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المنامة - بنا

صرحـــت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف، بأنـــه فـــي إطـــار 
المتابعة لقرار فتح المســـاجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية وفًقا 
للمســـتجدات، وبنـــاًء علـــى ما ارتـــآه المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
بالموافقة على االستمرار بالتدرج في فتح المساجد، بفتحها لصاة الظهر، 
وبعد التنســـيق مـــع األوقافيـــن الســـنية والجعفرية، دحســـب االحتياطات 
االحترازية الصحية المسبقة في ضوء توصيات الفريق الوطني لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد19-(، دتقرر فتح المساجد لصاة الظهر يوم األحد 
الموافـــق 8 نوفمبر 2020؛ لضمان اســـتكمال التحضيـــرات الازمة لتطبيق 

آلية التعقيم واالنتهاء من تهيئة المساجد.

“العدل”: تطبيق االحتياطات الصحية 
لفتح المساجد لصالة الظهر 8 نوفمبر

)١٣(

منع تولي األجانب منصب مدير توظيف بشركات الحكومة

وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن 
عـــدم تولـــي األجانـــب لمنصـــب مديـــر المـــوارد 
البشـــرية فـــي الجهـــات الحكوميـــة أو الهيئـــات 
والشـــركات المملوكـــة للدولـــة أو التـــي تســـاهم 
فيهـــا الدولـــة بأكثر مـــن 50 % مـــن رأس المال، 
كمـــا مـــرر المجلس في جلســـته أمـــس الثاثاء 

االقتراح برغبة بشـــأن رفع نســـبة البحرنة لـ 95 
% فـــي الشـــركات التـــي تملـــك الحكومـــة فيها 

حصة 50 % فأكثر، في 3 سنوات.
وقال النائب خالـــد بوعنق “إن الحكومة تمتلك 
نســـبا كبيـــرة فـــي الشـــركات كالشـــركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز التـــي تمتلكهـــا بنســـبة 100 %، 

وشـــركة نفـــط البحريـــن بابكو بنســـبة 100 %، 
وشـــركة تطويـــر البتـــرول 100 %، فـــي حيـــن 
 %  75 بنســـبة  البحريـــن  غـــاز  شـــركة  تمتلـــك 
وشركة بنا غاز 100 % وشركة وقود الطائرات 

.% 100
وتابع أن نسب البحرنة في هذه الشركات أقل، 
إذ إنها 72 % في شركة بابكو وتبلغ 78 % في 

)١٥(بنا غاز وتطوير للبترول.

أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة مستشار سموه سمو الشيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة لحضـــور االحتفال بمناســـبة مرور 
100عـــام علـــى انطـــاق القطـــاع المصرفـــي فـــي مملكة 
البحرين، والذي نظمتـــه جمعية مصارف البحرين أمس 

الثاثـــاء فـــي المبنـــى الرئيســـي لمرفـــأ البحريـــن المالي، 
بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع 
المالـــي والمصرفـــي. وقـــال ســـموه: “إن رئيـــس الوزراء 
األميـــر الوالـــد صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة يولـــي القطـــاع المالـــي والمصرفـــي 
اهتماًمـــا ورعايـــة كبيـــرة، وأن جهـــود ومبادرات ســـموه 

كانـــت الركيـــزة التي انطلـــق منها هذا القطـــاع إلى أعلى 
مســـتويات النجاح”.، مشيدًا ســـموه بما يتمتع به النظام 
المالـــي والمصرفي في مملكة البحرين من ســـمعة وثقة 
عالميـــة، بفضل التزام مصرف البحرين المركزي والبنوك 
واألطـــر  بالمعاييـــر  المملكـــة  فـــي  العاملـــة  والمصـــارف 

التنظيمية والرقابية.

جهود سمو رئيس الوزراء ركيزة نجاح القطاع المصرفي
ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة: النظام المالي في البحرين يحظى بســمعة وثقة عالمية

سمو رئيس الوزراء ينيب مستشار سموه لحضور احتفال مرور 100 عام على انطالق القطاع المصرفي في البحرين

المنامة - بنا

)02 و03(

وزير الداخلية: استهداف أمننا 
يفرض علينا مواصلة التعاون

أعلن بنـــك البحرين الوطني عن 
انخفـــاض بنســـبة 23.0 % فـــي 
صافي الربح العائد للمســـاهمين 
إلـــى 43.1 مليـــون دينـــار لفتـــرة 

األشـــهر التســـعة المنتهية في 30 ســـبتمبر 2020، مقارنة بـ 56.0 مليون 
دينار في 2019.

أرباح “الوطني” في 9 أشهر
المنامة - البحرين الوطني

قـــال وزيـــر الداخليـــة وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة إن النظرة الواقعية للمشهد 
مواصلـــة  أهميـــة  تؤكـــد  اإلقليمـــي، 
التعاون والتنســـيق األمنـــي ومواكبة 
أعمـــال التطوير والتحديـــث للتعامل 
بإيجابية مع مختلف التحديات التي 

تعمل على استهداف أمننا الداخلي.

وشـــارك وزير الداخلية، في االجتماع 
الســـابع والثاثيـــن لـــوزراء الداخليـــة 
بدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
عبـــر  أمـــس  عقـــد  والـــذي  العربيـــة، 
تقنيـــة االتصـــال المرئي.وأثنـــى وزير 
الداخليـــة علـــى دور جهـــاز الشـــرطة 
الخليجية والدعم الـــذي تقدمه دولة 

اإلمارات الشقيقة .

المنامة - وزارة الداخلية

)04(

)07(

شركة خاصة تعيد هيكلة “التربية” بـ 1.8 مليون دينار

قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي إن 
الدولـــة خصصـــت مبلـــغ مليـــون و800 ألـــف دينار 
إحـــدى  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  هيكلـــة  إلعـــادة 

الشـــركات الكبـــرى، وذلك ضمن مســـاعيها لتطوير 
قطـــاع التعليم فـــي المملكة. وطمأن مـــن أن ذلك 
لـــن يعـــود بالضـــرر على أحد مـــن الكـــوادر العاملة 

بالوزارة.
جـــاء ذلك خال لقاء جمع الوزير برؤســـاء تحرير 

الصحـــف المحلية؛ الســـتعراض جهود الوزارة في 
التعامـــل مع الظـــروف االســـتثنائية الراهنة بفعل 
انتشـــار جائحة كورونا كوفيد 19، وما تم اتخاذه 
من إجراءات ومبادرات من أجل ضمان اســـتمرار 

تقديم الخدمة التعليمية بالشكل المناسب.

ليلى مال اهلل وإبراهيم النهام وزينب العكري

سيدعلي المحافظة

)05(

مليون دينار
43

النــواب يوافق على زيادة نســبة البحرنة 95 % بالجهــات التابعة للدولة



الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  أنـــاب 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
مستشار ســـموه سمو الشـــيخ سلمان بن 
االحتفـــال  لحضـــور  خليفـــة  آل  خليفـــة 
بمناســـبة مـــرور مائـــة عام علـــى انطالق 
القطـــاع المصرفـــي في مملكـــة البحرين، 
والـــذي نظمته جمعيـــة مصارف البحرين 
أمس الثالثاء في المبنى الرئيســـي لمرفأ 
البحريـــن المالـــي، بحضور عـــدد من كبار 
المسؤولين والقيادات في القطاع المالي 

والمصرفي.
ونقل ســـمو الشيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة تحيـــات وتهاني صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء لجميع المشاركين 
في االحتفال بهذه المناسبة، والتي تأتي 
احتفـــاء بالـــدور الرائـــد للقطـــاع المالـــي 
والمصرفي كمســـاهم رئيســـي في تعزيز 
دعائـــم النهضـــة االقتصاديـــة والتنمويـــة 
في مملكة البحرين، وتقديرًا لرواد العمل 
المصرفـــي الـــذي ســـاهموا فـــي ترســـيخ 

أسس هذا القطاع ونماءه.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين في ظل 
التوجيهات الســـديدة والرؤيـــة الحكيمة 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لعاهـــل 
حمد بن عيســـى آل خليفة، حققت طفرة 
تنموية شـــاملة في كافـــة القطاعات، بما 
فيهـــا القطـــاع المالي والمصرفـــي، والذي 
أولتـــه الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
االهتمـــام  كل  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
والدعم مـــن خالل توفيـــر كل المقومات 
واللوجســـتية  والتنظيميـــة  القانونيـــة 
التـــي عززت من نهضـــة القطاع وأتاحت 
لـــه االنطـــالق فـــي أجـــواء مـــن االنفتـــاح 
االقتصـــادي، وهـــو ما أهـــّل البحرين لكي 
تكـــون مركز جـــذب واســـتقطاب للعديد 
الماليـــة  والمؤسســـات  المصـــارف  مـــن 

العريقة إقليميا ودوليا.

تحديات كبيرة

وقال ســـموه: “إن رئيس الـــوزراء األمير 
الوالـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة يولي القطاع 
ورعايـــة  اهتماًمـــا  والمصرفـــي  المالـــي 
كبيرة، وأن جهود ومبادرات سموه كانت 
الركيزة التي انطلق منها هذا القطاع إلى 
أعلى مســـتويات النجاح”.، مشيدًا سموه 
بمـــا يتمتع بـــه النظام المالـــي والمصرفي 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن ســـمعة وثقة 
عالميـــة، بفضـــل التزام مصـــرف البحرين 
العاملـــة  والبنـــوك والمصـــارف  المركـــزي 
في المملكـــة بالمعايير واألطر التنظيمية 

والرقابية.
وأكد ســـموه أن االحتفال بمئوية القطاع 
المالي والمصرفي، يأتي في وقت يشهد 
فـــي االقتصـــاد العالمـــي تحديـــات كبيرة 
نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، 
القطـــاع  اســـتطاع  تحديـــات  وهـــي 
المصرفي فـــي البحرين أن يواجهها بكل 

ثقة وكفاءة عالية.
التهانـــي  خالـــص  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
والتبريـــكات لجميـــع المكرميـــن، والـــذي 
يمثلـــون نمـــاذج فخـــر واعتـــزاز علـــى ما 
قدمـــوه جيـــال بعد جيـــل لصالـــح الوطن 
ســـموه  متمنيـــا  وتفـــان،  إخـــالص  بـــكل 
للقطـــاع المصرفي والمالـــي دوام التطور 

التفوق.
وكان االحتفـــال بمـــرور مائـــة عـــام علـــى 
القطـــاع المصرفـــي، قد بدأ بتـــالوة آيات 

بينات من الذكر الحيكم.

التحول الرقمي

البحريـــن  ألقـــى محافـــظ مصـــرف  ثـــم   
المعـــراج كلمـــة أعـــرب  المركـــزي رشـــيد 
فيها عن تشـــرفه بأن يتقدم لسمو رئيس 
بعظيـــم  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  الـــوزراء، 
االمتنان وبالغ العرفان على رعاية سموه 
الكريمـــة لهـــذا االحتفـــال والـــذي يعكس 
اهتمـــام ودعـــم ســـموه للقطـــاع المالـــي، 
قائـــال “إننـــي وباســـم جمـــع العاملين في 
القطـــاع أتوجه بخالص الشـــكر والتقدير 
واالمتنان لمقامه الكريم على ما لمســـناه 
منـــه مـــن دعـــم ورعايـــة واهتمـــام وعلى 
جهـــوده المشـــهودة فـــي تطويـــر القطاع 

المالي طوال العقود الخمسة الماضية”.

وأكـــد أن القطـــاع المصرفـــي فـــي مملكة 
البحريـــن شـــهد خالل المائة عـــام العديد 
مـــن التطورات أبرزهـــا كان خالل العقود 
الخمسة االخيرة حيث شهد القطاع منذ 
منتصف السبعينات تواجد الفت للعديد 
من البنوك العالمية التي عرفت بالوحدات 
المصرفية الخارجية “االوفشـــور”، والتي 
اتخذت من البحرين مركزًا لعملياتها في 
المنطقـــة، تلتها مرحلـــة انطالق الصيرفة 
اإلســـالمية والتي ســـاهمت فيهـــا مملكة 
البحريـــن بدور بـــارز في إرســـاء القواعد 

التنظيمية والرقابية لها. 
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي فتـــرة الحقـــة ومع 
والظـــروف  الماليـــة  األوضـــاع  تطـــور 

علـــى  الرقابـــة  بأحـــكام  المحيطـــة 
المؤسســـات المصرفية والمالية، اتخذت 
الحكومـــة قـــرار بتحويـــل مؤسســـة نقـــد 
 Single Regulator البحرين آنذاك، الـــى
المنظم الوحيد والمسئول والرقيب على 
كافـــة األنشـــطة الماليـــة المصرفية وغير 

المصرفية. 
النشـــاطات  هـــذه  أن  المعـــراج  وأضـــاف 
رقابيـــة  منظومـــة  تحـــت  أصبحـــت 
متجانسة تتواكب مع أفضل الممارسات 
الدوليـــة، وقـــد ســـاعد هـــذا التحـــول في 
تحـــت  الماليـــة  األنشـــطة  كافـــة  تركيـــز 
رقابـــة موحـــدة، وتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة 
ومميزة في تطور القطاع المالي وتعزيز 

االســـتقرار والشمول المالي، الفتا إلى أن 
الفتـــرة األخيرة تشـــهد اهتمامـــًا متزايدًا 
بمرحلـــة التكنولوجيـــا الماليـــة والتحول 
الرقمي، والتي يوليهـــا المصرف اهتمامًا 
كبيـــرًا، نظـــرًا لألهميـــة التي تشـــكلها في 
تطوير الخدمات المالية في المستقبل. 

المصرفـــي  العمـــل  مســـيرة  أن  وأكـــد 
البحرينـــي ما كان لهـــا ان تتواصل بزخم 
التـــي  والتشـــجيع  الدعـــم  لـــوال  مســـتمر 
أولتهـــا القيـــادة الحكيمـــة، وقـــال: “فـــي 
هذه المناسبة أتشـــرف بأن أرفع بخالص 
الشـــكر والتقدير واالمتنان لمقام حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، حفظه هللا ورعاه، ملك مملكة 

البحرين، ومقام رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة وولي العهد األمين نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  العـــام 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة على ما قدموه 
لنا مـــن دعم ورعاية وتوجيهات ســـامية 
للتطوير المســـتمر للقطاع”، سائالً المولى 
عز وجل أن يحفظهم ذخرًا لبلدنا العزيز. 
وأعـــرب عن خالـــص التقديـــر واالحترام 
لـــرواد العمـــل المالي والمصرفـــي ولكافة 
مصـــرف  ومنتســـبي  القطـــاع  منتســـبي 
مســـاهماتهم  علـــى  المركـــزي  البحريـــن 
البـــارزة والمشـــرفة التـــي ســـاهمت فـــي 
تحقيـــق كل هـــذه اإلنجـــازات، كمـــا تقدم 
بالشـــكر إلـــى وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي وعلـــى رأســـها الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفة، ومجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة وكافـــة الجهـــات الحكومية 
مصـــرف  مـــع  ســـاهمت  التـــي  األخـــرى 
البحرين المركزي والمصارف في تحقيق 

تلك اإلنجازات. 

الرواد األوائل 

وقال المعراج: “لقد ساهم الرواد األوائل 
أســـس  إرســـاء  فـــي  المصرفييـــن  مـــن 
متينـــة للصناعة تتطلب العمل المســـتمر 
علـــى تطويرهـــا واالرتقـــاء بهـــا، وهذا ما 
يســـتوجب على قيادات العمل المصرفي 
الحاليـــة الحرص على تنميـــة بيئة العمل 
وتهيئـــة الســـبل الكفيلة بتطويـــر الكوادر 
البشـــرية البحرينيـــة واالهتمـــام بإعـــداد 
الجيـــل القادم مـــن القيـــادات المصرفية، 

المنامة - بنا

الرؤية الحكيمة لجاللة الملك حققت طفرة تنموية شاملة في القطاعات كافة

دعم سمو األمير خليفــة بن سلمــان حقـــــــــق أعلى مستويـات النجاح للقطاع المالي
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ التشيك 
باليوم الوطني

ــاد صــاحــب  ــبـ بــعــث عـــاهـــل الـ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة  آل 
ــيـــس جــمــهــوريــة الــتــشــيــك  رئـ
ميلوش زيمان؛ وذلك بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لباده.

ألن هـــذا هو مقيـــاس نجاحنا فـــي الفترة 
القادمة”. 

وجدد في ختام الكلمة الشـــكر واالمتنان 
لسمو رئيس الوزراء على رعايته الكريمة 
لهـــذه االحتفاليـــة ودعم ســـموه المســـتمر 
للقطـــاع المالـــي، كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره 
لجميـــع مـــن شـــارك وســـاهم فـــي اإلعداد 
والتحضير لهذه الفعالية، وبخاصة ديوان 
صاحـــب الســـمو رئيس الـــوزراء وجمعية 
المصرفيين البحرينية وكافة المؤسسات 

المالية الداعمة الحتفالية. 

رؤية ثاقبة

ومـــن جانبـــه، أشـــاد رئيس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة مصـــارف البحرين عدنـــان أحمد 
يوســـف في كلمة له بتفضل ســـمو رئيس 
هـــذا  وضـــع  علـــى  بالموافقـــة  الـــوزراء، 
االحتفـــال تحت رعايته الكريمة ليجســـد 
دور ســـموه القيادي الرائـــد في صنع هذه 

النهضة المصرفية المباركة.
بهـــذه  اليـــوم  باحتفالنـــا  “نفتخـــر  وقـــال: 
المناســـبة الوطنيـــة العزيـــزة علـــى قلوبنا 
جميعـــا، مناســـبة مـــرور مائـــة عـــام علـــى 
تأســـيس المصارف فـــي مملكـــة البحرين 
واألجيـــال  للتاريـــخ  لنســـجل  الحبيبـــة 
القادمـــة واحدة من أنجـــح القصص التي 
ســـطرتها المملكـــة فـــي التقـــدم واالزدهار 
مســـيرة  عبـــر  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
وذلـــك  والعطـــاءات  باإلنجـــازات  حافلـــة 
بفضل المولـــى عز وجل ثم بفضل الرؤية 
الثاقبة والســـديدة لقيادة البالد الرشـــيدة 
حفظهـــا هللا ورعاهـــا، ثـــم عطـــاء شـــعب 

البحرين الذي ال ينضب”.
وأشـــار إلـــى أن المســـيرة المصرفية على 
مـــدى 100 عام مليئـــة بالمحطات الالمعة 
بوضـــع  توجـــت  الكبيـــرة  واإلنجـــازات 
المملكـــة من بيـــن أهم المراكـــز المصرفية 
والمالية العالمية المرموقة التي ســـاهمت 
بتقديـــم التمويـــالت بعشـــرات المليـــارات 
مـــن الـــدوالرات للكثيـــر مـــن دول العالـــم 
وساهمت في نموها، واألهم من ذلك أنها 
ساهمت في التنمية المستدامة والتنويع 
االقتصـــادي في المملكة منـــذ وقت مبكر 
البشـــرية  الكـــوادر  مـــن  اآلالف  وخلقـــت 

المؤهلة تأهيال عاليا.
وأكد أن هذه المســـيرة المصرفية فتحت 
آفاًقـــا رحبة أمام تطور المجتمع والثقافة 
والتعليم والعمـــران والجامعات واإلعالم 
ومعاهـــد  واالتصـــاالت  والمواصـــالت 
التدريـــب، وغيرهـــا من المجـــاالت لتطال 
اآلثـــار اإليجابية للمســـيرة المصرفية في 
مملكة البحرين كافة الجوانب المعيشـــية 
باتـــت  حيـــث  والعمرانيـــة،  والتنمويـــة 
الصناعـــة المصرفيـــة اليوم هي المســـاهم 
األول مـــن خـــارج القطـــاع النفطـــي فـــي 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي بنســـبة 17 %، 
كمـــا أصبحت المشـــغل األول للبحرينيين 
فـــي القطـــاع الخـــاص بأكثـــر مـــن 14 ألف 

وظيفة.
ونـــوه إلـــى أن الصناعـــة المصرفيـــة فـــي 
أساســـية  دعامـــة  تمثـــل  باتـــت  المملكـــة 
الوطنـــي وشـــاهد حـــي علـــى  لالقتصـــاد 
صالبته ومتانته وقدرته على التكيف مع 
مختلف األزمات التي مر ويمر بها العالم، 
وســـاهمت بقوة في حمايته من تداعيات 
هـــذه األزمات وآخرها ما نمر به اليوم من 
جائحة كورونا وذلك بفضل الوضع المالي 
التي تتمتع به البنوك في البحرين والبيئة 
التـــي  الحصيفـــة  والرقابيـــة  التشـــريعية 
يقودها باقتدار مصرف البحرين المركزي 
وجملة اإلجـــراءات الواســـعة والحصيفة 

التي اتخذتها الحكومة الرشـــيدة لحماية 
االقتصاد من هذه الجائحة.

النظر بتفاؤل

وقـــال: “إن البنـــوك في البحريـــن وبفضل 
كل ذلـــك تنظر بكل تفـــاؤل وأمل للحاضر 
العـــزم علـــى  والمســـتقبل، وهـــي عاقـــدة 
وتقديـــم  التنمـــوي  دورهـــا  مواصلـــة 

منتجاتها وخدماتها المصرفية للشـــركات 
التقنيـــات  ألحـــدث  وفقـــا  والجمهـــور 
المصرفيـــة الحديثة بعـــد أن ولجت بقوة 
الماليـــة  والتكنولوجيـــا  الرقمنـــة  عصـــر 
الوقـــت  المفتوحـــة، وبنفـــس  والصيرفـــة 
لالســـتدامة  التمويليـــة  البرامـــج  تنفـــذ 
برامـــج  كذلـــك  الخضـــراء،  والصيرفـــة 
المســـئولية االجتماعيـــة التـــي تلتـــزم بها 

تجاه مؤسســـات المجتمع، والســـيما خلق 
الوظائف للبحرينيين”.

تشـــرف جمعيـــة مصـــارف  عـــن  وأعـــرب 
البحريـــن بتنظيم هـــذا االحتفال، وتتقدم 
بخالـــص الشـــكر والتقدير لكل من ســـاهم 
فـــي إظهـــاره بالصـــورة التـــي ترتقـــي إلى 
أهمية المناسبة، والسيما أعضاءها الكرام 
والعديد من الشـــركات الذين ساهموا في 

رعايـــة الحفـــل، وكذلك مصـــرف البحرين 
المركـــزي وكافة الجهـــات والوزارات التي 

قدمت كل الدعم له.
وقـــال: “إنه يشـــرفنا أن يكـــرم اليوم أيضا 
فـــي هـــذا الحفـــل كوكبـــة مـــن القيـــادات 
المصرفية الذين ســـجلوا بأحرف من نور 
مســـاهماتهم وكل من موقعه في النهضة 
وبذلـــوا  وأعطـــوا  المعاصـــرة  المصرفيـــة 

الكثير لرفع إسم البحرين عاليا في سماء 
الصناعة المصرفية العالمية، فلهم منا كل 
التحيـــة والتقديـــر، كما يســـعدنا تكريمهم 

اليوم”.
وأضاف: “نســـأل المولى القديـــر أن يديم 
على مملكتنا الغاليـــة نعمة األمن واألمان 
واضطـــراد التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 
القيـــادة الحكيمة لصاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد 
حفظه هللا ورعاه وصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا وأطـــال في 
عمـــره، وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى والنائب األول لرئيس 

الوزراء الموقر”.

