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الخارجيـــة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  كشـــف 
اإلسرائيلية ليور حيات في تصريحات لـ “^”، 
عـــن أن بدء العالقات الدبلوماسيــــة بيـــن البلدين، 
ســـيعقبه فـــورا افتتـــاح للســـفارة االســـرائيلية في 
إســـرائيل،  فـــي  البحرينيـــة  والســـفارة  المنامـــة، 

والمتوقع افتتاحهما مع مطلع العام المقبل.
وبـــدأت أمـــس فـــي المنامـــة اجتماعـــات موســـعة 
بيـــن مســـؤولين فـــي مملكـــة البحرين ووفـــود من 
الواليات المتحدة األميركية ودولة إســـرائيل وتم 
التوقيع على بيان مشـــترك يتضمن إقامة عالقات 
دبلوماســـية بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، 
إضافـــة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجاالت 
التعاون المشـــترك. وصـــدر عـــن االجتماعات بيان 
مشـــترك جـــاء فيـــه أنـــه جـــرى التوقيع علـــى بيان 
تاريخـــي مشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
إســـرائيل عـــن إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية إيذانا 
ببدايـــة عهـــد جديـــد وواعـــد فـــي العالقـــات بيـــن 

البلدين.
كمـــا تـــم التوقيع على عـــدد من مذكـــرات التفاهم 
بينهمـــا تتناول العالقـــات االقتصاديـــة والتجارية 

واالتصـــاالت والتجارة والخدمـــات الجوية وتنقل 
األفـــراد والخدمات المصرفيـــة والمالية والتعاون 

بين وزارتي الخارجية.

اجتماعات بحرينية أميركية إسرائيلية
حيــات لـــ “^”: انطالق عمل الســفارة مطلع العــام المقبل

جانب من توقيع االتفاقيات بين الجانبين البحريني واإلسرائيلي    )تصوير: رسول الحجيري(

أكـــد ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب، سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
اإلمـــارات  دولـــة  إنجـــازات  أن 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة هـــي 
فخر لألمتين العربية واإلسالمية 
تفتح لنا آفاق المستقبل، وتشجع 
شبابنا للخوض في مجال الفضاء 
عموما وارتياد الفضاء على وجه 

الخصوص بعزيمة وإصرار.
ألقاهـــا  كلمـــة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الجلســـة  مســـتهل  فـــي  ســـموه 
الحواريـــة المرئية بعنـــوان “مهمة 
طمـــوح زايـــد”، بمشـــاركة  ســـفير 
دولـــة اإلمـــارات، الشـــيخ ســـلطان 
بـــن حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان 
وبحضـــور أكثر من 300 شـــخص 

متابع للبث.

ناصر بن حمد: تشجيع الشباب 
على الخوض في مجال الفضاء

المنامة - بنا

)02(
)٠٤(

وحريتــه اإلنســان  بحقــوق  الماســة  بالجرائــم  تختــص 

قرار بإنشاء نيابة “االتجار باألشخاص”

المنامة - النيابة العامة

أصـــدر النائب العام علـــي البوعينين قراره 
رقم )34( لسنة 2020 بإنشاء نيابة االتجار 
باألشـــخاص لتختـــص بالتحقيـــق في تلك 
النوعيـــة مـــن الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا 
فـــي القانـــون رقم )1( لســـنة 2008 بشـــأن 
وكذلـــك  باألشـــخاص،  االتجـــار  مكافحـــة 
المرتبطـــة بهـــا فـــي أي قانـــون آخـــر مثـــل 
العمل القســـري وحجـــز األجـــور والجرائم 
المؤثمـــة بمقتضـــى قوانيـــن هيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل، وتنظيم السياحة، والتسول 
والتشـــرد، وغير ذلك من الجرائم الماســـة 
بحقـــوق اإلنســـان وحريتـــه التي قـــد تبرز 
فيها صورة االستغالل في جريمة االتجار 
إيجـــاد  إطـــار  فـــي  وذلـــك  باألشـــخاص، 
التخصص والتفـــرغ للتحقيق في القضايا 

ذات األهمية والخطورة.
أعضـــاء  يباشـــر  القـــرار  هـــذا  وبموجـــب 

هـــذه النيابـــة اإلجـــراءات المبينـــة بقانون 
المتعلقـــة  مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
بحقـــوق المجني عليـــه القانونية ورعايته 
وتوفيـــر الحماية لـــه بالتعاون والتنســـيق 
مـــع الجهات المعنيـــة ذات الصلة، ومتابعة 
القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف 
درجاتهـــا، ومراجعـــة مـــا يصـــدر فيهـــا من 
أحكام. كما أسند القرار إلى أعضاء النيابة 
زيارة مراكز اإليواء وأماكن سكن المجني 

عليهـــم، وإعداد تقارير بما تســـفر عنه تلك 
الزيـــارات، وإعـــداد البحوث والدراســـات، 
وكذلـــك إعـــداد تقاريـــر بمـــا تكشـــف عنـــه 
مســـتحدثة  طرائـــق  مـــن  التحقيقـــات 
فـــي ارتـــكاب الجريمـــة، وإبالغهـــا اللجنـــة 
الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
ألخذهـــا فـــي االعتبـــار عنـــد وضـــع برامج 
المكافحة. فيما أنـــاط القرار بأعضاء هذه 
النيابـــة إعـــداد اإلحصائيـــات، وتوفيـــر مـــا 
ُيطلـــب من البيانـــات والمعلومات للجهات 
الوطنيـــة والدوليـــة ذات الصلة في حدود 
مـــا يســـمح بـــه القانـــون. فضاًل عن إنشـــاء 
فيـــه  تـــدرج  للنيابـــة  إلكترونـــي  ســـجل 
القـــرارات الصادرة بشـــأن رعايـــة وحماية 
المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة 
بالمضبوطـــات والتصـــرف فيهـــا ومـــا آلت 

إليه بموجب األوامر واألحكام النهائية.

علي البوعينين

الرياض - واس

تستعد 531 شركة ومؤسسة الستقبال معتمري الخارج في المرحلة 
الثالثة للعودة التدريجية ألداء مناسك العمرة والتي ستبدأ اعتباًرا 
مـــن يوم األحـــد 15 ربيـــع األول 1442هـ الموافـــق األول من نوفمبر 

.2020

531 شركة سعودية تستعد 
الستقبال المعتمرين

شـــركات  فـــي  مســـؤولون  قـــال 
علـــى  الطلـــب  “إن  بنـــاء  مـــواد 
األســـمنت شـــهد انخفاضـــا فـــي 
العام الجاري بنحو 10 % وذلك 
لعـــدد مـــن العوامـــل االقتصادية 
والتـــي فاقمتها جائحـــة كورونا 
إال أن الســـوق ال تـــزال مســـتقرة 
علـــى  حافظـــت  واألســـعار 
مســـتواها الســـابق”. ولكـــن فـــي 
ســـوق التجزئـــة، فـــإن مصنعـــي 
يواجهون  والخرســـانة  الطابوق 
منافســـة شرســـة في ظـــل وفرة 
المعـــروض، ما أجبر البعض على 
تخفيض األسعار بصورة نسبية 
ومتفاوتـــة وســـط حاجـــة ملحة 
للســـيولة في مختلف القطاعات 

االقتصادية.

10 % تراجع 
طلب األسمنت 

واألسعار مستقرة

)07(
)07(

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة رئيس األمـــن العام 
بـــدأت  الحســـن،  طـــارق  الفريـــق 
صبـــاح امـــس فعاليـــات التمريـــن 
البحري المشترك “أمن المملكة 6”، 
الذي تنفذه قيادة خفر السواحل، 
بمشـــاركة ســـالح البحرية الملكي 
البحريني وعدد من إدارات وزارة 
الداخلية، والـــذي يقام في الفترة 

من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.
البحـــري  التمريـــن  فـــي  ويشـــارك 

المشـــترك “أمن المملكة 6 “، سالح 
البحريـــة الملكـــي البحريني، قوة 
العامـــة  اإلدارة  الخاصـــة،  األمـــن 
الجنائيـــة،  واألدلـــة  للمباحـــث 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة 
األمنيـــة، قيـــادة طيران الشـــرطة، 
األمـــن  برئاســـة  العمليـــات  إدارة 
العـــام، والمكتب التنفيـــذي للجنة 

الوطنية لمواجهة الكوارث.   

بدء فعاليات “أمن المملكة 6”

)06(

بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر األممي على األسلحة

مع انتهاء 
الحظر.. هل 

تستطيع إيران 
فعال شراء 
األسلحة؟

واشنطن ـ وكاالت

ذكر وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس أن 
أي عمليـــة بيع أســـلحة إليران ســـتؤدي الى عقوبات، 
بعدمـــا اكدت طهران أّن حظر شـــراء وبيع األســـلحة 
التقليديـــة الـــذي تفرضه عليهـــا األمم المتحـــدة ُرِفع 

“تلقائّيًا”.
وقال بومبيو في بيان إن “الواليات المتحدة مستعدة 
الستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي 
فـــرد أو كيان يســـاهم في شـــكل ملموس فـــي إمداد 

)10(وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران”.

0607101412

الذوادي: الموسيقى بيتي وأهلياتهامات بخرق “هدنة القوقاز”رجب رئيًسا لتطوير األعمال ببنك التنميةإتمام الصيانة لبيت في أبوصيبع
تسلم محافظ الشمالية علي العصفور  «

أحد البيوت بقرية أبوصيبع بعد إتمام 
الصيانة والترميم، بالتعاون مع 

مؤسسة الرضا لأللمنيوم ومجموعة 
الضاحية التجارية والمؤسسة 

البحرينية لريادة األعمال وجمعية 
أبوصيبع الخيرية واالجتماعية.

عّين بنك البحرين للتنمية،  «
حسين رجب رئيًسا لتطوير 
األعمال بالبنك، بحيث يتبع 

مباشرًة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك البحرين للتنمية 

سنجيف بول.

تبادلت أذربيجان وأرمينيا، أمس  «
األحد، االتهامات بخرق الهدنة 

اإلنسانية، في إقليم ناغورني كاراباخ 
االنفصالي، بعد ساعات من دخولها 

حيز التنفيذ، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
في إقليم ناغورني كاراباخ مقتل 40 

جنديا آخر.

قال الفنان خالد الذوادي، أحد  «
مؤسسي فرقة األخوة البحرينية، 
لدى استضافته ببرنامج “وطني” 
بتلفزيون البحرين إن الموسيقى 

هي بيتي وأهلي وحياتي، وإن 
الجمهور هو الداعم األول له.

تختتم اليوم )اإلثنين( منافسات  «
دوري ناصر بن حمد الممتاز، بإقامة 

لقاءين عند 6 مساء، ضمن الجولة 18 
واألخيرة للمسابقة.يلعب الحالة مع 

النجمة على استاد األهلي، والرفاع 
الشرقي مع الرفاع على استاد مدينة 

خليفة الرياضية.

المنامة - نهرا

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية عن منـــح أول ترخيص لمصنع معتمد 
من الهيئة إلنتاج الكمامات الطبية والواقية من 
الفيروس فـــي مملكة البحرين، في إطار جهود 

المملكة لتعزيز االستثمارات الصحية.
وفـــي هذا اإلطار، اســـتقبلت الرئيـــس التنفيذي 

زيـــاد  امـــس  الجالهمـــة صبـــاح  مريـــم  للهيئـــة 
جناحي ممثاًل عن المصنع، إذ تم تســـليمه أثناء 
االجتمـــاع شـــهادة اعتماديـــة مصنـــع “ايجـــس” 
كمصنـــع للمنتجات الطبية فـــي مملكة البحرين 
واعتماديـــة منتجاتهـــا مـــن الكمامـــات الطبية ) 

.)3PLY(و N95(

“إيجس” أول مصنع إلنتاج كمامات طبية بالبحرين

)06(

12 % مناطق االستجمام بـ “ديار المحرق”

ديـــار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
المحـــرق، المهنـــدس أحمد علـــي العمادي أن 
إجمالـــي نســـبة المناطـــق االســـتجمامية في 
“ديـــار المحـــرق” يبلـــغ نحـــو 12 %، وتتألـــف 
مـــن 7 % مناطق ترفيهية، و3 % شـــواطئ، 
و2 % قســـائم المراكز المجتمعية، باإلضافة 

إلى المســـاحات المفتوحة وشـــواطئ الجزر 
الشمالية من “ديار المحرق”.

وعن نســـبة اإلشـــغال في المدن والمشـــاريع 
التـــي اكتمل إنجازها، قال: اكتملت مشـــاريع 
“حي النور” و “حي الشروق” و “ديرة العيون”  

بنسبة 100 %.

بدور المالكي من المحرق

علي الفردان

هبة محسن |تصوير- خليل ابراهيم

المهندس أحمد العمادي

لقاءان في ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز

)١٣(



ــل ــب ــق ــت ــس ــم ــا آفـــــــاق ال ــنـ ــح لـ ــتـ ــفـ ــة وتـ ــ ــأم ــ ــر ل ــخـ ــازات اإلمـــــــــــارات فـ ــ ــ ــج ــ ــ إن

ناصر بن حمد: تنامي التعاون بين البلدين بمجال علوم الفضاء

المنامة- بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

رئيس تشيلي

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
ــقـــة  ــلـــي الـــصـــديـ ــيـ ــة تـــشـ ــ ــوري ــهــ ــمــ جــ
على  ردًا  وذلــك  بينييرا،  سباستيان 
بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية 
ــة ذكــــــرى اســتــقــالل  ــاســب ــمــن إلـــيـــه ب

جمهورية تشيلي.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر رئيس الهند
تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس 
علـــى  ا  ردًّ وذلـــك  الصديقـــة  الهنـــد  جمهوريـــة 
برقيات التهنئة التي بعثوا بها بمناســـبة ذكرى 

استقالل بالده.

المنامة- بنا
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب،  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن إنجـــازات دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة هي 
فخر لألمتين العربية واإلسالمية تفتح لنا 
آفاق المســـتقبل، وتشجع شـــبابنا للخوض 
فـــي مجال الفضاء عموما وارتياد الفضاء 
علـــى وجـــه الخصـــوص بعزيمـــة وإصرار، 
كما أن تلك اإلنجازات تعتبر مشـــاركة في 
مسيرة التقدم اإلنساني عبر تعزيز العلوم 

والمعارف المرتبطة بالفضاء.
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة ألقاها ســـموه في 
مســـتهل الجلسة الحوارية المرئية بعنوان 
“مهمة طموح زايد”، بمشـــاركة  سفير دولة 
اإلمارات، الشـــيخ ســـلطان بـــن حمدان بن 
زايـــد آل نهيـــان التـــي أقيمـــت بتنظيم من 
ســـفارة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــدى 
مملكـــة البحريـــن، ومركز محمد بن راشـــد 
للفضاء بدولـــة اإلمارات، والهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء في البحرين، وذلك بحضور 

أكثر من 300 شخص متابع للبث.
تلـــك  “إن  ناصـــر:  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
اإلنجـــازات الكبيـــرة والمميـــزة مـــن حيث 
التقـــدم  علـــى  تأثيرهـــا  أهميتهـــا وحجـــم 
العلمـــي، هـــي قصـــص نجاح ألشـــقائنا في 
فـــي  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
مجـــال الفضـــاء وأصبحـــت اليـــوم حديث 

المجتمعات العلمية المتخصصة”.
مؤكدًا ســـموه قـــدرات الشـــباب اإلماراتي 
علـــى تخطي الصعاب وتحقيق اإلنجازات 
المتتالية بفضل اهتمام وتشـــجيع صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان، 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، وصاحب الســـمو الشيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائب رئيـــس دولة 
اإلمـــارات رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكم 

دبي، واإلصرار على تحقيق الطموح.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر أن مملكـــة 
البحريـــن بالمثـــل كانت ســـباقًة لالنخراط 
فـــي مختلـــف المجـــاالت التـــي تســـهم في 
دفـــع عجلـــة التقـــدم، وذلـــك إطـــار رؤيـــة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ، الذي قـــاد جاللته  
خطى البالد لتأســـيس قطـــاع الفضاء في 
البحريـــن، مشـــيرًا إلـــى توجيهـــات جاللته 
السامية خالل خطاب افتتاح دور االنعقاد 
الثالـــث مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس 
بضـــرورة  والنـــواب  الشـــورى  لمجلســـي 

السعّي الدؤوب الكتساب وامتالك معارف 
وتقنيـــات المســـتقبل، ودعـــوة جاللته إلى 
رفع ســـقف الطموحات الوطنيـــة بالتفوق 
فـــي العديد مـــن العلـــوم المتقدمـــة كعلوم 

الفضاء بفوائدها العلمية والبيئية.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أن اهتمـــام جاللتـــه 
مملكـــة  فـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر  بتنميـــة 
البحرين، وعنايتـــه الدائمة بدعم وتطوير 
هـــذا القطـــاع الـــذي يهتـــم بتقدم اإلنســـان 
البحرينـــي وتأهيله وفق أحدث الوســـائل 
المتقدمـــة للمســـاهمة فـــي خدمـــة وطنـــه 
وأمته، فكان في طليعة إنجازات البحرين 
على هذا الصعيد تأســـيس الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء التـــي تـــؤدي دورًا كبيـــرًا 
فـــي إعـــداد األبحـــاث والدراســـات وتنمية 
سياســـة  يخـــدم  بمـــا  الوطنيـــة  القـــدرات 
المملكة ويعزز مكانتها العالمية في مجال 

علوم الفضاء.
وقال ســـموه: “إننا ننظر بتفـــاؤل كبير إلى 

العالقـــات الوثيقة بين البلدين الشـــقيقين 
علـــوم  مجـــال  فـــي  المتنامـــي  والتعـــاون 
الفضـــاء وبخبـــرة دولة اإلمـــارات في هذا 
المجـــال الـــذي أثمـــر عـــددًا مـــن المشـــاريع 
المشـــتركة، وتبادل الخبـــرات والمعلومات 
وبنـــاء القـــدرات الوطنية، أبرزهـــا  ابتعاث 
البحريـــن  فريـــق  أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة 
للفضـــاء والذين تـــم اختيارهـــم وفق آلية 
ســـاهمت فـــي تنفيذهـــا وكالـــة اإلمـــارات 
للفضاء، وتنفيذ مشروع بناء قمر صناعي 
البرامـــج  مـــن  عـــدد  وتنظيـــم  مشـــترك، 
بعلـــوم  تتعلـــق  مجـــاالت  فـــي  التدريبيـــة 
الفضاء في ســـياق شراكة وتعاون مستمر 
لخدمة البلدين الشـــقيقين ومســـاهمة في 
تحقيق رؤية قيادتي البلدين للمضي نحو 

التطور واالزدهار والرخاء”.
والتقـــدم  الفضـــاء  ارتيـــاد  إن  وأوضـــح   
فـــي المعرفـــة المرتبطـــة بـــه لم تعـــد ترفًا، 
تســـعى  التـــي  الحديثـــة  فالتكنولوجيـــا 

لتغطيـــة العالـــم بوســـائل االتصـــال تولـــي 
أهميـــة كبرى ألبحـــاث الفضاء ودراســـته، 
ويســـهم التواجد في الفضاء في التصدي 
التـــي  المشـــكالت  مـــن  للعديـــد  بفاعليـــة 
العلمـــاء  تواجـــه كوكـــب األرض، ويّمكـــن 
والباحثين والمختصين من تشـــكيل فكرة 
أكثـــر عمقًا واتســـاعًا عن مختلـــف القضايا 
والتحديـــات، ومنها تطوير البنية التحتية 
ومراقبة التنمية البيئية وتطبيقات تسهم 
فـــي تحقيق االمـــن والتنميـــة االقتصادية 
المستدامة وصوال إلى الرفاهية والرخاء.

 وأضـــاف: “إننا لنتطلع في منطقة الخليج 
المتقـــدم  العالـــم  لمواكبـــة  ليـــس  العربـــي 
فـــي هـــذا المجال وحســـب، ولكننـــا نطمح 
لنـــا  كان  كمـــا  مشـــهودًا،  دورًا  نـــؤدي  أن 
الـــدور فـــي الســـابق فـــي تطويـــر المالحة 
فـــي أعالـــي البحـــار األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
اكتشـــاف طرقات بحريـــة جديدة أحدثت 
تطـــورًا كبيـــرًا في عالـــم التجـــارة الدولية، 
وهذه الجرأة على الريادة والشـــجاعة في 
المبادرة تعد من صفات أهل دول الخليج 
العربـــي الذيـــن يســـعون دائمـــًا للمشـــاركة 
البنـــاءة فـــي النهـــوض بالحياة اإلنســـانية 

نحو آفاق جديدة”.
 ودعـــا ســـموه شـــباب البحريـــن والخليـــج 
العربـــي والعـــرب إلـــى أن يســـتفيدوا مـــن 
األجواء المشـــجعة التي توفرها القيادات 
المخلصـــة والمســـؤولة فـــي بلدانهـــم مـــن 
أجـــل تطوير ذاتهم واإلبـــداع في مختلف 
المجاالت، وإننا لنثق في شبابنا وقدراتهم 
كل الثقـــة، ونشـــجعهم كل التشـــجيع ألن 

يضعـــوا بصماتهـــم في مختلـــف المجاالت 
التـــي تحقـــق لهـــم التميـــز علـــى مســـتوى 
العالـــم، ولطالمـــا ضربـــت مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة المثل 
بالشـــباب  اإليمـــان  علـــى  تأكيدهمـــا  فـــي 
وســـعي البلديـــن الـــدؤوب لتمكينهم ألنهم 
رصيدهمـــا الـــذي تدخـــالن بـــه ومعـــه إلى 

المستقبل األفضل بإذن هللا.
وتمنى ســـموه للمشـــاركين في الجلسة أن 
يحققـــوا أقصى اســـتفادة من لقـــاء رائدي 
الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

ومـــن جانبـــه رحب ســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمـــدان بـــن زايد آل 
نهيان،   بمشـــاركة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة في الجلســـة الحوارية مع 
رواد الفضـــاء مـــن دولة اإلمـــارات، والذي 
الشـــباب  ويحفـــز  الحـــوار  يثـــري  ســـوف 

المشاركين بالجلسة.
وأكـــد أن العالقـــات بيـــن البلديـــن عالقـــة 
اســـتثنائية ومتميزة في كافـــة المجاالت، 
هـــزاع  الفضـــاء  رائـــدي  حـــرص  مثمنـــا 
المنصـــوري وســـلطان النيـــادي علـــى نقـــل 
تجربتهـــم الثرية في “مهمـــة طموح زايد” 
والتـــي يفخـــرون بهـــا فـــي دولـــة اإلمارات 
وأيضـــا يفخـــر بهـــا كل بحرينـــي على هذه 

األرض الطيبة.
وأشـــار إلى أن القيادة الرشـــيدة في دولة 
اإلمـــارات الشـــقيقة لديهـــا طمـــوح ملهـــم 
وثقة كبيرة بالشـــباب وخاصـــة في مجال 
الفضـــاء، حيـــث كانـــت مهمة طمـــوح زايد 

إلـــى محطة الفضـــاء الدوليـــة تتويج لهذا 
اإللهـــام والطموح وخطـــوة تاريخية تعزز 
طموحـــات قيادة دولة اإلمارات الشـــقيقة 
الواعـــدة نحو المســـتقبل، مؤكدا إن لدولة 
اإلمارات اســـتراتيجية في مجال الفضاء 
تمتـــد لعشـــر ســـنوات قادمة، وهـــذا يؤكد 
أن طمـــوح اإلمـــارات ليس له حـــدود وإن 
مهمـــة طموح زايد كانـــت البداية وحققت 
حلـــم المغفور له بإذن هللا الشـــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
وشـــارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء 
إماراتـــي، وزميلـــه رائـــد الفضاء، ســـلطان 
النيادي، في الجلسة الحوارية التي كانت 
العســـيري،  الدكتـــور محمـــد  إدارة  تحـــت 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء فـــي مملكـــة البحرين، عـــن بداية 
شـــغفهم بعالـــم الفضـــاء، والتحديات التي 
واجهتهما، وتســـليط الضـــوء على النجاح 
اإلمـــارات  دولـــة  حققتـــه  الـــذي  الكبيـــر 
الشقيقة في قطاع الفضاء، خالل اإلعداد 

ألول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء.
العلميـــة  تجربتهمـــا  عـــن  أيضـــا  وتحدثـــا 
بـــدءا مـــن اختيارهمـــا مـــرورًا بتدريبهمـــا 
في روســـيا، والرحلة إلـــى الفضاء وانتهاًء 
بالعـــودة إلـــى الوطـــن، ومـــا حققتـــه هـــذه 
الرحلة من استكشـــاف األفـــق العلمية في 
الفضاء والمشـــاريع الناجحة التي حققتها 
دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة في هذه 
التجربـــة الفضائيـــة والتـــي مـــن شـــأنها أن 
تحقـــق مزيـــدًا مـــن النجاحات فـــي العلوم 

الفضاء مستقبالً.
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سمو ولي العهدجاللة الملك

سمو الشيخ خليفة بن علي: ترسيخ الشراكة وتعزيز الوعي الصحي لدى األفراد
المحافظـــة  محافـــظ  رعايـــة  تحـــت 
الجنوبيـــة  ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، نظمـــت 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  المحافظـــة 
الرياضـــي لألمـــن العـــام عبـــر االتصال 
المرئـــي فعاليـــة المشـــي التـــي شـــارك 
فيها عدد من شـــباب المحافظة وذلك 
فـــي إطار الحملـــة التوعوية لمكافحة 
الســـرطان )نتضامـــن معاكـــم( والتـــي 
تعـــد األولى من نوعهـــا بحضور  نائب 
محافـــظ المحافظـــة الجنوبية العميد 

عيسى ثامر الدوسري .
المحافظـــة  اهتمـــام  ســـموه  وأكـــد 
بتنظيـــم وإقامـــة الفعاليـــات الصحية 
تتزامـــن  التـــي  خاصـــة  والمجتمعيـــة 
مع المناســـبات العالمية، وذلك بهدف 
ترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، 

لألفـــراد  الصحـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 
وتشـــجيعهم على الممارسة الحياتية 
مكافحـــة  أجـــل  مـــن  الصحيحـــة 
ضمنهـــا  ومـــن  واألوبئـــة  األمـــراض 

مكافحة السرطان.
وأشار سمو المحافظ ، إلى أن الفعالية 
أقيمت عن بعد عبر وســـائل التواصل 
اإلجـــراءات  وفـــق  وذلـــك  الذكيـــة، 
االحترازيـــة والحفـــاظ علـــى التباعـــد 
اهتمـــام  إلـــى  مشـــيرا  االجتماعـــي، 

مـــع  المرئـــي  بالتواصـــل  المحافظـــة 
المواطنيـــن واألهالـــي فـــي المحافظة 

واســـتثمار التقنيات الذكية في تعزيز 
الوعي عن بعد.

كما ثمن ســـموه الجهـــود المبذولة من 
قبـــل االتحـــاد الرياضـــي لألمـــن العام 

الداخليـــة والمشـــاركين فـــي  بـــوزارة 
إنجـــاح هذه الفعالية التي تعكس دور 
المحافظـــة فـــي التعـــاون والتنســـيق 
مـــع مختلـــف الجهـــات، وبـــذل المزيد 
التوعيـــة  توفـــر  التـــي  الجهـــود  مـــن 
الصحية والســـالمة ألهالي المحافظة 

الجنوبية.
فـــي  المشـــاركون  عبـــر  جانبهـــم  مـــن 
فعالية المشي عن شكرهم وتقديرهم 
لجهـــود محافظ المحافظـــة الجنوبية 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة ، ودوره البـــارز فـــي رعاية 
ودعم الفعاليات والمبادرات الصحية 
والتثقيفية، مشـــيدين بتواصل سموه 
المســـتمر عبر تقنية االتصـــال المرئي 
مـــع األهالي لترســـيخ مفهـــوم التباعد 

االجتماعي لضمان سالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تنظم 
فعالية المشي 
للتوعية بمرض 

السرطان
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عقـــدت مجموعـــات العمـــل المشـــتركة بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
المتحدة األميركية ودولة إســـرائيل امس، األحـــد، عدًدا من االجتماعات 
لبحث مجاالت التعاون المشـــترك في ضوء إعالن تأييد الســـالم وإعالن 
مبادئ إبراهيم الذين تم التوقيع عليهما في العاصمة األميركية واشنطن 
فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي. وتـــرأس مجموعـــات العمـــل مـــن الجانـــب 
البحريني كاًل من: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفة، ووكيل شـــؤون الطيران المدنـــي بوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت محمـــد الكعبـــي، ووكيـــل شـــؤون التجـــارة بـــوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة إيمان الدوسري.

مجموعات عمل لوضع أطر التعاون مع إسرائيل

التعاون السبيل الفاعل لمواجهة تحديات المنطقة
ـــع ـــات أوس ـــس لعالق ـــة تؤس ـــوة مهم ـــالم خط ـــة الس ـــارك: عملي ـــن مب ـــد ب محم

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية 
الوفد األميركي اإلســـرائيلي المشـــترك برئاسة وزير 
الخزانـــة األميركـــي ســـتيفن منوتشـــين، ومستشـــار 
األمن القومي اإلســـرائيلي مائير بن شـــبات، والوفد 

المرافق بمناسبة زيارتهم إلى المملكة.
وفـــي معرض ترحيبه بالوفد المشـــترك، قال ســـموه 
“إن إعالن تأييد الســـالم بين مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل يؤكـــد نهـــج ملك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي االلتـــزام 
بالســـالم كخيـــار اســـتراتيجي تنطلـــق مـــن خاللـــه 
أطر المبـــادرات لتعزيز التعاون الدولي واالســـتقرار 
والســـالم واالزدهار بمنطقة الشـــرق األوســـط، وبما 
يضمن تعزيـــز وإنجاح الجهود الرامية لحل القضية 
الفلســـطينية وفًقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية 
ذلـــك  باعتبـــار  العربيـــة  الســـالم  ومبـــادرة  الدوليـــة 
السبيل األمثل لتحقيق السالم العادل والشامل في 

المنطقة”.
التســـامح  بلـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  ســـموه  ونـــوه 
والتعايـــش واالنفتاح على األديـــان والثقافات تنظر 
إلى عملية الســـالم كخطوة مهمة تؤســـس لعالقات 
أوســـع لصالـــح دول وشـــعوب المنطقة، وقال ســـمو 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء إنه في ضوء التجارب 
التاريخيـــة فـــإن التعاون البناء والمثمر هو الســـبيل 
الفاعـــل لمواجهة التحديـــات التي تشـــهدها منطقة 
الشـــرق األوســـط والعالـــم بأســـره، وتحقيـــق اآلمال 

والطموحـــات المنشـــودة على مختلف المســـتويات 
واألصعدة.

