت القائمة 
والمخالطيـــن مـــن خـــالل توســـيع نطـــاق 

وأعداد الفحوصات.

المنامة - بنا

“الفريق الوطني”:  قللوا من المخالطة وال تحيوا المناسبات بالمنازل
ــا جـــــراء االلــــتــــزام فـــي األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن ــًي ــب ــس تــنــاقــص األعـــــــداد ن

مواطنون متعافون: “كوفيد 19 “خطير واالحترازات الوقائية صّمام أمان
ــل الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي ــبـ ــوى مــــن قـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــالـ ــات عـ ــ ــدمـ ــ رعــــايــــة مـــتـــمـــيـــزة وخـ

أكـــد عـــدد مـــن المواطنيـــن المتعافيـــن 
مـــن فيـــروس كورونـــا أهميـــة االلتـــزام 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  كافـــة  واتبـــاع 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
المختصـــة لمـــا لهـــا مـــن دور هـــام فـــي 
تقليـــل عدد الحـــاالت اليومية وشـــددوا 
على ضـــرورة عـــدم التهـــاون والتراخي 
في تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية بما 
يحفـــظ صحة وســـالمة الجميع، الفتين 
الوطنيـــة  الجهـــود  تقديـــر  أهميـــة  إلـــى 
لفريـــق البحريـــن التي وضعـــت مصلحة 

المواطنين وسالمتهم نصب األعين.
الفيـــروس  مـــن  المتعافـــون  وبيـــن   
إصابتهـــم  عنـــد  النفســـية  تجربتهـــم 
بالفيروس وابتعادهم عن األسرة بسبب 
إجـــراءات العـــزل التـــي تنطبـــق عليهـــم 
ســـواء أكانـــت مشـــاعر خـــوف وقلق أم 

ابتعاد عن األســـرة، معتبريـــن أن الضرر 
النفســـي هو الضرر األشـــد الـــذي يعاني 
منـــه المصاب بفيـــروس كورونا، الفتين 
إلى أهمية عدم التهاون في اإلجراءات 

االحترازية.

خوف وقلق 

ويؤكـــد علـــي البنخليـــل وهـــو موظـــف 
يعمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص، خطـــورة 
فيروس كورونا الذي انتقل إليه بســـبب 
االختالط، وعـــن تجربته يقول: “أصبت 
بالفيروس نتيجـــة المخالطة في العمل، 
فرغم أننا نعمل بنظام أســـبوع بأسبوع، 
إال أننـــي أصبت بالفيـــروس لعدم التقيد 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة، ونقلت 
العـــدوى إلـــى والدتـــي، وهـــذا اعتـــراف 
منـــي بالتقصيـــر الـــذي أتمنـــى أن ال يقع 
فيـــه أحـــد، فرغـــم وجود أعـــراض أخف 
من أعراض األنفلونزا إال أن اإلحســـاس 

بالفيروس يجعل اإلنسان معّرًضا لضيق 
التنفس واإلحساس بنقص األكسجين”.
وأضـــاف البنخليـــل: “أتقّدم بكلمة شـــكر 
وعرفـــان للفريق الطبـــي المجند لخدمة 
الحاالت القائمة، فالعناية والمتابعة التي 
وجدتها محط فخـــر واعتزاز، إذ تلقيت 
االتصـــاالت المســـتمرة لمتابعـــة حالتي، 
ووجـــدت الـــردود الســـريعة حـــال طلب 
المشورة، فضال عن الخدمات المتكاملة 
عاليـــة المســـتوى، منـــذ لحظـــة االتصال 
مركـــز  فـــي  الفحـــص  وإجـــراء   444 بــــ 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
مـــرورا بالمتابعـــة عبـــر المركـــز الصحـــي 
ولبس الســـوار اإللكترونـــي، وصوال إلى 

بلوغ مرحلة الشفاء بعد 10 أيام”.
 وعن خصوصيـــة تجربته قال: “لم أكن 
أعانـــي مـــن أيـــة أعـــراض، فقد شـــككت 
بإصابتـــي بالفيـــروس بعـــد مكالمـــة مـــن 
صديقي الذي أخبرنـــي بإصابته، عندها 

وجـــب علي التحـــرك للتأكد من إصابتي 
وظهـــرت  الفحـــص  وتـــم  بالفيـــروس، 
النتيجة اإليجابيـــة التي جعلتني أتأمل 
واقع الحال، فبين معايشـــة اإلصابة عن 
بعد وبين اإلصابة بالفيروس نفسه ثمة 
فرق ال يلمسه إال من أصيب به، فمشاعر 
المصاب تختلف تماما، ويصيبه الخوف 
النفـــس،  وضيـــق  والتوجـــس  والقلـــق 
مـــن هنا تأتـــي أهميـــة الوقايـــة وتجنب 
الفيـــروس قدر اإلمكان، فاألثر النفســـي 

أكبر بكثير من األثر الجسماني”.

نقلت العدوى 

 وفـــي الســـياق ذاتـــه تحـــدث عبـــدهللا 
جاســـم متقاعد عن تجربتـــه التي يراها 
نتيجة تقصيره وتهاونه في عدم التقيد 
باإلجـــراءات االحترازيـــة مؤكـــًدا أهمية 
التدابيـــر الوقائيـــة وااللتزام بهـــا، وذلك 
بلبـــس الكمام وتعقيم األيـــدي، والتباعد 

االجتماعـــي فهـــم مفتـــاح الســـالمة، كما 
يجـــب عدم نبـــذ المتعافيـــن، فاالحتواء 

والتعامل بشكل طبيعي أمر مطلوب.
 وعـــن تفاصيل تجربته مـــع كورونا قال 
وأصبـــت  حرارتـــي  “ارتفعـــت  عبـــدهللا: 
الجافـــة،  والكحـــة  كالـــزكام،  بأعـــراض 
الصحـــي  للمركـــز  بالذهـــاب  فبـــادرت 
المتابعـــات الصحيـــة  مباشـــرة، وبـــدأت 
النتيجـــة،  ظهـــرت  ســـاعة   16 وخـــالل 
وذهبـــت للعزل لمدة 10 أيام، ومن أشـــد 
األمـــور أثرا في نفســـي هـــو االبتعاد عن 
أســـرتي، وكم هو مؤســـف عـــدم القدرة 
على التواصل مع أفراد أســـرتك بحرية، 
نقـــل  فـــي  ومـــع األســـف فقـــد تســـببت 

العدوى لكل من زوجتي وابني”.
 وأضـــاف عبـــدهللا: “علمتنـــي تجربتـــي 
مـــع كورونـــا قيمـــة الصحـــة وبينـــت لي 
أهميـــة الحفـــاظ عليهـــا وتجنـــب كل ما 
قـــد يتســـبب بالمـــرض، وأشـــكر وأثمـــن 

عالًيـــا جهـــود الطاقـــم الصحـــي، فمملكة 
البحريـــن وبتوجيهـــات مـــن ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أكدت 
حرصها على تقديم أفضل الخدمات، إذ 
يظهر تميز مملكة البحرين في جهودها 
للحفاظ على الصحة واعتنائها باإلنسان 
األمر الذي افتقره كثير من الدول حول 
العالـــم، والتي تتطلب فـــي المقابل عدم 
االستسهال في إجراءات الحذر، وعدم 
التقصيـــر فـــي مســـئولية األفـــراد التـــي 
تحـــدث الفـــارق الكبيـــر فـــي المجتمـــع، 
ال  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فتطبيـــق 
يكلف الكثير بينمـــا التعامل مع اإلصابة 
بالفيـــروس يكلف ميزانية الدولة ويهدر 
الطبـــي ويضـــر بنفســـية  الـــكادر  طاقـــة 
الموضـــوع  )تتمـــة  اإلنســـان”.  وصحـــة 

بالموقع اإللكتروني(.

المنامة - بنا

“عاشوراء” رفعت 
الحاالت بشكل 

قياسي في 
سبتمبر لتبلغ 5715

أكثر من 
 1,498,000

إجمالي الفحوصات 
المختبرية حتى اليوم

نفخر بوصولنا 
ألكثر من  1600 
متطوع إضافي 
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أولوية اللقاح المعطل للصفوف األمامية والشرطة والجيش
الفريـــق الطبـــي يؤكـــد اتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة ضـــد المخالفيـــن للتعليمـــات

ه على أسئلة  كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع في ردِّ
الصحفيين أن الهدف من الفحوصات ليس شمولها جميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة، واصًفا الشـــمولية، بأنه 
أمـــر غيـــر عملي فال يمكـــن إجراء مليون ونصـــف المليون 
فحـــص فـــي فتـــرة زمنيـــة محـــددة من أجـــل تتبـــع جميع 

المصابين في البحرين ومعرفة أعدادهم.
وشـــّدد على أن البحرين تعتبر مـــن أكبر الدول في معدل 
الفحوصات الطبية عالميا والتي استطاعت تزويد الفريق 
الوطنـــي الطبـــي بمعلومات مهمـــة، كان لهـــا دور كبير في 
وضع الخطط لمواجهة الفيروس والجائحة ومضاعفاتها.

وأوضـــح أن الفحوصـــات تجرى لعدة شـــرائح مـــن أبرزها 
المصابيـــن والمخالطين لهم، ومـــن يتواصلون على الرقم 
444، أو الفحوصات التي تجرى في المستشـــفيات العامة 
والخاصة باإلضافة للفحوص العشوائية والتي تهدف الى 

معرفة والتأكد من انتشار المرض في مناطق محددة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن نسبة الفحوصات العالية 
فـــي البحرين اســـتطاعت أن تغطي األعداد الحقيقية إلى 
حـــد ما في جميع أنحـــاء البحرين، منّوًها الى أنه ال يوجد 
فـــرق كبير بين ما يتم اكتشـــافه من إصابـــات وبين العدد 
الفعلـــي لهـــذه اإلصابات، مرجًعا هذا إلـــى العدد الكبير من 
الفحوصـــات والتـــي زودتنا بمعلومات تـــم االعتماد عليها، 
موضًحـــا أن هناك بعض الدول االخرى لم تجر فحوصات 
بالقدر المناســـب ولم تســـتطع منع انتشار المرض وال أثره 

على مجتمعاتها.
وقال المانع “من الضروري وضع مصلحة الوطن فوق كل 
اعتبار بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من كافة أبناء 
البحريـــن عبر االلتزام، فالمســـؤولية الوطنيـــة تحتم على 
الجميـــع التحلـــي بالمســـؤولية وعـــدم مخالفـــة التعليمات 
الهادفـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ألن صحة وســـالمة 
الجميع أولوية ال ُيســـمح بالتهاون فيها في كل الظروف”، 
مبيًنا أن هناك عدًدا من اإلجراءات القانونية التي ســـيتم 

اتخاذها ضد المخالفين.

 مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة، عضـــو 
الفريـــق الوطنـــي، منـــاف القحطانـــي أن الجميع متشـــوق 
لمعرفة نتائج اللقاح المعطل، مبيًنا أن الشـــركة المسؤولة 
عـــن التجارب هـــي الوحيدة التي لديهـــا اإلجابة على هذا 
الســـؤال، وأنهـــا بـــدأت بالفعـــل تحليـــل النتائـــج، وســـيتم 
اإلعـــالن عنها قريًبا، وأوضح أن المناعة تعتمد على كمية 
المضادات التي سوف يولدها اللقاح وتتراوح ما بين سنة 

إلى سنتين وأن لكل لقاح له خاصية في مدى فاعليته.
 وحـــول الفئـــات التي ســـيكون لها األولويـــة في الحصول 
على اللقاح حين توافره، أشـــار إلى أن الفريق الوطني قد 
عقـــد اجتماًعا لبحـــث الفئات األكثر أهميـــة لتقديم اللقاح 
لهـــا، وأنه قّرر أن تكـــون جميع الكـــوادر العاملة بالصفوف 
االولـــى لمواجهـــة الفيـــروس ورجـــال الشـــرطة والجيـــش 
هـــي الفئـــات التـــي ســـيتم تطعيمهـــا باللقاح، ألنهـــم األكثر 
عرضـــة للتضرر بالفيـــروس، ثم األشـــخاص األكثر عرضة 
لمضاعفـــات اإلصابـــة بالفيروس من المســـنين والمصابين 

باألمراض المزمنة.

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس مأتـــم العريض حســـن 
العريـــض أن جائحـــة كورونـــا التي 
تجتـــاح العالـــم تتطلب منـــا جميعا 
مـــن  والحـــذر،  الحيطـــة  نأخـــذ  أن 
خالل االلتـــزام بالتباعد االجتماعي 
للتقليـــل من انتشـــار المـــرض وذلك 
واالحتـــرازات  اإلرشـــادات  باتبـــاع 

الوقائية المطلوبة.
الفيـــروس  أن  المعـــروف  ومـــن 
ينتقـــل بيـــن النـــاس وبســـهولة عبر 
التجمعـــات، مـــا يســـتوجب التقليل 
مـــا  بـــكل  االحتمـــاالت  هـــذه  مـــن 
نســـتطيع عبر لبـــس كمامات الوجه 

وعدم التجمع.
فـــي  دورنـــا  “إن  العريـــض  وقـــال 
المآتـــم والحســـينيات هـــو االلتـــزام 
التجمعـــات،  ومنـــع  باالحتـــرازات 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخذنـــا  وقـــد 

الوقائية ونفذنا اشتراطات التباعد 
االجتماعي، واليـــوم نجدد االلتزام 
الكامـــل بكل ما نســـتطيع من خالل 
واالحتفـــاالت  التجمعـــات  منـــع 
الدينية والغيـــر الدينية، إذ ال يمكن 
الســـن  وكبـــار  األفـــراد  نعـــرض  أن 
اإلصابـــة  الحتمـــاالت  واألطفـــال 
بفيروس كورونا”، معربا عن شـــكره 
وتقديـــره لألوقـــاف الجعفرية بهذا 
التـــزام  علـــى  وتشـــديدها  الشـــأن 
التـــي  بالتعليمـــات  كافـــة  المآتـــم 
وضعهـــا فريـــق البحريـــن لمكافحة 
فيـــروس كورونا، وكذلك اهتمامهم 
كل  علـــى  بالتأكيـــد  المتواصـــل 
فـــرد علـــى أرض الوطـــن العزيـــز أن 
يحـــذروا ويســـاهموا فـــي التقليـــل 
مـــن هذه الحاالت بااللتـــزام الكامل 

باإلجراءات الوقائية.

مأتم العريض: التزام بمنع التجمعات

بدور المالكي



تخرج رندة خليل أولى ثمار “كرسي الملك حمد” بـ “سابينزا اإليطالية”
ــل ــاه ــع ــة لـــجـــالـــة ال ــف ــي ــص ــح ــات ال ــاسـ ــيـ ــسـ ــل الـ ــض ــف الـــبـــحـــريـــن حـــاضـــنـــة لــــأديــــان ب

أعلــن مركــز الملــك حمــد العالمي للتعايش الســلمي عن تخــرج أول طالبة 
دراســات عليــا مشــاركة فــي كرســي الملــك حمــد للحــوار بيــن األديــان 
والتعايش السلمي من جامعة سابينزا اإليطالية في روما بحصولها على 

شهادة الماجستير في تخصص دراسات األديان.

وكانت الطالبة اإليطالية رندة خليل 
قد قدمت ورقة بحثية ضمن رسالة 
الماجســـتير عـــن معبـــد شـــريناتجي 
ووضـــع  المنامـــة  فـــي  الهندوســـي 
الجالية الهندوسية بمملكة البحرين، 
أكـــدت فيها أن البحرين تحولت الى 
بيئـــة حاضنة لكل األعـــراق واألديان 
بفضل السياســـات الحصيفة والرؤى 
ومـــا  الملـــك،  لجاللـــة  المســـتنيرة 
توليـــه المملكة مـــن اهتمام لألقليات 
بمنحهـــم كامـــل حقوقهم مـــن حرية 
التعبد وممارســـة طقوســـهم الدينية 

بحرية.
فـــي  رنـــدة  الطالبـــة  أكـــدت  كمـــا 
ورقتهـــا البحثيـــة ان تواجـــد المعابد 
الهندوســـية في المملكـــة الى جانب 
تأســـيس 8 مـــدارس هنديـــة يعكس 
بوضـــوح مـــدى االنفتـــاح السياســـي 
والتنـــوع  والثقافـــي  واالجتماعـــي 
الدينـــي في البحريـــن وما توفره من 
للعيـــش  خيـــارات جاذبـــة ومريحـــة 
والتطـــور لكافـــة المقيميـــن األجانب 
وبخاصة ألتباع الديانة الهندوسية.

معبـــد  ان  رنـــدة  الطالبـــة  وبينـــت 
شـــريناتجي الهندوســـي في المنامة 
بتاريخـــه العريق والممتـــد ألكثر من 
قرنين من الزمن يشـــكل مركزا دينيا 
وقطبـــا سياســـيا مهمـــا للتواصل مع 
المؤسسات البحرينية والهندية على 
الســـواء، ممـــا يعكس قيم التســـامح 
والتعايـــش المتجـــذرة فـــي المملكة، 
المباركـــة  بالسياســـات  مدعومـــة 
لجاللـــة الملـــك التـــي عـــززت الحوار 

السلمي بين األديان.
هـــذا  علـــى  تعليقهـــا  معـــرض  وفـــي 
اإلنجـــاز، صرحـــت أميـــن عـــام مركز 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك 
الســـلمي ســـمية المير بالقول: “يعتبر 
تخـــرج الطالبـــة رنـــدة خليـــل أولـــى 
ثمار كرســـي الملـــك حمد للحوار بين 
األديـــان والتعايش الســـلمي بجامعة 
سابينزا في روما، خاصة وان الكثير 
من الطلبة من مختلف أنحاء أوروبا 
بـــدأوا يتوجهون الى دراســـة نموذج 
البحرين الرائد في التعايش السلمي 
وتعزيـــز الحريـــات الدينية من خالل 

المشـــاركة بالدراســـات التي توفرها 
العريقـــة  االيطاليـــة  الجامعـــة  هـــذه 

تحت مظلة كرسي الملك حمد”.
وأضافـــت الميـــر: “بدأنـــا نقطف ثمار 
الخالـــص  البحرينـــي  اإلنجـــاز  هـــذا 
صـــورة  بأبهـــج  النـــور  رأى  والـــذي 
بفضل الرؤية السديدة لجاللة الملك 
وإيمـــان جاللتـــه العميـــق بـــأن العلم 
هـــو أســـاس رفاه الشـــعوب والســـند 
األول لالرتقـــاء بشـــباب العالـــم نحو 
آفـــاق أرحـــب مـــن المحبـــة والتآلف، 
مـــع ضـــرورة التركيـــز علـــى ترســـيخ 
مفاهيـــم التعايـــش والتســـامح فـــي 
مناهـــج التعليـــم والبرامـــج البحثية 
لـــدى مؤسســـات التعليـــم  والعلميـــة 
العالي، الســـيما وان تجربـــة المملكة 

أثبتـــت للعالم بأن التعايش الســـلمي 
االســـتقرار  مفتـــاح  هـــو  والتســـامح 

والرخاء للمجتمعات كافة”.
وتابعـــت بالقـــول: “هنـــاك كثيـــر مـــن 
فـــي  حاليـــًا  منخرطـــون  الطلبـــة 
دراســـة تاريـــخ البحرين فـــي مجال 
األديـــان والحـــوار بيـــن الحضـــارات 
يتخرجـــون  وســـنراهم  والثقافـــات، 
في عـــدة تخصصات في المســـتقبل 
القريـــب ليكونـــوا خيـــر ســـفراء على 
رســـالة  نقـــل  فـــي  العالـــم  مســـتوى 
البحريـــن النموذجيـــة فـــي ترســـيخ 
البشـــرية  والعدالـــة  التســـامح  قيـــم 
والســـالم واأللفـــة بيـــن جميـــع بنـــي 
البشر. ويحدونا األمل في ان يشكل 
ذلك باكـــورة التحاق دفعـــة أكبر من 

الطلبة في برامج كرسي الملك حمد 
وبمـــا يعود بالنفع على نشـــر التجربة 
مســـتوى  علـــى  الالفتـــة  البحرينيـــة 

عالمي أوسع نطاقًا”.
اإليطاليـــة  الطالبـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
رندة خليـــل: “أتوجه بجزيل الشـــكر 
لمركـــز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
الســـلمي وجمعية هذه هي البحرين 
وللقائميـــن علـــى كرســـي الملك حمد 
في جامعة ســـابينزا علـــى ما قدموه 
لي من تســـهيالت الســـتكمال درجة 
الماجســـتير فـــي تخصص دراســـات 
األديـــان، فقد قام المركـــز والجمعية 
مشكورين بإتاحة الفرصة لي بزيارة 
فـــي  الهندوســـي  والمعبـــد  المملكـــة 
المنامـــة وترتيـــب لقاءات مـــع أفراد 
المجتمع الهندوســـي والقائمين على 
معبد شـــريناتجي قبل ظهور جائحة 

كورونا )كوفيد 19(”.
وأردفـــت الطالبـــة رندة بالقـــول: “لم 
أكـــن ألتخيل وجـــود دولـــة خليجية 
ترعـــى أقليات دينيـــة ودور عباداتها 
بهـــذا االنفتـــاح الحضـــاري والتنـــوع 
الثقافـــي الكبير، لقـــد تفاجأت خالل 
زيارتـــي بمـــا تقدمـــه المملكـــة ألفراد 
رعايـــة  مـــن  الهندوســـية  الجاليـــة 
يعكـــس  ممـــا  رائعـــة،  وتســـهيالت 
تاريخها الحافل بموجات الهنود من 
جنوب آسيا والتي اختارت البحرين 

موطنها الثاني منذ مئات السنين لما 
تقدمـــه من بيئة مســـالمة وحضارية 
للجميـــع بغـــض النظـــر عـــن أديانهـــم 
ومعتقداتهم”. وأعربت عن تقديرها 
لبادرة كرســـي الملك حمد في اتاحة 
الفرصـــة بدراســـة تخصصـــات تعتبر 
علـــى  واســـتثنائية  مســـبوقة  غيـــر 
مســـتوى أعرق الجامعات األوروبية 
تجربـــة  يجعـــل  ممـــا  والعالميـــة، 
البحرين محط أنظار قادة المستقبل 
مـــن الشـــباب من كال الجنســـين ممن 
مـــن  خـــال  عالـــم  لرؤيـــة  يطمحـــون 
النزاعـــات أو الصراعـــات يعيش فيه 
الجميع بوئام وانســـجام على أسس 
االحترام المتبـــادل والتنوع الثقافي 

وتقبل اآلخر المختلف.
يذكر أن كرســـي الملـــك حمد للحوار 
بيـــن األديـــان والتعايش الســـلمي تم 
افتتاحه رســـميا في جامعة سابينزا 
بهـــدف  رومـــا  اإليطاليـــة  بالعاصمـــة 
نشـــر ثقافـــة التســـامح وتعزيـــز مبدأ 
برامـــج  عبـــر  والتحـــاور  التعايـــش 
أكاديميـــة متخصصـــة للشـــباب مـــن 
التحـــق  حيـــث  الجامعـــات،  طلبـــة 
العديد من الباحثين بالكرســـي ومن 
المرتقب تخرجهم في أوراق بحثية 
وتاريخهـــا  األديـــان  فـــي  متنوعـــة 
وتعايشـــها عبـــر العصور علـــى أرض 

المملكة.