مالمح التطور

بعدهـــا تم عـــرض فيديـــو بمناســـبة مرور 
مائـــة عـــام علـــى القطـــاع المصرفـــي فـــي 
البحريـــن، يســـرد مالمـــح تطـــور القطـــاع 
المالـــي والمصرفـــي فـــي مملكـــة البحرين 
على مـــدى قرن من الزمـــان، والدور الذي 
يقـــوم بـــه فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي 
ومســـيرة التنمية التي تشـــهدها المملكة، 
وجهـــود صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء في نمو هذا القطاع بما أسهم في 

تعزيز مكانة المملكة اقليميا ودوليا.
تـــال ذلك االعالن عن أســـماء رواد القطاع 
المصرفـــي والمكرميـــن مـــن لـــدن صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة.
بعدهـــا، تفضـــل ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو 
راعـــي  نائـــب  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي 
الحفل، بافتتـــاح الصرح التذكاري، والذي 
يجســـد تاريخ وعراقـــة القطاع المصرفي 
البحريني، والـــذي قامت جمعية مصارف 
البحرين بإنشـــائه خصيصا لهذه المناسبة 
ونصبه بشكل دائم أمام المدخل الرئيسي 

لمرفأ البحرين المالي.
 ثـــم تشـــرف محافـــظ مصـــرف البحريـــن 
مصـــارف  جمعيـــة  ورئيـــس  المركـــزي 
البحرين بتسليم نسخ من الكتاب الخاص 
بالمناســـبة والطابـــع التذكاري والمجســـم 
التذكاري لسمو الشـــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء، نائب راعي الحفل.
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جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
يتلقيان شكر الرئيس الصيني

تلقى ملـــك البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
و رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة برقيتي شكر جوابيتين من 
رئيـــس جمهورية الصين الشـــعبية 
ردا  بينـــغ،  جيـــن  شـــي  الصديقـــة 
على برقية التهنئة بمناســـبة ذكرى 
اليـــوم الوطنـــي لجمهوريـــة الصين 

الشعبية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراءجاللة الملك
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أرشفة 104 آالف ساعة تليفزيونية و80 ألف إذاعية 
الرميحـــي: ترقيـــة أنظمـــة وأجهـــزة البـــث فـــي 6 قنـــوات تلفزيونيـــة

كشف وزير اإلعالم علي الرميحي عن إنجاز 
األرشـــفة الرقمية ألكثر من 104 آالف ساعة 
تليفزيونيـــة و80 ألـــف ســـاعة إذاعية لحفظ 
النشـــرات اإلخباريـــة  مـــن  الوطنـــي  التـــراث 
والفكريـــة  والثقافيـــة  الحواريـــة  والبرامـــج 
والدراميـــة  الفنيـــة  واألعمـــال  والدينيـــة 
واألغانـــي الشـــعبية والموســـيقى، إلى جانب 
اعتماد التقنيات الحديثة في معالجة مكتبة 
الصـــور بوكالـــة  أنبـــاء البحريـــن، وحفظ هذه 
المواد اإلعالمية كافة بوســـائل تقنية تضمن 
حمايتها من التلـــف، وتوثيقها كثروة وطنية 
بأساليب علمية تعزز من سهولة إدارتها وفق 
أحدث المعايير الدولية المتبعة في التنظيم 

المعلوماتي، واألرشفة الرقمية.
وأكـــد مواصلـــة الـــوزارة جهودها فـــي تنفيذ 
مشـــروع المعالجة الرقميـــة للمواد اإلعالمية 
اإلذاعية والتلفزيونية والمصورة، والشاهدة 
وتراثهـــا  الحديـــث،  البحريـــن  تاريـــخ  علـــى 
اإلعالمـــي  وإبداعهـــا  والحضـــاري،  الفكـــري 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  المتواصـــل  والثقافـــي 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
مملكـــة  بمشـــاركة  اعتـــزازه  عـــن  وأعـــرب 
البحريـــن منظمة اليونســـكو االحتفاء باليوم 
العالمـــي للتـــراث الســـمعي البصـــري، والـــذي 
يصادف الســـابع والعشـــرين مـــن أكتوبر منذ 
اهتمـــام  1980، وســـط  فـــي ســـنة  اعتمـــاده 
مشـــترك باســـتدامة الذاكرة الوطنية وصون 

الوثائـــق والمـــواد اإلعالمية بجميع أشـــكالها 
المســـموعة والمرئيـــة والمطبوعـــة، وحفظها 
بجـــودة وتقنيات عالية لما تشـــكله من قيمة 
تاريخيـــة وثـــروة ثقافيـــة وحضاريـــة لجميع 

المواطنين واألجيال القادمة.
وتحـــت شـــعار “نافذتـــك علـــى العالـــم”، ذكـــر 
الوزير أن االحتفاء البحريني بهذه المناسبة 
الدوليـــة لهـــذا العـــام يأتـــي مميـــًزا فـــي إطار 
كوادرهـــا  علـــى  اعتمـــاًدا  الـــوزارة،  تنفيـــذ 
اإلعالمية والفنية الوطنية بنســـبة 98.8 %، 
للعديـــد مـــن البرامـــج والمشـــروعات الرائدة 
لتوثيـــق التـــراث الوطنـــي وحفظ األرشـــيف 
والممتـــد  العريـــق،  والتليفزيونـــي  اإلذاعـــي 
ألكثر من ثمانيـــة عقود منذ انطالق أول بث 
إذاعي، مـــروًرا بافتتاح مبنى إذاعة البحرين 
الالســـلكية فـــي 21 يوليـــو 1955، وانطـــالق 
وإنشـــاء   ،1973 عـــام  تلفزيونـــي  بـــث  أول 
تلفزيون البحرين عام 1975، وتدشين وكالة 
أنبـــاء البحريـــن تحـــت مســـمى “وكالـــة أنباء 

الخليج” عام 1976.
الرقمـــي  األرشـــيف  مشـــروع  أن  وأوضـــح 
يأتـــي في ســـياق أكثر من 20 مشـــروًعا فنًيا 
وتقنًيا ومبـــادرة إعالمية ضمن برنامج عمل 
الحكومة من شـــأنها دعـــم التحول إلى نظام 
البـــث الرقمـــي عبـــر ترقيـــة أنظمـــة وأجهـــزة 
البـــث فـــي ســـت قنـــوات تلفزيونيـــة وعشـــر 
محطـــات إذاعيـــة، وتجديد االســـتوديوهات 
والتصويـــر  والتوثيـــق  التســـجيل  وتقنيـــات 
والتحكـــم،  واإلنتـــاج  والصـــوت  واإلضـــاءة 

والنقل الخارجي، إلى جانب إثراء المحتوى 
الفنيـــة  بالقـــدرات  واالرتقـــاء  البرامجـــي، 
والمهنيـــة للكـــوادر اإلعالميـــة الوطنيـــة، بما 
فـــي  مجـــال  المســـتجدات  أحـــدث  يواكـــب 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ولفـــت الى أن اإلعـــالم البحريني شـــهد نقلة 
نوعية علـــى صعيد إحياء التراث التاريخي، 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنيـــة  الهويـــة  وحفـــظ 
الشـــعبي،  بالمـــوروث  واالعتـــزاز  المواطنـــة 
بإطـــالق قنـــاة )البحريـــن لـــّول( في ســـبتمبر 
تعنـــى  تاريخيـــة  تلفزيونيـــة  كقنـــاة   ،2019
ببث البرامج والمسلســـالت واألعمال الفنية 
إنجـــاز  جانـــب  إلـــى  والتراثيـــة،  والدراميـــة 
المرحلة األولـــى من مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
والفني ضمن مشـــروع “القريـــة التراثية” في 
فبرايـــر 2020، وتجهيزهـــا بإمكانـــات فنيـــة 
وتقنيـــة وهندســـية، ونمـــاذج معماريـــة ألبرز 
المعالـــم األثريـــة ومظاهـــر الحيـــاة القديمـــة 
وذلك في موقع حيوي على مساحة 12 ألف 
متر مربع في منطقة رأس حيان بالمحافظة 

الجنوبية.
واثنـــى وزيـــر اإلعـــالم علـــى نجـــاح القريـــة 

التراثيـــة بدعم كريم مـــن ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبالشـــراكة 
الشـــعبي  المـــوروث  رياضـــات  لجنـــة  مـــع 
ورعاية شـــركة البحرين لالتصاالت السلكية 
والالســـلكية “بتلكو”، في اســـتضافة برنامج 
المسابقات “السارية” التليفزيوني طيلة شهر 
رمضـــان المنصرم، في ســـياق خطة إعالمية 
للمحافظـــة علـــى التـــراث الوطنـــي والهويـــة 
الثقافيـــة، وتعزيز الريـــادة في إنتاج األعمال 
الفنيـــة التراثية والدراميـــة، وتحفيز الحراك 
الثقافـــي واألدبـــي وإجـــازة طباعـــة وإصدار 
وإجـــازة  والمؤلفـــات،  الكتـــب  مـــن  العديـــد 

النصوص الفنية والمسرحية.
وأكد وزير اإلعالم أن مملكة البحرين بقيادة 
صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد ماضيـــة فـــي 
تسخير التكنولوجيا المعاصرة لحفظ التراث 
الوثائقي وإعادة إنتاجه عبر وســـائط أخرى، 
وحفظه في ذاكرة الوطن، وتعزيز شـــراكتها 
مـــع المنظمـــة الدولية في دعـــم التدفق الحر 
للمعـــارف والمعلومات وصـــون وتعزيز تنوع 
أشـــكال التعبيـــر الثقافـــي،  وحمايـــة التـــراث 
الثقافي غير المـــادي وحماية حقوق الملكية 
علـــى  الرائـــدة  مكانتهـــا  وتوطيـــد  الفكريـــة، 
الســـاحة الدولية بإرثهـــا الثقافي والحضاري 
واحتضانهـــا  والمتنـــوع،  العريـــق  التاريخـــي 
للمركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث  العالمـــي، 
 ورئاســـتها للجنة التـــراث العالمـــي، وريادتها 

وتميزها في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

المنامة - بنا
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البحريـــن  مملكـــة  ســـفينة  وصلـــت 
“الزبارة” إلى ميناء طنجة بالمملكة 
المغربيـــة فـــي أولى وقفاتهـــا أثناء 
رحلة إبحارها من المملكة المتحدة 
إلـــى مملكة البحرين؛ بعد أن قضت 
المحيـــط  فـــي  أيـــام عـــدة مبحـــرة 
األطلســـي وصوالً إلى مضيق جبل 
طـــارق.  ولـــدى وصولها إلـــى ميناء 
طنجة كان في استقبالها ممثل عن 
ســـفارة مملكة البحرين في المملكة 
مـــن  ارتبـــاط  وضابـــط  المغربيـــة 
البحريـــة الملكيـــة المغربية وممثل 
عن هيئة الموانئ البحرية بالمملكة 
المغربية وعدد من الضيوف، حيث 
تـــم الترحيب بـــأول زيارة لســـفينة 
بحرية عسكرية من سالح البحرية 
دفـــاع  لقـــوة  البحرينـــي  الملكـــي 

البحرين إلى الموانئ المغربية.
 وفـــي الزيـــارة، تـــم تقديـــم كافـــة 
الخدمات والتســـهيالت الالزمة لها 
واألعـــراف  البروتوكـــوالت  حســـب 

البحرية الدولية.
 وزار ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
المســـلم  خالـــد  المغربيـــة  المملكـــة 
ســـفينة مملكة البحرين الزبارة في 
ميناء طنجـــة، وكان في اســـتقباله 
الســـفينة  وقائـــد  المهمـــة  قائـــد 
ضبـــاط  مـــن  وعـــدد  ومســـاعده، 

السفينة.
 واســـتمع الســـفير إلى شرح مفصل 

عـــن الســـفينة، بعدهـــا قـــام بجولـــة 
اطلـــع فيها على أســـلوب هندســـتها 
قـــدرات  يمنحهـــا  والـــذي  المتيـــن 
كبيـــرة للعمل في الظـــروف الجوية 
السيئة وبعيدًا عن السواحل عالوة 
علـــى التكنولوجيـــا التـــي ترفع من 
مـــن  وتعـــزز  إمكانياتهـــا  مســـتوى 
قدراتهـــا، كما قـــام وفد من البحرية 
الملكيـــة المغربيـــة بزيـــارة رســـمية 
إلـــى الســـفينة للترحيـــب بهـــا أثناء 

تواجدها في مدينة طنجة.
 وكانـــت الســـفينة قـــد بـــدأت رحلة 
إبحارهـــا إلـــى مملكـــة البحرين من 
مينـــاء فالمـــوث اإلنجليزي بجنوب 
أكتوبـــر  شـــهر  خـــالل  بريطانيـــا 
الجـــاري، وتتضمـــن خطـــة إبحارها 
التوقـــف في عدد من موانئ الدول 

الشقيقة والصديقة.
 وتســـتعد ســـفينة مملكـــة البحرين 
الزبـــارة لإلبحـــار من مينـــاء طنجة 
وجهتهـــا  إلـــى  المغربيـــة  بالمملكـــة 
التالية ضمن برنامج رحلة وصولها 

إلى سواحل مملكة البحرين.

“الزبارة” تتوقف في ميناء طنجة

المنامة - بنا

تســـلم وزير اإلعالم علي الرميحي، 
جائزة سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي التـــي 
قدمـــت للـــوزارة تكريمـــًا لجهودهـــا 
وإســـهامات كوادرهـــا الوطنيـــة في 
الصفوف األمامية للتصدي لجائحة 

كورونا “كوفيد- 19”.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال الوزير، 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  لرئيـــس 
رئيس جمعية الكلمة الطيبة حســـن 

اللجنـــة  رئيـــس  ونائـــب  بوهـــزاع، 
رئيـــس  نائـــب  للجائـــزة  المنظمـــة 

الجمعية أنور بوحسن.
مـــن جانبـــه، أشـــاد بوهـــزاع بالـــدور 
المهـــم واألساســـي الـــذي تقـــوم بـــه 
الصفـــوف  ضمـــن  اإلعـــالم  وزارة 
األماميـــة للتصـــدي لجائحة كورونا، 
ممـــا أهلها للفوز بهـــذه الجائزة التي 
تعتبـــر من أبرز الجوائـــز العربية في 

مجال العمل التطوعي.

 الرميحي يتسلم جائزة 
سمو الشيخ عيسى بن علي

استهداف أمننا الداخلي يفرض علينا مواصلة التعاون
ـــه ـــا أمت ـــاه قضاي ـــة تج ـــف نبيل ـــد ذو مواق ـــاح األحم ـــة: صب ـــر الداخلي وزي

شــارك وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، فــي 
االجتماع الســابع والثالثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والذي عقد أمس عبر تقنية االتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية بدولة االمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية 
ســمو الفريــق الشــيخ ســيف بن زايــد آل نهيــان، وبمشــاركة األمين العــام لمجلس 

التعاون نايف الحجرف.
وخالل االجتماع، أعرب وزير الداخلية، 
عـــن خالص التعـــازي وصادق المواســـاة 
لدولة الكويت الشقيقة، أميًرا وحكومة 
وشـــعبا، وألســـرة آل الصباح الكرام، في 
وفـــاة فقيد الكويـــت واألمتيـــن العربية 
الراحـــل صاحـــب  األميـــر  واالســـالمية، 
الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 
الصبـــاح، مســـتذكرين دور المغفـــور لـــه، 
بـــإذن هللا، فـــي نهضـــة دولـــة الكويـــت 
وإســـهاماته مع إخوانه القادة في تعزيز 
ومواقفـــه  التعـــاون،  مجلـــس  مســـيرة 
النبيلـــة تجاه قضايا أمتـــه، ومناقبه في 
مجـــال العمـــل اإلنســـاني، متمنيا لســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح 
أميـــر دولـــة الكويت، وولي عهده ســـمو 
الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابـــر الصباح، 
الكويـــت  ولدولـــة  والســـداد  التوفيـــق 

الشقيقة، مزيدا من التقدم واالزدهار.
كمـــا أعـــرب الوزيـــر عـــن شـــكره لنائـــب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية بدولة 
رئيـــس  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
لمجلـــس  والثالثيـــن  الســـابعة  الـــدورة 
وزراء الداخليـــة بـــدول مجلس التعاون 
ســـمو الفريق الشـــيخ ســـيف بن زايد آل 
نهيـــان، على اإلعداد الجيـــد والترتيبات 
الناجحـــة لعقد هـــذا االجتمـــاع عن بعد، 
في ظل الظروف االســـتثنائية التي يمر 

بها العالم، جراء انتشار جائحة كورونا.
وأثنـــى وزير الداخلية علـــى الدور الذي 
الخليجيـــة  الشـــرطة  جهـــاز  بـــه  يقـــوم 
والدعـــم الـــذي تقدمـــه دولـــة اإلمـــارات 
الشقيقة والذي ساهم كثيرا في تحقيق 
وأدائهـــا  الخليجيـــة  الشـــرطة  أهـــداف 

للمهام المنوطة بها.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة إلـــى أن النظرة 
الواقعية للمشهد اإلقليمي، تؤكد أهمية 
األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة 
ومواكبـــة أعمـــال التطويـــر والتحديـــث 
مختلـــف  مـــع  بإيجابيـــة  للتعامـــل 
التحديـــات التـــي تعمل على اســـتهداف 

أمننا الداخلي.
وزراء  أشـــاد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الداخليـــة بدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة أن بمـــا يلقـــاه العمـــل 
األمنـــي الخليجـــي المشـــترك مـــن دعـــم 
لـــدن أصحـــاب  مـــن  ورعايـــة واهتمـــام 
الجاللـــة والســـمو قـــادة دول المجلـــس، 
ســـعيا لتعزيـــز التعـــاون والتكامـــل بيـــن 
األمنـــي،  المجـــال  فـــي  المجلـــس  دول 
دول  واســـتقرار  أمـــن  علـــى  والحفـــاظ 
المجلس وحماية مكتسباتها وإنجازاتها 

ومصالح مواطنيها.
وأوضـــح األمين العـــام لمجلس التعاون 
أن أصحـــاب الســـمو والمعالي الـــوزراء، 

بحثـــوا عددا مـــن الموضوعـــات األمنية 
المهمـــة المتعلقـــة بجائحة كورونـــا، كما 
اتخذتهـــا  التـــي  باإلجـــراءات  أشـــادوا 
الـــدول األعضاء فـــي ســـبيل مواجهتها 
والحد من انتشارها، كما بحثوا التقارير 
المرفوعـــة إليهـــم مـــن اللجـــان األمنيـــة 
رفعهـــا  التـــي  والتوصيـــات  المختصـــة، 
وكالء  والســـعادة  المعالـــي  أصحـــاب 
بشـــأنها  واتخـــذوا  الداخليـــة،  وزارات 
القـــرارات التي من شـــأنها تعزيـــز العمل 
األمنـــي الخليجـــي المشـــترك، وتوحيـــد 
الجهـــود الخليجيـــة المبذولـــة لمكافحة 
الجرائم واألعمال االرهابية حفاظا على 
أمـــن وســـالمة مواطنـــي دول المجلس 

والمقيمين على أراضيها.
وقـــال األميـــن العام إن الوزراء أشـــادوا 
التـــي  والمخلصـــة  الحثيثـــة  بالجهـــود 
دول  فـــي  األمنيـــة  األجهـــزة  تبذلهـــا 
المجلـــس، ومـــا يبديه منســـوبو وزارات 
الداخليـــة فـــي دول المجلـــس، ضباطـــا 
وعمـــل  ووالء  إخـــالص  مـــن  وأفـــرادا، 
دؤوب، مما ســـاعد على استتباب األمن 

واألمـــان والحماية لمصالـــح المواطنين 
والمقيميـــن، لتكـــون دول المجلـــس في 
مقدمـــة الـــدول العالميـــة الموفرة لألمن 

واالطمئنان.
وأضاف أن الوزراء أخذوا علمًا بالجهود 
الخليجيـــة  المكاتـــب  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
الجنائيـــة  المعلومـــات  األمنيـــة، كمركـــز 
مجلـــس  بـــدول  المخـــدرات  لمكافحـــة 
التعـــاون فـــي الدوحـــة، ومركـــز مجلس 
التعـــاون إلدارة حـــاالت الطـــوارئ فـــي 
الخليجيـــة  الشـــرطة  وجهـــاز  الكويـــت، 
فـــي أبوظبـــي، والبعثـــة الدائمة لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة بفيينا، 
األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون  لتعزيـــز 
الخليجـــي المشـــترك لمكافحـــة الجرائم 
ومحاربـــة اإلرهاب والحفـــاظ على أمن 
وسالمة المجتمعات الخليجية، وأكدوا 
علـــى أهميـــة الدور الحيـــوي البناء الذي 
تقـــوم بـــه تلـــك المكاتـــب فـــي اســـتمرار 
تبـــادل المعلومات والتنســـيق المشـــترك 
والتعـــاون الفاعـــل تأكيـــدا علـــى وحـــدة 

العمل األمني الخليجي وترابطه.

 المنامة - وزارة الداخلية

محاوالت خارجية لتكريس التطرف في مجتمعنا الوسطي
أطلــق مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة “دراســات” دراســة 
مســحية واســعة النطاق، انطالًقا من شــراكته الوطنية وباعتباره جهة متخصصة، في 
إطــار العمــل علــى توفيــر متطلبــات الخطة الوطنيــة لتعزيــز االنتماء الوطني وترســيخ 
قيــم المواطنــة “بحريننــا”، إذ تهدف الدراســة إلى قياس مؤشــرات القيــم الوطنية، وما 
تتضمنــه مــن توفيــر مؤشــرات إحصائيــة، وقاعــدة معلومــات معتمدة، تســهم في وضع 
مبــادرات الخطــة، والتــي تشــارك فــي تنفيذهــا بفعالية مؤسســات الدولة كافــة، موضع 

التنفيذ وبالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف الخطة.

وأكـــد رئيس مجلـــس أمناء المركز الشـــيخ 
عبـــد هللا بن أحمد آل خليفة، أن الدراســـة، 
تمثل إســـهاًما لدعم الخطة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة 
النســـيج  لحمايـــة  ومبـــادرة  “بحريننـــا”، 
بمـــا  النبيلـــة،  القيـــم  وإعـــالء  المجتمعـــي 
يواكـــب النهـــج اإلصالحـــي الشـــامل لعاهل 
البـــالد، موضًحا أن تدشـــين وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة الخطة الوطنية يمثل خطوة نوعية 
ومهمة، تســـهم في تحقيق وعي مجتمعي 

فاعـــل، وشـــراكة وطنيـــة متجـــددة، تنطلق 
مـــن الرؤيـــة الملكية الســـامية، وتســـتهدف 
الحفـــاظ علـــى الهويـــة الجامعـــة، وصيانـــة 

األمن بمفهومه الشامل.
وأشـــار إلى أن المســـح يهدف إلـــى تحقيق 
تأصيـــل علمـــي للقيـــم الوطنيـــة ومفاهيـــم 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  واالنتمـــاء  الـــوالء 
مؤكًدا أن االنتماء والوالء للمملكة مســـتقر 
ومتـــوارث جيـــاًل بعـــد جيـــل، ويمثـــل عمق 
وحاضرهـــا  وتاريخهـــا  الدولـــة،  وأســـاس 
ومســـتقبلها، وهو أمر على قدر من األهمية 

تجـــاه  الشـــباب،  طاقـــات  اســـتنهاض  فـــي 
مرحلة متجددة من التقدم واالزدهار.

وأضاف أن الدراســـة المسحية، تسعى إلى 
تحديد اتجاهـــات المواطنين حول العديد 
من القيم الوطنيـــة وتأثيراتها عليه لتعزيز 

الوحدة الوطنية. 
وشـــدد على أن مسألة االنتماء والمواطنة، 
ترتبط أساًســـا بجوهر وحدتنا وهي التزام 
ومســـؤولية، مقابـــل محيـــط إقليمـــي غيـــر 
مستقر، ومحاوالت خارجية لتكريس نهج 
التطرف، وزعزعة االستقرار، في مجتمعنا 

المتجانس القائم على التعايش، والمتمسك 
بجذوره الوسطية والمتسامحة.

اســـتكمااًل  يأتـــي  المســـح  أن  وأوضـــح 
كمؤسســـة  “دراســـات”  مركـــز  لنجاحـــات 
مســـتقلة، تعتمـــد على منهجيـــة علمية في 
الدراســـات  وتنفيـــذ  المؤشـــرات،  قيـــاس 

المســـحية واالســـتطالعية، لتأسيس اآللية 
الوطنيـــة لقياس الـــرأي العام، وهو ما يوفر 
للمملكة، منبًرا بحثًيا ومعرفًيا، يلتزم بأعلى 

معايير الموضوعية.
ومن جهتها، أفادت مدير إدارة استطالعات 
الـــرأي بمركـــز “دراســـات” إجالل بوبشـــيت، 

أن المســـح يهـــدف إلـــى التقصـــي الدقيـــق 
والمســـتفيض للقيـــم الوطنيـــة، بمؤشـــرات 
عـــن  قياســـية، ومعاييـــر واضحـــة، فضـــاًل 

تحليل النتائج بشفافية وحيادية. 
الدراســـة، يشـــمل  وأوضحـــت أن مجتمـــع 
مختلـــف  مـــن  الجنســـين  مـــن  مواطنيـــن 
والمناطـــق  العمريـــة  والفئـــات  الشـــرائح 
الجغرافيـــة، مع التركيز على فئة الشـــباب، 
منوهـــة إلـــى قيـــاس اآلراء عبـــر اســـتبيان 
تـــم  األســـئلة  مـــن  مجموعـــة  مـــن  مكـــون 
صياغتهـــا بدقـــة متناهية لتحقيـــق أهداف 

الدراسة.
وأشـــارت إلـــى أن االســـتبيان موجود على 
موقـــع )بحريننـــا( ويتم تعميمه عبـــر البريد 
اإللكتروني الرسمي للمؤسسات الحكومية 
والخاصة واألكاديمية وكذلك عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي المباشـــرة ويشـــمل 3 

أجزاء، يبدأ األول منها هذا األسبوع.

الرفاع - مركز دراسات

“دراسات” يطلق 
دراسة تقصي 
دقيقة لتحديد 
القيم الوطنية

 تسخير التكنولوجيا 
المعاصرة لحفظ 
التراث الوثائقي

السفينة تملك 
قدرات كبيرة للعمل 

في الظروف 
الجوية السيئة



قـــال وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي إن الدولة خصصت مبلغ 
مليـــون و800 ألـــف دينـــار إلعـــادة 
هيكلـــة الوزارة بالتعاون مع إحدى 
وذلـــك ضمـــن  الكبـــرى،  الشـــركات 
مســـاعيها لتطويـــر قطـــاع التعليم 

في المملكة.
يعـــود  لـــن  ذلـــك  أن  مـــن  وطمـــأن 
بالضـــرر علـــى أحـــد مـــن الكـــوادر 

العاملة بالوزارة.
جـــاء ذلك خالل لقـــاء جمع الوزير 
بالصحافـــة المحلية ؛ الســـتعراض 
جهـــود الـــوزارة فـــي التعامـــل مـــع 
الظروف االستثنائية الراهنة بفعل 
كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  انتشـــار 
19، ومـــا تم اتخـــاذه من إجراءات 
ومبادرات من أجل ضمان استمرار 
تقديم الخدمة التعليمية بالشـــكل 

المناسب.
وأشـــار فـــي تعقيبه علـــى مداخلة 
مؤنـــس  “البـــالد”  تحريـــر  رئيـــس 
الخاصـــة  المـــدارس  إن  المـــردي 
تمثـــل حديـــث الســـاعة، والـــوزارة 
بذلـــت جهودهـــا فـــي ســـبيل عمل 
التســـهيالت الالزمة إليجاد حلول 

توافقية معها.
ولفت إلى انتقال نحو 2860 طالبا 
مـــن المـــدارس الخاصـــة للمدارس 
الحكوميـــة، مؤكـــدا أن كل طالـــب 
المـــدارس  مـــن  ينتقـــل  بحرينـــي 
الخاصة للمدارس الحكومية، فإن 

الوزارة ملتزمة بتوفير مقعد له.
ســـعت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تفاوضيـــة  لصيغـــة  للوصـــول 
مـــن  الخاصـــة،  المـــدارس  مـــع 
وتقديـــم  الرســـوم  خفـــض  خـــالل 
التسهيالت في الدفع، وأوقفوا أي 
رســـوم مفروضة على المواصالت 
دفـــع  تأخيـــر  تـــم  كمـــا  والتغذيـــة، 
الرســـوم لبداية العام بدال من شهر 

أبريل.

التعلم اإللكتروني

ونـــوه الوزيـــر بجهود الـــوزارة في 
تأهيل المعلميـــن والموظفين على 

مهارات التعليـــم اإللكتروني، الفتا 
إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها 
تأهيـــل أكثر مـــن 12 ألـــف موظف 
وموظفة عبر 270 برنامجا تدريبيا 
خالل الفصـــل الماضي؛ لتزويدهم 

بمهارات التعليم اإللكتروني.
وأشـــار إلى أن الوزارة انطلقت من 
قاعـــدة مهمة جدا، وهي مشـــروع 
لمـــدارس  حمـــد  الملـــك  جاللـــة 
المســـتقبل والذي ساهم في تهيئة 
واإلدارات  والطلبـــة  المعلميـــن 
المدرســـية، إلـــى جانـــب التمكيـــن 

الرقمي.
وقـــال إن كافة هـــذه الجهود التي 
تبذلهـــا الـــوزارة تهـــدف إلى ضمان 
عدم انقطاع الطالب عن المدرسة.

تقييم التجربة

وأكد الوزير النعيمـــي أن الوزارة 
بـــدأت العمل على تقييـــم تجربة 
المملكـــة فـــي التعلـــم عـــن بعـــد، 
وكيفية االستفادة من إيجابيات 
هـــذا النظـــام فـــي مرحلة مـــا بعد 

زوال الجائحة.
وأشـــار إلـــى أن التعلـــم عـــن بعـــد 
أصبـــح منظومـــة ال يمكـــن القفـــز 
فـــي  ستســـتمر  وأنهـــا  عليهـــا، 
االستفادة من التقنيات الرقمية، 
وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع مناهج 

القرن 21.
كانـــت  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
مرافقهـــا  توظـــف  ومازالـــت 
التعليميـــة فـــي خدمة األنشـــطة 

األهليـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة 
والرياضية بشكل يومي، ما يؤكد 
تحقق مقترحات استغالل مباني 
لألنشـــطة  المـــدارس  ومرافـــق 
والفعاليات األهلية واالجتماعية 

على أرض الواقع.
وفيمـــا يتعلـــق بريـــاض األطفال، 
قـــال الوزير إن الـــوزارة أحالت 9 
رياض أطفال للنيابة العامة وتم 

إغالقها بعد تأكد مخالفتها.