من جانبهما، عبر كل من ســـتيفن منوتشـــين ومائير 
بن شـــبات لمـــا قوبال بـــه والوفد المرافق من حســـن 

االستقبال، معبرين عن تمنياتهما بنجاح الزيارة.
حضـــر االســـتقبال وزيـــر الخارجيـــة عبـــد اللطيـــف 
الزياني، ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

االثنين 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع األول 1442 - العدد 4388

مائيير: إسرائيل تمد يدها للشعب البحريني
الزيانـــي: جهـــود ملكيـــة دؤوبة لنشـــر الســـالم والتفاهم بين األمـــم واألديان

رحــب وزيــر الخارجيــة عبد اللطيــف الزياني، بالوفد األميركي واالســرائيلي، اللذين وصال إلــى البحرين لتفعيل 
إعــالن الســالم فــي خطــوة تعكــس حكمــة جاللة الملــك ورؤيتــه المســتقبلية الطموحــة لتحقيق األمن والســالم 
واالزدهــار فــي هــذه المنطقــة، وســعي جاللتــه الدائــم لنشــر الســالم والتفاهــم بيــن االمــم واألديــان الســماوية 

والثقافات.

وأعرب الزياني، عن شكره وتقديره 
لحـــالل  والداعميـــن  الرعـــاة  لـــكل 
الســـالم في المنطقة، مشيدا بالدور 
االمريكـــي ودور الرئيـــس االمريكي 
ولـــكل  ونتنياهـــو  ترامـــب،  دونالـــد 

الداعمين لعملية السالم.
الوفـــد  خـــالل وصـــول  ذلـــك  جـــاء 
لمطـــار  االســـرائيلي  األميركـــي 
البحريـــن، والقـــاء رؤســـاء الوفـــود 

كلماتهم بهده المناسبة التاريخية.

وبدوره، أعرب رئيس وفد الواليات 
المتحـــدة األميركية، وزيـــر الخزانة 
عـــن  منوشـــين  ســـتيفن  االميركـــي 
شـــكره للبحريـــن الســـتقبال الوفـــد 
الزائر بهذه الحفاوة الكبيرة، متطلعا 
الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  للتعـــاون 
لتحقيـــق الكثيـــر مـــن الفـــرص فـــي 
بيـــن  واالســـتثمار  التجـــارة  مجـــال 
الـــدول الثـــالث، وبمـــا فيـــه التقـــدم 

واالزدهار لجميع دول المنطقة.

وبدوره، أكد مستشار األمن القومي 
شـــبات،  بـــن  مائييـــر  االســـرائيلي 
أنـــه يـــوم عظيـــم تحول فيـــه فصل 
آخـــر من فصول الســـالم الـــى واقع 

وحقيقة.
بلحظـــة  اليـــوم  “نحتفـــي  وقـــال 
رحلـــة  أول  وصـــول  مـــع  تاريخيـــة 
تجاريـــة مـــن دولـــة إســـرائيل إلـــى 
مملكة البحريـــن، وهو إنجاز تحقق 
بفضـــل رؤية وشـــجاعة جاللة ملك 

البحرين وقيادته الشجاعة ورؤيته 
بعيدة المدى، في إقامة عالقة ليس 
بيـــن الحكومتيـــن بل بين الشـــعبين 
تغيـــد الطرفيـــن بأكثـــر مـــن صعيد، 

وتخلق صداقة محبة للشعبين”.
“إســـرائيل  أن  إلـــى  مائييـــر  وأشـــار 
تمد يدها للشـــعب البحريني لصالح 
شـــعوبنا بالمنطقـــة، ونتطلـــع إلى أن 
نرى البحرينين في أسرائيل قريبا”.

ونوه بدعم الرئيس األميركي دونالد 
ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو للســـالم، مؤكدا ان 
الســـالم أمر ضروري وملح لشعوب 
المنطقـــة التي تتطلع إلى مســـتقبل 

آمن و مزدهر.
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أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة ما 
تمثله العالقـــات البحرينية األميركية من 
شـــراكة اســـتراتيجية مميـــزة عـــززت من 
التعـــاون الثنائـــي على كافة المســـتويات، 
منوهـــًا معاليـــه بأهمية مواصلة ترســـيخ 
أسس التعاون المشترك الذي وصلت إليه 
مســـار هذه العالقات بما يحقق التطلعات 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
 وأشـــار إلى ما توليـــه المملكة من اهتمام 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  بتوســـيع 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقة 
عبر البناء على ما تحقق من تعاون ثنائي 
مميز طوال مســـيرة العالقـــات التاريخية 

التي تجمع البلدين الصديقين.
الماليـــة  وزيـــر  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
وزيـــر  مـــع  امـــس  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
الخزانة في الواليات المتحدة األميركية 

المرافـــق  والوفـــد  منوشـــين  ســـتيفين 
رحـــب  حيـــث  للبـــالد،  زيارتـــه  بمناســـبة 
بوزير الخزانـــة األميركي والوفد المرافق 
واســـتعرض عالقات الصداقة التاريخية 
والوطيدة بين مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية، وما تشهده من تقدم 
وازدهار فـــي مختلف المجـــاالت، وبحث 
ســـبل دعـــم وتطوير هـــذه العالقـــات في 
جوانبهـــا الماليـــة واالقتصادية بما يحقق 

المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.

 من جانبه، أعرب وزير الخزانة األميركي 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
حـــرص  مؤكـــدًا  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
بـــالده على تعزيز التعـــاون القوي والكبير 
المشـــترك مع مملكـــة البحرين بما يســـهم 
في فتح المزيد مـــن آفاق التعاون بينهما 
خاصـــة مـــع مـــا تشـــهده تلـــك العالقـــات 
مـــن تقـــدم الفـــت فـــي الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة والتجاريـــة، منوهـــًا بـــدور 
مملكة البحرين االقتصادي في المنطقة.

سلمان بن خليفة: الشراكة المميزة عززت العالقات الثنائية
ترسيخ التعاون المالي واالقتصادي مع أميركا

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي 
أن إعـــالن تأييـــد الســـالم مع دولة إســـرائيل 
ومـــا تـــم مـــن توقيـــع لمذكـــرات تفاهـــم فـــي 
عـــدد مـــن المجاالت تؤســـس لتعـــاون ثنائي 
مثمـــر بين مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل 
يمّكـــن ويســـّهم في ترســـيخ أســـس الســـالم 
فـــي المنطقة وفق رؤى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الهادفـــة للدفـــع بعمليـــة الســـالم نحـــو آفـــاق 
أكثـــر إيجابيـــة وذلك بـــدًءا بحفـــظ الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفًقا 
لقرارات الشرعية الدولية، مؤكًدا أن تحقيق 
السالم سينعكس على تحقيق تطلعات دول 
وشـــعوب المنطقـــة في االســـتقرار والســـالم 

والبناء والنماء.
جـــاء ذلك لدى لقـــاء وزيـــر الخارجية أمس، 
مستشـــار األمـــن القومي في دولة اســـرائيل 
الوفـــد  زيـــارة  بمناســـبة  شـــبات  بـــن  مائيـــر 

ورحـــب  البحريـــن.  لمملكـــة  اإٍلســـرائيلي 
بمستشـــار األمن القومي اإلسرائيلي، مشيًدا 
بأهمية زيارة الوفد اإلســـرائيلي للمملكة وما 
نتج عن هذه الزيارة من نتائج إيجابية تدفع 
نحـــو بناء عالقات أكثر بيـــن البلدين، منوًها 
باهتمـــام مملكـــة البحريـــن بتعزيـــز التعـــاون 
الثنائـــي بمـــا يحقـــق التطلعـــات المشـــتركة، 
وينعكس إيجاًبا على مستقبل عملية السالم 

في المنطقة ويعزز من استقرارها.
وأكـــد مستشـــار األمـــن القومي اإلســـرائيلي 

مائيـــر بـــن شـــبات أن نجـــاح هـــذه الزيـــارة 
سينعكس باإليجاب على مستقبل العالقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، من 
حيـــث اســـتمرار التنســـيق المشـــترك بينهمـــا 
والمســـاهمة فـــي تعزيـــز عمليـــة الســـالم في 
المنطقـــة بما يخدم تطلعات دولها وشـــعوبها 
نحو التقدم واالزدهـــار، منوًها برؤية مملكة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  للســـالم  البحريـــن 
وحرصهـــا على تعزيز االســـتقرار واألمن في 

المنطقة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
فـــي مكتبهـــا أمـــس رئيس لجنـــة الواليات 
المتحـــدة لحفـــظ التـــراث األميركـــي فـــي 
الخـــارج باول باكر، حيـــث يأتي اللقاء من 
أجل التباحث عن مشروع مذكرة التفاهم 
التي ســـتطرح فـــي مجال حفـــظ وحماية 
الممتلكات الثقافية ما بين حكومة مملكة 
المتحـــدة  الواليـــات  وحكومـــة  البحريـــن 

األميركية.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أن مملكة البحرين تتمتع بعالقات ثقافية 

متينـــة مـــع الواليـــات المتحدة.  وأشـــادت 
بالتعـــاون الثقافـــي الـــذي أثمر علـــى مدار 
الســـنوات مشـــاريع مشـــتركة مميـــزة على 
المســـتويين الرســـمي واألهلي. وقالت إن 
مذكـــرة التفاهم من شـــأنها أن تعزز جهود 
حفظ وحماية التراث الثقافي عبر العديد 
التعاونيـــة،  والمشـــاريع  المبـــادرات  مـــن 
موضحـــة أن ذلـــك ســـيصب فـــي مصلحة 
التراث الحضاري في البحرين والمنطقة.

كما أعرب باكر عن أمله في أن تثمر مذكرة 
التفاهم مشاريع تساهم في تحقيق رؤية 

وطموح كال البلدين الصديقين.

حماية الممتلكات الثقافية بين البحرين وأميركا

مائير بن شــبات: نتائج الزيارة تعزز التنســيق المشترك
الزياني: الدفع بعملية السالم نحو آفاق أكثر إيجابية

بدور المالكي من المحرق

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بـــن أحمد آل خليفـــة بمكتبه 
فـــي القيـــادة العامـــة أمـــس، ســـفير 
الصديقـــة  اليابـــان  إمبراطوريـــة 
المقـــدم  يرافقـــه  إيتـــو،  هيديكـــي 
قائـــد   Nantaka Ezawa بحـــري 
بحضـــور  وذلـــك   ،)ARIKE( ســـفينة 
وزير شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن 
عبدهللا بن حســـن النعيمي، ورئيس 
هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي.

خالل اللقاء رحب القائد العام لقوة 
دفـــاع البحرين بســـفير إمبراطورية 
اليابان الصديقة، وتم مناقشـــة عدد 
مـــن المواضيع التي تعـــزز العالقات 
والتنســـيق  والتعـــاون  الثنائيـــة 
العســـكري  المجـــال  فـــي  المشـــترك 

القائم بين البلدين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
العامة، واللواء الركن بحري يوسف 
أحمد مال هللا مســـاعد رئيس هيئة 

األركان لإلمداد والتموين.

تنسيق مشترك مع اليابان بالمجال العسكري

محمد بن مبارك:تنسيق بحريني سعودي في مختلف المجاالت
لــــ “التنســـيقي” يعـــزز التعـــاون المشـــترك رئاســـة أوليـــاء العهـــود 

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
بقصـــر  بمكتبـــه  آل خليفـــة  مبـــارك 
القضيبيـــة ســـفير المملكـــة العربية 
لـــدى مملكـــة  الشـــقيقة  الســـعودية 
البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
بـــن  أحمـــد  بـــن  ســـلطان  األميـــر 

عبدالعزيز آل سعود.
اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الوثيقـــة  األخويـــة  للعالقـــات 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
إطـــار  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
وشـــائج  مـــن  البلديـــن  يجمـــع  مـــا 
مختلـــف  فـــي  وتنســـيق  وتشـــاور 
ظـــل  فـــي  خصوًصـــا  المجـــاالت، 

القـــرار الصـــادر عن مجلـــس وزراء 
المملكة العربية الســـعودية برئاسة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 

للبحـــث فـــي رفـــع مســـتوى رئاســـة 
إلـــى  المشـــترك  التنســـيق  مجلـــس 
أوليـــاء العهود بالبلدين الشـــقيقين 
وترحيـــب مملكـــة البحريـــن بالقرار 

واإلشـــادة بـــه، مـــا يؤكـــد حرصهما 
عملهمـــا  بمســـتوى  االرتقـــاء  علـــى 
وتعاونهمـــا المشـــترك لمـــا فيه خير 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

المنامة - بنا



اجتماعـات موسعـة بحرينيــة أميركيــة إسرائيليــة
حطت رحلة الخطوط الجوية اإلسرائيلية 
“العـــال” التي تحمل رقم 973 وهو “ الكود 
الدولـــي الخـــاص بمملكة البحريـــن، حاملة 
وفـــدا إســـرائيليا أميركيـــا رفيع المســـتوى 
مـــن مطـــار “بـــن غوريـــون” قرب تـــل أبيب 
في رحلة مباشرة إلى العاصمة البحرينية 
المنامة، وتهـــدف الزيارة إلى بحث توقيع 
اتفاقيات اقتصاديـــة وأخرى في مجاالت 
اتفـــاق  الســـتكمال  والســـياحة  الطيـــران 

العالقات بين “إسرائيل” والبحرين.
و كان فـــي اســـتقبال الوفـــد المشـــترك في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي وزيـــر الخارجية 
عبـــد اللطيـــف الزياني، و تـــرأس الوفد من 
الجانـــب األميركـــي وزير الخزانة ســـتيفن 

اإلســـرائيلي  الجانـــب  ومـــن  منوشـــين، 
مستشـــار األمـــن القومي مائير بن شـــبات 
الشـــرق  إلـــى  األبيـــض  البيـــت  ومبعـــوث 

األوسط أفي بركوفيتش.
اجتماعـــات  المنامـــة  فـــي  أمـــس  وبـــدأت 
موسعة بين مسؤولين في مملكة البحرين 
ووفود مـــن الواليات المتحـــدة األميركية 
ودولة إسرائيل للتوقيع على بيان مشترك 
يتضمـــن إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، إضافة 
إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجاالت 
التعاون المشترك. وتأتي هذه االجتماعات 
إثـــر توقيع إعالن تأييد الســـالم التاريخي 
بين مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل في 

واشنطن في 15 سبتمبر الماضي بحضور 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب رئيـــس الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة إلقرار مبـــادئ اتفاق 
إبراهيـــم، وفتـــح فصل جديد من الســـالم 
والتعاون بما يســـهم في تحقيق مزيٍد من 
التنمية واالزدهـــار لمملكة البحرين ودولة 

وزير الخارجية في استقبال الوفد المشترك بمطار البحرين الدوليإسرائيل والمنطقة.

تتضمن إعالن 
إقامة عالقات 

دبلوماسية بين 
المنامة وتل أبيب
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جاللة الملك قائد عظيم ورجل سالم... وانطالق عمل السفارة مطلع العام المقبل
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وصـــف 
حيـــات،  ليـــور  اإلســـرائيلية  الخارجيـــة 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بالقائـــد العظيـــم 
الـــذي يقـــود أمتـــه إلـــى آفاق ومســـتقبل 
أفضـــل، مؤكـــدا أن خطـــوة جاللتـــه هـــي 
التاريـــخ  سيســـجلها  تاريخيـــة  خطـــوة 
بفخر، وأن جاللته رجل سالم من الطراز 
االول، وأن كل مـــا يقـــوم بـــه جاللتـــه هو 
مـــن أجـــل غـــد أفضـــل لألجيـــال القادمة 
لتعيش برخاء وســـالم، بعيدا عن ويالت 
الحـــرب والكراهية، مؤكدا، نحن نحتفي 
اآلن بلحظـــة تاريخيـــة مـــع وصـــول أول 
رحلـــة تجاريـــة مـــن دولـــة إســـرائيل إلى 

مملكة البحرين.
وقـــال حيـــات، إن الزيارة التـــي يقوم بها 

وفـــد دولـــة إســـرائيل لمملكـــة البحريـــن 
تاريخـــي؛  ويـــوم  تاريخيـــة  زيـــارة  هـــي 
ألنهـــا المـــرة األولى التي يأتـــي فيها وفد 
إســـرائيلي رســـمي إلـــى البحريـــن علـــى 
أول رحلة تجارية مباشـــرة من إسرائيل 
إلـــى البحريـــن لتوقيـــع اتفاقيـــات ثنائية 
وإقامـــة  الســـالم  اتفاقيـــة  تتصدرهـــا 
بيـــن  مشـــتركة  دبلوماســـية  عالقـــات 

البلدين.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وكشـــف 
الخارجية اإلســـرائيلية ليـــور حيات، في 
تصريحات لـ “البالد”، عن أن بدء العالقات 
الدبلوماســـية بين البلدين، سيعقبه فورا 
افتتاح للسفارة االسرائيلية في المنامة، 
إســـرائيل،  فـــي  البحرينيـــة  والســـفارة 
والمتوقـــع افتتاحهمـــا مـــع مطلـــع العـــام 
المقبل، متوقعا انضمـــام دول أخرى إلى 

اتفاقيات أبراهام في القريب العاجل.

وقـــال حيـــات فـــي رده علـــى ســـؤال عن 
ضـــرورة إقامـــة الســـالم بمنطقة الشـــرق 
االوســـط في الوقت الحالي: بأن السالم 
أمـــر ضـــروري وملـــح لشـــعوب المنطقـــة 
التـــي تتطلع إلى مســـتقبل آمن ومزدهر. 
مســـاره  يتوســـع  أن  نتمنـــى  وأضـــاف: 
فـــي المنطقـــة والعالم، منوهـــا، بأن هناك 
ترحيبا عالميا باتفاقية ومعاهدة السالم 
بيـــن دولـــة اإلمـــارات ودولـــة إســـرائيل، 
واصفا الســـالم، بأنه يشـــكل بداية لمسار 
ودورا  المنطقـــة  فـــي  للســـالم  تاريخـــي 

فعـــاال في تعزيـــزه، وأن معاهدة الســـالم 
هـــي خطوة مهمـــة وجوهرية من شـــأنها 
أن تـــؤدي إلـــى تغيير مســـار الســـالم في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وستســـفر عن 
العديد من مجاالت التعاون بين البلدين 

في مختلف المجاالت.
األمريكـــي  الرئيـــس  دور  حيـــات  وثمـــن 
الـــوزراء  ورئيـــس  ترامـــب  دونالـــد 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، في ارساء 
مســـيرة عمليـــة الســـالم، مؤكـــدا عملهما 

الجـــاد والمتواصل من أجل الســـالم في 
المنطقة.

وعـــن الرســـالة التـــي يرغب في إرســـالها 
للفلســـطينيين، قـــال المتحدث الرســـمي 
باسم الخارجية اإلسرائيلية ليور حيات، 
إن رسالتنا للفلسطينيين هي رسالة أمل 
مـــن أجـــل مســـتقبل أفضل لهـــم وعليهم 
العـــودة للحـــوار والقيام بخطـــوات تجاه 
الســـالم، مؤكدا نحن مســـتعدون للحوار 

من أجل السالم.
واختتم تصريحاته بالقول، الننسى أبدا 
الدور والدعم األميركي المتواصل لدعم 
عملية السالم بالمنطقة، ومساعدة بلدينا 
للوصول إلى تحقيق الســـالم ومســـاعدة 
المنطقة بأســـرها للوصول إلى االستقرار 
واالزدهار من أجل االجيال القادمة وبما 
يعود بالخير على شعوب المنطقة لشرق 

أوسط أكثر استقرارا.

حيات لـ “البالد”: 
رسالتنا 

للفلسطينيين هي 
رسالة أمل
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البحريـــن  مملكـــة  فـــي  أمـــس  عقـــدت 
اجتماعـــات ضمت مســـؤولين مـــن مملكة 
البحرين ووفـــودا من الواليـــات المتحدة 
منوتشـــين،  ســـتيفن  برئاســـة  األميركيـــة 
وزير الخزانة األميركية، ودولة إســـرائيل 
برئاســـة، مائير بن شـــبات، مستشار األمن 
القومـــي.  وصـــدر عـــن االجتماعـــات بيان 
مشـــترك جاء فيه أنه جـــرى التوقيع على 
بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين 
عالقـــات  إقامـــة  عـــن  إســـرائيل  ودولـــة 
دبلوماســـية إيذانـــا ببدايـــة عهـــد جديـــد 

وواعد في العالقات بين البلدين.
 كمـــا تم التوقيـــع على عدد مـــن مذكرات 
العالقـــات  تتنـــاول  بينهمـــا  التفاهـــم 
واالتصـــاالت  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
وتنقـــل  الجويـــة  والخدمـــات  والتجـــارة 
األفـــراد والخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة 
والتعـــاون بين وزارتي الخارجية وغيرها 

من مجاالت التعاون المشترك.
اإلطـــار اجتماعـــات  هـــذا  فـــي   وعقـــدت 

مـــن  مزيـــد  لبحـــث  عمـــل  لمجموعـــات 
مجـــاالت التعاون البحريني اإلســـرائيلي، 
بما في ذلـــك الطيـــران والرعاية الصحية 
والزراعـــة  والســـياحة  والتكنولوجيـــا 
وغيرها.  وأشار البيان إلى أن االجتماعات 
أكدت على أن إنشاء عالقات مباشرة بين 
البلديـــن اللذيـــن يعتبران مـــن الدول ذات 
الـــدور الحيـــوي في الشـــرق األوســـط من 
شـــأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر 
أمنًا وازدهارًا لشعوب البلدين والمنطقة.

الكبيـــر  للـــدور  المشـــترك  البيـــان  ونـــّوه   
للرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، رئيس 
الواليـــات المتحـــدة االميركيـــة، وإطالقه 
مبـــادرة اتفاقيات إبراهيم والتي ســـهلت 
إتمام هذا اإلنجاز الدبلوماسي التاريخي. 
كمـــا يأتي هـــذا اإلنجاز بعد صـــدور البيان 
الرسمي المشـــترك بين الواليات المتحدة 
ودولـــة  البحريـــن  ومملكـــة  األميركيـــة 
إســـرائيل فـــي 11 ســـبتمبر 2020 عقـــب 
االتصـــال الهاتفـــي بيـــن حضـــرة صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى بن سلمان 

آل خليفة، ملـــك مملكة البحرين، ورئيس 
وزراء دولـــة إســـرائيل بنياميـــن نتنياهـــو 
الـــذي تـــم التأكيـــد فيـــه على أهميـــة فتح 
حقبـــة جديدة مـــن التعاون بيـــن البلدين، 
وما تالها من توقيع إعالن تأييد الســـالم 
بين البحرين وإسرائيل في واشنطن في 
15 ســـبتمبر 2020 إلقـــرار مبـــادئ اتفـــاق 

إبراهيم وفتح فصل جديد من السالم.
 وأكـــد البيـــان المشـــترك الصـــادر أمس أن 
الفصـــل هـــو اســـتمرار للجهـــود اإلقليمية 
فـــي  الســـالم  لتعزيـــز  البـــارزة  والدوليـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــهادة علـــى الرؤيـــة 
الجريئـــة والقيـــادة التـــي أظهرتهـــا الدول 
الثـــالث مـــن جهـــود دبلوماســـية صادقـــة 
من أجل الســـالم واالزدهار المســـتدامين. 
وتواجـــه البلـــدان الثـــالث مجموعـــة مـــن 
التحديات المشـــتركة وستســـتفيد بشكل 

متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي.
 وأشـــار البيان إلـــى أن التوقيع التاريخي 
اليوم يجمع اثنين مـــن أصدقاء الواليات 
المتحدة األميركية وشـــركائها في الشرق 

البحريـــن  مملكـــة  وســـتنضم  األوســـط. 
ودولة إســـرائيل إلـــى الواليـــات المتحدة 
للســـالم  االســـتراتيجية  الخطـــط  لدفـــع 
واالزدهار في الشـــرق األوســـط وتوســـيع 
ســـبل التعـــاون التـــي ترتكـــز علـــى القيـــم 

والمصالح المشتركة.
وجهـــات  اتفـــاق  إلـــى  البيـــان  وتطـــرق   
التحديـــات  بشـــأن  الثـــالث  الـــدول  نظـــر 
فـــي  المتاحـــة  والفـــرص  والتهديـــدات 

المنطقـــة  إمكانـــات  وإطـــالق  المنطقـــة، 
األمنـــي  التعـــاون  توثيـــق  خـــالل  مـــن 
فـــي  والمشـــاركة  العامـــة  والدبلوماســـية 
والمصالـــح  والتكنولوجيـــا  االقتصـــاد 
المشـــتركة األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيز 
التعايش والمشـــاركة بين النـــاس وثقافة 
الســـالم، وســـتؤدي اتفاقيـــات اليـــوم إلى 
حياة أفضل للبحرين وإسرائيل والمنطقة 

وشعوبها.

 وأشار البيان إلى أن الطرفين سيواصالن 
جهودهمـــا مـــن أجـــل حـــل عادل وشـــامل 

ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
 وأضاف البيان أن مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل علـــى ثقـــة مـــن أن هـــذا التطور 
سيساهم في تحقيق مستقبل تعيش فيه 
جميع الشـــعوب وجميع األديان معًا بروح 
التعاون والتمتع بالسالم واالزدهار حيث 
تركـــز الـــدول علـــى المصالـــح المشـــتركة 

وبناء مستقبل أفضل للجميع.
 وعبـــرت الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
ودولـــة إســـرائيل عـــن تقديرهمـــا لمملكـــة 
البحرين الســـتضافتها الورشة التاريخية 
“االزدهـــار مـــن أجل الســـالم” فـــي المنامة 
فـــي يونيـــو 2019، والتـــي كانـــت خطـــوة 
نحـــو تحقيـــق المزيـــد مـــن التعـــاون فـــي 
مملكـــة  وأعربـــت  المجـــاالت.   مختلـــف 
البحرين ودولة إســـرائيل فـــي هذا البيان 
عـــن تقديرهما العميـــق للواليات المتحدة 
األميركيـــة لجهودهـــا فـــي تأميـــن شـــرق 

أوسط أكثر استقرارا وأمانا وازدهاًرا.