المنامة - بنا
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1700 شخص إضافي يتلقون الجرعة األولى والحصيلة 7700
ــاء ــط ــع ال ــي  فـ األمـــثـــلـــة  أروع  ــوا  ــربـ ضـ ــون  ــوع ــط ــت ــم ال ــالـــح:  الـــصـ

قالت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح “إن 
مملكـــة البحريـــن حققت إنجـــاًزا جديًدا 
باالنتهاء من اســـتكمال المرحلة المقررة 
لزيادة أعـــداد التجارب الســـريرية للقاح 
فيـــروس كورونـــا فـــي البحريـــن بنحـــو 
1700 لقاح إضافي”، مثنية على الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــادت الوزيرة بدور المتطوعين في 
األســـبوعيين الماضييـــن فـــي التجـــارب 
الســـريرية للمرحلـــة الثالثـــة مـــن اللقاح 
المحتمـــل والمدرج تحـــت مظلة منظمة 
كورونـــا  لفيـــروس  العالميـــة  الصحـــة 

)كوفيد 19(.
بأبنائهـــا  البحريـــن فخـــورة  وأكـــدت أن 
أجـــل  مـــن  بالتطـــوع  بـــادروا  الذيـــن 
اإلنســـانية ضاربين بذلـــك أروع األمثلة 
فـــي العطاء، وكانـــوا جزًءا مـــن الجهود 
علـــى  القضـــاء  معركـــة  فـــي  العالميـــة 
جائحـــة كورونـــا وذلك بمشـــاركتهم في 
المرحلة الثالثة من التجارب الســـريرية 
المعنية باختبار اللقاح المعطل ســـريرًيا 
لضمـــان فعاليته، مبينـــة أن المتطوعين 

بالتجارب السريرية في المرحلة الثالثة 
الجرعـــات  اســـتكمال  عليهـــم  يتوجـــب 
مـــن اللقاح وتلقـــي الجرعـــة الثانية بعد 
3 أســـابيع مـــن الجرعة األولى، وســـتتم 
متابعتهـــم من قبل الفريـــق الطبي لمدة 

12 شهًرا.
وأشـــارت الصالح إلـــى تطلعها أن تتكلل 
جهـــود القائميـــن علـــى هـــذه التجـــارب 
الســـريرية بالنجـــاح والوصـــول لنتائـــج 
مـــا  حســـب  اإلنســـانية  ألجـــل  مرضيـــة 

هـــو مرجـــو منهـــا، وأعربـــت الوزيرة عن 
شكرها لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة وتعاونها مـــع المملكة في هذه 

التجارب السريرية.
أعـــداد  زيـــادة  تمـــت  قـــد  أنـــه  يذكـــر 
المشـــاركين في التجارب الســـريرية من 
قبـــل القائمين على التجارب الســـريرية 
للمرحلة الثالثـــة للقاح بنحو 1700 لقاح 
إضافـــي، إذ جاءت هذه الزيادة نظير ما 
شهده القائمون على التجارب من مهنية 
وكفـــاءة الفريـــق الطبي وكافـــة الكوادر 
الطبية والطواقم التمريضية في مملكة 
المرحلـــة  إدارة  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
الثالثـــة للتجارب الســـريرية فـــي مملكة 
البحريـــن والتعامل مـــع المتطوعين بها، 
إلى جانب اإلقبال المتزايد من الراغبين 
فـــي التطـــوع بعـــد الوصـــول إلـــى العدد 

المطلوب الـ 6000 متطوع.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن قـــد أعلنـــت 
مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  فـــي  مشـــاركتها 
أغســـطس  فـــي  الســـريرية  التجـــارب 
تكللـــت  فخـــر  بـــكل  واليـــوم  الماضـــي، 
ضمـــن  مشـــارك   7700 ببلـــوغ  الجهـــود 
المرحلـــة الثالثـــة لتعلـــن عـــن الوصـــول 

للهدف المنشود.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

صرح رئيس النيابة ناصر الشيب بأن المحكمة الجنائية الصغرى 
قد أصدرت حكمها أمس باإلدانة في واقعة التعدي على الدين 
اإلسالمي وتحقير لشعائره، إذ قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 

لمدة سنة مع النفاذ وذلك عما اسند إليها من اتهام.

تلقـــت  قـــد  النيابـــة  وكانـــت 
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  مـــن 
برصـــد  بالًغـــا  اإللكترونيـــة 
حســـاب علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعي تويتر، نشـــرت فيه 
تتضمـــن  تغريـــدات  صاحبتـــه 
تعدًيـــا علـــى الديـــن اإلســـالمي 
لشـــعائره، وباشـــرت  وتحقيـــًرا 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق فـــي 
ذلـــك  تلقيهـــا  فـــور  الواقعـــة 
علـــى  اطلعـــت  إذ  البـــالغ، 
بذلـــك  المنشـــورة  التغريـــدات 
الحســـاب،وتبين تضمنها تعدًيا 
والديـــن  اإللهيـــة  الـــذات  علـــى 
الكريـــم  والقـــرآن  اإلســـالمي 
وإهانـــة لرموز الديـــن، وصورة 
تحمـــل ذات أوجه التعدي منها 
صـــورة لغـــالف القـــرآن الكريم 
علـــى نحـــو يســـخر منـــه وممـــا 

يحتويه مـــن اآليـــات الكريمة، 
للثوابـــت  إنـــكار  عـــن  فضـــاًل 

والمعلوم من الدين.
وبنـــاء علـــى ذلك، اســـتجوبت 
صاحبـــة  المتهمـــة  النيابـــة 
الحســـاب والتـــي اعترفـــت بما 
نســـب إليهـــا مـــن التعـــدي على 
اإلســـالمي  والديـــن  األديـــان 
وتحقير شعائره وكتابه وإهانة 
رموزه، وبأنها درجت على نشر 
أفكارهـــا اإللحاديـــة علـــى ذلك 
النحـــو بهـــدف مشـــاركة الغيـــر 

تلك األفكار.
وأمـــرت النيابة بحبس المتهمة 
احتياطًيـــا علـــى ذمـــة القضية 
وبإحالتها محبوســـة للمحاكمة 
الجنائية، التي أصدرت حكمها 

المتقدم.

الحبس سنة لمغردة نشرت أفكاًرا إلحادية

بيوت دمستان الجديدة.. طفح للمجاري و“البلدي” يتفرج
ــات ــاع ــب ــط ال ــف ــب بـــزيـــادة صــهــاريــج ش ــال ــط ــي ي ــان ــت ــس ــدم ال

انتقد النائب أحمد الدمستاني تراخي 
األعضاء المعنيين بمجلس الشـــمالية 
لشـــكاوى  االســـتجابة  فـــي  البلـــدي 
دمســـتان  دار  بمشـــروع  األهالـــي 
حيـــث   ،)1019 )مجمـــع  اإلســـكاني 
يطالبون بإلحاح بتوفير عدد أكبر من 
صهاريج نـــزف مياه البالعـــات، ولكن 
ال تجـــاوب مـــع مطالباتهـــم المتكـــررة 

للمجلس البلدي والجهات المعنية.
وقال الدمستاني لصحيفة “البالد” إن 
المجلـــس عاجـــر عـــن الضغـــط لتوفير 
للمحافظـــة  الصهاريـــج  مـــن  مزيـــد 
الشـــمالية، خصوصا مع زيـــادة وتيرة 
العمـــران بالمحافظة الشـــمالية، ولكن 
المجلـــس يقـــف متفرجـــا ومتجاهـــال 

لشكاوى المواطنين الضرورية.
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  أن  وبيـــن 
لجأوا إليـــه ليتواصل مع المســـؤولين 
المعنييـــن بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وبلدية 
المنطقـــة الشـــمالية، مـــن أجـــل العمل 
علـــى زيـــادة عـــدد الصهاريـــج لشـــفط 

البالعات.
وذكـــر أن بعض المواطنيـــن يتكبدون 
مصروفـــات إضافيـــة بتحملهم نفقات 

نزف البالعات من جيوبهم.
وطالـــب الدمســـتاني وزارة األشـــغال 
بتعجيل مد شـــبكات الصرف الصحي 
لســـكان مشروع دار دمســـتان )مجمع 
الســـكان  عـــدد  نســـبة  ألن  1019(؛ 
التـــي وضعتهـــا  الشـــروط  تســـتوعب 
تعـــذر  حـــال  وفـــي  مردفـــا،  الـــوزارة، 
الوزارة بعدم توفير االعتماد المناسب، 

فإن مشـــروع قانـــون الميزانية العامة 
للدولـــة لعامي 2021/ 2022 ســـيحال 
خـــالل  والنـــواب  الشـــورى  لمجلســـي 
علـــى  وســـيحرص  المقبلـــة،  األشـــهر 
تضمين هذا المشـــروع ضمـــن الخطة 

التنفيذية للوزارة.
وانتقـــد الدمســـتاني تأخـــر اســـتجابة 
البالعـــات؛  نـــزف  لطلبـــات  المعنييـــن 
هـــذه  علـــى  الضغـــط  بســـبب  وذلـــك 
الخدمة البلدية، وبما يتطلب معالجة 
جذر المشكلة بزيادة عدد الصهاريج.

العمرانيـــة  الحركـــة  زيـــادة  إن  وقـــال 

بالمحافظـــة الشـــمالية وعـــدم وجـــود 
شـــبكة للصـــرف الصحـــي يـــؤدي إلـــى 
طفـــح المجاري ومـــا يترتب على ذلك 

من أضرار بيئية وصحية.
واختتـــم الدمســـتاني بأنـــه اطلع على 
تصريح ســـابق لوزير األشغال منشور 
بالصحافـــة المحليـــة في شـــهر فبراير 
2020 بشـــأن ترســـية مناقصة لتوفير 
صهاريج للمجاري بمختلف البلديات، 
متطلعـــا بـــأن تكون حصـــة المحافظة 
الشـــمالية متناســـبة مـــع حجـــم النمـــو 

العمراني بها.

رندة خليلسمية المير

مروة خميس

النائب أحمد الدمستاني

ناشــد مواطــن من خــالل “البالد”، المســؤولين فــي وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعية، وعلى رأســهم وزيــر العمل ضرورة النظر 
إلى معاناته بعد أن أصبح غير قادر على أطعام عائلته وتوفير 
اللقمــة اليوميــة الكريمــة الالزمة لهم، راجيا منهــم التكرم والرد 
عليه بعد أن عجز من الوصول المسؤولين في الوزارة، وسدت 
بوجهــه كل وســائل التواصــل المعروفــة والمعلنــة مــن الــوزارة 
الســاخن  والخــط  والتليفونيــة  الشــخصية  ومنهــا  للتواصــل، 
ووسائل التواصل اإللكترونية والتي وضعتها الوزارة من أجل 

المواطنين.

وقال لـ “البـــالد”: أنا مواطن 
بحرينـــي تم اســـتبعادي من 
المرافـــق  فـــي احـــد  عملـــي 
الفندقيـــة منـــذ تاريـــخ 25 /  
6 /  2020 ، مـــن غيـــر علمي 
ولدي مع الشركة التي أعمل 

بها قضية في المحكمة.
وكأي  المهـــم  وأضـــاف: 
بالظلـــم  يشـــعر  مواطـــن 
الذي ارتكب ضـــده اتجهت 
للـــوزارة، وكلـــي أمـــل بأنهـــا 
المـــكان الـــذي سيســـاعدني 
وبدايـــة  محنتـــي،  فـــي 
الصدمـــة لـــم يســـمحوا لـــي 
بالدخـــول بســـبب “كورونا”، 
أســـجل  موقعـــا  فأعطونـــي 

ذاك  منـــذ  و  خاللـــه،  مـــن 
اليـــوم وتحديـــدا في شـــهر 
٦ الـــى اليوم وأنا أحاول أن 
أسجل أون الين ، ولكن كل 
محاوالتـــي باءت بالفشـــل، 
بالخـــط  باالتصـــال  فأقـــوم 
الســـاخن، من خالل رقمين، 
يجـــاوب”،  “محـــد  ولكـــن 
وهذا هـــو حالي منـــذ ثالثة 
أشـــهر وانا أتصل يوميا من 
الســـاعه 8 الصبـــح إلى 12، 
وال أحـــد يـــرد، وهـــذا ليـــس 
حـــال  وإنمـــا  فقـــط  حالـــي 
كثيـــر مـــن المواطنين معي، 
والذيـــن يعانـــون مـــن عـــدم 

الرد.

مفصول: “محد يجاوب” بخط “العمل” الساخن
بدور المالكي
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المنامة - البحرين للتنمية

أعلنت مجموعـــة بنك البحرين 
شـــهرة  تعييـــن  عـــن  للتنميـــة 
حســـين رئيســـَا إلدارة المـــوارد 
البشـــرية بالمجموعـــة. وتمتلك 
عمليـــة  خبـــرة  حســـين  شـــهرة 
إدارة  مجـــال  فـــي  واســـعة 
المـــوارد البشـــرية فـــي عدٍد من 
المؤسسات اإلقليمية والدولية 
المعروفـــة مثـــل ماجـــد الفطيم 
لالستثمار المخاطر، و”سيتي”، 
)الخطوط  اإلمارات  ومجموعة 
وشـــركة  اإلماراتيـــة(  الجويـــة 

آرنست آند يونغ. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لمجموعة بنك البحرين للتنمية، 
سنجيف بول “يسرنا أن نرحب 
بانضمام الســـيدة شهرة حسين 
إلـــى فريق إدارة بنـــك البحرين 
للتنمية، فـــي الوقت الذي قطع 
البنـــك فيـــه شـــوطًا مهمـــًا على 
صعيـــد عملية التحول من أجل 
الصغيـــرة  المؤسســـات  خدمـــة 
مملكـــة  فـــي  والمتوســـطة 

البحرين بشكٍل أفضل، ال سيما 
في مجال الخدمات المصرفية 
الرقميـــة، وأهمية وجـــود إدارة 
متميزة وفّعالة للموارد البشرية 
فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن أجـــل 
تحقيق النجاح لعملية التحول، 
حيـــث تحمـــل شـــهرة مجموعة 
مـــن المهـــارات المناســـبة لهـــذه 
العمليـــة، خاصـــًة وأن مواردنـــا 
البشرية تشـــّكل أساس نجاحنا 

وتفوقنا”.

شهرة رئيًسا لـ”الموارد البشرية بـ“التنمية”

“فيتش” ُتعدل المنظور المستقبلي لتصنيف ABC  لـ “مستقر”
لتميـــزه بـــإدارة مخاطـــر ســـليمة وجـــودة رأســـماله وســـيولته العاليـــة

أعلــن بنــك ABC ، أن وكالــة التصنيــف االئتمانــي “فيتــش” قــد عدلــت المنظــور المســتقبلي للتصنيــف 
االئتمانــي للبنــك مــن “ســلبي” إلــى “مســتقر”، كمــا ثبتــت التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل لســداد 

.)+bb( وتصنيف القدرة الذاتية بدرجة )+BB( اإلصدارات بالعملة األجنبية بدرجة

وقـــد أوردت وكالة “فيتش” في 
تقريرها عـــددًا من مكامن القوة 
التـــي يتميـــز بها بنـــك ABC كان 
من بينها: أن بنك ABC سيتمكن 
غالبًا بفضل جودة أصوله وقوة 
رأســـماله من امتصـــاص مخاطر 
انخفـــاض وتقلب أســـعار النفط 

وتداعيات وباء كوفيد19-.
يعكـــس تصنيف القـــدرة الذاتية 
للبنك التنوع الجغرافي لعملياته 
وإدارته السليمة للمخاطر )مثلما 
حصـــل أثناء أزمـــة البرازيل عام 
المـــال  رأس  معـــدالت   ،)2016
والتي تعتبر األعلى ضمن البنوك 

المشابهة، باإلضافة إلى سيولته 
العالية وتمويله المستقر.

 ABC بنـــك  عمـــل  نمـــوذج  إن 
يتســـم بالمتانة بســـبب االنتشار 
الجغرافـــي والخبرة العميقة في 
بالجملـــة،  المصرفيـــة  األعمـــال 
تجاريـــة  عالمـــة  تعتبـــر  والتـــي 
موثوقـــة تجتـــذب أكبـــر وأفضل 

العمالء.
بكفـــاءة   ABC بنـــك  يتميـــز 
وحكمة فريـــق إدارته الذي يبرم 
صفقـــات دولية معقـــدة من جهة 
ويواجه بثبـــات تحديات األزمة 
االقتصادية العالمية الخانقة من 

جهة أخرى.
ويأتي تغيير المنظور المستقبلي 
لتصنيف بنك ABC إلى مســـتقر 
مباشرًة بعد قيام وكالة “فيتش” 
للتصنيف،  الســـنوية  بمراجعتهـــا 
منظـــور  تعديـــل  تـــم  حيـــث 
طويـــل  المســـتقبلي  التصنيـــف 
األجل لسداد اإلصدارات بالعملة 
األجنبية من )BB+ ســـلبي( الذي 
أعلنته بتاريخ 8 سبتمبر الماضي 
بعـــد تغييـــر التصنيـــف االئتماني 
 .)+B( إلـــى  للبحريـــن  الســـيادي 
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف 
القدرة الذاتية للبنك ليس مقيدًا 

الســـيادي  البحريـــن  بتصنيـــف 
ولكنـــه محكوم بالســـقف األعلى 
وهـــو  للتصنيـــف  بـــه  المســـموح 
ثـــالث درجـــات فـــوق التصنيـــف 

السيادي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
خالـــد   ،ABC بنـــك  لمجموعـــة 
كعـــوان “إن قيـــام وكالـــة فيتش 
بهـــذا التعديـــل الســـريع لمنظـــور 
للبنـــك  المســـتقبلي  التصنيـــف 

ُيعـــد شـــهادة جلية علـــى مرونة 
علـــى  وقدرتـــه  أعمالـــه  وقـــوة 
االســـتجابة الســـريعة لمواجهـــة 
التحديـــات الناشـــئة عن تفشـــي 
جائحـــة كورونا. كمـــا أننا نرحب 
بثقـــة الوكالة في أســـلوب إدارة 
ومبادراتـــه  البنـــك  مخاطـــر 
االســـتراتيجية في وقت يشـــهد 
تغيـــرات عميقـــة وســـريعة فـــي 

االسواق”.

ABC المنامة - بنك

المنامة - مجموعة الذكاء االصطناعي

ســـيمثل خبيـــر وباحـــث فـــي الـــذكاء 
االصطناعي، الدكتور جاســـم حاجي، 
بفخـــر البحريـــن فـــي القمـــة العالميـــة 
للذكاء االصطناعي التي تســـتضيفها 
الهنـــد اليـــوم الخميـــس. وتـــم افتتاح 
RAISE 2020 مـــن قبل رئيس وزراء 

الهند، ناريندرا مودي. 
 ســـتركز  الفعاليـــة علـــى رؤيـــة الهنـــد 
وخارطة الطريق المحتملة الستخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي لمـــا ُيتوقـــع أن 
يقـــود التغييـــر االجتماعـــي واإلدماج 
والتمكين. ســـتضم القمة االفتراضية 
الـــذكاء  وخبـــراء  الصناعـــة  قـــادة 
االصطناعـــي لتبـــادل وجهـــات النظـــر 
حول اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي 
لتحقيق المنفعـــة االجتماعية، وتأثير 
تمكيـــن  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
بنيـــة  إنشـــاء  وأهميـــة  المجتمعـــات، 

تحتية موثوقة.
وقال جاســـم حاجي، الذي سيتحدث 

فـــي جلســـة حـــول األخالقيـــات مـــن 
للـــذكاء  التصميـــم  هيـــاكل  خـــالل 
االصطناعي المســـؤول،  “يشرفني أن 
أشـــارك في واحدة من أكبر األحداث 
العالميـــة للـــذكاء االصطناعي، ونحن 
التكنولوجيـــة  بعالقتنـــا  فخـــورون 
علـــى مـــدى عقود مـــع الهند، ونســـعى 
جاهدين لعرض البحرين كواحدة من 
الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال الذكاء 
االصطناعـــي في المســـتقبل، مع دعم 

القيادة والرؤية المستقبلية”.