رياض األطفال

وأشـــار النعيمـــي إلـــى أن الوزارة 
ريـــاض  مســـتمر  بشـــكل  ترصـــد 
األطفال التـــي ال تحمل ترخيصا 

عبـــر مختلـــف الوســـائل المتاحة، 
وتقـــوم بإحالتها للنيابـــة؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
وقـــال إن الـــوزارة لديهـــا وحـــدة 
يومـــي  بشـــكل  تتابـــع  خاصـــة 
انتظام الطلبة، وفي حال انقطاع 
الطالـــب 10 أيـــام، فـــإن الوحـــدة 

تتابع أسباب هذا االنقطاع.
وذكـــر أنه فـــي حـــال كان الغياب 
ناتجا عـــن إهمال ولي األمر، فإن 
الوزارة تلجأ في ذلك للقضاء، إال 
أن الوزارة حتى اآلن لم تلجأ إلى 
ذلك، وتمكنت من معالجة أغلب 
تلك الحاالت من خـــالل التعاون 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــع 

االجتماعية.

البوابة التعليمية

وتحـــدث الوزيـــر عن بلـــوغ عدد 
الزيـــارات للبوابـــة التعليميـــة في 
فتـــرة أســـبوعين بلغـــت أكثر من 
زيـــارة، وهـــو مؤشـــر  8 مالييـــن 

يعكـــس ارتفـــاع مســـتوى الوعي 
لدى الطلبة وأولياء األمور.

ولفـــت إلى أن الوزارة تعمل على 
رفع الطاقة االســـتيعابية للبوابة 

التعليمية بواقع 5.5 ماليين.
تعمـــل  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالتعاون مـــع المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية على استكمال 
مهمة توزيع األجهزة اإللكترونية 
أن  مبينـــا  المعوزيـــن،  للطلبـــة 
الوزارة لديهـــا اطالع على جميع 
إذ  المعوزيـــن،  الطلبـــة  حـــاالت 
ســـيتم توفيـــر هـــذه الخدمة لهم 

وذلك وفق نظام اإلعارة.
وحـــول نتائج اســـتطالع الوزارة 
رأي أوليـــاء أمـــور الطلبـــة بشـــأن 
حضـــور أبنائهـــم للدراســـة، فقـــد 
الـــوزارة  أن  إلـــى  الوزيـــر  أشـــار 
عهدت لكل إدارة مدرســـية مهمة 
أمـــور  أوليـــاء  بكافـــة  االتصـــال 

الطلبة.

شركة خاصة تعيد هيكلة “التربية” بـ 1.8 مليون دينار
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سيدعلي المحافظة

 وزير التربية يتحدث إلى الصحافيين

بــــدء تقييــم 
تجربــــة “التعلــــم 

عن بعد” 

رصد رياض 
األطفال المخالفة 

وإحالتها للنيابة

رفع الطاقة 
االستيعابية 

للبوابة التعليمية



البحرين األولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال

أكـــد الفريـــق أول وزيـــر الداخليـــة، رئيس 
لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب 
وتمويله وغســـل األموال الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة أن مـــا تتميز به مملكة 
البحريـــن مـــن بنيـــة تشـــريعية قائمة على 
أفضل الممارســـات فـــي المجاليـــن المالي 
واالقتصـــادي مّكنها من تعزيز تنافســـيتها 
علـــى كل األصعـــدة بمـــا يحقـــق أهدافهـــا 
التنموية وفًقا لرؤى وتطلعات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، منوًهـــا بـــأن تبـــوء البحريـــن 

المراكز األولى في العديد من المؤشـــرات 
حســـب تصنيف المؤسســـات والمنظمات 
اإلقليمية والدولية يؤكد على ما تتمتع به 
المملكة من مقومات مميزة وأسٍس صلبة 
فـــي العديد من المجاالت، مشـــيرًا إلى أن 
مـــا تحقق هو تأكيـــٌد على االهتمـــام الذي 
توليـــه الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة 
من ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفـــة، والتي تضع دومًا مصلحة الوطن 
والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشـــار إلـــى أن حصـــول مملكـــة البحرين 
علـــى المرتبـــة األولـــى عربًيـــا فـــي مؤشـــر 
بـــازل لمكافحة غســـل األموال هـــو نجاٌح 
آخـــر في ســـجل نجاحات الوطـــن، ويأتي 
نتيجـــة الجهـــود التكامليـــة مـــن قبـــل كل 
أعضـــاء فريق البحرين وعملهم المســـتمر 
المملكـــة  مكانـــة  تعزيـــز  مواصلـــة  نحـــو 
علـــى مختلف المســـتويات، مشـــيدًا بدور 
ممثلـــة  المعنيـــة،  والجهـــات  الـــوزارات 
فـــي وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 

وإدارتـــي  المركـــزي،  البحريـــن  ومصـــرف 
الجرائـــم  ومكافحـــة  الماليـــة  التحريـــات 
وكذلـــك  الداخليـــة،  بـــوزارة  االقتصاديـــة 
التعـــاون البناء والجهود المشـــكورة التي 
اطـــار  فـــي  الماليـــة  المؤسســـات  تقدمهـــا 
الجهود الوطنية لمكافحة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
تولـــي  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
اهتماًمـــا كبيـــًرا لتعزيـــز هـــذه الجهـــود من 
العمـــل  فـــي مجموعـــة  خـــالل عضويتهـــا 
المالـــي )فاتـــف(، ومجموعة العمـــل المالي 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 

لمكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب 
المعنيـــة  الماليـــة  ووحدتهـــا  )مينافاتـــف(، 
بمكافحة اإلرهاب وغســـل األموال، مؤكًدا 
أن العمل سيستمر لتكثيف الجهود وزيادة 

وتيرة العمل تحقيًقا لألهداف المنشودة.
وأكـــد أن البحريـــن ماضيـــة فـــي تحقيـــق 
األهداف الخاصة بمكافحة غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب، وأن إنشـــاء وتشـــكيل 
لجنـــة متخصصـــة ، يأتي للدفـــع بالجهود 
الحثيثـــة التي تقـــوم بها مملكـــة البحرين 
في هـــذا المجـــال ولتعزيـــز مكانتهـــا على 

الخارطة العالمية.
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تفعيل دور التكنولوجيا في مواجهة األزمات غير المتوقعة
شـــارك رئيس األمـــن العـــام الفريق طارق 
الحســـن فـــي اجتمـــاع التحالـــف العالمـــي 
التكيـــف،  علـــى  القـــادر  الشـــرطي  للعمـــل 
والـــذي عقـــد عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
بمبـــادرة مـــن المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة 

الجنائية )اإلنتربول(.
وأعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام عن شـــكره 
وتقديـــره لألميـــن العام للمنظمـــة الدولية 
يورغـــن  )اإلنتربـــول(  الجنائيـــة  للشـــرطة 
شـــتوك على حرصه في تنظيم مثل هذه 
االجتماعـــات التـــي تهـــدف إلـــى توحيـــد 
الجهـــود فـــي التصـــدي لـــكل التهديـــدات 
األمنية وتبادل الخبرات بين المشاركين، 
االســـتراتيجيات  وضـــع  إلـــى  باإلضافـــة 
المشـــتركة واإلقليمية في سبيل مكافحة 
الجريمة، مشيدًا بدور المنظمة وجهودها 
في تعزيـــز تبادل المعلومات والمســـاعدة 

فـــي الوصـــول ألفضـــل الممارســـات ورفع 
القـــدرات بمـــا يعـــزز التعـــاون فـــي مجال 

مكافحة الجريمة والتصدي لها.
وشـــدد رئيـــس األمـــن العـــام علـــى أهمية 
الخطـــط  اســـتعرض  الـــذي  االجتمـــاع 
المشـــاركين  مـــن  المبذولـــة  والجهـــود 
الناشـــئة  الجريمـــة  مكافحـــة  أجـــل  مـــن 
والمستحدثة في األزمات، منوها بأهمية 
التكنولوجيـــا فـــي مواجهـــة  تفعيـــل دور 
األزمـــات غيـــر المتوقعة، وتبـــادل تجارب 
وخبـــرات اآلخريـــن واالســـتفادة منها في 
العمـــل االســـتباقي فـــي مجـــال مكافحـــة 

الجريمة وتعزيز السلم واألمن.
وتطـــرق األميـــن العام لمنظمـــة اإلنتربول 
يورغن شـــتوك إلى دور منظمة اإلنتربول 
خـــالل فترة جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19( 
والدور الفعال عبر التنسيق مع المنظمات 
الدوليـــة واإلقليميـــة والمكاتـــب المركزية 

الوطنيـــة فـــي الـــدول األعضـــاء لمكافحة 
شـــتى أنـــواع الجرائم باإلضافـــة إلى دور 
الجهـــود  توحيـــد  فـــي  األمنيـــة  األجهـــزة 
للتصـــدي للمخاطـــر المحتملة من تفشـــي 
هـــذا الوباء. وتـــم في االجتماع مناقشـــة 
تســـليط  تـــم  إذ  رئيســـين،  موضوعيـــن 
الضـــوء في جلســـة الحـــوار األولـــى على 
إنفاذ القانون في العالم ما بعد الجائحة و 
الدروس المســـتفادة من هذه األزمة، وتم 
اســـتعراض أفضل التجارب والممارسات 

لسلطات إنفاذ القانون في الدول األعضاء 
ومكافحـــة  كورونـــا  جائحـــة  لمواجهـــة 
الجرائـــم المســـتحدثة والناشـــئة وأهميـــة 
التحـــول الرقمـــي في الخدمـــات المقدمة 
األزمـــة  هـــذه  فـــي مواجهـــة  مـــن قبلهـــم 
والتحديات الناشـــئة عنها والتي واجهتها 
األجهـــزة األمنية، وعـــن التدابير المتخذة 

بالتنســـيق  الجائحـــة  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  بيـــن  والتعـــاون 
واألجهزة التخصصية إضافة إلى كشـــف 

األساليب الجرمية المستحدثة.
فيما ناقشـــت جلســـة الحـــوار الثانية دور 
االبتكار والتكنولوجيا في مجال مكافحة 
الجرائـــم الســـيبرانية ودور المنظمـــة في 

مكافحة هذه الجرائم ذات الطابع الدولي 
والعابـــر للحـــدود وأهمية المشـــاريع التي 
تطلقها المنظمة في هذا الصدد، باإلضافة 
لبنـــاء القـــدرات والتدريـــب ودورهـــا فـــي 
التصـــدي لألزمـــات مـــن خالل اســـتخدام 
التكنولوجيا، كما تم تســـليط الضوء على 
الجهـــود المبذولـــة من قبـــل جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية ومنظمة اإلنتربول 
المتاحـــة  التدريـــب  برامـــج  خـــالل  مـــن 
لألجهـــزة األمنيـــة فـــي البلـــدان األعضـــاء 

والتي تهدف للوصول ألفضل النتائج.
وفي ختـــام االجتماع تعهـــد األمين العام 
بـــأن تســـتمر المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة 
مســـاعيها  فـــي  )اإلنتربـــول(  الجنائيـــة 
القانـــون حـــول  إنفـــاذ  لمســـاعدة أجهـــزة 
العالـــم فـــي بنـــاء قدراتها وتطويـــر آليات 
التعامـــل مـــع مختلـــف الظـــروف تحقيقـــا 

لمهمتها في حفظ األمن وإنفاذ القانون.
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التجارب في العمل 

االستباقي في مكافحة 
الجريمة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: تميز المملكة في بنيتها التشريعية القائمة على أفضل الممارسات عزز التنافسية

أطلقـــت وزارة الخارجيـــة ورشـــة عمل 
بعنـــوان: “الدبلوماســـية الحقوقية في 
تعزيز وتطوير حقوق اإلنسان”، والتي 
عقـــدت أمـــس، عبـــر البـــث االلكتروني 
المرئـــي، تحت رعاية كريمـــة من نائب 
رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، والـــذي 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  كلـــف، 
الزيانـــي، بافتتـــاح الورشـــة نيابـــة عـــن 
سموه، والتي استمرت لمدة 5 ساعات، 
واشـــتملت على 5 جلســـات، وبمشاركة 
وزيـــر شـــؤون حقوق اإلنســـان بـــوزارة 
والتنميـــة  والكومنولـــث  الخارجيـــة 
طـــارق  اللـــورد  المتحـــدة  بالمملكـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  ومســـاعد  أحمـــد، 
مســـاعد  ونائـــب  الدوســـري،  عبـــدهللا 
وزير الخارجية المســـؤول عن شـــؤون 
الشـــرق األدنى وشـــؤون العمل الدولية 
واألمـــن وحقـــوق اإلنســـان فـــي مكتب 
الديمقراطية وحقوق اإلنســـان والعمل 
المتحـــدة  الواليـــات  بـــوزارة خارجيـــة 
األميركيـــة ســـتيفن جيلـــن، والمنســـق 
المقيـــم لألمـــم المتحـــدة لـــدى مملكـــة 
البحرين ســـتيفانو بيتيناتـــو، والممثلة 
اإلقليميـــة لمكتب المفوضية الســـامية 
لحقوق اإلنســـان في الشـــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا رويدا الحاج، وعدد من 
أعضاء من مجلســـي الشورى والنواب، 
وعدد من رؤساء الســـفارات والبعثات 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــدة  الدبلوماســـية 
والمستشـــارين،  والخبـــراء  البحريـــن، 
ورجال الصحافة واالعالم، إذ بلغ عدد 
الحضور 263 شـــخًصا، وتمت مناقشة 
19 ورقـــة عمـــل، وبلغ عـــدد التوصيات 

38 توصية.
وفي الجلسة االفتتاحية للورشة، ألقى 
وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
الشـــكر  بالـــغ  عـــن  فيهـــا  أعـــرب  كلمـــة 
واالمتنـــان الـــى نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، على تفضله برعاية الورشة 

المهمـــة، وتكليفـــه افتتاحهـــا نيابـــة عن 
ســـموه، معبًرا عن بالغ تقديره لما تلقاه 
وزارة الخارجيـــة مـــن ســـموه من دعم 
ورعايـــة واهتمـــام، ومـــا ذلـــك بغريـــب 
ومؤســـس  عميـــد  فهـــو  ســـموه  علـــى 
الدبلوماســـية البحرينيـــة التـــي قادهـــا 
بحكمة معهودة وعزيمـــة وإرادة قوية 
علـــى مـــدى 34 عاًمـــا حافلـــة بالنجـــاح 
والتقـــدم والرقـــي لتعزيـــز مكانـــة هـــذا 

الوطن الغالي في المجتمع الدولي.
وقـــال وزير الخارجية إن الدور المناط 
والمســـؤوليات  الخارجيـــة  بـــوزارة 
الموكلـــة إليهـــا ال تقتصـــر فقـــط علـــى 
ومصالـــح  واســـتقالل  ســـيادة  حمايـــة 
المملكة ومكانتهـــا اإلقليمية والدولية، 
وتوثيـــق وتطوير عالقـــات التعاون مع 
مختلـــف دول العالـــم، وبـــذل الجهـــود 
لتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار والتنمية 
مـــا  إلـــى  يتعداهـــا  المســـتدامة، وإنمـــا 
هو أشـــمل مـــن ذلك، وهو تعزيـــز ركائز 

اســـتراتيجية المملكة في تحقيق دولة 
العدالـــة والمســـاواة والقانـــون، ونشـــر 
وقبـــول  والتعايـــش  التســـامح  ثقافـــة 
اآلخر وترســـيخ قيم الســـالم والمحبة 
والتآخي بين األمم، وهي قيم ترسخت 
عبر الســـنين في هـــذا المجتمع العريق 
الذي تميـــز بالطيبة واألصالـــة والتآلف 
والتآخـــي، مشـــيًرا إلـــى أن مســـؤولية 
الدبلوماســـية البحرينية هي نشر هذه 
القيـــم وإبرازهـــا لآلخريـــن وتصحيـــح 
مفاهيمهـــم  وتصويـــب  نظرتهـــم 
الخاطئة، وتســـخير جهودها في العمل 
العالقـــة  وذات  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع 
والشركاء المحليين والدوليين، لضمان 
الممارســـة العمليـــة الســـليمة وتطبيـــق 
التشـــريعات القانونيـــة الالزمـــة للتقيد 
بقيـــم المجتمع البحريني، وممارســـتها 
فـــي اإلطـــار الحقوقي المتعـــارف عليه 

دولًيا.
ووضح وزير الخارجية أن الدبلوماسية 

الحقوقية بمفهومها الشـــامل ينبغي أن 
تســـتند إلـــى 3 ركائـــز أساســـية، محلية 
الصعيـــد  فعلـــى  ودوليـــة،  وإقليميـــة 
المحلـــي ينبغـــي أن تتكاتـــف مســـاعي 
كل الجهـــات المعنية للعمل على حماية 
المواطنيـــن  جميـــع  حقـــوق  واحتـــرام 
والمقيمين على أرض الوطن، والدفاع 
عـــن مصالحهم ومكتســـباتهم، أما على 
الصعيـــد اإلقليمـــي، فينبغـــي مواصلـــة 
المشـــترك  التعـــاون  لتعزيـــز  الجهـــود 
والمنظمـــات  الـــدول  مـــع  والعمـــل 
اإلقليميـــة وصـــواًل إلى احتـــرام حقوق 
علـــى  أمـــا  المنطقـــة،  شـــعوب  كافـــة 
الواجـــب  مـــن  فـــإن  الدولـــي،  الصعيـــد 
عمـــل  لتفعيـــل  الجهـــود  تســـخر  أن 
المنظمات الحقوقية الدولية وجهودها 
أفضـــل  العالـــم  لجعـــل  الدبلوماســـية 
لجميع البشر بشتى أعراقهم ودياناتهم 
ومعتقداتهم. وقال إن مملكة البحرين 
تمكنت من تنفيذ العديد من المبادرات 

الرائـــدة والمشـــروعات المتميـــزة فـــي 
مجال حمايـــة حقوق اإلنســـان، بفضل 
النهج اإلصالحي الشـــامل لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والجهود الدؤوبة المتواصلة 
مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  للحكومـــة، 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، وبدعم 
ومســـاندة من ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، األمـــر الـــذي وفر 
بيئـــة مطمئنة حافظة لحقوق اإلنســـان 
وفـــي مقدمتهـــا حـــق العيـــش بســـالم، 
ومكـــن جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
كذلـــك من االنخراط بفاعلية وإيجابية 
في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، 
وفـــق مبـــادئ العـــدل والمســـاواة دون 
تفرقـــة أو تمييز في العـــرق أو الجنس 

أو الطائفة.

وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن وزارة 
الخارجيـــة وانطالًقـــا مـــن مســـؤوليتها 
أن  علـــى  جـــًدا  حريصـــة  السياســـية، 
تنطلـــق دبلوماســـيتها الحقوقيـــة مـــن 
جاللـــة  وتوجيهـــات  رؤى  اســـتلهام 
الملك، لترســـيخ دور دولة المؤسســـات 
والقانون وفق ثوابـــت وطنية قانونية 
رئيســـية تجســـدت فـــي ميثـــاق العمل 
وكافـــة  المملكـــة  ودســـتور  الوطنـــي 
علـــى  والعمـــل  المرعيـــة،  القوانيـــن 
تعزيـــز مبـــادئ وقيـــم حقـــوق اإلنســـان 
لممارســـة  والســـعي  المجتمـــع،  فـــي 
دعـــم  فـــي  وواجباتهـــا  مســـؤولياتها 
التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق األمـــن 
والســـلم لمملكـــة البحريـــن ومواطنيها 
الكـــرام وكل المقيميـــن فيها، وللمنطقة 
وشعوبها جميًعا، ألن استقرار وازدهار 
بالدنـــا هـــو جـــزء مـــن اســـتقرار وأمـــن 

وازدهار المنطقة عموًما.
)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

العدالة والمساواة والقانون المملكة في تحقيق دولة  الخارجية: تعزيز ركائز استراتيجية  وزير 

انطالق الدبلوماسية الحقوقية باستلهام رؤى وتوجيهات جاللة الملك

المنامة - وزارة الخارجية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مساعد وزير الخارجيةوزير الخارجية

روال الحاجسفير البحرين بواشنطناللورد طارق أحمدستيفن جيلنستيفانو بيتيناتو

رئيس األمن العام يشارك في اجتماع التحالف العالمي 
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“البحرينية” تثبت كفاءتها بتولي مناصب قيادية بـ “النفط”
ــواس 2020” ــات “ليـ ــي فعاليـ ــارك فـ ــة يشـ ــن خليفـ ــد بـ ــيخ محمـ الشـ

شــارك وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، فــي فعاليــات 
ملتقــى وجائــزة التميــز القيادي للمرأة الســادس في قطــاع النفط والغاز 
)ليــواس 2020(، والتــي أقيمــت بتقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد تحــت 
رعايته، وذلك في الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2020، وبمشــاركة عدد من 
المســؤولين والمختصين والفنيين واألكاديميين من مختلف دول العالم 
فــي مجــال الطاقــة، وبدعــم مــن الهيئــة الوطنية للنفــط والغــاز وجمعية 
مهندســي البتــرول واالتحــاد الخليجــي للتكريــر وشــركة نفــط البحريــن 

“بابكو” وشركة “أرامكو” السعودية. 

وأشـــاد وزير النفط باستمرار رعاية 
فعاليـــات “ليواس” للمرة السادســـة، 
وهـــو ما يؤكـــد ما تحظى بـــه المرأة 
في البحرين من رعاية واهتمام من 
لـــدن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
كمـــا يجســـد  الموقـــرة،  والحكومـــة 

مـــدى اإليمـــان بقـــدرات وإمكانـــات 
جميـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجاالت الســـيما فـــي مجال النفط 
والغـــاز، إذ أثبتت المـــرأة البحرينية 
قدرتها في تولي عدد من المناصب 
القياديـــة المهمـــة فـــي هـــذا القطاع 

الحيوي والمهم. 

وسيناقش الملتقى على مدى 3 أيام 
موضوعات عدة، هـــي: المرونة في 
مجال العمل وعددا من الموضوعات 
المتعلقة بالمرأة القيادية في قطاع 

الطاقة والتي تشـــمل إتاحة الفرص 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  المتســـاوية 
مجال التطـــور الوظيفـــي والمهني، 
خبـــرات  مـــن  االســـتفادة  وكيفيـــة 
الكفـــاءات وباألخص النســـائية في 
كل مـــا يرتقي بقطاع النفـــط والغاز 
فـــي المنطقـــة، كما سيســـلط الضوء 
بالمرونـــة  الُمتعلِّقـــة  القضايـــا  علـــى 
التنظيميـــة وإعـــادة رســـم الخطـــط 
جائحـــة  بعـــد  واالســـتراتيجيات 
التشـــغيلية  والمرونـــة   ،19 كوفيـــد 
األعمـــال،  واســـتمرارية  المطلوبـــة 
التكيـــف  فـــي  التنـــوع  وضـــرورة 
التنظيمـــي في عصر مـــا بعد كوفيد 
19، وطـــرق الموازنـــة بيـــن ضغـــوط 

الحياة العملية والعمل.

وزير النفط

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

بانخفاض نســبته 23 % بســبب تداعيات جائحــة “كورونا”

أرباح “البحرين الوطني” في 9 أشهر

أعلــن بنــك البحرين الوطني عن انخفاض بنســبة 12.5 % في صافي الربح 
العائــد للمســاهمين ليصــل إلى 14.0 مليــون دينار في الربــع الثالث المنتهي 
في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 16.0 مليون دينار في نفس الفترة 2019. 
وُيعزى انخفاض صافي الربح إلى جائحة كوفيد - 19 التي عصفت بالعالم 

أجمع ونجم عنها ارتفاع متطلبات المخصصات االحتياطية. 

وانخفضـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 
للربـــع الثالث بنســـبة 11.1 % لتصل 
إلـــى 8 فلـــس، مقابـــل 9 فلـــس فـــي 

الفترة ذاتها 2019. 
ارتفـــاع  التشـــغيلي  الدخـــل  وشـــهد 
بنســـبة 20.8 % فـــي الربـــع الثالـــث 
ليصل إلى 33.7 مليون دينار مقارنة 
مـــع 27.9 مليون دينـــار لنفس الفترة 
مـــن العـــام الماضـــي، بينمـــا تماشـــى 
مســـتوى األربـــاح التشـــغيلية البالـــغ 
16.6 مليون دينار مع مســـتوى العام 
الماضـــي البالغ 16.8 مليون دينار، ما 
يدل على مرونة األنشـــطة األساسية 

للبنك خالل الجائحة. 
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد 
البنـــك انخفاًضـــا بنســـبة  لمســـاهمي 
16.4 مليـــون  إلـــى  ليصـــل   % 14.1
دينـــار  مليـــون   19.1 مقابـــل  دينـــار، 
فـــي العـــام 2019. وُيعـــزى ذلـــك إلى 
انخفـــاض صافـــي الربـــح بعـــد زيادة 

األحكام االحترازية. 
 وأعلـــن البنـــك أيًضـــا عـــن انخفـــاض 
بنســـبة 23.0 % فـــي صافـــي الربـــح 
العائد للمســـاهمين إلـــى 43.1 مليون 
دينـــار لفترة التســـعة أشـــهر المنتهية 
مقارنـــة   ،2020 ســـبتمبر   30 فـــي 
مـــع 56.0 مليـــون دينـــار فـــي 2019. 
ويعـــزى انخفـــاض صافـــي الربح في 
العـــام 2020 إلى جائحة كوفيد - 19 
والتـــي نجـــم عنهـــا وضـــع متطلبـــات 
المخصصات االحتياطية وانخفاض 
الهوامش وهبوط مستوى الدخل من 
تقييمات حقـــوق الملكية وانخفاض 

األرباح بعد تدني التوزيعات. 
وانخفضـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد 

خـــالل الفترة بنســـبة 24.2 % لتصل 
إلـــى 25 فلســـا، مقابـــل 33 فلًســـا في 

الفترة ذاتها 2019. 
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد 
البنـــك انخفاًضـــا بنســـبة  لمســـاهمي 
18.2 مليـــون  إلـــى  ليصـــل   % 71.4
دينـــار مقابل 63.6 مليـــون دينار في 
2019. بينما يشـــمل الدخل الشـــامل 
اآلخـــر تحـــركات الســـوق فـــي العـــام 
ومـــن ضمنهـــا التقلبـــات المؤقتة في 
القيمـــة العادلة في محافظ ســـندات 

البحرين السيادية واألسهم. 