بيان تاريخي مشترك بين البحرين وإسرائيل إلقامة عالقات دبلوماسية
المنامة - بنا

ألقى وزير الخارجية كلمة بعد توقيع البيان 
فيما يأتي نصها:

أود بدايـــة أن أكرر الترحيب بمعالي الســـيد 
ستيفن منوشـــين، وسعادة السيد مائير بن-

شـــبات، والوفديـــن المرافقين، فـــي زيارتهم 
للبحريـــن، وقـــد كانت زيـــارة تاريخيـــة حقًا، 
وذلـــك للبدء في مرحلة فتـــح العالقات بين 
البلديـــن، وصـــوال الـــى تعـــاون ثنائـــي مثمـــر 
فـــي مختلف المجاالت. ويســـرني أن أرحب 
بكـــم فـــي هـــذا المؤتمـــر الصحفي بمناســـبة 
عقـــد جلســـة المباحثـــات األولى بيـــن وفدي 
مملكة البحرين ودولة إســـرائيل. لقد قامت 
مملكـــة البحرين بالتوقيـــع على إعالن تأييد 
الســـالم وفتـــح العالقـــات الدبلوماســـية مع 
دولـــة إســـرائيل انطالقـــا من رؤيـــة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
بأهميـــة  وإيمانـــه  البحريـــن،  مملكـــة  ملـــك 
تعزيـــز قيـــم التســـامح والتعايـــش والتفاهم 
بيـــن أصحاب األديـــان والثقافـــات ليس في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط فقط، بـــل والعالم 
أجمع، والتزام جاللته بنهج السالم والحوار 
والتعـــاون للوصـــول بنـــا إلـــى احالل الســـلم 

واالستقرار واالزدهار في هذه المنطقة التي 
عانـــت شـــعوبها مـــن الحـــروب والصراعـــات 
والنزاعات، وما رافقها من المآســـي واآلالم، 
وفقدان األمل لدى شـــعوبها فـــي حياة آمنة 

مستقرة ومزدهرة.
إن جاللـــة الملـــك المفدى مـــن المؤمنين بأن 
الســـالم الدائم والشامل يجب أن يعم جميع 
أرجـــاء العالم لما فيه خير وصالح الشـــعوب 
كافـــة، ووجـــوب التوصـــل الى ســـالم عادل 
وشـــامل في منطقة الشرق األوسط، كخيار 
الفلســـطيني  النـــزاع  وحـــل  اســـتراتيجي، 
اإلســـرائيلي من خالل المفاوضات المباشرة 
بيـــن الطرفيـــن للوصـــول الـــى حـــل يرضـــي 
الطرفيـــن ويحقق حل الدولتين انطالقا من 
مبادئ مبادرة السالم العربية ووفق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
والبـــد لـــي أن أنتهـــز هـــذه المناســـبة ألشـــيد 
بالجهـــود الحثيثـــة التـــي قـــام بهـــا فخامـــة 
الرئيـــس دونالد ترامب في ســـبيل التوصل 
الـــى هـــذه المرحلـــة مـــن بنـــاء الســـالم فـــي 
المنطقـــة، وأن أحيي الحكومة االســـرائيلية 
علـــى تجاوبهـــا وتفاعلها االيجابـــي لتحقيق 

هذه الخطـــوة التاريخية المهمـــة. ونأمل أن 
نعمل جميعا، ومع المجتمع الدولي، لتحقيق 
الســـالم المنشـــود فـــي كافـــة ربـــوع منطقـــة 

الشرق األوسط في المستقبل القريب.
مباحثـــات  جلســـات  اليـــوم  عقدنـــا  لقـــد 
مهمـــة وبنـــاءة ومثمـــرة اتســـمت بالصراحة 
فـــي  البلديـــن  رغبـــة  وعكســـت  والوضـــوح 
أن تكـــون العالقـــات بيـــن البلديـــن عالقـــات 
فاعلة ومفيدة تســـتند على أسس االحترام 
المتبـــادل والتعـــاون المشـــترك لمـــا فيه خير 
وصالـــح البلديـــن والشـــعبين. وبحثنـــا كافة 
الخطـــوات السياســـية والقانونيـــة الالزمـــة 
إلقامـــة عالقـــات دبلوماســـية بيـــن البلدين، 
وفقا لالتفاقيـــات الدولية المعتمدة، واتفقنا 
على مواصلة الجهود المشـــتركة الســـتكمال 
دراســـة اآلليـــات واألطـــر القانونيـــة الالزمة 
للمضـــي قدمـــا فـــي تعزيـــز التعـــاون الثنائي 
المشـــترك فـــي المجـــاالت التـــي مـــن شـــأنها 

خدمة مصالح البلدين والشعبين.
وقمنا بالتوقيع على البيان المشترك الخاص 
بإقامـــة عالقات دبلوماســـية ســـلمية وودية 

بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

كمـــا تـــم التوقيـــع علـــى عـــدد مـــن مذكـــرات 
المشـــترك  التعـــاون  تنظـــم  التـــي  التفاهـــم 
والدبلوماســـية  السياســـية  المجـــاالت  فـــي 
والزراعيـــة  واالقتصاديـــة  والتجاريـــة 
االتصـــاالت  ومجـــال  الجويـــة،  والخدمـــات 
وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وكذلك في 
مجال تأشـــيرات الدخـــول لحاملي جوازات 
السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. كما 
تـــم توقيع مذكرة تفاهـــم بين غرفة التجارة 
والصناعة في مملكة البحرين واتحاد غرف 

التجارة اإلسرائيلي.
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  أيضـــا  وتدارســـنا 
التعـــاون المشـــترك فـــي المســـتقبل، واتفقنا 
علـــى تشـــكيل فـــرق عمل متخصصـــة تكلف 
بدراســـة مجاالت التعـــاون الممكنة التي من 
شـــأنها أن تطـــور وتعـــزز العالقـــات الوديـــة 
بيـــن البلدين. نأمـــل أن يمثل هـــذا التواصل 
المباشر بين المسؤولين في البلدين والنوايا 
الصادقـــة والرغبة المشـــتركة، فرصـــة لبناء 
عالقـــة طبيعية وودية بيـــن مملكة البحرين 

ودولـــة اســـرائيل. كمـــا عقدت عـــدة لقاءات 
ثنائيـــة، كان أبرزهـــا مـــع ســـمو نائـــب رئيس 
الوزراء الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل خليفة، 
وكذلـــك مع معالـــي وزير الماليـــة واالقتصاد 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفـــة، وآخـــر مع وزيـــر الخارجية، وعدد 3 
اجتماعـــات لمجموعات العمـــل. إن األجواء 
كافـــة  ســـادت  التـــي  والبنـــاءة  اإليجابيـــة 
االجتماعـــات مشـــجعة جدا، وأود أن أشـــكر 
الوفديـــن األمريكي واإلســـرائيلي على ذلك 
وعلـــى ما طـــرح فـــي مناقشـــاتنا مـــن أفكار 
رســـم  علـــى  تســـاعد  ســـوف  بنـــاءة  وآراء 
التوجهات المستقبلية للعالقات البحرينية - 
اإلسرائيلية. وفي الختام، أود مرة أخرى أن 
أشـــكر الوفدين األمريكي واإلسرائيلي على 
العمل المثمر معنا اليوم، وأن أعرب عن أمل 
مملكـــة البحرين فـــي أن نكون علـــى أعتاب 
شيء بالغ األهمية للمنطقة وجميع شعوبها.

خاتما بدعاء أبونا إبراهيم عليه السالم:
»وإذ قـــاَل إبراهيـــُم َربِّ اجَعْل هذا بلـــدًا آِمنًا 

وارُزْق َأهلٌه ِمَن الَثَمَرات«.
شكرا لكم....

وزير الخارجية: جلسات مباحثات مهمة وبناءة اتسمت بالصراحة والوضوح

 المتحدث الرسمي باسم الخارجية اإلسرائيلية متحدثا إلى “البالد”

بدور المالكي

أثناء توقيع االتفاقيات بين الجانبين

وزير الخارجية يلقي كلمته



الفلكي الزعاق: البرد سيتأخر... لكنه سيفاجئنا

هل نجحت الحمالت الخيرية لتوفير أجهزة “البتوب” ألبناء األسر المحتاجة؟

وليلية ــة  ــاري ــه ن بـــريـــة”  “كــشــتــة  بــطــريــقــة 

تغطيتها ــى  ــل ع ــات  ــي ــع ــم ــج ال ــدرة  ــ قـ تـــفـــوق  ــات  ــب ــل ــط ال ــض  ــع ب

بأســـلوب مشـــوق، وعلى فترتيـــن نهاريـــة وليلية، قدم 
الباحـــث الفلكـــي الســـعودي خالـــد صالـــح الزعـــاق في 
“كشـــتته” البريـــة الجميلـــة التـــي وثقها بمقطـــع فيديو 
انتشـــر منـــذ يـــوم الجمعـــة 9 أكتوبر 2020 فـــي معظم 
مجموعـــات “الواتـــس أب” بالمملكة العربية الســـعودية 
حســـابات  عـــن  فضـــًا  العربـــي  الخليـــج  دول  وســـائر 
التواصـــل االجتماعي، قـــدم معلومات بشـــأن انتصاف 
موســـم “الصفـــري” هـــذه األيـــام. الزعاق اختـــار لقطات 
جميلة، بعضها صوره نهـــاًرا وبعضها اآلخر ليًا، فأثناء 
تحضيـــر وجبـــة اإلفطـــار وإعداد الشـــاي والخبـــز، قال 
وحوله مســـاحة شاســـعة من أشـــجار “الـــرم البرية”، إن 
هذه األيام التي ينتصف فيها موســـم الصفري وعامة 

انتصافـــه كثرة تزهير أشـــجار الرم وهي من األشـــجار 
واألجـــداد  اآلبـــاء  وكان  الصحـــاري،  فـــي  المنتشـــرة 

يعطرون بها منازلهم.
وخـــال فتـــرة االنتصـــاف، كمـــا يشـــرح الزعـــاق، تزداد 
وتيـــرة اقتطـــاع الليل مـــن النهار، وســـيظل الليل يأخذ 
مـــن النهـــار قرابـــة 80 يوًمـــا، علـــى أن انتصاف موســـم 
الصفـــري هـــو مـــن عامـــات دخول موســـم “الوســـمي” 
المتوقـــع حلوله يوم االثنيـــن 12 أكتوبر الجاري، خال 
األيـــام المقبلة، ســـتظهر أولى العامات الشـــتوية على 
المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية، وبعد 
انتهـــاء موســـم “الصفري” ســـتظهر العامات الشـــتوية 
على المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة 
الغربية من السعودية، أما المناطق الجنوبية، فستظهر 

عامـــات الشـــتاء فـــي آخـــر موســـم “الموســـمي”، ومن 
المتوقـــع أن يتأخـــر البرد هذا العـــام دون تحديد وقت 
أو طالـــع، لكن الزعاق اختتم “كشـــتته” قبـــل أن ينطلق 
بســـيارته قائـــًا “من المتوقع أن يدخل الشـــتاء بشـــكل 

مفاجئ”.

منذ اليوم األول للعام الدراســـي الجديد، ظهرت شـــكاوى 
أوليـــاء األمـــور والطلبـــة من المشـــاكل الفنيـــة للتعليم عن 
بعـــد، وأولهـــا تلـــك المتعلقـــة بالمنصـــة اإللكترونيـــة مـــن 
انقطاع وتقطع وربما تقطيع، لكن األمر األكثر صعوبة هو 
بالنســـبة لألسر التي ال تمتلك جهاًزا أجهزة تكفي ألبنائها، 

والحديث هنا عن األسر المحتاجة.
وبالعـــودة إلى صحيفة الباد يوم 22 ســـبتمبر 2020، فقد 
نشـــرت تقريًرا عن الحمـــات الخيرية التـــي أطلقتها عدد 
مـــن الجمعيـــات فـــي مختلـــف مناطـــق البـــاد تدعـــو فيها 
المواطنين والمقيمين للمساهمة في التبرع لشراء أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمول “الابتوب”، كمشـــاركة مجتمعية في 
دعـــم أبناء األســـر المتعففـــة واأليتـــام لمواصلـــة تعليمهم 
فـــي ظل جائحة كورونا وتوقع اســـتمرار التعليم عن بعد، 
فيمـــا أعلنـــت جمعيـــات أخـــرى اكتمـــال المبالـــغ المطلوبة 
للتبـــرع، وتراوحت أعـــداد األجهزة المطلوبـــة بين جمعية 
وأخـــرى وكذلك ســـهم التبـــرع، فبعـــض الجمعيات حددت 
فـــي حملتهـــا ســـقف “50 جهازا” فيمـــا ارتفعـــت أخرى إلى 
ســـقف “100 جهـــاز” وربمـــا أكثر مـــن ذلك أو أقل، حســـب 
رصد أعداد أبناء األسر المحتاجة المسجلة في الكشوف، 
وتـــراوح ســـهم التبـــرع بيـــن 5 و 50 دينـــارا، فيمـــا تـــراوح 

المبلغ الكلي المطلوب لشـــراء تلـــك األجهزة بين 10 و 20 
ألـــف دينار، لألجهـــزة التي تتراوح بيـــن 200 و 300 دينار 
للجهـــاز بمواصفـــات تخـــدم الطلبة، فهـــل نجحت حمات 

الجمعيات؟

التحدي هو “عدد الطلبات”

يرى المشرف على حملة توفير األجهزة بالجمعية الخيرية 
لبـــاد القديـــم والزنـــج وعـــذاري والصالحيـــة عبدالعزيـــز 
خليـــل أن الحملة كانـــت ناجحة ولله الحمد، تفاعل الناس 
إيجابـــي كعادتهـــم الدائمة وهذا من شـــيمة أهل البحرين، 
لكنـــه يقـــول: “يبقى التحدى هو عـــدد الطلبات التي تفوق 
طاقـــة الجمعية، ولهذا ما زالت الجمعية تعمل على إيجاد 
حلـــول توازن بين حجـــم الطلبات وحاجة الناس من جهة 
وبيـــن إمكانات الجمعية من جهة أخـــرى، مع مراعاة عدم 

تأثر بقية انواع المســـاعدات بهـــذا الموضوع”. وذهاًبا إلى 
جمعيـــة مدينة عيســـى الخيريـــة االجتماعيـــة، يفيد نائب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة إياد المقهوي بأن مشـــروعها الذي 
حمـــل عنـــوان: “حقـــق الحلـــم”، كان يهدف إلـــى تزويد كل 
طالـــب من ابناء االســـر المتعففة بجهاز البتـــوب ليتمكنوا 
من مواكبـــة التطورات المتعلقة بضروريات الدارســـة عن 

بعد نتيجة جائحة كورونا.

دفعة ثانية نهاية الشهر

ويشـــير إلـــى أن المشـــروع اســـتهدف لتوفيـــر عـــدد ٣٠٠ 
البتوب لجميع ابناء االســـر المتعففة بحيث يكون الطالب 
لديـــه الجهـــاز الـــذي يمكنـــه ليـــس فقـــط مـــن التواصل مع 
الـــدروس، بل تغيير ثقافة لـــدى الطاب في االعتماد على 
التكنولوجيـــا فـــي التحصيـــل العلمـــي، وعكســـت التجربة 
وعـــي شـــعب البحريـــن، وتمكنـــا مـــن توزيـــع ١٥٠ البتوبـــا 
كمرحلـــة أولـــى ونحـــن بانتظـــار اســـتام الدفعـــة الثانيـــة 
بنهاية أكتوبر الجاري، موجًها جزيل الشـــكر والعرفان لكل 
من ســـاهم ودعـــم في انجاح الحملـــة، متمنين لطابنا من 
األســـر المتعففة التوفيق في عامهم الدراســـي، سائا هللا 
ان يزيـــح عـــن وطننا الغالي هذه الجائحة ويشـــفي جميع 
المرضي، مؤكدين تضامننا مع فريق البحرين في تحقيق 

كافة جهوده تحت شعار نواصل بالتزام.

الوضوء ألداء الصالة

رصدت “^” حســـابات بتطبيق 
)انســـتغرام( تـــروج لكميـــات هائلـــة 
مـــن الـــدوالرات األميركيـــة والتـــي 
ُوصفـــت بأنهـــا أصليـــة ومهربـــة من 
ليبيا إلى العمق التركي )إسطنبول( 

تحديدًا.
الحســـابات  هـــذه  أحـــد  ووصـــف 
مجمـــدة  بأنهـــا  هـــذه،  الـــدوالرات 
وبأنهـــا  ليبيـــا  بنـــوك  مـــن  ومهربـــة 
شـــرط   %  100 بنســـبة  أصليـــة 
الفحـــص، وبأنها قابلـــة بالصيرفات 
واألســـواق العامة، لكنهـــا محظورة 

من قبل البنوك الدولية.
والـــذي  الحســـاب  وأشـــار صاحـــب 
يـــزود الزبائـــن برقـــم علـــى تطبيـــق 
لضمـــان  الفحـــص  بـــأن  )واتســـاب( 
ســـامة العملـــة، سيشـــمل -للزبون- 
الفحص باإلبرة، وباليد، وبتصريف 

الصيرفـــة  فـــي  األوراق  مـــن  عـــدد 
للتأكد منه.

ويستعرض صاحب الحساب عدًدا 
للمتابعيـــن،  الفيديـــو  مقاطـــع  مـــن 
تشـــير كلها بالتواريخ الحديثة إلى 
تجـــارب أمام الكاميرا، الغرض منها 
التأكيـــد علـــى ســـامة هـــذه الـــرزم 

المالية من التزوير.
وتعانـــي تركيـــا أخيـــرًا مـــن أوضاع 
مالية صعبة، طالت العملة الوطنية، 
بسبب سياســـة أردوغان الخارجية 
وتدخاته بشـــؤون الدول العربية، 
كمـــا أعلن أخيرا في عـــدد من دول 
الخليـــج العربـــي أولهـــا الســـعودية 
النطـــاق  واســـعة  شـــعبية  حمـــات 
لمقاطعـــة المنتجات التركية بســـب 
التصريحات التركيـــة العدائية ضد 

دول الخليج.

حسابات بـ “اإلنستغرام” تروج لدوالرات 
مهربة من ليبيا للعمق التركي
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طلب لتشكيل لجنة لألمن الغذائي.. ونصف رؤساء اللجان جدد

4 ينسحبون لتفادي إجراء انتخابات للشعبة البرلمانية

جلسة مجلس الشورى أمس مختصرة 
بســـبب اكتفائهـــا بإقرار توزيـــع اللجان 

الدائمة والنوعية.
وســـاد مشهد التوافق تشـــكيل اللجان 
لتزكيـــة  وذلـــك  رؤســـائها،  وتحديـــد 

الشوريين رئاسات اللجان الثمان.
اللجـــان،  نصـــف  رئاســـة  واســـتقرت 
علـــى  شـــوريين   4 باحتفـــاظ  وذلـــك 
مراكزهـــم برئاســـة اللجـــان، وتزكية 4 
وجـــوه جديـــدة. )الجـــدول المرفق مع 

التغطية(. 
واســـتجاب شـــوريون لطلـــب الرئيس 

علي بن صالـــح الصالح بتفادي إجراء 
انتخابات لتسمية ممثلي المجلس في 

الشعبة البرلمانية وذلك بانسحاب 4.
واعتـــذر عـــن حضـــور الجلســـة النائب 
الثاني لرئيس المجلس جميلة ســـلمان 
وذلـــك لوفـــاة زوجها الوكيل المســـاعد 
للشـــؤون القانونيـــة بـــوزارة الداخليـــة 
رحمـــه هللا.  بوحمـــود  محمـــد  اللـــواء 
واعتذر الشوري سمير البحارنة لظرف 

خاص.
وبعـــد الجلســـة، عقد مكتـــب المجلس 
اجتماعا. واطلع على اقتراح بتشكيل 

لجنـــة مؤقتـــة معنيـــة بشـــؤون األمـــن 
الغذائي.

واقترح تشـــكيل اللجنـــة: دالل الزايد، 

يوســـف الغتم، عادل المعاودة، سبيكة 
الفضالـــة، محمد علي حســـن، ابتســـام 

الدالل، صباح الدوسري.

صندوق االقتراع جاهز فوق منضدة بالمجلس

رئيس مجلس الشورى خالل دخوله قاعة المجلس

فخرو يرأس لجنة “الرد”

الشورى  وافــق مجلس   -  ^
تــشــكــيــل لجنة  بـــاإلجـــمـــاع عــلــى 
إعـــــــــداد مـــــشـــــروع الــــــــرد عــلــى 
الخطاب الملكي السامي، وذلك 
للرئيس  األول  الــنــائــب  بــرئــاســة 

جمال فخرو.

جمال فخرو

إبراهيم النهام

سعيد محمد

سعيد محمد

إياد المقهويعبدالعزيز خليل

رؤساء لجان مجلس الشورى ونوابهم بالدور الجديد والسابق

نائب الرئيس السابقنائب الرئيس الحاليالرئيس السابقالرئيس الحالياللجنة

الشؤون التشريعية 
خميس الرميحيعادل المعاودةدالل الزايددالل الزايدوالقانونية

رضا فرجرضا فرجخالد المسقطيخالد المسقطيالمالية واالقتصادية

ابتسام الداللهالة رمزيجهاد الفاضلجهاد الفاضلالخدمات

جمعة الكعبيجمعة الكعبيفؤاد الحاجيمحمد علي حسنالمرافق العامة والبيئة

الشؤون الخارجية والدفاع 
فيصل النعيميفيصل النعيميعبدالعزيز العجمانيوسف الغتمواألمن الوطني

 فاطمة الكوهجيفاطمة الكوهجيهالة رمزيابتسام الداللشؤون المرأة والطفل

بسام البنمحمدنانسي خضوريسبيكة الفضالةسبيكة الفضالةشؤون الشباب

درويش المناعيدرويش المناعيأحمد الحدادأحمد الحدادحقوق اإلنسان
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أشاد عضو مجلس الشورى علي 
العرادي بقـــرار النائب العام علي 
البوعينيـــن بشـــأن إنشـــاء نيابـــة 
االتجـــار باألشـــخاص، مؤكدا أن 
الخطـــوة تمثـــل مواصلـــة للنهج 
الذي تتبعـــه مملكة البحرين في 
تعزيز البنية القانونية في مجال 
حقوق اإلنســـان، فـــي ظل قيادة 

جاللة الملك.
وأشـــار العـــرادي إلـــى أن مملكـــة 
البحرين قدمـــت نموذجا عالميا 
متقدمـــا فـــي التطبيـــق الدقيـــق 
للمعاييـــر الدولية بشـــأن االتجار 
بالبشـــر األمر الذي بوأها المكانة 
الرائـــدة، واحتالل الفئـــة األولى 
الـــدول  تصنيـــف  فئـــات  ضمـــن 
االتجـــار  بمكافحـــة  الخـــاص 

باألشخاص في تقارير الخارجية 
األمريكية حول االتجار بالبشـــر 

وعلى مدى سنوات متعاقبة.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحرين 
المســـتمر  التطويـــر  اتخـــذت 

مســـارا  الحقوقيـــة  للمنظومـــة 
ثابتا لعملهـــا الوطني، وبما يتفق 
الدوليـــة،  المعاييـــر  أفضـــل  مـــع 
لاللتـــزام  حقيقيـــة  وترجمـــة 
بالمواثيـــق والمعاهدات الدولي، 
فـــي التصـــدي لهـــذا النـــوع مـــن 

الجرائم.
التشـــريعية  الســـلطة  أن  وأكـــد 
هـــذه  مســـاندة  علـــى  حريصـــة 
الخطـــوات الهامـــة، التـــي تعـــزز 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
خارطـــة العالم في مجال حقوق 
مكانتهـــا  وترســـخ  اإلنســـان، 
ســـن  عبـــر  مضيئـــة،  كمنـــارة 
القوانيـــن وتطويـــر التشـــريعات 
التي تواكب أفضل الممارســـات 

األممية والحقوقية.
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“التنمية السياسية” يطلق “قراءة في كتاب”
ــم ــه ــات ــف ــؤل ــة م ــش ــاق ــن ــم ــن ل ــي ــي ــن ــري ــح ــف بــاحــثــيــن ب ــي ــض ــت ــس ي

يطلق معهـــد البحرين للتنمية السياســـية، 
في 26 من أكتوبر الجاري، برنامج )قراءة 
فـــي كتاب(، والذي يســـتضيف مـــن خالله 
نخبة من المؤلفين والباحثين البحرينيين، 
الذيـــن تطرقـــوا في كتاباتهـــم إلى جوانب 
والديمقراطيـــة  المواطنـــة  مـــن  مختلفـــة 
والتاريخ السياســـي  السياســـي  والوعـــي 
محلًيا وإقليمًيا، لعرض مؤلفاتهم وتسليط 
الضوء علـــى أهم المحاور التـــي تضمنتها 
وتقديمها للجمهور بشـــكل مختصر؛ حيث 
يمكـــن للجمهـــور التســـجيل فـــي البرنامج 

.bipd.org عبر موقع المعهد

وعلـــى مـــدى 7 حلقـــات؛ تقـــدم أســـبوعًيا، 
محـــاور  أهـــم  المؤلفـــون  سيســـتعرض 
كتبهـــم ومـــا تضمنته من أفكار، بما يســـهم 
للجمهـــور  السياســـي  الوعـــي  فـــي تعزيـــز 

المستهدف من كافة فئات المجتمع.
الثقافـــة  تعزيـــز  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
المجتمعيـــة وإثـــراء الخبـــرات مـــن خالل 
اســـتعراض أهـــم مـــا تناولتـــه الكتـــب، إلى 
جانـــب تعزيـــز المواطنـــة وقيـــم االنتمـــاء 
والمواطنـــة بمـــا تتضمنـــه المؤلفـــات مـــن 
تعزيـــز لهـــذا الجانـــب، والتوعيـــة بمختلف 
الجوانب التاريخية والوطنية في مسيرة 
مملكة البحرين الديمقراطية والحضارية.
وسيســـتضيف البرنامج في حلقته األولى 

الباحثـــة وجدان فهـــد الســـتعراض كتابها 
)اإلعـــالم، الدين، السياســـة، ثالثية الوعي 
اإلعالميـــة  ســـتكون  فيمـــا  الجماهيـــري(، 
الثانيـــة  الحلقـــة  ضيـــف  بودالمـــة  لولـــوة 
مـــن خـــالل اســـتعراض كتاب )قـــراءة في 
خطابـــات حمد بن عيســـى(، وفـــي الحلقة 
الثالثـــة يحـــل الباحـــث نوح خليفـــة ضيًفا 
علـــى البرنامج من خـــالل كتاب )المواطنة 
والديمقراطيـــة في البحريـــن والعالم(، أما 
الدكتـــور علـــي الصديقـــي فيعـــرض كتابه 
)النظـــام السياســـي والقانوني في حضارة 

دلمون( في الحلقة الرابعة.
وفي الحلقة الخامســـة ســـيتم استعراض 
مـــن  والمراســـم  )البروتوكـــوالت  كتـــاب 

عهـــد العظمـــة الشـــيخ حمد بن عيســـى بن 
علـــي آل خليفة( لمؤلفـــه الباحث والكاتب 
راشـــد الجاســـم، فيما تحل ندى بن شمس 
في الحلقة السادســـة للحديـــث عن كتابها 
)المواطنـــة فـــي العصر الرقمـــي(، ويختتم 
الدكتـــور  الباحـــث  باســـتضافة  البرنامـــج 
باقـــر النجـــار الســـتعراض كتابـــه )الحداثة 
الممتنعـــة فـــي الخليـــج العربـــي: تحوالت 

المجتمع والدولة(.
يذكـــر أن هذا البرنامج يأتي ضمن تحقيق 
الوعـــي  وتنميـــة  لنشـــر  المعهـــد  أهـــداف 
السياســـي بيـــن المواطنين، وفقـــًا ألحكام 
الدســـتور ومبـــادئ ميثاق العمـــل الوطني، 
وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية رئيس األمـــن العام الفريق 
امـــس  صبـــاح  بـــدأت  الحســـن،  طـــارق 
المشـــترك  البحـــري  التمريـــن  فعاليـــات 
“أمـــن المملكـــة 6”، الـــذي تنفـــذه قيـــادة 
خفر السواحل، بمشاركة سالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي وعـــدد مـــن إدارات 
وزارة الداخليـــة، والذي يقام في الفترة 

من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.
وأشـــار قائد خفر الســـواحل اللواء ركن 
بحري عالء ســـيادي إلى أن تمرين “أمن 
المملكـــة 6 “ يهـــدف إلـــى رفـــع الكفـــاءة 
والجاهزيـــة األمنيـــة وتبـــادل الخبـــرات 
لـــدى منســـوبي األمـــن العـــام والجهـــات 
المعنيـــة المشـــاركة، حيـــث يأتـــي تنفيذ 
التمريـــن ضمـــن خطـــط وبرامـــج قيادة 
خفر الســـواحل لتبـــادل وتعزيز التعاون 
فـــي مجـــال تدريـــب القوات المشـــتركة 

علـــى تنفيـــذ عمليـــات البحـــث واإلنقاذ، 
التدريـــب علـــى ممارســـة  إلـــى  إضافـــة 
إجراءات فرض األمن البحري، وحماية 
الحـــدود البحريـــة وتحقيـــق الســـيطرة 
البحريـــة، وصوال إلـــى تحقيق األهداف 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  المنشـــودة 
واألزمـــات وتحقيـــق األمـــن فـــي ربـــوع 

المملكة.
ويشـــارك في التمرين البحري المشـــترك 
“أمن المملكة 6 “، سالح البحرية الملكي 
البحرينـــي، قوة األمـــن الخاصة، اإلدارة 
الجنائيـــة،  واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، اإلدارة 
العامة لإلعـــالم والثقافة األمنية، قيادة 
طيران الشرطة، إدارة العمليات برئاسة 
األمن العـــام، والمكتـــب التنفيذي للجنة 

الوطنية لمواجهة الكوارث.

بدء فعاليات التمرين البحري “أمن المملكة 6”

المنامة - وزارة الداخلية

افتتـــح قائد خفر الســـواحل اللواء ركن 
بحري عالء ســـيادي صباح امس، دورة 
عشـــرة  الرابعـــة  التأسيســـية  الغـــوص 
المشـــتركة التـــي ينظمهـــا مركـــز اإلنقاذ 
البحري بقاعدة المحرق، بمشـــاركة عدد 
مـــن منتســـبي قيـــادة خفـــر الســـواحل، 
ورئاســـة  الداخليـــة  وزارة  وإدارات 
البحريـــة  وســـالح  الوطنـــي،  الحـــرس 
الخاصـــة  والقـــوة  البحرينـــي،  الملكـــي 

الملكية.
وأكـــد قائـــد خفـــر الســـواحل أن الـــدورة 
التي تســـتمر لمدة 10 أســـابيع تأتي في 
إطـــار برنامـــج الخطـــة الســـنوية التـــي 
تهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى المشـــاركين 
 K إليهـــم  الموكلـــة  بالواجبـــات  للقيـــام 
مؤكـــدا اســـتمرار قيادة خفر الســـواحل 
في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية 

وتطوير معاييرها.

افتتاح دورة الغوص ال 14

المنامة - وزارة الداخلية

العصفـــور  الشـــمالية علـــي  أكـــد محافـــظ 
أهميـــة المشـــروع الخيـــري “بيـــوت” الذي 
جســـور  تعزيـــز  فـــي  المحافظـــة  تنفـــذه 
التعاون والشـــراكة المجتمعية والتواصل 
مـــع كافـــة شـــرائح المجتمـــع ومؤسســـات 
القطـــاع الخاص والمجتمع المدني، والذي 
يأتي ضمن توجيهات الفريق أول الشـــيخ 

راشد بن عبدهللا آل خليفة  .
المحافـــظ  اســـتالم  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
العميـــد خالـــد  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
ربيعة ســـنان الدوســـري ورئيس مؤسسة 
هللا  لطـــف  إســـماعيل  لأللمنيـــوم  الرضـــا 
رئيـــس  التنســـيقي  المجلـــس  وعضـــو 
مجموعة الضاحية القابضة أحمد يوسف 
لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  ورئيـــس 
االعمال فريال نـــاس  ألحد البيوت بقرية 
أبوصيبـــع، و بعـــد إتمـــام عمليـــة الصيانـــة 
والترميم وتحســـين المســـتوى المعيشـــي 

لألسرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرضا 
لأللمنيـــوم ومجموعـــة الضاحية التجارية 
األعمـــال  لريـــادة  البحرينيـــة  والمؤسســـة 
وجمعية أبوصيبع الخيرية واالجتماعية.