حاجي يمثل البحرين بقمة الذكاء االصطناعي

100 ألــف دينــار ألكتوبر ونوفمبر و250 ألف دينار لديســمبر

“الخليجي التجاري”: 3 جوائز كبرى لـ“الوافر”

أعلـــن المصرف الخليجـــي التجاري، 
عـــن ثـــالث جوائـــز كبـــرى متتاليـــة 
لحســـاب “الوافر” وذلك للربع األخير 
من هذا العام، حيث ســـيتم السحب 
علـــى 100,000 دينار لشـــهر أكتوبر، 
لشـــهر  أخـــرى  دينـــار  و100,000 
نوفمبر، فيما ســـُتختتم نســـخة هذا 
العام بالسحب على 250,000 دينار 

لشهر ديسمبر. 
وجـــاءت هـــذه الُمبـــادرة مـــن قبـــل 
المصرف الخليجي التجاري بإضافة 
هـــذه الجوائز الُقيمة بهـــدف ُمكافأة 
عمالئه على ثقتهم بحساب “الوافر” 
طوال النســـخ الســـابقة، واالحتفال 
معهـــم بما حققته نســـخه هـــذا العام 
مـــن نجـــاح الفـــت حيث تؤكـــد هذه 

الُخطـــوة المســـاعي الحثيثـــة التـــي 
يبذلهـــا المصـــرف لتعزيـــز التجربـــة 

المصرفية لعمالئه. 
وقـــال القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة 
لألفـــراد،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
عبدالناصرالريـــس “عمالؤنـــا الكرام 
والركيـــزة  إلهامنـــا  مصـــدر  هـــم 
األساســـية لعملياتنـــا، ولذلـــك نحـــن 
لتحقيـــق  الـــدوام  علـــى  نســـعى 
كان  لقـــد  توقعاتهـــم.  يتجـــاوز  مـــا 
حســـاب “الوافـــر” طـــوال الســـنوات 
األفضـــل  االدخـــار  خيـــار  الســـابقة 
للعديـــد مـــن العمالء لمـــا ُيقدمه من 
مزايا تنافســـية وخصوًصـــا الجوائز 
علـــى  نحـــرص  التـــي  االســـتثنائية 
تطويرهـــا كل عـــام بهـــدف الوصول 

إلـــى تطلعـــات عمالئنـــا. وبعـــد مرور 
11 عامًا منذ تدشـــين هذا الحساب، 
لـــم نجد طريقة أفضل من االحتفاء 
باإلعـــالن  بمفاجأتهـــم  إال  بالُعمـــالء 
عن هـــذه الجوائز الكبـــرى الُمتتالية 
فـــي  التوفيـــق  كل  لهـــم  متمنيـــن 

السحوبات القادمة”. 
وأضـــاف الريـــس “إن نجاح نســـخة 
هذا العام من حســـاب “الوافر” يعود 
لـــوالء عمالئنـــا وثقتهـــم بمنتجـــات 
المصـــرف الخليجي التجـــاري، وهو 
مـــا عكســـته نســـبة اإلقبـــال الكبيرة 
التـــي شـــهدها الحســـاب هـــذا العام، 
الـــذي انطلـــق بهـــدف تغييـــر حيـــاة 
وتحقيـــق  األفضـــل  نحـــو  عمالئنـــا 
أحالمهـــم. ولقـــد جـــاء اإلعـــالن عن 
هـــذه الجوائز الكبرى كعربون شـــكر 
وتقديـــر علـــى ثقتهـــم بنـــا. وأود أن 
أنتهـــز هـــذه الفرصـــة لدعـــوة جميع 
عمالئنا الكرام لُمضاعفة االســـتثمار 
فـــرص  لتتزايـــد  “الوافـــر”  بحســـاب 
فوزهم بإحدى هذه الجوائز القيمة”.

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

عبدالناصرالريس

المنامة - مباشر

“المركزي” يوافق لـ”ترافكو” 
على شراء أسهم خزينة

موافقة  على  ترافكو،  مجموعة  حصلت 
أسهم  لشراء  المركزي  البحرين  مصرف 
الـــخـــزيـــنـــة.وأشـــارت الــشــركــة فـــي بــيــان 
لــبــورصــة الــبــحــريــن، أمـــس ، إلـــى أنـــه ال 
الخزينة نسبة 10 % من  تتجاوز أسهم 
األســهــم الـــصـــادرة.وأوضـــحـــت أن هــذا 
السهم،  لغرض دعم سعر  يأتي  اإلجــراء 
ولــمــدة 90 يــومــًا، ابــتــداء مــن 4 أكتوبر 
الشركة  تملك  نسبة  إلــى  الــجــاري.ُيــشــار 

الحالية ألسهم الخزينة يبلغ 7.8 %.

“زين” الشريك الرقمي لمنتدى MIT لريادة األعمال
 MIT لريــادة األعمــال فــي العالــم العربــي النســخة الـــ14 الرقميــة مــن مســابقة منتــدى MIT أطلــق منتــدى
للشــركات العربيــة الناشــئة بدعــوة رواد األعمــال العــرب مــن جميــع القطاعــات لتقديــم طلبــات المشــاركة 
عبر الموقع اإللكتروني للمســابقة الســنوية األقدم من نوعها في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 

والمصممة خصيصا لدعم اإلبتكارات العربية. 

مـــع  بالشـــراكة  المســـابقة  تنّظـــم   
“مجتمع جميل” المنظمة الخيرية 
العالميـــة التي تدير عّدة مبادرات 
هادفة إلى إحداث تغيير إيجابي 
في المجتمع وتحقيق االستدامة 
االقتصادية، وبالتعاون مع منتدى 
MIT لريادة األعمال مع “مجموعة 
زين” الشركة الرائدة في مجاالت 
االبتـــكارات الرقميـــة فـــي منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا، كشريك 
رقمـــي اســـتراتيجي، وعلـــى مدار 
14 عامـــا قّدمت المســـابقة جوائز 

نقدية بقيمة تتجاوز 1.28 مليون 
الفائزيـــن  األعمـــال  لـــرواد  دوالر 
لعـــرض  منّصـــة  لهـــم  وقّدمـــت 

أفكارهم وتطبيقها.
 افتتـــح بـــاب التســـجيل فـــي 29 
الموقـــع  علـــى  وذلـــك  أغســـطس، 
الرسمي للمسابقة، على أن يستمر 
حتى 15 ديســـمبر 2020، وسوف 
مـــن  سلســـلة  المنظمـــون  يديـــر 
التعريفيـــة والترويجية  الجوالت 
التـــي تعـــّرف رّواد األعمـــال علـــى 
فـــي  وتســـاعدهم  المســـابقة 

للمهتّميـــن  ويمكـــن  طلباتهـــم، 
التعريفيـــة  للجســـلة  التســـجيل 
المقبلة التي ســـتجري عبر الموقع 
اإللكترونـــي للمســـابقة عندما يتم 

االعالن عنها.  
 MIT منتـــدى  مســـابقة  تحّولـــت   
للشـــركات العربيـــة الناشـــئة إلـــى 
اآلالف  ينتظـــره  ســـنوي  حـــدث 
فـــي  الشـــباب  الريادييـــن  مـــن 
العالـــم العربـــي الذيـــن يعتبرونـــه 
منّصة تتيح لهـــم عرض أفكارهم 
الخاّلقـــة واختبارهـــا وتطويرهـــا، 

وكل عام، تجري المســـابقة ضمن 
األفـــكار  مســـار  مســـارات:  ثالثـــة 
ومســـار الشـــركات الناشئة ومسار 

الريادة االجتماعية. 
 وتمنـــح المســـابقة جوائـــز نقدية 
يصـــل مجموعهـــا إلـــى 160 ألـــف 
الفـــرق  تشـــارك  حيـــث  دوالر، 
نصـــف  المرحلـــة  إلـــى  المتأهلـــة 
النهائية في سلســـلة من األنشطة 
التحضيريـــة التي تتضمن دورات 
تدريبية وجلسات إرشاد وتوجيه 
المراحـــل  وفـــي  عمـــل،  وورش 
ســـوف  المســـابقة،  مـــن  النهائيـــة 

تختـــار لجنـــة التحكيـــم 9 فائزين 
نهائيين )3 فرق عن كل مسار(.  

التنفيذيـــة  المديـــرة  وقالـــت   
لمنتـــدى MIT لريـــادة األعمال في 
العالم العربي، مايا رّحال “يّســـرنا 
تنظيم النسخة الـ 14  من مسابقة 
رقمـــي  كبرنامـــج   MIT منتـــدى 
متكامل، مّصمـــم خصيصًا لجذب 
المبتكرين مـــن أنحاء العالم، هذه 
الســـنة، ندعو رواد االعمال الذين 
بنوا شركاتهم لتنمية مجتمعاتهم 
مـــن  واالســـتفادة  التقـــدم  علـــى 
التدريب والفرص المتاحة، كوننا 

للبيئـــة  الداعمـــة  المنظمـــات  مـــن 
الحاضنة لريادة األعمال”.

التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
الرقميـــة  والخدمـــات  لالســـتثمار 
فـــي مجموعـــة زيـــن مالـــك حمود 
“ندعـــم هذه المســـابقة منـــذ العام 
2015 ألننـــا نؤمـــن بـــأن مبتكـــري 

اليـــوم هم أصحـــاب فكـــر التغيير 
فـــي المســـتقبل، ومن خـــالل هذه 
تشـــجيع  إلـــى  نتطلـــع  الشـــراكة 
الفـــرص التـــي تعزز قـــوة االبتكار، 
رواد  تقديـــم  فـــي  والمســـاهمة 
أعمـــال قادريـــن على صنـــع مكانا 

أفضل”.

بيروت - منتدى MIT لريادة األعمال
إطالق النسخة الـ 14 من مسابقة 

الشركات العربية الناشئة

جناحــي: خطــوة إيجابيــة للتعــاون مــع قطاعــات مؤثــرة 

”سيدات األعمال” و“روتاري سيف البحرين” يوقعان شراكة

 “ البحريــن  ســيف  روتــاري  و”نــادري  البحرينيــة  األعمــال  ســيدات  جمعيــة  وقعــت 
  بروتوكــول تعــاون، بغية إنجاز األهداف االقتصادية المشــتركة وتطوير األعمال بما 
 يخدم  االقتصاد الوطني واألعضاء كال منهما وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهتين. 

فـــي  مهمـــة  خطـــوة  االتفاقيـــة  وتعتبـــر 
ســـبيل تعزيز العالقـــات االقتصادية بين 
الجهتيـــن نظـــرا  لمـــا  يضمانـــه مـــن كوادر 
مميزة وأســـماء المعة فـــي عالم التجارة 
واالســـتثمار واألعمـــال.   ووقـــع االتفاقية 
عـــن جمعيـــة ســـيدات األعمـــال رئيســـة 
 الجمعيـــة أحـــالم جناحـــي، وعـــن  ”نادري 
روتـــاري ســـيف البحرين”، رئيـــس النادي 

 أسامة معين. 
عـــن ســـعادتها  بهـــذه  وأعربـــت جناحـــي 
إيجابيـــة  خطـــوة  واعتبرتهـــا   االتفاقيـــة 

جـــدا  لمـــد جســـور التعـــاون مـــع قطاعات 
 اقتصاديـــة  واجتماعيـــة مهمـــة ومؤثـــرة 
فـــي الســـوق، مشـــيرة إلـــى أنهـــا خطـــوة 
مهمـــة فـــي ســـبيل  تعزيز وضـــع  الجمعية 
وعالقاتها بأندية الروتاري والمؤسســـات 
الصديقـــة ذات االهتمامـــات  المشـــتركة، 
 وقالت “إن هذه االتفاقية يمكن أن ينتج 
عنها خطوات بناءة وإيجابية في ســـبيل 
 تعزيـــز  العالقـــات التجارية بين ســـيدات 
ورجـــال األعمـــال فـــي المملكـــة، وتطوير 
دور  المشـــروعات  المشـــتركة فـــي خدمة 

االقتصاد الوطني والعمل االجتماعي”. 
   من جانبه، قال معين “إن النادي حريص 
 علـــى  مد جـــذور التعـــاون مـــع الجمعيات 
المملكـــة،  فـــي  النشـــيطة  االقتصاديـــة 

والمضي قدما  في  سبيل تحقيق أهدافه 
وبرامجـــه لخدمـــة األعضـــاء، بمـــا يخدم 
في النهاية االقتصـــاد  الوطني  البحريني 

وخدمة المجتمع”. 

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

عقب توقيع بروتوكول التعاون

شهرة حسين

جاسم حاجي



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

القيد : 36105
التاريخ : 06-10-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020

 بشٔان تحويل ذات مسؤولية محدودة ٕالى شركة تضامن بحرينيه

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة ٔاصحــاب شــركة ابــو صــادق لبيع الشــيش والمعســالت المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 36105 طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة ٕالى شــركة 

تضامن بحرينيه برٔاسمال وقدره مأيه الف دينار بحريني، بين كل من:
 1. مصطفى عباس محمد زاير علي

 2. جعفر عباس محمد زاير علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2020-136251   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي يحي سراج الدين محمد االمين

االسم التجاري الحالي : أوتوبسي. لخدمات فحص السيارات
االســم التجــاري الجديــد : اوتوبســي. منصــة إلكترونيــة لدعــم عمليــات فحــص 

السيارات
رقم القيد : 1-132896

التاريخ : 05/10/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
طلب رقم  ) 2020-139081( 
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة / خديجــة حبيــب علــي أحمد   الرقــم الشــخصي 460056506   
بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة/ ليلــى رحمــة ســعد فزيــع الرقــم 

الشخصي 760905649 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 االسم التجاري: برادات كازانوفا

 الفرع: 3
رقم القيد: 48006

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل 

 CR 2020-136130 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:     فيصل صالح عيسى الخور 
االسم التجاري الحالي:  مطعم ومقهى من زمان
االســـــم التجـــاري الجديد : الميزون دو كافيه 3

قيد رقم : 36-1559

التاريخ :22/9/2020
اعالن بحل  و تصفية

شركة بادين ديكور ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1 - 133964

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة باديــن ديكور ذ.م.م المســجلة  علــى قيد رقم   
 MUHAMMAD FAISAL / 1 133964 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعين السيد-
SHAHZAD مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديريــن قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم   21   لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات
إليــه، مدعومــة  تقديــم مطالباتهــم  إلــى  الشــركة  دائنــي  المصفــي جميــع  يدعــو 
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، وذلــك علــى 

MUHAMMAD FAISAL SHAHZAD :العنوان التالي
39960975

OLIVERLEA.100@GMAIL.COM

اعالن بحل  و تصفية
شركة شركة الدلو القابضة ذ.م.م

سجل تجاري رقم    95594 

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة الدلو القابضة ذ.م.م
المســجلة  علــى قيــد رقــم    95594 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعين الســادة / 
عدنــان عزيــز فــداء حســين جليــت واال      مصفيا للشــركة بهذا يعلــن المصفي أن 

سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، 

وذلك على العنوان التالي: 
عدنان عزيز فداء حسين جليت واال      

39291499
ALYAA@EPITOME.LIFE

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة اكوليبريا ديجيتل سوليشن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
السيد /  محمد عبدالرحمن كاظم عبدالرحمن البستكي والسيد / أحمد محمد فرج 
غلوم جواد باعتبارهم  المصفين القانونيين لشــركة اكوليبريا ديجيتل سوليشــن 
ذ.م.م،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة  بموجــب القيد رقــم  125117، 
طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ادارة التسجيل

 شركة دار  ر .م للتصميم ذ.م.م
سجل تجاري رقم 76246

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانها تقدم اليها شركة 
دار  ر .م للتصميــم ذ.م.م المســجلة  علــى قيــد رقــم   76246 ، بتصفيــة الشــركة 
اختياريا و تعين الســيد /  رائد ابراهيم عبد هللا حســن  مصفيا للشــركة بهذا يعلن 
المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، وعمال بنص 
المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي: رائد ابراهيم عبد هللا حسن  

AHMED.ALI@ALANZOOR.COM    -    32251111

التاريخ :04/10/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

CR2020 -- 138540  اعالن رقم
  تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا   المعلــن  أدنــاه  الســيدة انعــام ســعيد حســين الشــيخ  بطلــب تحويــل 
المحــل التجــاري الــى  الســيد فهــد عبــد هللا خلــف حمــود  ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ االعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد :2-127473
االسم التجاري : بالك دايموند لخدمات السيارات  

october/2020/   6
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
CR2020-139150 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عفاف سليمان حامد عبيدات
االسم التجاري الحالي : مغسلة كلين ستارز

االسم التجاري الجديد: السلة الخضراء للخضروات و الفواكة
رقم القيد : 1-136179
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

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

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

  WELDER 
 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
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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

  WELDER 
 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
  DRIVER(FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

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 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 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 

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 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L 
CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39711623  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@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 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND 
EQUIPMENTS RENTAL 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.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 

MAN TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SAMI1952LMRA@GMAIL.COM 

MAN TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  SAMI1952LMRA@GMAIL.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 

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 

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 

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 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

HAWK EYE BUSINESS SERVICES SPC owned by 
RASHID MASOOD 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 34507686  or  RASHID.DXB.DUBAI@GMAIL.COM 

EBRAHIM MOHD ALI ALDOSERI(THE MAGIC 
DUAA - 7686) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39610304  or  SALEH.ALDOSERI90@GMAIL.COM 

VISION world Educational support 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

OLIVETO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17716747  or  NADER0601@GMAIL.COM 

Intrntional Closets Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

INTERNATIONAL CLOSETS FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

FAROOQ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233336  or  FAROOQUPHOLSTRY@GMAIL.COM 

Zainab oasis restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35362209  or  OASISZAINAB@GMAIL.COM 

Belal aljadeedah mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131430  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

MALIK BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33335079  or  MALAIKA_IQ@YAHOO.COM 

Blue lagoon swimming pools 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34123712  or  MULLAABDEALI78653@GMAIL.COM 

DREAM BAZAR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270026  or  MULLAABDEALI78653@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

FIT BODY SPORTS HALL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13100030  or  ABDULLA.ALSHAWI@GMAIL.COM 

CHROME PHONE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776609  or  CHROMEPCC@GMAIL.COM 

CARLTON NUTRITION CENTER PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17729979  or  REMY.SLEIMAN@CARLTON-
NUTRITION-CENTER.COM 

Abyat palace construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17216140  or  AHMEDALYAFIE83@GMAIL.COM 

Bahrain global business international 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38106122  or  SAEED@DANATGULF.COM 

KOTWALL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

COUNTRY HILLS PROPERTY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 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

  WELDER 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL - ABBAS TILES PRODUCT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

HABIB ABDULLA MOHAMED ABDULLA ( 
ALHEYRAAT / 10670 ) 

has a vacancy for the occupation of
  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39277749  or  HABIB.ALHADDAD12@GMAIL.COM 

Katana performance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33691515  or  KATANAPERFORMANCE973@GMAIL.COM 

Norble home landscaping BAHRAINI 
PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

FRASCATI Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600677  or  ADEL@FRASCATI.CO 

AKMAAZ WOOD WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35571830  or  AKMAAZWOOD@GMAIL.COM 

Aurangabad general trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32309392  or  pakimranbutt@GMAIL.COM 

DOLBIT INTERNATIONAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32009064  or  INFO@DOLBITINTERNATIONAL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  ALIHASSAN@AVIHC.COM 

ALI JUSSAIN ABDULLA HAMADA (MAZYON 
ALKIR / 6633) 

has a vacancy for the occupation of
  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17686522  or  ALIHAMADA1955@GMAIL.COM 

EMADULLDEEN HUSSEIN ALI BUTI 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33224456  or  A_MOODEE@HOTMAIL.COM 

JAFFER EBRAHIM ALI ABDULLA ALSAIRAFI 
has a vacancy for the occupation of

  GUARDIAN/KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722977  or  JAFFER.ALSAIRAFI@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  omar@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  omar@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  omar@AJMKOOHEJI.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

  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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C 
- CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17757017  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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 

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 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.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 

Airmech Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

ORIENTAL GOLDSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17258181  or  bhavesh_patania@yahoo.co.in 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

ALNIMAH FOODSTUFF CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

AL ALAWI TRANSPORT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39452379  or  alalawi.transport@gmail.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING 
COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING 
COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

UM AHMED COLD STORS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17686809  or  ARM.BAKER@YAHOO.COM 

NAJMAT ALGHAD BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  ALLAMAIT55@GMAIL.COM 

ALMADHIF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877002  or  middleeastaluminium@gmail.com 

SAEED YOUSIF ALQASSAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250707  or  aalmaaraj@gmail.com 

DALLAH CONSULTATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444111  or  soheila@umakewebake.com 

BUZAYED SERVICE CENTER w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17673170  or  saibujames@gmail.com 

FAWZI EBRAHIM KHALID ALQARAAN 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39463281  or  FAWZIEAQ@YAHOO.COM 

ALQAIRAWAN REFRIGERATION & A/C REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673583  or  KH.ALJALAHMA@GMAIL.COM 

Alwasela tower construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39077282  or  MOHD36433327@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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 

Aldana global contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77779922  or  aldana.global.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@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 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  info@BAHSTS.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS 
CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 39933379  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Crom construction company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38146197  or  HALLOERFAAN@GMAIL.COM 

MOHAMMED RASHID ABDULQADER 
ALROWAIE’AAD ALTAIR’ 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39456786  or  ROWAIE2@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 

