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سمو رئيس الوزراء يطلق مبادرة “أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة”
المنامة - بنا

أطلق رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان ال خليفـــة، مبادرة 
تهـــدف إلى إنشـــاء مجموعة عمـــل من الدول 
األعضاء لمســـاندة جهود األميـــن العام لألمم 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  والمديـــر  المتحـــدة 
العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 
19 وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة، 
“أصدقـــاء  بــــ  المجموعـــة  هـــذه  وتســـمية 
األميـــن العام لألمم المتحدة لتحســـين ســـبل 
مواجهة التأثيرات الســـلبية لجائحة فيروس 
كورونـــا على مســـار تحقيـــق أهـــداف التنمية 

المستدامة”.
والقت دعوة سموه ترحيًبا وتأييًدا واسًعا من 
المنظمـــات والشـــخصيات الدولية المشـــاركة 
فـــي منتـــدى “رؤى البحريـــن.. رؤى مشـــتركة 
لمســـتقبل عالمـــي ناجـــح” الـــذي عقـــد أمـــس 
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي 

رئيس الـــوزراء، مشـــيدين بمبـــادرات وجهود 
ســـموه في دعم العمل الجماعي المشترك من 
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء 
ذلك، في كلمة لرئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
فـــي المنتـــدى ألقاهـــا نيابة عـــن ســـموه، وزير 

الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، لـــدى افتتاح 
أعمال المنتدى الذي أقيم تحت شعار “أهداف 
التنمية المســـتدامة في مرحلة ما بعد جائحة 
كوفيـــد 19-” عبـــر تقنية االتصـــال المرئي عن 
بعـــد بتنظيـــم من ديوان ســـموه وبالتعاون مع 
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نـتـقـدم
�أحــر التـعــازي وعظ�م المواساة إلى

أسرة الص�اح الكرام
وإلى شعب دولة ال�و�ت الشقيق
وإلى األمتني العر��ة واإلسالم�ة

بوفاة المغفــــور لھ بإذن هللا تعــــــالى
أمري دولة ال�و�ت

داعني المولى عز وجل أن �تغمد الفق�د بواسع ر�متھ
وأن �سكنھ فسيح جناتھ وأن �لهمنا �م�عًا الصرب والسلوان.

إنا ھلل وإنا إل�ھ راجعون
ر��س وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة 

  و�ميع منتسيب ب�ت التمويل ال�و�يت-البحر�ن وشر�اتھ التا�عة

سمو رئيس الوزراء

تنـاقــش سـبـل مواجـهــة تأثـيــرات “كورونــا” علــى   
“التنمية المستدامة”... والقـت ترحيبـا دوليـا واسعـا

الكويـت تبكـي صباحهـا
البحريــن تعلــن الحــداد الرســمي وتنكيــس األعــام 3 أيــام

أعلـــن الديوان األميـــري الكويتي في بيان بثـــه التلفزيون 
الحكومـــي، أمـــس، عـــن وفـــاة أميـــر البـــاد الشـــيخ صباح 
األحمـــد الجابر الصبـــاح، الذي كان يخضـــع للعاج بإحدى 
المستشـــفيات في الواليات المتحدة األميركية منذ يوليو 
الماضـــي. ونعى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة المغفور له صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابر الصبـــاح الذي انتقل إلـــى جوار ربه 
بعـــد عمر حافـــل بالعطـــاء واإلنجـــازات في خدمة شـــعبه 
وأمتـــه العربيـــة واإلســـامية ونصـــرة قضاياهـــا، وقد كان 
رحمـــه هللا قائـــًدا حكيًمـــا كـــّرس حياته في خدمة شـــعبه 

وأمته وخدمة اإلنسانية.
وجـــاء فـــي بيان للديوان الملكـــي أن مملكة البحرين التي 
آلمهـــا هـــذا المصاب الجســـيم لتعـــرب عن خالـــص تعازيها 
وصادق مواســـاتها إلى أســـرة آل الصباح الكرام وحكومة 
وشـــعب الكويت، داعًيا المولى عـــّز وجّل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهم أســـرة آل 

الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
وبنـــاًء على أمر جالـــة الملك، صدر قـــرار جاء فيه أنه 
حـــداًدا علـــى روح الفقيـــد الراحـــل المغفـــور له صاحب 
الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويـــت الشـــقيقة يعلـــن الحـــداد الرســـمي وتنكيـــس 
األعـــام فـــي مملكة البحريـــن لمدة ثاثة أيـــام. وبقلب 

يملؤه اإليمـــان بقضاء هللا وقدره ينعى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وفـــاة أخيـــه فقيد األمـــة العربية واإلســـامية 
أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، وإنـــه بوفاتـــه فقدت 

األمة العربية واإلســـامية جمعاء قائدا حكيما أثرت 
مســـيرته العطـــرة بالخيـــر والنمـــاء والتقـــدم فـــي 

بلدنا العزيز دولة الكويت، كما رســـخت مسيرة 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 

وكانـــت خطواتـــه رحمـــه هللا داعمـــا قويـــا 
للحقـــوق العربيـــة وســـندا لجهـــود األمـــن 

واالستقرار في المنطقة.

المنامة - بنا

األب الكـبـيــــر يـسـبــــل دمــــوع البـيــــت الخـليــجــــي 
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بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
يــتـقــــدم

أعضـــاء اإلدارة التنفـيـذيـة وجـمـيــع مــوظــفــي

بـنـك الـكـويـت الوطـنـي - الـبحـرين
بـــأحـــر الـتــعـــازي الـقـلـبـيــة والمــــواسـاة إلــــى

اأ�صــرة اآل ال�صـبـاح الـكــرام
واإلـــىالـ�صـعـب الـكـويـتـي الـكــريـم
لـوفـــاة المغفـــور لـــه بــــإذن اهلل تعـالـــى

�صاحـب ال�صـمـو ال�صـيـخ �صـبـاح الأحـمـد الـجـابـر الـ�صـبـاح

 اأمـيـر دولـة الـكـويـت
ســائـلـيـن اهلل الـعـلـي الــقـديـر أن يتـغـمـــد الـفـقـيـــد بـــواســع رحـمـتــه 

ويسـكـنه فســيـح جـنـاتـه ويلـهـم أهـلــه وذويــه الـصـبـر والسـلــوان.
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البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجالـــة الملك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
خليفـــة، ببرقيـــة تهنئـــة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة 
بوتســـوانا، مكغاويســـي 
وذلـــك  ماســـي  أريـــك 
بمناسبة ذكرى استقال 

باده.

جاللة الملك 
يهّنئ رئيس 

بوتسوانا

المنامة - بنا

الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، برقية شـــكر 
صاحـــب  مـــن  جوابيـــة 
ماهـــا  الملـــك  الجالـــة 
فاجير الونجكورن ملك 
الصديقة،  تايلند  مملكة 
وذلـــك رًدا علـــى برقيـــة 
لـــه  المهنئـــة  ســـموه 
ميـــاد  عيـــد  بمناســـبة 

جالته.

سمو رئيس 
الوزراء يتلقى 

برقية شكر 
جوابية من 
ملك تايلند

جاللة الملك ينعى أمير دولة الكويت
بأمــر مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
نعــى الديــوان الملكــي المغفــور لــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 

الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وفيما يأتي نص البيان:

بسم هللا الرحمن الرحيم
“يـــا أيتها النفـــس المطمئنـــة ارجعي 
إلـــى ربك راضيـــة مرضيـــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي”.
صدق هللا العظيم

ينعـــى ملك البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة  

المغفـــور له صاحب الســـمو الشـــيخ 
صباح األحمـــد الجابـــر الصباح أمير 
دولـــة الكويت الشـــقيقة الذي انتقل 
عمـــر حافـــل  بعـــد  ربـــه  جـــوار  إلـــى 
خدمـــة  فـــي  واإلنجـــازات  بالعطـــاء 
شـــعبه وأمتـــه العربيـــة واإلســـامية 
ونصـــرة قضاياهـــا، وقـــد كان رحمه 

حياتـــه  كـــّرس  حكيًمـــا  قائـــًدا  هللا 
فـــي خدمـــة شـــعبه وأمتـــه وخدمـــة 
خالـــص  عـــن  معربيـــن  اإلنســـانية، 
تعازينا إلى إخواننا أســـرة آل صباح 
الكويـــت  وشـــعب  الكـــرام  المالكـــة 

العزيز.
إن مملكـــة البحريـــن التـــي آلمها هذا 
المصاب الجسيم لتعرب عن خالص 
تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة 
آل الصباح الكرام وحكومة وشـــعب 
الكويـــت، داعًيـــا المولـــى عـــّز وجـــّل 

رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن 
ويسكنه فســـيح جناته ويلهم أسرة 
الكويتـــي  والشـــعب  الصبـــاح  آل 

الشقيق الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وبنـــاًء علـــى أمـــر حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى صدر 

قرار جاء فيه:
الراحـــل  الفقيـــد  علـــى روح  حـــداًدا 
المغفـــور له صاحب الســـمو الشـــيخ 

صباح األحمـــد الجابـــر الصباح أمير 
دولة الكويت الشـــقيقة يعلن الحداد 
الرسمي وتنكيس األعام في مملكة 

البحرين لمدة ثاثة أيام.
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جاللة الملك

مسيرة األمير الراحل سيسطرها التاريخ

سمو ولي العهد: األمة فقدت قائدا حكيما

بقلـــب يملؤه اإليمان بقضاء هللا 
وقـــدره ينعـــى صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وفـــاة أخيه 
فقيد األمة العربية واإلســـامية 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، أميـــر 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، وإنـــه 

بوفاتـــه فقـــدت األمـــة العربيـــة 
قائـــدا  جمعـــاء  واإلســـامية 
حكيمـــا أثـــرت مســـيرته العطرة 
بالخيـــر والنمـــاء والتقـــدم فـــي 
بلدنـــا العزيز دولـــة الكويت، كما 
رسخت مسيرة مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة، وكانت 
خطواته رحمـــه هللا داعما قويا 
للحقوق العربية وســـندا لجهود 

األمن واالستقرار في المنطقة.
وإننـــا إذ نعبر عن صادق تعازينا 
آل  أســـرة  لعمـــوم  ومواســـاتنا 
صباح الكرام وللشعب الكويتي 
الشـــقيق الذي فقد بوفاته قائدا 
وأميـــرا  عطوفـــا  حكيمـــا  وأبـــا 
لإلنســـانية، نتضرع إلـــى المولى 
أخانـــا  يتغمـــد  أن  وجـــل  عـــز 
وأن  رحمتـــه،  بواســـع  الراحـــل 

يجعـــل مثـــواه الجنـــة لقـــاء مـــا 
قدمه لوطنه ولشـــعبه ولألمتين 
ولإلنسانية  العربية واإلسامية 
جمعاء من خدمات جليلة خال 
والمباركـــة،  الحافلـــة  مســـيرته 
والتي ســـوف يســـطرها التاريخ 

بأحرف من نور.
داعيـــن هللا عز وجـــل أن يحفظ 
وشـــعبها  وقيادتهـــا  الكويـــت 

الشقيق من كل شر، وأن يلهمهم 
جميعا الصبر والسلوان.

نعى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
وفاة أخيه أمير دولة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح.

ونشـــر ســـموه فـــي حســـابه علـــى “تويتـــر” أن األمـــة العربيـــة 
واالســـامية فقدت قائـــدا حكيمـــا، أمير اإلنســـانية الذي أحب 
الخير للجميع، معربا سموه عن خالص تعازيه للشعب الكويتي 

الشقيق.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد



المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

قالـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
رحيـــل  “مـــع  أمـــس  بيـــان  فـــي  خليفـــة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح، 
نـــودع  الشـــقيقة،  الكويـــت  دولـــة  أميـــر 
ببالغ الحزن واألســـى قائًدا عربًيا وأميًرا 
للكويـــت الشـــقيقة والعـــرب واإلنســـانية 
جمعـــاء، وتعجـــز الكلمـــات عـــن وصـــف 
مشـــاعرنا بوفاة صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، الـــذي 
تـــرك رحيله فينـــا فراًغا كبيـــًرا”. وأكدت 

أن عطـــاء المغفـــور له بـــإذن هللا صاحب 
الســـمو الشـــيخ صبـــاح ســـيبقى حًيا في 

ذاكرة الكويت والوطن العربي.

ا في ذاكرة الوطن العربي مي بنت محمد: سيبقى حًيّ

local@albiladpress.com
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مضـــى يـــوم أمس ثقيـــا ليس ككل األيـــام. لقد ُرِزء الجميـــع بوفاة قائد 
حكيم يعجز مداد القلم عن تعداد خصاله ومناقبه.

توشـــح أهـــل البحريـــن حزنـــا، بوفـــاة أحد أبرز فرســـان االعتـــدال بدول 
العالم، صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، الذي أفنى 
حياته حاما رســـالة الســـام والحكمة، ومتســـلحا بخبرته الدبلوماسية 
المخضرمـــة فـــي إدارة كثير من الملفات الحرجة والقضايا الشـــائكة، إذ 
دأب علـــى نـــزع البـــارود، وجمـــع الفرقـــاء، ومنحهم مفتـــاح الحل، حتى 
أصبحت طاولة الكويت ماذا، للتوافق المستمر ووأد جذوة الخافات.
عاشـــت الكويـــت طيلـــة 14 عاما لتوليـــه اإلمارة االزدهـــار والتقدم. كان 
األب الكبيـــر لـــكل كويتي، والقـــدوة الملهم للتغلب على صداع المشـــهد 
السياســـي، وعالج أمـــراض الديمقراطية الكويتية بمزيد من الممارســـة 

الديمقراطية الوقورة، فحمى الكويت والمكاسب الدستورية لشعبها.
ليســـت الكويـــت وحيـــدة فـــي مصابهـــا الجلـــل، إذ كل البيـــت الخليجي 
مكلوم، ويسبل دمعه على هذا الخطب؛ ألنهم يشاطرون دار آل الصباح 
فـــي تعازيهم برحيل داعية للوحدة، ونبذ الخصام، وراعيا للخير، وهّب 
لنداء كل قطر مجروح اقتصاديا، بما جعله جديرا بلقب أمير اإلنسانية 

بشهادة منظمة األمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014.
كلنا مؤمنون بقضاء هللا وقدره.. رحمك هللا يا أمير وطن النهار.. وألهم 

أهلنا بالكويت واألمتين العربية واالسامية الصبر والسلوان.
وكلنـــا واثقـــون بـــإدراك الكويتييـــن لتحديـــات المرحلـــة الراهنـــة، وبمـــا 
تقتضيـــه من التفـــاف حول قيادة أمير الكويت الســـادس عشـــر حضرة 
صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصبـــاح حفظه هللا والذي 

يجزم الجميع أنه خير خلف لخير سلف.

األب الكبير يسبل دموع البيت الخليجي فقدنا أحد أبرز فرسان العمل الخيري واإلنساني
الكويت نهضة  ــي  ف لــلــصــبــاح  بــــارزة  بــصــمــات  ــد:  ــم ح ــن  ب ــر  ــاص ن

نعــى ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، رحيل أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة فـــي أن األمتيـــن العربية 
واإلســـامية والعالم فقدوا أجمعين 
الخيـــري  للعمـــل  عظيمـــًا  قائـــدًا 

واإلنساني.
وقال ســـموه: “فقدنا صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة الذي 
انتقل إلى جـــوار ربه بعد عمر حافل 
خدمـــة  فـــي  واإلنجـــازات  بالعطـــاء 
شـــعبه وأمتـــه العربيـــة واإلســـامية 

العمـــل  وخســـر  قضاياهـــا،  ونصـــرة 
الخيري واإلنساني أحد أبرز فرسانه 
كـــّرس  رجـــا  إنـــه  حيـــث  وقادتـــه، 
وأمتـــه  شـــعبه  فـــي خدمـــة  حياتـــه 
ودينـــه وخدمة اإلنســـانية وســـتظل 
أعماله اإلنسانية ومنجزاته الخيرية 
وســـتبقيه  الوجـــدان  فـــي  راســـخة 
القيـــادة  فـــي  بـــه  نموذًجـــا يحتـــذى 

والبذل والعطاء”.
نســـتذكر  “وإننـــا  ســـموه  وأضـــاف 
بالعرفـــان والتقديـــر بصمـــات الفقيد 

دولـــة  نهضـــة  فـــي  البـــارزة  الكبيـــر 
المياديـــن  فـــي  وتطورهـــا  الكويـــت 
كافة، ودوره الرائد والبارز في العمل 

الخيـــري واإلنســـاني حتى اســـتحق 
لقب )قائد العمل االنساني( من األمم 
المتحدة لما قدمه من عمل إنســـاني 

كبير في جميع المجاالت”.
وتابـــع ســـموه “إننـــا إذ نســـتذكر مآثر 
هـــذا  آلمنـــا  واللـــذي  الكبيـــر  الفقيـــد 
المصاب الجســـيم لنعرب عن خالص 
تعازينا وصادق مواســـاتنا إلى أســـرة 
آل الصبـــاح الكرام وحكومة وشـــعب 
الكويـــت، داعًيـــا المولى عـــّز وجّل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح 
والشـــعب الكويتـــي الشـــقيق الصبـــر 
والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

العالم فقد برحيل أمير الكويت علًما وداعية للسالم
ــي دعـــــم الــــوحــــدة الــخــلــيــجــيــة ــ ــة ف ــ ــارق ــ ــل: عـــامـــة ف ــ ــن ــ زي

أعربت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينل عـــن صـــادق عزائها 
ومواســـاتها للشـــعب الكويتـــي الشـــقيق 
ولألمـــة العربية واإلســـامية في رحيل 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد 
الجابر الصباح - رحمه هللا تعالى - أمير 

دولة الكويت الشقيقة.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وذكـــرت 
األمـــة العربية واإلســـامية فقـــدت علًما 
مـــن أعامهـــا، وأحد أبـــرز دعاة الســـام 
العالـــم،  فـــي  والتســـامح  والتعايـــش 
وقامـــة رفيعة شـــكلت على مـــدى عقود 
مضـــت عامـــة فارقة في دعـــم الوحدة 

الخليجيـــة، وتحقيـــق أعلى مســـتويات 
التقـــارب والتضامن بين دول وشـــعوب 
لقضاياهـــا  وخدمـــة  العربيـــة،  المنطقـــة 

العادلة.
 وأكـــدت أن العالـــم ينظـــر بعيـــن اإلكبار 
واالعتـــزاز تجاه ما خلفه األمير الراحل، 
من سجل ناصع وحافل بالدور اإلنساني 
لتحقيـــق  الحثيـــث  والســـعي  النبيـــل، 
التقارب، وإشـــاعة لغة الحـــوار والمحبة 
بيـــن الـــدول والشـــعوب، حتـــى بـــات – 
رحمه هللا – يتمتع بمكانة مرموقة على 
المســـتوى العالمـــي، ويحظـــى باحتـــرام 

وتقدير المجتمع الدولي.

العاقـــات  أن  إلـــى  زينـــل  وأشـــارت 
المشـــتركة بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
الكويت الشقيقة، شهدت تنامًيا مطرًدا، 
في ظل حكم األميـــر الراحل، وما أبداه 

ســـموه مـــن حـــرص مســـتمر فـــي تقوية 
وتوطيد العاقات التاريخية واالخوية 
مع مملكة البحرين، ومســـاندتها في كل 
المواقـــف، وتقديم كافة أشـــكال الدعم، 
انطاقـــًا مـــن وحـــدة الصـــف، والمصيـــر 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 

الشقيقين.
ونّوهت بحكمة وحنكـــة األمير الراحل، 
وما مثلته فترة حكمه الرشيد، من نقلة 
واضحة في المسيرة والنهضة التنموية 
الشـــاملة لدولـــة الكويت الشـــقيقة، وما 
ونمـــاء  ورخـــاء  رفاهيـــة  مـــن  تحقـــق 

للكويت وشعبها الشقيق.

فوزية زينل

الشيخة مي بنت محمد

القضيبية- مجلس النواب



بعــد وفــاة أميــر الكويت الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح، أمــس الثالثــاء، أعلن مجلس 
الــوزراء أن ولــي العهــد الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح أصبح أميرا للبالد، بعد أن شــغل 

مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.

فـــي  الصبـــاح  األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  وولـــد 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يونيو العـــام 1937 
في مدينة الكويت، وهو االبن السادس لحاكم 
الكويت العاشـــر الشـــيخ أحمد الجابـــر المبارك 
الصبـــاح، الذي حكـــم البالد في الفتـــرة ما بين 

عامي 1921 و1950.
وللشـــيخ نـــواف 4 أبنـــاء وابنـــة، هـــم الشـــيخ 
أحمد النواف والشـــيخ فيصل النواف والشيخ 
النـــواف  ســـالم  والشـــيخ  النـــواف  عبـــدهللا 

والشيخة شيخة النواف.
وتولى الشـــيخ نـــواف األحمد الصبـــاح العديد 
مـــن المناصـــب المهمة، لتبدأ رحلتـــه في العمل 
السياســـي فـــي فبرايـــر 1962، عندمـــا تولـــى 
منصـــب محافـــظ حولـــي، حيـــث تمكـــن مـــن 
تحويـــل المحافظـــة التـــي كانـــت عبـــارة عـــن 
قرية إلـــى مدينة حضارية وســـكنية وتجارية 
تعـــج بالنشـــاط التجاري واالقتصـــادي، وتولى 

مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.
وزارة  حقيبـــة  تولـــي   ،1978 مـــارس  وفـــي 
الداخليـــة خلفـــا لألمير الشـــيخ ســـعد العبدهللا 
السالم الصباح، الذي تولي منصب والية العهد 

ورئاســـة مجلس الوزراء في بداية عهد األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح.

ثـــم تولى الشـــيخ نـــواف منصب وزيـــر الدفاع 
فـــي ينايـــر 1988، حيـــث “طـــور العمل بشـــقيه 
تحديـــث  علـــى  وعمـــل  والمدنـــي،  العســـكري 
وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة 
األســـلحة واآلليـــات الحديثـــة لتقـــوم بواجبها 
الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من 

المخاطر الخارجية”.
كما اهتم بإيفـــاد البعثات إلى الدول الصناعية 
الطائـــرات  قيـــادة  علـــى  للتـــدرب  العســـكرية 
العســـكرية وكافة أنواع األســـلحة والمدرعات 

والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي.
أيضـــا علـــى تضميـــن عقـــود شـــراء  وحـــرص 
األســـلحة بنودا تنص على تدريب العسكريين 
الكويتييـــن عليهـــا وصيانتهـــا، وفتـــح المجال 
واســـعا النخـــراط أبنـــاء الكويـــت فـــي الســـلك 

العسكري وإعطائهم الكثير من االمتيازات.
وفـــي أبريـــل 1991، عند تشـــكيل أول حكومة 
كويتيـــة بعـــد حـــرب تحريـــر الكويـــت وعـــودة 
الشـــرعية، تـــم تكليـــف الشـــيخ نـــواف بحقيبة 

وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل، حيـــث 
واأليتـــام  األرامـــل  لرعايـــة  قـــرارات  اتخـــذ 

والمسنين.
وفـــي أكتوبر 1994، تولى منصب نائب رئيس 
الحـــرس الوطني، حيث تـــرك بصمات واضحة 
الوطنـــي  الحـــرس  وتنظيـــم  ترتيـــب  إلعـــادة 
الجنـــدي  بيـــن  والتـــوازن  التوافـــق  وتحقيـــق 

واإلنسان.
وعلـــى مـــدار 9 ســـنوات، بـــذل الشـــيخ نـــواف 
جهودا مضنية للوصول إلى أرقى المستويات 
والمعـــدالت في المؤسســـات األمنيـــة المماثلة 
في أكثر دول العالم تطورا، وعمل على تطوير 
المنظومـــة العســـكرية للحرس وجعلـــه الذراع 

اليمنى للقوات المسلحة.