وأشـــاد المحافـــظ بالجهـــود التـــي بذلتهـــا 
الجهـــات المتعاونـــة فـــي دعـــم المشـــروع 
والمســـاهمة في تحسين الوضع المعيشي 
للتكاتـــف  تجســـيدًا  الوحـــدة  ألصحـــاب 
واللحمـــة المجتمعيـــة والوطنية بين أبناء 
المجتمـــع البحريني الواحـــد. وقدم فريق 

العمل من المحافظة الشمالية شرحا حول 
مراحل أعمال الصيانة والترميم والتأثيث 
في المنزل، فيما ســـلم المحافظ شـــهادات 
الشـــكر والتقديـــر للجهـــات المتعاونة. من 
جانبهـــم، أعربـــت الجهـــات المتعاونـــة في 
تنفيذ المشـــروع عن بالغ شكرها لمحافظ 
الشـــمالية في إتاحـــة الفرصة للعمل تحت 
مظلـــة هـــذا المشـــروع الخيـــري التكافلي، 
مشـــيدين بالفكـــرة النوعية للمشـــروع في 

دعم األسر المتعففة.

العصفـــور: مشـــروع “بيـــوت” يعـــزز التعـــاون المجتمعـــي
إتمــام الصيانــة لبيــت فــي أبوصيبــع

العرادي: البحرين اتخذت التطوير المستمر مسارا ثابتا لعملها الوطني
نيابة االتجار بالبشر مواصلة للمسيرة الحقوقية الرائدة للبحرين

البوعينين: عقد دورات متعمقة عن الجريمة المنظمة
البحريـــن تســـتعرض تجربـــة العقوبـــات البديلـــة للنـــواب العمـــوم

شـــارك النائـــب العام علـــي البوعينين في 
االجتمـــاع الثانـــي عشـــر للنـــواب العموم 
والمدعين العامين بدول مجلس التعاون 
الخليجي، والـــذي انعقد أمس عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، وذلـــك بحضور األمين 
العام لمجلـــس التعاون، وقد ألقى النائب 
العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود 
التـــي بذلت خالل الفترة الماضية لتنفيذ 
قرارات النواب والمدعين العامين، ودعا 
إلـــى االســـتمرار رغـــم ظـــروف الجائحـــة 
الراهنـــة فـــي عقـــد الـــدورات التدريبيـــة 
لألعضـــاء  التخصـــص  فائقـــة  المتعمقـــة 
عبر االتصال المرئـــي وذلك في الجريمة 
وغســـل  اإلرهابيـــة  والجرائـــم  المنظمـــة 
األمـــوال وتقنيـــة المعلومـــات والتـــدرب 

علـــى رصد ومالحقـــة الدليل عبـــر النظم 
والتقنيات المعلوماتية.

هذا وقد أجرى النواب العموم والمدعون 
العامون خـــالل االجتمـــاع مباحثات في 
العديـــد من المحـــاور والموضوعات ذات 
وباألخـــص  القضائـــي  بالتعـــاون  الصلـــة 
التعـــاون  قواعـــد  تحديـــث  متطلبـــات 

المشـــترك، وقواعد حمايـــة الطفل خالل 
مرحلـــة التحقيق، وتطويـــر أداء إدارات 
التفتيش القضائي بأجهزة النيابة العامة 
واإلدعـــاء العـــام بـــدول المجلـــس، فضالً 
عن النظر في مشروع قانون استرشادي 
لتنظيم أجهـــزة النيابات العامة واالدعاء 
دليـــل  إعـــداد مشـــروع  العـــام، ودراســـة 

بالضوابـــط اإلجرائيـــة لجرائـــم التقنيات 
الحديثـــة، وآليـــة متابعة ســـير إجراءات 

أعمال النيابات العامة واإلدعاء العام.
كما تـــم عرض تجـــارب النيابات وأجهزة 
اإلدعاء العام الناجحة، ومنها الدور الذي 
تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين 
فـــي تطبيق قانـــون العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة والتنســـيق القائـــم بينهـــا وبيـــن 
مؤسســـات المملكـــة المعنيـــة ومنظمـــات 
تطبيـــق  مجـــال  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
القانـــون، واالســـتفادة التـــي تحققت من 
تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة 
الراهنـــة. وقـــد أصدر النـــواب العموم في 
ختام اجتماعهـــم مجموعة من القرارات 
مـــن شـــأنها دعـــم أجهـــزة النيابـــة العامة 

واالدعاء العام.

المنامة - النيابة العامة
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باقر النجارنوح خليفةراشد الجاسم ندى بن شمسوجدان فهد لولوة بودالمةعلي الصديقي

علي العرادي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمشـــروع  التوجيهيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
برئاســـة  التاســـع  اجتماعهـــا  والتعليـــم 
وكيل الوزارة للموارد والخدمات محمد 
جمعة، وبحضور ممثلي جميع الشـــركاء 
والشـــركة  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن 
االستشـــارية للمشروع، إذ تم تخصيص 
هذا االجتماع لمناقشة واعتماد الهياكل 
التفصيليـــة المقترحـــة لجميـــع قطاعات 
الـــوزارة على مســـتوى قســـم ومـــا دون 
ذلـــك تمهيًدا لرفعها إلـــى ديوان الخدمة 

المدنية.
وتمت مناقشة التقدم المحرز في جميع 
مبادرات المشـــروع وتقديم المقترحات 
إلـــى  الالزمـــة لدعـــم تنفيذهـــا، إضافـــة 
بآخـــر  علًمـــا  اللجنـــة  أعضـــاء  إحاطـــة 
تطورات تنفيذ قرارات المجلس األعلى 
لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب المرتبطـــة 

بمشروع الهيكل المؤسسي للوزارة.
اإلجـــراءات  اللجنـــة  واعتمـــدت 
تنظيـــم  بآليـــات  المتصلـــة  المســـتقبلية 
مســـتوى  علـــى  اإلنفـــاق  وضوابـــط 

المدارس الحكومية.

اعتماد الهياكل التفصيلية لـ “التربية” “إيجس” أول مصنع في البحرين إلنتاج كمامات طبية
شهرًيــــا  ”3PLY“ مالييـــن  و3   ”N95“ كمامـــة  مليـــون  إنتــــــاج 

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن منح أول ترخيص لمصنع معتمد من الهيئة 
إلنتــاج الكمامــات الطبيــة والواقيــة مــن الفيــروس فــي مملكة البحريــن، وذلك فــي إطار جهــود المملكة 
لتعزيــز االســتثمارات الصحيــة وخصوًصــا تلــك التــي مــن شــأنها المســاهمة في دعــم جهــود المملكة في 

التصدي لجائحة كورونا.

التنفيـــذي  الرئيـــس  واســـتقبلت 
للهيئـــة مريـــم الجالهمـــة صبـــاح 
امـــس زيـــاد جناحـــي ممثـــاًل عـــن 
أثنـــاء  تســـليمه  تـــم  إذ  المصنـــع، 
االجتماع شهادة اعتمادية مصنع 
“ايجس” كمصنع للمنتجات الطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن واعتمادية 
منتجاتهـــا من الكمامـــات الطبية ) 

.)3PLY(و N95(
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 

وبتوجيهات مســـتمرة من القيادة 
الموقـــرة  والحكومـــة  الرشـــيدة 
تقدم أوجـــه الدعم والتســـهيالت 
مجـــال  فـــي  كافـــة  للمســـتثمرين 
القطاع الصحي بما يعزز من جودة 
وتنافســـية واســـتدامة الخدمات 
الصحيـــة فـــي المملكـــة، ومن هذا 
المنطلـــق، فإننـــا فـــي الهيئة نعمل 
بشـــكل وثيق على المســـاهمة في 
والمشاريع  المبادرات  اســـتقطاب 

القطـــاع  فـــي  االســـتثمارية 
والتعريـــف  والطبـــي  الصحـــي 
بالفـــرص والمزايا التـــي تتمتع بها 
المملكة والتي تمثـــل بيئة جاذبة 

لالستثمارات الطبية.
وأشـــاد نائب رئيس مجلس إدارة 
الحمـــود  داود  الطبيـــة  “ايجـــس” 
بالتعاون الذي لقيه المســـتثمرون 
فـــي المصنـــع مـــن جميـــع الجهات 
المعنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا الهيئـــة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية ومـــا لقيه الفريق العامل 
في المصنع من تعاون بناء ومثمر 
من الهيئة وعلى رأســـهم الرئيس 
التنفيـــذي وفريق األجهزة الطبية 
الذي تعامل مع الطلب باحترافية 

تامة”.
وأضـــاف “بدأت فكرتنا بتأســـيس 
مملكـــة  فـــي  الكمامـــات  مصنـــع 
البحريـــن، مع قيـــام مجموعة من 
بإنشـــاء  الكويتيين  المســـتثمرين 
Surgi� )مصنع للكمامـــات الطبية 

 3PLY و   )N95( وكمامـــات   )cal
بمواصفات عالمية”.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحة

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - البحرين للتنمية

عّين بنك البحرين للتنمية، حســـين 
األعمـــال  لتطويـــر  رئيًســـا  رجـــب 
مباشـــرًة  يتبـــع  بحيـــث  بالبنـــك، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنك 

البحرين للتنمية سنجيف بول.
إحـــدى  قيـــادة  رجـــب  وســـيتولى 
اإلدارات الرئيســـة بالبنك والمعنية 
المـــدى  علـــى  األعمـــال  بتطويـــر 
البعيـــد مـــن خـــال تنفيـــذ خطـــط 
خاصـــة  ومبـــادرات  إســـتراتيجية 
يشـــهدها  التـــي  التحـــول  بعمليـــة 

البنك. 
ويمتلـــك خبـــرة عمليـــة تصـــل إلى 
أكثـــر مـــن 17 عاًمـــا فـــي عـــدٍد مـــن 
أكبر المؤسســـات فـــي البحرين بما 
فيها مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
التمويـــل  وبيـــت  بتلكـــو  وشـــركة 

الكويتي.
 وكعضٍو فّعال فـــي فريق البحرين 
وأثنـــاء دوره األخيـــر فـــي مجلس 
شـــغل  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
رجـــب منصـــب الرئيـــس التنفيذي 

المشارك لاســـتثمار، إذ قام بقيادة 
أكثـــر العمليـــات الخاصـــة بتطويـــر 
األعمـــال إلى جانـــب إدارة عاقات 
الحكومية.  والشؤون  المستثمرين 
كمـــا شـــغل عضويـــة مجلـــس إدارة 

شركة إدامة للتطوير العقاري. 
و قال سنجيف بول “ينضم حسين 
رجب إلى فريق إدارة بنك البحرين 
للتنميـــة حامـــًا معـــه مجموعة من 
الخبـــرات والمهـــارات الكثيرة وهو 
مـــا يشـــّكل إضافة جوهريـــة كبيرة 
للبنك الســـيما في مرحلـــة التحول 

التي ينفذها البنك حالًيا”.

“البحرين للتنمية” يعين رئيًسا لتطوير األعمال

لعوامل اقتصادية متراكمة وجائحة “كورونا” فاقمت االنخفاض

المســتثمرون يركــزون تعامالتهــم علــى قطــاع الخدمــات

10 % تراجع الطلب على األسمنت واألسعار مستقرة

“البورصة”: 2.3 مليون سهم بـ 481.1 ألف دينار

قــال مســؤولون فــي شــركات مــواد بنــاء “إن الطلــب علــى األســمنت 
شــهد انخفاضــا فــي العام الجــاري بنحو 10 % وذلك لعــدد من العوامل 
تــزال  الســوق ال  أن  إال  االقتصاديــة والتــي فاقمتهــا جائحــة كورونــا 

مستقرة واألسعار حافظت على مستواها السابق”.

ولكن في ســـوق التجزئة، فإن مصنعي 
الطابوق والخرسانة يواجهون منافسة 
شرســـة فـــي ظل وفـــرة المعـــروض، ما 
أجبـــر البعـــض علـــى تخفيض األســـعار 
بصورة نســـبية ومتفاوتة وسط حاجة 
ملحة للســـيولة في مختلف القطاعات 

االقتصادية.
المتحـــدة  الشـــركة  مديـــر  ويقـــول 
لألســـمنت فيصـــل شـــهاب “إنـــه يقـــدر 
االنخفـــاض في الطلب على األســـمنت 

هذا العام بنحو 10 % تقريبا”.
وأوضـــح شـــهاب أن أســـعار األســـمنت 
مســـتقرة حاليـــا في ســـوق الجملة ولم 
يطرأ عليها تغيير فـــي الفترة الماضية 
رغـــم انخفـــاض الطلـــب، إذ كان التأثـــر 
بجائحـــة كورونـــا، إال أنه لم يكن كبقية 
الضيافـــة  مثـــل  األخـــرى  القطاعـــات 

والسياحة وغيرها من األنشطة.

وأشـــار إلى أن أسعار األسمنت السائب 
لشـــركات  توريـــده  يتـــم  الـــذي  للطـــن، 
المصنع لمنتجات الخرسانة والطابوق 
األســـمنتية،  المنتجـــات  مـــن  وغيرهـــا 
يتراوح حاليا ما بين 26 إلى 28 دينارا 

للطن الواحد.
وبخصوص األســـباب التـــي قادت إلى 
التراجـــع، ومـــا إذا كانت جائحة كوفيد 
أوضـــح  الرئيـــس،  الســـبب  هـــي   19 –
الخليـــج مرتبطـــة  شـــهاب أن منطقـــة 
بشـــكل كبير بأســـعار النفـــط، وفي ظل 
أســـعار تتراوح ما بين 50 و 45 دوالرا 
لبرميل النفط، ستظل هناك ضغوطات 
كبيـــرة علـــى ميزانيـــات دول الخليـــج، 
القادمـــة  الجديـــدة  المشـــروعات  وأن 
بخصـــوص  أفضـــل  تصـــورا  ســـتعطي 

مستوى الطلب.
كان   2020 العـــام  “إن  بالقـــول  وتابـــع 

مفاجئـــا للجميع، مشـــيدا بدور حكومة 
مملكـــة البحريـــن التـــي كانـــت من أول 
الـــدول التـــي قدمـــت مســـاعدة كبيـــرة 
للقطـــاع الصناعي ولمصانع األســـمنت، 
من بينها دفع أجور البحرينيين وإعفاء 
من فواتير الكهرباء، إلى جانب رســـوم 
تركـــت  والتـــي  الصناعيـــة  األراضـــي 
أثـــرا علـــى اســـتمرارية هذه الشـــركات 

وتحملها لتداعيات الجائحة”.
أغلـــب  المحليـــة  المصانـــع  وتنتـــج 
االســـمنت،  مـــن  المملكـــة  احتياجـــات 
فـــي حيـــن يتـــم اســـتيراد االحتياجات 
المتبقيـــة مـــن كل مـــن دولـــة اإلمارات 

العربيـــة  المتحـــدة والمملكـــة  العربيـــة 
الســـعودية، إذ يقدر اســـتهاك الســـوق 
المحليـــة مـــن األســـمنت ســـنويا قرابة 
مليونـــي طن، دون األخـــذ في االعتبار 
التراجـــع األخيـــر في الطلـــب، إذ بدأت 
أســـعار الخرســـانة بالتراجع منذ قرابة 
العامين وذلك بفعل تغييرات تشريعية 
جديدة شـــملت ارتفاع أسعار الكهرباء 
وفـــرض رســـوم للبنيـــة التحتيـــة على 
المبانـــي الجديدة، األمـــر الذي قلل من 
شـــهية المســـتثمرين من أجل الدخول 
الموجهـــة  المبانـــي  مشـــروعات  فـــي 

خصوصا لألجانب.

أقفل مؤشـــر البحريـــن العام أمس 
 1,476.93 مســـتوى  عنـــد  األحـــد 
نقطـــة   0.90 وقـــدره  بانخفـــاض 
الخميـــس  يـــوم  بإقفالـــه  مقارنـــة 

الماضي.
 2.34 المســـتثمرون  وتـــداول 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون 

تـــم  ألـــف دينـــار،   481.11 قدرهـــا 
تنفيذهـــا من خـــال 54 صفقة، إذ 
ركز المســـتثمرون تعاماتهم على 
والتـــي  الخدمـــات  قطـــاع  أســـهم 
المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت 
382.18 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 
79.44 % مـــن القيمـــة اإلجماليـــة 
للتـــداول وبكمية قدرهـــا 775.38 
ألف ســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 

36 صفقة.
وجاءت شـــركة )بتلكو( في المركز 
أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول، 
المتداولـــة 272.90 ألـــف دينار أي 
ما نســـبته 56.72 % مـــن إجمالي 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 525.00 ألف سهم.
أما المركز الثاني فكان لشـــركة إي 
بـــي إم تيرمينالـــز البحريـــن بقيمة 

قدرهـــا 63.40 ألـــف دينـــار، أي مـــا 
إجمالـــي  مـــن   %  13.18 نســـبته 
قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكمية 

قدرها 40.95 ألف سهم.
وجـــاءت مجموعة جـــي اف اتش 
الماليـــة بقيمة قدرهـــا 44.72 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 9.30 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة 

وبكمية قدرها 790 ألف سهم.

المنامة - بورصة البحرين

بكين - أف ب

الصين تصدر قانوًنا 
جديًدا للصادرات

ــا جـــديـــًدا يقيد  أصــــدرت الــصــيــن قــانــوًن
بــهــدف حماية  الــحــســاســة؛  الـــصـــادرات 
ــقــومــي، وهـــي خــطــوة تــضــاف  ــن ال األمــ
أن  يمكن  التي  السياسية  األدوات  إلــى 
مع  المتحدة  الــواليــات  ضــد  تستخدمها 
خصوًصا  بينهما  التوتر  منسوب  ارتفاع 

في مجال التكنولوجيا.
ــقــانــون حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 1  ويـــدخـــل ال
ديسمبر ويسمح لبكين “باتخاذ إجراءات 
ــتــــي تــســيء  ــ ــة” ضــــد الــــــــدول ال ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
وتشكل  الــصــادرات  ضوابط  استخدام 

تهديًدا لألمن القومي.
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حسين رجب

علي الفردان

خبراء “األطلسي” اإللكترونيون يحذرون من مخاطر العمل عن بعد
يحذر خبراء إلكترونيون في حلف شمال األطلسي من أن التزايد في عدد العاملين 
عــن بعــد فــي كل أنحاء العالم على خلفية تفشــي جائحة كوفيــد - 19 يضاعف من 

مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية.

ويحتفظ حلف األطلســـي في إستونيا 
اســـتحدثهما  إلكترونيتيـــن  بخليتيـــن 
قبل أكثـــر من عقد في أعقاب سلســـلة 
من الهجمات اإللكترونية كان مصدرها 

روسيا المجاورة. 
للدفـــاع  التميـــز  مركـــز  مديـــر  وقـــال 
لحلـــف  التابـــع  التعاونـــي  اإللكترونـــي 
إن  تاريـــن  يـــاك  األطلســـي  شـــمال 
“اإلقبـــال الواســـع النطـــاق علـــى العمل 
ِعن ُبعـــد اجتذب جواســـيس ولصوًصا 

ومجرمين”. 
ولوحـــظ أن زيـــادة كميـــة المعلومـــات 
المؤسســـات  خـــوادم  بيـــن  المتدفقـــة 

والشـــبكات المنزلية تتسبب بتحديات 
جديدة ألصحاب العمل. 

إلـــى أن “مواجهـــة هـــذه  ونّبـــه تاريـــن 
التحديات الجديدة أمر معقد ويتطلب 
إلـــى  اإلمكانـــات، إضافـــة  مـــن  الكثيـــر 
نهـــج مختلـــف”.  وأضـــاف “في ســـعينا 
إلـــى تقييـــم مدى النشـــاط الخبيث في 
الفضاء اإللكتروني المزدحم في عصر 
األرجـــح  علـــى  نـــرى  ال   ،19  - كوفيـــد 
المشـــكلة.  مـــن  بســـيط  جـــزء  ســـوى 
وأظهر اســـتطاع على مستوى أوروبا 
فـــي ســـبتمبر أن نحـــو ثلـــث الموظفين 

يعملون من المنزل. 

 دورات تدريبية عبر اإلنترنت 

ويبذل العاملون في مركز “سايبر راينج” 
التابع لحلف شـــمال األطلســـي في تالين 
جهـــوًدا فـــي مواجهـــة هـــذه التحديـــات. 
اإلســـتونية  الدفـــاع  قـــوات  وتتولـــى 
اإلشـــراف علـــى مبنى هـــذا المركـــز الذي 
ُســـّيَج باألساك الشـــائكة وفرضت حوله 

حراسة مشددة. 
وتوفـــر غـــرف الخـــوادم في هـــذا المركز 

منصة لدورات حلف األطلسي التدريبية 
في مجال األمن السيبراني. 

وقال رئيس قســـم السياســـة السيبرانية 
في وزارة الدفاع اإلســـتونية ميكل تيك 
إن “الخبـــراء أعـــّدوا بنية تحتيـــة للعمل، 
ولكن ليس فـــي إمكانهم التحكم بكيفية 
استخدام الناس اإلنترنت في المنزل وال 

بدرجة األمان”. 
الهجمـــات  أحـــدث  أن  تيـــك  وكشـــف 

اإللكترونيـــة اســـتهدفت قطـــاع الرعاية 
التعريـــف  ونظـــام  اإلســـتوني  الصحيـــة 

الرقمي للهواتف المحمولة. 
وأثـــرت الجائحة أيًضا على عمل المراكز 
بإلغـــاء  إذ تســـببت  اإللكترونيـــة نفســـه، 

دورات تدريبية ميدانية. 
إالّ أن مركـــز الدفـــاع اإللكترونـــي التابـــع 
للحلـــف األطلســـي مرتـــاح إلـــى اإلقبـــال 
المتزايـــد علـــى دورات األمن الســـيبراني 

التي ينظمها عبر اإلنترنت. 
ومن بين هذه الدورات “مكافحة هجوم 
من الروبوتات” و “الموارد التشغيلية في 
مواجهـــة التهديـــد الســـيبراني” و “كيفية 

أنظمـــة  عـــن  والدفـــاع  الهجمـــات  درء 
تكنولوجيا المعلومات”. 

“خطأ فادح” 

اإللكترونـــي  الدفـــاع  مركـــز  وكان 
أنشـــأ علـــى إثـــر سلســـلة مـــن الهجمـــات 
واإلتقـــان  التطـــور  البالغـــة  اإللكترونيـــة 
علـــى مواقـــع إلكترونيـــة إســـتونية العام 
2007. وأعلنت حركة الشـــباب الروسية 
“ناتشـــي” الموالية للكرملين مســـؤوليتها 
عـــن الهجمات آنذاك. وقـــال وزير الدفاع 
اإلســـتوني يوري لويـــك: إن بلده يواجه 
اليـــوم “تدفقـــا متواصًا للهجمـــات” التي 

يتطلب التصدي لها عما مستمًرا. 
لكنـــه أكـــد أن وضـــع إســـتونيا “جيـــد إلى 
حـــد ما” ألنها كانت تملـــك الوقت الكافي 

للتعلم من التجارب السابقة.

تالين - أف ب

اجتذب جواسيًسا 
ولصوًصا ومجرمين 

على خلفية “كورونا”

سعودية تستعد الستقبال معتمري الخارج
ــع نـــوفـــمـــبـــر ــ ــل ــ ــط ــ أثــــــنــــــاء الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــالــــثــــة لــــــعــــــودة الــــشــــعــــيــــرة م

تســتعد 531 شــركة ومؤسسة الســتقبال معتمري الخارج في المرحلة الثالثة 
للعــودة التدريجيــة ألداء مناســك العمــرة والصــاة بالمســجد الحــرام، وذلك 
حســب معايير وبرتوكوالت صحية مميزة لســامة ضيوف الرحمن القادمين 

من الخارج.

وأوضـــح عضـــو اللجنـــة الوطنيـــة للحـــج 
بمكـــة  الفنـــادق  لجنـــة  وعضـــو  والعمـــرة، 
المكرمـــة، هانـــي العميـــري، وفًقـــا لوكالـــة 
شـــركات  أن  “واس”،  الســـعودية  األنبـــاء 
ومؤسســـات العمـــرة نظمـــت العديـــد مـــن 
الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية 
الحشـــود،  وإدارة  األزمـــات  مـــع  التعامـــل 
وكيفيـــة اســـتقبال المعتمريـــن والتعامـــل 
المميز في استقبالهم من المطار والفنادق 
واإلشراف على دخولهم للمسجد الحرام.

شـــملت  الـــدورات  أن  العميـــري،  وأضـــاف 

كذلك أخذ مواعيـــد عبر تطبيق “اعتمرنا”، 
واإلشـــراف المباشر عبر موظفين مؤهلين 
العمـــرة،  شـــركات ومؤسســـات  قبـــل  مـــن 
الوجـــود والمتابعة مع كل مجموعة خال 
ذهابهـــم ألداء مناســـك العمـــرة أو زيـــارة 

المدينة المنورة أو األماكن السياحية.
وأشار العميري، إلى أن المرحلة الثالثة من 
مراحـــل العودة ألداء العمـــرة هي المرحلة 
الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري 
الخـــارج والتـــي ينتظرهـــا أكثـــر مـــن 531 
شـــركة ومؤسسة عمرة ســـعودية مرخصة 

من قبـــل وزارة الحج والعمـــرة، وأكثر من 
وماييـــن  خارجـــي  عمـــرة  وكيـــل   6500
المسلمين حول العالم، و32 موقًعا ومنصة 
لحجـــز  المتاحـــة  العالميـــة  للحجـــوزات 

البرامج من خالها والدفع إلكتروني.

للحـــج  الوطنيـــة  اللجنـــة  عضـــو  ولفـــت 
والعمـــرة، أن هنـــاك أكثر مـــن 1200 فندق 
تحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن 270 ألـــف غرفة 
فندقيـــة بتصنيـــف عالي الجودة وحســـب 
المواصفـــات العالميـــة، كذلك فـــي المدينة 

المنـــورة وجـــود أكثـــر مـــن 75 ألـــف غرفة 
فندقية يعملون بها أكثر من 14 ألف شاب 
وشـــابة ســـعوديين، وســـتكون فـــي هـــذه 
المرحلة بنســـبة تشـــغيلية لقطـــاع الفنادق 
والمواصات والمحال التجارية تصل إلى 
70 % ونســـبة دخل تتجـــاوز 10 مليارات 

ريال سعودي خال هذا الموسم.
وتبـــدأ المرحلة الثالثة للعـــودة التدريجية 

 15 األحـــد  يـــوم  مـــن  اعتبـــاًرا  للعمـــرة، 
ربيـــع األول 1442هــــ الموافـــق األول مـــن 
نوفمبر 2020، وذلك بالســـماح للمواطنين 
ومـــن  المملكـــة  داخـــل  مـــن  والمقيميـــن 
خارجها، بأداء العمرة والزيارة والصلوات، 
بنســـبة 100 % مـــن الطاقـــة االســـتيعابية 
)20 ألـــف معتمر/اليـــوم، 60 ألـــف مصـــٍل/

اليوم(.

الرياض - واس

531
شركـــــــــــة

 أكثر من 1200 
فندق تحتوي 

270 ألف غرفة 
بتصنيف عاٍل

32 موقًعا 
ومنصة للحجوزات 
العالمية والدفع 

إلكتروني



 بأسعار تبدأ من

350.000
BD

المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building
مكاتب لإليجار

Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 
Property M

anager's license No. 23

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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كيه في أيه القابضة ذ.م.م.
   سجل تجاري رقم ١ - 113016

بناء على قرار الشــركاء في شــركة كيه في أيه القابضة ذ.م.م.، المســجلة بموجب القيد 

 ANEESH  KIZHUPPADA رقم  1-113016   بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

VALAPPIL مصفيــا للشــركة.   بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا 

لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم 

)٢١ ( لعام 2001 ، وعمال بنص المادة 335 من انون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 

الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 

KIZHUPPADA VALAPPIL ANEESH:عنوان المصفي

hayward.trading1@gmail.com   -   )+ 973( 33344602

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شــركة محمــد جــواد للمصاعــد تضامن ألصحابها الســيد محمد جواد احمد عيســى احمد 

وشريكته تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســيد / محمد جواد احمد عيســى احمد باعتباره المصفي القانوني لشــركة محمد جواد 

للمصاعد تضامن ألصحابها الســيد محمد جواد احمد عيســى احمد وشــريكته ،المســجلة 

كشــركة تضامــن بحرينيــه بموجــب القيد رقم 95303 طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية 

الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

القيد : 80674  
التاريخ :  2020/10/15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
اعالن رقم 140107 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الرابع
لشركة المنظر للدعاية واالعالن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة / 
اصحاب  شركة المنظر للدعاية واالعالن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  80674  

  طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الرابع 
من: شركة المجرة لبيع االدوات المدرسية والمكتبية ذ.م.م

ALMAJARAH STATIONERY CO .W.L.L
الى: الفاح للتجارة العامة ذ.م.م

ALFAH GENERAL TRADING W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

إعالن بحل وتصفية
شركة: آرجوس إليكتريكال اندستريز ذ.م.م.