NEXT DAY PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17490587  or  BUHAMAD222@HOTMAIL.COM 

ALSULTAN BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622636  or  S.MAJEED_ALHULAIBI@HOTMAIL.COM 

ALNAQI TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17682184  or  NAQI.M.A.H@HOTMAIL.COM 

Wahat albashaer restaurant and pastries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNAVENDING@HOTMAIL.COM 

MILANO PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17703428  or  MALSHAIK@COMMERCE.GOV.BH 

AL HAMOOR FISHING CAGES EST 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39612602  or  alhamoor000@gmail.com 

BANT ALKHAIZARAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39296076  or  AA99@BATELCO.COM.BH 

FANITA FOR READYMADE CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273443  or  black_gmctruck@hotmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

SEA ROCK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17293002  or  salmansooffy@yahoo.com 

CITY ROSE UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772972  or  ELBADRY_080@HOTMAIL.COM 

AL AMEED TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277750  or  ALDALYAH@HOTMAIL.COM 

Gulf Horizon Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  STAMP METAL ENGRAVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17244455  or  info@gulfhorizon.com.bh 

AL KIFAH CARPENIRY WORIKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456424  or  ALKIFAHCARPENTRY@GMAIL.COM 

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  RAJU@BABASONS.COM 

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  RAJU@BABASONS.COM 

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  RAJU@BABASONS.COM 

ALSHAYA TRADING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.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 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@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 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Abayat Yeshrab 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32156900  or  Muhammedtaimoor112@gmail.COM 

HUSAIN RADHI ABDULLA ALI (ABU RADI/12459 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

AEROPLANE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33335433  or  BB78BB79@GMAIL.COM 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

ALHASSER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17363936  or  MUNEERA_MOON@HOTMAIL.COM 

PALACE ABHA AWANING AND WIDOWS 
SHUTTERS 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39953990  or  fcaS64@gmail.com 

SALWA AMIN INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717229  or  INFO@SALWAAMIN.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

FOURJIOO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  info@awtadi.com 

DYAR QALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39698408  or  MOHAMED-POOR@HOTMAIL.COM 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

ANTONAIL GENT& SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33778858  or  TAREQ84BH@HOTMAIL.COM 

ROCK BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36550880  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

Iron man gym 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890780  or  IRON_MAN_GYM01@HOTMAIL.COM 

Art Rotana Hotel B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  hrgroup.bh@gmail.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

SEA STAR CLERING EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33220047  or  seastarexpress@gmail.com 

HEALTHY CALORIE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Kaefer Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564050  or  mohammed.alasfour@kaefer.com
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مجلس األمة يبايع ولي العهد الجديد في جلسة خاصة اليوم

ا للعهد أمير الكويت يزّكي الشيخ مشعل الصباح وليًّ

الجابر  نـــواف األحــمــد  الشيخ  الــكــويــت  أمــيــر  أصـــدر 
نائب  بتزكية  ا  أميريًّ أمــًرا  األربــعــاء،  أمــس  الصباح، 
رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل األحمد الجابر 
األنــبــاء  مــا ذكـــرت وكــالــة  للعهد. وفــق  ــا  ولــيًّ الصباح 

الكويتية الرسمية “كونا”.
 وصــّرح وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي 
جراح الصباح، أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية 
األحمد،  نــواف  الشيخ  الكويت  أمير  السمو  صاحب 
مشعل  والشيخ  للعهد.  وليا  األحمد  مشعل  للشيخ 

الصباح هو األخ األصغر ألمير الكويت.
 ومن المقّرر أن يتم إرسال األمر األميري إلى مجلس 
حسبما  الخميس،  اليوم  العهد،  ولــي  لمبايعة  األمــة 

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.
وولد الشيخ مشعل الصباح الذي يشغل منصب نائب 
رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي فــي الــكــويــت سنة 1940، 
وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية “هندن” 

للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى 
عام  منذ  عقيد  برتبة  العامة  للمباحث  رئيسا  أصبح 
1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى 

إدارة “أمن الدولة”.
ــبــاد الــراحــل الــشــيــخ جابر  وعــّيــن مــن قــبــل أمــيــر ال

لديوانية  رئيسا   1977 عــام  الصباح  الجابر  األحمد 
شعراء النبط.

وبموجب مرسوم صدر في أبريل 2014، عّين الشيخ 
مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ــرئــيــس الــفــخــري  وشــغــل الــشــيــخ مــشــعــل مــنــصــب ال
أنه  1973، كما  الكويتية منذ عام  الطيارين  لجمعية 
الاسلكي  لهواة  الكويتية  الجمعية  مؤسسي  أحــد 

والرئيس الفخري لها.
والشيخ مشعل هو االبن السابع ألمير الكويت العاشر 
الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت قبل 
االستقال في الفترة من 1921 الى 1950، وهو األخ 
الشيخ  الحالي  الكويت  أمير  من  لكل  الشقيق  غير 
الراحل الشيخ صباح  نواف األحمد الصباح واألمير 

األحمد الصباح.
الشيخ  الراحل  الكويت  أمير  مشعل  الشيخ  ورافــق 
صباح األحمد في رحلته األخيرة للعاج في الواليات 

المتحدة األميركية.

الكويت ـ وكاالت

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح

عواصم ـ رويترز

أصيبوا  شخص  مليون   35.86 من  أكثر  أن  “رويــتــرز”  لوكالة  إحصاء  أظهر 
بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد 

الوفيات جراء اإلصابة به إلى مليون و47657 حالة.
القائمة مسجلة سبعة مايين  المتحدة  الواليات  الوكالة، تصدرت  وبحسب 

و525313 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 210968 حالة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة مايين 

و757131 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 104555 حالة.
أربعة  مسجلة  المصابين  عدد  حيث  من  الثالث  المركز  في  البرازيل  وحلت 
مايين و969141 إصابة بينما بلغت الوفيات 147494 وهو ثاني أكبر عدد 

وفيات في العالم بعد الواليات المتحدة.
سجلت  حيث  المصابين  عــدد  حيث  من  الرابع  المركز  في  روسيا  وجــاءت 

مليون و248619 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21865 حالة.

كورونا: مليون ونصف وفاة و36 مليون إصابة

الجزائر ـ وكاالت

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
الوسيلة  إن  األربــعــاء،  أمس  تبون، 
ــاء  ــن ــيـــدة إلعــــــادة إقـــامـــة وب الـــوحـ
الدولة الليبية هي تنظيم انتخابات 
شرعية، عوض اللجوء إلى “حلول 

صغرى” ال تؤتي ثمارها.
ــاء مــوقــف تــبــون من  وجــ

األزمـــــــــة فـــــي لــيــبــيــا، 
خال حوار أجراه مع 
“لوبينيون”  صحيفة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وتـــحـــدث 

فيه عن عدد من القضايا 
الداخلية والخارجية.

وحين سئل عن الصيغة الممكنة 
ــل تــعــدد  ــي ظـ ــي لــيــبــيــا فـ لــلــحــل فـ
ــى أن  ــار تــبــون إلـ الـــوســـاطـــات، أشــ
المجاور  البلد  في  تفاقمت  األزمــة 
الــمــؤســســات، وهــذا  غــيــاب  بسبب 
ــان مـــوجـــودا حــتــى قبل  الـــفـــراغ كـ

الــقــذافــي في  نــظــام معمر  ســقــوط 
.2011

الدبلوماسي  التحرك  أن  وأضـــاف 
أسبرين”  “حــبــة  إعــطــاء  ومــحــاولــة 
مسكنة لجسم استفحل فيه الداء 
إلــى أي نتيجة تذكر  يــؤدي  لــن 

في الحالة الليبية.
الجزائري  الرئيس  وشــدد 
يجب  مــا  أول  أن  عــلــى 
ــه بــلــيــبــيــا  ــيـ الــــبــــدء فـ
ــو الـــحـــصـــول عــلــى  هــ
“الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة”، أي 
الــبــاد،  فــي  انــتــخــابــات  تنظيم 
على  القائمة  العقبات  كانت  مهما 

األرض.
وأوضح أن تنظيم هذه االنتخابات 
ــراز  ــادرة عــلــى إفـ ــقـ هــو الــصــيــغــة الـ
بناء  أجل  من  المطلوبة؛  الشرعية 
باقي المؤسسات األخرى في ليبيا.

تبون: الحل في ليبيا تنظيم انتخابات شرعية

بيروت/باريس ـ رويترز

الرياض ـ واس

اللبناني ميشال عون أمس  الرئيس  قال 
األربعاء إن مجلس النواب سيجتمع في 
النيابية  15 أكتوبر “إلجراء االستشارات 
لــتــكــلــيــف شــخــصــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة”.
عــن مصدرين  “رويـــتـــرز”  وكــالــة  ونقلت   
الموعد  حــّدد  عون  أن  قولهما  سياسيين 
لبدء  السياسيين  الزعماء  على  للضغط 
الترشيحات  وبحث  بينهم  فيما  التشاور 

لمنصب رئيس الوزراء.
ــارز: “ال أحــد  ــ  وقــــال مــصــدر ســيــاســي بـ
يــتــحــدث مـــع اآلخـــــر واالتـــــصـــــاالت مع 
أنه  وأضــاف  تقريبا”.  قطعت  الفرنسيين 
لرئاسة  للترشح  أســمــاء  بــعــد  تــطــرح  لــم 

الوزراء.
أكـــد وزيـــر الخارجية   مــن جــانــب آخـــر، 
الفرنسي جان إيف لو دريان مجدًدا أمس 
األربعاء، أنه من الضروري أن يعمل لبنان 

الدولة  فــإن  “وإال  حكومة  تشكيل  على 
ــزوال”.  وقــال في جلسة  الـ تواجه خطر 
ــأت  أرجـ فــرنــســا  إن  الــوطــنــيــة  للجمعية 
مؤتمًرا للمساعدات اإلنسانية للبنان لشهر 
الدولية  االتصال  مجموعة  لكن  نوفمبر، 
القادمة  األيــام  في  ستلتقي  لبنان  بشأن 
حكومة.  تشكيل  ضـــرورة  على  للتأكيد 
بــأن مجموعة االتصال  لــودريــان  وصــّرح 
الدولية بشأن لبنان ستجتمع في غضون 

على  التأكيد  بغية  القادمة  القليلة  األيام 
وجود حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة 
في لبنان.  ويأتي ذلك على خلفية فشل 
تشكيل  في  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
المطروح  الــمــوعــد  فــي  جــديــدة  حكومة 
ــار خــارطــة  مــن قــبــل بـــاريـــس، ضــمــن إطــ
طريق أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بعد االنفجار المدمر الذي هز في 

أغسطس مرفأ بيروت.

مــا وصفتــه  فــي وجــه  بالوقــوف  المتحــدة  الســعودية األمــم  طالبــت 
بالتجــاوزات والخروقــات للمعاهــدات الدوليــة من قبل إيــران وخاصة 

االتفاق حول برنامجها النووي.

الــدولــة، عضو مجلس  وذكـــر وزيـــر 
بالنيابة،  اإلعــــام  ــر  ــ ووزي ــوزراء  ــ الـ
ــن ســعــيــد، في  ــن ســعــد بـ عـــصـــام بـ
بيان نقلته وكالة “واس” السعودية 
الـــــــوزراء  مــجــلــس  أن  الـــرســـمـــيـــة، 
ــال جلسة  ــرق، خــ ــطـ تـ الـــســـعـــودي 
العاهل  بــرئــاســة  ــثــاثــاء،  ال عــقــدهــا 
الــســعــودي، الــمــلــك ســلــمــان بــن عبد 
األحــداث  مستجدات  “إلــى  العزيز، 
ــا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا،  ــهــ ــ ــورات ــطــ ــ وت
في  المملكة  مطالبة  على  مــشــددا 
ــمــتــحــدة بــمــنــاســبــة الــيــوم  األمــــم ال
لألسلحة  الكاملة  ــة  ــإزال ل ــي  ــدول ال
المجتمع  وقــوف  بضرورة  النووية، 

ــي أمــــام مــســؤولــيــاتــه تــجــاه  ــدولـ الـ
التجاوزات والخروقات لاتفاقيات 
ترتكبها  التي  الدولية  والمعاهدات 

إيران وخاصة االتفاق النووي”.
السعودي  ــوزراء  ال واعتبر مجلس   
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  أن 
الخاصة بالبرنامج النووي اإليراني 
من  إليــــــران  رادع  أي  تــشــكــل  “ال 
تطلعاتها النووية”، داعًيا كذلك إلى 
االلتزام  أهمية  على  التأكيد  “إعادة 
بـــركـــائـــز مـــعـــاهـــدة عــــدم االنــتــشــار 

النووي”.
ويـــواجـــه االتـــفـــاق حـــول الــبــرنــامــج 
 2015 عام  المبرم  اإليراني  النووي 

بــيــن إيـــــران مـــن جــهــة والـــواليـــات 
المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا 
وفــرنــســا وألــمــانــيــا مــن جــهــة أخــرى 
أزمة منذ إعان الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، عام 2018 انسحاب 
باده من الصفقة، األمر الذي ردت 
عليه طهران بخفض التزاماتها في 

إطار الوثيقة.

مـــراًرا  المملكة  أكـــدت  أن  وســبــق   
المتحدة  الــواليــات  لموقف  دعمها 
اإليراني  الجانب  تجاه  وسياستها 
تــرامــب  إدارة  عليه  فــرضــت  الـــذي 
“حملة  ــار  إطـ فــي  قاسية  عــقــوبــات 
إياها  متهمة  الــقــصــوى”،  الــضــغــوط 
بدعم اإلرهاب والتدخل في شؤون 

دول المنطقة.

مجموعة االتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في األيام القادمة

فرنسا تعلن عن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان لشهر نوفمبر
عون: استشارات تشكيل الحكومة األسبوع المقبل

السعودية تطالب بالوقوف في وجه تجاوزات إيران النووية

عواصم ـ وكاالت

أكـــدت فــرنــســا، أمــس األربـــعـــاء، أن تركيا 
ــزاع نــاغــورنــي  ــ ــا” فـــي ن تــتــدخــل “عــســكــريًّ
ــيــجــان، مــجــددة  كـــارابـــاخ إلـــى جــانــب أذرب
مخاوفها من “تدويل” الصراع. وقال وزير 
لــودريــان،  إيــف  جــان  الفرنسي  الخارجية 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية 
الــوطــنــيــة: “الــجــديــد فــي األمـــر هــو وجــود 
إلى  يؤدي  قد  مما  لتركيا،  تدخل عسكري 
ذكرت  ما  الصراع”، حسب  تدويل  تأجيج 

وكالة فرانس برس.
وأوضح لودريان أن فرنسا تضغط إلجراء 
خال  كــارابــاخ  ناغورني  بشأن  محادثات 
العنيفة  الــمــعــارك  وأّدت  المقبلة.  ــام  ــ األي
الـــتـــي انــدلــعــت بــيــن الـــقـــوات األرمــيــنــيــة 
واألذربــيــجــانــيــة فــي نــاغــورنــي كـــارابـــاخ، 
ــزوح نصف  قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، إلـــى نـ
سكان اإلقليم المتنازع عليه.  وقال أرتاك 
حقوق  بملف  المكّلف  المسؤول  بلغاريان 

كاراباخ  في  الحرب،  أوقات  في  المدنيين 
نــزح نحو  األولــيــة،  تقديراتنا  “بحسب  إنــه 
من  و90 %  ــارابـــاخ  كـ ســكــان  مــن   % 50
 70 نحو  يعادل  ما  أي  واألطــفــال،  النساء 
إلى 75 ألف شخص”. وتعليقا على تصاعد 
األعمال القتالية في ناغورني كاراباخ، دعا 
أمس  بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
األربعاء األرمن واألذربيجانيين إلى وقف 
“المأساة” الجارية في اإلقليم. وفي مقابلة 

مع التلفزيون الحكومي بثها الكرملين في 
مأساة  “إنها  بوتين  قال  مياده،  عيد  يوم 
هائلة. هناك ناس يموتون. نأمل أن يتوقف 
النزاع في أسرع وقت ممكن”. وتابع  هذا 
بوتين: “إن كان من غير الممكن وقف هذا 
النزاع بشكل نهائي، ألننا بعيدون عن ذلك، 
فإننا ندعو على األقــل، وأشــدد على ذلك، 
إلى وقف إطاق نار. وينبغي تحقيق ذلك 

في أقرب وقت ممكن”.

القتال يعد األعنف بين أرمينيا وأذربيجان من سنوات

نزوح نصف سكان كاراباخ.. وبوتين يدعو إلنهاء “المأساة”
ا في ناغورني كاراباخ فرنسا: تركيا تتدخل عسكريًّ

واشنطن ـ أ ف ب

وصــــف الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
له  التأييد  الذي تتراجع نسبة  ترامب 
الــرأي قبل شهر من  في استطاعات 
األربعاء  أمس  الرئاسية،  االنتخابات 
خصمه الديمقراطي جون بايدن بأنه 

“معتوه”.
تغريدة  في  ترامب  وكتب 

معتوه  “إنــه  تويتر  على 
والجميع  ســنــوات  منذ 

يعرف ذلك”. 
ــائـــل  “وسـ أن  ــاف  ــ ــ وأضـ

ــد نــفــســهــا  ــــجــ اإلعــــــــــام ت
ــامـــل مــعــه  ــعـ ــتـ ــلـ ــرة لـ ــطــ مــــضــ

“هل  مضيفا  حــمــايــتــه”،  وتــحــاول 
الــســلــبــيــة  الحــظــتــم أن كـــل األمــــــور 
تعد  لم  جــدا  الضعيف  ذكائه  ومعدل 

تذكر؟ أخبار مضللة!”.
األخــيــرة  ــرأي  الـ استطاعات  وتظهر 
ــدن. ويــبــيــن  ــايــ ــ ــب ــ ــا واضــــحــــا ل ــقـــدمـ تـ

تقدم  أن”  أن  “سي  لمحطة  استطاع 
من   %  57 مع  الديمقراطي  المرشح 

األصوات في مقابل 41 % لترامب.
يظهر  بفيديو  تغريدته  ترامب  وربط 
بايدن خال حملته االنتخابية يقول 
الشباب  الراقصين  من  لمجموعة 
تــرقــصــون  أراكـــــــم  أن  “أريـــــــد 
بأربع  أكبر  تصبحون  عندما 

سنوات”.
واعــــــتــــــبــــــرت مـــحـــطـــة 
نـــــيـــــوز” أن  “فـــــوكـــــس 
إلى  الواضحة  بايدن  إشارة 
نيته شن حملة إلعادة انتخابه بعد 

أربع سنوات من اآلن، غير مناسبة.
وتــعــهــد تــرامــب الـــعـــودة إلـــى حملته 
االنــتــخــابــيــة ســريــعــا والــمــشــاركــة في 
الـــمـــنـــاظـــرة الـــرئـــاســـيـــة الــثــانــيــة في 
مــواجــهــة بــايــدن فــي ميامي فــي 15 

أكتوبر.

دونالد ترامب يصف جو بايدن بأنه “معتوه”
برلين ـ أ ف ب

حّذرت ألمانيا روسيا أمس األربعاء 
من أنه لن يكون من الممكن تجّنب 
فـــرض عــقــوبــات فــي حــّقــهــا مــا لم 
عملية  مابسات  وتوّضح  تتعاون 
نافالني  أليكسي  المعارض  تسميم 

ــــى فــــرض  ــل ــّض عــ ــ ــ الــــــــذي حـ
عــقــوبــات مــشــددة على 

مــقــربــيــن وداعـــمـــيـــن 
للرئيس الروسي.

وتــــــأتــــــي الــــرســــالــــة 
األلـــمـــانـــيـــة الــصــارمــة 

ــان مــنــظــمــة  ــ ــداة إعــ ــ غــ
الكيميائية  األسلحة  حظر 

ــى مـــــــادة شــبــيــهــة  ــلـ ــثــــور عـ ــعــ ــ ال
االســتــخــدام  ذي  نوفيتشوك  بسم 
الــعــســكــري فـــي عــيــنــات نــافــالــنــي، 
ــا  ــهـ مــــؤكــــدة االســـتـــنـــتـــاجـــات ذاتـ
فرنسا  في  متخصصة  لمختبرات 

والسويد.

ــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي  ــ ــال وزي وقــ
هايكو ماس للنواب “ارُتكب انتهاك 
بواسطة  ــي  ــدول ال لــلــقــانــون  خطير 
ــادة كــيــمــيــائــيــة تــســتــخــدم فــي  ــ ــ م
أن  كهذا  ألمر  يمكن  وال  الحروب، 

يمر دون عواقب”.
وأضاف “من الواضح أنه ما 
لم تتضح األحداث وما لم 
المعلومات  تقديم  يتم 
يكون  فلن  الضرورية، 
ــب  ــكـــن تــجــّن ــمـ ــمـ ــن الـ ــ مـ
ــددة األهــــــداف  ــحــ ــات مــ ــوبـ ــقـ عـ
ــبـــة فــــي حــــق الـــجـــهـــات  ــنـــاسـ ومـــتـ

المسؤولة من الجانب الروسي”.
ونقل نافالني إلى ألمانيا في أواخر 
في  بوعكة  إصابته  بعد  أغسطس 
ــام في  ــ ــدة أي طــائــرة وتــمــضــيــتــه عـ

مستشفى في سيبيريا.