انخفاض حقوق الملكية بنسبة 8.1 %

الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  انخفـــض 
ليصـــل   % 8.1 بنســـبة  للمســـاهمين 
مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   489.2 إلـــى 
مـــع 532.3 مليـــون دينـــار المســـجل 
فـــي 31 ديســـمبر 2019. وُيعزى هذا 
االنخفـــاض إلـــى مدفوعـــات األرباح 
وانخفـــاض   ،2019 لعـــام  النقديـــة 
ســـندات  علـــى  الســـوقية  القيمـــة 
البحريـــن الســـيادية المصنفة كقيمة 
عادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل 
اآلخـــر. عـــالوة علـــى تحمـــل تكلفـــة 
تأجيـــل ســـداد القـــروض منـــذ شـــهر 
دعـــم  إطـــار  ضمـــن  وذلـــك  مـــارس 
العمـــالء خالل الســـتة أشـــهر األولى 

من الجائحة. 
وارتفـــع إجمالي األصـــول للمجموعة 
بنســـبة 32.1 % ليصل إلى 4,219.4 
مليـــون دينـــار، مقارنة مـــع 3,194.5 
مليـــون دينـــار كمـــا هـــو بتاريـــخ 31 
ديســـمبر 2019. وتعزى هذه الزيادة 
لعملية االستحواذ على بنك البحرين 

اإلســـالمي، فـــي شـــهر ينايـــر 2020. 
علـــى  الكبيـــر  اإلقبـــال  إلـــى  إضافـــة 
منتجات القـــروض من بنك البحرين 
الوطني خالل األشهر التسعة األولى 

من 2020. 
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيـــد  فـــاروق  الوطنـــي  البحريـــن 
الماليـــة  بنتائجنـــا  ســـعداء  “نحـــن 
اإلجماليـــة للربـــع الثالـــث مـــن العـــام 
الجـــاري، والتي أظهرت نمًوا إيجابًيا 
المشـــهدين  تأثـــر  مـــن  الرغـــم  علـــى 
االجتماعي واالقتصـــادي بالجائحة. 
وقـــد شـــهدت المجموعـــة ربًعـــا أول 
قوًيـــا خاصـــة بعـــد االســـتحواذ على 
حصـــة األغلبيـــة فـــي بنـــك البحريـــن 
خطـــوة  وهـــي   ،)BISB( اإلســـالمي 
اســـتراتيجية مـــن شـــأنها أن تحقـــق 
التـــآزر وتقويـــة مكانـــة البنكيـــن عن 
طريـــق تعزيـــز اإليـــرادات والتكاليف 
بالتطـــورات  المتعلقـــة  المشـــتركة 
المؤسســـتين.  لـــكال  التكنولوجيـــة 
الضـــوء  لتســـليط  الدمـــج  أدى  كمـــا 
القويـــة  العموميـــة  الميزانيـــة  علـــى 
لحماية كال البنكيـــن، مع تمكين بنك 
البحريـــن اإلســـالمي من االســـتفادة 
مـــن مـــوارد بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
بشـــكل أكبـــر والوصول إلى شـــريحة 
أكبر من الســـوق مع تحسين توصيل 
المنتجات بمجرد انتعاش األسواق”. 

ومن جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
للبنك جـــان كريســـتوف دوراند “لقد 
شـــهد األداء المالي للمجموعة خالل 
الربع الثالث من العام نتائج إيجابية 
برغم ظروف الســـوق غير المستقرة 
التي شهدتها المملكة والعالم، والتي 
أثـــرت على جميع البنوك والشـــركات 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر. تأتي 
هذه النتائج على الرغم من انخفاض 
أسعار السوق الذي كان له تأثير كبير 
علـــى نمـــو الربـــح وهوامـــش الربـــح. 
وبفضـــل مكانتنا القوية في الســـوق، 
تمكنـــا من تقديم مســـاعدة محســـنة 
لعمالئنـــا خـــالل هـــذه األوقـــات غيـــر 
العادية عبر تدشـــين خدمة الدردشة 
اإللكترونيـــة والمتوافـــرة حالًيـــا عبر 
الموقـــع اإللكترونـــي لبنـــك البحريـــن 
الوطنـــي وعبـــر تطبيـــق الواتس آب 
احتياجـــات  جميـــع  تلبيـــة  لضمـــان 
العمالء علـــى الفور بما يتماشـــى مع 
وعد عالمتنا التجارية بالبقاء أقرب 

إليهم”.

التفاصيـــل  مـــن  مزيـــد  لقـــراءة   *
يرجى الرجوع للموقـــع اإللكتروني 

لصحيفة “البالد” على الرابط:
https://www.albiladpress.
com/news/2020/4397/f i-

nance/677113.html

المنامة - البحرين الوطني

جان كريستوف دوراند فاروق المؤيد، 

المنامة - بورصة البحرين

ــورصــة  ـــ ــي ب ــمــرون فــ ـــ ــمــســتــث ـــ تـــــــداول ال
مــلــيــون ســهــم،  ــس، 4.82  أمــ الــبــحــريـــــن، 
تـم  ديـــــنـــــار،  مليون   1.19 قــدرهــا  بقيـمة 
تنفيذها من خالل 98 صفقة، حيث ركز 
أسهم  عــلــى  تــعــامــالتـــــهــم  الـمستثـمرون 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيـمة 
أسهمه الـمتداولـة 673.49 ألف ديـنـار أي 
ما نسبته 56.64 % من القيـمة اإلجـمـالية 
مليون   2.33 قــدرهــا  وبكـمية  لــلــتــداول 

سهم، تـم تنفيذها من خالل 34 صفقة.

43.1
دينار مليــون 

“البورصة”: تداول 4.8 مليون 
سهم بـ 1.2 مليون ديـنـار

الجالهمة: الترخيص لمصنع معدات فحص “كورونا”

قالــت الرئيــس التنفيــذي هيئــة تنظيم المهن الصحية )نهــرا( مريم الجالهمــة “إن الهيئة منحت رخصة 
مبدئيــة لمســتثمرين مــن أجــل إنشــاء مصنع لمكافحــة الفيروســات”. وأضافت الجالهمــة، على هامش 
نــدوة أقامتهــا الغرفــة وناقشــت القطاع الصحي، أن المصنع ســيقوم بتصنيع معــدات فحص فيروس 
“كورونا” أو ما يطلق عليه “ بي ســي آر Polymerase chain reaction-PCR” عبر مســحة األنف إلى 

جانب معدات الفحص السريع.

ســـعادتها  الجالهمـــة  وأبـــدت 
بالتقـــدم الكبير الـــذي حدث على 
صعيـــد االســـتثمار فـــي القطـــاع 
الصحـــي، مشـــيرة إلـــى أنـــه فـــي 
8 أشـــهر فقـــط رخصـــت الهيئـــة 
أعمالهمـــا،  لمزاولـــة  لمصنعيـــن 
الطبيـــة “أن  للكمامـــات  أحدهمـــا 
95” واآلخـــر لألدويـــة وســـيصدر 
إنتاجه لـــدول الخليج والواليات 

المتحدة األميركية.

وأوضحت أن عدد المصانع التي 
تم الترخيص لها قرابة 5 مصانع 
منهـــا 3 مصانـــع برخـــص مبدئية، 
2020، وأن  الجـــاري  العـــام  فـــي 
هنـــاك اســـتثمارات جديـــدة فـــي 
فحـــص نتائـــج األشـــعة عـــن بعد 
الطبيـــة  االستشـــارات  وتقديـــم 
عـــن بعـــد والتي قـــام بها شـــباب 

بحرينيون. 
ودعـــت التجـــار إلـــى االســـتثمار 

التدريـــب  مراكـــز  إنشـــاء  فـــي 
المعاونـــة، إذ تم الترخيص لمركز 
تدريـــب التقويم، ومركز لتدريب 
ومغســـلة  األســـنان  مســـاعدي 
المجـــال  أن  إلـــى  الفتـــة  طبيـــة، 
مفتوح أمـــام اســـتثمارات أخرى 
مثـــل التدريـــب الفني في فحص 
البصريات، إذ تعاني الســـوق من 
نقص فـــي عـــدد البحرينيين في 

هذا المجال.

بوجـــود  الجالهمـــة  واعترفـــت 
نقـــص فـــي كادر المفتشـــين فـــي 
الهيئـــة، مبينـــة أنه يجـــري العمل 
علـــى إعداد كادر جديـــد يرفع به 

عدد المفتشين.
هنـــاك  يكـــون  أن  واســـتبعدت 
األخطـــاء  بيـــن  مباشـــرة  عالقـــة 
فـــي  النقـــص  وبيـــن  الطبيـــة 
ال  أنـــه  وأشـــارت  المفتشـــين، 
المعامـــالت  كل  مراقبـــة  يمكـــن 
الشخصية، ولكن يمكن أن يلعب 

المفتش دورا في مراقبة طريقة 
حفـــظ األدويـــة والتخلـــص مـــن 
وغيرهـــا  والحوكمـــة  المخلفـــات 
مـــن اإلجـــراءات التي لهـــا عالقة 
غير مباشـــرة في تقليل األخطاء 
الهيئـــة  أن  مســـتدركة  الطبيـــة، 
تقوم بمراقبة جميع هذه األمور.

وشـــددت الجالهمة على أن على 
األطبـــاء اإلبـــالغ عـــن األخطـــاء 
المهنية؛ ألنهم على إطالع وثيق 
بالممارســـات الطبيـــة، وأال يكون 
بالنســـبة  حساســـية  أي  هنـــاك 
للتبليـــغ عن زمالئهـــم فيما يتعلق 

بأخطاء المهنة.
االشـــتراطات  وبخصـــوص 
الصحيـــة المرهقـــة والتـــي حدت 

مـــن قـــدرة الصالونات النســـائية 
علـــى ممارســـة أعمالهـــا، أشـــارت 
الجالهمة أنه بصفتها في اللجنة 
المختصـــة بذلك، فإنه قد تم رفع 
االشـــتراطات  لتخفيـــف  مقتـــرح 
الـــذي ســـيرفع للفريـــق الطبي ثم 
اللجنـــة التنســـيقية، خصوصا أن 
حاالت اإلصابـــة تراجعت أخيًرا، 
لكنها عبرت عـــن قلقها من بعض 
الحـــف  أعمـــال  مثـــل:  األعمـــال، 
والمكياج والتي يكون فيها هناك 
نوع مـــن التواصـــل بيـــن العاملة 
في الصالون وبين الزبون بشكل 

قريب.

 هيكل جديد 
لـ “نهرا” سيزيد 
عدد المفتشين

أفكار لتبني مشاريع منزلية ناجحة
تعتبر المشاريع المنزلية هاجًسا للكثيرين وخاصة عند البدء في مشروع 
منزلي ناجح من خالل رأس مال كبير أو صغير لبدء المشروع من المنزل. 
مـــن هنا يجـــب اتبـــاع النصائح مـــن أصحاب الخبـــرة وخصوصـــًا إذا كان 
هناك أفكار متعددة وتجارب يمكنك االســـتفادة منها لما تحققه من دخل 
إضافي لألفراد أو األســـر المنتجة ومنها نســـتعرض بعـــض األفكار القابلة 
للتطبيق كمشـــاريع صغيرة كل ما عليك فعله هو أن تنشـــر مشروعك إلى 
الجمهور عن طريق أدوات التواصل االجتماعي بشكل يميزك عن غيرك و 

لتحقيق ذلك واكتساب زبائن دائمين إليك بعض األفكار البسيطة:

الفكـــرة األولـــى: المعلـــم االفتراضـــي: إذا كنـــت من حملة الشـــهادات  «
األكاديميـــة وتمتلك مهارة توصيل المعلومة بشـــكل جيد عليك أن تتجه 
إلـــى التعامل مع المنصـــات التعليمية للوصول إلى الطالب المســـتهدفين 

من خالل تقديم الدروس المتخصصة المطلوبة للفئة المستهدفة.

الفكرة الثانية: رش الحدائق بالمبيدات أو تنسيق حدائق: تعتبر من  «
المشـــاريع التـــي يزداد الطلب عليها نظرًا إلنشـــاء الحدائـــق أو المنتزهات 
وكذلـــك احتياجات المدارس والمستشـــفيات الخاصـــة أو الحكومية إلى 

منسقي حدائق في المستقبل.

الفكـــرة الثالثة: تركيب العطور وبيعها: من المشـــروعات التي تصلح  «
مـــن المنـــزل بجـــدارة وتتطلب منـــك التعلم علـــى كيفية تركيـــب وابتكار 

إليجاد أنواع جديدة ذات عبير جميل.

 الفكـــرة الرابعة: إصالح الهواتف أو الكمبيوترات الثابتة والمحمولة  «
إن كنـــت تمتلـــك المعرفة بهذا المجال فأنت مع بداية مشـــروعك المنزلي 
الجديد والكثير يبحث عن من يأتي إلى منزله ليصلح ويركب له برامج.

الفكرة الخامسة: صناعة الحلوى: مثل الكيك والبقالوة واآليسكريم  «
وأنواع العصائر المهم أن يكون مشـــروعك محاطا بجانب كبير من إتقان 

المقادير.

 الفكرة السادســـة: تصليح وتركيب ســـاعات اليد أو الحائط: يزدهر  «
اإلقبال على طلب الســـاعات عن طريق المواقـــع المتخصصة ولكن طرق 

التركيب تحتاج إلى مهارات ممكن أن تكون أنت صاحب المشروع.

الفكرة الســـابعة: الطبخ: إذا توافر في أحد أفراد األســـرة فن الطبخ  «
وهو يعتبر من المشاريع المنزلية الناجحة التي تنافس المطاعم المعروفة 

بل وتفوقها في الجودة ويبقى عليك اإلعالن والتسويق من المنزل.

الفكـــرة الثامنـــة: إعـــداد البحـــوث الجامعيـــة: إذا كنـــت مـــن محبـــي  «
االطـــالع والبحـــث عـــن المصـــادر العلميـــة وإعدادهـــا فكثيـــر مـــن طالب 

الجامعة يحتاجون إلى من يساعدهم في صياغة البحوث.

الفكـــرة التاســـعة: تنظيف خزانـــات الميـــاه: على أســـطح المنازل أو  «
تركيب عوازل األمطار كالهما يعتبران من المشـــاريع الفردية التي تعتمد 

على المهارة الناجحة. 

الفكرة العاشـــرة: مصمم فوتوشـــو: بســـبب جائحة كورونا قد تكون  «
ممن يساهم في جمع األحبة بشكل افتراضي تحت سقف واحد.

وفـــي الختـــام هناك نمـــاذج لمشـــاريع منزليـــة ناجحة أحدثـــت صدى في 
المجتمع المحيط بها وحولته من االعتماد على المســـاعدة إلى المشـــاركة 
الفاعلة واالعتماد الذاتي في التصنيع واإلنتاج مما يجعل البحرين مركزًا 

مميزًا لألسر المنتجة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

علي الفردان
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مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي

محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية

 يو إم تي سيرفيسز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 114866

بنــاء علــى قــرار الشــركاء لشــركة يــو إم تــي سيرفيســز ذ.م.م ، المســجلة بموجب 
 NISAR   / الســيد  وتعييــن  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،114866 رقــم   القيــد 

THANIKKAPARAMBIL ASHRAF كمصفي للشركة.

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
NISAR THANIKKAPARAMBIL ASHRAF :عنوان المصفي

33444409 +973 
  nisarta@gmail.com

 التاريخ : 2020-10-26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
طلب رقم  ) 149072-2020(
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة / ســاره منيــر نظيــر نظامــي الرقــم الشــخصي 861211626 ، 
بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة / عادل محمد فاضل نظام دين صباح 

خان الرقم الشخصي 861013450     
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري الفرع  رقم القيد  

مقاوالت الاللىء البيضاء     1     85179
الاللي البيضاء للمقاوالت     2     85179

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة / مهــا صــالح عبــودي العابــد، المالكــة ل 2020 فيجــن للبصريــات ذ.م.م  

مؤسسة فردية  والمسجلة بموجب القيد رقم   86319 - 2
  طالبة تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال

الســيد  مــن  مملوكــة  الشــركة  لتصبــح  بحرينــي،  دينــار  ألــف     1000 وقــدره   
  SHAJAHAN SHAIK ABDULHAMEED

التاريخ : 2020/10/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020 --      149345   اعالن رقم

تسجيل اسم تجار ي

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : سميره عبد هللا مسلم امان

االسم التجاري الحالي : سيتي ستار لفبركة الحديد وااللمنيوم
االسم التجاري الجديد: سيتي ستار لاللمنيوم

قيد رقم : 57977 – 5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

CR2020 -   150328    اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة، فعلــى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :   روحيل هاشمي سيد قوت علي شاه

االسم التجاري الحالي :   عايشة التجارية
االسم التجاري  : ريليف للتجارة

قيد رقم :   2- 64063  

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة طيبة ديلمون للتسويق ش.ش.و 

ماللكها عماد الدين محمد عطيه
سجل جتاري رقم 130750

بنــاء علــى قرار المالك في شــركة طيبــة ديلمون للتســويق ش.ش.و ماللكها عماد 
الديــن محمــد عطيــه المســجلة بموجــب القيــد رقــم 130750 ، بتصفيــة الشــركة 

اختياريا و تعيين السيد /  عماد الدين محمد عطيه زهره  مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
: عماد الدين محمد عطيه زهره

33004292 )973 +(
mohamedbeder11@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

    CR 2020-  146144   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه  مبارك علي علــي الجنيد بطلب تحويــل المحل التجاري 
التالي إلى السيد /  خليفه عيسى خليفه عيسى العامر

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري :   المحمدية لتخليص المعامالت

رقم القيد : 70956-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل فرع من شركة أجنبية
 ذات مسؤولية محدودة 

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسوية للمحاسبة 
واالستشــارات نيابة عن  اجورا تريننغ سيرفســز ال تي دي-  فرع شــركة أجنبية 
، والمســجلة بموجب القيد رقم 102413، بطلب  تحويلها شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 2550 ألفــان وخمســمائة وخمســون دينــار بحرينــي 

مملوكة من قبل شركة اجورا تريننغ سيرفسز ال تي دي بريطانية الجنسية.
 

فعلــى كل مــن لديــه إعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 91805  -  التاريخ : 2020-10-26 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )148989( لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العامر لتأجير السيارات ذ.م.م

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة العامر لتأجير الســيارات ذ.م.م  ، المســجلة بموجب القيد 
رقــم 91805، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري  من العامــر لتأجير الســيارات ذ.م.م  

إلى شركة اون ذا رود  لتأجير السيارات ذ.م.م  
 

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

القيد : 126287  -  التاريخ : 2020-10-25 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 147498( لسنة 2020

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة شركة هيدج أكاونتينغ 
سوليوشن ش.ش.و لمالكها انجيث ريجوكاما

 
 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة شــركة هيــدج أكاونتينــغ سوليوشــن ش.ش.و لمالكهــا 
انجيــث ريجوكامــا، المســجلة بموجــب القيد رقــم 126287 ، طالبين تغيير االســم 
ــث  انجي لمالكهــا  ش.ش.و  سوليوشــن  أكاونتينــغ  هيــدج  شــركة  مــن  لتجــاري  ا

ريجوكاما إلى شركة شركة هيدج لإلستشارات والمحاسبية ش.ش.و  
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Java motors co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17596626  or  JAVAMOTORSBH@YAHOO.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

ARCAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

YASSER ZUHAIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591441  or  sajeda@YASSERZUHAIR.COM 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

AL BAHAA LIGHTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17641786  or  albhaa.lighting@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

S. JAFFAR BUILDING MATERILS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39433755  or  antakia2@gmail.com 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Cold stors COME AND SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17773011  or  MMDASHTY@GMAIL.COM 

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM 

ARSHAD BASHIR BASHIR CAR MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826402  or  MALIKMALLAH@GMAIL.COM 

Bu Rayyan Fabrication & Welding Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37233585  or  ARIFKHAN4EVER@GMAIL.COM 

NEHAN UNIFORMS HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

STERLING IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@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

  DIESEL MECHANIC 
 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 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.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 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

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 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM 

ALI ABDULLA AHMED HUSSAIN / MANBAA ALKHAIR5197 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17702926  or  a.sarhan77@hotmail.com 

Alwasat center general trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

NARJIS KHALIFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36312382  or  khalifanar@yahoo.com 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

JBF Bahrain S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  KUNJANCHOKSI@JBFBAH.COM.BH 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

EXPLORE Publicity and advertising 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLER(NOTICE BOARD) 
 suitably qualified applicants can contact

 36385159  or  NABEELSANGOORS@YAHOO.COM 

Business Town FOR TRADE AND CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  BUSINESSTOWN_TC@YAHOO.COM 

Super Future Documents Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17682652  or  Sfdcc15@gmail.com 

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34161935  or  ALBUARKI99@HOTMAIL.COM 

THE THREE ENERGIES FOR TRADING BROKERAGE CO. WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34436666  or  GULFHTSA@GMAIL.COM 

MAGIC FOUNTAIN Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39466277  or  FSCOWLL@GMAIL.COM 

MIRALAND BUILDING MATERIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17678385  or  MERELANDTC@HOTMAIL.COM 

JAWAHER AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39655592  or  KHALIDALBUAINAINBH@GMAIL.COM 

Alfateheen trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17723803  or  ALFATEHEENBAHRAIN@GMAIL.COM 

Boho Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32211112  or  RAWIA.BUCHEERI@HOTMAIL.COM 

Mapleton Publicity and advertising Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLER(NOTICE BOARD) 
 suitably qualified applicants can contact
 17786176  or  sijo@maplemediabh.com 

GLORY GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36616600  or  reyadh7736@yahoo.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17101272  or   

JABER CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994488  or  JABER.ZEYAD@GMAIL.COM

Victoria Markets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34344909  or  ZAHROONI.AZIZ@GMAIL.COM 

Tastea Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 37797977  or  NABEEL.CITI@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.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 

KHALAF CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 34002222  or  AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.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 

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 

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 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

HAIRPORT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

EBRAHIM YUSUF ALI YAHYA ( QADER /4981 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39272112  or  EBRAHIMYOUSIF72@GMAIL.COM 

AYOON ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292745  or  ASIF80@BATELCO.COM.BH 

Silver Bird awnings - partnership 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Allianz computer 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33525441  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

SADAF ASLAM PERVEZ FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

RELIANT MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

SALEH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858068  or  ABBASALI20015@HOTMAIL.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 

Talapady market wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17779893  or  SHAFIQ2000US@GMAIL.COM 

Al Jad Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410216  or  ABHIPKT@YAHOO.COM 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17300616  or  karim.eissa@falghanim.com 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

ARIES MARINE S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36341357  or  ARIESBAHRAIN@ARIESGROUP.AE 

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

 suitably qualified applicants can contact
 36941411  or  hassan-al-jowder@hotmail.com 

MANAJIM trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39088203  or  al_Shaikh6@hotmail.com 

The Sun Real Estate and Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34446843  or  support@bonyanlimitless.com 

MUBARAK MOHAMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MUBARAK91040@GMAIL.COM 

MUBARAK MOHAMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37788923  or  MUBARAK91040@GMAIL.COM 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

FARMACIA BY YARA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

LUCKY 9 CONSRTUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33242404  or  LUCKY9CONT@GMAIL.COM 

The Groom Room W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17828828  or  NALMOAYED@GMAIL.COM 

RELAX HOME CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 77017568  or  ABDULLAH.H.820@GMAIL.COM 

SPARK BUSINESS SUPPORTS SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

Moulvi Bazar Clearance Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35104726  or  johor.kh111@gmail.com 

Newtech Contrating Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34545249  or  hussainch435@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Dar AlAmana For Sale Of Car Paints W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33854470  or  FAISALSALMABAD@GMAIL.COM 

ALEMAM ALHASAN KINDERGATEN 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17484166  or  AHMED66DX@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 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 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

 17290303  or  admin@unienter.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Blue Day Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17774928  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM 

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@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 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

Blossom Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST(OCCUPATIONAL REHABILITATION & DEVELOPMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  SHAIKHAYSHAH56@YAHOO.COM 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

Shop N joy Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39448833  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM 

Interlock Maintenance Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36438872  or  ramraj007@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 

NEW AIRCONDITIONING SERVICES & SPARE PAR 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784643  or  REDHA1177@GMAIL.COM 

BROTHERS GYPSUM ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 37799988  or  ALAKHOWAH@HOTMAIL.COM 

AL-MOLANI TAILORING &READYMADE DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39120616  or  S6395S6395@hotmail.com 

AL JAR FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33777519  or  seeeyadi@gmail.com 

ALMARZOOQ ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

ALDERAZI COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833499  or  ALIDURAZI6249@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

IN AND OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

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

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

CREATIVE STYLE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

Home cart decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

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

  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

  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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Nordic Home W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111015  or  govt@nordicbh.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI (DANAT ALKHANAIZY 2/11725) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHMONGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33638912  or  FATOOM_@HOTMAIL.COM 

JAAFAR HASAN JAWAD HASAN (ANWAR ALMUHARAQ / 2410 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39152229  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

AL JEHAD FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242589  or  ISA82ALFATEH@HOTMAIL.COM 

NATIONAL ALUMINUM FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  KAMEL@NATIONALGROUP-BH.COM 

Topaz light Electrical Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17260160  or  MARHOON688@HOTMAIL.COM 

ALRIFFAIN TYRES & SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631381  or  RHIMFAKHRO@HOTMAIL.COM 

SAFEEN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39651404  or  MAKKIFARHAN@HOTMAIL.COM 

OMRAN PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39454330  or  OMRAN.SALEH@MPR.COM.BH 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

LAST HOUR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ARAZZAQALI@YAHOO.COM 

ALFARES FOR CUSTOM CLEARING FORWARDING & STEVEDORING AND PACKAGI 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17292372  or  ALFARESEST.BH@GMAIL.COM 

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

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED JANAHI SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17272951  or  M_A_A_SHARIF@HOTMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

Crown steelmould W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

WESAL ELECTRONIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@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 

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 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

Aqua Operation and Maintenance W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

  66652522   or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL / KHOKHA 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17736403  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

General Automative Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735606  or  INFO@GABAHRAIN.COM 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

Daisy Decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39457817  or  ammarghani@hotmail.com 

ALSHEMAH INSTALLATION AND MAINTENANCE OF IRRIGATION EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33338971  or  AHMED20061112@HOTMAIL.COM 

Sabeel Trading S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17612995  or  flatron80@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ANMAR COMPUTER AND COMMUNICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anmar-pc@hotmail.com 

Compass Logistics s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39628266  or  aqeel.mosa@gmail.com 

MONAK COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  BAHRAINNASEER@GMAIL.COM 

Romola Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39660013  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

PORTABLE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77375555  or  IDREESAZMAT@HOTMAIL.COM 

ANWAR ALKAWTHAR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  alwani007@hotmail.com 

EUREKA INTERNATIONAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17826642  or  eurekaintlco@gmail.com 

JAITON decor 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34240985  or  jaitoon.2016@gmail.com 

HUSSAIN ALOWAINATI SHADE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

DUNIA ALSALM ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36337437  or  YOUNUSPC2000@GMAIL.COM 

Alia  jewellery design 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181883  or  ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

THREE DIAMONDS EQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

FURSAN AL RIFFA REAL STATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555861  or  WADHA_ALKHAYYAT@HOTMAIL.COM 

AL HAKAMI ALUIMUNUM AND CARPANTRY WORK SHOP  CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33360332  or  al.hakami8888@hotmail.com 

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

  COORDINATION & FOLLOW UP SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

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

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

FOLIYAN FOR CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39822285  or  AMEERALKHAL@HOTMAIL.COM 
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اغتيــال وزير في صنعاء.. ومخدرات في طريقها للمليشــيات

“التحالف”: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

أعلن تحالف دعم الشــرعية في اليمن، أمس الثالثاء، اعتراض وتدمير مســيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو الســعودية. وكان التحالف 
أعلن، مساء األحد، اعتراض طائرة مفخخة ثالثة في األجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم 
قوات تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
العقيد الركـــن تركي المالكي، بأن قوات 
التحالف المشتركة تمكنت مساء األحد 
من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار 
)مفخخـــة( أطلقتها الميليشـــيا الحوثية 
اإلرهابيـــة بطريقـــة ممنهجـــة ومتعمدة 
الســـتهداف األعيان المدنية والمدنيين 

بالمنطقة الجنوبية.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق 
األحـــد اعتـــراض وتدميـــر ثانـــي طائرة 
بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشـــيا 

الحوثية باتجاه المملكة.
وبحســـب مـــا جـــاء علـــى وكالـــة األنباء 
السعودية “واس”، فقد صرح المتحدث 
الرســـمي باســـم قوات التحالـــف العقيد 
الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف 
المشتركة تمكنت  من اعتراض وتدمير 
طائـــرة بـــدون طيـــار مفخخـــة أطلقتها 
الميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة بطريقة 
ممنهجـــة ومتعمدة الســـتهداف األعيان 
المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

مســـلحون  اغتـــال  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
مجهولون، أمس الثالثاء، في العاصمة 
اليمنيـــة القيـــادي البارز في ميليشـــيات 
الحوثـــي، وزيـــر الشـــباب والرياضة في 
حكومـــة الحوثييـــن غيـــر المعتـــرف بها 

دوليًا، حسن زيد.
وحســـب شـــهود عيـــان، فإن مســـلحين 
مجهوليـــن أطلقـــوا النـــار علـــى القيادي 
الحوثـــي وأردوه قتيال في منطقة حدة 

جنوب العاصمة صنعاء.
وقالـــت مصـــادر مطلعة، إن ميليشـــيات 
كثيـــف  بشـــكل  انتشـــرت  الحوثـــي 
وطوقت المكان ومنعت المواطنين من 
االقتراب من موقع الحادثة، مؤكدة أن 
نجـــل القيادي الحوثي زيـــد أصيب في 

الحادثة.