وأرســـى خطط التطوير في الحـــرس الوطني 
التـــي تعتمـــد على عدة محـــاور، أولهـــا التنمية 
البشـــرية التي تتحقق بدءا من حســـن اختيار 
الجـــاد  التدريـــب  وثانيهـــا  البشـــرية،  المـــوارد 
المستمر والتحصيل العلمي سواء في المجال 
العســـكري القتالي أو في النواحي التخصصية 
الفنيـــة واإلداريـــة، وثالثهـــا االرتقاء بمســـتوى 

الفرد ورعايته صحيا ورفع روحه المعنوية.
الحـــرس  منتســـبي  مـــن  العديـــد  أرســـل  كمـــا 
الوطني للخارج في بعثات ودورات عســـكرية 
متطورة، وعمل على ترغيب الشباب الكويتي 

لالنخراط في سلك الحرس الوطني.
نـــواف  الشـــيخ  عـــاد   ،2003 13 يوليـــو  وفـــي 
ليتولـــى حقيبـــة وزارة الداخليـــة، حيث يعتبر 
“بمثابة األب الروحي لرجال األمن والمؤسس 
الحقيقـــي لـــوزارة الداخليـــة بشـــكلها الحديث 
وإدارتهـــا المختلفة”، وفق ما ذكر موقع ديوان 

ولي العهد.
وفـــي 16 أكتوبـــر 2003، صدر مرســـوم أميري 
بتعيين الشيخ نواف نائبا أول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزيرا للداخلية .
وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة 
الكويت أمرا أميريا بتزكية الشـــيخ نواف وليا 
للعهد، وفي العشـــرين من الشـــهر نفســـه، تمت 
مبايعة مجلس األمة للشيخ نواف وليا للعهد.

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 

الكويت ـ وكاالت

نـــواف األحمـــد.. أميـــر الكــويـــت الســادس عشـــر
الــداخــلــيـــــــــة وزارة  األمـــــــــــن ومــــــؤســــــــــس  لــرجــــــــال  الـــروحـــــــــي  األب 

صبــاح األحمـــد.. عميـــد الدبلـومـاسيــة و“حكيــم العــرب”

عايش أمير الكويت الشيخ صباح 
الـــذي  الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد 
توفي أمس الثالثاء عن 91 سنة، 
أخطـــر أزمـــات بـــالده والمنطقـــة، 
وخط مســـيرة سياســـية حافلة 
التاريخيـــة  باألحـــداث 
جعلتـــه  والوســـاطات 
الدبلوماسية”  “عميد 

و”حكيم العرب”.
وحــــــــتــــــــى قـــبـــل 
مقاليد  تــســّلــمــه 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــم، 

قــضــى الــشــيــخ صــبــاح عـــقـــوًدا فــي أروقـــة 
أخيه  عهدي  في  والسياسة  الدبلوماسية 
جابر  الشيخ  الــراحــل  األمير  الشقيق  غير 
الشيخ  الــراحــل  األمير  عمه  وابــن  الصباح 

سعد الصباح.
وصـــل األمير صبـــاح إلى ســـّدة الحكم في 
بدايـــة عـــام 2006 بعدمـــا صـــّوت البرلمـــان 
المنتخـــب لصالـــح إعفاء الشـــيخ ســـعد من 
مهامـــه بعـــد أيـــام فقـــط مـــن تعيينـــه أميًرا 
للبالد بسبب مخاوف على وضعه الصحي، 
وتســـليم الســـلطة للحكومة برئاسة الشيخ 

صباح الذي اختير أميًرا في ما بعد.
الخارجيـــة  وزارة  صبـــاح  الشـــيخ  تولـــى 

الكويتية لسنوات طويلة، وقد عرف خالل 
فتـــرة عملـــه فـــي الـــوزارة بكونـــه وســـيًطا 
موثوًقا من قبل الدول اإلقليمية والمجتمع 

الدولي.
ولـــد األمير الراحل في الســـادس عشـــر من 
يونيـــو 1929، وهـــو نجـــل حفيـــد الشـــيخ 

مبارك الصباح، مؤسس الكويت الحديثة.
والشـــيخ صباح، األمير الــــ15 للكويت التي 
تحكمها أســـرته منذ 250 سنة، ساعد بالده 
علـــى تخطي تبعات غـــزو العـــراق، وانهيار 
األســـواق العالميـــة، واألزمـــات المتالحقـــة 
داخـــل مجلس األمـــة الكويتـــي والحكومة 

وبين أبناء بالده.

وعلى الرغم من تقدمه بالســـن، ظل األمير 
منخرًطـــا إلـــى حد كبيـــر باألعمـــال اليومية 
وبالسياسة اإلقليمية والدولية، وقد حضر 
فـــي نهاية مايو 2019 ثـــالث قمم خليجية 
وعربية إســـالمية في مكة استمرت أعمال 

كل منها حتى ساعات الصباح.
وفي األشهر األخيرة من حياته، قاد األمير 
جهـــود بـــالده لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، وكانت الكويت مـــن أولى دول 
الخليـــج التـــي اتخـــذت إجـــراءات إغـــالق 
صارمة لمنع انتشار الوباء الذي أصاب أكثر 
من مئة ألف من سكان البالد وتسبب بأكثر 

من 600 حالة وفاة.

الكويت ـ أ ف ب

local@albiladpress.com
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اإلنسانية تفقد أميـرهــــــا
ــمــاضــي ــو ال ــي ــول ــذ ي ــن ــا م ــرك ــي ــأم ــاج بــمــســتــشــفــى ب ــع ــل ــع ل ــض خ

أعلن الديوان األميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي، أمس الثالثاء، عن وفاة أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، الذي 
كان يخضع للعالج بإحدى المستشفيات في الواليات المتحدة األميركية منذ يوليو الماضي.

وقال الشـــيخ علي جـــراح الصباح، 
األميـــري  الديـــوان  شـــؤون  وزيـــر 
الكويتـــي، في بيـــان بثـــه تلفزيون 
الكويـــت: “ببالـــغ الحـــزن واألســـى 
الكويتـــي  الشـــعب  إلـــى  ننعـــى 
واإلســـالمية  العربيـــة  واألمتيـــن 
وفـــاة  الصديقـــة  العالـــم  وشـــعوب 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب 

السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت”.

الكويتـــي  التلفزيـــون  وقطـــع 
الحكومـــي بثـــه المعتاد فـــي وقت 
ســـابق، أمـــس الثالثـــاء، وبـــدأ في 

إذاعة آيات من القرآن الكريم.
وفي يوليـــو الماضي، ذكرت وكالة 
األنباء الكويتية، أن الشـــيخ صباح 

األحمـــد الجابر الصبـــاح وصل إلى 
الســـتكمال  المتحـــدة،  الواليـــات 
العـــالج بعد عمليـــة جراحية خضع 

لها.
وكانـــت الكويـــت قـــد أعلنـــت فـــي 
18 يوليـــو الماضي عـــن نقل بعض 
صالحيـــات أمير البـــالد لولي العهد 
الجابـــر  األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ 

الصباح )83 عاما( إثر دخول األمير 
المستشفى.

وتولى الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح الحكم في الكويت في 29 
ينايـــر 2006، ويبلـــغ مـــن العمر 91 
عامـــا، وهـــو األمير الخامس عشـــر 
للبالد، واالبن الرابع للشيخ األحمد 

الجابر الصباح.

الكويت ـ وكاالت

ــات ــ ــاألزم ــ مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بـــــاألحـــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــوســــاطــــات ب

مهندس السياسة الخارجية الحديثة للكويت
ينظـــر إلـــى األميـــر الراحـــل علـــى أّنه 
مهندس السياسة الخارجية الحديثة 

لدولة الكويت.
فخالل عمله على رأس وزارة الخارجية 
ألربعـــة عقود، نســـج عالقـــات وطيدة مع 
الغـــرب، وخصوصـــا مـــع الواليـــات المتحدة 
التي قادت الحملة العسكرية لتحرير الكويت 

من االحتالل العراقي في 1991.

بـ”عميـــد  االعـــالم  فـــي  الراحـــل  األميـــر  وُلّقـــب 
الدبلوماسية” و”حكيم العرب”.

 خـــالل ســـنوات حكمـــه األولـــى، عاشـــت الكويـــت 
ـــا كبيًرا مـــع تجاوز ثـــروة الصندوق  اســـتقراًرا ماليًّ
السياســـي 600 مليـــار دوالر، للمـــرة االولى، بفضل 

أسعار النفط.
لكـــن انهيار األســـعار فـــي 2014 تســـّبب بعجز في 
الموازنـــات الكويتيـــة، ما دفـــع الحكومـــة إلى رفع 

أسعار الوقود وتكلفة الخدمات.
وفي ســـبتمبر 2019، أجرى االميـــر فحوًصا طبية 
فـــي الواليـــات المتحدة ما تســـّبب بإلغـــاء لقاء مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وللشـــيخ صبـــاح، الذي كان يهـــوى الصيد وتمضية 
اإلجـــازات فـــي منغوليا، ثالثة أبنـــاء، ال يزال اثنان 
منهمـــا علـــى قيـــد الحيـــاة، أحدهمـــا رجـــل أعمـــال 

واآلخر وزير دفاع سابق.
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نـتـقـدم
بأحــر التـعــازي وعظيم المواساة إلى

أسرة آل الصباح الكرام
وإلى شعب الكويت

وإلى األمتين العربية واإلسالمية
 بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون
رئيس وأعضاء مجلس إدارة زين البحرين

وجميع منتسبيها



7 عقــود مــن الخيــر والعطاء واإلنســانية؛ تجســد المســيرة المشــرفة لصاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة، رحمــه هللا، قــدم ســموه خاللها 
أنموذجــًا فــي اإلخــالص لوطنــه وشــعبه والحــرص علــى نهضتــه ورخائــه وتقدمــه السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي، وضرب أروع األمثلة فــي األمانة والوفاء واالنتماء لقضايا أمته 
العربيــة واإلســالمية، والعمــل علــى وحدتهــا واســتقرارها وازدهارهــا، وبصماتــه المؤثرة في 

دعم األمن والسلم اإلقليمي والدولي وخدمة اإلنسانية.

أميـــر الحكمـــة واإلنســـانية والســـام؛ أحـــد القـــادة 
المؤثرين في مسيرة الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية الخليجيـــة والعربية والدولية، بفضل 
نشـــأته التي أكســـبته خبـــرات مبكرة ورؤيـــة ثاقبة 
في العمـــل الدبلوماســـي والسياســـة الداخلية، فهو 
االبـــن الرابع للشـــيخ أحمـــد الجابر الصبـــاح، الحاكم 
العاشر للكويت، ُولد في 16 يونيو 1929، ما أكسبه 
مهـــارات قياديـــة ودرايـــة عالية بشـــؤون السياســـة 
والحكـــم والعاقات الدولية، وقـــدرات إبداعية في 
إدارة األزمـــات وإحـــداث التحـــوالت اإليجابية في 
ظل ارتباطه الوثيق والمؤثر بالتاريخ العريق لدولة 
الكويـــت مـــا قبـــل االســـتقال وبعـــد التحريـــر وفي 
جميـــع مراحل بناء الدولة الحديثة، ليســـتحق معها 
ثقة العائلة الحاكمة وحب وتقدير الشعب الكويتي 

بمبايعته أميًرا للباد في يناير 2006.
بدأ ســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد المشـــاركة الفاعلة 
في العمل السياســـي والحياة العامـــة منذ 66 عاًما، 
وتحديـــًدا بتعيينـــه عضـــًوا فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة 
العليـــا المعنية بتنظيم المصالح والدوائر الحكومية 
الرئيسة في 19 يوليو 1954، وتوليه في العام التالي 
مسؤولية رئاسة دائرة الشؤون االجتماعية والعمل، 
إضافة إلى دائرة المطبوعات والنشـــر، أسهم خالها 
فـــي وضـــع أســـس ومقومـــات النهـــوض بالصحافة 
الثقافـــي  والحـــراك  والنشـــر  والطباعـــة  واإلعـــام 
والفنـــي، بإنشـــاء أول مركز لرعاية الفنون الشـــعبية 
في الكويـــت عام 1956، والمطبعـــة الحكومية عام 
1957، وإصـــدار الجريدة الرســـمية “الكويت اليوم” 
والنشـــر،  المطبوعـــات  وقانـــون  “العربـــي”  ومجلـــة 
وكتابـــة التاريـــخ الوطنـــي وإحيـــاء التـــراث العربي 

ونشر الكتب والمخطوطات القديمة.
المجلـــس  فـــي  كعضـــو  المحـــوري  دوره  لـــه  وكان 
بعـــد  الكويـــت  دولـــة  دســـتور  لوضـــع  التأسيســـي 
االســـتقال فـــي 19 يونيـــو 1961، وكان أول وزيـــر 
لإلعـــام )وزارة اإلرشـــاد واألنبـــاء ســـابًقا( فـــي أول 
تشـــكيل وزاري عـــام 1962، قبل توليه المســـؤولية 
الخارجيـــة  السياســـة  ومبـــادئ  أســـس  عـــن وضـــع 
الكويتيـــة بتعيينـــه وزيـــًرا للخارجيـــة بعد تشـــكيل 

مجلس األمة )البرلمان( في عام 1963.

مهندس السياسة الخارجية وعميد الدبلوماسية

علـــى مـــدى 40 عاًمـــا، شـــارك “عميـــد الدبلوماســـية 
الكويتية والعربية” ســـمو الشيخ صباح األحمد في 
محطـــات تاريخية وطنية وإقليميـــة ودولية بارزة، 
منـــذ تحمله أمانـــة رفع أول علم للكويت فوق مبنى 
األمـــم المتحـــدة بعـــد قبولهـــا عضـــًوا فـــي المنظمـــة 
الدوليـــة فـــي 11 مايـــو 1963، ونجاحـــه فـــي بنـــاء 
عاقـــات إيجابية للدولة خليجًيا وعربًيا وإســـامًيا 
ودولًيـــا على أســـس مـــن الـــود واالحتـــرام المتبادل 
واحتـــرام ســـيادة الـــدول األخـــرى وعـــدم التدخـــل 
فـــي شـــؤونها الداخليـــة، إلى جانـــب جدارته بتولي 
العديـــد من المناصب الرســـمية األخرى، إضافة إلى 
مســـؤوليته عـــن وزارة الخارجيـــة، بتعيينـــه وزيـــًرا 
للماليـــة والنفـــط، ووزيـــًرا لإلعام خـــال الفترة من 
)1975-1971( وعامـــي 1982-1981، ونائًبا لرئيس 
و)1985-1992(،   1978 أعـــوام  الـــوزراء  مجلـــس 
ومباشـــرة دوره الوطنـــي التاريخـــي المشـــرف فـــي 

حشـــد الدعم الدولي، دبلوماسًيا وعسكرًيا وشعبًيا، 
لمســـاندة الشـــرعية الكويتيـــة في أغســـطس 1990 
وتحريـــر الكويت 1991، إضافة إلـــى توليه منصب 
النائـــب أول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي أكتوبـــر 
1992، ثم مسؤوالً عن تشكيل الحكومة في فبراير 
2001، قبل توليه رسمًيا رئاسة مجلس الوزراء في 

13 يوليو 2003.

قيادة حكيمة.. وإنجازات شاملة

شـــكَّل يوم 29 يناير 2006 حدًثا تاريخًيا فارًقا في 
مسيرة دولة الكويت الحديثة بتولي صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم 
فـــي الباد، ليصبـــح الحاكـــم الخامس عشـــر للباد، 

واألمير الخامس في مسيرة الدولة الدستورية.
وكان صاحب السمو صادًقا ووفًيا في أولى كلماته 
الســـامية إلـــى الشـــعب الكويتـــي، وجديـــًرا بحمـــل 
األمانة وتولي المســـؤولية والعمل من أجل الكويت 
وشـــعبها، بدعوتـــه للجميـــع إلـــى “العمـــل مـــن أجـــل 
جعـــل الكويت دولـــة عصرية حديثة مـــزودة بالعلم 
والمعرفـــة يســـودها التعاون واإلخـــاء والمحبة بين 
سكانها، ويتمتعون جميعهم بالمساواة في الحقوق 
والواجبات والمحافظة على الديموقراطية وحرية 
الـــرأي والتعبيـــر، وال فـــرق بيـــن رجال ونســـاء فهم 
جميًعـــا سواســـية أمام القانـــون وعلـــى كاهلهم تقع 
مسئولية خدمة الوطن والنهوض به”، مؤكًدا سموه 
إن “الكويـــت هـــي التـــاج الـــذي على رؤوســـنا وهي 
الهـــوى المتغلغـــل في أعماق أفئدتنـــا .. وليس هناك 
حـــب أعظم من حب الكويـــت، األرض العزيزة التي 
عشـــنا على ثراها وســـطرنا عليها تاريخنا وأمجادنا 
ومنجزاتنـــا”، فـــي إطار التمســـك بالقيم اإلســـامية 

والتقاليد العربية األصيلة.
وعلى مدى أكثر من 14 عاًما، شهدت دولة الكويت 
بقيادة ســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمـــد الصباح 
نهضـــة تنمويـــة علـــى مختلـــف األصعدة، فـــي إطار 
حرص سموه الدائم على ترسيخ النهج الديمقراطي 
والشـــرعية الدســـتورية والتعـــاون اإليجابي المثمر 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وتغليـــب 
المصلحـــة الوطنيـــة العليا، ونبذ التحـــزب واألهواء 
الطائفية والقبلية والفئوية الضيقة، ودعم اإلصاح 
وتعزيـــز  واالجتماعـــي،  واالقتصـــادي  السياســـي 
مســـيرة التنميـــة المســـتدامة والمتوازنـــة، وإنشـــاء 
هيئات عامة لانتخابات ومكافحة الفســـاد، وتأكيد 
احترام الدســـتور والوحدة الوطنية، لتبقى الكويت 
دائًما هي الرابح األول واألكبر “كويت العز والكرامة 

.. كويت الحب والوفاء .. كويت الكرم والعطاء”.
وأولى ســـموه اهتماًما كبيًرا بدعـــم القطاع الخاص 
ودوره فـــي التنميـــة االقتصاديـــة، بمـــا يســـهم فـــي 
جـــذب االســـتثمارات الوطنيـــة واألجنبيـــة، وتنويع 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  الدخـــل، وافتتـــح  مصـــادر 
االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة العماقة، من 
أبرزها: مدينة “صباح األحمد البحرية” كأول مدينة 
ينفذهـــا القطـــاع الخـــاص بالكامـــل، و”مركز عبدهللا 
الســـالم الثقافـــي” ومركـــز “جابـــر األحمـــد الثقافـــي” 
)دار األوبـــرا(، و”مدينـــة الكويت لرياضة المحركات” 
وإســـتاد جابر الرياضي، و”مدينـــة الجهراء الطبية” 
و”مستشـــفى جابر األحمد”، ســـادس أكبر مستشفى 

فـــي العالم، ومركز “ســـلوى صباح األحمـــد الصباح” 
للخايـــا الجذعيـــة، و”مبنـــى الـــركاب الجديـــد رقـــم 
4” فـــي مطـــار الكويـــت الدولـــي، و”جســـر الشـــيخ 
جابر” رابع أطول جســـر بحري فـــي العالم، والعديد 
مـــن الجســـور والطـــرق والموانـــئ، ومتحـــف )قصر 
الســـام(، وغيرها من المشـــاريع التنموية كمشـــروع 
)مصفاة الزور(، والمدن اإلسكانية الجديدة كمدينة 
المطاع، ومشـــروع مدينة صباح السالم الجامعية، 
وتحويل الباد لمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي 

في ضوء رؤية )كويت جديدة 2035(.
وأثبت ســـموه وأكد أن “العلم والمعرفة هما أســـاس 
بنـــاء اإلنســـان الكويتـــي، الـــذي هـــو ثـــروة الوطـــن 
َتُه لمســـتقبٍل  الحقيقية، والتي ال تعادلها ثروة، وعدَّ
واعٍد بإذن هللا تعالى”، حريًصا ســـموه على إحداث 
نقلـــة نوعية فـــي النظـــام التعليمـــي، وبنـــاء نموذج 
تعليمي نشط ومتميز، مبنٌي على التفكير واإلبداع، 
والتفاعل، واكتســـاب المهارات والخبرات، ومواكب 
للتطـــور العلمي والتقني في عصـــر االقتصاد القائم 
علـــى العلم والمعرفة، حيث وجه ســـموه إلى تنفيذ 
مشـــاريع تعليمية وجامعيـــة جديدة، منهـــا: جامعة 
الشـــدادية، ودعم إنشـــاء المـــدراس ومراكز البحث 
للموهبـــة  العلمـــي، وإنشـــاء مركـــز صبـــاح األحمـــد 
واإلبداع في مايو 2010، وتشجيع التبادل الثقافي 

والحضاري والبعثات العلمية إلى الخارج.
وأولـــى ســـموه رحمـــه هللا عنايـــة خاصـــة بقضايـــا 
المرأة وحقوقها السياســـية والمدنية واالجتماعية، 
وتحقيقهـــا إنجازات تاريخية خال عهده الميمون، 
تمثلت في نجاح أربع سيدات في انتخابات مجلس 
األمـــة لعـــام 2009، وحضورهـــا المؤثـــر فـــي دوائـــر 
صنع القرار ومناصـــب وزارية مهمة، ودخولها ألول 
مـــرة مجـــال الخدمـــة الشـــرطية النســـائية، وترقية 
8 وكيـــات نيابـــة إلى رتبـــة قاضيات للمـــرة األولى 
فـــي تاريـــخ البـــاد فـــي 30 يونيـــو 2020، وارتفـــاع 
نســـبة المـــرأة في المناصب القياديـــة إلى %15 في 
القطاع العام، و%18 في القطاع الخاص، وتمكينها 
سياســـًيا واقتصادًيـــا وفق خطـــة التنميـــة الوطنية 
لصـــون  تشـــريعات عصريـــة  وإقـــرار   ،2015-2020
حقوقها مثل: قانون محكمة األسرة، وقانون إنشاء 
صندوق دعم األســـرة لسنة 2015، بعد تمرير سموه 
لدى ترؤســـه مجلـــس الوزراء لقانـــون حقوق المرأة 
السياســـية في مجلـــس األمة عـــام 2005، وتعيينه 

ألول وزيرة كويتية.