ألمانيا تشهر سيف العقوبات ضد روسيا

روسيا تختبر بنجاح 
صاروخا أسرع من الصوت

ــي كــبــيــر لــلــرئــيــس  ــ ــال قـــائـــد عــســكــري روسـ قــ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، فــي عــيــد مــيــاده الثامن 
اختبرت  الــبــاد  إن  األربــعــاء  أمــس  والستين 
صاروخ تسيركون، وهو صاروخ كروز أسرع 
من الصوت، كما أصاب هدفا بنجاح في بحر 

بارنتس.
الجيش،  العامة في  األركــان  رئيس  وأضــاف 
فــالــيــري غــاراســيــمــوف، خـــال اتــصــال مرئي 
ببوتين، أن الضربة التجريبية ُنفذت الثاثاء 
غورشكوف  األدمــيــرال  سفينة  مــن  انطاقا 

التي كانت في البحر األبيض بشمال روسيا.

موسكو ـ وكاالت
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مبادرة السالم مبادرة سياسية بالدرجة األولى ومرتبطة بأثر سياسي 
لدولـــة لها ســـيادة ولهـــا رؤيتها وقراراتها االســـتراتيجية، فالسياســـة 
تقوم على مبدأ التفاوض والمساومة، وأينما تم استخدام الدين في 
المجال السياسي فإن الفهم المبدئي للبنى السياسية المساومة يتأثر 

وتكون العالقة السياسية محفوفة بالمخاطر.
هذه اإلشـــكالية تولدت بسبب ممارسة السياسة ضمن اإلطار الديني 
الذي وظفت فيه الشعارات الدينية في الخطاب السياسي من خالل 
الفـــرق الدينيـــة التـــي أضعفت الـــدول ومثلت فرصا لوصـــول النخب 
الدينية والسياســـية المتصارعة، فكانت ســـببا لنشوء فكرة العلمانية 

التي تعني “فصل الدين عن الدولة”.
الديـــن نظام عقائـــدي يمثله رجل الدين وأتباعه الذين يشـــكلون أداة 
الصـــف األول للتأثير في المجتمع، فمـــن الضروري العمل على تجنب 
تعبئة أفراد المجتمع في السقوط في العنف والفتن، ودرا للفتن أجمع 
أهل الســـنة والجماعة على وجوب طاعة ولي األمر والتحكيم لحكم 

كتاب هللا. إن رجل الدين ينبغي أن يكون له دور أساسي في إيصال 
الفهـــم الصحيح لآلية القرآنية فـــي قوله تعالي “َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا 
ُســـوَل َوُأولِـــي اأْلَْمِر ِمْنُكْم” )النســـاء:59(، حيث يقصـــد بأولي األمر  الرَّ
أهـــل الفقه والديـــن والعلماء واألمراء، ويشـــمل ذلك فـــي عهدنا أهل 
السياســـة والدبلوماسية وأهل الفكر واإلعالم، فأية محاولة يقوم بها 
الحاكـــم هـــو أعلم بحال ومصالح العباد، وهو من يملك ومستشـــاروه 
الدرايـــة والبيان فيما يخص العالقات الدولية والدبلوماســـية، فهناك 
قوانيـــن وأنظمـــة دولية والتزامات وقـــرارات مصيرية ال يمكن لرجل 

الدين الخوض فيها لقلة علمه وتخصصه بهذا المجال.

يمكن اآلن أن نعيد النظر في مفهوم العلمانية والنظر إليها بنظرة  «
إيجابية، نحن نمارس العلمانية بقصد ودون قصد.. إن مبادرة السالم 
شأن سياسي استراتيجي ال يعد خروجا عن حدود الدين، إنما هو شأن 
أهل االختصاص والمشورة، وفيها مصلحة للعباد واألوطان ال بديل 

عنها.

د. صباح خليفة هجرس

السالم بين السياسة والدين

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

للتواصل: 17111483

األديب البحريني.. لوحة شاخت واهترأت فيها األلوان
ليس تعميما ولكن هناك شـــعور بأن األديب البحريني مشتت “من 
فوق ومن تحت”، مشـــتت إلى الوراء وفي الخارج والداخل وإلى 
األمام، ويسير فوق حقول ومناجم، ويعيش الركود والتجمد منذ 
فترات طويلة وكأنه ابتعد عن التقدم ومواكبة الحضارة المعاصرة 
وإغنائها بدفقات من اإلبداع في مختلف أوجه النشاط اإلنساني، 
والســـبب يعـــود وكمـــا كتب أســـتاذنا أحمد جمعة فـــي زاويته قبل 
أيام وحســـب وجهة نظرنا إلى “اســـتيراد الثقافات الخارجية على 

حساب المنتج الوطني”.
لـــن نزيـــد علـــى مـــا كتبه أحمـــد جمعـــة إال بالقـــول إن رجـــال الفكر 
واألدب هم بحكم التعريف في موقع القيادة للمجتمع، أي مجتمع 
كان، فهـــم قبـــل ســـواهم، أجدر بفهـــم الواقع وتحليلـــه وأقدر على 
اســـتجالء آفاق مستقبل األمة ومستقبل اإلنســـان، وأقدر بالتالي 
علـــى اكتشـــاف بل ابتداع الحلول المناســـبة للمعضـــالت، ومن هنا 
كان وال يـــزال لهـــم تأثيـــر أساســـي فـــي تكويـــن الضميـــر والتفكير 

الجماعي والفردي تأثيرا إيجابيا وكبيرا.

إن األدب والفن وسائر إبداعات الفكر تستتبع مسؤولية أصحابها 
ومبدعيهـــا، فالكلمة ليســـت أثرا بديعيا فحســـب، بل هي قبل ذلك 
مسؤولية الكاتب الذي كتبها، ومن نتائج فعلها في الجماعة وفي 
الحضارة تتحدد مسؤولية صاحبها. إن الكاتب الجدير باسمه هو 
أوال إنســـان يحس بمســـؤولية الكلمة وأمانتها مثلما يحس بآثارها 
وفعلها ونتيجة لهذا اإلحســـاس المرهف الحاد فهو ال يجيز لنفسه 
أن يقدم من النتاج األدبي والفني والفكري إال ما يؤدي إلى إغناء 
الفكر وترسيخ قيم اإلنسانية في الحرية والتقدم والمعرفة ورفع 
شأن اإلنسان، وألن الكاتب يحتل مكان الطليعة في مجتمعه فإن 

مسؤولية ما يفعله أكبر بكثير من مسؤولية اآلخرين.

لقد اختلف كل شيء اليوم وأصبح األديب البحريني الفرع بعد أن  «
كان األصل، وبات يبحث عن شمعة وسط الظلمات المتراكمة التي 

تحيط به من كل مكان، إنه أشبه باللوحة التي شاخت، واهترأت فيها 
األلوان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشـــكوى األزليـــة التـــي يبثهـــا الرجل هي أنه ال يســـتطيُع فهـــَم المرأة 
مطلقًا، في حين يتشرُب دماُغه الكبير نظريات آينشتاين وفيثاغورث 
بسهولة، والحقيقُة هي أنه ال يريُد فهمها وال يسعى لفعل ذلك، وينشُأ 
الخـــالُف بيـــن الرجـــل والمرأة غالبـــًا حيـــن ال ينجُح االثنـــان في فهم 
بعضهما الختالٍف بيولوجي ونفسي في طريقتهما في التفكير، ففي 
الوقت الذي يودُّ فيه الرجل أْن يكون الحب الوحيد في حياة امرأته، 
تريُد هي أْن تكوَن الحب األخير في حياة شـــريكها، لكنه يعجُز عادًة 
عـــن إرضائهـــا ويستســـلم، على الرغـــم من بســـاطِة المهمـــة؛ فما الذي 

تريدُه المرأة من الرجل؟
تحتـــاُج المـــرأة للحب كما يحتـــاج الظمآُن إلى المـــاء، وهي تنتظر أْن 
ُيغِدَق عليها شـــريُك حياتها بكلمات الحب والشوق، وأْن يقضي وقتًا 
مثمـــرًا معهـــا، كما أنَّ االســـتماع لهـــا واالهتمام بتفاصيـــِل حياتها وإن 
كانـــت صغيرة هو محطُّ تقديٍر بالنســـبة للمرأة. تســـعُد المرأُة بالرجل 
الذي يشـــاركها نجاحاتها ويدعُم مشـــاريعها المستقلة ويكون سندًا ال 

ناقدًا لها.

وألنَّ أيـــَة عالقٍة في هذا الوجـــود ال تقوم إال على االحتراِم المتبادل؛ 
فليجعْلُه الرجل أساســـًا يبني عليه عالقتُه بشـــريكِة العمر، إذ ال بقاء 
للعالقة بين المرأة والرجل في غياب االحترام والتقدير، وإن جمعهما 
الحب في بداية المطاف.. تتفاعل المرأة مع كلمات اإلعجاب والثناء 
من شـــريك حياتها مهما طال عمُر الزواج؛ فال بأس لو أثنى الشـــريُك 
علـــى إطاللتهـــا ومَدَح لباســـها ومواهبها المختلفة، وال بأس لو أشـــعَر 
الرجـــل زوجـــُه بأنَّه مدمن لها؛ فـــإن ِابتعدْت مســـافرًة هاتفها لُيخبرها 
بالفـــراغ الـــذي أحدثتـــُه فـــي حياته فتـــرة الغياب، وأنـــه ال يقوى على 

العيش بدونها. 

ويؤكُد الخبراء أنَّ المرأَة التي ينشغُل عنها زوجها بهاتفه الخلوي أو حاسوبه  «
ُيرسُل لها رسائَل مفاُدها أنَّ الحَب بينهما قد بُهَت أو تالشى حين ال ُيلِقي 

الرجُل بااًل لوجوِد زوجته، وينشغُل بالحديث مع اآلخرين عبر وسائل التواصل 
االجتماعي عوضًا عن توثيِق عالقته بشريكِة العمر. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

ما الذي تتوقعه المرأة من الرجل؟

رواتب موظفي العراق
ما هو شـــعور أي مواطن عربي وهو يســـتمع ويشاهد على الشاشات 
أن موظفي دولة العراق لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم لمدة 
أربعيـــن يوما؟ خبـــر مدهش وصادم حقا ذلك الذي تداولته وســـائل 
اإلعالم يوم ٤ أكتوبر الجاري، وســـبب الدهشـــة والصدمة هنا ليس 
ألن هـــذا األمـــر غيـــر قابـــل للحـــدوث، فكثيرا مـــا يحدث فـــي أماكن 

كثيرة، لكن ألن هذا يحدث في العراق بالذات!
العـــراق الذي أغناه هللا وأعطاه جميع الخيـــرات، فقد أعطاه األرض 
الخصبـــة وأعطـــاه الماء والنفط، فكيف يأتي اليوم الذي ال يجد فيه 

الموظفون العراقيون رواتبهم؟
العـــراق الـــذي طالمـــا منـــح العطايا للكثيـــر من أبنـــاء العالـــم العربي 
واستقبل الماليين لكي يعيشوا على أرضه ويستفيدوا من خيراته، 
جاء اليوم الذي خوت خزائنه لدرجة أنه لم يجد رواتب الموظفين! 
أليـــس هـــذا أمـــرا عجيبا؟ مرت ســـبعة عشـــر عامـــا على اليـــوم الذي 
اعتقـــد كثيـــر من العراقييـــن وغيـــر العراقيين أنه نهاية كل الشـــرور 
والمظالـــم والقهر واالســـتبداد، وأنه بداية الخيـــر والحرية والكرامة 
والعيـــش الرغيد والديمقراطية وحرية الـــرأي؟ فهل رأى العراقيون 

شيئا من هذه األشياء؟
هـــذا ليـــس دفاعا عن العهد الســـابق فـــي العراق علـــى اإلطالق، فقد 
كانـــت لهـــذا العهد أخطـــاؤه وخطاياه ومغامراته التـــي ضربت األمة 
في مقتل، لكنه تأكيد على أن ما جرى للعراق هو كالذي جرى لكثير 
مـــن الـــدول العربية األخرى، الـــذي جرى للعراق - وغيـــره - هو هدم 
هـــذه الـــدول علـــى رأس أهلها، الذي جـــرى ليس تغييـــر أنظمة، لكنه 
تخريب وسرقة لمقدرات الدول وتفكيك لجيوشها وإعادتها للعصر 

الحجري.

العراق ذلك البلد الجميل تم نهبه من قبل لصوص كثر على مدار  «
سنوات مضت، والشعب العراقي لم يجد األمن واألمان، وهاهو ال يجد 

حتى الرواتب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وانتحرت!
أحـــس رب المنـــزل بأن شـــيئًا غير عادي فـــي دورة الميـــاه الخارجية 
بمنزلـــه، كان جزًءا من خمار رأس نســـائي يمنع فتـــح الباب الذي بدا 
مغلقًا، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، اضطر أن يسترق النظر 
مـــن النافـــذة، ليصدم بأن عاملتـــه المنزلية متدلية علـــى الباب بعدما 
أقدمت على االنتحار! لتبدأ فصول قصة ضحيتها هذه المرة ليست 
العاملة التي استرخصت حياتها فقتلت نفسها، بل كفيلها الذي عليه 
أن يدفع ثمن اســـتهتار هـــذه العاملة، ويدفع ثمن عدم وجود قوانين 

تحمي الكفيل في مثل هذه القضايا.
قصص حاالت انتحار العمالة األجنبية في المساكن كثيرة ومختلفة، 
إال أن النهاية واحدة، على الكفيل أن يتحمل كلفة نقل جثمان العامل 
إلى موطنه، وإال حولت قضيته إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة حال امتناعه عن الدفـــع. أغلب العمالة األجنبية، خصوصًا 
الكادحة، تغترب لظروف معيشـــية قاهرة، تتسبب للغالبية الساحقة 
منهم بمشـــاكل نفســـية، وحاالت من االكتئاب المتطرف، تجرهم في 
أحاييـــن كثيرة إلى األفكار االنتحاريـــة، ناهيك عن بعض المعتقدات 
التـــي تأتي بهـــا بعض الديانات كتناســـخ األرواح بعـــد الموت، فيلجأ 

الواحد منهم إلى وضع حد لحياته أمالً في حياة أخرى أكثر راحة.
لـــن نغـــوص في تلـــك األفـــكار فذاك شـــأنهم الخـــاص، لكـــن ليس من 
اإلنصاف أن يدفع الكفيل ثمن تلك التصرفات والسلوكيات، فهو إلى 
جانـــب مـــا تعرض له مـــن حالة من االســـتنفار في المنـــزل، والتي قد 
تؤثـــر على نفســـية األبناء وخصوصـــًا األطفال منهم إذا ما شـــاهدوا 
عاملتهـــم متدليـــة مـــن مروحة أو تســـبح فـــي دمائها بعدمـــا قطعت 
شـــرايينها أو شربت محلوالً للتنظيف كأدوات لالنتحار، فإنه مطالب 
بدفـــع تكاليـــف نقل الجثمان الذي وصل فـــي حالة أخينا بطل القصة 
األخيـــرة إلى 850 دينـــارا بحرينيا، وكأنه عقاب ُمســـلط على الكفيل 

لذنب لم يقترفه.
البـــد أن يتضمن عقـــد العمل بندا يحفظ حق الكفيـــل، بأنه غير ملزم 
بتكاليف نقل الجثمان في حال انتحار العامل أو حتى وفاته طبيعيًا، 

وعلى سفارته التكفل بذلك.

ياسمينة: البد من قوانين تحمينا. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



أشــاد رؤســاء أنديــة كــرة اليــد البحرينية بعقد الشــراكة بيــن منظمة خالد 
بــن حمــد الرياضيــة مع االتحاد البحريني لكرة اليــد والتي تم توقيعها يوم 
الثالثــاء الماضــي، مقدميــن خالــص الشــكر والتقديــر للنائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدين أن هذه الشراكة من شأنها 
أن تعــزز مــن مكانــة اللعبــة علــى صعيــد المشــاركات الخارجيــة للمنتخبات 
وتنعكس من الناحية اإليجابية على المستوى المحلي بالنسبة الى األندية 

والمسابقات.

 ووقعـــت منظمـــة خالـــد بـــن حمـــد 
عقـــد    KHK SPORTS الرياضيـــة 
الشـــراكة بحضور رئيـــس اتحاد اليد 
والرئيـــس  اســـحاقي  عيســـى  علـــي 
التنفيـــذي لمنظمـــة خالـــد بـــن حمـــد 
بريـــف  منظمـــة  رئيـــس  الرياضيـــة 
محمد شاهد، حيث تتضمن الشراكة 
العديـــد مـــن طـــرق الدعـــم لالتحـــاد 

خالل المرحلة المقبلة.

خطوة تفتح آفاق العمل لالتحاد

 أكـــد رئيـــس نـــادي النجمـــة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بن مبـــارك آل خليفة أن 
توقيـــع عقـــد الشـــراكة بيـــن منظمـــة 
خالد بن حمد الرياضية واتحاد اليد 
تعتبـــر من الخطـــوات المميزة، وقال 
إنهـــا ســـتفتح آفـــاق واســـعة لالتحاد 
ومزيـــد من مســـاحة العمـــل لتحقيق 

المزيد من اإلنجازات لكرة اليد.
أن  البـــادرة يجـــب  “هـــذه   وأضـــاف 
يحتذي بها الجميع لدعم االتحادات 
واألنديـــة لرفع أســـم مملكة البحرين 
عاليـــًا، ونتمنـــى أن تكـــون الشـــراكة 
الشـــركات  تليهـــا  البدايـــة  خطـــوة 
الوطنيـــة لدعـــم الرياضـــة والى لعبة 
كـــرة اليـــد صاحبـــة اإلنجـــازات على 

وجه التحديد. 

الشراكة وسام على صدور الجميع

 أكـــد رئيس نادي أم الحصم  هشـــام 
اليـــد  كـــرة  أنديـــة  اعتـــزاز  البنعلـــي 
بهـــذه الشـــراكة والتـــي تعتبر وســـام 
علـــى صـــدور الالعبيـــن واإلدارييـــن 
قطـــاع  منتســـبي  وكافـــة  والفنييـــن 

اللعبـــة فـــي المملكـــة، وقـــال “نحن ال 
نتكلـــم عن رعايـــة وانما عن شـــراكة 
لـــم ينلهـــا أي اتحاٍد آخـــر”، مضيًفا أن 
“هـــذا النـــوع مـــن الدعـــم هـــو تقدير 
قيادتنـــا  علـــى  بالمســـتغرب  ليـــس 
وعلى ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، وهو دعم يســـتحقه االتحاد 
نظير االنجازات التي يحققها، بدليل 
الماضيـــة  الفتـــرة  فـــي  شـــهدنا  أننـــا 
تأهـــل جميع منتخبات كـــرة اليد الى 
إنجـــاز  العالـــم وهـــو  نهائيـــات كأس 
فريـــد مـــن نوعـــه، عالوة علـــى تأهل 
المنتخـــب األول الـــى دورة األلعـــاب 

األولمبية”.
 وأضـــاف البنعلـــي  أن “مـــن جانـــب 
آخـــر، فـــإن هذه الشـــراكة من شـــأنها 
أن تخلـــق فرصـــة لالتحـــاد واألندية 
لتعزيـــز جهودهـــم فـــي العطـــاء، كما 
أنها ســـتوفر على اإلتحاد الكثير من 
التكاليـــف وهـــذا ما ســـينعكس على 
الجميـــع في مضاعفـــة العمل خاصة 
الخارجيـــة  المشـــاركات  ظـــل  فـــي 

المتعددة”.

 خطوة مباركة لكرة اليد

 وصف رئيس نادي باربار علي حسن 
توقيـــع عقـــد الشـــراكة بيـــن منظمـــة 
خالد بـــن حمد الرياضة واتحاد اليد، 
بالخطوة المباركة، وقال إنها بشـــرى 
خير الـــى لعبة كرة اليد وســـتنعكس 
دون أدنـــى شـــك على تطويـــر اللعبة 
وتحقيق مســـتويات أفضل بالنســـبة 

الى المنتخبات.
 وأكـــد حســـن أن الشـــراكة ســـتمثل 

حافـــًزا للجميـــع لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات، وأضـــاف “نبارك لمجلس 
إدارة االتحاد توقيـــع العقد، ونتمنى 
أن ينعكس ذلك على تحسين الوضع 
المالـــي لألنديـــة ألنهـــا أســـاس اللعبة 
وهـــي الرافـــد األول الـــى المنتخبات 
الوطنية، وأن يســـتفيد منها االتحاد 

وجميع األندية”.

استفادة للمنتخبات الوطنية واألندية

 أشـــاد رئيـــس النـــادي األهلـــي  خالد 
كانو بتوقيع عقد الشراكة مع منظمة 
خالد بـــن حمد الرياضيـــة، وقال إنها 
تســـير وفق األهداف المرســـومة من 
قبل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة لدعم الرياضـــة واالرتقاء بها 
من خالل الشـــراكات مـــع االتحادات 
اليـــد  كـــرة  اتحـــاد  ومنهـــا  المنجـــزة 

برئاسة األخ علي إسحاقي.
 وأكد كانو أن هذه الشـــراكة ستسهم 
فـــي رفـــع المســـتويات الفنيـــة لكافة 
أطـــراف اللعبـــة، وســـيكون مردودها 
واضـــح على تطويـــر المنتخبات في 
االســـتحقاقات القادمـــة، معربـــًا عـــن 
ثقتـــه الكاملة في اســـتفادة لعبة كرة 
اليد بمثـــل هذه المبـــادرة وأن تكون 
نتائجهـــا واضحـــة علـــى المنتخبـــات 
األنديـــة  علـــى  وكذلـــك  الوطنيـــة 

المنضوية تحت مظلة االتحاد.