بمقتـــل  الحوثـــي  ميليشـــيات  وأقـــرت 
القيادي زيد في حادثة االغتيال.

وقـــال فـــي منشـــور علـــى صفحتـــه في 
حادثـــة  إلـــى  تعـــرض  إنـــه  “فيســـبوك” 
اغتيـــال صبـــاح اليوم)أمس( من عناصر 
مجهولة.. في منطقة حدة، وتم إدخاله 
العنايـــة المركـــزة إثـــر إصابتـــه بعيارات 

نارية، وقضى متأثرا باإلصابة.
ويعـــد زيد من أهم القيـــادات العقائدية 
لميليشـــيات الحوثـــي ويرتبط بعالقات 
وثيقـــة مع النظـــام اإليراني وحزب هللا 

اللبناني.
العاصمـــة  شـــهدت  الحـــادث،  وعقـــب 
صنعاء حالة طوارئ غير معلنة وانتشار 
كثيـــف لميليشـــيات الحوثـــي فـــي عدد 
من الشـــوارع ونصـــب عدد مـــن النقاط 

االمنية وحواجز التفتيش في صنعاء
وقالـــت مصـــادر محلية إن ميليشـــيات 
الحوثييـــن أغلقـــت مدينة حدة بشـــكل 

كامـــل ومنعت حركة المرور للســـيارات 
والمواطنين.

ميليشـــيات  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
الحوثييـــن طوقت منطقة حدة بعناصر 
مدججة بالســـالح وشـــلت فيها الحركة 
وبـــدأت تنفيذ عملية اعتقاالت واســـعة 

لعـــدد مـــن المواطنين المـــارة وأصحاب 
السيارات في حي حدة.

علـــى صعيد آخر، أعلنـــت قيادة القوات 
المشـــتركة لتحالـــف دعم الشـــرعية في 
اليمن، أمس ، ومن خالل تنســـيق أمني 
دقيـــق إحباط تهريب شـــحنة مخدرات 
قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن. وتم 
إخفاء الشحنة  داخل إحدى الحاويات 

والتي تحمل كمية من السكر.
وتشـــمل الشـــحنة كمية مـــن المخدرات 
)الكوكاييـــن  مـــن  طـــن  بنصـــف  تقـــدر 
والهروين(.وأكـــدت المعلومات أن كمية 
المخدرات كانت في طريقها للميليشـــيا 
هللا  حـــزب  مـــن  وبإشـــراف  الحوثيـــة 

اإلرهابي.

عواصم - وكاالت

 حسن زيد

حادثة اغتيال الوزير الحوثي 

دبي - الحدث.نت

تخطـــت الحصيلـــة اإلجماليـــة لوفيـــات فيروس كورونا المســـتجد فـــي إيران 
عتبة 33 ألف شـــخص، بحســـب أرقـــام أعلنتها وزارة الصحة أمس، وشـــهدت 
معـــدالت قياســـية جديـــدة للوفيات واإلصابـــات اليومية. وأفـــادت المتحدثة 
باســـم الوزارة ســـيما سادات الري عن تســـجيل 346 وفاة في الساعات األربع 

والعشرين الماضية، ما يرفع العدد اإلجمالي إلى 33,299.
وهذه أعلى حصيلة يومية تســـجل منذ اإلعالن عن أولى حاالت كوفيد - 19 
في إيران في فبراير الماضي. وكانت أعلى حصيلة سابقة وقدرها 337 وفاة 

سجلت للمرة األولى األسبوع الماضي، وأيضا مساء االثنين.
وأفـــادت المتحدثـــة عـــن تســـجيل 6968 إصابـــة فـــي الســـاعات الماضيـــة، ما 
يرفـــع العـــدد اإلجمالي إلـــى 581,824 في إيـــران، أكثر الدول تأثـــرا بالجائحة 
في الشـــرق األوســـط. وتزيد هذه الحصيلة اليومية بنحـــو 800 عن الحصيلة 

القياسية السابقة )6191( التي أعلن عنها األحد.
وســـجلت إيـــران فـــي الفترة األخيـــرة أكثر من حصيلـــة قياســـية يومية على 

صعيد الوفيات واإلصابات، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.

وفيات “كورونا” بإيران تتخطى 33 ألًفا

زين خليل - األناضول

أفادت وســـائل إعالم اســـرائيلية أن الجولـــة الثانية من مفاوضات ترســـيم الحدود 
البحرية بين إسرائيل ولبنان تنطلق اليوم األربعاء.

وأوضحـــت صحيفـــة “معاريف” الخاصة، مســـاء أمـــس، أن الوفد اإلســـرائيلي يغادر 
صبـــاح اليـــوم األربعـــاء إلجـــراء الجولة الثانية مـــن المفاوضات في مقـــر قوة األمم 

المتحدة المؤقتة “يونيفيل” بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.
وأوضحت أن المفاوضات ستجرى بمشاركة الوسيط األميركي جون ديروشيه.

وفـــي 14 أكتوبر الجاري، شـــهد مقر يونيفيل جنوبـــي لبنان أولى جوالت مفاوضات 
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويخوض لبنان نزاعا مع إســـرائيل على منطقة في البحر المتوســـط، تبلغ نحو 860 
كـــم مربعـــا، تعرف بالمنطقة رقـــم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنـــت بيروت في يناير 
2016، إطـــالق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها. وال تشـــهد الحـــدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية. ويسيطر حزب هللا على 
منطقـــة جنـــوب لبنـــان المحاذية للحدود مع إســـرائيل، وبين الحيـــن واآلخر تحدث 
توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاوالت من مقاتلي الحزب الختراق الحدود.

جولة ثانية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

الرياض - أف ب

الرســـوم  أمـــس  الســـعودية  اســـتنكرت 
الكاريكاتوريـــة للنبـــي محمد )ص( التي 
نشـــرت في صحيفـــة فرنســـية، مؤكدة 
“كل عمـــل  إدانتهـــا  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
إرهابـــي” رافضة أي محاولة للربط بين 

“اإلسالم واإلرهاب”.
وتشـــهد العديـــد مـــن الـــدول المســـلمة 
تظاهـــرات منـــددة بالرســـوم ودعـــوات 
لمقاطعة المنتجات الفرنسية وهتافات 
منـــددة بالرئيـــس الفرنســـي ايمانويـــل 
ماكـــرون بســـبب تأكيـــده تمســـك بالده 
بمبـــدأ حريـــة التعبيـــر فـــي قضية نشـــر 

الرسوم.
وزارة  فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وقـــال 
الخارجية الســـعودية في بيان نشـــرته 
بـــالده  إن  الحكوميـــة  األنبـــاء  وكالـــة 
“ترفض أي محاولة للربط بين اإلسالم 
واإلرهاب، وتســـتنكر الرســـوم المسيئة 

إلى نبي الهدى ورسول السالم”.
وأكـــد المصـــدر أن الريـــاض “ُتديـــن كل 
عمـــل إرهابـــي أًيا كان مرتكبـــه، وتدعو 
إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية 
والتســـامح  باالحتـــرام  تشـــع  منـــارة 

الممارســـات  كل  وتنبـــذ  والســـالم 
واألعمـــال التي تولـــد الكراهية والعنف 
التعايـــش  بقيـــم  وتمـــس  والتطـــرف 
بيـــن  المتبـــادل  واالحتـــرام  المشـــترك 

شعوب العالم”.

واإلرهــاب” “اإلســام  بيــن  الربــط  ترفــض  المملكــة 
السعودية تستنكر الرسوم “المسيئة”

القاهرة - وكاالت

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  اســـتقبل 
السيســـي، أمـــس، بقصـــر االتحاديـــة الفريق 
أول ركـــن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس 
الســـيادة الســـوداني، حيـــث بحثا عـــددًا من 

القضايا التي تهم البلدين.
واتفق الجانبان على التمســـك بالتوصل إلى 
اتفـــاق قانوني ملزم يضمـــن قواعد واضحة 
لعملية ملء وتشـــغيل ســـد النهضة، ويحقق 
المصالح المشـــتركة لجميع األطـــراف. يأتي 
ذلـــك فـــي وقـــت اطلقـــت فيـــه أمـــس جولة 
جديـــدة مـــن المفاوضات حول ســـد النهضة 

برعاية إفريقية.
وصـــرح المتحـــدث الرســـمي باســـم رئاســـة 
أكـــد خـــالل  السيســـي  الرئيـــس  بـــأن  مصـــر 
اللقـــاء علـــى الروابـــط األزليـــة التـــي تجمـــع 
التاريخـــي  والترابـــط  النيـــل،  وادي  شـــعبي 
المصيـــر  ووحـــدة  والســـودان،  مصـــر  بيـــن 
بيـــن  تربـــط  التـــي  المشـــتركة  والمصلحـــة 

الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الموقف المصري 
االستراتيجي الثابت الداعم ألمن واستقرار 
السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على 
مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في 

كافة الملفات محل االهتمام المتبادل.
وطالب الرئيس السيسي بالدفع نحو سرعة 
المشـــتركة،  التنمويـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ 
كالربط الكهربائي وخط الســـكك الحديدية، 

مـــن أجـــل شـــعبي البلديـــن. مـــن جانبـــه أكد 
الفريـــق البرهـــان متانة الروابـــط التاريخية 
المتأصلـــة بيـــن مصـــر والســـودان، مشـــيدًا 
فـــي هذا الســـياق بالجهـــود المتبادلة لتعزيز 
البلديـــن،  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  أواصـــر 
وحرص الســـودان علـــى مواصلة التنســـيق 
مـــع مصر فـــي كافة الملفات محـــل االهتمام 

المتبادل.

السيسي مستقبال البرهان بقصر االتحادية 

السيســي والبرهــان يبحثان عدًدا من القضايا المشــتركة
تنسيق مصري سوداني باتفاق ملزم لسد النهضة

باكو، واشنطن - وكاالت

اتهمـــت أذربيجـــان أمـــس أرمينيا بشـــن هجـــوم صاروخـــي على بلدة بـــاردا قرب 
جبهـــة القتـــال مع ناغورني قـــرب باغ ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين. وقال مســـاعد 
الرئيـــس األذربيجاني حكمت حجييف في تغريدة: إن بين القتلى طفال، مشـــيرا 
إلى إصابة 10 أشـــخاص بجروح أيضا ومتهما أرمينيا “بشـــن هجمات عشـــوائية 
تســـتهدف مدنييـــن”. من جهته، حـــض وزيـــر الخارجية األميركي مايـــك بومبيو 
أمس قادة أذربيجان وأرمينيا على االلتزام بوقف إطالق النار الذي تم التفاوض 

عليه في واشنطن وسرعان ما انهار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الثالثاء.
وفـــي اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء األرميني نيكول باشـــينيان والرئيس 
األذربيجانـــي إلهـــام علييف، حض بومبيو “القادة علـــى االلتزام بتعهداتهم بوقف 
القتـــال والســـعي لحل دبلوماســـي للنزاع فـــي ناغورني قره باغ”، بحســـب وزارة 
الخارجية. والتقى مســـاعد بومبيو، ســـتيفن بيغون بشـــكل منفصل في واشنطن 
فـــي نهاية األســـبوع الماضي وزيري خارجيـــة الدولتين اللذيـــن وافقا على ثالث 

وقف إلطالق نار، لوضع حد لشهر من المعارك التي خلفت مئات القتلى.

أذربيجان: مقتل 4 مدنيين بصاروخ “أرميني”
خوست - وكاالت

أدى هجوم بســـيارة مفخخة على مركز 
للشـــرطة األفغانية تلته اشـــتباكات إلى 
مقتل 5 أشخاص على األقل وإصابة 33 
شـــخصا في شرق أفغانســـتان المحاذي 
أفـــاد مســـؤولون  مـــا  لباكســـتان، علـــى 
أمـــس. وأعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة 
الداخليـــة طـــارق عريـــان “صباحـــا فـــي 
فجـــر  غ(  ت   01,20(  05,50 الســـاعة 
ارهابيون ســـيارة محشوة بالمتفجرات 
فـــي  الخاصـــة  للقـــوات  مجمـــع  قـــرب 

الشرطة في مدينة خوست”.
وصرح غالم داود تراحيل قائد شرطة 
خوست أن العبوة التي فجرها انتحاري 
اعقبهـــا تفجيـــران انتحاريـــان بســـيارة 

مفخخة وتبادل إلطالق النار اســـتمر 9 
ســـاعات بين 7 مهاجمين قتلوا، وقوات 

األمن. وأكد عريان انتهاء الهجوم.
 5 أن  خوســـت  شـــرطة  قائـــد  وأعلـــن 
شـــرطيين قتلـــوا وأصيـــب 33 شـــخصا 

بجروح بينهم 9 مدنيين.
ولم تتبن أي جهة حتى اآلن مســـؤولية 

الهجوم. 
وخوســـت معقـــل شـــبكة حقانـــي جناح 
طالبـــان التـــي نســـبت إليهـــا الهجمـــات 
خصوصـــا  دمويـــة  األكثـــر  النوعيـــة 
الهجوم بشاحنة مفخخة على المنطقة 
الخضـــراء في كابـــول في مايـــو 2017 

الذي أوقع اكثر من 150 قتيال.

هجوم على مركز للشرطة بأفغانستان

مقتل 5 أشخاص 
بهجوم في الصومال

ــشــرطــة الــصــومــالــيــة أمــس  أعــلــنــت ال
لحركة  بانتمائهم  يشتبه  مقاتلين  أن 
الــمــتــمــّردة قتلوا  الــجــهــاديــة  الــشــبــاب 
مسؤوًل حكومًيا محلًيا وامرأة ترافقه 
فــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، قــبــل تفجير 
ســيــارة مــفــّخــخــة أســفــرت عــن مقتل 
3 أشــخــاص آخــريــن. وقــال المسؤول 
بــشــرطــة الــمــنــطــقــة عــمــر مــحــمــد “إن 
للمسؤول  كمينا  نــصــبــوا  المسلحين 
في  سيارتهما  في  ومرافقته  بالمدينة 

شرق مقديشو وقتلوهما بالرصاص”.

من جانبها، قالت منظمات األمم المتحدة العاملة في اليمن، أمس،  «
إن حاالت سوء التغذية الحاد بين األطفال دون الخامسة ارتفعت إلى 

أعلى مستويات يتم تسجيلها جنوبي البالد.جاء ذلك في بيان صادر 
عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، وصندوق األمم 
المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبرنامج األغذية العالمي، ونشر في 

مواقع تلك المنظمات. وقال البيان: “أحدث دراسة تحليلية لسوء 
التغذية الحاد صادرة عن المنظمات الثالث كشفت عن زيادة تقارب 

10 في المائة في حاالت سوء التغذية الحاد جنوبي اليمن عام 2020”. 
وشملت الدراسة 133 مديرية في المناطق الجنوبية من اليمن فقط، 
والتي يعيش فيها 1.4 مليون طفل ممن هم دون الخامسة. وقالت 

البيان، إنه “تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة سوء تغذية لألطفال 
دون سن الخامسة في المناطق الجنوبية من اليمن”.

أكثر من نصف مليون حالة سوء تغذية 

مقديشو - وكاالت
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من ال يعرف تاريخ فرنسا الحضاري وال يفهم نسيج المجتمع الفرنسي وتركيبته 
قد تخونه األحكام الُمتسرعة ويسقط في قائمة العصبيات والتشنجات ودعوات 
المقاطعـــة بأي اتجاه كانت وقد خبرناها منذ عقود، هذه الدعوات ليســـت ســـوى 
طفـــرات عاطفيـــة تالزم كّل موقـــف غوغائي يجرنـــا لمزيد من العصبيـــة، لنتذكر 
قبل أن نتصارع ونصارع، بأن ذبح إنسان بحد السكين يتناقض مع كّل الشرائع، 
ولنتذكر بالوقت نفسه أن فرنسا بالذات من بين العواصم األوروبية، تعتبر األكثر 
علمانيـــة، إذا يعـــود تاريـــخ البالد فـــي الحريات إلـــى عدة قرون، وفـــي القاموس 
الدولـــي هي مدينة النور والثقافات والفنون والتعبير، ردة الفعل الفرنســـية على 
جريمة ذبح المدرس كانت ردة فعل صاعقة هزت المجتمع الفرنســـي برمته ولم 
يكـــن أمام الرئيس الفرنســـي ماكرون إال أن يظهر بتلك الصـــورة الغاضبة للتعبير 
عن ردة فعل الفرنســـين، وبعيًدا عن المزايـــدات العاطفية والعصبيات هنا وهناك 

البد من ذكر حقيقتين تمثالن واقعين ال يمكن تجاوزهما.
أوال تتحمـــل فرنســـا وعـــدد من الـــدول األوروبيـــة كبريطانيا وبلجيكا مســـؤولية 
كبيرة بفتح الباب على مصراعيه للتنظيمات المتطرفة وغض الطرف عنها، وقد 
أصبحت العواصم األوروبية مرتعا للمتطرفين وســـبق أن عانت فرنســـا ذاتها من 
مواقـــف هذه الجماعات، هي تملك معلومات وملفـــات كاملة عن هذه الجماعات 

وقد ســـمحت لهـــا بالحركة ضمن اعتقاد بحرية التعبير، ولـــم تدرك أنها هي ذاتها 
ستدفع الثمن من أجل حرية تعبير لمتطرفين،

األمر اآلخر لننتبه بأن المواقف المتطرفة التي سنتخذها من خارج فرنسا كعرب 
ومســـلمين ضد فرنسا ســـتضر بالماليين من العرب والمسلمين المتواجدين على 
األرض الفرنســـية وســـتزيد معاناتهـــم بل وشـــقاءهم بســـبب مواقفنـــا المتطرفة 
بالخارج، وال يجب أن نندفع كاألحمق أردوغان الذي يتاجر بكلِّ قضايا المسلمين 
وهـــو أكبر تاجر حقيبة بتاريخ الرؤســـاء في العالم. لننظـــر بواقعية وموضوعية 
إلـــى ثورة وغضب الفرنســـيين النابع من صدمتهم تجاه جريمة بشـــعة صدمتهم 
بالعمق وهزت بلدهم، وهذه ردة فعل من بلد طالما كان مدينة النور في التاريخ، 
وبالتالـــي ليســـت دعـــوة المقاطعـــة والتصعيـــد لصالـــح المقيميـــن في فرنســـا، إذ 
ســـتضيق عليهم أكثر، هذا هو حالنا دائما مع االنفعال والتشـــنج والتســـرع الذي 
لم يجلب لنا ســـوى الشـــقاء في وقت يزرع فيه العالم الســـالم بأرجاء المعمورة. 
وتشـــهد المنطقـــة ألول مـــرة انعطاًفـــا نحـــو التهدئـــة وبنـــاء الثقـــة بين الشـــعوب 
واألديـــان والثقافات، إذا ال يجب ترك العصبيات والتشـــنج يقود عواطفنا وكفى 

متاجرة بالدين.
تنويرة: ال داعي النتظار تصفيق اآلخرين كعالمة للنجاح. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

فرنسا... رؤية بعيدة عن التشنج

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

للتواصل: 17111483

نريد برلمانا أكثر التحاما بالفنان البحريني
الفـــن بمختلـــف ميادينه يعنـــي أن نضيف إلى الرصيـــد اليومي إنجازات 
حقيقية، بوســـعها أن تنتقل باإلنســـان من مكانه الـــذي يقف فيه جامدا، 
إلـــى مـــكان آخـــر يتحـــرك فيـــه، ويعطـــي ويؤثـــر ويكتب علـــى صفحات 
الحضارة قدرته على المثابرة والتأثير، الفن عمل ال يعرف الملل وتفاؤل 
بعيد عن حالة األمنية التي تســـكن القلب فقط وال تســـتطيع أن تغادره 
إلى تحقيق القيمة، فالفن ليس مجرد حالة تزدحم باألمنيات المتثائبة، 

إنما تفكير متزن ونقش خالق وتشييد وإبداع.
نقلـــت إلـــى معالـــي الســـيدة فوزيـــة زينل رئيســـة مجلس النـــواب خالل 
اســـتقبالها بمقـــر المجلـــس يـــوم االثنين الماضي عـــددا من كتـــاب الرأي 
فـــي الصحافة المحلية، هموم وقضايا الفنـــان البحريني وضرورة طرح 
المشـــاريع التـــي تعود عليـــه بالنفع والفائـــدة في البرلمـــان، ووجدت كل 
الترحيب من معاليها، كون مجلس النواب جزءا ال يتجزأ من هذا الواقع 
وكلنا أمل في الســـادة النواب أن يعطـــوا اهتماما أكبر للفن والثقافة كما 
وكيفا، ألن ما تحقق كان ضئيال قياسا بطموح الفنان البحريني وما بذله 

في هذا الميدان.
نريـــد برلمانـــا أكثـــر التحاما بالفنـــان البحريني بالمعنـــى المتكامل للكلمة 
ويطـــرح قضاياه طرحا صحيحا ويعمل أعضاؤه بحزم وثقة في النفس 
علـــى تذليـــل كل الصعـــاب التي تعتـــرض طريقه، ألن الفنـــان مثل العالم 
بحاجـــة إلى جو خاص لكي ينتج ويبدع ويحتل الجانب النفســـي دورا 
حاســـما في ذلـــك، وعندما يعيش الفنان في جو ال يقـــدر الفن واإلبداع، 

فإنه البد أن يحس بالغربة فيغادر مثل اليتيم في العيد. 

إن االهتمام بالفن والفنانين ظاهرة حضارية ذات مؤشرات تعكس تطور  «
الوعي االجتماعي والثقافي في الحياة، باعتبار الفن رافدا رئيسا يساهم 

بعطاءاته الفكرية والجمالية في تشكيل شخصية الفرد وبالتالي المجتمع، 
ومن المظاهر الصحية في أي مجتمع كان العناية بالفنانين وعدم 

التفريط في عبقريتهم األصيلة، فهم ثروة للوطن واإلنسانية. فكل الشكر 
والتقدير لمعالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب على وقوفها 

إلى جانب الخلق واإلبداع وتفهمها مشاكل الفنانين كبقية شؤون الوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السيد الرئيس ماكرون... شكرا
قبـــل 15 قرنـــًا أســـاء البعـــض ألم المؤمنين عائشـــة رضـــي هللا عنها في 
القصـــة المعروفـــة بـ “حادثة اإلفـــك”، فأنزل هللا تعالـــى )ِإنَّ الَِّذيَن َجاءوا 
نُكْم اَل َتْحَســـُبوُه َشـــّرًا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم(، اآلية 11 من  ِباإْلِْفِك ُعْصَبٌة مِّ
سورة النور، ومنذ ذلك اليوم تتكرر الصورة نفسها وإن بأشكال مختلفة، 
ولكـــن بيـــن ركام كل هـــذا النفاق والكـــذب والحقد والكراهية وســـائر ما 

يندرج تحت مسمى الشر هناك خير.
فاليـــوم وأمـــام موقـــف رئيـــس دولـــة فرنســـا التـــي لـــم نعـــرف عنها في 
التاريخ ســـوى العداء للمســـلمين منـــذ الحروب الصليبيـــة حتى احتالل 
الجزائـــر وإلـــى يومنا هذا، نحن أمام فوائد جمـــة، لعل أهمها اهتمام غير 
المســـلمين باإلســـالم ودراســـته، ورأينا في ســـوابق ليســـت بعيدة كيف 
أن الهجوم على أفغانســـتان والعراق وحادث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
وتداعيته وغيرها كانت سببًا في إسالم الكثير، حيث اكتشفوا الصورة 
الحقيقيـــة لإلســـالم خالفًا للصورة النمطية الســـائدة في الغرب، وكذلك 
نبهت الغافلين منا لما غاب عنهم من دينهم ووقوفهم ضد أعداء الدين 
وتاريخهـــم، وقائمـــة الفوائد تطول، من كون القضيـــة اختبارا وامتحانا، 

إلى استدراج الظالمين ومعرفة عدونا.
ختامًا يا سيادة الرئيس أذكرك بآية وحديث، قال تعالى: )ُهَو الَِّذي َأْرَسَل 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن(،  َرُســـوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
وقـــال صلى هللا عليه وآله وســـلم: “ال يبقى على ظهـــر األرض بيت مدر 
وال وبـــر، إال أدخله هللا كلمة اإلســـالم، بعـــز عزيز، أو ذل ذليل، إما يعزهم 

هللا، فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم، فيدينون لها”.
وإن هي إال سنين قليلة - إذا مد الله في عمرك - وستجد أن اإلسالم هو  «

الدين األول في بلدك، بل وسائر أوروبا، وهذا مصداق قولكم “إن اإلسالم 
في أزمة في كل مكان” ولكن مع حذف كلمة “أزمة”. وللخير بين ركام 

الشر تتمة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

ماهية الحرية
لعـــل أغلى ما يمكـــن أن يمتلكه المرء شـــيئان “الصحـــة والحرية”، فبهما 
يحيـــا حيـــاة طبيعية، بعيـــدة عن أســـوأ المنغصات، وهـــذا ال يعني أنهما 
متفـــردان، بـــل يتربعان على عرش األكثر أهمية، أمـــا ما يتعلق بالحرية، 
وهـــو موضـــوع مقالـــي لهذا اليـــوم، فهناك لبـــس إلى حد مـــا واجتهادات 
متفرقة حول ماهية الحرية وحدودها، وأعني الحرية الشـــخصية على 
وجـــه الخصـــوص، فما هي الحدود المســـموحة للحريـــة أم أنها ال تمتلك 

حدودًا وضميرها مطلق.
تأتي حرية التعبير وإبداء الرأي ضمن الحريات الشـــخصية المشـــروعة 
فـــي الـــدول التي تنتهج نهجـــًا ديمقراطيًا، ومن المعـــروف أن لكل ديانة 
أو جماعـــة أو طائفة أو كيان أو مجتمـــع أو حتى عائلة رموزا وقيادات، 
تخـــط حولها الخطوط الحمراء التي قوامها االحترام والمكانة الرفيعة، 
وبالتالـــي فـــإن أية إســـاءة توجـــه إليهم تعتبر إســـاءة للجميـــع، فهل من 

الحكمة أن تسمح الحرية باإلساءة إلى اآلخرين قوالً أو فعالً؟!
عرفـــت الحرية في إعالن حقوق اإلنســـان الصادر عن الثورة الفرنســـية 
عـــام 1789م بأنهـــا “حـــق الفرد فـــي أن يفعـــل كل ما ال يضـــر باآلخرين”، 
ونؤكد هنا على عبارة “ما ال يضر باآلخرين”، وأن احترام اآلخر وتقديره 
وعـــدم المســـاس به، لهـــو أســـمى مقومات الحريـــة التي تجعـــل للجميع 
قيمة اعتبارية وال يصح المساس بهم أو اإلساءة إليهم، على أسس من 
االحتـــرام المتبـــادل، فمـــا بالك إن كانت هذه الجماعة بـــل األمة تمثل ما 
يقارب الملياري شخص حول العالم، فهل تأجيج اإلساءة ضدهم شيء 

من الحرية؟! 