تعزيز العالقات األخوية التاريخية مع البحرين

لمملكـــة البحريـــن مكانـــة خاصـــة في قلـــب صاحب 
الســـمو األميـــر صبـــاح األحمـــد الجابر الصبـــاح أمير 

الكويـــت، فـــي إطـــار حـــرص ســـموه الدائـــم علـــى 
توثيـــق العاقات األخويـــة التاريخية بيـــن البلدين 
الشقيقين على قواعد راسخة من المحبة  والتفاهم 
واالحترام المتبادل في ظل ما يجمعهما من أواصر 
الدم والنســـب ووشـــائج القربى، وتقـــارب جغرافي 
ومصالـــح  وثقافيـــة،  دينيـــة  ووحـــدة  وحضـــاري، 
مشـــتركة ازدادت نمًوا ورســـوًخا فـــي عهد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهل 

الباد المفدى وأخيه سمو األمير صباح األحمد.
ودائمـــا ما تؤكد مملكة البحرين بقيادة جالة الملك 
تقديرهـــا للمواقـــف الكويتية األصيلة بقيادة ســـمو 
األمير صباح األحمد والداعمة ألمنها واســـتقرارها، 
ونهضتهـــا التنموية والعمرانية، ومســـاعيه الدؤوبة 
العمـــل  وتعزيـــز  الخليجيـــة  المنظومـــة  لتطويـــر 
العربي المشـــترك وخدمة قضايا األمة والدفاع عن 
مصالحها، منذ مواقف سموه التاريخية في الدفاع 
عـــن عروبة البحرين في مواجهة المزاعم اإليرانية، 
والتـــي انتهـــت بإجـــراء اســـتفتاء شـــعبي وتأكيـــد 
اســـتقال البحريـــن وعضويتهـــا الكاملة فـــي األمم 

المتحدة عام 1971.
تقدًمـــا  الكويتيـــة  البحرينيـــة  العاقـــات  وشـــهدت 
ملموًســـا كأنمـــوذج فـــي العمـــل العربـــي المشـــترك، 
واكتســـبت دفعـــة إيجابيـــة بإنشـــاء اللجنـــة العليـــا 
المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين 
في عـــام 2001، بموجب االتفاقيـــة التي وقعها عن 
الجانب الكويتي ســـمو الشيخ صباح األحمد النائب 
الخارجيـــة  الـــوزراء وزيـــر  لرئيـــس مجلـــس  األول 
آنـــذاك، وتوقيـــع العديـــد مـــن االتفاقيـــات للتعـــاون 
والســـياحي  والثقافـــي  والقنصلـــي  الدبلوماســـي 
والجـــوي، إلى جانب االتفاقيـــات الموقعة في إطار 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، ما انعكـــس على زيادة 
االســـتثمارات الكويتية المباشـــرة في البحرين إلى 
2.25 مليـــار دوالر، وارتفاع حجـــم التبادل التجاري 

بين البلدين إلى 383 مليون دوالر عام 2019.
وكانـــت البحرين مـــن أوائل الدول التي قام ســـموه 
رحمـــه هللا بزيارتهـــا في مـــارس 2006، وبعد توليه 
مقاليـــد الحكـــم ضمـــن جولـــة خليجيـــة أكـــد خالها 
حرصـــه على تعزيـــز العاقـــات الخليجيـــة األخوية 
المتميـــزة، وال تنســـى المملكـــة مواقف ســـمو األمير 
المشرفة في الوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها.

دبلوماسية حكيمة ومتوازنة وفاعلة

علـــى الصعيد الخارجي، واصل ســـمو أمير الكويت 
مبادراته الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة والعقانية 
الخافـــات  وحـــل  والمصالحـــة  الســـام  نشـــر  فـــي 
والنزاعات اإلقليمية والدولية، وتقديم المساعدات 

التنمويـــة واإلغاثيـــة للـــدول والشـــعوب المنكوبـــة، 
ورعايته للمؤتمرات الدولية لدعم الوضع اإلنســـاني 
في ســـوريا، وإعـــادة إعمار العـــراق، وحرصه الدائم 
علـــى وحدة الصف الخليجـــي وتعزيز العمل العربي 
المشـــترك، ليســـتحق ســـموه تكريمـــه واختياره من 
منظمـــة األمم المتحدة “قائًدا للعمل اإلنســـاني” في 
ســـبتمبر 2014، والكويت “مركزا للعمل اإلنســـاني”، 
واكتســـابه مكانة مرموقـــة في المحافـــل اإلقليمية 
والدولية. ويذكر التاريخ كيف أسهم سموه بحكمته 
وحنكتـــه في إنهاء العديد من األزمات، ووســـاطته 
لحـــل العديـــد مـــن الخافـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، 
ونجاحـــه في إقامة عاقـــات طيبة ومتوازنة لدولة 
الكويـــت مـــع مختلـــف دول العالـــم، بســـبب خطابه 
المعتـــدل، ونهجه الدبلوماســـي الحكيم، واضًعا في 
مقدمة أولوياته دفع مســـيرة مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، وتوحيد الكلمة والصـــف العربي، 
وتعزيز التضامن اإلسامي، ونصرة القضايا العربية 

واإلسامية العادلة.

قائد العمل اإلنساني الدولي .. وأوسمة دولية مستحقة

حـــرص ســـمو أميـــر الكويـــت علـــى مـــد يـــد العـــون 
والمساعدة للدول الشـــقيقة والصديقة والمحتاجة 
اللـــون،  أو  العـــرق  أو  الديـــن  عـــن  النظـــر  بغـــض 
وتعزيـــز مكانـــة الكويـــت كمركـــز للعمـــل اإلنســـاني 
الخيـــري، وتدعيـــم دور الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديـــة العربية في تقديم القروض الميســـرة، 
والتي بلغت قيمتها منذ إنشائه عام 1961، أكثر من 
22 مليار دوالر أمريكي، اســـتفادت منها 107 دولة، 
منهـــا 16 دولة عربية، وبما يعادل %1.2 من الدخل 
القومـــي اإلجمالـــي، وهو ما يفوق النســـبة المحددة 
من األمم المتحدة للدول المتقدمة، هذا إلى تقديم 
مســـاعدات فنية بقيمة تتجاوز المليار دوالر، وأكثر 
مـــن 80 منحة حكومية للدول والمؤسســـات بقيمة 
7.6 مليـــارات دوالر حتى عـــام 2020، أغلبها للدول 

العربية بنسبة تتجاوز 97%.
واســـتضافت الكويـــت للمؤتمـــر الدولـــي للمانحيـــن 
لدعـــم الوضع اإلنســـاني في ســـوريا لثـــاث دورات 
إلغاثـــة  الـــدوالرات  بماييـــن  وتبرعـــت  متتاليـــة 
الاجئيـــن الســـوريين، فضاً عـــن تبرعها فـــي يناير 
2009 بمبلغ 34 مليون دوالر لوكالة غوث وتشـــغيل 
الاجئيـــن الفلســـطينيين األونـــروا، ودعـــم الســـلطة 
الفلســـطينية بمبلـــغ 200 مليون دوالر ضمن برنامج 

إعادة إعمار غزة.

المنامة - بنا

مكانـــــة خاصـــة للبحريـــن في قلــب الفقيــد
ــام ــس ــة وال ــي ــان ــس ــر الــحــكــمــة واإلن ــي ــاح األحـــمـــد... أم ــب ــب الــســمــو الــشــيــخ ص ــاح ص
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)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(



نعـــى رؤســـاء دول وملـــوك، أميـــر الكويـــت الشـــيخ 
الديـــوان  أعلـــن  أن  بعـــد  الصبـــاح،  األحمـــد  صبـــاح 

األميري الكويتي وفاته، أمس الثالثاء.
وقـــال بيان من الديوان الملكي الســـعودي إن خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز 
وولي العهد األمير محمد بن ســـلمان اســـتقبال ببالغ 
الحـــزن وعظيـــم األســـى نبـــأ وفـــاة الشـــيخ صبـــاح، 
وقدمـــا خالص التعازي وصادق المواســـاة لعائلة آل 
صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي 

الشقيق، ولألمتين العربية واإلسالمية.
 وأضـــاف البيـــان: “أكـــد الملك ســـلمان وولـــي العهد 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان أن الســـعودية وشـــعبها 
يشـــاركون األشـــقاء فـــي دولـــة الكويـــت أحزانهـــم، 
إلـــى هللا جـــل وعـــال أن يلهـــم األســـرة  ويبتهلـــون 
الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان 
فـــي هـــذا المصـــاب الجلـــل، وأن يديـــم علـــى دولـــة 
الكويت وشعبها الشقيق األمن واالستقرار والرخاء 

واالزدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
ونعى رئيس دولة اإلمارات الشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان، أميـــر الكويت، معلنا الحـــداد لمدة 3 أيام 
اعتبـــاًرا من أمـــس الثالثـــاء، وتنكيـــس األعالم في 

البالد.
كما نعـــى نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتوم، أمير الكويت بالقول: “رحم هللا أب الكويت 
الحانـــي.. وقلب الخليج النابض.. وأمير اإلنســـانية 
النبيـــل الشـــيخ صباح األحمد الصبـــاح.. حط رحاله 
عنـــد رب رحيـــم كريـــم عظيـــم بعـــد أن خـــدم وقّدم 

وأكرم شعبه”.
وأضاف: “تعازينا إلخوتنا وأحبابنا شـــعب الكويت.. 
ولكافة الشـــعوب العربية واإلسالمية المحبة ألمير 

اإلنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
مـــن جانبـــه، وصف ولي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة، الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان، أمير الكويت بأنه “رجل الحكمة والتســـامح 

والسالم”.
وقـــال فـــي تغريدة علـــى “تويتر”: “رحـــم هللا الوالد 
والقائـــد العربي الكبير الشـــيخ صباح األحمد.. رجل 
الحكمة والتســـامح والســـالم، أحد الرواد الكبار في 

العمل الخليجي المشترك”.
وتابـــع: “ســـتظل مواقفـــه التاريخيـــة المخلصة في 
خدمـــة وطنه وأمته واإلنســـانية، خالـــدة في ذاكرة 
األجيال.. خالص عزائنا ومواســـاتنا إلى آل الصباح 

الكرام والشعب الكويتي الشقيق”.
كذلك نعى أمير قطر الشيخ صباح قائال: “كان قائدا 

عظيما اتسم بالحكمة واالعتدال وبعد النظر”.
ونعـــى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، 
الشـــيخ صباح األحمـــد الصباح، مســـتذكرا “مواقفه 
الُمشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة 
العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ 
علـــى وحـــدة الصـــف العربـــي بحكمتـــه المعهـــودة، 
وتمســـكه المســـتمر بالحوار كنهٍج لحل الُمشـــكالت 

المستعصية”.
كما، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي “ببالغ الحزن 
واألسى” أمير دولة الكويت. وجاء في بيان: “تنعي 
جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن واألســـى ســـمو 
أميـــر دولـــة الكويت، الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 

الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم”.
وشـــّدد البيـــان علـــى أن “األمة العربية واإلســـالمية 
فقـــدت زعيمـــا عظيمـــا مـــن طـــراز فريـــد، بعـــد عمر 
حافل بالعطاء واإلنجازات في خدمة شـــعبه وأمته 

العربية واإلسالمية ونصرة قضاياها”.

ووّجه السيسي بإعالن حالة الحداد العام في جميع 
أنحاء مصر لمدة 3 أيام، اعتباًرا من أمس الثالثاء.
كمـــا قـــدم مفتـــي الديـــار المصريـــة، شـــوقي عـــالم، 
“خالـــص العزاء وصـــادق المواســـاة لدولـــة الكويت 
الشـــقيقة قيـــادة وحكومًة وشـــعبا”، مشـــيًدا بجهود 
“فقيد األمة العربية واإلســـالمية الملموســـة، سواء 
على المســـتوى الدولي أو اإلقليمـــي، وما حققه من 

التقدم والتنمية في دولة الكويت الشقيقة”.
وفي األردن، نشر الملك عبد هللا الثاني تغريدة عبر 
تويتـــر، قـــال فيها: “فقدنا اليـــوم أًخا كبيـــًرا وزعيًما 
ا لألردن، ســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد  حكيًمـــا ُمحبًّ
ا وأميًرا لإلنســـانية  رحمـــه هللا كان قائـــًدا اســـتثنائيًّ
واألخـــالق، كّرس حياتـــه لخدمة وطنـــه وأمته ولم 
يتوان في مساعيه الخّيرة عن بذل كل جهد لوحدة 

الصف”.
وأعلـــن الديـــوان الملكـــي األردني فـــي تغريدة على 
تويتر أيًضا، الحداد “على فقيد األمة الكبير، الشيخ 

صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح، في البـــالط الملكي 
الهاشمي لمدة 40 يوًما، اعتباًرا من الثالثاء”.

كمـــا أعـــرب الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون، عـــن 
“ألمـــه الشـــديد لغياب أمير دولـــة الكويت.. عن عمر 
قضـــاه فـــي خدمـــة بلـــده وشـــعبه والـــدول العربيـــة 
الشقيقة وقضاياها، وكان مثاال للمروءة واالعتدال 

والحكمة”.
وقال عون: “يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيًقا 
كبيـــًرا وقـــف إلـــى جانـــب اللبنانييـــن فـــي الظروف 
الصعبـــة التـــي مـــروا بهـــا خـــالل األعـــوام الماضية. 
ولم يوفر جهًدا إال وبذله في ســـبيل اســـتقرار لبنان 
ووحدته وســـيادته، كما كان يســـارع دائما إلى دعم 
الشـــعب اللبنانـــي الذي لن ينســـى ما قدمـــه الراحل 
الكبير في المحن التي توالت على الوطن الصغير”.

وأضـــاف: “لقـــد أعاد إعمـــار الكثير من مدنـــه وقراه 
التي تهدمت، وســـاهم في إطالق مشاريع عمرانية 
وإنمائيـــة كثيرة. وقبـــل كل ذلك، كان الراحل الكبير 

الصـــوت الصارخ فـــي المحافل اإلقليميـــة والدولية 
دفاعا عن الحق العربي عموما وعن القضايا العادلة، 
وفي مقدمها قضية فلسطين.. وعندما اعتدي على 
الكويـــت، قاد الراحل الكبير مســـيرة تكللت بتحرير 
أراضـــي الكويـــت وعـــودة الســـيادة كاملـــة من دون 

نقصان.”
واســـتطرد بالقـــول: “إنـــي إذ أنعـــي إلـــى اللبنانييـــن 
الشـــيخ صباح، الشقيق المحب والغالي الذي يشكل 
غيابه خســـارة كبيرة، أتقدم من نائب أمير الكويت 
وولـــي العهد الشـــيخ نـــواف األحمد الجابـــر الصباح 
واألشـــقاء الكويتييـــن بأحـــّر التعازي، ســـائالً للفقيد 

الغالي الرحمة ولهم جميعا الصبر والعزاء”.
كمـــا نعـــى رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي األســـبق ســـعد 
الحريري، األمير الراحل، قائالً: “تنطوي بغياب أمير 
الكويـــت المغفور له بـــإذن هللا.. صفحة من التاريخ 
العربـــي كتبها بحروف من ذهـــب رجل عظيم تنقل 
فـــي مقاليـــد الحكم والمســـؤولية على مـــدى عقود، 
زخـــرت باإلنجـــازات والنجاحـــات والمبـــادرات التي 
فـــي وجـــدان شـــعبه والشـــعوب  ســـتبقى راســـخة 

الشقيقة”. 
وأضاف: “إنني باسمي الشخصي وباسم كتلة وتيار 
المســـتقبل أنعى إلى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ 
صباح األحمد، الشـــخصية الدبلوماسية والسياسية 
والقياديـــة العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب 
والمســـلمين، ولـــم تتخـــل عـــن لبنـــان فـــي أصعـــب 

الظروف”.
كما نعى الرئيس الفلســـطيني الشيخ صباح األحمد 
الصبـــاح، واصفـــا إيـــاه “بالزعيـــم والقائـــد الحكيـــم، 
وللقضيـــة  الفلســـطيني  للشـــعب  الكبيـــر  وبـــاألخ 

الفلسطينية”، معلنا الحداد وتنكيس األعالم.
ونعـــى الرئيس العراقـــي، برهم صالح، أمير الكويت 
وقـــال: “الشـــيخ صبـــاح كان زعيمـــا حريصـــا علـــى 

شعوب المنطقة”.
ونعى رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان 
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الشـــيخ الصباح 
ووصفـــه “بالقائـــد العربـــي البارز الذي كـــرس حياته 
ووظـــف طاقاتـــه لخدمـــة وطنـــه وأمتـــه العربيـــة و 
اإلسالمية، ووهب حياته لنهضة بالده والدفاع عن 

قضاياها بكل صدق وأمانة وإخالص”.
األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة نعـــى أميـــر الكويت، 
قائـــال: “الشـــيخ صباح كان رمزا اســـتثنائيا للســـالم 

والحكمة”.
ونعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
الشـــيخ صبـــاح، مشـــيدا “بالمســـاهمات الشـــخصية 
ألمير الكويت في االستقرار اإلقليمي والمساعدات 

اإلنسانية التي ستبقى في الذاكرة لزمن طويل”.

عواصم ـ وكاالت

العالم ينعى “رجل الحكمة والتسامح والسالم”
ــة ــي ــان ــس اإلن وأمـــيـــر  الـــنـــابـــض..  ــج  ــي ــل ــخ ال ــب  ــلـ وقـ الـــحـــانـــي..  الـــكـــويـــت  أب 
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محطات أساسية في الكويت منذ االستقالل
فيمـــا يأتـــي أبـــرز المحطـــات فـــي تاريخ 

الدولة الخليجية منذ استقاللها.

 االستقالل

فـــي 19 يونيـــو 1961، أعلـــن اســـتقالل 
الكويـــت التـــي يحكمهـــا آل الصبـــاح منذ 
1756، بعدمـــا بقيـــت تحـــت االســـتعمار 

البريطاني منذ 1899.
وفـــي 11 نوفمبـــر 1962، ســـنت الكويت 
أول دستور في دولة خليجية نص على 
تشـــكيل مجلس أمة مؤلف من خمســـين 
عضـــوا منتخبيـــن لواليـــة مدتهـــا أربعـــة 

أعوام. 
نظمـــت االنتخابـــات األولـــى فـــي 1963. 
ومنحت اإلمارة النســـاء في العام 2005 
حق المشـــاركة فـــي االنتخابـــات اقتراعا 
وترشـــحا، وشـــاركن للمـــرة األولـــى فـــي 

انتخابات العام 2006.

- اعتراف العراق بالكويت
فـــي 1963، اعتـــرف العـــراق باســـتقالل 

الكويت بعدما سعى لضم بعض أراضيها. 
ولكـــن في العـــام 1973، احتلـــت القوات 
الحـــدودي  الصامتـــة  مركـــز  العراقيـــة 
الكويتي لســـنة كاملة، ثم انســـحبت منه 

تحت ضغوط دولية وعربية.

تعليق الحياة البرلمانية

في 29 أغسطس 1976، أمر األمير بحل 
البرلمـــان، عازيـــا األمـــر إلى قلـــة التعاون 
مـــن جانب النواب. وتـــال الخطوة تعليق 
المواد األساســـية في الدســـتور والحياة 
البرلمانيـــة التـــي اســـتؤنفت فـــي العـــام 

.1981

 “عاصفة الصحراء”

في الثاني من أغسطس 1990، اجتاحت 
القوات العراقيـــة واحتلت الكويت التي 
بعـــد   1991 ُحـــررت فـــي نهايـــة فبرايـــر 
عمليـــة “عاصفـــة الصحـــراء” التي شـــنها 

تحالف عسكري بقيادة واشنطن.
فـــي يوليـــو 1991، اســـتأنفت الكويـــت، 
المصـــدرة  الـــدول  منظمـــة  فـــي  العضـــو 

للنفـــط )أوبك(، تصديـــر النفط الخام بعد 
إخمـــاد حرائق أضرمتها القوات العراقية 
فـــي 700 بئـــر، وإصالح المنشـــآت وحفر 

آبار جديدة.
وفـــي أكتوبـــر 1992، جرت فـــي الكويت 
انتخابـــات تشـــريعية بعـــد تعليـــق جديد 
للحياة البرلمانية في 1986. وفاز تحالف 
معـــارض يضـــم إســـالميين وليبيرالييـــن 
ووطنييـــن بـ 32 مقعدا مـــن أصل مقاعد 

مجلس األمة الخمسين.
وفي العاشـــر من نوفمبـــر 1994، اعترف 
العراق بالحدود البحرية والبرية للكويت 

التي حددتها األمم المتحدة.

 رأس جسر غزو العراق

في مـــارس 2003، اســـتخدمت الكويت 
األميركـــي  لالجتيـــاح  انطـــالق  كقاعـــدة 
للعـــراق الـــذي انتهـــى بإســـقاط الرئيـــس 

صدام حسين.
وفي الثاني من أغسطس 2004، أعادت 
مـــع  الدبلوماســـية  العالقـــات  الكويـــت 

العراق.

 عدم استقرار سياسي

أزمـــة  اندلعـــت   ،2006 ينايـــر   24 فـــي 
سياســـية بعـــد وفاة األميـــر جابر األحمد 
الصبـــاح، وانتهـــت بتولـــي األميـــر صباح 

األحمد الصباح الحكم خلفا له.
وفـــي 21 مايـــو 2006، أمـــر األميـــر بحل 
البرلمـــان، ودخلت البالد فـــي مرحلة من 
عدم االســـتقرار السياســـي، وشهدت في 
العـــام 2011 تظاهـــرات تزامنا مع موجة 

االحتجاجات في العالم العربي. 
وبيـــن 2006 و2013، ُشـــكلت أكثـــر مـــن 
عشـــر حكومات وُحل مجلس األمة ست 

مرات.

 التدخل العسكري في اليمن

فـــي مارس 2015، انضمـــت الكويت إلى 
التحالف الذي تقـــوده الرياض في اليمن 

لمحاربة الحوثيين المقربين من إيران.
وانضمـــت الكويـــت كذلك إلـــى التحالف 
الـــذي حـــارب تنظيـــم داعـــش المتطرف 
فـــي العـــراق وســـوريا بقيـــادة الواليـــات 

المتحدة.

وفـــي 26 يونيـــو 2015، فجـــر انتحـــاري 
نفسه في مسجد في العاصمة الكويتية. 
وأســـفر االعتداء عن مقتل 26 شـــخصا، 
فـــي أكبـــر حصيلـــة داميـــة تســـجل فـــي 
تاريـــخ البـــالد. وتبنـــى التفجيـــر تنظيـــم 

داعش.

عودة اإلسالميين إلى البرلمان

التشـــريعية  االنتخابـــات  أعقـــاب  فـــي 
عـــادت   ،2016 نوفمبـــر  فـــي  المبكـــرة 
المعارضة التي يهيمن عليها اإلسالميون 

بقوة إلى البرلمان.
وكانـــت قـــد قاطعـــت عمليتـــي االقتراع 
الســـابقتين احتجاًجا على تعديل قانون 

االنتخابات.

وساطات إقليمية

 ابتداء مـــن يونيو 2017، قادت الكويت 
وســـاطة في األزمة التي يمر بها الخليج 
والبحريـــن  الســـعودية  قطعـــت  عندمـــا 
ومصـــر  المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات 
عالقاتهـــا مع قطر بتهمـــة دعم “اإلرهاب” 

والتقرب من إيران.
وخالل القمـــة العربية في مكة في مايو 
2019، شـــدد األمير الشـــيخ صباح، على 
الدعـــوة إلى وقف التصعيـــد على خلفية 

التوتر بين طهران وواشنطن.