   سجل تجاري رقم   1-104605

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة: آرجــوس إليكتريــكال اندســتريز ذ.م.م.، المســجلة 
 VANKA   بموجــب لقيــد رقــم    1-104605 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد
RAJU مصفيــا  للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص 
المــادة 325 مــن قانــون الشــركاتالتجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 21 ( 
لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من 

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

)+ 973( 33332017
SUPPORT@GLOBALMASTERSDOC.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

CR2020 - 145786 اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: اميرة عبدالرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري الحالي: فابكس للتصميم الداخلي
االسم التجاري الجديد: المسباح للمواد الغذائية

قيد رقم: ٧١٨٨٦ - ١٨

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2020- 145663 ( ٕاعالن رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن ادناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: خالد عبدالرحمن محمد النجار

االسم التجاري الحالي: صيدلية في كير
االسم التجاري الجديد: صيدلية سمارت

قيد رقم: 24345-10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة بيوتي لونج العالمية للتجميل ش.ش.ولمالكها باقر بن محمد بن 
حسن المحسن

 
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد /باقر بن محمد بن حسن المحسن باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة بيوتــي لونج العالمية للتجميــل ش.ش.و لمالكها باقر بن محمد بن 
حســن المحســن   ، المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيد رقم 
118151 ،طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
ـاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات  وشــطبها مــن الســجل التجـ

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد :87569
التاريخ :2020/10/15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم 138956 لسنة 2020
بشأن تحويل   شركة ذات مسئولية محدودة

 الى شركة مساهمة بحرينية مقفله

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت 
إليها السادة / مكتب عبد العال الخليج للتدقيق – شركة تضامن بحرينية 
نيابــة عــن الشــركاء فــي شــركة  ا س ام للمجوهــرات ذ,م,م     والمســجلة 

بموجب القيد رقم  87569  
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة الى شــركة مســاهمة 

بحرينية مقفله برسمال وقدره 5000000 دينار  بين كل من :
سمر مصطفى عبد الرحمن القصيبي

محمد نبيل عبد هللا حسن الزين
فيصل نبيل عبد هللا حسن الزين

نورة نبيل عبد هللا حسن الزين
مريم نبيل عبد هللا الزين

وتغيير االسم التجاري
من : ا س ام  للمجوهرات ذ.م.م
SM JEWELLERY CO W.L.L

الى : شركة الزين ش.م.ب مقفله
)ALZAIN CO B.S.C ) CLOSED

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من

تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ 15 أكتوبر 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها إسار لخدمات 
الدعم ذ.م.م . والمسجلةتحت قيد رقم 108162 بطلب تغيير االسم التجاري من :

إسار لخدمات الدعم ذ.م.م .
.ESSAR SUPPORT SERVICES W.L.L

لتصبح :
بريج غلف اوفرسيس كونتراكتينج ذ.م.م

BRIDGE GULF OVERSEAS CONTRACTING W.L.L
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن بحرينية

بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد  تعلــن إدارة التســجيل 
تقــدم إليهــا الســادة / مكتــب المحامية فاطمة علي حســن حاجي محاماة 
واستشــارات قانونيــة نيابــة عــن الســيد / داود ســلمان رمضان العباســي، 
والمســجلة  فرديــة   رملــة  مؤسســة  المالــك ل مشــويات وسندويشــات 
بموجــب القيــد -3 34792   بطلــب تحويل المؤسســة الفرديــة المملوكة له 
إلى شــركة تضامن بحرينية   برأســمال وقدره ) 100 ( مائة دينار بحريني 

وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. داود سلمان رمضان العباسي

2. حسن غلوم حسين كريمي  

تاريخ   01 / 10 / 2020
    CR 2020-  137727   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم احمد حســن علي بوصفوان بطلب 
تحويل المحل التجاري التاليإلى الســيد / الســيدة جابر احمد حســن علي 
بوصفوان 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 : بدريون لمواد البناء

رقم القيد : 67126 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت إليهــا 

السيدة / مي نبيل عبدالمطلب السيد علي، المالكة لـ رعد الشمال لخدمات دعم االعمال  

مؤسســة فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  97910-1   طالبــة تحويــل المؤسســة 

الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000  ألف  دينار بحريني،

لتصبح الشركة مملوكة من السيد / احمد مهدى صالح على

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري للمجموعة
لشركة: دهمز ش.ش.و لمالكها السيد/ مزمل شاه الحميد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة / 
اصحاب - شــركة: دهمز ش.ش.و لمالكها الســيد/ مزمل شــاه الحميد، المســجلة بموجب 

القيد رقم 1 - 102886  طالبين تغيير االسم التجاري للمجموعة
من: دهمز ش.ش.و لمالكها السيد/ مزمل شاه الحميد

DHAMAZ SPC OWNED BY MUZAMMIL SHAHUL HAMEED
الى: دهمز لألثاث ش.ش.و

DHAMAZ FURNITURE S.P.C

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوما من

تاريخ نشر هذا اإلعالن   

االثنين 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع األول 1442 - العدد 4388 08



Vacancies Available
INDUSTRIAL MARKETING CENTER AL-OT 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact
 17736322  or  ABDULLAH@AL-OTHMAN.COM

 BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

Two Way Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39664299  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPMASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

BLUE BELL COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17596993  or  BLUEBELLCOMP@HOTMAIL.COM 

ALLIANCE PROJECTS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.com 

Bahrain Way Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32269111  or  SMOHAMMEDBH@GMAIL.COM 

SARINA Mechanical and Electrical contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17112344  or  KIOUMJIZ@GMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623023  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36837799  or  ALALEI.CONS@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

  RIGGER 
 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

  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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SALEH ALI MOHAMMED ASHOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38477979  or  JSASHOOR@GMAIL.COM 

MOHAMED EBRAHIM MOHAMED ISA / AFRAAH1 / 10640 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39250059  or  MOHAMEDEBRAHIM083@GMAIL.COM 

Previa for cooker refilling and repairing 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 38847202  or  marwan3390@gmail.com 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

Sign inn promotions co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789219  or  SABY@SIGNINNPROMOTIONS.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

PRIDE AND PROPERTY  REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35351416  or  YUSUF.ADEL.YAQOOB@GMAIL.COM 

UM ALQOURA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36674707  or  TAGHREED63@GMAIL.COM 

ABUADNAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33885380  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOROOJ MAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  MKA388@GMAIL.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
 17697800  or  mannaigr@batelco.com.bh 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

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

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

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

NASSER RAMADHAN ALABBASI 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  RYTHM.JEHAD@HOTMAIL.COM 

CAPITAL TRADING & INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730000  or  MATTRESS@SPRINGER.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  sulaiman@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  sulaiman@kcbahrain.com 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.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 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

ALFAJR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784605  or  ALFAJAR_W.S@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

AL BAIRAMI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39337515  or  m-albairami@live.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

SAMBA GULF CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

Star World Electronics Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17442208  or  HAMEEDBRN786@GMAIL.COM 

ABU MAHMOOD FISHING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39145891  or  AZAZAZ1977@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 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

TTSJV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17686801  or  INTAI.OH@SAMSUNG.COM 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

TITANIC LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660594  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

AYA NAPA IMPORT AND EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 16555000  or  HUSNI1960@GMAIL.COM 

Saudi door for glass and mirrors 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33126933  or  SAUDIDOORBAHRAIN@GMAIL.COM 

Saudi door for glass and mirrors 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33126933  or  SAUDIDOORBAHRAIN@GMAIL.COM 

RELIANT MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36660065  or  AWADHI6656@LIVE.COM 

Professional Aluminum Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33088991  or  PROALUMINUM15@GMAIL.COM 

SHAHAD ALZAFARAN ROASTERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154547  or  ASIA.STAR905@GMAIL.COM 

JAAN CLICK MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 39963034  or  JAANclick@GMAIL.COM 

Urban Tarka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33926361  or  JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM 

ENCO GROUP LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39135771  or  VICKEN.TCHEROYAN@T3SERVICES.COM 

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060088  or  NAGEHFARES0@GMAIL.COM 

CRISPY AND SPICY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36333817  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

AJAX Professional Maintenance & Cleaning Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272827  or  FAHADSADEQ@AREFSADEQ.COM 

RAM MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33389339  or  GM@RAMCLINICS.COM 

Bella salma beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  LADY-MAC2012@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411802  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

FLORET BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

New Aseel Commercial Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact
 33474149  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

Anwar Al Iraq Restauant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36894809  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

JEWELLERY CORNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17623444  or  AMSAFAR@GMAIL.COM 

SULTANA STAR SHOES & BAGS REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

Succo Electrical And Electronic 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39255859  or  7AMEEDAL7ASAEI@GMAIL.COM 

KIM PACK TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Madera Artworks 
has a vacancy for the occupation of

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

  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

  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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AL MUSSILAH TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33116604  or  MAJEBASALEH2755@GMAIL.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251444  or  buahmed101@hotmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

Black lion auto service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685318  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

USMAN GHANI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35915159  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Falcon star contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924198  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

MARIAM ABDULLA ABDULHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

HUSSAIN JAWAD HASAN AHMED KADHEM ALHADI (140411) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33806976  or  SHERPAOAHMED1@GMAIL.COM 

MOHAMED RASHED ABDULQADER ALROWAIEI / ( AWAD ALKHAIR 1 / 10787 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536655  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

ABDALI JAAFAR ALI ABDALI ( DANAT ALKHNAIZA / 6206 ) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33638912  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

OLT Investment International Company (B.S.C) (C) 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17134064  or  GHAWI@OLTINVESTMENT.COM 

Relax For Events Management SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33977736  or  qaiser.nadeem786@gmail.com 

FIVE STAR AIR CONDITIONING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33904999  or  NOMANGHORI.NG.NG@GMAIL.COM 

TRANS WAVES CO SPC OWNED BY IMRAN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 34232787  or  IMRAANMALIK@HOTMAIL.CO.UK 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39683100  or  668.BHR@GMAIL.COM 

RESOLTE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33219792  or  GHULAMAKBAR811@YAHOO.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33916107  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

ALHAYAT PROMOTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34347700  or  SHALUNOUFAL@GMAIL.COM 

SILLA CONSTRICTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36655774  or  abuali792008@hotmail.com 

Superb Events Management S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33260001  or  DILAWAR26@GMAIL.COM 

Omar Banafea Oud Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact
 33440279  or  BOFACTORY@GMAIL.COM 

Omar Banafea Oud Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact
 33440279  or  BOFACTORY@GMAIL.COM 

Solid bridge global S.P.C Owned by hassan ahmed mohammad yousif 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66934119  or  YANBUGATE2014@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 

ABN ALGHONIM SERVICES SPC CO. owned by OMAR NEGMELDIN MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36656516  or  NEGM73@HOTMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

PROTEIN BANK CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35119404  or  shahiduddin.66786@gmail.com 

Decco Furniture Factory S.p.c Owned by Hussain Bader A.Karim Ahm 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722209  or  ADMIN@BEDMALL.NET 

SPAN Blacksmith and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39326606  or  SPAN.ALM2025@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551377  or  sales@hajartech.com 

FUL FLOWERS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

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 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.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

  ELECTRICIAN 
 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

  QUALITY INSPECTOR 
 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

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 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 

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

  SAFETY OFFICER 
 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

  FOREMAN 
 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

  RIGGER 
 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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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 

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

CRYSTAL METAL COATING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784818  or  TRADING@CRYSTALBAHRAIN.COM 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY S.P.C Owned by HISHAM ALI ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  VEGETABLE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35127876

Shawarma Nar 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39105050  or  ALI.ALKHALIFA@ME.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Pride Sports Academy.Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  BNGEJANG@GMAIL.COM 

Toson Commercial Brokerage - Bahraini Partnership co. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  NAPOLIBEAUTYSALON@GMAIL.COM 

Healthy aim restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 38886808  or  ABDULLA_SULIBEEKH@LIVE.COM 

Beautiful House Interior Decor 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33186252  or  FARFO7_92@YAHOO.COM 

AKT Corp W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090201  or  AH@AKTCORP.COM 

VALCOA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

Treasure Home Crafts Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33242525  or  DREAMHOMEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Pyro consultant services S.P.C Owned by shaista anwar 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36044789  or  HOTSPOT_GROUP@HOTMAIL.COM 

ABU HAMZA CAFETERIA Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33469271  or  ABUHAMZACAFETERIABH@GMAIL.COM 

ELLIE BROKERAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35330383  or  ELLIEBSERVICES@GMAIL.COM 

ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK (JAWAHATMATROOK / 6615 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669091  or  WESALMATROOK39@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Sheeshal Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

ALTASAHUL JEWELLERY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  YOUSIF_TAHOO@YAHOO.COM 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36487999  or  raoufws@gmail.com 

GHANI COMPUTER REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36608663  or  ghaniswar@gmail.com 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

INTELLEX INFORMATION TECHNOLOGY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

Alentiaash Supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39649119  or  AZIZALHASAN46@GMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

BUSABER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606089  or  MAHDIVIKIAYOUSIF@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SEA SCENE INDUSTRIAL SERVICES GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39846887  or  INFO@SEASCENEINDUSTRIAL.COM 

APACHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

HADEEL SANDWITCH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39624430  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

SAMEEH PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36357574  or  KHALIFA680@HOTMAIL.COM 

NEW SARDAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39458379  or  SARABJITKAURKAINTH@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36612922  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

Two Corners Cleaning Co. S.P.C. Owned by YASER ABDULMAJEED ALI M 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33939913  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

RIVIERA JEWELLERY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17228700  or  Santinath33337097@gmail.com 

AL WAFAR  TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34593306  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@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 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH / SAQER ALSAFON - 8146 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33849736  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

HUSAIN ABDULLA ALI ZAYED (GAYB AL KIR 1 / 10874) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39877836  or  ESSAM-73@HOTMAIL.COM 

Look gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637766  or  mohd.alSENDALA@gmail.com 

SPONGE BOB ICE CREEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737583  or  Hanano.herz71@Gmail.com 

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

  MANAGER (OFFSHORE BRANCHES UNIT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

TEXTAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643426  or  M_DARWESHAUTO@HOTMAIL.COM 

METRO SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39898185  or  emadali6366@gmail.com 

UM RANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33546738  or  UMALI6030@GMAIL.COM 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ZORYA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 39644581  or  ajohn1974@gmail.com 

MINDS UNITED NETWORK 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77008809  or  jsjm111@hotmail.com 

AL MEABAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656080  or  Malmabad@gmail.com 

REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37724544  or  RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MARIA FOR PRODUCTION OF ALUMINIUM DISHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77606077  or  MARIAPAK@BATELCO.COM.BH 

GOLD ZONE JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

SALWA AMIN INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717229  or  INFO@SALWAAMIN.COM  
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هدد بفرض عقوبات على من يبيع أو يشتري أسحلة من طهران

بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر األممي على األسلحة

ذكـــر وزير الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو أمس األحد بأن أي عملية بيع 
أســـلحة إليران ســـتؤدي الى عقوبات، 
وذلـــك بعدمـــا اكدت طهـــران أّن حظر 
شـــراء وبيع األســـلحة التقليدية الذي 
تفرضـــه عليهـــا األمـــم المتحـــدة ُرِفـــع 

“تلقائّيًا”.
وقـــال بومبيو في بيـــان إن “الواليات 
المتحدة مستعدة الستخدام سلطاتها 
الوطنيـــة لفرض عقوبات على أي فرد 
أو كيان يساهم في شكل ملموس في 
إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى 

ايران”.
“يجـــب  األميركـــي:  الوزيـــر  وأردف 
على كل دولة تســـعى لتحقيق السالم 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  واالســـتقرار 
وتدعـــم مكافحـــة اإلرهـــاب، أن تمتنع 

عن أي صفقات أسلحة مع إيران”.
واســـتطرد أنـــه “علـــى مدى الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، امتنعـــت الدول عن 
بيع أســـلحة إليران بموجب إجراءات 
األمـــم المتحـــدة المختلفـــة. وأي دولة 
تتحـــدى اآلن هـــذا الحظـــر ســـتختار 
بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر 

حول تعزيز السالم واألمن”.
وكان من المقرر انتهاء صالحية قرار 
الحظـــر المفروض على بيع األســـلحة 
التقليدية إليران تدريجيا اعتبارا من 
18 أكتوبر، بموجب أحكام قرار األمم 
المتحـــدة الـــذي أكـــد االتفـــاق النووي 
والقـــوى  طهـــران  بيـــن   2015 لعـــام 

العالمية.
وأشـــادت طهـــران، التـــي يمكنهـــا اآلن 
شـــراء أســـلحة مـــن روســـيا والصيـــن 
صالحيـــة  بانتهـــاء  أخـــرى،  وأماكـــن 
القـــرار باعتبـــاره انتصـــارا دبلوماســـيا 
على عدوها اللدود الواليات المتحدة، 
والتـــي حاولـــت الحفاظ علـــى تجميد 

غير محدود لمبيعات األسلحة.
دونالـــد  األميركـــي،  الرئيـــس  ســـحب 
ترامب، الواليات المتحدة من االتفاق 

مـــن  وبـــدأ   2018 عـــام  فـــي  النـــووي 
-جانب واحد- إعادة فرض العقوبات 

على إيران.

شـــراء  فعـــال  إيـــران  تســـتطيع  هـــل  ـ 
األسلحة؟

فـــي  تشـــكك  األطـــراف  مـــن  الكثيـــر 
تمكـــن طهران من عقـــد تعامالت لبيع 
للعراقيـــل  نظـــرا  الســـالح،  شـــراء  أو 
والعقبـــات التـــي ســـتحول دون ذلـــك، 
بسبب إعادة واشنطن كافة العقوبات 

األممية.
حســـن  اإليرانـــي،  الرئيـــس  وكان 
روحانـــي، قـــد قـــال فـــي تصريحـــات، 
الشـــعب  مهنًئـــا  الماضـــي،  األربعـــاء 
اإليرانـــي بإنهـــاء حظـــر األســـلحة، إن 
بالده “تستطيع شراء األسلحة من أي 

بلد تريد وفي أي وقت”.
يأتي هذا في الوقت الذي تشـــكو فيه 
البـــالد مـــن انهيـــار عملتها بشـــكل غير 
والتضخـــم  الغـــالء  وزيـــادة  مســـبوق 

واألزمات المعيشية.
وبينما يزعم مسؤولو النظام االيراني 
تعرقـــل  األميركيـــة  العقوبـــات  أن 
حتـــى شـــراء األدويـــة التـــي يحتاجها 

المواطنون اإليرانيون على الرغم من 
إعفائها من العقوبات، وصف روحاني 
موعـــد انتهـــاء حظـــر األســـلحة بأنه “ 
يـــوم وطنـــي” قائال إنـــه لم يعـــد هناك 

قيود على مبيعات األسلحة.
وفـــي وقـــت ســـابق، ذكـــرت وســـائل 
دهقـــان،  حســـين  أن  إيرانيـــة  إعـــالم 
والمستشـــار  الســـابق  الدفـــاع  وزيـــر 
العســـكري للمرشـــد األعلـــى االيرانـــي، 
علـــي خامنئي، قد قـــدم قائمة طويلة 
مـــن األســـلحة التـــي تحتاجهـــا إيـــران 
للمســـؤولين الروس خالل زيارته إلى 

موسكو.
التابعـــة  “تســـنيم”  وكالـــة  وذكـــرت 
القائمـــة تشـــمل  الثـــوري أن  للحـــرس 
صواريـــخ مضـــادة للغواصات وســـفنًا 
برمائيـــة وطائـــرات مقاتلة مـــن طراز 
سوخوي 35 ودبابات قتالية من طراز 

.T-90
لكـــن ضمـــن حملـــة الضغـــط القصـــوى 
ضـــد إيران، تعهدت إدارة ترامب بمنع 
تدفق األسلحة إلى نظام والية الفقيه 
دولـــة  أكبـــر  تعتبـــره واشـــنطن  الـــذي 

داعمة لإلرهاب في العالم.
إلـــى ذلـــك، أكـــد المجلـــس األوروبـــي 

للعالقـــات الخارجيـــة وهـــو مـــن أهـــم 
مراكز الفكـــر واألبحاث في أوروبا أنه 
“مـــن غيـــر المرجـــح أن تتمكـــن إيران 
مـــن عقد صفقات أســـلحة فـــي المدى 
القريـــب نظرا للمخاطر التي ســـتنجم 

عن ذلك”.
وحـــث المجلس في تقرير له الســـبت، 
الحكومـــات األوروبية علـــى أن “تنظر 
بعنايـــة إلـــى المخاطـــر التـــي تأتي مع 
انتهـــاء حظر األســـلحة الـــذي تفرضه 

األمم المتحدة”.
وأكد أنه “بالنظر إلى الدعم العســـكري 
الغربي المســـتمر للشركاء اإلقليميين، 
إســـرائيل  بيـــن  المتزايـــد  والتوافـــق 
والعالـــم العربـــي، من غيـــر المرجح أن 
يغيـــر انتهاء الحظـــر ميزان القوى في 

الشرق األوسط على المدى القصير”.
“الطريقـــة  أن  المجلـــس  ورأى 
البراغماتيـــة لمعالجة هـــذه المخاوف 
تتمثـــل فـــي التوصـــل إلـــى اتفاقيـــات 
جانبيـــة مـــع روســـيا والصيـــن بشـــأن 
توقيت ونطاق مبيعات األســـلحة إلى 
إيران، بطـــرق تمنع تصاعد التوتر في 

الشرق األوسط”.

واشنطن ـ وكاالت

مع انتهاء الحظر.. هل تستطيع إيران فعال شراء األسلحة؟

بيروت ـ وكاالت

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  قـــال 
اإلنســـان، أمـــس األحـــد، إن القوات 
التركيـــة المتمركزة فـــي أكبر نقطة 
عســـكرية لها بريف حماة الشـــمالي 
بدأت فـــي تفكيك معداتها وتجهيز 

أمتعتها تمهيدا لالنسحاب.
وذكر المرصد السوري على موقعه 
التركيـــة  القـــوات  أن  اإللكترونـــي 
و4  عاميـــن  نحـــو  منـــذ  موجـــودة 
أشـــهر فـــي نقطـــة مـــورك، الواقعـــة 
في منطقة خاضعة لسيطرة قوات 

النظام.
وأضاف أن هذه العملية تأتي “على 
الرغـــم مـــن التصريحـــات التركيـــة 

المتكـــررة من قبـــل الرئيس التركي 
بضـــرورة  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
انســـحاب قـــوات النظام مـــن جميع 
المناطـــق التي ســـيطرت عليها منذ 
أبريل عام 2019، متوعدا بطردهم 

منها في حال عدم انسحابهم”.
يذكـــر أن النقطـــة التركية التاســـعة 
المتواجدة في مورك كانت مهمتها 
مراقبـــة “وقف إطالق النار”، إال أنها 
لم تفعل ســـوى مراقبة تقدم قوات 
النظـــام والروس وســـيطرتهما على 
كامـــل ريـــف حمـــاة الشـــمالي خالل 
األشـــهر الفائتـــة، إذ باتـــت النقطـــة 

ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

تركيا تنسحب من أكبر نقطة عسكرية في ريف حماة

القاهرة ـ وكاالت

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس األحد، على ضرورة 
التوصل التفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة 
اإلثيوبــي بمــا يحفــظ الحقوق والمصالح المشــتركة، مع عــدم اتخاذ أية 

قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على االستقرار بالمنطقة.

وقـــال مدبولـــي، فـــي كلمـــة مســـجلة 
ألقاهـــا فـــي افتتـــاح أســـبوع القاهرة 
للمياه، إن مصر حريصة كل الحرص 
علـــى اســـتمرار عملية التفـــاوض مع 
كل من الســـودان وإثيوبيـــا للوصول 

إلى ذلك االتفاق الملزم.
محـــور  أن  علـــى  مدبولـــي  وأكـــد 
المياه مـــن أهم ركائز األمـــن القومي 

خطـــط  ترتبـــط  إذ  المصـــري، 
التنمية المستدامة الشاملة 

المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
علـــى  الدولـــة  بقـــدرة 
المائية  المـــوارد  توفير 

هـــذه  لتنفيـــذ  الالزمـــة 

الخطط.
وأشـــار رئيـــس الـــوزراء المصري إلى 
ســـعي الدولـــة جاهدة للحفـــاظ على 
المـــوارد المائية وتعظيم االســـتفادة 
طموحـــا  برنامجـــا  وتبنـــي  منهـــا، 
المحـــالة  الميـــاه  كميـــات  لمضاعفـــة 
الســـتخدامها في قطاع مياه الشرب 
باســـتثمارات تبلـــغ 135 مليـــار جنيه 
حتى العام 2030، وكذلك إنشـــاء 
محطـــة معالجة ميـــاه مصرف 
باإلســـماعيلية  المحســـمة 
العـــام  مشـــروع  لتكـــون 
كأفضـــل عمل إنشـــائي 
في العالم العام 2020.

مصر عن سد النهضة: نرفض أي قرار أحادي

عواصم ـ وكاالت

عـــززت إيـــران دعمها السياســـي والعســـكري للميليشـــيا الحوثية 
االنقالبيـــة فـــي اليمـــن بإرســـالها ســـفيرا معتمـــدا لـــدى الجماعـــة 
الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار اســـتياء واســـعا في الشارع 
اليمنـــي، بالتزامـــن مع دعوات للشـــرعية للرد على هـــذه الخطوة 

العدائية من قبل طهران.
الالفت في األمر أن الســـفير الجديد، حســـن إيرلو، جرى تهريبه 

إلى صنعاء ضمن صفقة الجرحى واألسرى األخيرة.
إيرلو، الذي عّينه النظام االيراني سفيرا في صنعاء، لم يتقلد أي 
منصب دبلوماســـي من قبل، وهو ضابط في فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثوري اإليراني، كما أنه شـــقيق أحد أبرز قادة الحرس 

الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية اإليرانية.
وتحاشـــت طهران االعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية 
طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس 2019 بتعيين 
القيـــادي المقـــرب مـــن زعيـــم الجماعـــة إبراهيم الديلمي ســـفيرا 
مزعومـــا لهـــا في طهران وتقوم األخيرة باالعتراف به وتســـليمه 
مقـــرات الســـفارة اليمنيـــة.  من جانب آخر، قال المتحدث باســـم 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن 
ميليشـــيات الحوثـــي، أطلقت صباح األحد صاروخا بالســـتيا من 

وسط األعيان المدنية في محافظة صنعاء.
وأضاف أن الصاروخ ســـقط بعد إطالقه بمسافة 159 كيلو مترًا، 

داخل األراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأكـــد المالكي، اســـتمرار قيـــادة القوات المشـــتركة للتحالف، في 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الصارمـــة والرادعـــة، لتحييـــد وتدميـــر هـــذه 
القدرات البالســـتية، لحماية المدنيين بالداخـــل اليمني، وحماية 

األمن اإلقليمي والدولي.

هجوم موسع من الجيش اليمني على مواقع الحوثيين في الضالع

المالكي: سقوط صاروخ حوثي في صعدة أطلق من صنعاء
ضابط في الحرس الثوري.. سفير طهران لدى الحوثي

عواصم ـ وكاالت

تبادلت أذربيجان وأرمينيا، أمس األحد، االتهامات بخرق الهدنة 
اإلنســـانية، فـــي إقليم ناغورني كاراباخ االنفصالي، بعد ســـاعات 
مـــن دخولها حيـــز التنفيذ، فيمـــا أعلنت وزارة الدفـــاع في إقليم 
ناغورنـــي كاراباخ مقتـــل 40 جنديا آخر ليرتفع عـــدد القتلى في 

صفوف العسكريين باإلقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع.
واحتـــدم القتـــال ليصـــل إلى أســـوأ مســـتوياته منذ التســـعينات 

عندما راح ضحيته 30 ألف شخص.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع فـــي أذربيجان أنـــه رغم الهدنـــة المعلنة، 
االتفـــاق  فـــادح  المســـلحة األرمينيـــة بشـــكل  القـــوات  انتهكـــت 
الجديـــد”، منـــددة بقصف مدفعـــي وهجمات على طـــول الجبهة، 

وفق ما أوردت “فرانس برس”.
وكانت أرمينيا اتهمت في وقت ســـابق باكو بخرق التهدئة التي 
أعلـــن عنهـــا الطرفان، ودخلت حيـــز التنفيذ منتصـــف الليلة قبل 
الماضيـــة. وقالـــت وزارة الدفـــاع األرمينيـــة “إن القـــوات الجوية 
االذربيجانيـــة شـــنت هجمات صبـــاح أمس باتجـــاه الجنوب عند 
خـــزان مصيرين الحتالل مواقع جديدة، وتصدت لها القوات، ما 

أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين”.
وأضافت الـــوزارة أن القوات األرمينية دمـــرت دبابات هجومية 

فـــي االتجاه الجنوبـــي، إذ تهاجم القـــوات األذربيجانية المنطقة 
بالمدفعية والطائرات من دون طيار.

والهدنـــة اإلنســـانية هي ثاني وقف إلطـــالق النار يجري التوصل 
إليـــه بين الطرفيـــن، بعد انهيار االتفاق األول الذي رعته روســـيا 

ودخل حيز التنفيذ، األسبوع الماضي.
ومنـــذ 27 ســـبتمبر الماضـــي، دخـــل الطرفان فـــي مواجهات هي 
األعنـــف منـــذ عقود على خلفيـــة النزاع على اإلقليـــم االنفصالي، 

األمر الذي أدى إلى مقتل المئات وتشريد اآلالف.

أسفر القتال في ناغورني كاراباخ عن دمار هائل

ارتفــاع قتلــى كارابــاخ إلــى 673 منــذ نشــوب الصــراع
اتهامات متبادلة جديدة بخرق “هدنة القوقاز”

الخرطوم ـ وكاالت

أعلــن عبــد هللا حمــدوك، رئيــس الــوزراء الســوداني، أمــس األحــد، أن 
التــزام الســودان بتحقيــق العدالــة هــو اســتجابة للمطالــب الشــعبية، 
وذلــك خــال لقائــه المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فاتو 

بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها للسودان.