إن مما تعلمناه من ديننا اإلسالمي، وحتى ما تدعو إليه باقي األديان  «

السماوية المتسامحة، أن من الحكمة أال تعالج الخطأ بالخطأ، وأن ال تؤيد 

اإلضرار باآلخرين أو تدعو لالستمرار في الضرر، فذلك ليس من الحرية في 

شيء، بل ويعد ضربًا من ضروب إشاعة الكراهية.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

إن َتقُدم األمم ال يعتمد فقط على ما تملكه من ثروات مادية وبشـــرية، فهي تحتاج 
إلـــى أفـــراد مســـلحين بالوعـــي المجتمعـــي والمعرفة بمقتضيـــات الواقـــع ومتطلبات 
المســـتقبل، والوعي مشروع للوطن وشعبه ويحمل الكثير من األمنيات والتطلعات، 
والعالقـــة بيـــن التنمية االقتصاديـــة والتنمية المجتمعية تســـتلزم بنـــاء مجتمع واع 
حاضـــرا ومســـتقبال، ويتطلـــب الوعـــي المجتمعي مـــن األفـــراد إدراك دورهم بتحمل 
مســـؤولياتهم المجتمعية، وللمؤسســـات الرســـمية واإلعالميـــة دور في صقل الوعي 
بمختلـــف مجـــاالت االبتـــكار والبحـــث العلمـــي والتعليـــم والثقافـــة والفـــن والرياضة 
وغيرهـــا لتحقيـــق مجتمع يكون إنســـانه ٌمبدعا وليكون بذلك هـــدف التنمية وأداتها 

األساسية.
والنهـــوض بالوعـــي المجتمعي يتطلب النهوض بمعارف اإلنســـان وتعليمه وتبصيره 
بمختلف مســـؤولياته، وهذا يتطلب جهًدا وكثيرا من البذل والعطاء، ال عطاء بدون 
معرفـــة وال معرفـــة دون وعي وال وعي دون مؤسســـات ناهضة وفاعلة، تتوافر فيها 

عناصر القوة والتأثير واالتصال الفاعل مع المجتمع وأفراده.
يحتـــاج الوعي المجتمعي إلى تطوير الذات اإلنســـانية ومراقبة اإلنســـان نفســـه بما 

يملـــك مـــن أفكار ومشـــاعر وســـلوك وثقافـــة، ما ُيفعـــم طاقتـــه بالحيويـــة واالنفتاح 
والتطـــور واالرتقـــاء، وهـــذا ُيؤســـس فهم اإلنســـان لواقعـــه من صعوبـــات وتحديات 

وفرص ومجاالت قوة ومواطن ضعف.
وبغياب الوعي اإلنســـاني ال يكون المجتمع واعًيا ويكون غير ُملم بواقعه وظروفه، 
فيعيـــش المجتمـــع متخبًطـــا عاثًرا وســـائًرا بـــدون خطـــوات حقيقية تأخـــذه لألمام، 
وتجـــارب األمـــم الواعيـــة تؤكـــد أن الوعـــي المجتمعي هـــو الترنيمة التـــي يزدهر بها 
المجتمـــع، ومـــن هنـــا يأتي دور المثقفيـــن والمفكريـــن والمبدعين واألنديـــة الثقافية 
والجمعيـــات المعنيـــة بنشـــر الثقافة والتي تحتـــاج بدورها إلى االهتمـــام لكي تؤدي 
دورهـــا المنشـــود فـــي حقـــل الثقافـــة والفكر، ألنهـــا قلب األمـــة النابض ولســـان حال 

شعوبها.
إن كل فرٍد منا عنصر فاعل ومؤثر بحومة الوعي المجتمعي بسالح روح  «

التضامن وترس ِحس المسؤولية الوطنية، وهو سالٌح يعتز به جميع أهل 
البحرين بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم. إن ما يتسلح به البحرينيون من ثقافة 

صحية في هذه الظروف جزء من ثقافتهم وانعكاس لوعيهم المجتمعي.

عبدعلي الغسرة

بناء الوعي المجتمعي )1(



حـــدد االتحاد اآلســـيوي للكـــرة الطائرة 
التاســـع من شـــهر نوفمبر المقبل موعدا 
لعقـــد أول اجتمـــاع للمكتـــب التنفيـــذي 
والـــذي ســـيعقد عبـــر االتصـــال المرئـــي 
لتوزيع المناصب ورؤســـاء اللجان فيما 
يتطلع العـــرب للمحافظـــة على منصب 
كان  والـــذي  التنفيـــذي  األول  النائـــب 
يشـــغله الكويتي عيسى حمزة لسنوات 
االتحـــادات  فقـــدت  بعدمـــا  طويلـــة 
العربيـــة منصـــب الرئاســـة الـــذي فازت 
بـــه األندونيســـية “ريتـــا ســـوبو” خلفـــا 

للسعودي د. صالح بن ناصر.
هـــذا وقـــد أعلـــن االتحاد اآلســـيوي في 
الثالـــث  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
االثنيـــن  يـــوم  عقـــد  الـــذي  والعشـــرين 
الماضي عـــن الفائزين بعضوية المكتب 

التنفيذي وفقا لكل منطقة من المناطق 
الخمس.

فقـــد فـــاز عـــن منطقـــة غـــرب آســـيا )4 
مقاعد( كال من الشـــيخ علـــي بن محمد 
آل خليفـــة )مملكة البحرين(، علي غانم 
الكـــواري )قطـــر(، الشـــيخ بـــدر الرواس 
البالـــول  عبدالعزيـــز  عمـــان(،  )ســـلطنة 
)الكويت(، وعن منطقة وســـط آســـيا )4 
 Ramavtar Singh مقاعد( فـــاز كال من
Yermek Syrly� )الهنـــد(،   Jakhar

 Atiqul Islam )كازاخســـتان(،   bavey
 Mohammed Reza )بنجالديـــش(، 

Davarzani )إيران(.
وعـــن منطقـــة شـــرق آســـيا )4 مقاعـــد( 
 Kenji )الصيـــن(،   Cai Yi مـــن  كال  فـــاز 
 Dr Eom Han )اليابـــان(،   Shimaoka
 Wang Kuei�Shiang )كوريـــا(،   Joo
)الصيـــن تايبيـــه(، وعن منطقـــة جنوب 
Kiat� 3 مقاعد( فاز كال من (شـــرق آسيا 

tipong Radchatagriengkai )تايلند(، 
 Thein Win ،)فيتنام( Tran Duc Phan
)مينامـــار(، وعـــن منطقـــة أوقيانوســـيا 
Hugh Gra� مـــن  فـــاز كال  مقاعـــد(   3)

 Craig Carracher ،)جـــزر كـــوك( ham

)جـــزر   Terry Sasser )اســـتراليا(، 
مارشـــال(، أمـــا المقعـــدان المخصصـــان 
للعنصر النســـائي فقد ظفرت به كال من 
Fong Sok Van Alice Oliver )مـــكاو(، 
Hila Asanuma )باالو(، بينما فاز جهاد 
خلفـــان بمنصب المدقق المالي المعتمد 

لإلتحاد اآلسيوي.
كما تم اعتماد نواب الرئيس التنفيذيين 
الكـــواري  غانـــم  علـــي  القطـــري  وهـــم 
 Cai نائبـــا عـــن منطقـــة غـــرب آســـيا، و
Yi مـــن الصيـــن نائبـــا عن منطقة شـــرق 
Kiattipong Radcha�  آســـيا، والســـيد

tagriengkai مـــن تايلنـــد نائبـــا للرئيس 
Ra�  عن منطقة جنوب آســـيا، والســـيد

الهنـــد  مـــن   mavtar Singh Jakhar
نائب للرئيس عن منطقة وســـط آســـيا، 
والســـيد Hugh Graham من جزر كوك 

نائبا للرئيس عن منطقة أوقيانوسيا.

آسيوي الطائرة يجتمع 9 نوفمبر لتوزيع المناصب

اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد االثنين الماضيعلي بن محمد

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  بتوجيهـــات 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، تحتضن 
مجموعـــات  باالتحـــاد،  العامـــة  األمانـــة 
مختلفة لطـــالب الجامعـــة الخليجية في 
فتـــرات تدريـــب ميدانيـــة باالتحـــاد فـــي 
أقسام المالية وتقنية المعلومات والمركز 
اإلعالمـــي. وأكـــد األميـــن العـــام لالتحـــاد 
البحريني لكـــرة القدم إبراهيم البوعينين 
أن احتضـــان االتحـــاد للطلبـــة المتدربيـــن 
يأتي التزامًا منه بتطوير الكوادر الوطنية 

وتأهيلها.
 وبّين أن االتحاد يهدف من خالل برنامج 
التدريـــب الميدانـــي إلـــى دعـــم الكفاءات 
الوطنيـــة الشـــابة المقبلـــة علـــى التخرج، 

وإعدادها للعمل في شتى المجاالت.
وأوضـــح البوعينيـــن أن مشـــاركة طـــالب 
التدريـــب  فـــي  الخليجيـــة  الجامعـــة 

الميدانـــي تأتـــي ضمـــن إطـــار مســـؤولية 
الكـــوادر  تجـــاه  االجتماعيـــة  االتحـــاد 
الوطنية من الطـــالب الجامعيين وأهمية 
دعمهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا األمـــر ليس 
بوليـــد اللحظـــة وإنمـــا بـــاب اتحـــاد الكرة 
كان وســـيزال مفتوًحا للطلبة المتدربين، 
تماشـــًيا مع توجيهات رئيس االتحاد في 
تعزيـــز التعاون، مثنًيا علـــى التعاون الذي 

أبدتـــه الجامعة الخليجية في هذا اإلطار 
برئاســـة رئيـــس الجامعـــة الدكتـــور مهند 

إسماعيل المشهداني.
البرامـــج  “إن  قائـــالً  حديثـــه  وختـــم   
التدريبية الســـنوية التـــي يطلقها االتحاد 
للكـــوادر الوطنيـــة توفر معاييـــر منهجية 
صقـــل  إلـــى  تهـــدف  متطـــورة  وعلميـــة 

الكفاءات وقدرات الطلبة والخريجين”.

البوعينيــن: دعم الكفــاءات الوطنية المقبلــة على التخرج
اتحاد الكرة يحتضن التدريب الميداني لطالب “الخليجية”

يخـــوض المـــدرب محمد الشـــرقاوي 
والالعـــب الســـابق تجربة جديدة في 
عالم كـــرة القدم وهذه المرة مع نادي 
البديـــع بعدما تم التعاقد معه رســـميا 
ليتولى مهمة اإلعـــداد البدني للفريق 
األول لكـــرة القـــدم للموســـم المقبـــل 
2020 – 2021 الصاعد حديثا لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وتأمـــل إدارة نـــادي البديع أن يشـــكل 
فـــي  المرجـــوة  اإلضافـــة  الشـــرقاوي 
الطاقـــم الفني لفريـــق البديع الطامح 
لتثبيت أقدامه بدوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز تحـــت قيادة المدرب هشـــام 

الماحوزي.
ويعتبـــر الشـــرقاوي أحـــد نجـــوم كرة 
الصاالت وســـبق له تمثيـــل المنتخب 
فـــي العديد من البطـــوالت الخليجية 

واحتـــرف  واآلســـيوية  والعربيـــة 
خـــارج البحرين قبل أنـــه يتجه لعالم 
التدريـــب وباألخص اإلعـــداد البدني، 

كما أنـــه يعمل في المجـــال اإلعالمي 
الرياضيـــة  البحريـــن  بقنـــاة  كمذيـــع 

وبعض حسابات السوشال ميديا.

محمد الشرقاوي اثناء توقيعه للبديع

يخــوض تحدًيــا جديــًدا بــدوري ناصر بــن حمــد الممتاز
ا لفريق البديع ا بدنيًّ الشرقاوي معدًّ
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ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم  الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
إدارة  لمجلـــس  دورًيـــا  اجتماًعـــا 
التواصـــل  بتقنيـــة  عقـــد  االتحـــاد 

المرئي عن بعد.
رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي   
الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد 
مجلـــس  بأعضـــاء  خليفـــة  آل 
فـــي  بجهودهـــم  مشـــيًدا  اإلدارة، 
العمل لخدمـــة منظومة كرة القدم 

البحرينية.
برنامـــج  المجتمعـــون  وناقـــش   
المنتخبات الزطنية للفترة المقبلة، 
كما نوقشـــت الموضوعات األخرى 
المدرجات علـــى جدول االجتماع، 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  مقـــر  إذ 

البحريني لكرة القدم ما يلي:
 أوالً: تعييـــن عضـــو مجلـــس إدارة 
االتحـــاد ورئيـــس لجنـــة التدريـــب 
والتطويـــر ياســـر الرميثـــي كنائب 
لرئيس لجنة الشواطئ والصاالت، 
علـــى أن يكون مشـــرًفا للعبة الكرة 

الشاطئية.
مواعيـــد  المجلـــس  أقـــر  ثانًيـــا:   
انطالق الموســـم الرياضي الجديد 
2021�2020، والـــذي تحدد له في 
1 نوفمبر المقبل عبر مسابقة كأس 
االتحـــاد، كمـــا تم اعتمـــاد البرنامج 
الزمنـــي العام للموســـم، فـــي حين 

تقرر إلغاء بطولة كأس السوبر.
 )3+1( تســـجيل  اعتمـــاد  ثالًثـــا:   
محترفيـــن أجانب ألنديـــة الدرجة 
فقـــط  واحـــد  ومحتـــرف  األولـــى، 
خـــالل  الثانيـــة،  الدرجـــة  ألنديـــة 
الموســـم الرياضي الجديد �2020

.2021

علي بن خليفة يترأس اجتماع اتحاد الكرة
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والثانــي األول  للقســمين  مفتوحــة  قرعــة  المناعــي: 

ســوزا يقــود التدريبــات علــى فترتيــن صباحية ومســائية

اليوم سحب قرعة دوري ناصر بن حمد الممتاز

انطالق تجمع “األحمر” واستدعاء محمد جميل

تقــام عنــد 8.30 من مســاء األربعــاء 28 أكتوبر الجــاري، قرعة دوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021، في 
استوديو مباشر يبث على الهواء مباشرة بقناة البحرين الرياضية.

 وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد 
المديـــر  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
التنفيـــذي لـــدوري ناصـــر بن حمد 
أن  المناعـــي،  عـــارف  الممتـــاز، 
االتحاد نســـق في األيام الماضية 
الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة  مـــع 
حـــول برنامج القرعـــة، إلخراجها 
بأفضل صـــورة فنيـــة وتنظيمية، 
وللوصـــول إلى الجاهزيـــة التامة 
الحتضان القرعة التي ستســـحب 

مراسمها مساء األربعاء.

 ولفت المناعي إلى أن آلية سحب 
القرعة ســـتكون مفتوحة، بحيث 
تســـحب مباريـــات القســـم األول، 
ثـــم القســـم الثانـــي، دون وجـــود 
لمســـتويات لألندية العشرة، هي: 
الحـــد، المحـــرق، الرفـــاع، النجمة، 
الرفاع الشـــرقي، المنامة، األهلي، 

البسيتين، المالكية والبديع.
 وســـيكون برنامج سحب القرعة 
اإلعالمـــي  الزميـــل  تقديـــم  مـــن 

عيسى شريدة.

 ونظـــًرا للظـــروف الراهنـــة، فـــإن 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
ســـيقتصر الحضـــور فـــي القرعـــة 
شـــرف  وضيفـــي  ممثليـــه  علـــى 
حفـــل القرعـــة، إذ سيشـــارك فـــي 
ســـحب مراســـم القرعة نجما كرة 
القدم البحرينيـــة والعبا منتخبنا 
الســـابقان  الدوليـــان  الوطنـــي 
صالـــح  ومحمـــد  عيـــد  مرجـــان 

الدخيل.
البحريـــن  قنـــاة   ويأتـــي اختيـــار 
الرياضية الحتضـــان قرعة دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، ضمـــن 
إطـــار التعاون المثمر بين االتحاد 
والقنـــاة؛ إلبـــراز أنشـــطة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم ودورهـــا 
في إثراء منافساته على الصعيد 

اإلعالمي.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

علي بن خليفة

عارف المناعي عيسى شريدة  

أحمد مهدي

انطلق مساء أمس، التجمع المحلي 
التدريبـــي لمنتخبنـــا الوطني األول 
“األحمـــر”  إذ خـــاض  القـــدم،  لكـــرة 
مراًنـــا مســـائًيا علـــى اســـتاد النادي 
المـــدرب  المـــران  وقـــاد  األهلـــي. 
البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا والطاقـــم 

المعاون.
وجـــاء انطـــالق تدريبـــات األحمـــر 
ضمـــن خطـــة اإلعـــداد التي تســـبق 
المعســـكر الخارجي المقـــرر إقامته 
 1 الفتـــرة  خـــالل  اإلمـــارات  فـــي 

وحتى 17 نوفمبر المقبل.
جميـــع  حضـــور  المـــران  وشـــهد 
الالعبيـــن الـ 26 بالقائمة باســـتثناء 
صفـــوف  فـــي  المحتـــرف  نجمنـــا 

نادي ســـلوفان ليبريتش التشيكي 
عبدهللا يوســـف، والذي ســـيلتحق 
بالمنتخب خالل أيام الفيفا الشـــهر 

المقبل.
جديـــد  اســـتدعاء  المـــران  وشـــهد 

لالعب المالكية محمد جميل تقي، 
وانضم منذ أمس للتدريبات، إذ زاد 

العب واحد على القائمة السابقة.
وســـيواصل منتخبنا خـــالل األيام 
فترتيـــن  علـــى  تدريباتـــه  المقبلـــة 

صباحية ومسائية، إلى حين موعد 
الســـفر الـــذي ســـيكون يـــوم األحد 
المقبل خالل الفترة المسائية، فيما 
ستشـــهد الفترة الصباحية من ذات 

اليوم تدريًبا بصالة التقوية.

محمد جميل

حسن علي

حسن علي
هل يحتفظ العرب 

بمنصب النائب 
التنفيذي األول؟
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المنامة - وزارة الداخلية

الزنج- مجلس أمانة العاصمة

نظم مجلس أمانـــة العاصمة وبالتعاون 
فعاليـــة  الصحـــة  تعزيـــز  إدارة  مـــع 
“اطمئنـــان” للتوعيـــة بمخاطر ســـرطان 
أمـــس   zoom برنامـــج  عبـــر  الثـــدي 

)الثالثاء(.
وأكـــدت رئيس لجنـــة العالقـــات العامة 
شـــهاب  آل  مهـــا  بالمجلـــس  واإلعـــالم 
أن هـــذه الفعاليـــة تأتـــي ضمـــن حزمـــة 

الفعاليـــات االفتراضيـــة التـــي ينظمهـــا 
مجلس أمانة العاصمة؛ بهدف التواصل 
مع المواطنين والمقيمين في العاصمة.
وتابعـــت آل شـــهاب “أن هـــذه الفعاليـــة 
اســـتهدفت النساء في العاصمة؛ بهدف 
بســـرطان  بمخاطـــر اإلصابـــة  التوعيـــة 
حقيقيـــا  تحديـــا  يشـــكل  الـــذي  الثـــدي 

للمرأة”.

آل شهـاب تقـود توعيــة العاصمــة

قـــال محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
إن التطـــوع والعمل اإلنســـاني يرتبطان 
الـــوالء  وتعزيـــز  المواطنـــة  بصفـــات 
واالنتماء ومفاهيم الشراكة المجتمعية 
يقدمهـــا  التـــي  باألعمـــال  مشـــيدًا   ،
المتطوعون في كل المجاالت والمواقع، 
والتي تعكس مبادئ الصفات اإلنســـانية 
والتكاتـــف االجتماعـــي وتعـــزز الروابط 

االجتماعية.
جـــاء ذلـــك فـــي االجتمـــاع الـــذي عقـــده 
المحافـــظ، عبـــر االتصـــال المرئـــي، مـــن 
أجل تأســـيس نادي المحافظة الشمالية 

للتطوع والعمل اإلنساني.
المحافـــظ  بحـــث  االجتمـــاع،  وفـــي 
والحضـــور خطوات تأســـيس النادي، إذ 
تم مناقشـــة سبل تشـــكيل هيكل النادي 
واألهـــداف المرســـومة التي تســـتقطب 
عليهـــم  والمحكـــوم  المحافظـــة  أبنـــاء 

بالعقوبـــات والتدابيـــر البديلة لتشـــكيل 
نواة انطالق النادي، وفقًا ألهداف تقويم 
سلوك ودمج المحكوم عليهم في قانون 
العقوبات والتدابير البديلة، بما ينعكس 
واإلنســـانية  التطوعيـــة  األعمـــال  علـــى 
فـــي دعـــم مختلـــف األنشـــطة والبرامج 
تكويـــن  إلـــى  باإلضافـــة  والفعاليـــات 

قاعـــدة مـــن المتطوعين على اســـتعداد 
لتقديـــم العـــون والمســـاندة فـــي حاالت 
الطـــوارئ والكوارث، حيـــث تم التوافق 
علـــى صياغة الرؤية والدليل اإلرشـــادي 
والقواعد الســـلوكية واإلجرائية تمهيدًا 
إلعـــداد تصور متكامـــل للنادي، من أجل 

المباشرة في التسجيل واإلشهار.

 محافظ الشمالية علي العصفور

العصفور: تقديم العون والمســاندة فــي الطوارئ والكوارث
تأسيــس نــادي “الشماليــة” التطوعــي

المنامة - وزارة األشغال

صرحت مدير إدارة تخطيط وتصميم 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي مها 
حمـــادة بأن الوزارة انتهت مؤخرا من 
تفعيـــل نظام الوميـــض المتقطع على 
137 مـــن اإلشـــارات الضوئيـــة، وذلك 
فـــي الفتـــرة مـــن مايـــو 2019 وحتـــى 
العـــام الجاري، في حيـــن جاري العمل 

على 19 إشارة ضوئية إضافية.
وأضافـــت أن نجاح تجربـــة الوميض 
األخضـــر المتقطـــع التـــي تـــم تطبيقها 
فبراير العام الماضي 2019 ســـاعدت 
المروريـــة  التجـــاوزات  تقليـــل  فـــي 
الدراســـة  نتائـــج  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
حيـــث  المروريـــة،  واإلحصـــاءات 
بينـــت اإلحصـــاءات انخفـــاض نســـبة 
التجـــاوزات المروريـــة والتي تشـــمل 
وتجـــاوزات  التقاطـــع  عنـــد  الســـرعة 

اإلشارة الحمراء بنسبة 10 %.

تطبيق “الوميض 
األخضر” على 137 إشارة

هل يوجد بروتوكول مكتوب للتعامل مع مثل حالة التوأم؟
الواقعـــة للجنـــاح محـــل حـــدوث  األمنـــي  التصويـــر  النيابـــة تطلـــب 

الـــوزارات  بنيابـــة  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة عدنـــان الوداعـــي بأنـــه 
اســـتكماالً للتحقيقات التي تجريها النيابة 
العامـــة فـــي واقعـــة التســـبب فـــي وفـــاة 
التوأمين منذ إخطارها بها. فقد اســـتمعت 
النيابـــة العامـــة ألقـــوال الشـــهود وهم كل 
مـــن والـــدة الطفلتيـــن والتـــي قـــررت بأنها 
توجهـــت للمستشـــفى بعد ظهـــور أعراض 

الـــوالدة وادخلـــت غرفـــة الـــوالدة إال أنهـــا 
فوجئـــت بإخراجهـــا منها واخذهـــا للجناح 
بداعـــي أن حالتهـــا تعتبـــر إجهاضـــا علـــى 
الرغـــم من وجود أعراض للوالدة، وحملت 
الطاقـــم الطبي الذي أشـــرف علـــى حالتها 
المســـئولية عمـــا حـــدث للتوأميـــن حيـــث 
إنهـــا وضعتهما بدون تلقيهـــا والمولودتين 
مســـاعدة طبيـــة مناســـبة. كمـــا تم ســـماع 
أقـــوال جـــد الطفلتين الذي شـــهد بأنه كان 

برفقـــة ابنـــه فـــي المغتســـل وســـمع بـــكاء 
الطفلتيـــن، وكذلـــك الشـــخص الـــذي قـــام 
بتجهيـــز القبـــر والذي قـــرر بـــأن الطفلتين 
كانتـــا بداخـــل قطعـــة مـــن القطـــن محكمة 

االغالق بشريط الصق.
فيمـــا تم ســـماع أقـــوال رئيـــس الخدمات 
الطبيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي والذي 
أكـــد بأنه ثبـــت أن االم وضعـــت الطفلتين 
النســـاء  ألمـــراض  مخصـــص  جنـــاح  فـــي 

واالجهاض في الســـاعه الواحـــدة والثلث 
من صباح يوم الجمعه الموافق 16 أكتوبر 
2020 وتـــم معاينتهمـــا مـــن قبـــل طبيـــب 
أمـــراض النســـاء والوالدة ولـــم يتبين بهما 
عالمـــات للحيـــاة وعليـــه قامـــت الممرضة 
بلفهمـــا ووضعهمـــا فـــي غرفـــة مخصصـــة 
لألجنـــة المجهضة إلـــى أن تســـلمهما األب 
في الســـاعه التاســـعة والنصـــف من صباح 
ذات اليـــوم، وبعـــد ســـاعة ونصـــف جلبهم 
االب وكانـــت هنـــاك طفلـــه واحـــدة تبكـــي 
فتـــم نقلها لوحدة العناية المركزة الخاصة 
باألطفـــال الخـــدج إلـــى أن توفيت مســـاء 

ذات اليوم.
وبنـــاء علـــى ما أمـــر بـــه النائب العـــام فقد 
وجهـــت النيابـــة العامـــة اســـتعالمًا عما إذا 
كان هنـــاك بروتوكـــول مكتـــوب يتضمـــن 
سياســـة وإجـــراءات التعامـــل الطبـــي مـــع 
مثل حالـــة المجني عليهمـــا ومدى توافره 
لـــدى مجمع الســـلمانية الطبـــي. فضالً عن 
الـــذي  للجنـــاح  االمنـــي  التصويـــر  طلـــب 
حدثـــت فيه الواقعة. كما أصـــدرت النيابة 
قرارًا باســـتعجال تقريـــر اللجنة المختصة 
لتحديد األخطـــاء الطبية بالهيئه الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية المنامة - األوقاف الجعفرية المنامة - بنا

أدانت جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية 
اإلســـاءة لنبي اإلســـالم محمـــد )ص(، كما 
ترفـــض الجمعية رفًضا قاطًعا الزج برموز 
المسلمين وكافة الديانات والمقدسات في 
األجندات الضيقة التي ال تخدم التعايش 
واالنســـجام والتنمية. واستنكرت جمعية 
رجـــال األعمـــال البحرينيـــة التصريحـــات 
الصـــادرة  المســـؤولة  غيـــر  والممارســـات 
والتـــي تمثلـــت بنشـــر صـــور كاريكاتورية 
مســـيئة إلى رســـول هللا محمـــد، وحذرت 
من التداعيات السلبية لتلك التصريحات 
علـــى جميع األصعدة خاصـــة االقتصادية 

واالجتماعية.
وشـــددت الجمعيـــة أن النبـــي األكرم )ص( 
ســـيبقى قامـــة شـــامخة مـــدى الزمـــان لن 
وســـتبقى  والتطـــاول،  اإلســـاءات  تنالهـــا 
الشـــريفة  وأحاديثـــه  المطهـــرة  ســـنته 
والعـــدل  والتآخـــي  للتســـامح  والداعيـــة 
والمســـاواة بيـــن بني البشـــر كافة نبراســـا 

يهتدي به ليس المســـلمون فحســـب وإنما 
كافة محبـــي الخير والعدل والســـالم في 

العالم.
وأكدت الجمعية أن العالم يتوق إلى تعزيز 
ثقافة التســـامح والحـــوار بين الحضارات 
واألديان ونبذ العنف والكراهية واالزدراء 
والتعـــدي على المعتقـــدات واألديان، آملة 
الخاطئـــة  الممارســـات  أصحـــاب  عـــودة 
إلى الرشـــد والمنطق وصيانة المقدســـات 
والرموز لكافة األديان؛ حفاظا على القيم 

اإلنسانية والحضارية.