الكويت ـ أ ف ب
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 أطلــق رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، مبــادرة تهدف إلى إنشــاء مجموعــة عمل من الــدول األعضاء 
لمساندة جهود األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على أهداف 
التنمية المســتدامة، وتســمية هذه المجموعة بـ “أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة لتحســين ســبل مواجهة التأثيرات الســلبية لجائحة فيروس 

كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

 والقـــت دعـــوة ســـموه ترحيًبـــا وتأييـــًدا 
والشـــخصيات  المنظمـــات  مـــن  واســـًعا 
“رؤى  منتـــدى  فـــي  المشـــاركة  الدوليـــة 
البحرين.. رؤى مشـــتركة لمستقبل عالمي 
ناجح” الذي عقد اليوم تحت رعاية كريمة 
من صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، 
مشـــيدين بمبـــادرات وجهـــود ســـموه فـــي 
دعـــم العمـــل الجماعي المشـــترك من أجل 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 كمـــا دعـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء إلـــى وضـــع اســـتراتيجية عالمية 
تعـــّزز مـــن حـــق األمـــن الصحي للشـــعوب 
باعتباره جزًءا ال يتجزأ من األمن العالمي 
بمفهومـــه الشـــامل، مؤكًدا ســـموه أن أمن 
وأمـــان البشـــرية ال يمكـــن أن يتحقـــق إال 
بتكاتـــف وتعاون الجميـــع وإيمانهم بالقيم 
اإلنسانية المشتركة التي تجمعهم بعضهم 
ببعـــض. وشـــّدد ســـموه علـــى أن مواجهـــة 
وتشـــّكل  العالـــم  تجتـــاح  التـــي  األخطـــار 
خطـــًرا على الحيـــاة اإلنســـانية وإنجازات 
الحضـــارة، تســـتدعي التأكيد علـــى أهمية 
العمل الجماعي الدولي وتنحية الخالفات 

وبناء الثقة.
 جـــاء ذلـــك، فـــي كلمـــة لرئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، في المنتدى ألقاها نيابة 
عن ســـموه، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، خـــالل افتتـــاح أعمـــال المنتـــدى 
الـــذي أقيـــم تحت شـــعار “أهـــداف التنمية 
المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد جائحة 
كوفيـــد 19-” عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
ســـموه  ديـــوان  مـــن  بتنظيـــم  بعـــد  عـــن 
وبالتعـــاون مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية. 
وذلـــك بالتزامن مع الجزء رفيع المســـتوى 
مـــن اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحـــدة، وكذلك احتفال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة 

والسبعين إلنشائها.
  ونـــّوه صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء في كلمته إلى أهمية تعزيز أسس 
التعاون الدولي المســـتدام فـــي مرحلة ما 
بعـــد كورونـــا، بما يضمـــن توجيـــه الموارد 
الصحيحـــة  وجهتهـــا  نحـــو  والطاقـــات 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المتمثلـــة 
المســـتدامة 2030، مـــع ضـــرورة مراجعـــة 
هـــذه األهـــداف وترتيـــب األولويـــات بمـــا 

المرحلـــة  هـــذه  متطلبـــات  مـــع  يتناســـب 
االســـتثنائية وبمـــا يعـــّزز مـــن مناعـــة دول 
العالم في مواجهة مختلف التحديات في 

المستقبل.
  وأكـــد ســـموه أن ضمـــان صحة وســـالمة 
أولويـــة  تمثـــل  والشـــعوب،  المجتمعـــات 
متقدمة في العصر الراهن، وتتطلب تعزيز 
االســـتثمار فـــي القطاعـــات الصحية، وهو 
أمـــر تقوم األمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالميـــة بجهـــد ملموس فـــي تحقيقه عبر 
تحركاتها وخططها االستراتيجية لمرحلة 

ما بعد كورونا.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، حرصت وفي 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة التي 
تتمثل في انتشار جائحة فيروس كورونا 
المستجد، على تقديم كل الدعم واإلسناد 
ســـالمة  يضمـــن  بمـــا  والمقيـــم  للمواطـــن 
المجتمع وصحة أفراده جميًعا، وبما يكفل 
األمـــان الصحي واالقتصادي واالجتماعي 
لهـــم، وذلك من خالل الجهـــود التي قادها 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة التي أســـهمت فـــي نجاح 
البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع الجائحة بكل 
كفـــاءة واحترافيـــة مـــن خـــالل تقديمهـــا 
كافـــة التســـهيالت الصحيـــة واالجتماعية 
واالقتصادية لمواطني المملكة والمقيمين 

فيها على حد سواء.
 وأشـــاد ســـموه بعطاءات الكـــوادر الطبية 
والتمريضية البحرينيـــة ودورهم الوطني 
المشهود في التصدي للجائحة، وما قاموا 
به من جهد إنســـاني نبيل ال يزال يتواصل 
في خدمة المجتمع ويســـتحق كل الشـــكر 

والتقدير.
ونّبه ســـموه إلى أن هذه الجائحة وضعت 
العالـــم أمام خطر صحي عالمي، وأحدثت 
دوامـــة من القلـــق المجتمعي واالضطراب 
فـــي كل مناحـــي الحياة، معرًبا ســـموه عن 
تطلعـــه إلـــى أن تكـــون تحديـــات األزمـــة 
الراهنـــة فرصـــة مـــن أجـــل تعزيـــز آليـــات 
التنســـيق والتكامل بين الدول والشعوب، 
وبنـــاء عالـــم أفضـــل، يقـــوم علـــى مبـــادئ 

الضميـــر الحـــي والواعـــي والقيـــم النبيلـــة 
والعمـــل المشـــترك مـــن أجل عالـــم تجمعه 
الوحـــدة واألخـــوة اإلنســـانية التـــي تدعو 
إلى األخذ بيد الضعيف حتى ال نترك أحًدا 

وراءنا.
“كورونـــا”  جائحـــة  أن  ســـموه  وأكـــد   
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  وتداعياتهـــا 
جديـــًدا،  واقًعـــا  أوجـــدت  والسياســـية 
ووضعت شـــعوب وحكومـــات العالم أمام 
فـــي  تمثلـــت  التأثيـــر،  واســـعة  تحديـــات 
تعطل أوجه الحياة العامة ووقف مختلف 
األنشـــطة االقتصاديـــة. ممـــا كان لـــه األثر 
البالـــغ فـــي انكمـــاش االقتصـــاد، وتراجـــع 
معـــدالت النمو، وزيـــادة اإلنفاق الحكومي 
وارتفـــاع معـــدالت الديـــن العالمي بشـــكل 

غير مسبوق.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ونـــّوه   
الـــوزراء في كلمتـــه بدور منظمـــة الصحة 
العالمية ومديرها العام تيدروس أدهانوم 
غيبريســـوس في قيـــادة الجهـــود الدولية 
لمواجهـــة هـــذه الحالـــة الطارئة ومســـاندة 
جهـــود الدول ومـــن بينها مملكـــة البحرين 
فـــي وضع سياســـات وبرامج التشـــخيص 
والعـــالج والتدابير االحترازيـــة والوقائية 
وغيرهـــا. مشـــيًدا ســـموه كذلك بمـــا أبداه 
مـــن دعـــم وترحيـــب بالتعاون فـــي تنظيم 
هذا المنتدى في إطار التنســـيق والتعاون 
ومنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائـــم 
معالجـــة  أجـــل  مـــن  العالميـــة  الصحـــة 

التحديات الناتجة عن الجائحة.
  واعتبـــر ســـموه أن تنظيـــم المنتـــدى فـــي 
هذا التوقيت من شـــأنه أن يشـــكل إسهاًما 
ملموًســـا فـــي مســـاندة الجهـــود الدوليـــة 
تعـــود  الوبـــاء حتـــى  للقضـــاء علـــى هـــذا 
األوضـــاع إلـــى طبيعتهـــا ويمضـــي العالـــم 

قدًما في جهود التنمية المستدامة.
 وعّبر ســـموه عن أطيـــب التحية والتقدير 
لكافـــة المشـــاركين بالمنتـــدى، متمّنًيـــا لهم 
التوفيـــق والنجـــاح في جهودهـــم الرامية 
إلـــى دعـــم التنميـــة وبنـــاء عالـــم متقـــدم 
يسوده االستقرار والطمأنينة. وتعمه قيم 
الخير ونبذ الكراهية ونشر ثقافة التعايش 

والسالم العالمي.
كمـــا أعرب ســـموه عن خالـــص التهنئة إلى 
لألمين العام لمنظمة األمم المتحدة، وإلى 
كافة الشـــركاء والمسئولين والعاملين في 

وكاالت وبرامج األمم المتحدة، بمناســـبة 
االحتفـــال بالذكرى الـ 75 إلنشـــاء المنظمة 
الدوليـــة. مشـــيًدا ســـموه بـــدور المنظمـــة 
الفاعـــل فـــي تحفيـــز العمل الدولـــي لبلوغ 
الغايات التنموية من أجل مستقبل أفضل 

وحياة سعيدة لنا ولألجيال القادمة.
وكانت فعاليـــات منتـــدى “رؤى البحرين.. 
رؤى مشـــتركة لمســـتقبل عالمـــي ناجـــح” 
قـــد انطلقـــت صبـــاح أمـــس بحضـــور كل 
مـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم المطـــوع وزيـــر 
شـــئون مجلس الوزراء، فائقة بنت ســـعيد 
الصالـــح وزيـــرة الصحة بمملكـــة البحرين، 
وســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة وكيـــل وزارة شـــئون مجلـــس 
الـــوزراء، والشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، والشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
رئيـــس  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  خليفـــة 
مجلـــس أمناء مركـــز البحرين للدراســـات 
االستراتيجية والدولية والطاقة والسفير 
عبدهللا بن راشـــد المديلوي ســـفير سلطنة 
عمـــان لدى مملكـــة البحرين عميد الســـلك 
الدبلوماســـي، وســـتيفانو بيتيناتو الممثل 

المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
كما شـــارك فـــي فعاليات المنتـــدى عن ُبعد 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو 
غوتيريس وتيدروس أدهانوم غبريسوس 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
والمديـــر العـــام لمنظمة اليونســـكو أودري 
أزوالي، ودينيس موكويجي الحائز جائزة 
نوبل للســـالم لعام 2018، وعبدهللا شـــهيد 
وزير الخارجية بجمهورية المالديف. و»آنا 
تيباجوكا« عضو البرلمان، والوكيل السابق 
لألميـــن العـــام لألمـــم المتحدة، وبـــان كي 
مون، األمين العام السابق لألمم المتحدة، 
ومحمـــود محيي الديـــن المبعوث الخاص 

لألمم المتحدة ألجندة التمويل 2030.
 منظمـــة الصحة العالمية ســـتدعم مقترح 

سموه

 وأعـــرب المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس 
فـــي كلمتـــه خـــالل المنتـــدى عـــن شـــكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء علـــى جهود ســـموه فـــي مواجهة 
جائحـــة “ كوفيـــد19-”، ولمملكـــة البحرين 
للمنتـــدى  واســـتضافتها  تنظيمهـــا  علـــى 
وشـــراكتها مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة 

خالل السنوات الماضية.
 وأكـــد تأييـــده للمقتـــرح الـــذي تقـــدم بـــه 
صاحب السمو إلطالق مجموعة “أصدقاء 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة لتحســـين 
ســـبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة 
فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة”. مضيًفـــا أن منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة ســـتدعم هـــذا المقترح، 
والذي يأتي في الوقت المناســـب في ظل 
تداعيات جائحة كوفيد19- على الحاضر 

والمستقبل.
وأشـــار إلـــى أن الجائحـــة باإلضافـــة إلـــى 
المعانـــاة والوفاة التي تســـببت فيها، فإنها 
أدت إلـــى حدوث اضطرابات شـــديدة في 
الخدمـــات األساســـية وأبـــرزت التفاوتات 

والفروق داخل البلدان وفيما بينها.
 وحـــّذر مـــن أن المكاســـب التـــي حققتهـــا 
معرضـــة  التنميـــة  مجـــال  فـــي  البشـــرية 
للخطـــر، إذ إن آثـــار الجائحـــة لـــم تقتصـــر 
علـــى الصحة فقط، وإنمـــا أدت إلى فقدان 
ُســـبل العيـــش وأصبـــح االقتصـــاد العالمي 
فـــي حالـــة ركـــود وتفاقمـــت االنقســـامات 

الجيوسياسية.
وأشـــار إلى أن التغطية الصحية الشـــاملة 
األولويـــة  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  تحتـــل 
القصـــوى لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، وأن 
المنظمـــة تعمـــل مـــن أجـــل عالم يســـتطيع 
فيـــه جميع الناس الوصـــول إلى الخدمات 
دون  إليهـــا  يحتاجـــون  التـــي  الصحيـــة 
مواجهـــة صعوبات مالية، مشـــيًدا بتجربة 

مملكة البحرين كنموذج متميز في توفير 
الخدمات الصحية وإتاحتها للجميع.

 وقـــال: “ليـــس هناك شـــك فـــي أن جائحة 
خطيـــرة  انتكاســـة  تمثـــل  كوفيـــد19- 
أهـــداف  لتحقيـــق  الجماعيـــة  لجهودنـــا 
التنمية المســـتدامة، لكن ال يمكننا السماح 
لهـــا بـــأن تصبح ذريعة لفشـــلنا فـــي الوفاء 
أهميـــة  الوبـــاء  أظهـــر  ولقـــد  بالتزاماتنـــا، 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ولماذا يجب 

أن نتابعها بتركيز وتصميم متجدد”. 
وأكد أن الدول حتى تتعافي من تداعيات 
“كوفيـــد19-” تحتـــاج إلـــى التركيـــز علـــى 
ثالثـــة أمـــور، هـــي: مزيـــد مـــن االســـتثمار 
والقيـــادة لتعزيـــز النظام الصحـــي واألمن 
الوطنيـــة  الصحـــي، تعزيـــز االســـتثمارات 
وفـــي الرعايـــة الصحية األوليـــة وخدمات 
الصحة العامة، وأخيًرا إعادة البناء بشكل 
يســـهم فـــي حمايـــة البيئة والحفـــاظ على 
المـــوارد الطبيعية والمياه مع االتجاه نحو 
االســـتثمارات الذكية فـــي المياه والصرف 
وأنظمـــة  المتجـــددة  والطاقـــة  الصحـــي 

الغذاء الصحي والمدن الصالحة للعيش.
 مـــن ناحيتـــه، توجـــه األميـــن العـــام لألمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس في كلمته، 
بالتحية إلى القائمين على تنظيم المنتدى 
بجهودهـــم  مشـــيدا  فيـــه،  والمشـــاركين 
المكثفـــة في مواجهة جائحـــة كوفيد 19- 
والمضي قدما على طريق تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

حزمة إنقاذ “أممية” لصالح المتضررين

بـــذل  وأكـــد ان األمـــم المتحـــدة تواصـــل 
جهودهـــا مـــن أجـــل تدشـــين حزمـــة إنقاذ 
العالـــم  ودول  شـــعوب  لصالـــح  ضخمـــة 
األكثـــر تأثًرا واحتياًجا، جنًبا إلى جنب مع 
جهودهـــا لدعم إنتاج لقاح مضاد لفيروس 

كورونا بتكلفة ميسورة ومتاح للجميع.
وشـــّدد غوتيريـــس علـــى ضـــرورة وقـــف 
إطـــالق النـــار عالميـــا، للتركيز علـــى العدو 

المشترك؛ وهو فيروس كورونا، ومواجهة 
الفـــوارق وأوجـــه الضعـــف التـــي أظهرتهـــا 

الجائحة.
وأكـــد أن التعافي ســـيكون فرصـــة إلعادة 
وضـــع تصـــور للمســـتقبل، مشـــيًرا إلـــى أن 
هـــذا المســـتقبل مرهـــون بتحقيق الســـالم 
حقـــوق  وتعزيـــز  المســـتدامة  والتنميـــة 
اإلنســـان، وهـــي أمور ال يمكـــن النجاح في 

تحقيقها سوى بتكاتف الجميع.
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  أن  وأوضـــح 
شـــكلت انتكاســـة للجهـــود المشـــتركة في 
تحقيـــق التقـــدم والنمـــاء، حيـــث تتصاعد 
معدالت الفقـــر ألول مرة منذ 30 عاًما في 
عالم خســـر مـــا يعادل 500 مليـــون فرصة 
عمل، الفًتا إلى معاناة النســـاء من تفشـــي 
الفيروس على قدم المســـاواة مع الرجال، 
فـــي  الرئيســـيات  العامـــالت  باعتبارهـــن 
القطاعات األكثر تضرًرا، كما أنهن يتحملن 
أعباء الرعاية اإلضافية. كما يعانين فضال 
عـــن ذلـــك مـــن وبـــاء العنـــف المتزامن مع 
الجائحـــة، حيـــث أدى اإلغـــالق إلـــى إبقاء 
كثيـــرات منهـــن أســـيرات في المنـــازل مع 

المعتدين عليهن.
وتحـــدث دينيس موكويجـــي الحائز على 
جائزة نوبل للسالم للعام 2018، في كلمته 
عن التحديـــات التي تواجـــه العالم، جراء 
جائحـــة كورونـــا وتأثيراتهـــا علـــى مجمل 
األوضاع في العالم. ووّجه الشكر لصاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء على دعوته 
للمشاركة في المنتدى، لمناقشة الموضوع 
التنميـــة  أهـــداف  “مســـتقبل  عـــن  الهـــام 
المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد جائحة 

فايرس كورونا – كوفيد 19-”.

 العالم لن يكون كما كان 
في السابق

إلـــى  موكويجـــي  وأشـــار 
يواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
العالم في ظـــل جائحة كوفيد 
لـــن  العالـــم  أن  ورأى    ،-19
يكـــون كمـــا كان فـــي الســـابق 
بعد الجائحة، مؤكدا ثقته في 
قدرة دول العالم على مواجهة 
هذا الوباء مـــن خالل التعاون 

والتكاتف معا.
الدكتـــور  قـــدم  جانبـــه،  مـــن 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز 
والدوليـــة  االســـتراتيجية 
والطاقـــة عرًضا تنـــاول عالقة 
واألمـــم  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــراكة  وإطـــار  المتحـــدة 
بيـــن حكومـــة  االســـتراتيجية 
ووكاالت  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة،  األمـــم  وهيئـــات 
وجهـــود مملكـــة البحريـــن في 
جائحـــة  تداعيـــات  مواجهـــة 

كورونا.
فـــي  المنتـــدى  أهميـــة  وأكـــد 
تســـليط الضوء علـــى القضايا 
العالميـــة الملحـــة التـــي تؤرق 
مســـتقبل البشـــرية، معرًبا عن 
شكره وتقديره لجهود صاحب 
الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
فـــي دعم الجهـــود الدولية في 

مجال التنمية المستدامة.

 نحتاج دول أعضاء ملتزمة 
مثل البحرين

وأكـــدت أودري أزوالي وهـــي 
المدير العام لمنظمة اليونسكو 
فـــي كلمتهـــا بالمنتـــدى، أهمية 
فـــي  وفعاليتهـــا  التعدديـــة 
تحقيق نتائج ملموسة، وقالت 
أعضـــاء  دول  إلـــى  “نحتـــاج 

ملتزمـــة، مثـــل مملكـــة البحريـــن، المملكـــة 
التـــي أظهـــرت التزامهـــا بالتعددية بشـــكل 
عـــام ولليونســـكو علـــى وجـــه الخصوص، 
فهذه هـــي أفضل طريقة، علـــى ما أعتقد، 
لتكريـــم أرواح أولئك الذين قرروا قبل 75 
عاًمـــا، في ســـان فرانسيســـكو، فـــي لندن، 
وضع األساس لنظام التعددية، وهو نظام 

نحتاج اآلن لالستثمار فيه”.
وأكـــدت أن األزمة الحالية تذكر البشـــرية 
لعواقـــب  التصـــدي  وأن  ترابطهـــا،  بمـــدى 
الجائحة واالرتقاء إلى مســـتوى تحديات 
اليوم والغد األخرى، يحتاج إلى استخدام 
جميـــع المـــوارد المتاحـــة للبشـــرية، وإلـــى 
مزيـــد مـــن التعـــاون، وهـــو هـــدف تحظى 
األمم المتحـــدة إزاء قدرتها على تحقيقه 

بثقة شعوب العالم.
ورأت أن انعقـــاد المنتدى فـــي هذا الوقت 
الفريـــد ذو داللـــة رمزية، أال وهـــي الذكرى 
الخامسة والســـبعين إلنشاء منظمة األمم 
المتحـــدة، مشـــيرة إلـــى أنـــه قبـــل خمســـة 
وســـبعين عاًما، حين عقـــد األمم المتحدة 
مؤتمرهـــا في فرانسيســـكو كانت المنظمة 
تضـــم في عضويتها 51 دولة فقط مقارنة 
بــــ 193 دولـــة في الوقت الراهـــن، وهذا ما 
يعكس صـــورة العالم بتوتراتـــه وتطلعاته 
قيمـــة  هـــي  وتلـــك  وآمالـــه،  وتناقضاتـــه 
التعدديـــة، التـــي تمهـــد الســـبيل لمســـاحة 
للحـــوار وبـــذل الجهـــود مـــن أجـــل التغلب 
علـــى هـــذه التوتـــرات مـــن أجـــل تحقيـــق 

األفضل.
وزيـــر  وهـــو  شـــاهد  عبـــدهللا  ألقـــى  كمـــا 
الخارجية بجمهورية المالديف كلمة أشاد 
فيهـــا بـــدور صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الـــوزراء والمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة فـــي انعقـــاد هـــذا المنتـــدى الهام 
رغـــم وجود جائحـــة كورونـــا والمخصص 
هذا العام لبحث مســـتقبل أهداف التنمية 
المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد19-.

وأثنى على الخطط والبرامج التي نفذتها 
مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة فيـــروس 
كورونـــا، مؤكـــًدا أنها شـــكلت مصـــدر إلهام 

للجميع.

 منتدى “رؤى البحرين” حدث مهم

 من جانبها، أشـــادت “آنـــا تيباجوكا” وكيل 
األمين العام والمديرة التنفيذية الســـابقة 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
البشـــرية بمبادرات صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، والتي تهدف إلـــى تعزيز 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  الدولـــي  التعـــاون 
المســـتدامة، والتـــي كان لهـــا أثرهـــا البالـــغ 
فـــي توجيـــه أنظـــار المجتمع الدولـــي إلى 
كل ما يســـهم في تعزيز األمن واالستقرار 

والسالم.
وأكـــدت أن “منتدى رؤى البحرين” يشـــكل 
كل عـــام حدثـــا هامـــا يجمـــع المســـئولين 
والمختصيـــن لمناقشـــة مختلـــف القضايـــا 
التـــي ترمـــي إلـــى تعزيـــز منظومـــة العمل 
االنســـانية  صالـــح  أجـــل  مـــن  الجماعـــي 
انعقـــاد  تزامـــن  أن  مؤكـــدة  وتطورهـــا، 
المنتـــدى هـــذا العـــام مـــع جائحـــة كوفيـــد 

19 يكســـبه أهميـــة خاصـــة، حيـــث يلقـــي 
الضوء على تداعيـــات هذه الجائحة على 
جهـــود الدول في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة وما يجب فعلـــه واتخاذه من 
إجـــراءات لتقليل هذه التداعيات الســـيما 

على اقتصاديات الدول النامية.

 أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق للبشرية

وأكـــدت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح أن 
مملكة البحرين حرصت منذ بدء الجائحة، 
علـــى التعامـــل مـــع ســـلبياتها وتداعياتهـــا 
علـــى الهـــدف الثالث مـــن أهـــداف التنمية 
المســـتدامة مـــن خـــالل توفير كافة ُســـبل 
الدعم والموارد الالزمة لضمان استمرارية 
تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية 
وعـــدم تأثرها باالســـتجابة الوطنية لحالة 

الطوارئ الصحية المصاحبة لكوفيد19-.
وأوضحت أن أهداف التنمية المســـتدامة 
تعـــد خارطـــة طريـــق للبشـــرية، وإّن هـــذا 
الوبـــاء يمثـــل تحّدًيـــا هائالً للوصـــول إلى 
أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030، إاّل أنه 
فـــي ذات الوقت يوّضح لنا حكمة متأصلة 
بالفعـــل فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وهي أنـــه ال يمكن التعامل مـــع التحديات 

التي نواجهها بمعزل عن غيرها.
وشـــّددت على أن هناك حاجة إلى أهداف 
أي  مـــن  أكثـــر  اآلن  المســـتدامة  التنميـــة 
وقـــت مضى، وأنه البد من االســـتفادة من 

األزمـــة هذه مـــن أجل التغييـــر، ومن أجل 
تحّول منهجـــي عميق للتركيز على أهمية 
اســـتراتيجيات الصحة العامـــة والطوارئ 
الصحيـــة، وعلى التحـــوالت طويلة المدى 
لتوجيـــه مرحلـــة التعافي مـــن كوفيد19-، 
وأهمية وضع إطار خاص بهذه التحوالت.

 مستوى قياسي جديد للدين العالمي

وأوضح المبعـــوث الخاص لألمم المتحدة 
ألجنـــدة التمويـــل 2030 محمـــود محيـــي 
الدين أن جائحة كوفيد 19-، تســـببت في 
أزمـــة صحيـــة واقتصادية وإنســـانية غير 
مســـبوقة، حيث فقد 500 مليون شـــخص 
عـــدد  وتضاعـــف  اآلن،  حتـــى  وظائفهـــم 
األشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد 
مع 270 مليون شـــخص إضافي يواجهون 
الجوع الحـــاد هذا العام. كمـــا يواجه مائة 
مليون شـــخص خطـــر دفعهم نحـــو الفقر، 
وهـــو أول ارتفـــاع في معـــدالت الفقر منذ 
عام 1998. وأشار إلى أن الجائحة كان لها 
تأثيـــر عشـــوائي على جميع أنحـــاء العالم، 
من ناحية مســـتويات التجارة واالستثمار 
الدخـــل  ومصـــادر  الخارجـــي  والتمويـــل 
القيمـــة مثـــل التحويـــالت الخارجيـــة، إال 
أنهـــا أثرت بشـــكل أكبر علـــى االقتصادات 
الناميـــة واألشـــخاص الضعفـــاء الذين هم 

أقل قدرة على التعامل مع تأثيره.
ونّوه إلى أن تأثير انتشـــار الجائحة أسهم 
فـــي دفع نســـبة الدين العالمي إلـــى الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي إلى مســـتوى قياســـي 
جديد، حيث وصل إلى 331 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام 

وهو يتزايد بشكل ملحوظ.

عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب

مـــن جهته، أعـــرب بـــان كي مـــون، األمين 
العـــام الســـابق لألمـــم المتحـــدة فـــي كلمة 
ألقاهـــا خالل المنتـــدى، عن خالص تقديره 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، 
ومديـــر منظمـــة الصحـــة العالمية، مشـــيًدا 
بتنظيـــم منتـــدى رؤى البحريـــن فـــي هذه 
الفترة غير المســـبوقة علـــى مدى التاريخ، 
وبمـــا تتمتـــع به مملكة البحريـــن من ريادة 
فـــي تبنـــي المبـــادرات التـــي تدعـــم تنفيذ 
أهداف التنمية المســـتدامة لصالح شعوب 

العالم.
وأكـــد أن جائحـــة فيروس كورونا شـــكلت 
العديـــد مـــن التحديـــات للمجتمـــع العالمي 
وأدت إلـــى تغييرات ال مثيل لها من حيث 
التأثيـــر علـــى أســـاليب الحيـــاة والتفكيـــر 
وتفاعل البشـــر مع بعضهم البعض، مشيرا 
إلـــى أن الجائحة أظهـــرت عالما جديدا لم 
يعد فيه مصطلح الوضع الراهن موجوًدا.

وقال “إن من مسؤوليتنا المشتركة ضمان 
عـــدم ترك أي شـــخص يتخلـــف عن الركب 
ألننـــا ننـــاور مـــن خـــالل التحديـــات التـــي 
تفرضها جائحة كوفيد19-، فدعونا نتخذ 
اإلجـــراءات مًعـــا لتحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة في السنوات العشر القادمة”.
فيديـــو  عـــرض  المنتـــدى  خـــالل  وتـــم 
توعـــوي تحـــدث فيـــه عـــدد مـــن أطفـــال 
البحريـــن عن جهـــود مملكـــة البحرين في 
مكافحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد وما 
قدمتـــه للمواطنيـــن والمقيميـــن مـــن دعم 
مـــن  المملكـــة  حققتـــه  ومـــا  وتســـهيالت، 
منجزات ضمن مســـاعيها لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يطلق مبادرة “أصـــــــــدقاء األمين العام لألمم المتحدة”
ــا ــًعـ ــا واسـ ــ ــيًّ ــ ــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة”... والقـــــت تــرحــيــًبــا دول ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتــن ــا عــلــى “ال ــ ــورون ــ ــرات ك ــيـ ــأثـ تــنــاقــش ســبــل مـــواجـــهـــة تـ

الزياني: “رؤى البحرين” منصة لمناقشة سبل مواجهة التحديات
أعــرب وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني فــي تصريح على هامــش المنتدي عن 
ا برعاية  بالــغ ســروره علــى مشــاركته في منتــدى رؤى البحرين، والــذي يقام ســنويًّ
كريمة من صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، معرًبا عن شــكره وتقديره 
لــكل الجهــود التي بذلــت لتنظيم هذا المنتدى الذي يمنــح الفرصة كل عام لاللتقاء 
لمناقشــة التحديات التي تواجه العالم، والتوصل الى حلول لها في ســياق تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

 وأكـــد أن منتـــدى رؤى البحريـــن يوفـــر 
منصة لمناقشـــة االستراتيجيات الالزمة 
لمواجهـــة مختلـــف التحديـــات العالميـــة 
التـــي تواجـــه الســـالم واألمـــن والتنميـــة 
المستدامة واالستقرار على المستويات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة، مضيًفا 
أن هـــذا العام يتميز بشـــكل خاص لكونه 
الســـنوية  بالذكـــرى  االحتفـــال  يصـــادف 

الخامسة والســـبعين لألمم المتحدة مما 
يتيـــح الفرصـــة لتقييـــم مســـيرة العمـــل 
السابق والبناء عليها من أجل المستقبل.
وقـــال: “إن موضوع المنتـــدى لهذا العام 
)أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي  هـــو 
مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19(”، وهذه 
الجائحـــة الطارئـــة هـــي التحـــدي األكثـــر 
وللتنميـــة  العالمـــي  لالقتصـــاد  إلحاًحـــا 

المســـتدامة، وال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك 
التحديـــات  وحجـــم  عمـــق  فـــي  شـــك 
المباشـــرة وغير المباشـــرة التي تســـببت 
فيها، والتي سيشـــعر بها الفقراء واألكثر 
ضعًفا بشكل خاص، وستؤثر على جهود 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  العالـــم  دول 

المستدامة”.
وأكـــد وزير الخارجية أن منطقة الشـــرق 
األوســـط تحتاج إلى إيجاد طريقة لبناء 
ا  الثقة والتعـــاون، باعتبارها أمًرا ضروريًّ
الطـــوارئ  للغايـــة فـــي معالجـــة حـــاالت 
والتغلـــب  )وغيرهـــا(  العالميـــة  الصحيـــة 

عليها والتعافي منها.
ونـــّوه إلى أن إحـــدى طرق القيـــام بذلك 
هو تعزيـــز المزيد من التعايش والتعاون 
بنـــاء  خـــالل  مـــن  والترابـــط  اإلقليمـــي، 
أســـاس  علـــى  للـــدول  طوعـــي  توافـــق 
فـــي  المتداخلـــة  والمنظمـــات  الشـــبكات 
مـــن  بـــدًءا  األنشـــطة،  مجـــاالت  جميـــع 
فـــي  التوريـــد  إلـــى  التعـــاون الحكومـــي 

القطـــاع الخاص؛ ومن الهيئات اإلقليمية 
إلى التواصل بين الشعوب.

وتعزيـــز  إنشـــاء  خـــالل  مـــن  أنـــه  وأكـــد 
هـــذه،  المشـــتركة  المصلحـــة  روابـــط 
ســـتتمكن المنطقـــة مـــن البـــدء فـــي بناء 
الثقـــة والتعاون والمرونة التي ســـتدعم 

مستقباًل أكثر أماًنا وازدهاًرا.
 وقـــال: “لطالما آمنا فـــي مملكة البحرين 
بأهميـــة بنـــاء الحـــوار والتفاهـــم والثقـــة 
كونهـــا أكثر الوســـائل فعالية في معالجة 
ولذلـــك  والتحديـــات،  القضايـــا  جميـــع 
واصلنـــا التواصـــل مـــع العالم، ســـعيا إلى 
التســـامح  خـــالل  مـــن  الخالفـــات  ســـد 

واالحترام المتبادل”.

وشـــّدد وزيـــر الخارجيـــة علـــى أن هـــذه 
المبـــادئ تكمـــن أيًضا فـــي صميم أهداف 
ســـيكون  والتـــي  المســـتدامة،  التنميـــة 
مـــن الضـــروري تحقيقهـــا لمواجهـــة آثـــار 
الجائحـــة، معرًبا عن أملـــه في أن يتمكن 
الشـــرق األوسط والعالم بأكمله من تبني 
هذه القيم، وأن يتمكن عن طريق القيام 
بذلـــك، من بنـــاء منطقـــة أكثر اســـتقراًرا 
فـــي  يكـــون  وأن  ومرونـــة،  وازدهـــاًرا 
وضـــع يمكنه مـــن التغلب علـــى تحديات 
فيـــروس كورونـــا، لبنـــاء فـــرص جديدة 
للشباب ولضمان تحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة لمـــن هـــم في أمـــس الحاجة 

إليها.

تعزيز روابط 
المصلحة 

المشتركة على 
صعيد المنطقة

مواجهــة األخطــار فــي العالــم تســتدعي أهميــة العمــل الجماعــي وتنحيــة الخالفــات وبنــاء الثقــة
تصاعد الفقر ألول مرة منذ 30 عاًما في 

عالم خسر 500 مليون وظيفة

تعاملنا مع الجائحة 
بكفاءة واحترافية 

بتقديم التسهيالت 
للمواطنين والمقيمين

سموه يشيد بدور 
األمم المتحدة في 

تحفيز العمل الدولي 
لبلوغ الغايات التنموية

سموه دعا لوضع 
استراتيجية عالمية 
تعّزز من حق األمن 

الصحي للشعوب

تطلع ألن تكون 
األزمة فرصة لتعزيز 

آليات التنسيق 
والتكامل بين الدول



العمـــل  ورشـــة  الخارجيـــة  وزارة  أطلقـــت 
الثالثـــة بعنـــوان: “ســـيادة القانـــون وصـــون 
الحقـــوق فـــي إدارة نظـــام العدالـــة”، تحت 
رعايـــة كريمـــة من وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وزير الخارجية 
عقـــدت  والتـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
أمـــس، عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئي، 
بمشـــاركة رئيـــس محكمـــة التمييـــز نائـــب 
رئيس المجلس األعلى للقضاء  المستشـــار 
عبدهللا البوعينين، ووزير العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة، والنائب العام علـــي البوعينين، 
ومساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
ونخبة من المحامين والقانونيين، بحضور 
عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
ورويـــدا الحـــاج، الممثلـــة اإلقليمية لمكتب 
المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان في 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، والقاضي 
حاتـــم علـــي، الممثل الخـــاص لمكتب األمم 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة 
لمنطقـــة  التنفيـــذي  المديـــر   )UNODC(
مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رجال 

الصحافة واإلعام.
وزيـــر  أكـــد  االفتتاحيـــة،  الجلســـة  وفـــي 
الداخليـــة أن ورشـــة العمـــل التـــي نظمتهـــا 
القانـــون  “ســـيادة  عـــن  الخارجيـــة  وزارة 
وصـــون الحقوق فـــي إدارة نظـــام العدالة” 
تأتي انطاًقا من رؤى عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والتـــي تبلورت فـــي ميثاق العمـــل الوطني 
الذي جاء تضامًنا لحقوقنا جميًعا، وراســـًما 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  حياتنـــا  لنهـــج 
والسياســـية واإلنســـانية، ومعـــزًزا لمفهـــوم 
ســـيادة القانـــون واحترام حقوق اإلنســـان، 
وتجديـــد خطـــاب النهضـــة على أســـس من 
اإلنســـاني  واإلخـــاء  والتســـامح  الحريـــة 

والتعايش المجتمعي واحترام اآلخر.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة فـــي كلمتـــه أيًضـــا 
إلـــى أهميـــة الموضـــوع وارتباطـــه ارتباًطا 
وثيًقا بإســـتراتيجية عمـــل وزارة الداخلية، 
التـــي كّرســـت ســـيادة القانون ســـلوًكا لدى 
حقـــوق  احتـــرام  وأحاطـــت  منتســـبيها، 
اإلنســـان بالعديد من الضمانـــات للمحافظة 
علي منتســـبيها مـــن أي انتهاك، مســـتعرًضا 
فـــي كلمتـــه، محوريـــن، األول حـــول وزارة 
الداخلية وسياســـتها في توفير اإلمكانات، 
الممارســـة  لضمـــان  اإلجـــراءات  وتحديـــد 
المثلى في تعزيز ســـيادة القانون واحترام 
حقـــوق اإلنســـان، موضًحـــا في هذا الشـــأن 
أننـــا عملنا فـــي وزارة الداخليـــة على تعزيز 
ســـيادة القانـــون واحترام حقوق اإلنســـان، 
مســـتلهمين ذلـــك مـــن توجيهـــات صاحـــب 
الجالة، الملك المفدى، في طريقنا لترسيخ 

األمن وحماية النظام العام.
كمـــا نـــوه الوزير بـــأن إنفاذ القانـــون يضمن 
صـــون الحقوق وتوفير مظلـــة إلدارة نظام 
الجريمـــة،  مكافحـــة  يضمـــن  بمـــا  العدالـــة 
الفًتا إلـــى أن معدل الجريمـــة تراجع اليوم 
إلـــى المســـتوى الـــذي كان عليـــه فـــي العام 
2009، وذلـــك رغـــم ارتفـــاع عـــدد الباغات 
وعـــدد الســـكان. وأضـــاف أنـــه حتـــى نكون 
والناشـــئة  الجديـــدة  للتهديـــدات  يقظيـــن 
عـــن التكنولوجيـــا مثـــل جرائـــم اإلنترنـــت، 
للمســـتقبل  إســـتراتيجيات  بإعـــداد  قمنـــا 
تواكـــب التحديات ومن ذلـــك تبني مفهوم 
الشـــرطة الذكيـــة والتوســـع في اســـتخدام 
تطبيقـــات الذكاء االصطناعي، مشـــيًرا إلى 
قامـــت  للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  أن 
بتنظيـــم العديد مـــن ورش العمل والبرامج 
فـــي  التدريبيـــة  والـــدورات  المتخصصـــة 
مجال حقوق اإلنسان، ومنها شرح القانون 
الدولي لحقوق اإلنســـان والمعاهدات التي 
وكذلـــك  البحريـــن  مملكـــة  عليهـــا  وقعـــت 
التطبيـــق العملـــي للقانـــون الجنائـــي ودور 

الشرطة في المحافظة على ذلك.
وأوضـــح أن األكاديمية اســـتحدثت برامج 
دبلـــوم  برنامـــج  وهـــي  العليـــا  للدراســـات 
مؤسســـات  ودبلـــوم  اإلنســـان  ححقـــوق 
الخدمـــة  ودبلـــوم  والتأهيـــل  اإلصـــاح 
االجتماعيـــة في المؤسســـات األمنية، وكل 
ذلك يسهم في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
الدســـتورية  الضمانـــات  علـــى  والتركيـــز 
والقانونيـــة، مشـــيًرا كذلـــك إلـــى تبني عدة 
مبـــادرات ومشـــاريع وبرامـــج حديثـــة فـــي 
مجـــال الوقايـــة مـــن الجريمة منهـــا تطوير 
وتفعيـــل  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة  أدوار 
نظـــام المحافظات وتوســـيع دورها األمني 
الوطنيـــة؛  الخطـــة  وإطـــاق  والمجتمعـــي 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 
الوطنـــي  االنتمـــاء  وتعزيـــز  المواطنـــة، 

وتوســـيع قاعـــدة الثقافة األمنيـــة وحماية 
النشء من تأثير العنف والتطرف من خال 
برنامـــج “معـــا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمان، 
كذلـــك تم إصـــدار مجلة “وطنـــي” الموجهة 
لألطفال، إضافة إلى ابتكار برامج متطورة 
فـــي مجال تنفيذ قانـــون العقوبات البديلة. 
وفـــي المحور الثاني والـــذي يتناول كيفية 
تحديد نقطة االرتكاز والتوازن بين سيادة 
القانـــون وإنفاذه من جهـــة واحترام حقوق 
اإلنســـان مـــن جهـــة أخـــرى، قـــال إن مملكة 
البحرين حققـــت مكانة متقدمة في مجال 
ســـيادة القانـــون واحتـــرام حقوق اإلنســـان 
باالرتقـــاء  العمـــل  هللا،  بـــإذن  وســـنواصل، 
بمنظومة حقوق اإلنسان التزاًما باالتفاقات 

والمعاهدات الدولية التي صادقنا عليها.
وأضـــاف أن ســـيادة القانـــون هي األســـاس 
الـــذي نرتكـــز إليـــه فالمواطنة الحقـــة، يعبر 
احترامـــه  خـــال  مـــن  مواطـــن  كل  عنهـــا 
األســـاس  هـــو  ذلـــك  يكـــون  وأن  القانـــون، 
فـــي ســـلوكه وتصرفاته. وهـــذا يقودنا إلى 
المبـــادئ الســـامية واألهـــداف النبيلـــة التي 
جـــاء بهـــا المشـــروع اإلصاحـــي لصاحـــب 
الجالـــة الملـــك والتـــي تقـــوم علـــى تعزيـــز 
ســـيادة القانون؛ مـــن أجل تحقيـــق العدالة 
علـــى  والمســـاءلة  والشـــفافية  والمســـاواة 
جميع مؤسســـات الدولة وأفرادها، مشـــدًدا 
تتابـــع  أن  إدارة  ألي  يمكـــن  ال  أنـــه  علـــى 
مســـيرتها اإلصاحيـــة وترفع من مســـتوى 

أدائها وكفاءتها دون تبني هذا النهج.
القانـــون  ســـيادة  تعزيـــز  أردنـــا  “إذا  وقـــال 
وصـــون الحقـــوق فـــي إدارة نظـــام العدالة، 
البـــد مـــن التركيـــز علـــى مبـــادئ وثوابـــت 
راســـخة ُتشـــكل ســـيادة القانـــون محورهـــا 

وحقوق اإلنسان هدفها”.
واســـتعرض هـــذه المرتكـــزات، موضًحا أن 
مامـــح العمـــل الشـــرطي تقوم علـــى الثقة 
والمواطـــن،  األمـــن  رجـــل  بيـــن  المتبادلـــة 
والتـــي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على 
االحتـــرام، فإذا كان االحتـــرام متباداًل، فإن 
المواطن نفســـه سيســـعى لترســـيخ سيادة 
القانـــون، مضيًفـــا أن إنفـــاذ ســـيادة القانون 
بمســـاواة وعدالة ونزاهة يخلق الشـــفافية 

بيـــن  التـــازم  والمســـاءلة وتحقيـــق مبـــدأ 
السلطة والمسؤولية.