وقـــال مكتـــب حمـــدوك فـــي تصريـــح 
مكتـــوب تلقتـــه وســـائل اإلعـــالم: “إن 
التزام الســـودان بتحقيق العدالة ليس 
من االلتزامات الدولية فحسب، وإنما 
يأتـــي اســـتجابة للمطالبـــات الشـــعبية 
بإقامة العدل”. ووصلت فاتو بنســـودا 
المدعيـــة العامـــة للمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة الســـبت إلـــى الخرطـــوم فـــي 

زيـــارة للســـودان تســـتمر خمســـة 
أيـــام، لبحـــث القضايـــا التي 

المحكمـــة  فيهـــا  تنظـــر 
بإقليـــم  والمتصلـــة 

دارفور غرب البالد.
المحكمـــة  وكانـــت 

بحـــق  اعتقـــال  مذكـــرات  أصـــدرت 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير واثنين 
مـــن مســـاعديه بتهـــم ارتـــكاب جرائم 
إبـــادة وتطهيـــر عرقـــي وجرائم حرب 
وضد اإلنسانية أثناء النزاع في إقليم 
دارفـــور غرب البالد، الذي اســـتمر بين 
1989 و2004 وأســـفر عـــن 300 ألـــف 
قتيـــل ومالييـــن النازحيـــن. ويطالـــب 
ضحايا النزاع بتســـليم المطلوبين 
للمحكمـــة. ونقلت وكالة األنباء 
الســـودانية الرســـمية )سونا( 
أن بنســـودا التقـــت أيضـــا 
نصر الديـــن عبد الباري 

وزير العدل.

حمدوك: السودان ملتزم بتحقيق العدالة
رام اهلل ـ أ ف ب

أكــدت منظمــة التحريــر الفلســطينية أمــس األحــد، نقــل أميــن ســرها 
صائــب عريقــات الــذي أصيــب أخيــًرا بفيــروس كورونا، للعــاج في أحد 

المستشفيات اإلسرائيلية بعد تدهور صحته. 

وقالت دائرة شـــؤون المفاوضات في 
المنظمـــة فـــي بيان مقتضـــب أن نقله 
للعالج تم “بســـبب المشـــاكل الصحية 
المزمنـــة في جهـــازه التنفســـي” و”لما 
يتطلبـــه وضعـــه مـــن رعايـــة ورقابـــة 

طبية خاصة”. 
وقـــال شـــقيقه صابر عريقـــات لوكالة 
فرانس برس إن حالة شقيقه “ليست 
جيـــدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في 

األكسجين”. 
وأكد نقله إلـــى “مركز رابين 

الطبـــي في بيتـــاح تكفا” 
داخل إسرائيل. 

دائـــرة  عـــادت  لكـــن 
المفاوضـــات  شـــؤون 

عبـــر  تغريـــدة  فـــي  الحقـــا  لتؤكـــد 
حســـابها الرســـمي علـــى موقـــع تويتر 
نقل عريقات إلى مستشـــفى “هداســـا 
فـــي القدس” بـــدون تقديـــم مزيد من 

اإلضافات. 
وكان العاهـــل األردني عبد هللا الثاني 
أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية 
الالزمـــة لعريقـــات في المستشـــفيات 
األردنية في حال احتاج األمر لذلك. 
وخضـــع عريقـــات البالـــغ 65 عاًمـــا 
والمصاب بتلّيف رئوي، لعملّية 
مستشـــفى  فـــي  رئـــة  زرع 
بالواليـــات المتحدة العام 
2017 قبـــل اســـتئناف 

أنشطته.

تدهور صحة صائب عريقات بعد إصابته بكورونا

تسيير 28 رحلة طيران أسبوعًيا 
بين اإلمارات وإسرائيل

“إن  األحد  أمس  اإلسرائيلية  النقل  وزارة  قالت 
المتحدة ستوقعان  العربية  إسرائيل واإلمارات 
لــلــســمــاح بتسيير 28  الــثــاثــاء  يـــوم غــد  اتــفــاقــا 
رحــلــة طــيــران تــجــاري أســبــوعــيــا بــيــن مــطــار بن 
ويأتي  وأبوظبي”.  ودبــي  اإلسرائيلي  جــوريــون 
االتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من 
في  أصغر  مطار  إلــى  العارض  الطيران  رحــات 
أسبوعيا،  شحن  رحــات  و10  إسرائيل  جنوب 
بعد أن وافقت إسرائيل واإلمــارات على تطبيع 

العاقات.
وقالت الوزارة “إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه 
في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ 

الرحات في غضون أسابيع”.
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سارقو التاريخ... سرقة الوحدة العربية
لقد ابتليت البشرية واإلنسانية بشعب خليط ال حضارة وال هوية 
لـــه، وال أصـــل وال فصل لـــه، بعد أن أغرت طالئعهـــم المنغولية كل 
مجموعة رعاع وســـراق وقاطعي طرق ومشردين، لالنضمام لهذا 
الخليـــط العرقـــي العفن القادم من منغوليا، وانضم لهم مشـــردون 
أذريـــون كازاخ وقوقـــاز وفرس وأرمـــن وبلغار وبقايـــا اليونانيين 
كذبـــة  خلـــف  وتســـتروا  والعـــرب،  الكـــرد  وبعـــض  والبيزنطييـــن 
الفتوحات اإلسالمية، ليكونوا هذا الشعب المسخ الذي كان وباال 
على اإلنسانية، هدفه هو بناء اسم له بين األمم والحضارات، عن 
طريق الســـرقات والقتل والتدمير وإبادة البشـــر والحقد على كل 

ما يمت للحضارة اإلنسانية بصلة.
ولـــم يكتـــف العثمانيون الرعـــاع وســـالطينهم الصعاليك باحتالل 
وتدميـــر الحضـــارة العربيـــة اإلســـالمية ومنـــع أي تطـــور أو بحث 
علمي يقوم به العرب المسلمون، بل عمدوا لتفتيت األمة العربية 
المســـلمة وتقســـيم أراضيهـــا وتقســـيم مجتمعاتهـــا وفصلهـــا عـــن 
محيطهـــا العربـــي، فبالد الشـــام فصلوها جغرافيـــا ومجتمعيا عن 
مصـــر والعـــراق، وليبيا فصلوهـــا عن تونس ومصـــر، وقاموا بزرع 
االنتمـــاء المجتمعـــي والجغرافـــي الضيـــق علـــى حســـاب االنتماء 
المجتمعـــي والجغرافـــي العربي األكبـــر، وقامـــوا بتنصيب عمالء 
لهـــم في هـــذه المناطـــق الجغرافية وفي هـــذه المجتمعات ضيقة 
االنتماء العربي، حتى يتمكنوا من استعباد العرب، وحتى ال تقوم 

لهم قائمة يتحدون فيها حثالة البشر “الرعاع العثمانيين”.

واستمروا في ذلك النهج القذر والخبيث طوال القرون الماضية، حتى  «
سقطت الدولة العثمانية إلى مزبلة التاريخ، لنتفاجأ نحن أبناء األمة 

العربية المسلمة، بأننا كنا مقسمين ومنقسمين إلى مجتمعات، وكل 
ذلك بسبب حثالة البشرية العثمانيين، الذين دمروا كل حضارة إنسانية 

وسرقوا كل شيء ونهبوا خيرات البالد التي يحتلونها، وكانوا وباال على األمة 
العربية المسلمة ومزقوا وحدتها وسرقوها. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

يبيعون أي شيء لكسب رضا أصغر صعلوك في النظام اإليراني
الحسابات المشبوهة التي تدار من قبل شخصيات محكومة في قضايا 
إرهابيـــة وهاربة خارج البالد، تعطي الدليل الحي على حاالت التشـــتت 
والقلق التي يعيشها أولئك “الخونة والمرتزقة” ونظرتهم اآليديولوجية 
الواضحـــة المبنيـــة علـــى الطائفيـــة والتعلـــق برقـــاب المجـــوس وأعوان 
خامنئـــي ومجموعـــة الكذابين والدجاليـــن في قم وطهـــران، وقبل أيام 
“رصدت اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
حســـابات مشـــبوهة على مواقع التواصـــل االجتماعي، تســـتهدف إثارة 
الفتنـــة وتهديـــد الســـلم األهلـــي والنســـيج االجتماعـــي وزعزعـــة األمـــن 
واالستقرار في مملكة البحرين، وأشارت إلى أن هذه الحسابات تدار من 
خارج البالد، ومن قبل شـــخصيات محكومة في قضايا إرهابية وهاربة 
خارج البالد تتعمد نشـــر الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع وتشـــويه 
صورة مملكة البحرين واإلســـاءة إليها، علـــى خلفية توقيع إعالن تأييد 
الســـالم بين مملكة البحرين ودولة إســـرائيل، وسيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بشـــأن هذه الحســـابات وما تبثه من مضامين مخالفة للقانون 

ومبادئ السلم األهلي والنسيج االجتماعي”.

مشـــكلة المرتزقة والعمالء محاولة تحقيق حياة جديدة بأسس جديدة 
بعد انكشـــاف مؤامراتهم وخياناتهـــم وهروبهم كالدجاج من البالد، فهم 
يتحملـــون التكاليف الباهظـــة لبيع النفس والشـــرف والقيم والوطن من 
أجل كســـب رضا أصغر صعلوك في النظام اإليراني أو عصابة اإلرهابي 
المجـــرم حســـن نصر هللا، يتقاتلون فيما بينهم مـــن أجل مزيد من القبل 
اإليرانية، ويتسمرون ساعات طويلة أمام أجهزتهم لبث الفتن واألكاذيب 
وتهديد الســـلم األهلي والنســـيج االجتماعي وزعزعة األمن واالستقرار، 
حتـــى يعودوا إلى جحورهـــم منهكين متعبين ملوثين باألوســـاخ، هكذا 
يعيشـــون تحت جدار عتيق من الخيانة وتطفو فوق قســـمات وجوههم 

دوائر ومربعات من العار، ويا لها من حياة معبأة بالحقد.

يجتهد المخلصون والشرفاء ليصلوا إلى مواقع يخدمون فيها البحرين  «
وقيادتها ويرفعون اسمها في المحافل الدولية، وهؤالء العمالء 

المبعثرون في الخارج يناضلون لزرع أشرس المخططات خدمة للمشروع 
الصفوي القذر، لكن مهما فعلوا وجالوا رحاب الكون ستبقى البحرين 

محفوظة بأهلها وقيادتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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شـــكلت مبادرة “تحدي القراءة العربي” التي أطلقها ســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي، فـــي عـــام 2015، نقطة انطـــالق مهمة 
فـــي العالم العربي إلبـــراز جيل من المتفوقين في مجـــال االطالع والقراءة 
والمعرفـــة، ورفـــع الوعـــي بأهميـــة اللغـــة العربيـــة وتشـــجيع القراءة بشـــكل 
مستدام عبر نظام متكامل من المتابعة، بل وتعزيز الحس الوطني والعروبة 

والشعور باالنتماء إلى أمة واحدة.
وقـــد أتـــت كلمـــات ســـموه التـــي أكـــد فيهـــا أن “أول كتـــاب يمســـكه الطالب 
يكتب أول ســـطر في مســـتقبلهم”، لتؤكد الفكر النير الذي ألهم آالف الطالب 
للمشـــاركة الفعالـــة فـــي تحـــدي القـــراءة علـــى مســـتوى الوطن العربـــي عبر  

“التزامهم بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خالل كل عام دراسي”.
ولـــم تســـتطع جائحـــة كورونـــا إيقاف الجهـــود الكبيـــرة والمتواصلـــة لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم فـــي مملكـــة البحريـــن فيما يخـــص متابعة إعـــداد الطلبة 
للمشاركة في منافسات مبادرة تحدي القراءة العربي، حيث بدأت منذ أيام 

تصفيـــات المرحلـــة الثانية عـــن بعد عبر تقنية االتصـــال المرئي وفق معايير 
محـــددة، بمشـــاركة الطلبـــة المتأهلين لمـــا قبل النهائي مـــن مختلف مدارس 
المملكـــة الحكوميـــة والخاصـــة، باإلضافـــة ألبنائنا الطلبـــة ذوي االحتياجات 
الخاصـــة، وقـــد أتـــى هذا الدمـــج تأكيدا لما ذكرناه ســـابقا في 24 أغســـطس 
الماضـــي بعنـــوان “ريـــادة المملكة فـــي تمكيـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة”، 
حيـــث مثلـــت خطط الدمـــج خارطة طريق لمختلـــف المشـــاريع والمبادرات 

التي تطرحها وزارة التربية والتعليم في المملكة.
نقطة أخيرة «

إن إحياء القراءة لدى الطلبة وتكريســـها كأسلوب حياة لخلق أجيال مثقفة 
ومبدعـــة كان الهدف األساســـي الذي وضعتـــه وزارة التربية والتعليم نصب 
عينها عندما كثفت الجهود وحثت الطلبة وأعدتهم للمشـــاركة في مســـابقة 
“تحـــدي القـــراءة العربـــي”، بل وفـــي مختلف المســـابقات والمشـــاريع داخل 

وخارج المملكة.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

إشراقات المملكة في “تحدي القراءة العربي”

أشـــار المؤرخ العربي المولد األندلســـي األصل عبدالرحمن الحضرمي المعروف 
بــــ “ابن خلـــدون” فـــي مقدمته الشـــهيرة، إلى أّن اإلنســـان اجتماعـــي بطبعه بما 
يســـتصعب عليـــه االنعـــزال عن محيطـــه الجماعي الـــذي يميل إليـــه فطرًيا منذ 
اللحظـــة التـــي خرج فيهـــا إلى الدنيـــا تحت مظلـــة حماية هـــذا المحيط وكنف 
بحبوحتـــه، وحتـــى مشـــاركته فـــي أفراحهـــم وتفاعلـــه بأتراحهـــم فـــي أجـــواء 
باالحتـــرام مفعمـــة وبالتقدير ممتلئة، التي يأتي فيها الجار المالصق واحدا من 
أهم أركانها المتشابكة بذاك المحيط المجتمعي، الذي يتصّدر عبقه شذا المحبة 
وروح التســـامح وديمومـــة العـــون، الحافـــظ للخصوصيـــة الملتزمـــة والصائـــن 
للحقـــوق المتعارفـــة فيمـــا بينهـــم، بعيدًا عـــن األذى أو الضرر أو التشـــويه، الذي 
يستوطنه التواصل االجتماعي المحض وتكوين العالقات اإلنسانية الخالصة.
غير أّن “معضلة القنفذ” التي تحّدث عنها الفيلســـوف األلماني “شوبنهار”؛ تؤكد 
ما أشـــار إليه الكاتب المصري مصطفى محمود في مســـألة حفظ المســـافة بين 
العربـــات في الطرقات، بعدما أوضح ضرورة إبقاء القنافذ متباعدة المســـافات 
كـــي تتجنـــب وخـــز بعضهـــا البعض مـــن أجل الـــدفء أثنـــاء تجّمعهـــا في فصل 
الشـــتاء من جانب. ومـــن جانب آخر، وقاية العربات مـــن التصادم الُمهلك الذي 
أدى - بـــدون ترك تلك المســـافة اآلمنة - بالعالقات اإلنســـانية التي كانت تربط 
الجار بجاره، إلى التزاحم على أبواب المحاكم لحسم خالفاتهم بعد استعراض 

مسلســـل أســـرارهم وإفشـــاء تبعات فضائحهم - على حّد قول أحد القّراء الذي 
أكـــد وجود عشـــرات الدعاوى المنظورة - أمام القضاء عـــن نزاعاتهم في أفنية 
تلـــك القاعات وما يصاحبها من مشـــاهد البؤس التي وصلـــت إليها في أروقتها 
عن عالئق الجار بجاره أمام مرأى القضاة التي تعددت أسبابها )التافهة!( ما بين 
الســـباب والشـــتائم أو بين التهديد والمشـــادات الكالمية أو بين رمي النفايات 
ومواقف السيارات وصوالً إلى حاالت السرقة وسّد الطرقات والّتعدي بالضرب.

نافلة:  «

فيمـــا مضـــى، كان الجار يترك مفتـــاح بيته لدى جاره عند غيابـــه ُرغم التزامهم 
بمسافات األمان المفترضة! إال أّن تغّير المرجعية الثقافية التي صاحبها التغير 
في منســـوب الوفرة االجتماعية قَباَل العالقات اإلنســـانية والقيمية المقدســـة؛ 
صّيـــرت الّســـواد األعظم مـــن الناس، والســـيما الجيـــران Neighborhood فيما 
بينهـــم، أبطـــاالً ال يتورعـــون عـــن إفشـــاء أســـرارهم فـــي أروقـــة المحاكـــم التي 
تصّدرت نشـــر تفاصيلها صفحـــات الجرائد بعد أْن حّلت )مع بالغ األســـف( َقْبَلَها 
ساحات الّسجال وتبادل التهم وتفريغ المشاكل وسيادة النزاعات عند واجهات 
البيوت أو في ممرات البنايات أو خلف أبواب المصاعد أو على عتبات الساللم 

أو حول مواقف السيارات.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

جيراٌن... خصوٌم في المحاكم!

اإلعالن بين المادة واألخالق
كثيًرا ما يتخلل اإلعالنات التجارية والترويجية للسلع والمنتجات على شاشات 
التلفـــاز ما يســـيء إلى األخالق واآلداب العامة، ســـواء في المظهـــر أو األداء أو 
حتـــى المحتـــوى، حيـــث المقصـــود دائًمـــا وأبـــًدا هو تحقيـــق أقصى ربـــح ممكن 
مـــن عـــرض المنتج وجـــذب انتباه أكبر عدد مـــن الجمهور، فتتـــوارى االعتبارات 
األخالقية لصالح االعتبارات المادية وحسابات المكسب والخسارة، وقد تحدث 
ردة فعـــل معاكســـة لما يهدف إليه صاحب اإلعالن، يضطـــر معها وبفعل الرفض 

الجماهيري إلى تعديل اإلعالن بما يتناسب مع أعراف المجتمع وتقاليده. 
هـــذا األمر قد يكون مفهوًما ومتوقًعا في ســـياق اإلعالنات التجارية بأن تخرج 
وتحيد عن القانون واألخالق، لكن حين يكون األمر متعلًقا بالحث على االلتزام 
بالقانون والحفاظ على المصلحة العامة وصحة وسالمة المجتمع أو فيما يمكن 
وصفـــه باإلعالنـــات “العامـــة” التـــي ترغـــب الدولة فـــي توجيهها للمجتمـــع، فإننا 
نتوقـــع دائًمـــا أن يأتي اإلعالن منســـجما مع القيم واألخـــالق والقانون، وإال فإنه 
ســـيفقد قيمتـــه تماًمـــا ويأتي بنتائج عكســـية لوقوعه في تناقض فج ومســـتفز 
بيـــن محتـــواه وبين رســـالته وهدفـــه، وهذا ما حـــدث في اإلعالن الـــذي أطلقته 
هيئة الســـياحة ومجلس الشـــيوخ بمدينة برلين مؤخرا لحث الناس على ارتداء 
الكمامـــة وااللتـــزام بقوانين مواجهة فيـــروس كورونا المســـتجد كوفيد ـ 19، إذ 
أثار جدالً واســـًعا واســـتياًء كبيًرا بســـبب ظهور امرأة مســـنة فيه تشير بإصبعها 
األوســـط لمـــن يرفضون ارتداء الكمامة، وكتب إلـــى جانب الصورة “هذا االصبع 

لمن ال يرتدون الكمامات”.
ورغم أن هيئة الســـياحة حاولت التخفيف من وقع هذا الســـلوك “البذيء” الذي 
يرفضـــه الجميـــع، بتأكيدها أن اإلعالن يلفـــت االنتباه لضرورة حماية المســـنين 
بســـلوكهم، وتذكيـــر النـــاس بضرورة االلتـــزام بالقوانيـــن، ولهذا لجـــأت إلى هذه 
الصيغة االستفزازية في مخاطبة فئة معينة وهم األشخاص الذين ال يلتزمون 

بالقوانين.

إال أن اإلعالن أثار ردود فعل غاضبة واعتراض قطاعات واسعة، ومن بين  «
الذين اعترضوا لوينز مارولدت رئيس تحرير صحيفة دير تاغيسبيغل الذي 

قال: “يبدو أن مجلس الشيوخ يعتقد أن إهانة الناس فعالة أكثر من فرض 
قوانين صارمة ومراقبة تنفيذها بشكل صارم.. لقد فشلوا في ذلك بشكل 

صارخ”.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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تختتـــم اليـــوم )اإلثنيـــن( منافســـات 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز، وذلك 
بإقامـــة لقاءين عند 6 مســـاء، ضمن 

الجولة 18 واألخيرة للمسابقة.
يلعب الحالة مع النجمة على اســـتاد 
األهلي، والرفاع الشـــرقي مع الرفاع 
على استاد مدينة خليفة الرياضية.

وكان الحد حسم لقب الدوري وتوج 
باللقـــب، فيمـــا بقيـــت مباراتـــا اليوم 
اللتان تأجلتا؛ بســـبب وجـــود إصابة 
بفيروس كورونا فـــي صفوف فريق 

الرفاع.
علـــى  اليـــوم  مباريـــات  تؤثـــر  ولـــن 
للـــدوري،  العـــام  الترتيـــب  مســـتوى 
ســـوى الرفاع الذي ســـيحتل وصافة 
الـــدوري في حـــال فوزه بـــأي نتيجة 
على الرفاع الشرقي، وفيما عدا ذلك 
فإنه سيبقى ثالًثا في سلم الترتيب، 
أما بالنسبة للرفاع الشرقي والنجمة 
والحالة فإن أماكنهم ثابتة لن تتغير 

بنتائج اليوم.
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليـــا إلى 

صـــدارة الحـــد حامل اللقـــب برصيد 
41 نقطـــة، المحـــرق 40، الرفـــاع 37، 
 ،24 الشـــرقي  الرفـــاع   ،28 النجمـــة 
المنامـــة 20، األهلـــي 17، البســـيتين 
16، الشـــباب 14، والحالة في المركز 

األخير برصيد 10 نقاط فقط.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، يدخل 
الحالة بقيادة المدرب الوطني عارف 
العسمي أمام النجمة بقيادة المدرب 
الوطنـــي خالد الحربان، أمـــا المباراة 
الشـــرقي  الرفـــاع  فيدخـــل  الثانيـــة 
الرومانـــي  المـــدرب  قيـــادة  تحـــت 
فلوريـــن موتروك أمام الرفاع بقيادة 

المدرب الوطني علي عاشور.

لقاءان في ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز

المالكية يتوج بطاًل والبديع يصعد إلى الدوري الممتاز
البحرين ــزال  ــغ ل والــمــلــحــق  ــل..  ــأه ــت ال ــي  ف يخفق  عيسى  مــديــنــة 

نيابـــة عـــن رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، توج نائب رئيس 
االتحاد للشـــؤون اإلدارية والماليـــة علي البوعينين، 
فريـــق المالكية، بطالً لدوري الدرجـــة الثانية، أمس، 
على اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة. وكان 
االســـتاد احتضـــن مبـــاراة المالكيـــة والبحريـــن التي 
انتهـــت بنتيجـــة ٢-١ للبحريـــن وســـجل لـــه فيكتور 
ودا ســـيلفا، فيمـــا ســـجل للمالكيـــة ســـلمان محمـــد، 
وأنهى البحرين الدوري في المركز الثالث وســـيلعب 
مباراتي الملحق مع البسيتين. وأدار المباراة الحكم 
عبدالعزيز شـــريدة، وعاونه عبدهللا صالح وجاســـم 
حســـن، والحكم الرابع عيســـى عبـــدهللا. وبعد نهاية 
المبـــاراة ســـلم علـــي البوعينيـــن درع الـــدوري لقائد 
فريـــق المالكيـــة أحمـــد يوســـف، كمـــا تقلـــد زمـــالؤه 

الميداليات الذهبية وسط فرحة كبيرة.
وفـــي لقاء احتضنه اســـتاد األهلي، لـــم يكف مدينة 
عيســـى الفوز علـــى البديع بهدفين مقابـــل واحد، إذ 
كســـب البديع الوصافـــة وصعد مباشـــرة، فيما أنهى 
مدينـــة عيســـى الموســـم فـــي المركـــز الرابع. ســـجل 
وللبديع:محمـــود  )هدفيـــن(،  عيســـى:بريتو  لمدينـــة 
عصـــام. أدار المباراة الحكم محمـــد بونفور، وعاونه 
نـــواف شـــاهين وعلـــي ســـعد والحكـــم الرابـــع ســـيد 

عدنان محمد.

نوه بفوز الفريق ومواصلة صدارة الدوري الفرنسي بشعار “فيكتوريوس البحرين”

ناصر بن حمد يشيد بفوز “باريس أف سي”

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  أشـــاد 
اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بفـــوز فريق 
باريـــس أف ســـي ومواصلتـــه صـــدارة 
دوي الدرجـــة الثانية الفرنســـي بشـــعار 
“فيكتوريوس البحرين”، مشيرًا سموه 
إلـــى أن فوز الفريق على بوو إف ســـي 
عزز من طموحات الفريق في الموسم 

الحالي.
  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
أف  باريـــس  فريـــق  أن  خليفـــة  آل 
ســـي وبشـــعار فيكتوريـــوس البحريـــن 
البحريـــن  لمملكـــة  الترويـــج  يواصـــل 
في الـــدوري الفرنســـي وهو مـــا نطمح 
إليه ضمن رؤيـــة البحرين االقتصادية 
2030، حيث تعتبـــر الرياضة أحد أهم 

الفئات المروجة ونحن حريصون على 
استثمارها بشكل مميز.

  وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن فريـــق باريـــس أف ســـي 
يسير وفق الخطة التي وضعها مجلس 
واإلداري  الفنـــي  والجهـــازان  اإلدارة 
بتقديـــم أفضل المســـتويات ومواصلة 
تحقيـــق النقـــاط بشـــعار “فيكتويـــوس 
األهـــداف  لتحقيـــق  ســـعيًا  البحريـــن” 
الرئيســـية، مبينًا ســـموه إلـــى أن جهود 
الفريق أثمرت عن فوز جديد و3 نقاط 
جديدة فـــي رصيده عززت من موقعه 

في الصدارة.
  وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح للفريق 
فـــي مواجهتـــه القادمـــة، ومتمنيـــًا أن 

يواصـــل الالعبون تقديم المســـتويات 
المميزة.

  هـــذا واســـتطاع باريس أف ســـي من 

الفـــوز على بوو إف ســـي بهدف نظيف 
بعد مبـــاراة مثيـــرة، حيث جـــاء هدف 
المباراة الوحيد عن طريق سايد عرب 
فـــي الدقيقـــة 78 ليخرج الفريـــق فائزًا 

ويحقق 3 نقاط جديدة في رصيده.
  ورفـــع فريق باريس أف ســـي رصيده 
مـــن النقاط إلى 16 نقطة معززًا موقعه 
في صـــدارة الترتيـــب بفـــارق نقطتين 

عن نيور.
  وبعـــد ختـــام 7 جـــوالت، حقـــق فريق 
باريس أف ســـي 5 انتصارات، وتعادل 
فـــي مواجهـــة واحدة، وخســـر نفســـها، 
وســـجل الفريـــق 12 هدفـــًا وهـــو أقوى 

هجوم حتى اآلن.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع األول 1442 - العدد 4388

أكثر من 200 إعالمي غطوا منافسات الموسم “االستثنائي”
ـــرة ـــاد الك ـــطة اتح ـــم أنش ـــي دع ـــام ف ـــائل اإلع ـــدور وس ـــيد ب ـــن يش البوعيني

أعـــرب نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
للشـــؤون اإلداريـــة والمالية علـــي بن أحمـــد البوعينين، 
عن اعتزازه بوســـائل اإلعالم المحليـــة وما تقوم به من 
دور متميـــز فـــي إبراز أنشـــطة وبرامج االتحاد، مشـــيًدا 
بالتغطيـــة اإلعالميـــة المميـــزة التي حظي بها الموســـم 
الرياضـــي 2020-2019، والـــذي جـــاء اســـتثنائًيا بـــكل 

المقاييس.
 وقال البوعينين إن ما حظيت به المنافسات من تغطية 
إعالمية متميزة وتفاعل كبير عكس مدى الشعبية التي 
تحظـــى بها كـــرة القدم فـــي المجتمع البحرينـــي، منوًها 
بجهود جميع اإلعالميين وما قاموا به من دور يستحق 

اإلشادة والتقدير.
 وأكـــد أن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم أصـــدر أكثر 
مـــن 200 بطاقـــة إعالميـــة فـــي الموســـم 2019-2020، 
والذين قاموا بتغطية مختلف مسابقات االتحاد ما بين 

صحافيين ومصورين فوتوغرافيين وفيديو ومذيعين 
ومراسلين ومعلقين ومحللين وممثلي مواقع التواصل 
والمواقـــع  الرياضيـــة  البحريـــن  وقنـــاة  االجتماعـــي 
اإللكترونية وفنيين وممثلي اإلذاعة؛ لتحظى مسابقات 

كـــرة القـــدم بتغطية إعالميـــة رائعة تتناســـب مع مكانة 
اللعبة الشـــعبية األولى في البحريـــن، خصوًصا بتواجد 
مســـابقتين رئيســـيتين ينظمهمـــا االتحـــاد وهمـــا كأس 

جاللة الملك المفدى ودوري ناصر بن حمد الممتاز.
 وأضـــاف البوعينين:”نتقدم في االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى وســـائل اإلعـــالم المحلية 
المقروءة والمرئية والمسموعة واإللكترونية وحسابات 

التواصل االجتماعي كافة على دعمهم لنا”. 
وتابع: “االتحاد يقـــدر جهود اإلعالميين الذين يقومون 
بدور بارز في إثراء المنافسات من خالل تقديم تغطية 
إعالمية مميزة تواكـــب اإلعالم الحديث كالً في مجال 
اختصاصـــه، ومـــا حظيـــت بـــه المنافســـات مـــن تغطيـــة 
شـــاملة أكـــد الـــدور الرائـــد لوســـائل اإلعـــالم البحرينية 
وكوادرهـــا المختلفـــة في تحقيـــق نقلة نوعيـــة لإلعالم 

الرياضي”.