أعرب مجلس األوقاف الجعفرية عن بالغ االســتنكار لإلســاءة الصادرة لمقام 
النبــي األكــرم محمــد صلــى هللا عليــه وآله وســلم والتــي تمثل خروجــا صارخا 
عــن قيــم التســامح والتعايــش بيــن األديــان والحضــارات كما أعــرب المجلس 
عــن رفضــه القاطــع بالزج برمــوز المســلمين وكافــة الديانات والمقدســات في 
األجنــدات الضيقــة التــي ال تخــدم التعايــش واالنســجام، بــل تغــذي خطابات 

الكراهية والعنف وال تصون السلم العالمي.

أصـــدر  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وقـــال 
أمـــس إن هذه اإلســـاءة تمثل خروجا 
صارخـــا عن قيم التســـامح والتعايش 
بيـــن األديـــان والحضارات، كمـــا تمثل 
إســـاءة مرفوضـــة بحـــق أعظـــم رمـــٍز 
عرفتـــه البشـــرية، معبـــرا المجلس عن 
رفضـــه القاطع للزج برموز المســـلمين 
فـــي  والمقدســـات  الديانـــات  وكافـــة 
تخـــدم  ال  التـــي  الضيقـــة  األجنـــدات 
تغـــذي  بـــل  واالنســـجام،   التعايـــش 
خطابـــات الكراهية والعنف وال تصون 
هـــذا  فـــي  مشـــيدا  العالمـــي،  الســـلم 

الصـــدد بالبيان الـــذي أصدره المجلس 
والـــذي  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
عّبر بوضـــوح عن الرفض القاطع لتلك 

األعمال والممارسات.
وأكـــد المجلـــس أّن النبـــي األكرم عليه 
الصالة والسالم قامة شامخة وخالدة 
مـــدى الزمـــان لـــن تنـــال من قداســـتها 
اإلســـاءات المرفوضة، وستبقى سيرة 
النبـــي العطرة وســـنته المطهرة وهدي 
أهـــل بيتـــه الكـــرام وصحابتـــه الهـــداة 
والعـــدل  والتآخـــي  للتســـامح  منـــارة 

والمساواة بين بني البشر كافة.

أصــدر مجلــس األوقــاف الســنية بيانا اســتنكر فيه اإلســاءة لمقــام النبي 
)ص(، والنيل من مكانته وسيرته، مؤكدا أن مثل هذه األفعال المذمومة 
تبعث على العنصرية والكراهية والتطرف، وتشجع على العنف، وتقوض 

جهود تحقيق التعايش والسالم.

 وفيما يلي نص البيان:
أرســـل رســـوله  الـــذي  للـــه  الحمـــد   
بالهـــدى وديـــن الحق ليظهـــره على 
شـــهيدا،  باللـــه  وكفـــى  كلـــه  الديـــن 
والصـــالة والســـالم علـــى المبعـــوث 
رحمة للعالميـــن، وعلى آله وصحبه 
يـــوم  إلـــى  بإحســـان  تبعهـــم  ومـــن 
الدين.. وبعـــد فإن مجلس األوقاف 
السنية يتابع بحزن وأسى الحمالت 
الظالمة المســـيئة لمقام النبي صلى 
هللا عليه وســـلم والنيل من مكانته 
وسيرته ، وهو نبي الرحمة والعدل 
ربـــه  عنـــه  قـــال  الـــذي  واإلنســـانية 
َجآَءُكـــْم  }َلَقـــْد   : وتعالـــى  ســـبحانه 

ْن َأنُفِســـُكْم َعِزيـــٌز َعَلْيِه َما  َرُســـوٌل مِّ
ـــْم َحِريـــٌص َعَلْيُكـــْم ِباْلُمْؤِمِنيـــَن  َعِنتُّ

ِحيٌم {] التوبة 128ـ[. َرُءوٌف رَّ
األوقـــاف  مجلـــس  فـــإن  وعليـــه   
الســـنية بمملكـــة البحريـــن يســـتنكر 
اإلســـاءة لمقامه الشريف صلى هللا 
عليه وســـلم، ويؤيد البيـــان الصادر 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  مـــن 
اإلســـالمية، وأن مثل هـــذه األفعال 
المذمومـــة تبعـــث علـــى العنصريـــة 
ف،  التطـــرُّ ي  وتغـــذِّ والكراهيـــة، 
والصـــراع،  العنـــف  علـــى  ع  وتشـــجِّ
ض جهـــود تحقيـــق التعايش  وتقـــوِّ

والسالم بين الناس.

“رجال األعمال”: سيبقى قامة شامخة مدى الزمان “الجعفرية”: خروج صارخ عن قيم التسامح “السنية”: اإلساءة للنبي تقوض جهود التعايش

وزارة الداخلية

عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة  مديريـــة 
الجنوبية  المحافظة 
أن شـــرطة المديرية 
تمكنـــت مـــن القبض 
 29( شـــخص  علـــى 
لقيامه بسرقة  عاما( 
إلكترونيـــة  أجهـــزة 
المنـــازل  أحـــد  مـــن 
مدينـــة  بمنطقـــة 

عيسى.
فـــور  أن  وأوضـــح 
تلقي بالغ بالواقعة، 
شـــرطة  باشـــرت 
إجراءات  المديريـــة 
ورفـــع  المعاينـــة 
وتكثيـــف  األدلـــة 
البحـــث  عمليـــات 

والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن تحديد 
هوية المذكـــور والقبض عليه وبحوزته 

األجهزة المسروقة.

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
المحافظـــة الجنوبية إلى أنـــه تم اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة وإحالـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على سارق إلكترونيات من منزل بـ “المدينة”

المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  صرحـــت 
اإلســـالمية واألوقـــاف، بأنـــه فـــي إطـــار 
المتابعـــة لقرار فتـــح المســـاجد والعودة 
للعبـــادات الجماعيـــة وفًقـــا  التدريجيـــة 
ارتـــآه  مـــا  علـــى  وبنـــاًء  للمســـتجدات، 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
بالموافقـــة علـــى االســـتمرار بالتدرج في 
فتـــح المســـاجد، وذلـــك بفتحهـــا لصـــالة 
الظهـــر، وبعـــد التنســـيق مـــع األوقافيـــن 
الســـنية والجعفرية؛ للوقوف على اآللية 
التنظيميـــة المعتمـــدة لتعقيم المســـاجد 
التـــي جـــرى اتباعهـــا بخصـــوص صـــالة 
الفجـــر ليتـــم اعتمـــاد ذات اآلليـــة لصالة 
الظهر بعد نجاح فاعليتها، وذلك حســـب 
الصحيـــة  االحترازيـــة  االحتياطـــات 
المســـبقة فـــي ضـــوء توصيـــات الفريـــق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي 
)كوفيـــد19-(، فقـــد تقرر فتح المســـاجد 

لصـــالة الظهـــر يـــوم األحـــد الموافـــق 8 
نوفمبـــر 2020؛ وذلـــك لضمان اســـتكمال 
آليـــة  لتطبيـــق  الالزمـــة  التحضيـــرات 
التعقيـــم واالنتهـــاء من تهيئة المســـاجد 
الســـتقبال  جهوزيتهـــا  مـــن  والتأكـــد 
لصـــالة  اليـــوم  فـــي  مرتيـــن  المصليـــن 
الفـــروض وهـــي الفجـــر والظهـــر، طبًقـــا 
للتعليمـــات الصحيـــة المقـــررة فـــي هـــذا 

الشأن.
ســـتقوم  إنهـــا  العـــدل  وزارة  وقالـــت 
بالمتابعة المســـتمرة مع األوقافين لعمل 
الترتيبـــات الالزمة والتأكد مـــن االلتزام 
التـــي  الصحيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد19-(، وذلك بشكل مسبق 
وبما يكفل تحقيق البيئة الصحية اآلمنة 
والباعثـــة على طمأنينة المصلين وإعمار 

بيوت هللا.

تأجيل فتح المساجد لصلوات الظهر إلى 8 نوفمبر
المنصــور يتقاعـــد مـــن “الخارجيـــة”

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أقـــام 
الزيانـــي، فـــي الديـــوان العـــام للـــوزارة، 
أمـــس حفـــاًل لتوديـــع الوكيـــل المســـاعد 
لشـــؤون الدول الغربية واألفرو آسيوية 
توفيق المنصور، وذلك بمناسبة تقاعده 
مـــن وزارة الخارجية، بحضـــور الوكالء 
والوكالء المســـاعدين وكبار المسؤولين 

بوزارة الخارجية.
وخـــالل الحفـــل، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
التـــي  والبـــارزة  الحثيثـــة  بالجهـــود 
بذلهـــا الســـفير طـــوال فتـــرة عملـــه فـــي 
وزارة الخارجيـــة والتـــي كان لهـــا الدور 

الواضـــح فـــي تحقيق أهـــداف الـــوزارة 
مشـــيًدا  بهـــا،  المناطـــة  والمســـؤوليات 
بكفاءتـــه الدبلوماســـية العاليـــة وأدائـــه 
المتميز للمهام التي كلف بها والمناصب 
دوام  للســـفير  متمنًيـــا  تقلدهـــا،  التـــي 
عبـــر  جانبـــه،  مـــن  والنجـــاح.  التوفيـــق 
المنصـــور عـــن شـــكره وتقديـــره الكبيـــر 
لوزيـــر الخارجيـــة ولكافة زمـــالء العمل 
فـــي وزارة الخارجيـــة على مـــا لقيه من 
فـــي  أســـهم  وتعـــاون  ومســـاندة  دعـــم 
تسهيل وإنجاح مهام عمله الدبلوماسي 
فـــي وزارة الخارجيـــة، متمنًيـــا للـــوزارة 
وزير الخارجية وتوفيق المنصوروكافة منسوبيها دوام التقدم والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية

صرح وكيـــل النيابة بنيابة االتجار باألشـــخاص عبدهللا البنكي 
بأن المحكمـــة الكبرى الجنائية األولى قد أصدرت أمس حكمها 
في واقعة اتجار باألشـــخاص بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 
5 ســـنوات وتغريـــم كل منهـــم 5 آالف دينـــار عمـــا اســـند إليهـــم 

وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعـــود تفاصيل الواقعـــة إلى تداول مقطع فيديو عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي حيث تروي ضحية عن معاناتها في واقعة 
إتجار باألشخاص في مملكة البحرين من قبل المتهمين، حيث 
بـــادرت إدارة مكافحـــة اإلتجار باألشـــخاص بإجـــراء التحريات 
التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمســـة ضحايا تم إيهامهن 
بتوفيـــر فرص عمل في مملكـــة البحرين وإجبارهن على توقيع 

سندات مديونية واستخراج لهن تأشيرات وحجزوا لهن تذاكر 
السفر وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى مملكة البحرين 
وإيواؤهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارســـة الدعارة 
عن طريق تهديدهن بتقديم ســـندات المديونية الموقعة عليها 

من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمين.
وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة إجـــراءات التحقيق فـــور إبالغها 
بالواقعـــة حيث اســـتمعت إلـــى أقـــوال المجني عليهـــن وأمرت 
بإيداعهـــن دار اإليواء التابـــع للجنة الوطنيـــة لمكافحة االتجار 
باالشـــخاص واســـتجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا 
وإحالتهم للمحكمة المختصة محبوسين والتي أصدرت حكمها 

المتقدم.

السجن 5 سنوات لثالثة تاجروا بأشخاص

خالد الزياني



تنعم بأجواء جيدة وتشعر باالنتصار وتخوض تجارب.

تحمل إليك األيام المقبلة األحالم والمشاعر العذبة.

العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق.

تكون مشرقا ومتألقا، ويجتمع حولك األصدقاء.

يحمل اليك اليوم ارتباطا جديدا ووضعا مهنيا مميزا.

تخلَّ عن كل ما يشغلك عن االهتمام بصحتك.

المناخ العام هادئ وال وجود للضغط أو االضطراب.

قلة الحركة واإلكثار من تناول الطعام ال يتناسبان. 

ما تواجهه هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك.

حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة.

يكون الجّو إيجابيا، فأنت تتمّتع بقدرات معنوية هائلة.

حاول الترفيه عن نفسك بأي نشاط يبعدك عن هموم العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعلنــت الفنانــة اليمنيــة بلقيــس فتحــي أن ألبومهــا الجديد 
ســتصدره مطلــع 2021، وكتبت فــي صفحتهــا الخاصة: أيضا 
يســرني أن أعلن لكم عــن ألبومي الرابع الذي ســيكون خليجيا 
وعربيــا فــي مطلــع العــام 2021 إن شــاء اللــه، وســأوافيكم 

بالمستجدات أوال بأول، وانتهيت من تسجيل 80 % من األغاني، 
واستغرق العمل عليه نحو عامين، وحاليا في مرحلة تصوير الغالف 

والفيديــو كليبات، والله الموفق. يذكــر أن المطربة فتحي حققت نجاحا طيبا في ســنواتها 
األخيرة، وازدادت شعبيتها بشكل ملحوظ، خاصة مع حرصها على التنويع في أغانيها.

عبَّر عدد كبير مــن المغردين عن اســتيائهم، لتردي الحالة 
الصحيــة للفنان علي المدفع، من دون اهتمام جل زمالئه 
بالوســط الفنــي. وأعــاد الفنان عبدالله الســدحان نشــر 
تغريــدة ألحد المتابعين، جــاء فيها: “على كثر مشــاركاته 

الفنيــة وشــهرة الفنان الكبيــر علي المدفــع، إال أن زمالءه 
لــم يبحثوا فــي أزمته ومرضــه ودخوله العنايــة المركزة قبل 

أيام. لك الله يا بوســعيدان وعليان. وعلَّق الســدحان على المنشور: “له منا الدعاء 
بالشفاء. صديق عزيز ورفيق درب، وِنعم الرجل. أَْذِهِب الَباَس، َواْشِف أنت الشافي.

طرح عمرو دياب برومو موســيقي ألحدث أغنياته “الجو 
جميل”، عبر حســابه الرســمي على “انســتغرام”، ولم 
يكشف عن موعد طرحها أو تفاصيلها، وذلك بعد طرحه 
أغنيــة “أهيــة أهيه” منذ أيــام، وهي مــن كلمات أيمن 

بهجــت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل 
حقي. وأثار عمرو دياب تساؤالت متابعيه بعدما نشر صورة 

ظهرت فيها فتاة دون أن يكشــف هويتها، وما أن نشر الهضبة الصورة حتى 
دخل متابعوه خالل التعليقات في سلسلة من التكهنات حولها.

الجو جميللك اهلل يا بوسعيدانجديد بلقيس
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 2017
صحيفة واشـــنطن بوســـت تنشر 
ة وثائق كشـــف عنهـــا المركز  عـــدَّ
لألرشـــيف  األمريكـــي  القومـــي 
ة  جاء فيها أنَّ الحكومة األميركيَّ
حاولت اغتيـــال الرئيس الكوبي 
األســـبق كاسترو عبر 
ُمتنوعـــة،  وســـائل 
وأن الرئيس كينيدي 

أحبط إحداها.

 1924
سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية في مصر بعد انتخابات فاز فيها.

 1985
غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي.

 1996
منتخب الكويت يفوز بكأس الخليج الثالثة عشرة المقامة في سلطنة عمان.

 2006
العثور على مقبرة جماعية بكييف تضم آالف الجثث لضحايا مجازر ارتكبها البالشفة.

 2018
انتخاب بولسونارو رئيسا جديدا للبرازيل بعد فوزه بنسبة 55 % من األصوات.

طارق البحار

بعد النجاح 
الكبير 

لمسلسل 
“بيغ ليتل اليز”، 

يعود كاتب 
السيناريو 

األميركي ديفيد 
كيلي مع “ذي 

أندوينغ”، وهو 
مسلسل قصير 

جديد من بطولة 
نيكول كيدمان 

يتمحور أيضا 
حول جريمة تهز المجتمع 

المخملي، لكن في نيويورك 
هذه المرة.

tariq_albahhar

الكوهجي حكما في مهرجان القدس لإلعالم الرقمي

عمـــار  البحرينـــي  المخـــرج  ســـيكون 
الكوهجـــي حكما فـــي “مهرجـــان القدس 
لإلعـــالم الرقمي” بشـــعاره الجديـــد ” في 
القـــدس ورد ونـــار“ بالعام الجـــاري 2020 
والـــذي يتـــرأس لجنـــة تحكيمـــه المخرج 
المصـــري الكبيـــر “علـــي بدرخـــان”، وتـــم 

اإلعالن نتائجه بصورة رقمية.
”ســـعود  المخـــرج  ووجـــه 
المهرجـــان  علـــى  العـــام  مهنا“ المشـــرف 
والمخرجيـــن  شـــكره لكافة المخرجات 
فـــي  الذين أرسلوا أفالمهم للمشـــاركة 
المهرجـــان، وأكـــد مهنا فـــي بيان صحفي 
رســـمي أن األفالم التي دخلت المسابقة 
تختـــص  التـــي  األفـــالم  هـــي  الرســـمية 
بالقدس؛ ألن المهرجان ال يقبل إال أفالما 
عن المدينة المقدســـة. وقال “كل الشـــكر 
القدس” الذيـــن  للجنة التحكيم “عشـــاق 
وجميعا قـــد  منذ أشـــهر  معنـــا  تواصلـــوا 
أعطوا كل الجهد؛ من أجل مهرجان يؤكد 

أن القدس عاصمه أبدية لفلسطين.
البحرينـــي  المخـــرج  مشـــاركة  وتعتبـــر 
الكوهجـــي ممثال باســـم مملكـــة البحرين 
وســـط كوكبـــة مـــن النقـــاد والمخرجيـــن 
بعـــد عـــدة مشـــاركات ســـينمائية عربيـــة 

وعالميـــة له كمخـــرج ســـينمائي ومحكم 
وناقـــد، إضافـــة مهمـــة للمهرجـــان، وقال 
“البـــالد”:  لــــ  خاصـــة  تصريحـــات  فـــي 
”المشـــاركة البحرينية هذه مهمة في هذا 
التجمع الـــذي يضم كوكبة من أهم النقاد 
والمخرجيـــن العـــرب من عـــدة دول، وإن 
هـــذه المشـــاركة وإن كانت رقميـــة، لكنها 
مهمـــة إلبـــداء الـــرأي واختيـــار األعمـــال 
المهمة في هذه المسابقة العربية المهمة، 
وأكـــد حاليـــا يســـتعد للمشـــاركة في عدة 
مهرجانـــات ســـينمائية عربيـــة وعالميـــة 
قادمة“. يعنى المهرجان باإلعالم الرقمي 
ومنصاتـــه؛ كونـــه لغـــة العصـــر، وأفضـــل 
والتأثيـــر،  والوصـــول  التواصـــل  آليـــات 

وهو األكثر شـــيوعا بين الشـــباب بأدواته 
المختلفة، حيث ستخصص جوائز مالية 
قيمة وأوســـمة شـــرفية ألفضـــل محتوى 
الرقميـــة  الفـــروع  مـــن  كل  فـــي  رقمـــي 
التالية: “وســـام القـــدس” ألفضل محتوى 
فيديـــو جرافيـــك، ألفضل فيديـــو قصير، 

ألفضل لوحة فنية، ألفضل صورة.
يهدف المهرجان لتفعيل الطاقات عموما 
وطاقات الشـــباب فـــي كل أنحـــاء العالم 
خصوصـــا، وذلك في المجاالت اإلبداعية 
المختلفـــة من أجل نصرة مدينة القدس، 
ويســـلط المهرجان الضوء على الجوانب 

وجوانـــب  النجـــاح  وقصـــص  المضيئـــة 
الصمـــود والتضحية والفداء في المدينة 

المقدسة.
ويشـــارك فـــي لجنة التحكيـــم إلى جانب 

الكوهجي كل من:

* المخــرج: جمــال أميــن ”عضــو لجنــة 
تحكيم“.

* المخرج : بوشــعيب المسعودي ”عضو 
لجنة تحكيم - العراق والمغرب“.

* المخرج: حســين الخوالــد ”عضو لجنة 
تحكيم الكويت“.

* المخرجــة: مي مصطفــى ”عضو لجنة 
تحكيم موريتانيا“.

* المخرج: تيســير المشارقة ”عضو لجنة 
تحكيم األردن“.

* الناقد السينمائي: ”كمال القاضي عضو 
لجنة تحكيم مصر“.

* المخــرج: ســمير الجبــر ”عضــو لجنة 
تحكيم سوريا“.

بعد أيام على بدء عرضه عبر منصة )شاهد(، يحقق مسلسل “دفعة  «
بيروت” أعلى نسب مشاهدات، كما ويتصّدر الترند في الكويت 

Ea-  والسعودية محققا نجاحا كبيرا.  هذا واستغرق فريق عمل شركة
gle Films أشهرا طويلة تحضيرا لديكورات ومواقع تصوير المسلسل، 

حيث عمل فريق ضخم من التقنيين والفنيين كخلية نحل ليال نهارا، 
على إعداد المواقع والديكورات، لتظهر بأفضل حّلة تناسب الحقبة 

الزمنية للعمل.  المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج 
علي العلي، وإنتاج وإشراف جمال سنان Eagle Films، ويلعب بطولته 

نخبة من نجوم الدراما العرب من مختلف الجنسيات وهم محمود 
نصر، فاطمة الصفي، روان مهدي، مهند الحمدي، نور الغندور، علي 
كاكولي، حمد أشكناني، نور الشيخ، خالد الشاعر، كارلوس عازار، سارة 

أبي كنعان، لولوة المال، أنس طيارة، ناصر الدوسري، يارا قاسم، مروى 
األطرش، ليالي دهراب، وائل منصور، ذلفقار خضر، يوسف البلوشي 

وغيرهم.

اســتضاف برنامج “وطني” بتلفزيون البحرين وضمن إحدى فقراته الشــاعر 
القدير إبراهيم األنصاري، إذ طرح عليه بعض األسئلة وبشكل سريع وفيما 

يلي نستعرض األسئلة واألجوبة:

- االختالف األساسي في الساحة  «
الشعرية بين الماضي والحاضر؟

ال يوجد اختالف، وإنما تطور وظهور 
أجيال جديدة تضيف للشعر.

- أكبر تحّدٍ واجهك في مسيرتك  «
الشعرية؟

أنا أحد الشـــعراء المحظوظين الذين 
وقـــف معهم اإلعالم منذ الســـبعينات، 
والتحدي األبـــرز كان تقديم األفضل، 

وأن أكون عند حسن الظن.
- ما مصادر إلهامك الشعري؟ «

المعانـــاة بكافة أشـــكالها والتفاعل مع 
الناس. 
- قصيدة كنت تتمنى لو أنت  «

صاحبها؟

كل شـــاعر يتمنـــى ان يكتـــب قصائـــد 
الشـــيخ عيســـى بن راشـــد رحمه هللا؛ 

ألنها نابعة من الروح 
- عمل تفتخر فيه؟ «

افتخر بأعمال كثيرة، ولكن أهم وأبرز 
مـــا أفتخـــر بـــه هـــو تكويني ألســـرتي 
“من وقـــت” ولله الحمد اليـــوم أبنائي 

كأصدقائي.
- الداعم األول لك؟ «

تقديـــم  علـــى  واالســـتمرار  األمـــل 
األفضـــل، وكذلـــك زوجتـــي وأبنائـــي 

وأصدقائي وأساتذتي. 
- أكلتك المفضلة؟ «

مجبوس هامور 
- ماذا تعنى لك األبوة؟ «

ليـــس  واألب  التأســـيس  الكيـــان، 

لـــروح  امتـــداد  وإنمـــا  اســـم،  مجـــرد 
األجداد في األحفاد واألبناء.

- لماذا لم تكن تحب كرة القدم  «
في صغرك؟

كنـــت  أننـــي  وهـــي  حادثـــة،  بســـبب 
الفريـــج، وتـــم  فـــي  للمرمـــى  حارســـا 
تسديد “شـــوته قوية” جعلتني “ ادور 
واتلوه” وأركض إلى البيت. كما كانت 

درجاتي في الرياضة متدنية.