 الشراكة لمزيد من اإلنجازات

 قـــدم رئيـــس نـــادي التضامـــن باقـــر 
ســـمو  الـــى  الشـــكر  خالـــص  الهـــدار 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
مـــا يقدمـــه من دعـــم ال محـــدود الى 
لعبـــة كرة اليد، كما هنأ إدارة االتحاد 
إســـحاقي  عيســـى  علـــي  برئاســـة 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة على توقيع 
العقـــد مـــع منظمـــة خالـــد بـــن حمـــد 

الرياضية.
 وقال الهدار إن “هذا الدعم سيعطي 
االتحـــاد قـــوة أكثـــر لتحقيـــق المزيد 
مـــن اإلنجـــازات وأعتقـــد أنـــه دعـــم 
صريـــح ومباشـــر لالتحـــاد مـــن لـــدن 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد وتأكيدًا 
على حرص ســـموه بتطوير الرياضة 
البحرينيـــة فـــي كافة األلعـــاب ومنها 
لعبة كرة اليد، إذ أن ما يتحقق اليوم 
من نتائج مشـــرفة لكرة اليد أساســـه 
هو الدعم الذي تناله من قبل ســـموه 

الكريم”.

 انعكاسات إيجابية لكرة اليد

 من جانبه أشاد رئيس نادي االتفاق 
فوزي الدرازي بتوقيع عقد الشراكة، 
وقال أنها ســـتضيف الكثير الى لعبة 
كرة اليد خاصة في هذا الوقت الذي 
تحتـــاج فيـــه اللعبـــة الـــى مزيـــد من 
الدعم نظيـــر النتائـــج المتميزة التي 

تحققها في جميع المشاركات.

 وقال الدرازي “نشـــكر ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى ما 
يقدمه من دعم لكرة اليد البحرينية، 
ونحـــن على ثقـــة تامة بـــأن ينعكس 
وأن  للعبـــة  اإليجابـــي  باألمـــر  ذلـــك 
تحافظ على المكاسب التي حققتها 

في حضورها القاري والدولي”.

 خطوة في االتجاه الصحيح

 من جانبـــه وصف رئيس نادي الدير  
علـــي الماضـــي توقيع عقد الشـــراكة 
بأنهـــا خطوة فـــي االتجـــاه الصحيح 
جاءت في وقتها المناســـب في ظل 
الوضع الحالي لألندية واالتحادات.

هـــذه  “ستســـهم  الماضـــي  وقـــال   
الخطـــوة فـــي اســـتقطاب الالعبيـــن 
وتمكينهـــم ومـــن الطبيعـــي، ونتمنى 
المزيـــد من هـــذه الخطـــوات الجيدة 
التـــي تصـــب فـــي صالـــح الرياضـــة 
وتطويرهـــا”، مضيفـــًا “ هـــذا الدعـــم 
أبنـــاء  علـــى  الغريـــب  باألمـــر  ليـــس 
جاللـــة الملـــك، واهتمامهم المســـتمر 
بالرياضـــة البحرينيـــة، ونحـــن علـــى 
التـــي  اإليجابيـــة  بالمـــردودات  ثقـــة 
هـــذه  بفضـــل  الرياضـــة  ســـتجنيها 

الشراكة وهذه الخطوة الجيدة”.

استفادة كبيرة لالتحاد واألندية

 أكـــد رئيس نـــادي ســـماهيج  محمد 
التـــي  الكبيـــرة  االســـتفادة  إبراهيـــم 
تجنيهـــا اللعبـــة مـــن هـــذه الشـــراكة، 
الـــى  بحاجـــة  االتحـــادات  أن  وبيـــن 
الدعـــم مـــن أجـــل تخفيـــف األعبـــاء 

المالية على األندية.
“المنظومـــة  إن  إبراهيـــم  وقـــال   
الرياضة تتكون من حلقات مترابطة 
ومتكاملة، ومتى ما تحصلت إحدى 
ذلـــك  فـــإن  الدعـــم  علـــى  األطـــراف 

ســـيخفف من األعباء على األطراف 
األخـــرى، وهـــذا األمـــر يتجســـد فـــي 
توقيع الشـــراكة مـــع االتحـــاد والتي 
األنديـــة  اســـتفادة  علـــى  ســـتنعكس 
وعلى عالقاتهـــا الطيبة مع االتحاد”، 
معربًا عن أمله في أن يشمل ذلك كل 
االتحادات لتعزيز االســـتفادة لجميع 
األنديـــة ما يمكنها مـــن تطوير عملها 

بالشكل المطلوب”.

 متفائلون بتوقيع الشراكة

 أكـــد رئيس نـــادي توبلي  مكي أمان 
أن الشراكة مع منظمة خالد بن حمد 
الرياضية، ال تقف عند الدعم المادي 
فقط وانما ســـتكون مساهمة بدرجة 
كبيـــرة فـــي تطـــور الفـــرق وســـتمنح 
الجميـــع ثقـــة كبيـــرة فـــي العمـــل من 

أجل التطوير واالرتقاء باللعبة.
 وقال “ان وجود ســـمو الشـــيخ خالد 
الـــى  الدائمـــة  ومتابعتـــه  حمـــد  بـــن 
لعبـــة كـــرة اليد هو أكبـــر دعم وحافز 
لإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي ظل 
رئاســـة األخ علي اسحاقي، وبالتالي 
فإننا فخورون بهذا األمر ومتفائلين 
بعقد الشـــراكة مـــع منظمـــة خالد بن 
حمد الرياضية فـــي تحقيق المردود 
اإليجابـــي علـــى اللعبـــة مـــن جميـــع 

الجوانب”.

استراتيجيات ناجحة

 قـــال رئيـــس نـــادي االتحـــاد الســـيد 
أنور شرف أن ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية، 
يقـــدم لنـــا اســـتراتيجيات تقوم على 
أســـاس قوي وقاعدة متينة كأساس 
بصـــورة  االتحـــادات  عليهـــا  تســـير 
يكـــون  حتـــى  ومســـتمرة،  متعاقبـــة 
دون  للجميـــع  إيجابـــي  مردودهـــا 
استثناء، مشيًرا إلى أن سموه مدرك 
بنجـــاح كل خطوة يقدمها في دعمه 

الدائم للرياضة البحرينية.

اللجنة اإلعالمية
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اتخذ االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
قراًرا بتغيير مســـمى البطوالت التي 
منتخبـــات  مســـتوى  علـــى  ينظمهـــا 
الفئـــات العمريـــة أو األول من بطولة 

إلى كأس.
الجديـــد  القـــرار  ســـريان  وســـيبدأ 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد 
بـــدًءا مـــن البطوالت التي ســـينظمها 
خـــالل العـــام المقبـــل )2021(، علًمـــا 
أن هـــذا القـــرار لن يشـــمل البطوالت 
المقـــرر إقامتهـــا فـــي 2020 وتأجلت 
حتى العـــام المقبل. وســـتكون أولى 
المســـمى  تحمـــل  التـــي  المســـابقات 
آســـيا  كأس  تصفيـــات  الجديـــد 

 ،2022 عاًمـــا   17 تحـــت  للناشـــئات 
وتصفيات كأس آسيا للشابات تحت 

20 عاًما 2022.
بـــدالً  كأس  تســـمية  اعتمـــاد  وجـــاء 
مـــن بطولـــة ضمـــن خطـــط التطويـــر 
التـــي ينتهجهـــا االتحـــاد  المســـتمرة 
وتشـــمل  مســـابقاته.  علـــى  القـــاري 
مســـمى كأس المســـابقات المرتبطـــة 
بمنتخبـــات الفئات ككأس الناشـــئين 
)تحـــت 17( وكأس الشـــباب )تحـــت 
باإلضافـــة   ،)23 )تحـــت  وكأس   )20
الســـيدات  منتخبـــات  كـــؤوس  إلـــى 
والفتيـــات، عـــالوة على كأســـي كرة 

القدم الشاطئية وكرة الصاالت.

اآلسيوي يغير مسمى بطوالته إلى كؤوس

نّوهت بدعم خالد 
بن حمد للرياضة 

البحرينية

أحمد مهدي
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ــز فـــي الــمــاعــب ــي ــم ــت ــاء وال ــط ــع ــرة مـــن ال ــي ــس ــد م ــع ب

رحيل العب كرة اليد المحرقاوي محمود العلوي

المحليـــة  الرياضيـــة  الســـاحة  فقـــدت 
العب كرة اليد بنادي المحرق الســـابق 
محمـــود شـــبر العلـــوي )59 عامـــا( الذي 
وافته المنية 20 ســـبتمبر الماضي بعد 
صراع طويل مع المرض وسجل حافل 
مـــن العطـــاء والتميز فـــي مالعب كرة 

اليد المحلية.
وفـــي اتصـــال هاتفـــي مـــن اإلعالمـــي 
خالـــد حســـين ناصر لـ “البالد ســـبورت” 
وهـــو أحد أقربـــاء العلوي نعـــى الفقيد 
وأشـــاد بمسيرته المتميزة والتي تزخر 
بالعطاء والتميز في الميدان الرياضي 
وباألخـــص فـــي لعبـــة كـــرة اليـــد التـــي 
عشـــقها كثيرا ليصبح أحد ألمع النجوم 
والثمانينـــات  الســـبعينات  جيـــل  فـــي 
المحـــرق  بنـــادي  اليـــد  كـــرة  بفريـــق 

حينذاك.
وأضـــاف بـــأن الفقيـــد عرف بمســـتواه 
البدنيـــة  وقوتـــه  المتميـــز  الفنـــي 
والجســـمانية وذاع صيته بتلك الفترة 
وكان نجمـــا المعا في ســـماء كـــرة اليد 
البحرينيـــة مـــع نـــادي المحـــرق ومثـــل 

المنتخـــب فـــي العديد من المشـــاركات 
واســـتطاع  الخارجيـــة  والمعســـكرات 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  يحقـــق  أن 
علـــى مســـتوى النـــادي والمنتخب، كما 
عـــرف تألقه على وجـــه الخصوص في 
التهديف وعدم قـــدرة المدافعين على 
التصدي له رغم محاولة ايقافه بثالثة 

مدافعين أحيانا.
وأوضـــح أنـــه بوفـــاة الالعـــب الســـابق 
الوســـط  فـــإن  العلـــوي  شـــبر  محمـــود 
الرياضـــي المحلـــي خســـر واحـــدا مـــن 
أبـــرز نجومـــه الالمعيـــن في لعبـــة كرة 
اليد والـــذي كانت له صوالت وجوالت 
فـــي ميادينهـــا، كمـــا أن الفقيـــد عـــرف 
باألخـــالق العالية والتواضـــع ولم يكن 
يعشق األضواء اإلعالمية كثيرا، حتى 
فـــارق الحياة متأثرا بالمرض، متضرعا 
إلى البـــاري عز وجـــل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح جناته 
ويلهـــم أهلـــه الصبر والســـلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

العلوي متوجا بإحدى البطوالت

تصويبة للعلوي عندما كان العبا

البالد سبورت

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، التهنئة 
فـــوزه  بمناســـبة  العلـــوي؛  إلـــى وليـــد 
بالتزكيـــة رئيًســـا لالتحـــاد البحرينـــي 
لكرة الســـلة للفتـــرة االنتخابية 2020 

.2024 -
 وقـــال رئيس اتحـــاد الكرة “إن تزكية 
وليد العلوي رئيًســـا التحاد كرة السلة 
الجمعيـــة  ثقـــة  علـــى  تأكيـــًدا  يأتـــي 

االتحـــاد  قيادتـــه  فـــي  العموميـــة 
الســـالوي إلـــى مزيـــد مـــن اإلنجازات 
والمكتسبات بما يعزز مكانة الرياضة 
أهـــل  أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا  البحرينيـــة”، 
وجدير بهذه الثقة التي أوليت له من 

قبل األندية األعضاء.
 ولفـــت الشـــيخ علـــي بن خليفـــة إلى 
أن فـــوز العلـــوي يبعـــث علـــى الفخـــر 
الرياضيـــة  بالكفـــاءات  واالعتـــزاز 
جهـــوده  أن  مؤكـــًدا  اإلدارة،  بمجـــال 

ســـتكون واضحة على عمـــل االتحاد 
البحريني لكرة السلة.

 وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
العلـــوي  أن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
تطويـــر  فـــي  بـــارًزا  دوًرا  ســـيلعب 
منظومـــة كـــرة الســـلة فـــي البحريـــن، 
مجـــدًدا تقديـــم التهنئة لـــه وإلخوانه 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، معرًبـــا عـــن 
الجديـــد  للمجلـــس  أمنياتـــه  خالـــص 

وليد العلويبدوام التوفيق والنجاح.

السلة ــرة  ــك ل الــبــحــريــنــي  ــاد  ــح ــات ل ــا  ــًس ــي رئ تــزكــيــتــه  بــمــنــاســبــة 
رئيــــس اتحـــاد الكــــرة يهنــئ العلـــوي

جانب من توقيع عقد الرعاية



أحمد مهدي

تصوير: عبدالرسول الحجيري
حســـم نادي الحد لقـــب دوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز، بعد أن حقق فوًزا 
على حساب البسيتين بهدف مقابل 
ال شـــيء، في المبـــاراة التي أقيمت 
بينهمـــا، أمـــس، على اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة، ضمن 
منافسات الجولة األخيرة للمسابقة.

وكان الحـــد بحاجـــة لتحقيـــق الفوز 
على البســـيتين لضمـــان اللقب الذي 
ســـيتوج به رسمًيا مساء اليوم على 
اســـتاد مدينة خليفة الرياضية عند 
الفريـــق  6.30 مســـاًء، إذ ســـينطلق 
بحافلـــة مكشـــوفة مـــن مقـــر ناديـــه 
إلى االســـتاد، على أن يشهد االستاد 
تسليم الدرع لقائد الفريق الحداوي 
عبدالوهـــاب المالـــود، باإلضافة إلى 

الميدالية الذهبية.
ووصـــل رصيـــد الحد إلـــى 38 نقطة 
والرفـــاع  المحـــرق  علـــى  متفوًقـــا 
علـــى  لـــه  المباشـــرين  المنافســـين 
اللقـــب. ويدين الحد بالفـــوز الثمين 
أمـــس إلـــى الالعـــب جاســـر حامـــد 
الـــذي ســـجل فـــي الدقيقـــة )45+1( 

من عمر المباراة التي أدارها الحكم 
ســـيد عدنان محمـــد، وعاونه نواف 
شـــاهين وسلمان طالســـي، والحكم 
فيمـــا  شـــريدة،  عبدالعزيـــز  الرابـــع 
البســـيتين ســـيلعب مبـــاراة الملحق 
مـــع ثالـــث الترتيب بـــدوري الدرجة 

الثانية.
إلى ذلك، حقـــق المحرق فوًزا صعًبا 
علـــى المنامـــة بهـــدف دون رد فـــي 
المبـــاراة التـــي أقيمـــت على اســـتاد 

األهلي. وسجل للمحرق تياغو ريال 
فـــي الدقيقـــة )54(. واحتل المحرق 
ويحتـــاج  الثانـــي،  المركـــز  حاليـــا 
لتعادل أو خســـارة الرفاع للحصول 
على الثاني، فيما ســـيكون ثالًثا في 
حـــال فـــوز الســـماوي علـــى الرفـــاع 
الشـــرقي في المباراة المؤجلة. أدار 
المباراة وليد محمود، وعاونه ســـيد 
جالل محفوظ وسيد فيصل علوي، 

والحكم الرابع محمد بونفور.

ــا ــًت ــؤق ــرق ثـــانـــًيـــا م ــحـ ــمـ ــة.. والـ ــف ــي ــل ــل فـــي اســـتـــاد خ ــط ــب ــج ال ــوي ــت الـــيـــوم ت

الحد يضمن لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز
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اقتنـــص فريـــق األهلـــي فـــوًزا صعًبـــا 
وثميًنـــا على حســـاب نظيره الشـــباب 
بهدفيـــن دون رد فـــي المبـــاراة التـــي 
لحســـاب  األربعـــاء  مســـاء  جمعتهمـــا 
الجولـــة األخيـــرة مـــن دوري ناصر بن 

حمد الممتاز.
وأحـــرز هدفّي األهلـــي كل من البديل 
 )96+( وآرنســـت   )94+( جمـــال  علـــي 
 17( األهلـــي  رصيـــد  أصبـــح  وبذلـــك 
نقطة( ليضمن بقـــاؤه في دوري ناصر 
بـــن حمـــد فـــي الموســـم المقبـــل، فيما 
الشـــباب بهذه الخسارة أصبح رصيده 
)14 نقطـــة(، ويهبط رســـمًيا إلى دوري 
الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم برفقـــة 

فريق الحالة.

شوط سلبي

الفنيـــة  األفضليـــة  الفريقـــان  تقاســـم 
فـــي الشـــوط األول عطًفا علـــى األداء 
السريع وخلق الفرص الهجومية التي 
أتيحت لهما وخصوًصا لفريق الشباب 
الـــذي وصل لمرمـــى األهلي فـــي أكثر 

من فرصة.
الفريقان لعبا بنفس الشاكلة واالعتماد 
الخطـــوط  وضـــرب  األطـــراف  علـــى 
تـــارة  الطويلـــة  بالكـــرات  الدفاعيـــة 

والقصيرة البينية تارة أخرى.
األهلـــي وبعد ســـيطرة البداية، افتتح 

أولـــى الكـــرات الخطـــرة فـــي المبـــاراة 
بتســـديدة قوية من باقر العصفور من 
الجهة اليســـرى اصطدمـــت بالعارضة 
)8(. أما الشـــباب رد بكرة أرضية قوية 
حـــارس  أبعدهـــا  حســـن  علـــي  بقـــدم 
األهلـــي العجيمـــي ببراعة إلـــى ركنية 
)13(. المارونـــي تحســـن وضعه الفني 
وبـــات يتقـــدم لألمـــام ويهـــدد مرمـــى 
األهلي عبر فرصتين خطيرتين لسيد 
علـــي عيســـى )16 و35(. فرصة أخرى 
لعلـــي حســـن مـــن كـــرة ثابتة ســـددها 
ووقف لها العجيمي )40(، كما سنحت 
فرصـــة لقطـــب الديـــن للتســـجيل، إال 
أن كرتـــه مـــرت بجانب القائـــم األيمن 

لحارس الشباب )44(.

األهلي يفوز

واصـــل الفريقان عطاءهمـــا الذي كان 

بأرضيـــة  والنديـــة  بالســـجال  مليًئـــا 

الميـــدان، ليكـــون التكافؤ الفني ســـيد 
الموقـــف. األهلي اســـتهل الفرص في 
هـــذا الشـــوط عبر قطـــب الديـــن الذي 
تحصل على كرة مثالية للتســـجيل إال 

أنه تباطأ فـــي ذلك وتصطدم بالدفاع 
)54(. بعدهـــا بدقائـــق طالـــب الشـــباب 
بركلـــة جـــزاء بعدما ســـقط العبه علي 
جاســـم في لعبة مع الحـــارس محمود 

العجيمـــي إال أن الحكم عمار محفوظ 
لم يحتسب شيئا )59(.

واصـــل الفريقـــان على المنوال نفســـه 
بالتغييـــرات  صفوفهمـــا  تنشـــيط  مـــع 
وانحصـــر اللعب فـــي منتصف الملعب 
دون أن تكـــون هنـــاك كـــرات خطـــرة 
فعليـــة على المرمييـــن، إلى أن دخلت 
العشـــرة  فـــي عمـــر دقائقهـــا  المبـــاراة 
األخيـــرة، ليتحصـــل األهلـــي على كرة 
البـــري  عيســـى  وجـــد  حينمـــا  هـــدف 
نفســـه بالكـــرة أمـــام مرمـــى الشـــباب 
إال أن الحـــارس علـــي عيســـى كان لها 
بالمرصاد، ليطالب األهلي بركلة جزاء 
فـــي اللعبـــة نفســـها إال أن الحكـــم أمر 

باستمرار اللعب )82(.
كاد  المتبقيـــة،  القليلـــة  الدقائـــق  مـــع 
المدافع الماروني قاسم حبيب أن يهز 
شـــباك األهلـــي لـــوال وقـــوف العجيمي 
للكـــرة )87(. وفي الوقـــت بدل الضائع 
سجل البديل علي جمال هدف األهلي 
األول بعد مجهـــود رائع وجبار لزميله 
آرنســـت الـــذي مـــرر لـــه الكـــرة داخـــل 
الصندوق. وقبل نهاية المباراة ســـجل 
آرنســـت الهـــدف الثانـــي لفريقـــه بعـــد 
مراوغة حـــارس المرمى في منتصف 

الملعب ويضع الكرة في الشباك.

ــوز ــف ــل ــر ل ــ ــف ــ ـــال وآرنــــســــت يــــقــــودان األص ــم ــان لــلــبــديــل جـ ــ ــات ــ ــان ق ــ ــدف ــ ه

األهلي يبقى مع الكبار والشباب يهبط للدرجة الثانية



قال الفنــان رامي صبري إنه يهتم بتقديم أغاني ســنجل  
في هذه الفتــرة؛ ألنها أصبحت األهــم وخاصة أن عصر 
األلبومات “راح” وانتهى”، مضيفا “أغاني السنجل تحقق 
النتيجة المطلوبة منها، والبد أن تكون مختلفة ومميزة 

ويجــب على الفنان أن يعرض لمن يقدم األغنية وأي فئة 
يستهدفها وأن يهتم بكل تفاصيلها من حيث طريقة الغناء 

والموســيقى واختيار الكلمات واللحن خصوصا أن الجمهور في هذا التوقيت 
يتفاعل مع العمل المميز والمختلف فقط.