علي البوعينين

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

بحث رئيـــس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة، مع 
رئيـــس اتحاد اإلمـــارات لكرة القدم 
الشـــيخ راشـــد بـــن حمـــد النعيمـــي، 
ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك بين 
االتحادين الشـــقيقتين في مختلف 

مجاالت كرة القدم.
مرئـــي  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء   
بتقنيـــة التواصـــل عـــن بعـــد، والذي 
عقده رئيســـا االتحاديـــن البحريني 
واإلماراتـــي لكـــرة القـــدم، بحضـــور 
األميـــن العـــام لالتحـــاد البحرينـــي 
البوعينيـــن  إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة 
واألميـــن العـــام لالتحـــاد اإلماراتي 
لكـــرة القـــدم محمـــد عبـــدهللا هزام 

الظاهري.
 وفـــي بدايـــة اللقاء، أعـــرب رئيس 
اتحـــاد اإلمـــارات لكـــرة القـــدم عـــن 
خالص تهانيه لرئيس مجلس إدارة 
القـــدم؛  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
بمناســـبة انتهاء الموســـم الرياضي 
الحالـــي 2020-2019، مشـــيًرا إلـــى 
التـــي  المتعـــددة  النجاحـــات  أن 
تحققها كـــرة القدم البحرينية تأتي 
مـــن خـــالل قيـــادة حكيمة للشـــيخ 
علـــي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
لدفة االتحاد البحريني لكرة القدم، 
منوًها بجهـــود االتحاد التي أثمرت 
عـــن إنهاء الموســـم بنجاح في ظل 
األوضـــاع الراهنـــة. وأشـــاد الشـــيخ 
راشـــد بـــن حمـــد النعيمـــي بالجهود 
التـــي يبذلهـــا رئيس مجلـــس إدارة 
القـــدم؛  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
لتطويـــر الكـــرة البحرينيـــة، والتـــي 

اســـتطاعت تبـــوأ مكانـــة مرموقـــة 
الماضيـــة وشـــهدت  الفتـــرة  خـــالل 
تتويـــج المنتخـــب البحريني بلقبي 
 24 وخليجـــي   2019 آســـيا  غـــرب 

للمرة األولى في تاريخه.
 وأكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
اإلماراتـــي  ونظيـــره  القـــدم  لكـــرة 
الوطيـــدة  العالقـــة  اللقـــاء،  خـــالل 
التي تجمـــع االتحادين الشـــقيقين، 
مشـــيرين إلـــى اســـتمرار التنســـيق 
بينهما بمـــا يخدم الكـــرة الخليجية 
والعربية واآلســـيوية، عـــالوة على 
تفعيـــل ســـبل التعـــاون فـــي تبـــادل 
الخبرات الفنيـــة واإلدارية وتنظيم 
بالمنتخبات  الخاصـــة  المعســـكرات 
الوطنيـــة ولعـــب المباريـــات الودية 

الدولية.
 كما أشـــاد رئيس االتحاد البحريني 
االتحـــاد  بمبـــادرة  القـــدم  لكـــرة 
اإلماراتي على المســـتوى اآلسيوي 
مـــن خالل تقديم مســـاعدات طبية 
لدعم االتحادات اآلسيوية في ظل 
جائحـــة كورونـــا، منوًهـــا بالجهـــود 
التي يبذلها الشـــيخ راشد بن حميد 
النعيمـــي وإخوانه أعضـــاء مجلس 

إدارة اتحاد اإلمارات لكرة القدم.
 وناقـــش الطرفان خـــالل االجتماع 
المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر 
بنشـــاط كـــرة القدم فـــي كل اتحاد، 
ظـــل  فـــي  المتبعـــة  واإلجـــراءات 
الظـــروف الراهنـــة بمـــا يحقـــق بيئة 
آمنـــة لممارســـة نشـــاط كـــرة القدم 
االســـتثنائية  التوقـــف  فتـــرة  بعـــد 
واإلجباريـــة التـــي طالـــت النشـــاط 

خالل الفترة الماضي.

بحث التعاون بين االتحادين 
البحريني واإلماراتي

أحمد مهدي

أحمد مهدي | تصوير: خليل إبراهيم
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 التعامل مع 
التحديات طبًقا 

إلرشادات الفريق 
الوطني للتصدي 
لفيروس “كورونا”

“البراحة” مركز 
للتسوق والترفيه 

للعائالت من 
المواطنين 
والمقيمين

هبة محسن | تصوير: خليل ابراهيم

ــرى قطعت شــوطــا.. والــعــمــل “عـــن بــعــد” هـــزم “كــورونــا” ــ ــزت.. وأخ ــجـ أُنـ مــشــاريــع 
لطالما اشتهرت البحرين بكونها مركزا 
تجاريـــا واســـتثماريا حيويـــا عالميـــا، 
حيث انعكســـت هذه األهمية بوضوح 
في الكثير من المشاريع واالستثمارات 
التـــي نجحت البحرين فـــي اجتذابها، 
وتأتي جزر ديار المحرق كواحدة من 

أهم هذه المواقع.
جـــزر   7 مـــن  المحـــرق  ديـــار  تتكـــون 
اصطناعية تم تطويرها على مســـاحة 
إجمالية تصـــل لحوالـــي 12 كيلومترا 
مربعـــا وتتمتـــع بخـــط ســـاحلي مليء 
بالشـــواطئ الخالبـــة يصـــل طوله إلى 

40 كيلومترا.
لقـــد كان العمـــل فـــي تطوير مشـــاريع 
ديار المحرق يجري على قدم وســـاق 
قبل أن تداهم المنطقة والعالم جائحة 
فيروس كورونا والذي شـــل االقتصاد 
الدولـــي، والبحرين ليســـت اســـتثناء، 
مما جعل صحيفة “البالد” تتساءل عن 
مصير مشـــاريع ديار المحرق ونســـب 
االنجـــاز فيهـــا، لـــذا حملـــت الصحيفة 
استفســـاراتها إلـــى الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحرق، المهندس أحمد 
علي العمادي، ليطلع القراء بل وزبائن 
الشركة ومســـاهميها بآخر مستجدات 
األعمال في المشـــاريع الســـالفة الذكر، 

فإلى مضابط الحوار معه:

ما هي نسبة المناطق  «
الترفيهية في مشاريع “ديار 

المحرق”؟

المناطـــق  نســـبة  إجمالـــي  تبلـــغ 
المحـــرق”  “ديـــار  فـــي  االســـتجمامية 
حوالـــي 12 %، حيـــث تتألـــف مـــن 7 
% مناطق ترفيهية، و3 % شـــواطئ، 
المجتمعيـــة،  المراكـــز  قســـائم   % و2 
باإلضافـــة إلـــى المســـاحات المفتوحة 
وشـــواطئ الجزر الشـــمالية مـــن “ديار 

المحرق”.

ما مدى تأثير جائحة كوفيد -  «
19 في استمرارية األعمال في 

المشاريع القائمة؟.

المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  واجهـــت   -
تحديـــات عدة جـــراء جائحـــة كوفيد 
تـــم التعامـــل مـــع هـــذه  أنـــه  19 إال   -
التحديات طبًقا إلرشادات وتوجيهات 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، والتـــي تطلبـــت إيقاف بعض 
األعمـــال لفتـــرة مؤقتـــة. كمـــا واجهت 
مشـــاريع الشـــركة تأخـــر فـــي وصـــول 
اإلنشـــائية  والمـــواد  المعـــدات  بعـــض 
بســـبب إغالق بعض المصانـــع، وعدًدا 
مـــن العواقب اللوجســـتية من ضمنها: 
بـــطء حركة النقـــل والشـــحن. إضافة 
إلـــى ذلك، تســـببت إجـــراءات تقليص 
عـــدد العامليـــن، وطريقـــة العمـــل في 
القطاعات العامة والخاصة في التأثير 
علـــى نســـبة إنجـــاز المعامـــالت وعدم 
إنهائها في أوقاتهـــا المعتادة، وبفضل 

هللا ســـبحانه وتعالى، تم التغلب على 
هذه الصعوبات بتطور العمل عن ُبعد، 
التقنيـــة الســـتمرار  الحلـــول  وتوفيـــر 

األعمال.

ما نسبة اإلشغال في المدن  «
والمشاريع التي اكتمل إنجازها؟

لقـــد اكتملت المشـــاريع التالية بنســـبة 
:% 100

شـــهر  فـــي  النـــور”  “حـــي  مشـــروع 
أغســـطس 2016 ونســـبة إشغاله 100 

% تقريبًا. 
مشروع “حي الشروق” في شهر يوليو 
2017 ونسبة إشغاله 100 % تقريبًا. 

مشـــروع “ديرة العيون” في شهر مايو 
2019 ونســـبة إشـــغاله 100 % تقريبًا 

للوحدات السكنية الميسرة.

وماذا عن المشاريع الخدمية  «
في “ديار المحرق”؟ 

لقد تم االنتهاء من المشاريع الخدمية 

التالية في “ديار المحرق” بنسبة 100 
:%

مجمع “مدينة التنين البحرين”
جامـــع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 

خليفة.
وتـــم  النـــور”  في”حـــي  نـــور  مســـجد 

تسليمه في شهر مايو 2016.
المركز االجتماعي في”حي النور” وتم 

تسليمه في شهر مايو 2016.
في”حـــي  الرشـــيد  عائشـــة  مســـجد 
الشروق” وتم تســـليمه في شهر يناير 

.2018
المركز االجتماعي في “حي الشـــروق” 

وتم تسليمه في شهر يناير 2018.
بينما ال تـــزال المشـــاريع التالية تحت 
البراحـــة”، ومجمـــع  “ســـوق  اإلنشـــاء: 
“مراســـي جاليريـــا” مـــن “إيجـــل هيلـــز 
“مراســـي  لمشـــروع  المطـــور  ديـــار” 
بأعمـــال  البـــدء  تـــم  وقـــد  البحريـــن”. 
والمتوقـــع  العيـــون”  “ديـــرة  مســـجد 

تسليمه في النصف األول من 2021.

ماذا سيضيف مركز “سوق  «
البراحة” التجاري إلى ثقافة 

التسوق في البحرين؟ 

مشـــروع “ســـوق البراحـــة” هـــو مركـــز 
أبوابـــه  يفتـــح  والترفيـــه  للتســـوق 
للعائـــالت مـــن المواطنيـــن والمقيمين 
بمملكـــة البحريـــن باإلضافـــة للســـياح 
شـــأن  مـــن  العالـــم.  دول  جميـــع  مـــن 
مشـــروع “ســـوق البراحـــة” أن يصبـــح 
الوجهـــة األحـــدث للتســـوق والترفيه 
العائلـــي األصيـــل فـــي البحريـــن، فهو 
متمركـــز وســـط المجتمعات الســـكنية 
فـــي قلب مدينـــة “ديار المحـــرق”، كما 
ســـيعكس تصميمـــه الطابـــع المعماري 
لمملكـــة  العريقـــة  والثقافـــة  الفريـــد 
البحريـــن. ويتمتـــع المشـــروع بالعديد 
من المميـــزات التي ســـتجعله مختلًفا 
تشـــكيلة  يحتضـــن  كونـــه  ومتميـــًزا، 
متنوعة من محالت التجزئة مختلفة 

والمقاهـــي  والمطاعـــم  الخيـــارات، 
المتميـــزة. حيـــث ســـيضم 468 محال 
تجاريـــا و536 وحـــدة قابلـــة للتأجيـــر 
و6 أجهـــزة صـــراف آلـــي، و42 كشـــًكا، 
و20 مكتًبـــا،. باإلضافـــة لتوفر مواقف 
للسيارات تتســـع لحوالي 686 مركبة. 
مـــن المتوقـــع أن يفتح المركـــز أبوابه 
فـــي النصـــف األول مـــن 2021، حيث 
إضافـــة  البراحـــة”  “ســـوق  سُيشـــكل 
مميزة لمملكة البحرين كونه ســـيقدم 
خيارات تسوق متنوعة بما يخدم كل 
من األهالي القاطنين في مدينة “ديار 
المحـــرق”، وســـكان مملكـــة البحريـــن 
وزوار المملكة من أشقائنا الخليجيين 
والســـياح الزائريـــن، كمعلـــم للتســـوق 

والترفيه والسياحة على حٍد سواء.

حدثنا عن نسبة جاهزية مشاريع  «
“ديار المحرق”، والفترة الزمنية 

المقررة لالنتهاء من كل 
المراحل؟

التحتيـــة  البنيـــة  أعمـــال  لغـــت  ب- 
لمشـــروع “النسيم” نســـبة 13 % ومن 
المتوقـــع تســـليمها في شـــهر ديســـمبر 
أعمـــال  اكتملـــت  وفـــي حيـــن   .2021
“البـــارح”  لمشـــروع  التحتيـــة  البنيـــة 
بنســـبة 79 % ومـــن المتوقع تســـليمه 
فـــي شـــهر ديســـمبر 2020. واكتملـــت 
المرحلة األولى من مشـــروع “جيوان” 
بنســـبة 98 % ومن المتوقع تســـليمها 
فـــي الربـــع الحالي، في حيـــن اكتملت 
المرحلـــة الثانيـــة بنســـبة 90 % ومـــن 
المتوقـــع تســـليمها في شـــهر ديســـمبر 
2020، أمـــا بالنســـبة للمرحلـــة الثالثـــة 
للمشـــروع فقد اكتملت بنســـبة 57 % 
ومن المتوقع تسليمها في الربع األول 

.2021

12 % مناطق االستجمام بـ “ديار المحرق”... ومساحات مفتوحة

البـــدء بأعمـــال مسجـــــد “ديـــرة العيـــــون” والتسليــــــم فـــي النصـــــف األول مـــن 2021

100 % نسبة 
األشغال 

في عدد من 
المشاريع
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“^” تحاور المهندس أحمد العمادي



أنت متحمس ومتفائل جدا وتريد أن تستثمر 
هذا الحماس.

 اتصل بصديق مخلص اليوم وخطط معه للقيام 
برحلة.

ا على صحتك وابذل ما في وسعك  كن حريَصً
ا. لتبقى سليَمً

يدعوك اليوم إلى الحذر واالبتعاد عن مواجهة 
الزمالء.

من المحتمل أن تتعرف على شخص ما اليوم.

ال تتسرع وتمهل في اتخاذ قراراتك المصيرية.

قم بممارسة الرياضة من أجل إنقاص وزنك.

تبدو حساسا جدا، ولذلك لديك قدرة على فهم 
اآلخرين.

تتخذ قرارا مهما جدا يتعلق بعالقتك مع مديرك.

التعامل مع الزمالء بصدق يمنحك مزيدا من 
المصداقية.

فكر في مواصلة استثمار وقت أكبر في العمل. 

خطط للقيام برحلة لزيارة أماكن مختلفة في 
الصيف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

وجه الفنان ســعد لمجرد الشــكر للنجمة نبيلــة عبيد، بعد 
نشــر مقطــع فيديــو يســتعرض مشــاهد لها مــن فيلم 

“الراقصة والسياسي”، على أغنيته الجديدة “عدى الكالم”.
وقــال لمجرد “جزيل الشــكر لك مــدام نبيلة شــرف كبير 

وال يوصــف أن أغنيتي تتحط على مونتــاج من أروع لقطات 
تاريخك انتي فعال كنتي وســتظلي محبوبة الجماهير أشــكرك 

مرة أخرى على طيبة قلبك وتواضعك”. وكانت عبيد، قد شاركت جمهورها بمقطع 
فيديو جديد يستعرض مشاهد من فيلم “الراقصة والسياسي”.

نعى النجم أمير كرارة، والدة الشــهيد البطل أحمد صابر 
منســي، الذي استشــهد في 7 يوليــو 2017 أثناء أحداث 
الهجــوم على كمين البرث في ســيناء، والتي رحلت عن 

عالمنا يوم السبت.
وغرد كرارة عبر حسابه على تويتر، قائال “توفت إلى رحمه 

الله والــدة الشــهيد عقيد احمد منســي نســألكم الدعاء”. 
وكشف كرارة عن ردود الفعل التي تلقاها على مسلسله األخير “االختيار”، الذي 

عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا للغاية.

يبحــث النجم تامر حســني، عن وجهين نســائيين جديدين 
يجيــدا التمثيل والغنــاء إحداهن في مرحلة العشــرينات 
واألخرى في عمر المراهقــة، وذلك لبطولة فيلمه القادم، 
ويتكتم حسني عن اإلعالن بأي تفاصيل أخرى عن العمل.

والفيلم من إنتاج شقيقه األكبر حسام حسني، ويعد الفيلم 
الثاني التابع لشــركة الشــقيق بعد فيلم “مش أنا “ المنتظر 

عرضه في إجازة نصف العام الدراسي، ويشارك في اإلنتاج شركة سينرچي وشركة 
سكاي ليمت أحمد دسوقي.

وجوه نسائية جديدةوفاة والدة منسيسعد يشكر نبيلة
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تواصـــل قنـــاة “البحريـــن لـــول” عـــرض مســـرحيات األطفـــال الشـــهيرة، إذ 
ســـتعرض يـــوم الخميـــس المقبـــل 22 أكتوبر مســـرحية األطفـــال الكويتية 
“فدوة لك”، وذلك في تمام الســـاعة الخامســـة والنصف مســـاء. المســـرحية 
إنتـــاج 1984 وتأليف صالح الســـاير وإخراج مســـرحي عبدالعزيـــز الحداد، 
وإخراج تلفزيوني يوســـف حمودة ومن بطولة كل من: هدى حسين، سحر 

حسين، سمير القالف، سليمان العسعوسي، جاسم عباس وبدر السيفان. 
ولمحبـــي المباريـــات النادرة، ســـتعرض القناة يوم الخميـــس أيضا في تمام 
الساعة السابعة والنصف مساء مباراة إياب اعتزال الالعب سلمان شريدة 
العام 1978، بين نادي المحرق والعربي الكويتي واإلعادة يوم الجمعة في 

الثالثة والنصف صباحا.

مسرحية األطفال “فدوة لك” على “البحرين لوول”

19 أكتوبر

 2008
األمريكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
األســـبق الجمهـــوري كولن باول 
أوبامـــا  لبـــاراك  دعمـــه  يعلـــن 
مرشح الحزب الديمقراطي في 

انتخابات الرئاسة األميركية.

 1781
البريطانيون ينهزمون أمام األميركيين بقيادة واشنطن في معركة يوركتاو.

 1812
تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتاللها.

 1917

البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس.

 1935
عصبة األمم تفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا؛ بسبب غزو إثيوبيا.

 1954
جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجالء البريطاني عن مصر.

محرر مسافات

احتفلت النجمة إيما 
روبرتس بوصول 

عدد متابعيها إلى 6 
ماليين على صفحتها 
الخاصة بأحد مواقع 

التواصل. ووجهت 
روبرتس رسالة 
شكر لجمهورها 

ومتابعيها، إذ 
نشرت عبر 

صفحتها مقطع 
فيديو قصيرا 
لها، معلقة “6 

ماليين متابع؟ 
أحبكم جميًعا”.
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فاطمة سلمان: الفن خلق لي شخصية أخرى وقصًصا خاصة
توجــد دائمــا أشــياء تدفعنا للمضــي قدًما نحو األفضل، ومن المؤكــد أن لدعم األهل 
دور كبير لتحول هذه األشياء البسيطة إلى موهبة نتنافس بها ونشكل هوية خاصة 
بنا، الفنانة فاطمة ســلمان ُمدرســة في إحدى المدارس الخاصة حاصلة على شهادة 
بكالوريوس في الفنون الجميلة، شاركت في العديد من المعارض والمسابقات مثل 
معــرض تعابيــر، كما قدمت بهذا المعرض مجموعة من اللوحات التي تجســد حياتها 

النفسية واالجتماعية، في هذا للقاء السريع تحكي لنا قصتها مع الفن: 

 حدثينا عن بدايتك وشغفك بالرسم؟ «

منـــذ طفولتـــي وأنا أرســـم، تلقيت الدعم 
من عائلتي ومدرســـة التربيـــة الفنية في 
المرحلـــة االبتدائيـــة نبيلـــة الســـماك، وتم 
مركـــز  ورش  فـــي  للمشـــاركة  اختيـــاري 
الموهوبيـــن، وشـــاركت في مســـابقة األم 
والطفل من قبـــل وزارة التربية والتعليم 

في الصف السادس االبتدائي.
ما الموضوعات التي تفضلين رسمها؟ «

احب رسم اللوحات السريالية واللوحات 
الواقعيـــة، كل ما يوجد أمامي وأظن انه 
يمثلني ويعبر عن مشاعري أقوم برسمه. 

هل تٔاثرت شخصيتك بهذه الهواية؟ «

طبعـــا، تمكنت من خلـــق عالم جديد أجد 
نفســـي في كل زواياه، أنا ولوحاتي ومن 

أحب.
كيف تمكنت من الحصول على  «

مهارات فنية جديدة في الرسم؟

التغذيـــة البصريـــة مهمة جـــدا، فاالطالع 
علـــى أعمـــال الفنانين والمـــدارس الفنية 
المختلفـــة لهـــا تأثيـــر فـــي صقـــل موهبة 
الفنـــان، واختلفت حياتي منـــذ التحاقي 
بتخصص الفنـــون والتصميم في جامعة 
البحرين،   اكتســـبت من خبرة أســـاتذتي 
مهـــارات تغيـــر مجـــرى حياتـــي لألفضل، 
الهاشـــمي  ســـماء  بصمـــة،  أســـتاذ  لـــكل 
وجميلـــة الســـعدون لهمـــا دور كبيـــر فـــي 
جهودهـــم  بفضـــل  شـــخصيتي،  صقـــل 
أصبحت مســـتعدة لمواجهـــة الصعوبات 
في الحياة العملية، وعبد الرحيم شريف 
ســـاعدني فـــي صقل مهاراتـــي الفنية من 
الشـــخصيات  رســـم  فـــي  النواحـــي،  كل 
والمناظـــر الطبيعية والطبيعـــة الصامتة، 
وبعد تخرجي من جامعة البحرين تلقيت 
الدعـــم مـــن خليفـــة شـــويطر، وانضممت 
لمجموعة شـــويطر الفنية لالستفادة من 
المجموعـــة، والزلـــت  وأعضـــاء  خبراتـــه 

مســـتمرة معهـــم فـــي تحقيـــق أحالمـــي 
وأحالمهم كفريق واحد. 

ما الذي تحرصين على توافره في  «

لوحاتك قبل البدء بالرسم؟

أحـــرص أن تكون بصمتـــي موجودة في 
كل لوحة من لوحاتي.

ما اقرب لوحة ٕالى قلبك؟ «

ال أســـتطيع تحديـــد لوحة واحـــدة فقط، 
فكل عمل فني له قصة ومشـــاعر متعلقة 

بذاتي.

لقاء طالب اإلعالم: محمد حميدان
جامعة البحرين

محمد عساف وحال الترك يبدو أنهما على وشك التعاون الفني في عمل غنائي  «
جديد من المقرر طرحه قريًبا، إذ شوق الثنائي جمهور كل منهما بلقائهما 

أخيًرا داخل أحد استوديوهات التسجيل، ونشرا صورًا من هذا اللقاء.

حال نشرت عبر “ستوري االنستغرام”، صورة جمعتها بعساف، أثناء محاولتهما  «
التقاط صورة تذكارية على طريقة السيلفي، في أثناء وجودهما داخل استوديو 

التسجيل، وعلقت حال بترقب، وقالت “قريًبا”.

من جانبه نشر عساف عبر “الستوري”، مقطع فيديو قصير جًدا يجمعه  «
بالفنانة البحرينية الشابة، وعلق أيًضا بنفس التعليق “قريًبا”.

وبلقاء الترك وعساف أخيًرا، سيكون التعاون الفني األول بينهما، خصوًصا  «
وأنهما يتعاونان حالًيا مع نفس شركة اإلنتاج “بالتينوم ريكوردز” بحسب مجلة 

هي.

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يكشف كل منهما تفاصيل رسمية عن تعاونهما  «
الغنائي، إال أنه تردد أنهما لن يغنيان بمفردهما في أحدث اغانيهما المنتظرة، 
ومن المقرر أن يشارك في الدويتو بعض من نجوم برامج اكتشاف المواهب، 

كما أنه من المقرر أن تطرح األغنية في شهر نوفمبر المقبل، بعد االنتهاء من 
تسجيلها وكافة تفاصيلها، بحسب برنامج “ET بالعربي”.

اســتضاف برنامــج “وطنــي” بتلفزيــون البحرين وضمــن إحدى فقراتــه الفنان 
خالد الذوادي، أحد مؤسسي فرقة األخوة البحرينية، إذ طرحت عليه بعض 

األسئلة، وبشكل سريع وفيما يلي نستعرض األسئلة واألجوبة:

ما شعورك بعد أن تسلمت لقب  «
أفضل عازف جيتار في الشرق 

األوسط؟

شـــعور ال يوصف، خصوصا واني كنت 
أمثل وطني البحرين.

ما أكبر تحد واجهك في مسيرتك  «
الفنية؟

أكبـــر تحـــد لنـــا هـــو انتقالنا مـــن أغاني 
إلـــى  وغيرهـــا  كاألعـــراس  المناســـبات 

األغاني الخاصة بنا

ما أجمل صفة يمكن أن تكون في  «
اإلنسان؟

الوفاء.
ماذا تعني لك الموسيقى؟ «

كل شيء، بيتي وأهلي وحياتي.
لـــو كان اليوم الفنـــان الراحل علي بحر 

موجودا بيننا، ماذا تقول له؟
أقـــول له “أنت فخرنا يا بومحمد وانت 

األسطورة “.

من أكثر مطرب يعجبك غناءه؟ «

بكل تأكيد الفنان الراحل علي بحر.
إلى أي مدى تشعر بالفخر عندما تسمع 

الشباب يغنون ويعيدون أغانيكم؟
أشعر بالسعادة والفخر على اختيارهم.

ما أكبر لفتة أفرحتك سواء من  «
شخص عزيز عليك أو جهة معينة؟

من اخـــوي عـــادل جناحي أثنـــاء فترة 
مرضي.
ما العمل الذي تفتخر فيه؟ «

كل أعمالنا نفتخر فيها، لكن وان أردتم 
التحديد األلبوم األول، الذي فيه أغاني 
“أرجع”، “على غفلة” و” يادريتي”، وكان 

بمثابة نقلة بالنسبة لنا. 
من الداعم األول لك؟ «

الجمهور.
ما األغنية التي كنت تتمنى أن تكون  «

كاتبها أو ملحنها ؟

الكثير من األغاني.

ــى بـــــيـــــتـــــي وأهـــــــــلـــــــــي وحـــــيـــــاتـــــي ــ ــ ــق ــ ــ ــي ــ ــ ــوس ــ ــ ــم ــ ــ ال
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حال وعساف يتعاونان فنًيا ألول مرة



أعلنـــت مجموعـــة زين، عـــن تتويجهـــا بجائـــزة” أفضل 
عالمة تجارية” للعام 2020 في الحفل الســـنوي لتوزيع 

جوائز مؤسسة تليكوم وورلد.
وأفـــادت المجموعـــة أنها توجت بالجائزة للعام الســـابع 
علـــى التوالـــي فـــي الحفـــل االفتراضـــي الـــذي نظمتـــه 
فعاليـــات  تنظيـــم  تتولـــى  التـــي   Terrapinn مؤسســـة 
المؤتمر والحفل الســـنوي لجوائز تيليكوم وورلد، وهي 
الفعاليـــات التي تشـــهد تتويج أصحـــاب األداء المتميز 
في المجاالت الرئيســـية ذات الصلة بصناعة االتصاالت 
على مســـتوى أســـواق الشرق األوســـط، كما أنها تسلط 
الضـــوء علـــى الالعبيـــن الرئيســـيين الذين أســـهموا في 
جعـــل قطـــاع االتصـــاالت واحـــدًا مـــن أكثـــر القطاعـــات 

حيوية وديناميكية على مستوى العالم.
ومنـــذ أن أطلقـــت زيـــن عالمتهـــا التجاريـــة فـــي العـــام 
2007، فإنهـــا فازت بالعديد مـــن الجوائز بعد أن قدمت 
نفســـها كواحدة مـــن أقوى وأفضل شـــركات االتصاالت 
فـــي المنطقـــة من خـــالل تواجدهـــا في 8 بلـــدان، ومنذ 
ذلـــك الوقـــت ظلـــت العالمة التجاريـــة زيـــن ُمعترفا بها 
في أســـواق الشرق األوســـط وأفريقيا باعتبارها أفضل 

عالمـــة تجارية فـــي قطـــاع االتصاالت فـــي العديد من 
الفعاليات اإلقليمية والدولية.

وأثنـــت لجنـــة التحكيم على االســـتثمارات التي نفذتها 
مجموعة زين خالل العـــام األخير في تحديث وترقية 
الشـــبكات واالبتكارات التكنولوجيـــة، التي كان لها بالغ 
األثـــر في تحســـين تجربـــة العمالء، كما أبـــدت إعجابها 
بمشـــاريع االســـتدامة التـــي نفذتهـــا خالل هـــذه الفترة، 
وبمبادراتها المتربطة بالتطورات التكنولوجية وخاصة 
التســـويقية  الرقمـــي، وأيضـــا بحمالتهـــا  القطـــاع  فـــي 
المبتكـــرة عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، التـــي 
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  مخيلـــة  أســـرت  بأنهـــا  وصفتهـــا 

المتابعين والمهتمين.