 إبراهيم األنصاري

لماذا يكره الشاعر إبراهيم األنصاري كرة القدم؟

الوثائقـــي  البرنامـــج  حلقـــات  تتواصـــل 
“تاريـــخ المحـــرق” الـــذي يبـــث فـــي تمـــام 
الســـاعة الخامسة والنصف من مساء كل 
يوم خميس عبر قناة البحرين الفضائية، 
حيث ســـيكون المشـــاهد علـــى موعد  مع 
و”الديـــر”،  و”ســـماهيج”  “قاللـــي”  تاريـــخ 
وذلك يوم غد خميس الموافق 29 أكتوبر 
ومن المتحدثين فاطمة السليطي، وعلي 

السماهيجي، وعبدهللا عيسى منصور.
“تاريـــخ  الوثائقـــي  البرنامـــج  أن  يذكـــر 
المحرق” اســـتعرض في حلقاته الســـابقة 
تاريـــخ المحـــرق فـــي مختلـــف الميادين، 
والمســـارح  المـــدارس  إنشـــاء  كتواريـــخ 
واألنديـــة ودور الطرب الشـــعبية، وأهمية 
المحرق كميناء تجاري قديم وذات شهرة 
فـــي الغـــوص، وكذلـــك أســـماء الفرجـــان 
والحركـــة  الشـــعبي،  والطـــب  المعروفـــة، 
األدبية، والشـــعراء، وغيرها، حيث سجل 

مـــن  كبيـــر  عـــدد  مـــع  لقـــاءات  البرنامـــج 
المؤرخيـــن واألدباء والفنانين والشـــعراء 
من أهل المحرق. البرنامج يقع في عشرة 
أجزاء ومدة كل جزء نصف ساعة ويعاد 
يوم السبت الساعة التاسعة مساء، بحث 
وإشـــراف عام  الشيخ عيســـى بن خليفة 
الشـــوملي،  آل خليفـــة، وإخـــراج محمـــد 
وإعداد ســـلوى إلياســـي، ولولوة بودالمة، 
ومتابعـــة  الظاعـــن،  بشـــرى  والمونتـــاج   ،
اإلنتـــاج صالح قمبر، والتعليق الفنان 

عبدهللا يوسف.

“تاريخ المحرق” يتحدث عن قاللي وسماهيج والدير
أسامة الماجد 

“دفعة بيروت” يتصدر نسب المشاهدة
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 تغطية :ليلى مال اهلل 

إبراهيم النهام

زينب العكري

تصوير: عبد الرسول الحجيري

معتذران
اعتذر عن حضور الجلسة العادية 
الرابعـــة مـــن دور االنعقـــاد الثالث 
لمجلـــس لنـــواب كل مـــن النائـــب 
عادل العســـومي والنائب ممدوح 
مهمـــة  فـــي  لوجودهمـــا  الصالـــح 

رسمية.

النائبة معصومة عبدالرحيم بردهة مجلس النواب متجهة لمكتبها

النواب يوافق على زيادة نسبة البحرنة 95 % بالجهات التابعة للدولة

منع تولي األجانب منصب مدير توظيف بشركات الحكومة

وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن 
عـــدم تولـــي األجانـــب لمنصـــب مديـــر المـــوارد 
البشـــرية فـــي الجهـــات الحكوميـــة أو الهيئـــات 
والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها 
الدولة بأكثر من 50 % من رأس المال، كما مرر 
المجلـــس في جلســـته أمـــس الثالثـــاء االقتراح 
برغبـــة بشـــأن رفـــع نســـبة البحرنة لــــ 95 % في 
الشـــركات التـــي تملك الحكومـــة فيها حصة 50 

% فأكثر، في 3 سنوات.
وقـــال النائب خالد بوعنـــق “إن الحكومة تمتلك 
نســـبا كبيـــرة فـــي الشـــركات كالشـــركة القابضة 

للنفـــط والغـــاز التـــي تمتلكهـــا بنســـبة 100 %، 
وشـــركة نفـــط البحريـــن بابكـــو بنســـبة 100 %، 
وشـــركة تطويـــر البتـــرول 100 %، فـــي حيـــن 
تمتلك شركة غاز البحرين بنسبة 75 % وشركة 
بنا غاز 100 % وشركة وقود الطائرات 100 %.

وتابع أن نســـب البحرنة في هذه الشركات أقل، 
إذ إنها 72 % في شـــركة بابكو وتبلغ 78 % في 

بنا غاز وتطوير للبترول.
ودعـــا بوعنـــق إلـــى زيـــادة نســـبة البحرنـــة فـــي 
هذه الشـــركات، وذكـــر أن 3062 موظفا أجنبيا، 
منهم شـــركة طيران الخليج 986 أجنبيا بدرجة 

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينلمديرين ومديرين تنفيذيين وغيرهم.

قـــال النائـــب خالد بوعنق إن نســـب البحرنة في بعض الشـــركات الحكومية أقل من نســـبة 
تملـــك الحكومـــة فيها، فتبلغ البحرنة نســـبة 72 % في شـــركة “بابكو” وتبلـــغ 78 % في “بنا 
غـــاز” و”تطويـــر النفط”، مؤكًدا وجـــود 3062 موظفا أجنبيا في هذه الشـــركات، بينهم 986 

ا بدرجة مدراء ومدراء تنفيذيين وغيرهم في شركة طيران الخليج. أجنبيًّ

طالـــب النائـــب محمد السيســـي بإلغـــاء فوائد قروض االســـتبدال، وأن يحتســـب 
فقط الرســـوم اإلدارية، بما يتماشى مع الشريعة اإلسالمية، وألنه ال يوجد هنالك 
فائدة تتوافق مع الشريعة، مطالبا بأن تكون هنالك إعفاءات للمرضى والمسنين 

والمعسرين.

أكد وزير المجلســـين غانم  البوعينين أن جميع شـــاغلي وظائف مديري إدارات الموارد البشـــرية 
فـــي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان هم مواطنون بحرينيون، فيما عدا بعضها مثل 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغاز وشـــركة )ممتلكات(، موضحا أنه ال يمكـــن إرغام هذه الجهات على 

تعيينات معينة بحكم وجود مستثمرين أجانب في مجالس إدارتها.

قـــال مديـــر عام شـــؤون النفط والغاز جاســـم الشـــيراوي “إن الشـــركات النفطية بصدد 
العمـــل علـــى مشـــاريع كبيرة منها تحديـــث مصفاة بابكـــو، وهو من أكبر المشـــاريع في 
تاريـــخ البحريـــن بتكلفة تزيد عن 5 مليار دينار”، موضحا أنه من المؤمل أن توفر هذه 

المشاريع 5 آالف وظيفة في القطاع النفطي.

5 آالف وظيفة جديدة بالقطاع النفطي

“HR” النفط و”ممتلكات” غير بحرينيين

قـــال النائـــب محمـــود البحرانـــي أنـــه يجـــب أال يبقى حـــق اللجـــوء للمحكمة 
الدستورية مقتصرا على رئاسة مجلسي الشورى والنواب، وأن يمتد لممثلي 
الشعب والمواطنين. وأيد إمضاء تشريع يجيز لعشرة أعضاء من المجلسين 
أو األفـــراد الطعـــن مباشـــرة بالمحكمـــة الدســـتورية. وتأجـــل التصويت على 

التشريع لألسبوع المقبل ألنه لم ينل أغلبية الموافقة أو الرفض.

اعتبر النائب على النعيمي أن التدخل في شؤون األندية واالتحادات 
الرياضيـــة المالية واإلداريـــة مخالف لميثاق الدولـــة للجنة االولمبية، 
مشيرا إلى أن من شأن هذا أن يوقف الحركة الرياضية في البحرين، 

والفتا إلى أن التدقيق موجود فعليا في ميثاق اللجنة األولمبية.

استردت لجنة الشؤون المالية النيابية تقريرها بشأن تعديل قانون 
ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية ليشـــمل رقابته األندية واالتحادات 
الرياضيـــة والعماليـــة وذلـــك لمـــدة أســـبوعين لمزيـــد مـــن الدراســـة. 
جاء ذلك بعد تســـجيل عدد من النواب مالحظاتهم الســـلبية بشـــأن 

محتوى التشريع.

أقـــر مجلـــس النـــواب التصديق علـــى االتفاقيـــة بين حكومـــة مملكة 
االزدواج  إزالـــة  بشـــأن  السويســـري  الفيدرالـــي  البحريـــن واالتحـــاد 
الضريبـــي فيمـــا يتعلـــق بالضرائـــب علـــى الدخـــل ورأس المـــال ومنع 
التهـــرب والتجنـــب الضريبـــي والبروتوكـــول المرفق بهـــا. وكان مقرر 

التشريع النائب أحمد العامر.

عودة تعديل “الرقابة” لـ “المالية”لجوء األفراد للمحكمة الدستورية حق

تساءل النائب علي إسحاقي عن األسباب الكامنة ألخذ الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي نســـبة 3 % من الفوائد على قروض االســـتبدال 
التـــي تقدمها للمنتفعين، مؤكـــدا أن الهيئة ليس لها مصاريف إدارية، 
وبـــأن األربـــاح التـــي تجنيها مـــن المبالـــغ الموضوعة فـــي البنوك تدر 

عليها الكثير من األموال.

قـــال النائب حمد الكوهجي إن شـــريحة واســـعة مـــن المواطنين يلجأون 
ألخذ قرض االستبدال من أجل إنجاز عملية بناء أو مشروعات ضرورية 
بأســـرهم. وطالـــب بضـــرورة إلغـــاء فـــرض الفوائـــد علـــى هـــذا النـــوع من 
القـــروض. وذكـــر أن قرض االســـتبدال هـــو عبارة عن مجموع اشـــتراكات 

الموظف وتم استثمارها لدى التأمينات وال يجب “قصفه” بالفوائد.

فوائد قرض االستبدال “قاصفة”

قـــال النائب يوســـف زينل إن االســـتبدال نظـــام قانونـــي متكامل متعلق 
بدراســـات اكتوارية، تســـقط بها الفوائد في حال حدوث الوفاة للمنتفع، 
ونحن بحاجة للتأكد بأن هنالك تعارض ما بين النظام الحالي والشريعة 
اإلسالمية، متسائال هل “يعقل أننا كنا طوال الفترة الماضية كنا عايشين 

على الربا”؟ إال اذا كانت هنالك جهات تسعى ألسلمة القوانين.

كنــا “عايشين” علــى الربـــا؟

أشـــار النائـــب إبراهيـــم النفيعي إلـــى أن الجناح االســـتثماري يخول 
الهيئة العامة للتأمينات إلنشـــاء شـــركة اســـتثمارية، مقترحا إنشاء 
بنك للتأمينات االجتماعية، موضحا أن  االستبدال يستنزف 70 % 
من ميزانية الهيئة، كما أن قروض االستبدال ليس عليها أي تأمين، 

وتنتهي بوفاة المستفيد.

قال النائب محمد السيســـي “إنه ال يجب مســـاواة المواطن في المشـــاريع 
االســـتثمارية للهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي، أســـوة بنظيراتهـــا فـــي 

البنوك”.
وأضـــاف أن اســـتثمار الهيئـــة فـــي المواطـــن عبـــر انتفاعهـــا بفوائد قروض 

االستبدال، يجب أن يكون أقل بكثير من نظيرها في األصول بالبنكية.

ال لمساواة استثمار التأمينات والبنوك

قال النائب عبدهللا الذوادي إن قرض االســـتبدال ليس نظاما إجباريا، ولكن 
ظـــروف الحيـــاة تدفـــع المتقاعـــد لذلـــك. وفي موضـــوع آخر، رفـــض مجلس 
النـــواب تعديـــال بمـــادة فـــي قانـــون إيجـــار العقـــارات. وقـــرر إحالة التشـــريع 
لمجلس الشـــورى. ويهدف التشـــريع لجواز الطعن بالتمييز في قرارات لجنة 

المنازعات االيجارية. والسبب صدور تشريع سابق بإلغاء اللجنة.

الم النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية لعدم اســـتحداثها نظامـــا عادال للمواطنين في 
قروض االستبدال، وشـــدد على ضرورة تحقيق العدالة للمتقاعدين، 
موضحا أن المواطنين يشـــكون من البنوك اإلســـالمية التي تستنزف 

منهم الكثير من الفوائد تحت مسمى “المرابحة”.

أيـــد النائب فاضل الســـواد رفض جواز الطعـــن بالتمييز في األحكام 
الصـــادرة عـــن المحاكـــم الكبـــرى المدنيـــة عـــن الطعون فـــي قرارات 
لجنـــة المنازعـــات اإليجاريـــة، موضحـــا أن آراء الجمعيـــات العقارية 
فنيـــة ومهنية وبعيدة كل البعد عن المســـائل القانونية، في حين أن 

التشريع يتحدث عن طريقة التقاضي ودرجاته.

آراء الجمعيات العقارية غير قانونية

^

^^

ا في شركات الحكومة 3062 أجنبيًّ

إلعفاء المرضى من فوائد االستبدال

ال ازدواج ضريبيا مع سويسراالتدخل بشؤون األندية مخالف

بنك استثماري لـ “التأمينات”التأمينات تدر أمواال من البنوك

فوائد البنوك اإلسالمية.. مرابحةإلغاء “المنازعات” ُيسقط “العقارات”
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“الصحة العالمية”: فيروس كورونا مستقر وال توجد به طفرات
أكــدت منظمــة الصحــة العالميــة أن فيــروس كورونــا مســتقر 
وال توجد به طفرات حتى اآلن.. داعية إلى عدم االستسالم 
الــذي تعتمــد مكافحتــه علــى جهــود الحكومــات  للفيــروس 
وتفهم كل شخص في المجتمع بأن لديه دور يجب أن يؤديه 

في هذا الخصوص.
وقالــت خبيــرة منظمــة الصحــة العالميــة ماريــا فــان كيكوف 
فــي مؤتمر صحفي عقــد بمقر المنظمة في جنيف اليوم - إن 
ا بمتابعــة الفيروس منذ شــهر يناير  هنــاك فريــق عمــل مختصًّ
الماضــي، ومــا إذا كانت هناك طفــرات به يمكن التعرف عليها 

في االختبارات.
مــن جانبه، قــال المدير التنفيذي لبرنامــج الطوارئ بالمنظمة 
الدكتور مايك رايان، إن استباق الفيروس باتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة أمــر مهــم للغايــة من أجــل الســيطرة على أي تفشــى 
لــه أو زيــادة فــي األعــداد، الفتــا إلى أن المشــكلة فــى البلدان 
األوروبيــة مــع االرتفاع الكبير الحالي فــي عدد اإلصابات هو 
أن الــدول موجــودة ضمــن تجمــع للتكامــل االقتصــادي، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب اتخــاذ نهج متماســك بين هــذا العدد من 
الدول، ورأى أن األمر ربما يحتاج إلى بعض اإلجراءات فيما 
يتعلق بالحركة أو البقاء في المنزل. بدوره، أكد المدير العام 
لمنظمــة الصحــة العالميــة الدكتــور تــادروس ادهانــوم عــدم 

وجود حل سحري للتصدي لجائحة كورونا إال أنه شدد على 
ضــرورة عــدم االستســالم للفيــروس، وقــال: يمكــن لألطفــال 
الذهــاب إلــى المــدارس وأن تظــل المحــالت مفتوحــة، لكــن 
ذلــك فــي إطار من إجراءات الوقاية مثل التباعد االجتماعي 

وارتداء الكمامات وغيرها من اإلجراءات المعروفة اآلن.
وأكد الدكتور تادروس أن القلق مما يعرف بقومية اللقاحات 
أو احتــكار دولــة مــا للقاح لديها ليكون من أجل شــعبها فقط، 
قــد تراجــع بعــد انضمــام مــا يقــارب 150 دولــة إلــى “مرفــق 
كوفاكس” الذي ســيضمن توزيعا عــادال للقاحات على البلدان 

في هذا المرفق.

أظهرت دراسة جديدة أن اإلنسان 
يولــد بجــزء فــي المخ ُمعد مســبقًا 
لرؤيــة الكلمــات والحــروف، ممهدًا 
الميــالد لألشــخاص  الطريــق عنــد 

لتعلم كيفية القراءة.
وبتحليــل األشــعة فــوق الصوتيــة 
لحديثــي الــوالدة، وجــد الباحثون 
أن هــذا الجــزء من المخ، المســمى 
»منطقة تشكيل الكلمات البصرية«، 

مرتبط بشبكة اللغة في المخ.
المؤلفــة  وقالــت زينــب ســايجين، 
واألســتاذة  للدراســة  الرئيســة 
المســاعدة لعلم النفس في جامعة 
أوهايــو: ”هذا يجعلها أرضًا خصبة 
لتطويــر حساســية تجــاه الكلمــات 
المرئية حتى قبل أي تعرض للغة“، 

حسبما ذكر موقع ساينس ديلي.
تشــكيل  منطقــة  أن  إلــى  يشــار 
مخصصــة  البصريــة  الكلمــات 
األشــخاص  لــدى  فقــط  للقــراءة 

المتعلمين.

اإلنسان يولد بمخ 
جاهز لتعلم القراءة

تســتعد بلدة إيطالية لطرح عشــرات البيوت المتهالكة لمزاد للبيع بســعر يبدأ من يورو، 
أو دوالر وبضعة ســنتات. وتســتعد بلدة ساليمي، لالنتقال للمرحلة الثانية بعد االنتهاء 
مــن تحســين مســتوى البنــى التحتيــة والخدمــات مــن الطــرق إلــى شــبكات الكهربــاء 

وأنابيب الصرف الصحي، بحسب تصريحات لرئيس البلدية، دومينيكو فينوتي.
وســتعرض القريــة الواقعــة فــي صقليــة بيوتا متصدعــة بمبلغ أرخص من كــوب قهوة. 
ويأمــل رئيــس البلديــة، دومينيكــو فينوتــي، أن يبــث المخطــط الحيــاة فــي البلــدة، 
مضيفــا “لقــد كانــت عمليــة طويلــة، إذ لــم نكتــف بإجــراء أعمــال صيانة شــاملة لتأمين 
المناطق المتداعية الخطرة فحســب، بل كان علينا أيضا إصالح العديد من الممتلكات 

الستخدامها سكنيا”، بحسب ما نقل موقع “سي ان ان”.

شــراء  خيــار  توفيــر  بوقاتــي  قــررت 
ســيارتها تشــيرون بالتقســيط فــي بعض 
األســواق ولكــن بشــروط، عادة مــا يكلف 
شــراء الســيارة ذات محــرك W16 الفائق 
ذي الـــ1500 حصــان أكثــر مــن 3 مالييــن 
بالتقســيط  الشــراء  عنــد  ولكــن  دوالر، 
فــي الواليــات المتحدة ســيزيد اإلجمالي 
بمئات اآلالف. وللراغبين بالحصول على 
شراء تشيرون بالتقسيط سيتوجب دفع 

دفعة مقدمة تساوي 358,000 دوالر!
يمكن للعمالء االختيار بين عقد تقســيط 
36 شــهرا أو 24 شــهرا بقسط شهري يبلغ 
 65,950 بالعقــد األول أو  52,196 دوالر 
دوالر بالعقــد الثانــي، بالطبــع توجد دفعة 

أخيرة إلكمال ثمن السيارة.
الخبر الرسمي شكل حالة من االستغراب 
عند عشاق العالمة الصاروخية، واعتبره 
جنونا والبعض اعتبره فرصة لالستثمار.

قرية إيطالية تعرض منازل للبيع بأسعار رخيصة

“بوقاتي” توفر سيارتها ألول مرة باألقساط

المصور الفوتوغرافي الهندي المبدع ”سوالب المبا“ والمتخصص في تصوير “ما قبل الغروب مع قرص الشمس”، يقدم في هذه الصورة اخر ابداعاته الخاصة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أظهــرت دراســة دولية، أن التعرض 
المطــّول للتلــوث الجــوي قــد يؤدي 
جــراء  الوفــاة  خطــر  زيــادة  إلــى 
كوفيــد - 19، بنســبة تقــرب مــن 15 

% في المعدل عالميًا.
الدراســة  فــي  الباحثــون  وركــز 
مجلــة  نتائجهــا  نشــرت  التــي 
Car-  “كارديوفاســكولر ريســرتش”
علــى   diovascular Research
التلــوث  هــذا  تأثيــر  درجــة  تقويــم 
المسؤول عن وفيات مبكرة كثيرة، 
علــى الوفيــات جــراء كوفيــد - 19 

أيضا.
وبّينت تقديرات األســتاذ الجامعي 
جــوس ليليفيــل مــن معهــد “ماكس 
بالنك” للكيمياء في ألمانيا وزمالئه 
أن هــذه النســبة تقتــرب مــن 19 % 
أميــركا  فــي   % و17  أوروبــا،  فــي 

الشمالية، و27 % في شرق آسيا.

األميركــي،  “لوبــر”  موقــع  كشــف 
النجــم جاكــي  الســبب وراء اختفــاء 
شــان أخيــًرا، بعــد ظهــور األخيــر فــي 
Filme- صحيفــة مــع  حــواري   لقــاء 
lier البرتغاليــة. وأوضــح جاكي شــان 
الســبب في هجره هوليــوود وتركيزه 
على األفالم اآلســيوية بقوله: “أبحث 
عــن بعــض التنــوع فــي أدواري حالًيا، 
ورغــم تلقي عروض كثيرة للمشــاركة 
فــي أفــالم أميركيــة، إال أن كلهــا دور 
كونــج” بحســب  مــن هونــج  شــرطي 

العين االخبارية.
أن  التأكــد  فــي  “أرغــب  وأضــاف: 
دور  فــي  عــام  كل  يرانــي  الجمهــور 
مختلــف، ال أحــب أن يرانــي الجمهور 
أكرر نفســي، وأفضل أن يروني ممثاًل 
يســتطيع القيام بأدوار أكشــن، وليس 

نجم أكشن وحسب”.
وسبق وذكر جاكي شان في مهرجان 
أنــه   ،2012 العــام  الســينمائي  كان 

يتجنب أفالم األكشن تدريجًيا.

التلوث الجوي قد 
يؤدي إلى زيادة 

خطر الوباء

سـبب اختفاء 
جـاكي شـان!

يؤكــد الباحثــون في دراســة جديدة أنه يمكن الحيلولــة دون وفاتين بين كل 
3 وفيات ناتجة عن أمراض القلب بتبني نظام غذائي صحي بدرجة أكبر.

الباحث  ليو،  شينياو  الطبيب  ويقول 
بــالــجــامــعــة الــجــنــوبــيــة الــمــركــزيــة في 
الــدراســة  وواضـــع  بالصين  تشانجشا 
ــرئــيــســي: “يــمــكــن مــنــع أكــثــر مـــن 6  ال
يدخل  ما  بخفض  وفاة  ماليين حالة 

المصنعة  األطــعــمــة  مــن  الــجــســم 
السكرية  والمشروبات 

والــــــــــــــدهــــــــــــــون 
ــة  ــ ــولـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
والــــمــــشــــبــــعــــة 

ــمــضــاف  والـــســـكـــر ال
والــمــلــح الــمــضــاف، مــقــابــل زيــــادة ما 
والفواكه  األسماك  من  الجسم  يدخل 
والحبوب  والمكسرات  والخضروات 
 200 بين  مــا  تــنــاول  ويجب  الكاملة. 
300 غـــرام مــن أحــمــاض أوميغا  إلــى 
البحرية  الــمــأكــوالت  مــن  الــدهــنــيــة   3

يوميًا”.

وأضاف ليو: “وعالوة على ذلك يجب 
 300 إلــى   200 بين  مــا  يوميًا  تــنــاول 
إلى   290 بين  ومــا  الفواكه  غــرام من 
بين  وما  الخضروات  من  غرامًا   430
16 إلى 25 غرامًا من المكسرات وما 
بين 100 إلى 150 غرامًا من الحبوب 

الكاملة”.
وقـــــــــــــــــــــــدرت 
الـــــــــــدراســـــــــــة 
ــي نـــشـــرت  ــ ــت ــ ال
فــــــــــــي دوريــــــــــــــــة 
ــوان “جــــودة  ــعــن ــة ب ــ ــي ــ الــقــلــب األوروب
ــســريــريــة”، أنــه  ــرعــايــة والــنــتــائــج ال ال
 %  69 حــدوث  دون  الحيلولة  يمكن 
القلب  لــمــرض  نتيجة  الــوفــيــات  مــن 
العالم  أنــحــاء  فــي مختلف  اإلقــفــاري 
ــال تــم تــبــنــي أنــظــمــة غــذائــيــة  فــي حـ

صحية بصورة أكبر”.

الطعام الصحي يقلل خطر الوفاة واألمراض

إطاللة النجمة أسيل عمران العصرية في مهرجان الجونة السينمائي في 
دورته الرابعة.

بعمارتها وقالعها الحجرية المصّغرة 
أعلــى التــل، تعــد قريــة رجــال ألمــع 
األثريــة وجهة ال يمكــن تفويتها في 
عشــرات  مــدار  وعلــى  الســعودية، 
الســنين، ال تــزال قريــة رجــال ألمــع 
فــي  الواضحــة  بجماليتهــا  تحتفــظ 
أبراجهــا المشــيدة والمرصعة بحجر 
الكوارتــز األبيــض، ممــا جعلهــا مــن 
المواقع األثرية السعودية المرشحة 
التــراث  قائمــة  ضمــن  للتســجيل 

العالمي لليونيسكو.
الســياحة  وزارة  موقــع  وبحســب 
مــن  القريــة  تتكــون  الســعودية، 
نحــو 60 قصــرًا بنــي مــن الحجــارة 

الطبيعية، والطين، واألخشاب.
وتضــم القريــة متحفًا يحتضــن إرثا 
من الصور واألعمال الفنية والتحف 

أنشــئ  والــذي  الفريــدة،  األثريــة 
بهــدف  المحافظــة  أهالــي  بجهــود 
حفــظ تــراث منطقتهم، وفقــًا لموقع 

“روح السعودية”.
 ”CNN“ موقــع  مــع  مقابلــة  وفــي 
ومــدون  المصــور  يقــول  بالعربيــة، 
النرويجــي، كريــس  الســفر  رحــالت 
ألمــع  رجــال  قريــة  إن  ليندجريــن، 
الفريــد،  الهندســي  ببنائهــا  تتميــز 
وتاريخهــا كمركــز تجــاري مهــم مــع 
المســافرين بيــن اليمــن والمدينتيــن 

المقدستين مكة والمدينة.
قريــة  عمــارة  ليندجريــن  ويشــّبه 
رجــال ألمــع ببيــت كعــك الزنجبيــل، 
إذ تبــدو مباني القرية متشــابهة في 
اللــون واألناقة مع بعض بيوت كعك 

الزنجبيل!

قرية سعودية عمرها أكثر من 350 عاًما

أطلقــت شــركة الفيس بــوك خدمة 
والمجانيــة  الســحابية  األلعــاب 
الجديدة التي تتيح للمستخدمين 
تجربــة األلعــاب دون الحاجــة إلــى 
تحميــل األلعــاب فــي البدايــة على 
منصة األندوريد أو عبر المتصفح. 
خدمــة  فــي  للمســتخدمين  يمكــن 

Facebook Gaming الســحابية تجربــة األلعــاب مباشــرة دون الحاجــة إلى تحميل 
األلعــاب فــي البدايــة، حيــث تقــدم الفيــس بــوك الخدمــة اآلن لمســتخدمي منصــة 
األندوريد، كما تتيح تشــغيل وتجربة خدمة األلعاب الســحابية عبر المتصفح أيضًا. 
 Facebook ومن المقرر أن تقدم الفيس بوك في البداية ألعاب مجانية على خدمة
Gaming الســحابية، كما ســتتضمن األلعاب أيضًا التي تتميز باالســتجابة الســريعة، 
ومــن المقــرر أن تعمــل خدمــة األلعاب على تحميــل ملفات األلعاب فــي المتصفح أو 

.Stadia و ،xCloud على التطبيق، أي على عكس خدمات

“فيسبوك” تطلق خدمة ألعاب سحابية مجانية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:24

 11:21 

02:34 

04:58

06:28 
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