انتهــت الفنانة كندة علوش وأبطال حكاية “ضي القمر” من 
مسلسل “إال أنا”، من تصوير آخر مشاهد الحكاية، بالتزامن 
مع عــرض حلقاتها األخيرة، حيث اســتعان القائمون على 
العمــل بوحدة إخــراج ثانيــة تعمــل بالتوازي مــع مخرج 

الحكاية أحمد حسن لسرعة االنتهاء من المشاهد مع عرض 
الحلقات. 

“ضــي القمر” هــي الحكاية الخامســة من مسلســل “إال أنا”، إخراج أحمد حســن، 
ويشارك في بطولتها محمد عالء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل.

بــدأ النجم الكبيــر يحيى الفخرانــي تصوير مسلســله الجديد 
“نجيب زاهــي زركش” هذا األســبوع، ليكون أول مسلســالت 
رمضان 2021 فــي أماكن التصوير، حيث وضع القائمون على 
العمل خطة لتصوير العمل واالنتهاء من مشــاهده بالكامل 

قبــل حلول شــهر رمضان المقبــل؛ لرغبة الفخرانــي في عدم 
التصوير بالشــهر الكريم.  مسلســل “نجيب زاهي زركش” تأليف 

عبدالرحيــم كمــال وإخراج شــادي الفخرانــي وإنتاج شــركة ســينرجي وبطولة يحيى 
الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسالم إبراهيم.

نجيب زاهي زركشضي القمرعصر األلبومات راح
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 مـــن عروض شـــاهد األولـــى، تعرض 
“شاهد VIP” الدراما الخليجية “أمي 
عبدالعزيـــز  والعيال” للكاتـــب  دالل 
الحشاش والمخرج سلطان خسروه 
وإبراهيـــم  عـــادل  هيفـــاء  وبطولـــة 
أحمد وآخريـــن،  وعبيـــر  الحربـــي 
والمسلســـل هـــو آخر أعمـــال الممثلة 
بـــو  صابريـــن  الراحلـــة  البحرينيـــة 

رشيد. 
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
قاســـية  لظـــروف  امرأة تتعـــرض 
أحـــد  أمـــام  التســـّول  إلـــى  توصلهـــا 
أبـــواب المســـاجد.. الحكاية تتحدث 
عن زوجة أب غيـــر تقليدية، حياتها 
مليئـــة بالتضحيـــات والوفـــاء حينا، 

وبالجحود واالنتهازية أحيانا. 
يبـــدأ العمـــل بالحـــدث التـــي وصلت 
إليـــه دالل بعد ســـنوات مـــن العذاب 
والقهـــر والمعانـــاة فـــي العـــام 1986، 

وهو حال العوز الذي تعيشه، قبل أن 
نكتشـــف ماضيها، وكيف عاشت في 
منتصف األربعينات إثر انفصالها عن 
زوجهـــا ومعاناتهـــا فـــي العيـــش عند 
شـــقيقها وزوجته، وتحكـــم األخيرة 
بهـــا، ثم زواجها من رجل طيب لديه 

سبعة أطفال. 
يذكـــر أن هناك عـــدة خطوط درامية 
بالشـــخصيات  ترتبـــط  العمـــل،  فـــي 
الرئيســـة، فلكل من أبنـــاء دالل خط 
درامـــي خـــاص. االبن البكـــر المزواج 
بـــدر مازال يعيـــش على ماضي حب 
الثانـــي  االبـــن  المراهقـــة.  أيـــام  مـــن 
شـــهاب لم يســـتكمل دراسته ويعمل 
مفتشـــا في البلدية وهو رجل بخيل 
تـــزوج من امرأة تشـــبهه في الطباع، 
الكوميـــدي  الجانـــب  وهمـــا يمثـــان 
للقصة مما يكســـر من حـــدة الجانب 

التراجيدي.

”VIP أمي دالل والعيال” على “شاهد“

محرر مسافات

كشفت الممثلة 
جينيفر أنيستون 

أنها فكرت في 
االعتزال وترك 

هوليوود بعد فشلها 
في مشروع واحد 

لها واتخذ وقتا 
كبيرا منها مما 

دفعها للتفكير في 
ترك مجال األضواء 

والشهرة.

للعيــن جمــال  الجميــل  والخــط  لــأذن  جمــال  الصــوت 

زهيرة: خط الثلث الجلي األقرب لقلبي

يقول شيخ الخطاطين في سوريا 
محمد علي المولوي رحمه هللا “إن 
أهمية الخط ليســـت مقتصرة على 
جوانبـــه الفنيـــة والجماليـــة فقـــط، 
وإنما هناك أهمية قصوى أخرى له، 
وهي قـــراءة جزء كبيـــر من تراثنا 
وآثارنـــا، وإذا اندثر فن الخط، فإنه 
قد يصبح مســـتحيا قراءة وفهم 

بعض اآلثار”.
األرض  أن  معـــروف  هـــو  كمـــا 
القديمـــة  وحضاراتهـــا  العربيـــة 
مهـــد  هـــي  الســـريانية،  اآلراميـــة، 
هـــذا الفن األصيل، وحتى أواســـط 
القـــرن الماضـــي كانت تنتشـــر في 
مختلـــف البـــاد العربيـــة المدارس 
المتخصصة في تعليم أصول هذا 
الفن ونقله الى األجيال المتعاقبة، 
وكان الخـــط عمومـــا مـــادة تدخـــل 
ولهـــا  الدراســـية،  المناهـــج  فـــي 
ضمـــن  تحســـب  التـــي  درجاتهـــا 

معدالت النجاح والرسوب.
حـــول هـــذا الفـــن الجميـــل التقـــت 
“الباد” الخطاط حسن زهيرة الذي 
افتتـــح مركـــزا لتعليـــم فـــن الخـــط 
العربـــي في “عالـــي” لتعليم أصوله 
ونشـــر ثقافتـــه، باعتبـــار ان الخـــط 

ليس فنا ســـها، وإنما له تقنياته 
الصناعية والعلمية، فإنه من 

الصعـــب أن يســـتمر مـــن 
دون تعلم وتدريب.

حدثنا عن  «
مغامرتك في 
تركيا لدراسة 

الخط.

مغامـــرة  كانـــت 
جميلة درست اللغة 

وتعرفـــت  التركيـــة 
علـــى كبـــار الخطاطين 

مـــن  العديـــد  وزرت 
المتاحف الخطية.

ماذا عن المعهد الخاص بك، ما  «
الذي تهدف من وراءه؟

مرفـــأ الفـــن ..أهـــدف أن يجمع كل 
الفنانين مـــن جميـــع األطيـــاف في 
جميـــع الفنـــون وهدفـــي األول هو 
تعليم الخط العربي ونشر ثقافته.

الخط المحبب لديك؟ «

جميـــع الخطوط أحبهـــا ولكل خط 
مذاقـــه الخـــاص بـــه،  ولكـــن خـــط 

الثلث الجلي األقرب لقلبي.
كيف تفسر االهتمام المتزايد  «

بالخط العربي هذه األيام؟

حســـن الخـــط مـــن الفنـــون الرائعة 
يشـــد الـــذوق إليـــه ويجعـــل الناس 
النـــاس  أن  فكمـــا  عليـــه،  يقبلـــون 
الجميـــل  الصـــوت  يعشـــقون 
واألغاريد العذبة تراهم يعشـــقون 
الخط الجميـــل؛ الن الصوت جمال 
جمـــال  الجميـــل  والخـــط  لـــأذن 

للعين.
ما أبرز جماليات الخط العربي؟ «

فـــي  العربـــي  الخـــط  جمـــال 
إتقـــان الحـــروف بميزانها 
وقبـــل  الصحيـــح 
أن  يســـتحق  متـــى 
بالجـــودة  يوصـــف 
اعتدلـــت  إذا  قيـــل: 
لت  طا و مه  قســـا أ
والمـــه  ألفـــه 
سطوره  واستقامت 
صعـــوده  وضاهـــى 
وتفتحـــت  حـــدوره 
عيونـــه ولـــم تشـــبه راءه 
نونه وأشـــرق قرطاســـه ولم 

تختلف أجناســـه وأسرع إلى العين 
تصوره. 

هل تعتقد ان التكنولوجيا أضرت  «
بالخط العربي أعني برامج 

الكمبيوتر وغيرها؟ 

التكنولوجيا مثل السكين تماما إذا 
عرف الخطاط كيفية اســـتخدامها 
ستســـاعده بشـــكل كبير فـــي عمل 
التراكيـــب الخطيـــة، ولكن لأســـف 
هنـــاك مـــا يســـتخدم هـــذه التقنيـــة 
وهـــو ال يفقـــه شـــيء فـــي الخـــط، 

فالناتج يكون سيئ للغاية
ما رسالتك؟ «

ليـــس هنـــاك أجمـــل مـــن كام أمير 
المؤمنين علي عليه الســـام يقول 
فإنهـــا  بالكتابـــة،  أوالدكـــم  أكرمـــوا 
مـــن أهـــم األمـــور وأعظم الســـرور، 
فاحرصـــوا أن تعلمـــوا أوالدكم منذ 
الصغر هذا الفن اإلسامي الجميل، 

فإنه من مفاتيح الرزق.  

اتخاذ قرارات سليمة في حياتك الشخصية 
والمهنية.

سيطر على انفعاالتك، وال تفتح على نفسك النار.

حاول أن تجد أسلوبا هادئا للتفاهم وعالج 
المواقف.

الوقت مناسب يوما األحد واإلثنين لتجمعك 
باألحباب.

اصبر إذا أثقلت الضغوط كاهلك، وعليك أن 
تنتبه لصحتك.

تميل للتهرب من التزامات عائلية واجتماعية.

انتبه لصحتك، وحاول أن تضاعف تركيزك.

راجع خطواتك واهتم بتقييم إمكاناتك وال 
تتسرع.

تماسك وحافظ على تقوية الروابط العائلية 
واالجتماعية.

استفد من الفرص المتاحة في هذه الفترة.

خالفات مع األهل واألصحاب، وعليك بالمرونة.

رغم الضغوط تبدو أكثر انفتاحا وقوة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 أكتوبر

 1957
نيكيتـــا  الســـوفيتي  الزعيـــم 
وزيـــر  يتهـــم  خروتشـــوف 
جـــون  األمريكـــي  الخارجيـــة 
فوســـتر داالس بتشـــجيع تركيا 
على شن هجوم على سوريا بعد 
التوتـــر الذي نشـــب 
ضـــم  بعـــد  بينهمـــا 
إســـكندرون  لـــواء 

إلى تركيا.

 1912
اندالع حرب البلقان األولى بين الدولة العثمانية من جهه وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.

 1917
اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيًسا لمجلس سوفييت مدينة بيتروغراد.

 1932
تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

 1991           
كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقالهما عن يوغسافيا.

 
2001

الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية.

“جبـــار”، عمـــل جديـــد، أطل بـــه الفنـــان اإلماراتي حســـين 
الجســـمي، يحمـــل فـــي كلماتـــه وأشـــعاره، بصمـــات ســـمو 
الشـــيخ نهيـــان بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس مجلـــس أمناء 
مؤسســـة زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان لأعمـــال الخيريـــة 
واإلنســـانية، رئيس مجلس أبوظبـــي الرياضي، فيما تولى 
الجسمي بنفسه وضع الرؤية الموسيقية، وصياغة الجمل 
اللحنيـــة لأغنية الجديدة، التي تميزت بإيقاعها الشـــعبي 
اإلماراتـــي، الممـــزوج بـــروح اإليقاعات الغربيـــة والدرامز، 
األغنية الجديدة، من توزيع زيد عادل، ومكســـاج وماستر 
جاسم محمد. وأظهرت كلمات األغنية، أحاسيس العاشق 

المشتاق لوليفه.
وقـــد لحن الجســـمي األغنية بمقام “بياتـــي”، حيث تمتزج 
فيهـــا اآلالت الشـــرقية األصيلـــة، كالعود والنـــاي والقانون 
الغربيـــة  اآلالت  مـــع  المزمـــار،  إلـــى  إضافـــة  والوتريـــات، 
والغيتارات، لتكّون أغنية ذات جماليات مختلفة وحديثة 
المختلـــف،  الخليجـــي  الطابـــع  ذات  اإلماراتيـــة،  لأغنيـــة 

موسيقى وأداًء، حيث قام بعزف الوتريات أحمد فرحات، 
واإليقاعات سمير القطان.

وكان الجســـمي قـــد طـــرح أغنيتـــه الجديـــدة، عبـــر قناتـــه 
الرســـمية علـــى يوتيـــوب، إلـــى جانـــب جميـــع اإلذاعـــات 
الموســـيقية  المكتبـــات  وجميـــع  والعربيـــة،  الخليجيـــة 

اإللكترونية المتخصصة في عرض األغنيات.

لوليفــه المشــتاق  العاشــق  أحاســيس  “جبــار” 

حسين الجسمي يتغنى بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

بتلفزيـــون  “وطنـــي”  برنامـــج  اســـتضاف 
البحريـــن وضمـــن إحـــدى فقراتـــه الفنانة 
القديـــرة ســـلوى بخيت “أم هـــال”، حيث 
طرح عليها بعض األســـئلة وبشكل سريع 

وفيما يلي نستعرض األسئلة واألجوبة.
ماذا يعني حب الناس لك؟  «

شيء كبير ونعمة من هللا تعالى، من حبه 
ربه حبب الناس فيه. 

ما أكبر تحد واجهك في مسيرتك  «
الفنية؟ 

أكبـــر تحد لـــي كان ابتعادي عـــن الكاميرا 
نحو 20 ســـنة. - ما أبغض صفة يمكن أن 

تكون في اإلنسان؟ 
صفة الكذب. 

ماذا تعني لك األمومة؟  «

األمومة كل شيء في الحياة. 
أكثر ممثلة يعجبك تمثيلها؟  «

الفنانة الراحلة سناء جميل. 
 من الذي ينافس أم هالل؟  «

الفـــن عطاء وموهبة من هللا تعالى، ولكل 

فنان طريقته وجمهوره. 
لو كان الكاتب القدير راشد المعاودة  «

رحمه هللا موجودا اليوم، ما هي 
رسالتك له؟ 

ألـــف رحمه عليـــه، ورســـالتي له..انجز لي 
عمـــا من اعمالـــك لتحويله إلى مسلســـل 

تلفزيوني؛ ألعيد ذكريات 50 سنة. 
 أكثر أكلة تجيدينها؟  «

المجبوس بانواعه؟ 
 من أعز أصدقائك؟  «

كثيرون هم األصدقاء. 
 أكثر لفتة فرحِت بها سواء من شخص  «

عزيز عليك أم من جهة معينة؟ 

لفتته برنامج السارية.

ــره الــكــذابــيــن ــ ــك ــ ــل وت ــي ــم ــة بـــســـنـــاء ج ــب ــج ــع م

تعرف على الطبخات التي تجيدها “أم هالل”

أسامة الماجد
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“مجوهرات ُلبنى” تفتتح أول فروعها في قلب سوق المنامة
الماضـــي وأصالتـــه،  عبـــق  مـــن  مســـَتلهمة 
ومســـتوحاة مـــن تصاميـــِم حاضـــٍر الينفك 
أن يبهرنـــا بحداثتـــه، اختـــارت مجوهرات 
ُلبنى قلـــب المنامة النابـــض نقطة انطالقة 
الفتتـــاح أول فروعهـــا فـــي المملكـــة فـــي 

منطقة السوق التاريخي.
تختـــّص مجوهرات لبنى، والتي تأسســـت 
مـــن  الذهـــب  2019، بصياغـــة  العـــام  فـــي 
عيـــار 18 قيراط و21 قيـــراط، والتصاميم 
الطبيعّيـــة  البحرينّيـــة  بالآللـــئ  عـــة  المرصَّ
واألحجـــار الكريمة، بما فـــي ذلك األلماس، 
والياقوت األحمر، والزفير األزرق، والزمّرد 
والعديـــد مـــن األحجـــار الكريمـــة األخـــرى. 
وتســـعى عبر تصاميمها الساحرة والفريدة 
لتلبيـــة شـــّتى األذواق عبر القطع النفيســـة 
ذات الطابـــع الكالســـيكي والتراثي، إضافة 
إلى التصاميم العصرية والحديثة، لتحجز 
لنفســـها موقًعا رائـــًدا كأحد أهـــم الوجهات 
ألولئك الالتي يسعّين نحو التميز والتفّرد.
حت ُلبنى الحســـيني،  وبهذه المناســـبة، صرَّ
المصممـــة الفنّيـــة للمجوهـــرات ومؤسســـة 
مجوهرات ُلبنـــى، قائلة: “تتمّيز مجوهرات 
ُلبنى بخـــط فريد من المصوغـــات الذهبية 
عة بالآللئ واألحجار الكريمة، حيث  المرصَّ
نعتمـــد فـــي تصميماتنا على إضفاء لمســـة 

من التمّيز والخصوصية لكل قطعة، وذلك 
نابًعا من إيماننا الراســـخ بـــأن المجوهرات 

تعكس شيًئا من شخصية مرتديها.”
وعـــن موقـــع أول فـــروع مجوهـــرات ُلبنى، 
اســـتطردت: “ال يخفـــى على أحـــٍد التاريخ 
العريق لمنطقة سوق المنامة، والتي كانت 
والزالـــت أحـــد أهـــم المراكـــز التجارية في 
المنطقـــة، لتســـتمر فـــي اســـتقطاب العديد 
مـــن الباحثيـــن عـــن األصالة والجـــودة إلى 
رنـــا أن نفتتـــح أول  يومنـــا هـــذا. لذلـــك، قرَّ
فروعنـــا في قلب ســـوق المنامـــة لما له من 
أهميـــة إقليميـــة وتاريخ طويـــل يعود إلى 
مئات السنين، خصوًصا في مجال صياغة 

وتجارة الذهب والمجوهرات والآللئ”. 

ُلبنـــى الحســـيني  تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 
هـــي مصّممـــة مجوهرات معتمـــدة حاصلة 
علـــى شـــهادة دولية مـــن المجلـــس األعلى 
للمـــاس)HRD(، وهـــي تختـــّص بالتصميـــم 
والمتقـــّدم.  األساســـي  بنوعيـــه:  اليـــدوي 
َســـة  مؤسِّ حصلـــت  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
مجوهـــرات ُلبنى على عدد من الشـــهادات 
مـــن مؤسســـات عالميـــة مرموقة فـــي هذا 
المجـــال، ويشـــمل ذلـــك: شـــهادة مصّممـــة 
األبعـــاد  ثالثـــي  التصميـــم  فـــي  معتمـــدة 
بمساعدة الكمبيوتر )3D CAD( باستخدام 
برنامـــج )RhinoGold(، وشـــهادة محترف 
مجوهـــرات معتمـــد مـــن المعهـــد األمريكي 
لعلوم االحجار الكريمة )GIA(، كما حصلت 

ُلبنى على المؤّهالت المتقّدمة والشـــهادات 
العالميـــة المعتمـــدة فـــي مجـــال األلمـــاس، 
واألحجـــار الُملّونة، ومعـــارف المجوهرات. 
إضافـــة إلـــى ذلك، حضرت الحســـيني عّدة 
مصّممـــون  قّدمهـــا  ودورات  عمـــل  ورش 
الآللـــئ  دورة  مثـــل  عالمّيـــًا،  مؤّهلـــون 
الطبيعّيـــة التي نظمها معهد البحرين للٔولٔو 
واألحجـــار الكريمة )دانات(، وورشـــة عمل 
صياغة الذهب مع ستوديو عزة فهمي من 

جمهورية مصر العربية.

المصورة إيمان مفتاح: أي مجال تضع المرأة فيه بصمتها... تبدع
ــل مـــــع األطــــفــــال ــ ــم ــ ــع ــ ــة مـــــن الـــــزمـــــن وأحــــــــب ال ــظـ ــحـ ــر هـــــو إيـــــقـــــاف لـ ــ ــوي ــ ــص ــ ــت ــ ال

لـــم يكـــن الطريق ســـهاًل بالنســـبة إليها، بل 
حاولـــت مراًرا دون توقـــف فما بين مواقع 
وجـــدت  الكاميـــرا  وفالشـــات  التصويـــر 
أحالمها واتخذت الطريق األصعب، ولكنه 
األصعـــب للوصـــول إلـــى أحالمهـــا، إيمـــان 
مفتاح تتحـــدث مع مســـافات البالد حول 

بدايتها مع الكاميرا: 
 عالَم يقوم التصوير الفوتوغرافي؟  «

دائًمـــا ما أقول إن التصوير هو عبارة على 
إيقـــاف لحظـــة من الزمـــن، والصـــورة هي 
عبـــارة عـــن ذكرى نعـــود إليها الســـتحضار 
المواقف والمشـــاعر، والتصوير يقوم على 
الهدف أو الغاية منها، فهو الركن األساسي 
وضعيـــة  تأتـــي  ثـــم  عليـــه،  يقـــوم  الـــذي 
التصوير، فلكل صورة حالة ومناخ معين، 
منهـــا،  االلتقـــاط  يتـــم  التـــي  الزاويـــة  ثـــم 
األدوات المســـتخدمة )الكاميرا، العدســـة، 
اإلضاءة وأدوات التكوين(، وكل ما ســـبق 
ذكره مهم، وال يكتمل التصوير من دونه. 