تـــم االحتفال أخيًرا، فـــي إطار المبادرات المســـتمرة التي 
تطلقها شـــركة إبراهيم خليل كانو ســـعًيا منها نحو تفعيل 
الشراكة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الوطنية، بتخريج 
مجموعـــة من طلبـــة “برنامج التلمـــذة المهنية في إصالح 
وصباغـــة هياكل الســـيارات”، الذي أنجز تنفيـــذه بالتعاون 

مع مدرسة الجابرية الصناعية للبنين.
ويأتي هذا البرنامج المتميز كإحدى المبادرات المجتمعية 
للشـــركة، والتـــي تهـــدف إلـــى تأهيـــل الطلبـــة البحرينيين 
وتمكينهـــم من اكتســـاب مجموعة من المهـــارات الخاصة 
التـــي يتطلبها ســـوق العمل، والتي ســـيصبحوا من خاللها 
مؤهلين للحصول على فرص وظيفية واعدة. واســـتغرق 
البرنامج مدة عامين كاملين، إذ تم تنفيذ الجانب النظري 
منـــه بالتعـــاون مع مدرســـة الجابريـــة الصناعيـــة، ومن ثم 
قامـــت الشـــركة بتنفيـــذ التدريـــب العملي بمركـــز إبراهيم 

خليل كانو للتدريب.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتدب 
بالشـــركة طالل كانو، أن هـــذا البرنامج جاء ليعكس رؤية 
الشـــركة التي تهدف إلـــى تنمية المواهـــب المحلية ودعم 
الكـــوادر الوطنية، قائاًل “نفتخر في شـــركة إبراهيم خليل 

كانـــو بدورنا كشـــريك أســـاس في بنـــاء المجتمـــع، كما أننا 
نؤكـــد علـــى مواصلـــة االســـتثمار فـــي الشـــباب البحريني، 
وذلك من خالل المشـــاركة بالخبرات وأفضل الممارســـات 
العمليـــة. فنحن فخورون بالثقة التي ُمنحناها للمســـاهمة 
في إعداد منهج دراســـي متخصـــص في إصالح وصباغة 
هياكل السيارات لكي يتم تدريسه في المدارس الوطنية. 
ومـــا نشـــهده اليـــوم مـــن تخريج مجموعـــة مـــن المواهب 
البحرينيـــة الواعدة ما هو إال ثمـــرة مجهوداتنا المتواصلة 
والدعـــم الـــذي تلقينـــاه مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم 

لالرتقاء بقطاع التدريب التقني”.

Terrapinn للعام الســابع في حفــل افتراضي نظمتــه للبنيــن الصناعيــة  الجابريــة  مدرســة  مــع  بالتعــاون 
تتويج “زين” بجائزة” أفضل عالمة تجارية 2020” “إبراهيم كانو” تخرج طلبة في “التلمذة المهنية”
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الشـــرق  رينـــرز  شـــركة  احتفلـــت 
األوسط، الشـــركة البلجيكية الرائدة 
في مجال أنظمـــة األلمنيوم ومقرها 
اإلقليمي بالبحريـــن، بيوم الُمهندس 
البحريني تقديًرا وامتناًنا لمهندسي 
رينـــرز لما قدموه طوال فترة عملهم 
بالشركة. وتضم شركة رينرز الشرق 
األوســـط 25 ُمهندســـا، 14 مهندســـا 
البحرينيـــة،  الكفـــاءات  مـــن  منهـــم 
والتـــي ســـاهمت علـــى مـــر الســـنين 

بتعزيز الموقع الريادي للشركة. 
المديـــر  قـــال  الُمناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي للشـــركة، علي خلـــف “لقد 
دأبت شـــركة رينرز الشـــرق األوسط 
المهنـــدس  بيـــوم  االحتفـــال  علـــى 
يأتـــي  والـــذي  ســـنويًا  البحرينـــي 
الهندســـة،  مهنـــة  منتســـبي  لتكريـــم 
وهـــو ما يعكس مدى تقدير المجتمع 
لـــدور المهندس البحريني في شـــتى 
التخصصات، وهـــو تتويج لما حققه 
من إنجـــازات علـــى صعيـــد التنمية، 
للمملكـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  وتعزيـــز 
مســـتوى  رفـــع  فـــي  والمســـاهمة 

االقتصاد المحلي”.

“رينرز” تحتفل بيوم المهندس البحريني

حصريــة نقديــة  جوائــز  علــى  أســبوعية  ســحوبات 

ابتــداء مــن الســبت 24 أكتوبر ولغايــة اإلثنيــن 30 نوفمبر

“بنفت بي” تكافئ مستخدمي التطبيق

“فورسيزونز البحرين” يدعو لالستمتاع بشاي “الخريف”

أعلنت شركة بنفت، عن إطالق حملة جديدة تكافئ مستخدمي تطبيق 
“بنفــت بي” الذين يســددون قيمة معامالتهــم الُمرتبطة بصرف األموال 
والتحويالت الدولية بواســطة التطبيق، وذلك -عبر نخبة من شــركات 

الصرافة الشهيرة بالمملكة.

انطلقـــت الحملة الجديدة ببداية شـــهر 
أكتوبـــر الجـــاري، وهي تتيـــح لجمهور 
مستخدمي تطبيق “بنفت بي” الفرصة 
للتأهـــل في الســـحب األســـبوعي على 
3 جوائـــز نقديـــة تبلـــغ قيمـــة كل منهـــا 
$100 دوالر، عنـــد اســـتخدام التطبيق 
صـــرف  معامـــالت  إلنجـــاز  للدفـــع 
وتحويـــل األمـــوال لـــدى أفـــرع كل من 
شـــركة الزنـــج للصرافـــة وإن إي ســـي 
للصرافـــة. وســـيحظى العمـــالء بفرص 
أكبـــر للفوز بإحـــدى جوائز الحملة، عند 
زيـــادة المبالـــغ المدفوعـــة للصـــرف أو 

للتحويالت الدوليـــة من خالل تطبيق 
“بنفت بي”.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر العـــام 
المســـاعد للتســـويق واالبتكار بشـــركة 
بنفـــت، نزار معـــروف “إنه لمـــن دواعي 
حمالتنـــا  أحـــدث  نطلـــق  أن  ســـرورنا 
التـــي تهـــدف لمكافئة العمـــالء األعزاء 
علـــى إتمـــام عمليـــات الدفـــع  لمختلف 
الصرافـــة  خدمـــات  فـــي  معامالتهـــم 
بهـــم  الخاصـــة  الماليـــة  والتحويـــالت 
باســـتخدام تطبيق “بنفت بـــي. ويأتي 
تدشين هذه الحملة تأكيًدا على سعينا 

المتواصل لتحفيز التحول الرقمي في 
كافـــة التعامـــالت الماليـــة، جنًبا لجنب 
مع تشـــجيع الجمهـــور على اســـتخدام 
الحلـــول المالية غير النقدية في جميع 
جوانـــب حياتهـــم. ولـــذا، فإننـــا نتطلـــع 
لحصـــد نجاح الحملة، ونجـــدد التزامنا 
بمواصلة بذل أفضل الجهود لتحســـين 

الماليـــة  المعامـــالت  إنجـــاز  وتبســـيط 
الكـــرام”.  العمـــالء  تطلعـــات  ومواكبـــة 
وأضاف: “نشكر شـــركاءنا في شركات 
الصرافة  وتحويل األموال المشاركين 
فـــي هذه الحملـــة التوعوية ونأمل في 
إتاحـــة الخدمة بالمؤسســـات المتبقية 
غير المشاركة خالل الفترات القادمة”.
ُتقام ســـحوبات حملة بنفت على مدى 
أربعة أسابيع طيلة شهر أكتوبر، حيث 
ســـيتم خاللهـــا اإلعـــالن عـــن 12 فائـــًزا 
لحيـــن موعـــد انتهائها. وتســـعى بنفت 
عبـــر هـــذه الحملة لرفع وعـــي الجمهور 
حول وســـائل الدفع الرقمية، وذلك من 
منطلـــق حرصهـــا على توجيـــه العمالء 
لالستفادة من خدمات وحلول تطبيق 
“بنفـــت بي” ونقل تجربة الدفع الرقمي 

لديهم إلى مستويات جديدة.

خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  دعـــا 
البحرين ضيوفه لالســـتمتاع بتجربة 
شـــاي بعـــد الظهيـــرة المســـتوحى من 
لفصـــل  الموســـمية  الفواكـــه  أنـــواع 
الخريف، من إعداد شـــيف الحلويات 
بوكلـــي، وذلـــك  والمخبـــوزات عمـــاد 
ابتـــداء من يوم الســـبت الموافق 24 
أكتوبـــر ولغاية يـــوم اإلثنين الموافق 

30 نوفمبر.
واســـتمتعوا بنسمات الخريف العليلة 
لموســـم  الظهيـــرة  بعـــد  شـــاي  مـــع 
الخريف، في الجلســـات الخارجية أو 

الداخلية.
ونكهـــات  ألـــوان  مـــن  والمســـتوحاة 
الموســـم، قائمـــة غنيـــة بألـــذ النكهات 
المفضلـــة لفصل الخريف مثل حبوب 

الفانيليـــا والكراميل وفاكهة الكمثرى 
الطازجـــة وأنـــواع التوت الموســـمية 

أنـــواع  قائمـــة  وتشـــمل  واليقطيـــن. 
الكعـــكات أو المخبـــوزات الموســـمية 

فطائر اليقطين بعجينة البندق واللوز 
وكعـــك التوت األســـود بالشـــوكوالته 
وتـــارت الكمثـــرى بالكراميـــل بجانب 
الخفيفـــة  السندويشـــات  أنـــواع 
وســـكونز طازجـــة تقدم مـــع الكريمة 

ومربى المشمش والتين.
وتتوافر مجموعة واسعة من أنواع 
الشـــاي لالختيـــار، من بينها: الشـــاي 
األخضـــر وشـــاي الياســـمين وأنواع 
أخرى. وتجربة شـــاي بعـــد الظهيرة 
مثيـــل  ال  التـــي  الخريـــف  لموســـم 
لهـــا لشـــخصين بســـعر 26.5 دينـــار، 
وتشـــمل السندويشـــات والحلويات 
 31 أو  والشـــاي  الكعـــكات  وأنـــواع 
دينارا شاملة لمشروبين من العصير 

الفوار إضافة لما سبق.
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نزار معروف

“اإلثمار” يطلق عروض تمويل فلل دانات اللوزي
أطلق بنك اإلثمار، عروضا تمويلية خاصة للمستفيدين من برنامج “مزايا”، 
والراغبيــن في شــراء فلل بمشــروع دانــات اللوزي الواقع فــي مدينة حمد. 
وصمــم هــذا التمويــل للمســتفيدين من برنامــج مزايا، وهــو برنامج تمويل 
الســكن االجتماعــي للبحريــن، الذي يهــدف إلى مســاعدة المواطنين الذين 

تنطبق عليهم المعايير لشراء أول منزل لهم. 

وإن مشـــروع دانات اللوزي مقام على 
مســـاحة تبلغ 107 ألف متر مربع ويقع 
غرب مدينـــة حمد بالقـــرب من بحيرة 
طبيعيـــة. ويضـــم المشـــروع 303 فيال 
ومركـــًزا للفعاليات االجتماعية وقد تم 
إنشـــاؤه بالتعاون بين وزارة اإلســـكان 
وبنك اإلســـكان خصوًصا للمستفيدين 

من برنامج مزايا.
وعبر وزير اإلســـكان باســـم الحمر، عن 
ســـعادته بامتـــداد التعـــاون مـــع “بنـــك 
اإلثمار” ليشـــمل تمويل شراء مشروًعا 
التـــي  “الدانـــات”  مشـــاريع  مـــن  آخـــر 

يقيمهـــا بنـــك اإلســـكان لتلبيـــة الطلـــب 
على المســـاكن خصوًصا للمســـتفيدين 
مـــن الخدمات اإلســـكانية التي تقدمها 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  اإلســـكان،  وزارة 
برنامج “مزايا” الذي اســـتطاع أن يلبي 

الكثير من الطلبات اإلسكانية.
التركيـــز  “أن  علـــى  الوزيـــر  وأكـــد 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  علـــى 
كاستراتيجية تدعم الجهود الحكومية 
الخدمـــات  توفيـــر  مســـاعي  فـــي 
اإلســـكانية للمواطنين، كما وُنثمن دور 
البنـــوك المشـــاركة فـــي برنامـــج مزايـــا 

لشـــراء المواطنيـــن لمنازلهـــم الخاصة 
ضمـــن العروض الســـكنية التي تنطبق 
عليهـــا معايير البرنامج، والتي تعد من 

األسباب الرئيسة في نجاح مزايا”.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك اإلثمار 
أحمـــد عبدالرحيـــم “تســـعدنا شـــراكتنا 
مـــرة أخرى مع كل من وزارة اإلســـكان 
وبنـــك اإلســـكان لمســـاعدة المواطنين 
علـــى شـــراء أول منـــزل لهـــم فـــي هذا 
المشروع الجديد والمتميز. إن مشروع 
دانات اللوزي هو مشروع سكني صمم 
بتحقيـــق  البحرينيـــة  لألســـر  للســـماح 
االستقرار االجتماعي من خالل فرص 

توفرها هذه المشاريع السكنية بأسعار 
معقولة وجودة عالية”. 

“كبنـــك تجزئـــة  وأضـــاف عبدالرحيـــم 
اإلثمـــار  بنـــك  يـــدرك  رائـــد،  إســـالمي 
أهميـــة الـــدور الـــذي يجـــب أن يؤديـــه 
في المجتمع. وسيســـتفيد المواطنون 
الراغبون في شـــراء فلل دانات اللوزي 
مـــن الحلـــول التمويليـــة الخاصة التي 

نقدمها خصوًصا لهم”.
وبدوره اشارمدير عام بنك اإلسكان 
“ان  إلـــى  عبـــدهللا   خالـــد  الدكتـــور 
إقبـــال القطـــاع الخـــاص متمثـــال في 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  اإلثمـــار  بنـــك 
الميســـر  العقـــاري  التمويـــل  توفيـــر 
المســـتفيدين  للمواطنيـــن  والســـريع 
مـــن الخدمـــات اإلســـكانية وتوفيـــر 

الخاصـــة،  التمويليـــة  العـــروض 
توجـــه يدعم بشـــكل مباشـــر الجهود 
الحكومية ممثلة في وزارة اإلسكان، 
الخدمـــات  علـــى  الطلـــب  لتلبيـــة 
الوقـــت  فـــي  يلبـــي  اإلســـكانية كمـــا 
نفســـه احتياجات الجيل الجديد من 
األســـر البحرينية الراغبة في امتالك 

المسكن المالئم”.

خاصة للمستفيدين 
من برنامج “مزايا”

أحمد عبد الرحيم خالد عبداللهوزير اإلسكان
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المسجد الحرام يستقبل المصلين بعد 7 أشهر
أعلنت السعودية، أمس األحد، السماح للمواطنين والمقيمين 
بمكــة  الحــرام  المســجد  فــي  الصــاة  بــأداء  المملكــة  داخــل 

المكرمة، وذلك للمرة األولى خال 7 أشهر.
ويأتي ذلك مع بدء السلطات السعودية تنفيذ المرحلة الثانية 
مــن العــودة التدريجية ألداء العمرة والزيارة، إذ شــرعت في 
اســتقبال المعتمريــن مــن المواطنيــن والمقيميــن مــن داخــل 

المملكة، حسبما أعلنت وكالة األنباء السعودية )واس(.
وبحســب الخطــة التنفيذيــة التــي وضعــت من قبــل الجهات 
الحكوميــة، ستشــهد المرحلــة الثانيــة لعودة العمــرة والزيارة 
أعــدادا أكبــر مــن المرحلــة األولــى، تصل إلــى 15 ألــف معتمر 
و40 ألــف مصــل فــي اليــوم الواحــد كحــد أقصى. وسيســمح 
للمواطنيــن والمقيميــن بــأداء مناســك العمــرة بنســبة 75 % 
من الطاقة االســتيعابية، التــي تراعي اإلجراءات االحترازية 
الصحية للمســجد الحرام. وســيخصص لكل فوج 3 ســاعات 
فقــط إلتمــام مناســك العمــرة، كما سيســمح لهــم بالصاة في 
الروضــة الشــريفة وفــي المســجد النبوي والســام على النبي 
بنسبة 75 % من الطاقة االستيعابية التي تراعي اإلجراءات 

االحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وكشــفت آخر اإلحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج 
والعمــرة أن عــدد المعتمريــن فــي المرحلــة األولــى وصل إلى 

54 ألفــا، بلغــت نســبة رضاهــم عــن الخدمــات المقدمــة 94 
%، مؤكــدة عــدم رصــد أي حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا 
في كامل المرحلة. وأشــارت الوزارة إلى أن متوســط وقت 
أداء العمــرة بدايــة مــن نقطــة التجمــع وحتــى العــودة إليها 
وصل إلى ساعة و42 دقيقة تقريبا، وسجل متوسط وقت 
الطــواف 19 دقيقــة. وبلغت عدد التصاريــح التي أصدرتها 
الــوزارة ألداء مناســك العمــرة إلــى أكثــر مــن 600 ألف، في 
حيــن وصلــت عــدد تصاريح الصــاة في الحــرم المكي إلى 
أكثر من 155 ألفا، أما التصاريح الصادرة للسام على النبي 
فتجاوزت 21 ألفا، فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة للصاة 

في الروضة الشريفة أكثر من 30 ألفا.

رغــم أن فيتاميــن “د” قابل للذوبان 
فــي الدهــون، ويلعــب العديــد مــن 
األدوار الحيوية في جسد اإلنسان، 
إال أنــه أصبــح فــي واجهــة األخبــار 
الصحيــة في اآلونــة األخيرة بعدما 
دوره  حديثــة  دراســات  أظهــرت 
الكبير في مكافحة فيروس كورونا 

المستجد “كوفيد - 19”.
ويقول موقع “هيلث الين” الصحي: 
إن فيتامين “د” مهم للغاية بالنسبة 
الــذي  المناعــي،  الجهــاز  لتقويــة 
يســبب  الــذي  للفيــروس  يتصــدى 

مرض “كوفيد - 19”.
وجــود  أن  األبحــاث  وأظهــرت 
فيتاميــن  مــن  جيــدة  مســتويات 
يســاعد  اإلنســان،  جســد  فــي  “د” 
جهــاز  صحــة  علــى  الحفــاظ  فــي 
المناعة ويحمي من أمراض الجهاز 
التنفســي عموما، وبالتالي التصدي 

بصورة أفضل الوباء.

فيتامين “د” 
يتحدى فيروس 

كورونا
شــفافة  صناديــق  فــي  النمــل  يركــض 
ويوفــر  ســنغافورة،  فــي  متجــر  داخــل 
المســتعمرات وكل التجهيــزات الازمــة 
ذات  الحشــرات  هــذه  فــي  للراغبيــن 

األرجل الست كحيوانات أليفة.
الماضــي  يــي فــي ينايــر  ودشــن جــون 
متجره “جاست آنتس” )نمل فقط(، وهو 
أول محل في ســنغافورة مخصص لبيع 
هــذه الحشــرات، محــواًل هوايتــه التــي 
كان يخصص لها جزًءا من اهتمامه إلى 

مهنة يكرس لها كل وقته. 
بهــذه  اهتمامــه  الســنغافوري  طــور 

الحشــرات بعدمــا تلقــى بعــض العينــات 
تــرك  مــا  وســرعان  صهــره.  مــن  هديــًة 
وظيفتــه كمندوب مبيعــات إلكترونيات 

لكي يتفرغ إلطاق متجره.
النمــل  فــي  األربعينــي  الرجــل  ويــرى 
“حيوانات رحيمة وتحب الغير” وتتمتع 
بـــ”روح قتاليــة”، ويأمــل فــي أن يصبــح 

متجره مقصًدا لعشاق النمل اآلخرين.
وقــال لوكالــة “فرانــس بــرس”: “أريد أن 
أجعــل هــذا المحــل مكاًنــا يجتمــع فيــه 
النــاس ويتبادلــون معارفهــم وخبراتهــم 

في تربية النمل”. 

متجر في سنغافورة لبيع النمل.. كحيوانات أليفة

سائحون يلتقطون صورا على جسر للمشاة شاهق 
االرتفاع في وسط موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مشــاهير  نظمــه  مــزاد  انطلــق 
األميركيــة  الريــف  موســيقى 
)كانتــري(، والــذي يهــدف إلــى 
والتبرعــات  األمــول  جمــع 
تلــك  فــي  عامليــن  لصالــح 
جائحــة  تســببت  الصناعــة، 
المســتجد  “كورونــا”  فيــروس 

في تدمير مصادر رزقهم.
المغنيــة  مــن  كل  وتبرعــت 
ســويفت،  تايلــور  األميركيــة، 
برادلــي  األميركــي،  والممثــل 
بغيتــاره  إربــان  وكيــث  كوبــر، 
دار  تنظمــه  الــذي  للمــزاد 
“كريســتيز” للمزادات، بحســب 

مجلة “بيبول” األميركية.
ســويفت  تايلــور  واختــارت 
أن تضــع توقيعهــا علــى غيتار 
جيبسون أســود اللون تبرعت 
بــه، وعزفــت عليــه أثنــاء أداء 
أغنيتهــا الجديدة “بيتي” ألول 

مرة في شهر سبتمبر.
وُيعرض غيتار تايلور سويفت 
الريشــات  مــن  مجموعــة  مــع 
المصنوعــة خصيصــا للمغنيــة، 
والتي يمكن أن تحصد ما بين 

25 ألفا إلى 40 ألف دوالر.
كمــا طــرح فــي المــزاد الغيتــار 
اإللكترونــي الــذي عــزف عليه 
برادلــي كوبــر أثنــاء أدائه دور 
مغني موســيقى كانتري شهير 
 ”A Star is Born“ فــي فيلمــه
إنتاج عام 2018، وذلك بســعر 
يقــدر بمــا يتــراوح بيــن 2000 

و4 آالف دوالر.
 29 فــي  المــزاد  وســينتهي 
وتذهــب  الجــاري،  أكتوبــر 
أرباحــه إلى صندوق مســاعدة 
المتضرريــن مــن )كوفيــد19-( 
موســيقى  ألكاديميــة  التابــع 

الريف )كانتري(.

قتلــت طفلــة أميركيــة تبلــغ مــن العمر 3 
ســنوات والدهــا بإطاق رصاصــة قاتلة 
علــى رأســه، لكــن بــكل تأكيــد لــم يكــن 
األمــر متعمــدا. وذكــرت شــبكة “فوكس” 
الطفلــة  أن  األحــد،  أمــس  األميركيــة، 
كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة 
والدهــا، وهنــاك كانت تلهو بســاح ناري 
صــوب  النــاري  العيــار  انطلــق  وفجــأة 
الوالــد، الــذي وجدتــه الشــرطة مضرجــا 

بدمائه على مقعد القيادة.
وقالت شــرطة الوالية إنها ألقت القبض 
حينهــا،  الســيارة  فــي  كان  رجــل  علــى 
الخطــأ  القتــل  تهمتــي  إليــه  ووجهــت 

وحيازة ساح ناري غير شرعي.
األب  فــإن  إعاميــة،  تقريــر  وحســب 
المقتــول، وامــرأة أخــرى كانــت معه في 
الســيارة، اصطحبا معهما رجل من أجل 
إيصالــه إلــى منــزل، وجلــس الرجــل في 

المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

لعبة تتحول 
لـ”كارثة”.. والجاني 

بعمر 3 سنوات
إلــى إطــاق  بــادرت فنانــات جزائريــات 
مبــادرة للتوعيــة بالعنف ضــد المرأة، في 
تفاعل مع الضجة التي هزت الرأي العام، 
مروعــة  جرائــم  توالــي  بســبب  مؤخــرا، 
أودت بحيــاة فتيــات تعرضن لاغتصاب 

والقتل العمد.
وقالــت نجمــات الجزائر “نحــن الممثات 
متحــدات ضد ظاهرة قتل النســاء وضد 
كل أشكال العنف الممارس عليهن، ندعو 
الجميــع لاتحــاد والتضامــن لوقــف هــذا 

العنف”.
ومــا زالــت حكايــة جثــة الفتــاة “شــيماء” 
التــي عثــر عليهــا متفحمــة فــي محطــة 
وقــود مهجــورة شــرقي الجزائــر، تتصدر 

األحداث في الجزائر.
وفي خطوة لكسر حاجز الصمت، خرجت 
عشــرات النســاء في مظاهــرات بمختلف 
أنحاء الباد، للمطالبة بالقصاص لشيماء 
وإكــرام وأميــرة ورزيقــة، وهــذه أســماء 

لفتيات قتلن بدم برد في الجزائر.

تايلور سويفت تتبرع لصالح متضررين من كورونا“جميالت الجزائر” ينتفضن ضد أبشع جريمة

ويأتي تحرك الفنانات الجزائريات بينما تواصل المحكمة الجزائرية التحقيق في فصول الجرائم البشعة، ومن 
داعمي هذه المبادرة، الفنانة الجزائرية الشهيرة، بهية راشدي والممثلة نجية لعراف وإيمان نوال وعديلة بن 
ديمراد وسهيلة معلم وسليمة عبادة، إلى جانب أخريات وقفن متشحات باألسود في لقطة تعبر عن حجم 

الحزن الذي يخيم على القلوب وسط أخبار الدم.
 تايلور سويفت

وّثقــت إحدى كاميــرات المراقبة 
ســيدة عراقية وهــي تقوم برمي 
طفليهــا بنهــر دجلــة، فــي جريمة 
فــي  العــام  الــرأي  هــزت  بشــعة 

العراق.
وقــال نشــطاء إن مــكان الحادثة 
يربــط  الــذي  األئمــة،  جســر  هــو 

بيــن منطقتــي الكاظمية واألعظميــة المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد. وتداول رواد 
مواقع التواصل االجتماعي الفيديو، الذي يبدو أنه تم تصويره مســاء يوم الجمعة، 
حيــث قــال بعضهــم إنه لســيدة أقدمت على فعلتها بســبب خافات مــع طليقها والد 
الطفلين. على إثر ذلك، قامت قوات األمن بالقبض على الســيدة، التي اعترفت بعد 

التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خافات مع طليقها.
كمــا انتشــر فيديــو مؤثر لوالــد الطفلين من موقــع الحادثة، حيــث كان يبكي بصوت 

عال على طفليه، بينما كانت فرق اإلنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.

هزت الرأي العام .. أم ترمي طفليها في نهر دجلة

عودة الصالة في المسجد الحرام بعد 7 أشهر
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هل نخلق من المنهج مادة أكثر تشويًقا؟
Û  إحــدى المحطــات المهنيــة التــي طالمــا أحببتها بــل يمكنني القــول إني عشــقتها والتزال

تمثــل لــي المهنــة األكثــر جاذبيــة بعــد العمــل اإلداري هــي مهنــة التدريس التي مارســتها 
ألكثــر مــن عشــر ســنوات تدرجت خاللها مــن المرحلــة االبتدائية إلى اإلعداديــة وآخرها 

المرحلة الثانوية.
Û  أســتطيع القــول إن أهــم التحديات التي تواجه المعلم ليــس فقط مدى تمكنه من المادة

العلميــة التــي يدّرســها وإنمــا التحدي الحقيقي هو كيفية إيصال هــذه المادة إلى طالبه. 
أقصــد هنــا مــدى إلمــام المعلم بطــرق التدريس المناســبة لكل مادة ولــكل مرحلة عمرية، 
حيــث يســتطيع أن يجعــل المنهــج الدراســي مــادة مشــوقة للطالب ويســهل عليــه فهمه 

واستيعابه.
Û  أســتذكر فــي هــذه المناســبة مقولــة كان يكررهــا علينــا أحــد المحاضرين خالل دراســتنا

الجامعيــة، كان يقــول إن الكتــاب المدرســي مــادة جامــدة ال حيــاة فيها والمعلــم الناجح 
والماهــر هــو مــن يبعث الروح في تلك المادة ويقدمها للطالب بأســلوب مشــوق وجاذب 
بحيث يجد هذا الطالب نفســه يشــارك معلمه في تقديم وشــرح المادة وطرح األســئلة. 

هذا هو التحدي في رأيي.
Û  فــي هــذا المســاق يقول د.غازي القصيبــي رحمه هللا “ال يمكن للمــادة أن تكون مفيدة ما

لم تكن مشوقة وال يمكن أن تكون مشوقة ما لم تكن مبسطة وال يمكن أن تكون مفيدة 
ومشــوقة ومبســطة ما لم يبذل المعلم أضعاف الجهد الذي يبذله الطالب”. انتهى. إليك 

سيدي القارئ هذا الموقف الذي ربما يعكس ما ورد آنًفا.
Û  خــالل فتــرة تدريســي للغــة اإلنجليزيــة في المرحلــة الثانوية كنا نســتعير بعــض األفالم

التعليميــة مــن أحــد المعاهــد األجنبيــة المتخصصــة فــي تدريــس هــذه اللغــة ونعرضهــا 
لطالبنــا. كنــا نراعــي أن تكــون تلــك األفــالم تحاكــي مســتوى الطــالب وتقدم لهــم المادة 
العلمية بأســلوب مبســط ومشــوق وعملي. أســهمت تلك التجربة في زيادة شغف الطلبة 
لتعلــم اللغــة، ودفــع هــذا الشــغف بعضهــم إلــى إصــدار مجلــة حائــط لــرواد ما كنا نســميه 
بالنــادي اإلنجليــزي فــي المدرســة والــذي كان يرتاده الطلبــة في أوقــات فراغهم، إضافة 

إلى إلقاء الكلمات في طابور الصباح وأنشطة أخرى.
Û  في هذا اإلطار يقول د.القصيبي ’’إن المدرس الذي يســتطيع تبســيط المنهج يفتح أمام

الطالــب آفاًقــا جديــدة مــن المعرفة ويحثه على االســتزادة منها‘‘. انتهى ما رأيك ســيدي 
القارئ؟
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