وأكد وزير الداخلية أن القضاء هو الركيزة 
األساســـية في إحقاق الحـــق وإقامة العدل 
وحمايـــة الحقـــوق وصـــون الحريـــات ممـــا 
يعـــزز الثقـــة بســـلطات الدولة ومؤسســـاتها 
من خال تطبيق ســـيادة القانـــون وطمأنة 
النـــاس بـــأن حقوقهـــم مصونـــة، منوًها إلى 
االلتـــزام بالقيم التي ُعرف بهـــا هذا الوطن 
منـــذ نشـــأته، حيـــث ميزت شـــعب البحرين 
الســـام  قيـــم  وهـــي  هويتـــه،  ورّســـخت 
واالعتدال والوســـطية والمساواة والحرية 
اإلرث  وهـــذا  اآلخـــر،  وقبـــول  والتعاضـــد 
البحريني األصيل، ســـنحافظ عليه، وننقله 

لألجيال القادمة، بإذن هللا.
واختتـــم كلمتـــه باإلشـــارة إلـــى أنـــه ليـــس 
هنـــاك خاف علـــى أهميـــة دور اإلعام في 
تعزيـــز ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان مـــن خال 
نقـــل المعلومـــة الدقيقـــة، مؤكـــًدا أن األمـــر 

يتطلب مواكبة اإلعام الوطني للتحديات 
والتصـــدي لاســـتهداف الممنهـــج مـــن قبل 
بعض المنظمات ووسائل االعام الخارجية 
والتـــي عمـــدت في الســـنوات األخيـــرة إلى 
تغييـــر الحقائق وتشـــويه الصـــورة؛ للتأثير 
على االســـتقرار األمني الداخلي في مملكة 

البحرين.
بـــدوره، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمتـــه 
تعزيـــز  علـــى  الخارجيـــة  وزارة  حـــرص 
شـــراكتها مع كافـــة الجهات المعنيـــة بإنفاذ 
القانـــون؛ لتعزيـــز مكانـــة مملكـــة البحريـــن 
إقليمًيـــا ودولًيا في مجال حقوق اإلنســـان 
من خـــال إبـــراز إنجازاتهـــا المتواصلة في 
مجـــال حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وتعزيـــز 
المكتســـبات للمواطن البحريني بما يحفظ 
كرامتـــه وحقوقه، والـــذي يأتي في مقدمة 
تلـــك اإلنجازات مـــا تضمنه دســـتور مملكة 
البحريـــن مـــن مبـــادئ ونصـــوص عديـــدة؛ 
لتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته، وتأسيس 

الهيئـــات واللجـــان الوطنيـــة الناشـــطة فـــي 
مجال حقوق اإلنســـان، إضافـــة إلى تطوير 
منظومـــة القوانيـــن الوطنيـــة، ومـــن بينهـــا 
قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة الذي 
اعتبـــر ســـابقة فـــي التنظيـــم القانوني على 

المستوى العربي والعالمي.
ونـــوه بـــأن وزارة الخارجية تســـعى لتعزيز 
دور الدبلوماســـية الحقوقيـــة فـــي تحقيق 
البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
اســـتناًدا إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين 
القطاعيـــن الرســـمي والمدنـــي فـــي المجال 
الخبـــرات  تبـــادل  خـــال  مـــن  الحقوقـــي 
واالستفادة من النظرة المعرفية والتجارب 
العمليـــة للمؤسســـات، وذلك بمـــا يصب في 
تعزيـــز المكانـــة الحقوقية لمملكـــة البحرين 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، ويأتي هـــذا إيماًنا 
والتكاتـــف  المجتمعيـــة  الشـــراكة  بأهميـــة 
بيـــن مختلـــف مكونات المجتمـــع البحريني 
في إيصـــال الصـــورة المثلـــى لواقع حقوق 
ورؤيتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  اإلنســـان 
بمختلـــف  الدولـــي  للمجتمـــع  الحقوقيـــة 
أطرافـــه. وأضـــاف الزيانـــي أنه يســـرنا في 
وزارة الخارجيـــة أن نطـــرح إطـــاًرا للتعاون 
مـــع جمعيـــة الحقوقييـــن البحرينية، والتي 
الحقوقيـــة  المؤسســـات  أبـــرز  مـــن  تعـــد 
المدنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، مبيًنـــا أن 
هذا اإلطـــار يتضمن خطـــوات عملية فعالة 
فـــي تعزيز صاتنا الرســـمية مع مؤسســـات 
حقـــوق إنســـان وطنيـــة مرموقـــة كجمعية 

الحقوقيين.
في حين، أشار رئيس محكمة التمييز نائب 
رئيس مجلـــس األعلى للقضاء، إلى أنه من 
منطلـــق مبـــادئ العدالـــة وحقـــوق اإلنســـان 
التـــي تبنتها المواثيـــق الدولية والعديد من 
التشـــريعات الحديثة فـــي الدول المعاصرة 
لحمايـــة الحريـــات وصون كرامة اإلنســـان، 
اهتمـــت الـــدول في ترســـيخ تلـــك المبادئ 
وهيئاتهـــا،  الدولـــة  ســـلطات  جميـــع  لبنـــاء 
وتأتـــي فـــي مقدمتهـــا الســـلطة القضائيـــة؛ 
بوصفهـــا الســـلطة التـــي تحفـــظ لـــكل فـــرد 
حقوقـــه وحرياته وتصون كرامتـــه، منوًها 
بـــأن مبـــدأ اســـتقال الســـلطة القضائية هو 

مـــن المبادئ المهمة والحيويـــة التي تتعلق 
بحقوق اإلنســـان، ومنها حقه في التقاضي 
وحقـــه فـــي ضمـــان المحاكمـــة العادلـــة وما 
يتعلـــق كذلـــك بنزاهة القاضـــي في تحقيق 

العدل والعدالة.
وأوضـــح أن مملكـــة البحريـــن تبنـــت هـــذه 
المبـــادئ والمعاييـــر لتأســـيس تشـــريعاتها، 
فأّكد دســـتور مملكـــة البحريـــن الصادر في 
ســـنة 2002  شرف القضاء، ونزاهة القضاة 
وعدلهم، كما أوضح أنَّه ال سلطان ألية جهة 
علـــى القاضي في قضائـــه، وال يجوز بحال 
التدخل في سير العدالة، كما أكَّد على كفالة 
حـــق التقاضـــي، مضيًفـــا بأن ميثـــاق العمل 
الوطنـــي أشـــار في مســـألة ســـيادة القانون 
القانـــون  ســـيادة  أن  القضـــاء  واســـتقال 
واســـتقال  الدولـــة،  فـــي  الحكـــم  أســـاس 
القضـــاء وحصانتـــه ضمانتـــان أساســـيتان 
لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات، حيـــث صدر 
قانـــون خاص للســـلطة القضائيـــة قد ضّمن 
فـــي متنه جميع المبـــادئ التي تؤكد دورها 
الرئيســـي في تحقيق النزاهـــة والمحافظة 
على الحقوق، وصـــدور القوانين اإلجرائية 
أو  الجنائيـــة  أو  المدنيـــة  الدعـــاوى  فـــي 
الشـــرعية التي ترجمت العديد من المبادئ 
التـــي تحفظ للمتقاضي حقـــه في محاكمة 
عادلـــة وحقه فـــي العدالـــة واإلنصاف وفقا 

للدستور والمواثيق الدولية.
وأشـــار وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف إلى أن قيم أهل مملكة البحرين 
تشـــكل فـــي الحقيقـــة أساًســـا كبيـــًرا فـــي 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان، فحقوق اإلنســـان 
كقواعـــد قانونية ال تطبق فـــي فراغ، وإنما 
تنبـــع من ثقافة الناس ومـــن عاداتهم وهي 
تصرفاتهـــم  وســـياق  إطـــار  تشـــكل  التـــي 
وحرياتهـــم، منوًهـــا إلـــى أن الـــرأي العام أو 
الوعـــي المجتمعـــي يعد الحارس األســـاس 
بلـــد، كذلـــك  للحقـــوق والحريـــات فـــي أي 
وجـــود آليـــات داخلية فعالة فـــي كل دولة، 
مثـــل آليـــات التظلـــم أو المراقبـــة الذاتيـــة 
والحوكمة وكذلك وبشكل أساسي القضاء 
المســـتقل النزيـــه العـــادل والقـــادر علـــى أن 
يفي ويحمي هذه الحقوق وتكون أحكامه 
محل احترام بـــأن تنفذ بما ورد فيها، مبيًنا 
بـــأن القضـــاء يقـــع فـــي قلـــب مبدأ ســـيادة 
القانـــون، وإن مبـــدأ الوصـــول إلـــى العدالة 
والوصـــول إلى القضاء يتحقق بأن تســـمح 
الممارسة والتشـــريعات الجميع دون تمييز 
باللجوء للقضـــاء في كل ما يمس بحريات 
أو حقـــوق األفـــراد، وكذلـــك بالســـماح بـــأن 
ا للمراجعة  تكون بعض التصرفات موضوًعً
القضائيـــة والبت فيهـــا بإجازتها أو إبطالها، 
وإن من المهم في مبدأ الوصول للعدالة أن 
تكون هناك خدمات عدلية مســـاندة للنظام 
القضائـــي بحيـــث تمكـــن النـــاس والجهـــات 
من اللجوء إلـــى القضاء، ولذلك فإن وزارة 
العدل في هذا اإلطار تحديًدا على تنســـيق 
تام مـــع المجلـــس األعلى للقضـــاء والنيابة 
العامـــة فيما يتعلـــق بالتدابير اإلدارية التي 
تســـتدعي قـــرارات معينة تصـــدر من جهة 

اإلدارة.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين في مصاف الدول الرائدة بتعزيز الحقوق بعهد جاللة الملك
ــة” ــام العدالـ ــي إدارة نظـ ــوق فـ ــون الحقـ ــون وصـ ــيادة القانـ ــة “سـ ــق ورشـ ــة” تطلـ “الخارجيـ
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المحرر االقتصادي

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

منــح مصــرف البحريــن المركزي تفويضا هو األول من نوعه في العالم لشــركة “FinTech Fasset” البريطانية، وذلك 
 )Sandbox( الختبــار حلــوال للتــداول الرقمي لألصول الثابتة، من خالل البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية

في البحرين.

تزويـــد  فـــي  الشـــركة  وتتخصـــص 
المنصـــات التـــي تعمـــل بنظـــام بلـــوك 
التحتيـــة  البنيـــة  لتمويـــل  تشـــين 
 FinTech“ المســـتدامة، وقد نجحـــت
Fasset” في اســـتقطاب اســـتثمارات 
أوليـــة بقيمـــة 4.7 مليـــون دوالر مـــن 
الســـعودية،  اإلمـــارات،  فـــي  داعميـــن 

البحرين، الكويت وسنغافورة.
إلـــى   ”FinTech Fasset“ وتهـــدف 
التعامـــل مـــع متغيـــرات الســـوق مـــن 
خـــال تطويـــر حلـــوال لســـد الفجـــوة 
فـــي اســـتدامة تمويل البنـــى التحتية 

االقتصـــادي  المنتـــدى  يتوقـــع  التـــي 
العالمـــي أن تبلـــغ قيمتهـــا 15 تريليون 
وعمـــدت   .2040 عـــام  بحلـــول  دوالر 
الشـــركة إلى ذلـــك عبر تدشـــين اثنين 
Fas�  مـــن منتجاتهـــا الرئيســـة وهـــي

 )set Enterprise Platform )FEP
Fasset Exchange )FEX(، وهمـــا  و 
منتجان يهدفان لتوجيه المستثمرين 
ألصول كانت في الســـابق غير سائلة، 
لكثـــرة  إليهـــا  الوصـــول  يصعـــب  أو 
تمكـــن  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة  العوائـــق. 
“FinTech Fasset” مالكـــي األصـــول 

مـــن تجـــاوز الوســـطاء ذوي التكلفـــة 
العاليـــة إلدراج أصولهـــم مباشـــرة في 
إلـــى  الوصـــول  وســـرعة  البورصـــة، 
الســـيولة والتشـــبيك مع قاعدة أوسع 
االهتمامـــات  ذوي  المســـتثمرين  مـــن 
 FEPتوفـــر وبالمقابـــل،  المشـــتركة. 
خدمة الترميز ألصول البنية التحتية 
تقســـيم  أو  “تجزئـــة”   - المســـتدامة 
األصول الكبيرة إلى “اجزاء” أصغر أو 
الرموز المميزة باستخدام تقنية بلوك 
تشـــين، وتمكـــن منصـــة FEX عمائها 

من تداول هذه الرموز المميزة.

وقالـــت مديـــر إدارة قطـــاع الخدمات 
التنميـــة  مجلـــس  فـــي  الماليـــة 
االقتصاديـــة البحريـــن دالل بوحجـــي 
التـــي  المتســـارعة  للتغييـــرات  “نظـــًرا 
عبـــر  المبتكـــرة  التقنيـــات  تحدثهـــا 
القطاعـــات االقتصاديـــة حـــول العالم، 
فـــإن االســـتثمار فـــي االبتـــكار يعتبـــر 

عامـــل تمكيـــن ومحرك رئيســـي للنمو 
االقتصـــادي. ويوفر النهـــج التنظيمي 
المتطـــور فـــي البحريـــن بيئـــة جذابـــة 
لشـــركات التكنولوجيـــا الماليـــة التـــي 
اقتصـــاد  مـــن  لاســـتفادة  تطمـــح 
المملكـــة المـــرن، ومـــن توافـــر القـــوى 
العاملـــة المحليـــة الماهـــرة، وبيئة هي 
مـــن  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  األقـــل 
يســـعدنا  التشـــغيلية.  الكلفـــة  حيـــث 
 ”FinTech Fasset“ الترحيب بشـــركة
فـــي البحريـــن ونتطلع إلـــى الترحيب 
التكنولوجيـــا  شـــركات  مـــن  بالعديـــد 

المالية في المستقبل القريب”.
Fin� فـــي  المنتجـــات  مديـــر  “وقـــال 
الديـــن  زيـــن  عزيـــز   ،”Tech Fasset
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  “نشـــكر 

فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
البحريـــن على دعمهما المتواصل. لقد 
عـــزز مصـــرف البحرين المركـــزي بيئة 
فريدة وداعمة للشـــركات الناشئة في 
المنطقـــة لتزدهـــر وتؤســـس شـــركات 
المســـتقبل. إن موافقـــة  فـــي  مؤثـــرة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي على هذا 
التفويـــض لهو خير دليـــل على التقدم 
Ethere� “الذي أحرزه مجتمع مطوري 

um” لكسب ثقة المنظمات التشريعية 
فـــي جميـــع أنحاء العالـــم. عاوة على 
ذلك، فهي شـــهادة على الروح الرائدة 
والمؤيـــدة لابتـــكار فـــي البحريـــن، إذ 
ُتمنح الفرصـــة ألفكار معالجة القضايا 
األكثـــر إلحاًحـــا فـــي العالم بنـــاًء على 

أحدث التقنيات”.

دوالر ــون  ــيـ ــلـ ــريـ تـ  15 ــا  ــه ــت ــم ــي ق ــوة  ــ ــج ــ ف ــد  ــ ــس ــ وي ــن”..  ــ ــي ــ ــش ــ ت ــوك  ــ ــل ــ ــب ــ “ال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــر  ــبـ عـ

البحرين ُتفوِّض “Fasset Fintech” الختبار الحلول الرقمية لألصول الثابتة

الشعلة: دعم “الصغيرة والمتوسطة” حتمي لتسريع تعافي االقتصاد العالمي
“كــــورونــــا” بـــفـــتـــرة  اآلن  حـــتـــى  ــاع  ــطـ ــقـ الـ ــي  ــ ف دوالر  تـــريـــلـــيـــونـــات   10 ــخ  ــ ض

أكد رئيس االتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو( عبدالنبي 
الشــعلة أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل 95 % مــن جميــع الشــركات فــي العالم، 
وهــذا هــو المــكان الــذي يعمل فيه غالبية النــاس في العالم. وأضاف أن هذه المؤسســات تعد 
شريان الحياة لالقتصاد العالمي، ودعم استدامتها وقوتها والقدرة على الصمود عنصر مهم 

في سياسة العمالة والتماسك االجتماعي والنمو األكثر شموال.

وأشـــار الشـــعلة إلى أنه لضمان إسهامها في نمو 
االقتصـــاد الوطني واإلقليمـــي والعالمي، يتعين 
علينا االستمرار في مواجهة التحديات الرئيسة 
الثاثـــة التي تواجهها هذه المؤسســـات بشـــكل 
رئيـــس: الحصول علـــى التمويـــل واالفتقار إلى 
الخبـــرة والحواجـــز التـــي تعترض التجـــارة عبر 

الحدود.
وأضـــاف “من المهم للغايـــة للتعافي االقتصادي 
العالمي السريع، أن تكون هناك تدابير دعم تعمل 
بشـــكل كامل للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية”.
قطـــاع  كان  العالـــم،  بقيـــة  غـــرار  “علـــى  وتابـــع 
فـــي دول  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
مـــن  تضـــررا  القطاعـــات  أكثـــر  هـــو  الخليـــج 
جـــراء تبعـــات جائحـــة كورونـــا، إذ تمثـــل هـــذه 
المؤسســـات أكثـــر مـــن 98 % مـــن إجمالي عدد 
الشـــركات العاملة في المنطقة، كما تساهم هذه 
المؤسسات في بعض دول الخليج بنحو 52 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي”.
وأضاف الشـــعلة يتعين إعادة تشكيل قطاعات 
كاملـــة، مثـــل الضيافـــة واألغذية والمشـــروبات 
والترفيه والســـياحة والســـفر، إن لـــم يتم إعادة 
اختراعهـــا بالكامـــل. وتشـــكل هـــذه القطاعـــات 
قاعـــدة مهمـــة القتصـــاد هـــذه المنطقـــة ويجب 

عليها أن تشهد “حقائق جديدة”.
وكان الشـــعلة قـــد افتتـــح الجلســـة االفتتاحيـــة 
العالمـــي  لاتحـــاد  األولـــى  الدوليـــة  للنـــدوة 
لمنظمـــات المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
)اليونيســـمو(، بالتعـــاون مع جمعية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة عـــن طريـــق 
تطبيـــق )الـــزووم( أمـــس، إذ كان عنـــوان الندوة 
“إعادة فتح األسواق العالمية والفرص المتاحة 
األعمـــال  رواد  الســـيما  األعمـــال”  ألصحـــاب 
وأصحـــاب المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وأدار النـــدوة المنســـق العام التحاد اليونيســـمو 
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

البحرينية مدير الندوة عبدالحسن الديري.
وقـــال الشـــعلة فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة للندوة: 
إن اليونيســـمو تـــم تشـــكيله مـــن قبل عـــدد من 
فـــي  والخبـــراء  التنفيذييـــن  المســـؤولين  كبـــار 

مجاالت ريـــادة األعمال والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، ويمثلـــون 6 قارات فـــي العالم، إذ 
جاء اســـتجابة للحاجة إلى إنشاء منصة دولية 
لتحقيـــق العديد من األهداف الحيوية، موضًحا 
أن الهـــدف األول هو المســـاهمة في تطوير بيئة 
مواتية لقطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
حول العالم، والثانـــي العمل على إيصال صوت 
وتطلعـــات رواد األعمـــال وأصحـــاب المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة إلى قـــادة الدولة وصناع 
القرار حول العالم من خال القنوات الرســـمية، 
ممثلة بمختلف المنظمات الدولية التابعة لألمم 

المتحدة والمنظمات المتخصصة األخرى.
وقال “إن االقتصاد العالمي تعرض لضربة كبيرة 
مـــن جائحـــة فيـــروس كورونـــا منذ بدايـــة العام 
الجـــاري، ونأمل أن يكون األســـوأ قد انتهى وأن 
التعافي الســـريع في طريقه من أســـوأ انكماش 

عالمي منذ ثاثينات القرن الماضي”.
وأضـــاف الشـــعلة “مـــع مراعـــاة تدابيـــر التباعـــد 
االجتماعـــي، ومـــع التـــزام الحـــذر والخـــوف من 
موجة أخـــرى من الوباء ومـــا يقابله من إغاق، 
فـــإن االقتصـــادات العالمية بدأت تفتـــح أبوابها 
تدريجًيـــا أمام األعمـــال التجارية، بعـــد إغاقها 

لفترات طويلة ومؤلمة”.

خلق بيئة إيجابية للتعافي السريع 

وأشـــار إلـــى أنـــه وعلـــى الرغـــم مـــن أننـــا ربما ال 
نـــزال بعيديـــن عن العودة إلى الحيـــاة الطبيعية 
الكاملة، إال أننا نشعر بالتشجيع إزاء المستويات 
القياســـية للتحفيز المالـــي، إذ يبلغ الدعم المالي 
العالمـــي اآلن أكثـــر مـــن 10 تريليونـــات دوالر، 
إضافـــة إلى اســـتمرار انخفـــاض أســـعار الفائدة 
واستمرار انخفاض التضخم، وكل هذه العوامل 
تخلق بيئة إيجابية للتعافي الســـريع ولكي تبدأ 

االقتصادات في الخروج من اإلغاق.
وأضـــاف عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن األخبـــار عـــن 
تطويـــر اللقاح واعدة، ومع ذلـــك ال يمكن القول 
إن دعـــم السياســـات اإلضافية يمكـــن أن يؤدي 

إلى استئناف أسرع للنشاط االقتصادي.
وتابع الشعلة “ثمة استنتاج آخر مفروغ منه هو 
أنـــه ال يمكن تحقيق انتعـــاش اقتصادي حقيقي 

وكبيـــر دون إعطـــاء األولويـــة القصـــوى لقطـــاع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، ومن دون 
بقـــاء ونمو هذه المؤسســـات ال يمكن اســـتعادة 

صحة االقتصاد العالمي”.
بدورهـــا، تحدثت وكيل شـــؤون التجارة بوزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة إيمان الدوســـري 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس  عـــن 
وتقويـــة  لتعزيـــز  يهـــدف  الـــذي  والمتوســـطة، 
لزيـــادة  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والعالميـــة،  المحليـــة  الســـوق  فـــي  تنافســـيتها 
إضافة إلى رفع مســـاهمة هذه المؤسســـات في 
الناتـــج المحلي اإلجمالي بنســـبة 40 %، وزيادة 
صادراتهـــا إلـــى نســـبة 20 % وخلـــق مزيـــد مـــن 

فرص العمل للمواطنين.
البحريـــن قدمـــت  إلـــى أن صـــادرات  وأشـــارت 
منذ تأسيســـها أكثـــر من 46 مليـــون دوالر لدعم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  صـــادرات 

الوطنية.
إلـــى ذلك، قـــال نائب الرئيـــس التنفيـــذي لغرفة 
البحرين عبدهللا السادة “إن االقتصاد البحريني 
قطـــاع  علـــى  يعتمـــد  المنطقـــة  دول  وجميـــع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل هذه 
نحـــو 98 % من إجمالي عدد الشـــركات العاملة 
في البحرين، وتتراوح النســـب فـــي دول العالم 

ما بين 90 و95 %”.

6 آالف فلبيني يعملونفي البحرين

وقال مستشـــار الرئيس لريادة األعمـــال في الفلبين 
مـــن   % 99.6 مـــا نســـبته  “إن  جـــوي كونسيبشـــين 
هـــي  الفلبيـــن  فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  إجمالـــي 
والمتناهيـــة  والصغيـــرة  المتوســـطة  للمؤسســـات 
الصغر، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر منها ما 
نســـبته 95 % تقريًبا”. وأضاف أن هنالك العديد من 
المواطنين في الفلبين يســـافرون للعمل في الخارج 
ومنهـــا البحريـــن، ويعمل فـــي البحرين مـــن الجالية 
الفلبينية نحو 6 آالف نســـمة. وأشـــار إلى أن 1.5 % 
من الشركات العاملة في الفلبين هي لشركات كبيرة 

وشركات ضخمة والتي تتحكم في االقتصاد.

“رجال األعمال” تشيد بالتوجيهات السامية وقرارات الحكومة
نت جمعية رجال األعمال البحرينية  ثمَّ
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل 
البـــاد حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة  بتوحيد 
الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة تداعيات 
اعتزازهـــا  مؤكـــدًة  كورونـــا،  جائحـــة 
بالدعـــم الكبيـــر والامحـــدود مـــن لدن 
جالـــة الملـــك؛ للحـــد مـــن التداعيـــات 
الســـلبية للجائحـــة علـــى بيئـــة العمـــل 
والواقع المعيشـــي للمواطنين وضمان 

اســـتدامة النشـــاط االقتصادي بشـــكل 
طبيعي؛ حرًصا علـــى تلبية احتياجات 

وتطلعات المواطنين الكرام. 
 وأشـــاد رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 
البحرينيـــة، خالـــد  الزيانـــي، بالقرارات 
الحكيمة والشجاعة للحكومة الموقرة 
االعتياديـــة  الجلســـة  فـــي  الصـــادرة 
لمجلس الوزراء التي انعقدت برئاســـة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بتكفل الحكومـــة بدفع 50 
% مـــن رواتـــب البحرينييـــن المؤّمـــن 
عليهـــم في القطاع الخـــاص للقطاعات 
األكثـــر تضرًرا لمـــدة ثاثة أشـــهر بدًءا 
مـــن أكتوبـــر 2020، وإعفاء المنشـــئات 
والمرفقات الســـياحية من دفع رســـوم 
الســـياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء 
مـــن أكتوبـــر 2020. وأضـــاف “من دون 
شـــك، تخفظ هـــذه القرارات اســـتقرار 

الســـوق واســـتدامة المشـــاركة الفعالة 
للقطـــاع الخـــاص فـــي تعزيز المســـيرة 

التنموية الشاملة بالباد “.

المنامة ـ رجال األعمال البحرينية المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 9.5 
مليون سهم بمليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
بقيمة  سهم،  مليون   9.48 البحرين 
دينار،  مليون   1.02 قدرها  إجمالية 
تم تنفيذها من خالل 105 صفقات، 
تعامالتهم على  المستثمرون  إذ ركز 
ــتــي بلغت  ــنــوك، ال ــب أســهــم قــطــاع ال
قيمة أسهمه المتداولة 400.43 ألف 
من   %  39.15 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيـمة 
قدرها 3.91 مليون سهم، تم تنفيذها 

عبر 44 صفقة.