 أين وكيف كانت البداية؟  «

كنت في الثانية عشـــرة مـــن عمري حينما 
أخبـــرت والـــدي أننـــي أريد اقتنـــاء كاميرا 

فوتوغرافيـــة، فأحضـــر لي كاميـــرا فورية 
صغيرة وكنت ســـعيدة وفخـــورة بها جًدا؛ 
ألننـــي شـــعرت أنها ســـوف تقدم لي شـــيئا 
مـــا فـــي المســـتقبل، أتذكـــر أننـــي التقطت 
صـــور لجميع أفـــراد العائلة واألطفال وكل 
مـــا تقـــع عليـــه عينـــي، كانت هـــذه بدايتي 
معـــه ثم بـــدأت أقـــرأ كثيـــًرا عـــن التصوير 
والكاميـــرات خصوًصـــا االحترافيـــة منها، 
وكان لدي أمنية واحدة هو الحصول على 
واحدة منهـــم، وبالفعل كانـــت أول كاميرا 
عندمـــا   CANON 550D هـــي  احترافيـــة 

كنت في السادسة عشرة من عمري. 
 بعد محاوالت متكررة للبدء في مجال  «

التصوير ما الذي أشعل شرارة الرغبة 
بداخلِك؟ 

كأي شخص مبدع ومميز دائًما ما ينتقص 
مـــن حـــق نفســـه وأعماله كنـــت دائًمـــا أرى 
أننـــي مازلـــت فـــي مرحلة مبكرة جـــًدا من 
أن أقـــوم بفتح المشـــروع الخاص بي، في 
البدايـــة لـــم أتجـــرأ في أن أعـــرض أعمالي 
الرغـــم مـــن اإلشـــادات  المـــأ علـــى  علـــى 
بجمال تصويري وعبارات التشـــجيع التي 
كنـــت أســـمعها، لكننـــي دوًمـــا كنـــت أقـــول 
بأننـــي مازلت مبتدئـــة وأحتاج إلى تطوير 

نفســـي باســـتمرار. إلى أن جاء ذلك اليوم 
الذي أرى بأنـــه نقطة التحول التي نقلتني 
لمستوى أعلى حينما قام شخٌص بانتقادي 
بشـــكل ســـيئ ومـــؤٍذ جـــًدا، كان شـــعوري 
حينهـــا أنـــه قلل مـــن موهبتـــي وإمكاناتي 
لذلـــك لم أشـــعر باليـــأس، بل علـــى العكس 
اتخذت قراًرا مفاجئا بالبدء وقمت بنشـــر 
إعالن عن تصوير منتجات لأسر المنتجة 

مجاًنا، ومنها كانت االنطالقة. 
هل تجدين أن التصوير مجال صعب  «

للفتيات؟ 

قطًعـــا ال، الفتـــاة اليـــوم تســـتطيع الدخول 
في جميع المجاالت، وكل مجال تضع فيه 

المـــرأة بصمتها تبـــدع وتتميـــز، والتصوير 
كســـائر المجاالت فيه تعب ومشقة، ولكن 
من وجهة نظري أن الشخص الطموح البد 
لـــه مـــن أن يســـعى ويجتهد للوصـــول إلى 
لـــذة النجاح التي يريدهـــا، من جهة أخرى 
أصبح اليوم عـــدد المصورات أكبر مقارنًة 
بعـــض  أن  منهـــا  أســـباب،  لعـــدة  بالســـابق 
الفتيات ال يستطعن التعامل إال مع فتيات 
مثلهن خصوًصا في المناسبات الخاصة. 

ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي  «
وتصوير األطعمة؟ 

هنـــاك فروق كثيـــرة ولـــكل منـــه مميزاته، 
فمثـــاًل التصويـــر الفوتوغرافـــي )األطفال( 

أشـــعر بأنه األسهل بالنســـبة لي، فالتعامل 
مـــع األطفـــال يســـير وإن كان متعًبـــا فـــي 
بعـــض األحيان، ولكنني أســـتطيع الذهاب 
يكـــون  قـــد  مـــكان،  أي  إلـــى  الطفـــل  مـــع 
التصوير داخلًيا في األستوديو أو خارجًيا 
في الحدائق وغيرها من األماكن المناسبة 
للتصويـــر، علـــى عكـــس تصويـــر األطعمة 
أو المنتجـــات هـــذا النوع يحتـــاج لمعدات 
التكويـــن  وأدوات  كاإلضـــاءات  مختلفـــة 
وزوايـــا معينـــة وبعض المنتجـــات تحتاج 
إلى خلفيات  تصويرية تتالءم ونوعيتها، 
ويعـــد ذلـــك مكلًفـــا علـــى عكـــس تصويـــر 
األشـــخاص الـــذي يعـــد أقـــل كلفـــة بنســـبة 
كبيـــرة، أما بالنســـبة إلى األقـــرب فكالهما 
قريـــب فاألطفال رغـــم أنه متعـــب، ولكنه 
حيـــوي، وأما األطعمة، فهـــو تصوير يكون 
ملـــيء باأللـــوان الزاهية والجميلـــة، وفيه 
أســـتطيع التحـــرك بحرية أكبر وأســـتخدم 

ألوانا مختلفة وزوايا مميزة. 
 أين تجدين نفسِك بعد خمس سنوات  «

من اآلن؟ 

اســـًما مميـــًزا في عالـــم التصويـــر وأمتلك 
بعمـــل  وأقـــوم  بـــي  الخـــاص  األســـتوديو 

دورات في التصوير االحترافي.

إيمان مفتاح

ُلبنى الحسيني

وديعة الوداعي

تلقى محبو ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون صدمة بإعالنها  «
عن تعرضها للعنف في مدرستها الثانوية.

وكشفت باريس جاكسون بأنها عانت من سوء المعاملة أثناء وجودها  «
في مدرسة بروفو كانيون لتعديل سلوكها في سن المراهقة.
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تســبب انتشــار فيــروس كورونــا فــي انتشــار ثقافــة العمل من المنزل؛ لزيادة التباعد االجتماعي منعا لتفشــي المــرض، ولكن يجب أن يتم أداء األعمال بنفــس الكفاءة كما كان 
في مكان العمل، وقد يجد البعض صعوبة في تنظيم العمل من المنزل، ولهذا عليك التعرف على بعض النصائح، كما ذكرتها منظمة األمن والتعاون في أوروبا، ليساعد على 

التركيز بشكل أفضل مما يزيد من اإلنتاجية األفضل في العمل:

المكان 

يســـاعدك  مـــكان  باختيـــار  عليـــك 
المنـــزل،  داخـــل  العمـــل  علـــى 
علـــى أن يكـــون مكانـــا مريحا؛ 
ألنـــك ســـتقضي عدد ســـاعات 
عملك بشكل متواصل، ومن 
األفضـــل الجلـــوس علـــى 
مكتـــب وكرســـي مريـــح 
فـــي غرفـــة مغلقـــة عـــن 

بقيـــة المنزل، وهذا يســـاعدك على التركيز 
في العمل وعدم التشتت.

التواصل 

األعمـــال  إلنهـــاء  الجيـــدة  األشـــياء  مـــن 
الموكلـــة إليك أن تتواصل مع فريق العمل 
مـــن مديرين وزمالء عبـــر اإلنترنت، وهذا 
يســـاعدك على اللجـــوء إليهم عنـــد وجود 
صعوبـــة في عملك مما يزيـــد من تحفيزك 

للعمل بشكل أفضل.

روتين 

عليك باتباع روتين يومي قبل أداء العمل، 
وقـــد أشـــارت مجلـــة “pc magazine” إلى 
أن الروتيـــن الصباحي قبـــل العمل يحفزك 
على إنجـــاز المهام جيـــدا، وهذا من خالل 
اتبـــاع نفس الروتيـــن الذي كنـــت تقوم به 
قبـــل ذهابـــك للعمـــل، ومـــن الجيـــد تغييـــر 

بمالبـــس  المنزليـــة واســـتبدالها  المالبـــس 
الخروج، وهذا يساعد على تشجيعك.

التشتت

مـــن  والتوتـــر  والقلـــق  التشـــتت  يعتبـــر 
المشـــكالت التـــي تواجه مـــن يعملون عن 
ُبعد، ولهذا عليـــك الحرص على العمل في 
مكان هادئ في المنزل بعيدا عن مسببات 
التشتت، ومنها التلفاز وهاتفك المحمول. 

نصائح للعمل بكفاءة من المنزل باتباع روتين ذكي وحيوي
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جائحة كورونا زادت من ثروات المليارديرات
أظهــر تقريــر لمؤسســة “يو.بــي.إس” ومجموعــة “بــي.

بلغــت  المليارديــرات  ثــروة  أن  للخدمــات  دبليو.ســي” 
مســتويات مرتفعــة قياســية في ظل جائحــة “كوفيد - 
19”، إذ ســاعد ارتفاع أســعار األسهم ومكاسب قطاعي 
ثــروة أغنــى أغنيــاء  التكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة 

العالم على تجاوز مستوى عشرة تريليونات.
ووجد التقرير الذي يشمل أكثر من 2000 من أصحاب 
ثــروة  إجمالــي  مــن   %  98 نحــو  يمثلــون  المليــارات، 
المجموعة، أن ثروة المليارديرات زادت بأكثر من الربع 
أثناء األشهر األولى للجائحة لتصل إلى 10.2 تريليون 
دوالر في يوليو متجاوزة الرقم القياســي السابق الذي 

بلغ 8.9 تريليون دوالر بنهاية العام 2019.
ويمثــل الرقــم زيــادة تتــراوح بيــن 5 و 10 أمثــال علــى 
مدى األعوام الخمســة والعشرين الماضية، وهي المدة 
التــي تغطيهــا قاعدة بيانــات )يو.بــي.إس( و)بي.دبليو.

ســي( عندما بلغت ثروة المليارديــرات حوالي تريليون 
دوالر فقط. وفقا لـ “رويترز”.

وفــي الفتــرة بيــن الســابع مــن أبريــل و31 يوليــو هــذا 
العام، زادت ثروات المليارديرات في كل قطاع شملته 
الدراســة بنســب تتجــاوز 10 %، وتصــدر مليارديــرات 

قطاعــات التكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة والصناعــة 
بمكاسب تتراوح بين 36 و44 %.

وفــي الفترة من العــام 2018 حتى يوليو 2020، قفزت 
ثروات مليارديرات قطاع التكنولوجيا بنسبة 42.5 % 
إلى 1.8 تريليون دوالر، بينما قفزت ثروات مليارديرات 
قطاع الرعاية الصحية بنسبة 50.3 % في الفترة ذاتها 

إلى 658.6 مليار دوالر.
ووجدت الدراسة أن ما يزيد قليال عن 200 من هؤالء 
المليارديرات تعهدوا عالنية بدفع نحو 7.2 مليار دوالر 

للمساعدة في مكافحة جائحة “كوفيد - 19”.

أصبــح الشــهر الماضــي أدفــأ ســبتمبر 
فــي  الجويــة  األرصــاد  تاريــخ  فــي 

كوكبنا وأوروبا.
أفــاد بذلــك مختبر األرصــاد الفضائية 
)CCCS( خدمــة كوبرنيكــوس لتغيــر 
المناخ. وحســب المعلومات المتوفرة 
الماضــي  الشــهر  فــإن  العلمــاء  لــدى 
مئويــة  درجــة  بـــ0.005  أدفــأ  صــار 
مــن ســبتمبر عــام 2019 الــذي حطــم 
أمــا درجــات  للحــرارة.  رقمــا قياســيا 
الحرارة في منطقة سيبيريا والقطب 
بعيــد  حــد  إلــى  فتجــاوزت  الشــمالي 
وانخفضــت  المتوســطة  المؤشــرات 
ســماكة الجليد فــي المحيط المتجمد 
مؤشــرات  مــن  واقتربــت  الشــمالي 
الرقــم القياســي العالمي. فيمــا يتعلق 
بروســيا أعلن خبــراء األرصاد الجوية 
أن الشــهر الماضــي كان أدفــأ ســبتمبر 
في تاريخ األرصاد الجوية الروسية.

سبتمبر أدفأ شهر 
في تاريخ العالم 

وأوروبا
أعلن علماء يابانيون، بعد إجراء عدد من 
الدراســات العلميــة، أن أصحــاب فصيلــة 
الــدم “O” هــم أكثــر عرضــة لخطــر الموت 
جــراء التعرض لصدمات شــديدة، بمقدار 

ثالثة أضعاف.
الذيــن  األشــخاص  فــإن  للعلمــاء،  ووفقــا 
معرضــون   ،”O“ الــدم  فصيلــة  يمتلكــون 
لفقــدان الــدم بشــكل أســرع مــن غيرهــم 

وذلك بسبب ضعف قدرة التخثر لديهم.
إلــى  يعــود  ذلــك  أن  العلمــاء  وأضــاف 

“ فــون  المنخفــض مــن عامــل  المســتوى 
ويــل برانــد” )هــو عبــارة عــن سلســلة مــن 
بروتيــن ســكري متعــدد، وهو كبير نســيبًا 
األخــرى،  الــدم  تخثــر  لعوامــل  بالنســبة 
ويتــم تصنيــع عامل فــون ويــل براند في 
الصفائح الدموية واألنســجة االندوثيلية 
المكونــة لألوعيــة الدمويــة علــى عكــس 
باقــي عوامل التخثر التــي تصنع بالكبد(، 
لــدى األشــخاص الذيــن يمتلكــون فصيلة 

.”rosbalt“ وفق موقع ،”O“ الدم

غالبا ما ينظر إلى الطعام المعلب والمجمد 
علــى أنــه أقــل فــي القيمــة الغذائيــة مــن 
األطعمــة الطازجــة، ولكــن األمــر ال يكــون 
دائمــا علــى هــذا النحــو. صحيفــة “ديلــي 
ميــل” البريطانيــة ذكــرت أن تقريرا علميا 
صــدر مؤخــرا، كشــف أن الطعــام المجمــد 
والمعلــب قــد يحتــوي على مــواد غذائية 
أكثــر مــن األطعمــة الطازجة، مشــيرة إلى 

أن الطعام المجمد يفقد القليل من قيمته 
الغذائيــة، نظرا ألنه ال يتعرض للتلف قبل 
اســتخدامه. ونقلت الصحيفة عن خبيرة 
التغذيــة  البريطانية، هيليــن بوند، قولها: 
“ينبغــي أن تكون األطعمة الطازجة أعلى 
في القيمة الغذائية، نظرا ألن الفيتامينات 
والمعــادن تكــون مكتملة، لكنهــا )تتناقص 

تدريجيا مع مرور الوقت(”. 

علماء يكشفون فصيلة الدم األكثر خطورة

خبيرة تغذية: الطعام المجمد أفضل من الطازج

عامل يرتدي قناًعا للوجه يصلح زخرفة 
على شكل برج إيفل بجانب أخرى معروضة 
للبيع على طريق في سان فرناندو، مقاطعة 

بامبانجا الفلبينية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تواجــه “نتفليكــس” محاكمــة جنائيــة 
بشــأن الفيلــم الفرنســي المثير للجدل 
كيوتــز، بعد أن اتهمــت هيئة محلفين 
البــث  خدمــة  تكســاس  فــي  كبــرى 
بشــكل  األطفــال  بتصويــر  الترفيهــي 
بذيء. ووقع تقديم الئحة االتهام في 
23 ســبتمبر فــي مقاطعــة تايلر، ولكن 
تــم نشــرها يوم الثالثاء علــى “تويتر” 
من قبل ممثل الدولة الجمهوري مات 

شايفر.
عمــدا  بالترويــج  “نتفليكــس”  وُتتهــم 
التــي تصــور “عرضــا  للمــواد المرئيــة 
بذيئــا ألطفال يرتدون مالبس جزئية 
وكانــوا أقــل مــن 18 عامــا عند إنشــاء 

المحتوى.
االدعــاء  يزعــم  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
األولــي  االهتمــام  “تناشــد  المــواد  أن 
بالجنــس وليــس لهــا قيمــة أدبيــة أو 

فنية أو سياسية أو علمية جادة”.

ســابق  بولنــدي  ممــرض  علــى  ُحكــم 
ألمانيــا  فــي  الحيــاة  مــدى  بالســجن 
الثالثــاء، إلدانتــه بقتــل مــا ال يقل عن 
ثالثــة أشــخاص، بإعطائهــم جرعــات 
زائدة من اإلنسولين، في قضية تذّكر 
بجرائم مشابهة ارتكبها الممرض نيلز 

هوغل وراح ضحيتها العشرات.
جيغــوج  حــق  فــي  الحكــم  وصــدر 
مــن  البالــغ  البولنــدي  ستانيســالف 
العمر 38 عامــا، بالعقوبة القصوى في 
ألمانيــا، أي الســجن مــدى الحيــاة مــع 
فتــرة ســجن مضمونــة تبلــغ 15 عامــا 
الســراح شــبه  إطــالق  يكــون خاللهــا 
مستحيل. وبعدما رفض الكالم خالل 
الجلســات، اعتــذر الممــرض في نهاية 
المحاكمــة مــن أقربــاء الضحايا مبديا 
“عميــق الندم”، مضيفا “مــا فعلته كان 
وال يزال وحشــيا جدا”، حســبما نقلت 

“فرانس برس”.

نتفلكس أمام 
القضاء بسبب 

فيلم “كيوتز”

السجن مدى 
الحياة “للممرض 

السفاح”
للكيميــاء،  نوبــل  جائــزة  منحــت 
إيمانويــل  للفرنســية  األربعــاء،  أمــس 
شاربانتييه، واألميركية جنيفر داودنا، 
وهمــا عالمتــا وراثــة طورتــا “مقصــات 
جزيئيــة” قــادرة على تعديــل الجينات 
البشــرية، وهــو إنجاز ُيعتبــر ثوريا في 
لجنــة  وأوضحــت  الكيميــاء.  مجــال 
التحكيــم خــالل اإلعــالن عــن اســمي 
الفائزتيــن فــي ســتوكهولم أن الجائزة 

أعطيــت لهمــا لنجاحهمــا فــي “تطويــر 
بواســطة  الجينــات”  لتعديــل  وســيلة 

“أداة إلعادة صوغ قانون الحياة”.
األمــراض  بعــالج  الطريقــة  وتبشــر 
الوراثيــة وحتــى الســرطان في يوم 
اســتخدامها  ويمكــن  األيــام،  مــن 
لتغييــر الحمض النــووي للحيوانات 
والنباتــات والكائنات الحية الدقيقة 

بدقة عالية للغاية.

“إنجاز تاريخي” يمنح عالمتين جائزة نوبل بالكيمياء

أطفال أفغان يقشرون الرمان لنثر البذور في حقل في قندهار )أ ف ب( وقال كالس غوستافسون، رئيس لجنة نوبل للكيمياء إن “هناك قوة هائلة في هذه األداة الجينية، 
والتي تؤثر علينا جميعا.. لن تحدث ثورة في العلوم األساسية فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى نتائج 

مبتكرة وستؤدي إلى عالجات طبية جديدة رائدة”.

اعتــذرت المغنية األميركيــة، ريهانا، 
عــن  للمســلمين  األربعــاء،  أمــس 
اســتخدام أثر إسالمي خالل عرض 
مــا  ووصفــت  الداخليــة،  للمالبــس 

حدث بـ”اإلساءة غير المقصودة”.
ويأتــي اعتذار ريهانا بعدما تعرضت 
النتقادات واســعة، بسبب إقحام أثر 
إســالمي خــالل عرض أقيــم بمدينة 
أكتوبــر  مطلــع  أنجلــوس،  لــوس 

الجاري.
للديــن  باإلســاءة  ريهانــا  واتهمــت 
بــأن  معلقــون  وطالــب  اإلســالمي، 
تبــادر إلــى تصحيــح مــا قامــت بــه، 
ألن عــرض المالبــس الداخليــة ليس 

مقاما مالئما لألثر اإلسالمي.
النجمــة  شــكرت  ناحيتهــا،  مــن 

األميركيــة من قاموا بتنبيهها إلى ما 
جرى في عرض لوس أنجلوس.

علــى  منشــور  فــي  ريهانــا  وكتبــت 
موقــع “إنســتغرام”، أنهــا تريــد شــكر 
المسلمين بعدما نبهوها إلى اإلساءة 
التــي وردت علــى نحــو غيــر متعمــد 

في عرض لوس أنجلوس”.
وأضافــت “واألهــم مــن ذلــك، أريــد 
أن أعتــذر منكم عن هــذا الخطأ غير 
المبالــي”، ألنه ســببا جرحا لكثير من 

المسلمين، بحسب قولها.
شــديد  بحــزن  تشــعر  أنهــا  وأوردت 
مــن جراء ما حصل، ألنها ترفض أن 
تسيء ألي دين، ووصفت استخدام 
األثــر اإلســالمي فــي أغنيــة العــرض 

باألمر غير المسؤول.

ريهانا تعتذر عن إساءة “غير مقصودة” للمسلمين

يعــود مهرجان دبي للكوميديا 
لينشــر االبتســامة عبر سلســلة 
مــن العــروض الكوميدية، في 
الفتــرة من 21 إلــى 24 أكتوبر 
الجــاري، فــي مواقــع مختلفــة 

بأنحاء المدينة.
باقــة  المهرجــان  ويســتضيف 
مــن العــروض الكوميديــة مــع 

ألمع نجوم الكوميديا في العالم، الذين سيتم اإلعالن عن أسمائهم قريًبا.
وسيتســنى لعشــاق المرح قضــاء أوقات ممتعة طيلة أيــام المهرجان األربعة، 
المباشــرة.  ويســتقطب مهرجــان دبــي للكوميديــا أهــم  بالعــروض  الحافلــة 
العــروض الكوميديــة العالميــة، ويعد منصــة تتيح لنجــوم الكوميديا المحلية 
واإلقليميــة، ويرســخ المهرجــان مكانــة دبــي مركــًزا إقليمًيــا وعالمًيــا للترفيــه 

والتسلية، ويعّزز سمعتها موطًنا يحتضن المواهب.

مهرجان دبي للكوميديا.. 4 أيام من الضحك

ثروات المليارديرات تبلغ ذروة جديدة خالل جائحة كورونا
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