خالد الزياني

دالل بوحجي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  رقم   125761  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة النوربرايت التجارية ش.ش.و
لمالكها النور للمالحة لوجستيكس ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / ghulam nabi butt  باعتبــاره المصفــي القانونــي ل شــركة النوربرايــت 

التجارية ش.ش.و لمالكها النور للمالحة لوجستيكس ذ.م.م
،المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد  بموجــب القيــد رقــم 108476 ،طالبا إشــهار 

إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري،
و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001

التاريخ:27/ سبتمبر/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020       -   134674    طلب رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم  التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى االدارة خالل  خمســة عشــر يوما من تاريخ االعالن  

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه..
رقم السجل: 66314-5

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل ٕاعالن رقم --- لسنة 2020

 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
 شركة عازاد العقارية شركة تضامن بحرينيه

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / - MUHAMMAD AKHTAR-باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة عازاد 
العقاريــة شــركة تضامــن بحرينيــه ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب 
القيد رقم 131341، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 

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

سجل تجاري رقم 1-118151 

بنــاء علــى قرارالمالــك لشــركة بيوتــي لونــج العالمية للتجميــل ش.ش.و لمالكها باقر بــن محمد بن 
حســن المحســن ، المســجلة عل قيد رقم 1-118151، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / 

باقر بن محمد بن حسن المحسن مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي: 973+ 33101131

bebo123@gmail.com

تاريخ: ٢٩-٩-٢٠٢٠
CR2020 - 136311 اعالن رقم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد زيــد ماهــر محمــد داود عريقــات بطلــب تحويــل / المحــالت 
التجارية التالية الى السيد / السيدة ظبية راشد عبدهللا العشار

، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 1-85992
التاريخ : 28/09/2020 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة دربار لإلدارة ش.ش.و

 لمالكها خالد توفيق العلوي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة دربــار لــإلدارة ش.ش.و  لمالكهــا خالــد توفيــق العلــوي، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-85992 ، طالبين تغيير االســم التجــاري من دربار 
لــإلدارة ش.ش.و  لمالكهــا خالد توفيق العلوي إلى شــركة دربار العقارية ش.ش.و  

لمالكها خالد توفيق العلوي  
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحالت
برمجةHD + تركيب

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact 17166800  or  mtqos.hr@mtq.com.sg

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

PINK SADAF CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM
AL BUROOJ SUPPER MARKET has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM

GOLDEN MOTOR DENTING & PAINTING has a vacancy for the occupation of 
 AUTOMOBILES MECHANIC ,

 suitably qualified applicants can contact 17404020  or  INFO@GOLDEN-MOTOR.COM
ALFAROOQ GENTS SALON has a vacancy for the occupation of  

BARBER-HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact 39339792  or  JASSIM.KHALIFA@SULB.COM.BH

Nature Saloon Co - Partnership has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM
WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17623723  or  mcsc@mcscwll.com
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL has a vacancy for the occupation of  
CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17736773  or  ALIHASSAN@AVIHC.COM
Al Awan Mecanical Work Shop has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17773759  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM

Uni Care International Construction has a vacancy for the occupation of  
CLEANER ,

 suitably qualified applicants can contact 17292626  or  nicaeint@batelco.com.bh
MARMARA ISTANBOL RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM

ARYAF RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36677905  or  AWN_SALEH89@YAHOO.COM
RATAN 87 Sale of second-hand goods has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM

LOVLIY CENTRE READY MADE DRESSES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM
Romans style trade of clothing has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33300073  or  NAWAL224422@ICLOUD.COM

Titanium Aluminium has a vacancy for the occupation of 
 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39089018  or  AL.7ADDAD@HOTMAIL.COM
I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Kababbi Grills has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39929977  or  LAWHASSANI@GMAIL.COM
Sniper Racing Garage has a vacancy for the occupation of 

 CASHIER , 
suitably qualified applicants can contact 39962828  or  NOORALDNYA76@GMAIL.COM

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN(DECOR) ,

 suitably qualified applicants can contact 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM
Promag Technical Services W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

SAFETY OFFICER , 
suitably qualified applicants can contact 17713866  or  febin@promagbahrain.com

TTSJV WLL has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17686801  or  INTAI.OH@SAMSUNG.COM
VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

PROJECTS COORDINATOR , 
suitably qualified applicants can contact 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

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

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

FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17772900
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

AL SAIE PALACE CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY , 

suitably qualified applicants can contact 39690094  or  ALSAIETRADINGS@YAHOO.COM
AL OSRA RESTAURANT W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17240098  or  alosrarestaurant.hoora@gmail.com

AL SARAYA SWEET has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33111533  or  ALSARAYASWEETS63@GMAIL.COM
AL SADAQA CARGO has a vacancy for the occupation of  

DRIVER(HEAVY VEHICLE) , 
suitably qualified applicants can contact 17735363  or  alsadaqa112019@gmail.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-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

BIN HAMADA CAFETERIA has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17780622  or  EKTHISAS2020@GMAIL.COM
URBASER BAHRAIN CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

MOHAMED ALI  ABDULLA   ALASHEERI / SAEED / 9871 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com
SGS NEAR EAST FZCO (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 39537012  or  salah.aboobidah@sgs.com

Welldone yosif tyres has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 36303304  or  WLDONECONT@GMAIL.COM
APYSSINIA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 33337747  or  SADEQ.HOHSEN@GMAIL.COM

POWER TECH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of
 ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com
AL KAHF GLASS has a vacancy for the occupation of  

SALES MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17243665  or  MZAYA@HOTMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 
suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
POWER TECH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
NHALA VEGETABLES & FRUITS has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39612999  or  MAH_M999@HOTMAIL.COM

Neum trading has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM
CHICAGO JEWELLERYS has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17229517  or  chicago_jewell@yahoo.com

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

suitably qualified applicants can contact 17228700  or  Santinath33337097@gmail.com
NASS FOODS has a vacancy for the occupation of  

SALES EXCUTIVE , 
suitably qualified applicants can contact 17725522  or  yousif@aanass.net
ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17700356  or  TAHA@MODERNBAH.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

AL NAIZAK LOGISTIC SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER(HEAVY TRUCK) , 

suitably qualified applicants can contact 66673333  or  ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM
NEW ALMUGHAL MECHANICAL WORKSHOP has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17491570  or  almghalpk@yahoo.com

GHAZI  KHEEL RECLAMATION CONSSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM
Heaven Harvests Foodstuff has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17794527  or  AMEEREXI@YAHOO.COM

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM
PINK SADAF CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM

HIGH WAVES MARINE SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 OFFICER(NAVIGATION) ,

 suitably qualified applicants can contact 39435598  or  SAJJADAWAN8366@GMAIL.COM
POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of  

MECHANICAL FITTER , 
suitably qualified applicants can contact 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

RIGGER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

LINNAS MEDICAL CENTER W L L has a vacancy for the occupation of  
DENTIST(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 33316327  or  linnasmedical@yahoo.com
Real Value Contracting WLL has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM

Egyptian Jellabiyati has a vacancy for the occupation of  
SALES MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 34009411  or  HANDIALQATTAN@GMAIL.COM
Omar Banafea Oud Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Pak Asia Contracting has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33651310  or  AZHARZAHOOR56@GMAIL.COM
VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

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

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

INSPECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) ,
 suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

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

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

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17250627  or  admin01@kameshki.com
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 36428158  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM
AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

JANAT ALKHULD MARKET0 has a vacancy for the occupation of
  WORKER(SALES) , 

suitably qualified applicants can contact 17252502  or  SAYEDWOOD@GMAIL.COM
ALGHARBI AUTO SPARE PARTS has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17650248  or  SAYANTH66@GMAIL.COM

AHMED ABBAS KADHIM has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH
ABDULHADI ALAFOO WLL has a vacancy for the occupation of  

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

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

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  

POLISHER(METAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com

MANZAL ALUMINUM FACTORY has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17874244  or  almanil5@gmail.com
AL MEABAD WOODEN WORK has a vacancy for the occupation of 

 PAINTER , 
suitably qualified applicants can contact 39656080  or  Malmabad@gmail.com

LAYAN COLD STORE has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 17341512  or  SUODLAYAN@GMAIL.COM
MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
UPHOLSTERER , 

suitably qualified applicants can contact 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH
AL MUBASHIR DOCUMENT CLEARANCE has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17270026  or  MULLAABDEALI7865253@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) , 
suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

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

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

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

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l has a vacancy for the occupation of  
CLEANER , 

suitably qualified applicants can contact 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com
I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of  

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH
LOAY SALON has a vacancy for the occupation of 

 BARBER , 
suitably qualified applicants can contact 39176022  or  umhussain2002@hotmail.com

AL WAFAR  TRADING EST has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34593306  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM
ASHKAL BOUTIQUE has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17290452  or  roopambahrain@yahoo.com

SALMAN TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 MASON , 

suitably qualified applicants can contact 39635242  or  SALMANTOWERS@GMAIL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

 suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
ABU AL QASSIMI RESTAURANT has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39841558  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM
ROQITT MARKETING & TRADING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17473163  or  CHISHTEE1@HOTMAIL.COM

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. has a vacancy for 
the occupation of  ADVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM
WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH has a vacancy for the 

occupation of  SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM
LEOTECH TRADING CO. WLL has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN(MAINTENANCE) , 
suitably qualified applicants can contact 17660891  or  HARISINCHN@GMAIL.COM

Nexcel Computer Solutions W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE , 

suitably qualified applicants can contact 17311036  or  AMNA@NEXCEL.me
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of

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

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l has a vacancy for the occupation of
  WAITER (RESTURANTS) , 

suitably qualified applicants can contact 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM
PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM
NAIBTECH Industrial Services Company S.P.C. has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33220131  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM

NB Trading has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM
BLACK BOX ENTERTAINMENTS PLUS CO. W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 OFFICE HELPER , 
suitably qualified applicants can contact 39529961  or  KPCONSULTING2000@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17830801  or  ABBAS@RAMSIS.COM.BH
JASIM MARHOON CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17692004  or  JASSIM-M-C@HOTMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of
  STEEL FABRICATOR , 

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

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

CARPENTER(CONSTRUCTION) , 
suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM

SAEED MUSTAFA AHMED has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39656180  or  AHMEDTAWEELP@GMAIL.COM
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
ALAMANA FURNITURE has a vacancy for the occupation of  

MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 39675800  or  JASIM1@BATELCO.COM.BH

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

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

HASAN EBRAHIM MOHAMED ALI EDHRABOH(ARNOOP/8926) has a vacancy for the 
occupation of  FISHERMAN , 

suitably qualified applicants can contact 34199550  or  HASSAN500101817@GMAIL.COM
AL-HULAIBI HEAVY TRANSPORT CO. (PARTNERSHIP) has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17725896  or  SWEETS11654@GMAIL.COM

ALAMANA FURNITURE has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39675800  or  JASIM1@BATELCO.COM.BH
MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  CRANE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17708888  or  lmra@mmetc.com
NATIONAL SHIPPING AGENCY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

OFFICE ASSISTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17540012  or  ALSHARIF@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
SEVEN HILLS SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L has a vacancy for the occupation of  
CARPENTER(FURNITURE) , 

suitably qualified applicants can contact 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com
NATIONAL CONTRACTING CO LTD. has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact 17700024  or  R.M14@HOTMAIL.COM

AL RAYHANATAIN CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33137449  or  DIAR.BFD@HOTMAIL.COM
German Quality Contracting has a vacancy for the occupation of  

CLERK , 
suitably qualified applicants can contact 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com

AMIT CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM
ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation of  

UPHOLSTERER , 
suitably qualified applicants can contact 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH

CITY CORNER CAFTERIA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33549579  or  CRS68882@HOTMAIL.COM

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

 suitably qualified applicants can contact 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) ,
 suitably qualified applicants can contact 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM
ABU NABEEL CARPET has a vacancy for the occupation of 

 WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 680268

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

suitably qualified applicants can contact 33389899  or  MISBARBH@YAHOO.COM
FILE CONSTSRUCTION has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH

HONEY CONSTRUCTION EST has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17262099  or  Jassimalsubait@gmail.com
RUMAN VEGETABLES & FRUITS EMPORT & EXPORT has a vacancy for the occupation 

of  LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17640554  or  alisami208@gmail.com
AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME
White flowers Furniture has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 35592884  or  KADOAMSS@HOTMAIL.COM

ANWAAR AL SADIQ CAR SERVICES has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN ,

 suitably qualified applicants can contact 36780078  or  ANMAR-PC@HOTMAIL.COM
AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

WORKER(CONSTRUCTION) , 
suitably qualified applicants can contact 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17231465  or  MACRO3@LSCNS.COM
USMANS TOWERS CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM

SGM TRADING CO WLL has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33335079  or  malaika_iQ@yahoo.com
ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L has a vacancy for the occupation of  

COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17749111  or  info@elitetechno.com

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

 suitably qualified applicants can contact 32202880  or  alsaeed4@aol.com
ALBARAKA LOGISTIC has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

EARTH & SPACE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33159070  or  CITYGATEDOC@GMAIL.COM
Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

Future Power Switchgear Factory Co. SPC Owned by Chambattukuzhi has a vacancy for 
the occupation of  SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 17670840  or  FUTUREWLL.BH@GMAIL.COM
Raju Bhai Restaurant has a vacancy for the occupation of  

WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
AHMED MANSOOR ALAALI has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  CARPENTER 

(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.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
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS has a vacancy for the occupation 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17701900  or  hrd@arcal.biz
Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C has a vacancy for the occupation of  

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

Madan abbas hasan albanbili has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 39991305  or  MADANALBANBILI@GMAIL.COM
ALHASSANAIN B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER , 
suitably qualified applicants can contact 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

MICRO CENTER S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 SYSTEM ANALYST , 

suitably qualified applicants can contact 17262535  or  MICROCEN@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

ALMOEEN CAFETERIA . has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17640904  or  RAALAALI@GMAIL.COM
ISMCO COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD , 
suitably qualified applicants can contact 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

CLEANER , 
suitably qualified applicants can contact 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A has a vacancy 
for the occupation of  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) , 

suitably qualified applicants can contact 66370888
AL NOOR PHARMACY has a vacancy for the occupation of  

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

Green Corner Market has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39643189  or  info@awtadi.com
German Quality Contracting has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com

ALMAWATNEEN WORKSHOP has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17227838  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM
EHAB HOTEL AND RESTAURANT SUPPLIES W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 36172313  or  HOBS07@gmail.com

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM
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حذرت من األطماع التوسعية.. وطالبت بوضح حد للتدخالت في الشؤون العربية

اإلمارات: هناك دول تغذي الفتنة في المنطقة

عبر وزيـــر الخارجية اإلماراتي الشـــيخ 
أمـــس  نهيـــان،  آل  زايـــد  بـــن  عبـــدهللا 
الثالثـــاء، عـــن رفـــض بـــالده التدخالت 
الخارجية في الشـــؤون العربية، مشيرا 
إلـــى أن هنـــاك دوال تغـــذي الفتنـــة فـــي 

المنطقة.
وقال الشيخ عبدهللا بن زايد، في كلمة 
أمـــام الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة 
“أثبتـــت الشـــهور الماضيـــة أن مواجهـــة 
تحـــركا  تتطلـــب  العالميـــة  التهديـــدات 
حكيمـــة  وقيـــادات  مشـــتركا  جماعيـــا 
لصياغة اســـتجابة دولية متسقة تعالج 

كافة تداعيات هذه التهديدات”.
وشـــدد على أن بالده “ســـتواصل العمل 
والدولييـــن  اإلقليمييـــن  الشـــركاء  مـــع 
إلحـــالل األمن واالســـتقرار مع الحرص 

على مبادرة الدول المتضررة”.
وأضـــاف أن “حـــل األزمـــات خاصة في 
المنطقـــة العربيـــة يتطلـــب موقفا عربيا 
موحدا يرفض انتهاك السيادة والتدخل 
فـــي الشـــؤون للداخلية للدول ويســـعى 
بقيـــادة  سياســـية  لحلـــول  للتوصـــل 
األمـــم المتحدة مـــع معالجـــة تهديدات 
الجماعـــات اإلرهابيـــة مثـــل الحوثييـــن 

وداعش والقاعدة واإلخوان”.
اإلمـــارات  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وذكـــر 
“حـــذرت مرارا مـــن األطماع التوســـعية 
للدول اإلقليمية في المنطقة، وناشـــدنا 
لهـــذه  حـــد  لوضـــع  الدولـــي  المجتمـــع 
يمولهـــا..  مـــن  ومحاســـبة  التدخـــالت 
اليمن وســـوريا وليبيـــا والعراق وغيرها 

مرتبطـــة بالتدخـــالت الفجة في الشـــأن 
العـــام من قبـــل دول تحمل فتيل الفتنة 
أو ذات أوهـــام تاريخيـــة إلعـــادة بســـط 

السيطرة واالستعمار على المنطقة”.
وتحـــدث الشـــيخ عبد هللا بـــن زايد عن 
األوضـــاع في عـــدد مـــن دول المنطقة، 
حيث قـــال إنه “يمكن إعادة االســـتقرار 
لليمن خاصـــة وأن المناخ الحالي يمكن 
أن يكون مناسبا للتوصل لوقف إطالق 
نـــار شـــامل ولحل سياســـي دائـــم تحت 

رعاية األمم المتحدة”.
وأردف قائـــال “تدعـــم بـــالدي النـــداءات 
المتكـــررة لوقف إطالق النـــار في ليبيا، 
وندعو جميع األطراف لاللتزام بالعملية 
السياســـية تحت رعايـــة األمم المتحدة 

والبناء على مخرجات برلين”.
وزيـــر  قـــال  الســـوري،  الشـــأن  وفـــي 
بـــالدي  “تطالـــب  الخارجيـــة اإلماراتـــي 
بوقـــف التدخـــالت األجنبية في الشـــأن 
الســـوري، ونحذر من عواقبها الخطيرة 
علـــى وحـــدة ســـوريا واألمـــن العربـــي.. 
العملية السياســـية هي السبيل الوحيد 

إلنهاء األزمة”.
الســـودان  دعـــم  ينبغـــي  “كمـــا  وتابـــع 
أي  ومنـــع  اقتصاديـــا  ومســـاعدته 
أو  الداخليـــة  شـــؤونه  فـــي  تدخـــالت 
السماح للجماعات المتطرفة باستغالل 
الســـودان  أمـــن  لتهديـــد  األوضـــاع 

والمنطقة”.
وأضـــاف “هـــذا وتبقـــى الدعـــوة إلقامة 

 67 حـــدود  علـــى  فلســـطينية  دولـــة 
وعاصمتها قدس الشـــرقية بما يتوافق 
ثابتـــا..  مطلبـــا  الدوليـــة  القـــرارات  مـــع 
الشـــعب  دعـــم  اتجـــاه  راســـخ  موقفنـــا 
الفلســـطيني وتحقيـــق حـــل الدولتين.. 
سنسعى ألن تفتح معاهدة السالم آفاقا 
جديـــدة وواقعـــا أفضـــل مـــن الحـــروب 

والفقر”.
وزيـــر  قـــال  إيـــران،  يخـــص  وفيمـــا 
الخارجيـــة اإلماراتـــي “نتطلـــع إلـــى أن 
مبـــادئ حســـن  باحتـــرام  إيـــران  تقـــوم 
الجـــوار، وأن تلتـــزم بقـــرارات مجلـــس 
األمـــن عبـــر توقفها عـــن تطويـــر برامج 
وتســـليح  الباليســـتية  الصواريـــخ 

الجماعات اإلرهابية”.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دبي ـ وكاالت

لجهـــود  دعمـــه  العربـــي  البرلمـــان  أعلـــن 
المملكـــة العربية الســـعودية فـــي مكافحة 
اإلرهـــاب، وذلك على خلفية نجاح رئاســـة 
المخططـــات  إفشـــال  فـــي  الدولـــة  أمـــن 
اإلرهابيـــة لخاليا إيـــران. وطالب البرلمان 
المجتمـــع الدولـــي باتخـــاذ موقـــف حـــازم 

تجاه السياسات العدوانية والتخريبية للنظام اإليراني في المنطقة.
ـــلمي رئيس البرلمـــان العربي، دعم البرلمان   وأكد الدكتور مشـــعل بن فهم السُّ
العربي الكامل للجهود التي تقوم بها الســـعودية في حربها ضد قوى اإلرهاب 
وداعميـــه بالمال والســـالح والتدريـــب في ضوء ما أعلنته رئاســـة أمن الدولة 
في الســـعودية باإلطاحـــة بخلية إرهابيـــة تلقى عناصرها تدريبات عســـكرية 
وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران من ضمنها طرق وأســـاليب 
صناعـــة المتفجرات، فضالً عن ضبط كمية من األســـلحة والمتفجرات مخبأة 
في موقعين للخلية اإلرهابية. وكشـــف رئيس البرلمان العربي أن ما جاء في 
بيان رئاســـة أمن الدولة الســـعودية بشـــأن ضلوع النظام اإليراني في تدريب 
وتســـليح عناصر هذه الخلية اإلرهابية، يؤكد مجدًدا للعالم أجمع نهج النظام 
اإليراني في دعم وتدريب التنظيمات اإلرهابية في المنطقة، مطالًبا المجتمع 
الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام اإليراني لوقف سياســـاته العدوانية 
والتخريبيـــة التي تســـتهدف زعزعة األمن واالســـتقرار فـــي العالم العربي من 
خـــالل دعم اإلرهـــاب وزرع الخاليا النائمة التي تخطط لنشـــر العنف والدمار 

والتخريب في المنطقة.

البرلمان العربي يدعم جهود 
السعودية لدحر اإلرهاب

جنيف ـ أ ف ب

اعتبـــر المدير العـــام لمنظمة الصحة 
أبـــدا  العالميـــة “أن األوان ال يفـــوت 
لتغييـــر األمـــور” فـــي وقـــت حصـــد 
أرواح  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
أكثـــر مـــن مليـــون شـــخص ويصيب 
فـــي األســـبوع  مـــن مليونيـــن  أكثـــر 

الواحد.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
الـــذي يديـــر حملـــة مكافحـــة أســـوأ 
جائحة يشـــهدها العالم منذ قرن في 
مقال نشرته صحيفة “ذي اندبندنت” 
البريطانيـــة “األمثولـــة األهـــم تبقـــى 
هي نفســـها مهما كانت المرحلة التي 
بلغتهـــا الجائحة في بلد ما: ال يفوت 

األوان أبدا لتغيير مجرى األمور”.
ونشـــر هـــذا المقـــال االفتتاحي 

فـــي اليـــوم الذي ســـجلت 
فيـــه الوكالـــة األمميـــة 
الوفاة المليون جراء 

الوباء الذي بدأ انتشـــاره في الصين 
في ديســـمبر ليعم العالم بأســـره في 
غضون أشـــهر. وقد أصيب ما ال يقل 

من 33 مليونا بالفيروس.
شـــخص  مليـــون  “توفـــي  وأضـــاف 
بســـبب كوفيد - 19 فيما يعاني عدد 
أكبر بســـبب الجائحة”، مشـــددا على 
الســـرعة غيـــر المســـبوقة التي نجح 
فيهـــا العالـــم فـــي اعتمـــاد فحـــوص 
إلـــى  للتوصـــل  الصفـــوف  ورص 

لقاحات فعالة وآمنة.
وبدت الجائحة تحت السيطرة لفترة 
من الفترات في جزء كبير من العالم 
إال أنها بدأت اآلن تتفاقم مجددا مع 
عودة العجلة االقتصادية. وسجلت 
منظمة الصحة في األســـبوعين 
األخيريـــن عـــددا قياســـيا من 

اإلصابات بلغ 4 ماليين.

منظمة الصحة: الوقت لم يفت لمحاربة “كورونا”

عواصم ـ وكاالت

دخلـــت المعارك بين أذربيجـــان وأرمينيا، 
الثالثـــاء، يومهـــا الثالـــث علـــى التوالـــي؛ 
ناغورنـــي  إقليـــم  بشـــأن  النـــزاع  بســـبب 
كارابـــاخ الجبلي فـــي الدولـــة األذرية، مع 
اقتـــراب حصيلة القتلـــى المعلنة من 100 

شخص، من بينهم مدنيين.
الدفـــاع  وذكـــرت متحدثـــة باســـم وزارة 
تركيـــة   ”16 “إف  مقاتلـــة  أن  األرمينيـــة 
فـــوق   ”25 “ســـوخوي  طائـــرة  أســـقطت 
األراضـــي األرمينيـــة، أمـــس الثالثـــاء، ما 

أدى إلى مقتل قائدها.
وقالت المتحدثة شوشان ستيبانيان في 
منشـــور على صفحتها على “فيسبوك” إن 
الطائـــرة كانت في مهمة عســـكرية عندما 
ُأســـقطت. ونفت تركيا أن تكون أسقطت 
الطائـــرة، فـــي واقعـــة تأتـــي علـــى خلفية 
اســـتمرار المعـــارك فـــي إقليـــم ناغورنـــي 
كرابـــاخ بين أذربيجان التي تدعمها أنقرة 

وأرمينيا. وقال مدير اإلعالم في الرئاسة 
“ال صحـــة  ألتـــون  الديـــن  التركيـــة فخـــر 
إطالقا للمزاعم القائلة إن تركيا أســـقطت 
مقاتلـــة أرمينيـــة”، وأضاف “علـــى أرمينيا 
أن تنســـحب مـــن األراضـــي التـــي تحتلها 
بدل اللجوء إلى هذه الدعاية السخيفة”.

كذلك رفضت وزارة الدفاع في أذربيجان 
اتهامـــات يريفان، وقال متحدث باســـمها 
للصحافييـــن إن “هذه المعلومة هي كذبة 

أخـــرى للدعاية األرمينية”. وتتهم يريفان 
أنقرة بالتدخل في المعارك المستمرة بين 
بين أذربيجان وإقليـــم ناغورني كاراباخ، 
في أعنـــف جوالت الصراع منـــذ أكثر من 
ربع قـــرن. ومنـــذ األحد، تخـــوض القوات 
في ناغورني كاراباخ المدعومة سياســـيا 
أرمينيـــا،  مـــن  واقتصاديـــا  وعســـكريا 
هـــي  معـــارك  األذربيجانيـــة،  والقـــوات 

األعنف في المنطقة.

اتهمت أنقرة بإسقاط مقاتلتها “سوخوي 25”... وباكو تنفي
أرمينيا: أذربيجان توسع عدوانها بدعم تركي

دبي - العربية.نت

تستعد إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب لفـــرض عقوبـــات جديدة على 
إيـــران ســـتعزلها اقتصاديـــا عـــن العالم 
“بلومبيـــرغ”  وكالـــة  وفـــق  الخارجـــي، 

األميركية.
وتســـتهدف العقوبات أكثر من عشـــرة 
بنـــوك وتعطيـــل القطـــاع المالي إليران 

بالكامل.
وحســـب وكالة “بلومبيرغ” األميركية، 
فـــإن هذه العقوبات تهـــدف إلى إغالق 
إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، 
اإليرانيـــة  للحكومـــة  تســـمح  والتـــي 
تســـتهدف  كمـــا  اإليـــرادات،  بجنـــي 
إحباط وعد المرشـــح الديمقراطي جو 
بايـــدن والقاضي بالعـــودة إلى االتفاق 
النووي في حال فوزه في االنتخابات 

الرئاسية المقبلة.
والعقوبـــات األميركيـــة الجديـــدة على 

طهران “لفصـــل االقتصاد اإليراني عن 
العالـــم الخارجـــي” بحســـب مـــا نقلتـــه 
وكالة “بلومبيرغ” ستكون له تداعيات 
ليس على البنوك فحســـب، ولكن أيضا 
علـــى العامليـــن فـــي تحويـــل األموال، 
و “نظـــام الحوالـــة” غير الرســـمي الذي 

شاع استخدامه في إيران.
وســـتدرج اإلدارة حوالـــي 14 مصرفـــا 
الســـوداء،  القائمـــة  علـــى  إيـــران  فـــي 

وكانت هـــذه البنوك اســـتطاعت حتى 
القيـــود  بعـــض  مـــن  اإلفـــالت  اآلن، 

األميركية.
وقالـــت بلومبيـــرغ فـــي تعليقهـــا علـــى 
العقوبـــات المقترحة “إن هذه الخطوة 
ســـتؤدي فعليا إلـــى عزل إيـــران، التي 
سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات 
األخـــرى  التجـــارة  ومجـــاالت  النفـــط 

بسبب القيود األميركية”.

تعزلهــا اقتصادًيا عن العالــم الخارجي وفــق “بلومبيرغ”
واشنطن تدرس قائمة عقوبات جديدة ضد إيران

دبي ـ وكاالت

الشرعية،  اليمنية  الحكومة  جــددت 
اتــهــامــاتــهــا إليـــــران بــانــتــهــاك الــمــيــاه 
اإلقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة والـــصـــيـــد غير 

المشروع فيها.
اليمني،  السمكية  الثروة  وزير  وقال 
ــغـــريـــدات على  فــهــد كـــفـــايـــن، فـــي تـ
“إيـــران  “إن  تويتر:  بموقع  صفحته 
السيادة  على  صــارخ  بشكل  تعتدي 
اليمنية”، مشيرا إلى أن “أكثر من 40 
المياه  دخلت  إيرانية  صيد  سفينة 

اليمنية حول أرخبيل سقطرى”.
التي  االعتداءات  تكرر  كفاين،  وأكد 
اليمنية  الــمــيــاه  فــي  ــران  إيـ تمارسها 
وتقوم من خاللها بأعمالها التخريبية.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي 
ــدور  ــ ــام “الـ ــ لــلــوقــوف بـــحـــزم أمـ

تمارسه  ــذي  الـ التخريبي 
إيران في اليمن”.

كــمــا عــبــر عــن تطلعه 

إلى “مزيد من التنسيق بين الحكومة 
في  الشرعية  دعم  وتحالف  اليمنية 
صــد االنــتــهــاكــات اإليــرانــيــة وحماية 
البحرية  ــثــروات  وال البحرية  المياه 
له  تتعرض  الــذي  العبث  من  اليمنية 

والمتمثل بالصيد غير المشروع”.
ــي  ــدول واعــتــبــر “صــمــت الــمــجــتــمــع ال
الصارخة  اإليرانية  االنتهاكات  أمــام 
وإخــالال  انتقاصا  اليمنية  للسيادة 
والشرعية  المتحدة  األمـــم  بــمــبــادئ 

الدولية وسيادة الدول وأمنها”.
اليمنية اتهمت في  وكانت الحكومة 
باستخدام سفن  إيــران  وقت سابق، 
اليمنية؛  اإلقليمية  المياه  في  الصيد 
للتمويه وكغطاء لتهريب األسلحة 
ــيــســتــيــة  ــال ــب والـــــصـــــواريـــــخ ال
ــرة  ــيـ ــمـــسـ والــــــطــــــائــــــرات الـ

لميليشيا الحوثي.

حكومة اليمن: إيران تنتهك المياه اإلقليمية
كريت ـ وكاالت

أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
مايـــك بومبيـــو، أمس الثالثـــاء، أن 
الواليـــات المتحـــدة تدعـــم “بقـــوة” 
وتركيـــا،  اليونـــان  بيـــن  حـــوارا 
شـــمال  حلـــف  فـــي  “الحليفتيـــن 
األطلســـي”؛ إليجـــاد حـــل لنزاعهمـــا 
فـــي مناطق التنقيب عن مشـــتقات 

النفط في شرق المتوسط.
وقـــال وإلـــى جانبه رئيـــس الوزراء 
كرياكوس ميتسوتاكيس  اليوناني 
مـــن قاعـــدة بحريـــة لألطلســـي في 
ســـودا علـــى جزيـــرة كريـــت، خالل 
اليـــوم الثاني مـــن زيارتـــه لليونان: 
“ندعـــم بقـــوة الحـــوار بيـــن اليونان 
وتركيا، الحليفتين في حلف شمال 

علـــى  ونشـــجعهما  األطلســـي، 
العـــودة إلـــى المفاوضات 

حـــول هـــذه المســـائل 
بأسرع ما يمكن”.

ســـابق،  وقـــت  فـــي  قـــام،  بومبيـــو 
بجولـــة في قاعـــدة بحرية أميركية 
فـــي خليـــج ســـودا بجزيـــرة كريت 
جنوب اليونـــان، قبل أن يجتمع مع 
رئيـــس وزراء اليونـــان فـــي اليـــوم 

الثاني من زيارته للبالد.
وخـــالل الزيـــارة كان لبومبيو كلمة 
أوضـــح خاللهـــا أنه تـــم البحث في 
النـــزاع في ناغورنـــو كاراباخ، داعيا 
طرفـــي النـــزاع لوضـــع حـــد ألعمال 

العنف.
كمـــا أعلـــن دعـــم بـــالده “المباحثات 
بين اليونان وتركيا لحل نزاع شرق 
المتوســـط”، وقال: “نأمـــل بالتعاون 
بيـــن دول المتوســـط بخصـــوص 
الطاقـــة”. وقـــال “نعمـــل علـــى 
تعزيز العالقات العســـكرية 

مع أوروبا واليونان”.

بومبيو: ندعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا

مقتل 3 عناصر من 
الحرس الثوري

طهران ـ أ ف ب

قتل 3 عناصر من الحرس الثوري اإليراني أمس 
 - سيستان  محافظة  فــي  مجهولين  بــرصــاص 
بلوشستان بجنوب شرق البالد، بحسب وسائل 

إعالم رسمية.
بيان  عــن  نــقــال  لــأنــبــاء  “إرنــــا”  ــة  وأوردت وكــال
لــقــوات الباسيج  لــلــحــرس، “تــعــرضــت ســيــارتــان 
)التابعة للحرس( في مقاطعة نيكشهر العتداء 
من قبل ركاب سيارة من طراز بيجو 405” أثناء 
مرورهما على الطريق. وأفادت أن الهجوم أدى 
إلى مقتل 3 عناصر وإصابة رابع، مشيرة إلى أن 

هوية المعتدين هي قيد التحقيق.

وزير الخارجية اإلماراتي

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثالثاء، أن إسرائيل ال تستبعد توجيه ضربة استباقية  «
إلى إيران؛ لمنع تموضعها قرب الحدود الشمالية للبالد.

وجاء تصريح نتنياهو في كلمة ألقاها أثناء مراسم تأبينية رسمية أقيمت في المقبرة العسكرية على جبل  «
هرتسل في القدس، إلحياء ذكرى جنود الجيش الذين سقطوا في حرب “يوم الغفران” العام 1973.

وتعهد رئيس الوزراء ببذل كل جهد مستطاع للدفاع عن إسرائيل، مشددا على أنها قادرة على محاربة إيران. «

نتنياهو ال يستبعد توجيه ضربة استباقية إلى إيران

بنيامين نتنياهو

جانب من المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ العقوبات تهدف الى تقليص روابط إيران الشرعية مع العالم الخارجي

القدس المحتلة ـ وكاالت

رئيس البرلمان العربي
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قبل سنوات وبجلسة في مجلس سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء رعاه 
هللا وحفظه من كل شـــر وأعاده لبلده وأهله ســـالما غانًما، ســـأل سموه أحد الكتاب: 
لمـــاذا توقفت عـــن الكتابة مؤخًرا؟ وكان جواب الكاتب أنها ظروف خاصة بالعالقة 
مع الجريدة، فما كان من سموه حفظه هللا إال أن قال متأثًرا وبكل تشديد، ال تتوقف 
عـــن الكتابـــة مهما كانت الظروف والصعاب، أريـــدك أن تكتب وتعبر عن رأيك، ومن 
يومهـــا لـــم يتوقف الكاتب عـــن الكتابة معتًزا ومعتًدا بتلـــك النصيحة الصادقة ذات 
المغزى، والتي عبرت عن دعم ومســـاندة سموه للكتاب والصحافيين بكل الظروف 
التي أدت إلى هذا التقدم واالزدهار... والمواقف، ويشاركني بهذا الشعور كل كاتب 
وصحافي بحريني التقى بالقائد الرمز خليفة بن سلمان وأدرك مدى القدسية التي 
يوليها القائد ليس للصحافة فحسب بل للعمل بشكل عام، فهو ال يطيق وال يتحمل 
رؤية اإلنسان يتوقف عن العمل والعطاء ألي سبب من األسباب ورؤية سموه هذه 
مبنيـــة على الخبـــرة والتجربة والحنكة التي من خاللها بنى وأســـس ووضع قواعد 

التنمية بالبحرين، والتي ندين لها اليوم بكل هذا االزدهار.
ســـنوات طويلة وســـمو رئيس الوزراء على هذا النهج واألسلوب من العمل الدؤوب 
بدعـــم ومتابعة وحل كل ما يصادف المواطن من إشـــكاالت، باإلضافة إلى المتابعة 
اليومية لكل الشؤون االقتصادية والصحية واإلسكانية وكل القطاعات والخدمات 

المتعلقة بسير الحياة اليومية في البالد.
رجـــل الدولـــة بـــأي بلـــد ناجح يكتســـب مكانتـــه ومحبتـــه وهيبته ليس مـــن منصبه 
فحســـب، ولكن مما يقدمه لشـــعبه، وهذا ما يتجسد بشـــخصية سمو رئيس الوزراء 
الـــذي ال يملـــك وقته إال بقدر ما يمنحه منذ بداية الصباح حتى نهاية النهار، ال يترك 

شاردة أو واردة بشؤون الدولة والمواطنين إال وتكون ضمن عناياته.
خليفـــة بن ســـلمان رســـخ قواعد وأســـس الدولـــة الحديثـــة، ووضع بذلـــك البحرين 
بطريـــق اإلنجـــاز والتطور والبناء والتنمية وهو األســـلوب الذي تميـــز به منذ توليه 
المسؤولية من خالل تقديسه العمل واإلنجاز. إن أسلوب سموه بالعمل هو أسلوب 
المقتدر والحكيم والحازم عند الضرورة وهي جميعها صفات رجل الدولة العصري 
الـــذي تحتاجه األمم اليوم. خليفة بن ســـلمان أطال هللا بعمـــره ليس نموذجًا لرجل 
الدولـــة بالبحرين فحســـب ولكنه رمز للقائد الذي تســـتمد الدولـــة هيبتها من هيبته، 
لهذا تظل البحرين تتطلع لسموه بكل مرحلة وبكل موقف وبكل وقت لعطائه الذي 

ال ينضب.

تنويرة: عندما تحس بذاتك فقد بلغت صفاء الذات. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

قدسية العمل في فكر خليفة بن سلمان

لـــم تكن عمليـــة الصراع الدائرة بين المقاومة اإليرانيـــة وبين نظام الماللي عملية 
تختـــص بظلمه وجوره وإجرامه داخل إيران فقط، وإن كان ذلك أســـاس انطالق 
هذا الصراع، وإنما كانت عملية صراع شـــاملة وواســـعة النطاق خرجت عن إطار 

إيران والشعب اإليراني.
ذلـــك أن هـــذا النظـــام والعتماده علـــى نظرية واليـــة الفقيه االســـتبدادية القمعية 
التي تســـعى إلى تأسيس امبراطورية دينية تخضع معظم بلدان العالمين العربي 
واإلســـالمي لنفوذهـــا وهيمنتها، وذلك مـــن خالل تصدير التطـــرف واإلرهاب إلى 
هـــذه البلـــدان خصوصـــا والعالـــم عموما مـــن خالل تأســـيس أحزاب وميليشـــيات 

وخاليا نائمة فيها.
فقد شـــمل هذا الصـــراع الصعيد الخارجي أيضا، وقد توضـــح تماما بأن المقاومة 
اإليرانيـــة وفـــي مســـاعيها الحثيثة من أجل حشـــد التأييد العالمـــي من أجل دعم 
نضال الشعب اإليراني والمقاومة اإليرانية من أجل الحرية، فإنها استهدفت أيضا 
جعـــل العالـــم كله ابتداء من العالمين العربي واإلســـالمي والعالم كله، على اطالع 
بالنوايا العدوانية الشـــريرة لهذا النظام وضـــرورة التصدي له ومواجهته بمختلف 
الطـــرق واألســـاليب الممكنة، حتى أن دعوتها من أجل تشـــكيل جبهة عالمية ضد 

النظام اإليراني باعتباره بؤرة التطرف واإلرهاب ومصدر الشـــر الذي يزعزع أمن 
واســـتقرار المنطقـــة والعالـــم، إنما انطلق على أســـاس البعد الدولـــي والعالمي في 

عملية الصراع والمواجهة ضد نظام الماللي.
المقاومة اإليرانية أثبتت على الدوام وبكل الطرق واألساليب الممكنة مصداقية 
مـــا دعـــت إليه بشـــأن عدوانيـــة هذا النظـــام والخطـــر والتهديد الذي يشـــكله على 
المنطقـــة والعالـــم، والذي يلفـــت النظر أن المقاومـــة اإليرانية وكما دعت الشـــعب 
اإليرانـــي إلـــى التصدي لنظام الماللي ومواجهة شـــره وظلمه، فإنها دعت شـــعوب 
وبلـــدان المنطقة أيضا إلى مواجهة دور ونفوذ هـــذا النظام والتصدي له ولعمالئه 
مـــن األحـــزاب والميليشـــيات العميلة التابعة لـــه، لذلك فإنها وكمـــا كانت تقف إلى 
جانب كل التحركات والنشـــاطات والفعاليات المعارضة للنظام من جانب الشعب 
اإليرانـــي فإنهـــا كانت تؤيـــد وتدعم وتقف إلـــى جانب كل التحـــركات والفعاليات 
واالنتفاضات التي تقوم بها شعوب المنطقة ضد نفوذ نظام الماللي وضد عمالئه 
ومرتزقتـــه المأجوريـــن، ولعل الموقف والبعد اإلنســـاني هذا هـــو الذي دفع ويدفع 
نظام الماللي لبذل كل المحاوالت والمساعي المشبوهة من أجل العمل على خلق 

فجوة بين شعوب وبلدان المنطقة وبين المقاومة اإليرانية. “مجاهدين”.

مهدي عقبائي

لماذا حذرت المقاومة اإليرانية المنطقة والعالم من نظام الماللي؟ )1(

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

للتواصل: 17111483

رحم اهلل قائد العمل اإلنساني وخالص العزاء ألهل الكويت الشقيقة
كانت األمة العربية في أشـــد الحاجة إلى حكمته وحنكته، وصدقه وعمله 
وجهـــاده ونبـــل معدنـــه األصيـــل، لقـــد فقدنـــا قائدا كبيـــرا قـــدم تضحيات 
جســـيمة لنصـــرة القضايـــا العربية واإلســـالمية وحـــل النزاعـــات وتحقيق 
األمن واالستقرار، وكان همه األول سعادة البشرية وإحالل السالم، نعم.. 
فســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح “قائد العمل اإلنســـاني” رحمه 
هللا وأســـكنه فسيح جناته بذل جهودا في ســـبيل اإلنسانية والمساعدات 
الدولية، فوق قدرة البشـــر، وهذا معروف على مســـرح السياســـة العالمية، 
فقـــد أنقذ أرواح عشـــرات اآلالف من البشـــر من األزمـــات والفقر واألوبئة، 
وعبر عن ذلك رحمه هللا في الحفل الذي أقامته األمم المتحدة عام 2014 
بمناسبة منحه لقب “قائد العمل اإلنساني” تقديرا لجهود سموه رحمه هللا 
وإســـهاماته ودعمه المتواصل للعمليات اإلنســـانية لألمم المتحدة بالقول: 
“إن الفضـــل فـــي ذلـــك يعود إلـــى أن الكويت ومنـــذ اســـتقاللها وانضمامها 
لهـــذه المنظمـــة الدوليـــة، ســـنت لهـــا نهجـــا ثابتا فـــي سياســـتها الخارجية، 
ارتكز بشـــكل أساســـي على ضرورة تقديم المســـاعدات اإلنســـانية لجميع 
البلـــدان المحتاجـــة، بعيدا عن المحـــددات الجغرافية والدينيـــة، وانطالقا 

مـــن عقيدتها بأهمية الشـــراكة الدولية، وتوحيد الجهـــود الدولية وتفعيلها 
بهـــدف اإلبقاء والمحافظة على األســـس التي قامـــت ألجلها الحياة، وهي 

الروح البشرية”.
كانت أمنية ســـمو الشـــيخ صباح األحمد الكبرى – حســـب عبدهللا يعقوب 
بشـــارة - األمين العام الســـابق لـــدول مجلس التعاون، تتمثـــل في تحقيق 
التضامـــن العربـــي الجـــاد، إذ رأى فيـــه دوما الســـبيل األمثـــل لتعزيز مكانة 
العـــرب، كمـــا آمـــن بـــأن إزالـــة الخالفات بيـــن الـــدول العربية لهـــا األولوية، 
لذلـــك لم يهدأ له بال في ســـبيل تحقيق تلـــك األمنية، فقد ظل متنقال بين 

العواصم العربية.
وتحسب لسموه أيضا االنطالقة األساسية إلسهامات الكويت في مجاالت 
الثقافـــة والفنـــون وبناء قواعد االنطالق المؤسســـي في مجـــاالت التنمية 
البشرية وبناء اإلنسان عبر الثقافة والفنون ونشرهما سواء على المستوى 

الداخلي أو الخارجي.
رحم هللا قائد العمل اإلنســـاني ســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

وخالص العزاء ألهل الكويت الشقيقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كم حذرنا من مسألة االستهتار
كتبنا مرارًا عن أن وباء كورونا غامض، وما نسمعه في النهار يأتي عليه 
الليـــل ليفنـــده، وذكرنـــا أن هذا المرض لن ينحســـر في الصيـــف كما كان 

يظن البعض.
وهـــا نحن نودع الصيف لندخل فصل الشـــتاء الذي يعد المرتع الخصب 
لـــه، وكم حذرنا من مســـألة االســـتهتار التـــي أدت مؤخرا لزيـــادة مفزعة 
فـــي عدد اإلصابـــات والوفيات مع صغـــر حجم البحرين وعدد ســـكانها، 
فاالستهتار ينذر بكارثة قد تخرج عن السيطرة، وحينها لن ينفع الندم.

من المؤسف أن تكون هناك عقليات استهتارية تتهاون بعواقب المرض 
وســـرعة تمدده، وبالتالي تؤدي الزدياد أعداد المرضى والوفيات بسبب 

هذا الفيروس القاتل.
رغـــم كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية والجهود الكبيـــرة المبذولة 
لمحاربـــة المـــرض التـــي اتخذتهـــا حكومـــة البحريـــن والكـــوادر الطبية، 
لألسف نجد من يسير في االتجاه المعاكس حتى وصل استهتار البعض 
إلـــى اإلصرار على الزيارات العائلية بأعـــداد كبيرة وتراص الحضور في 
بعض المجالس والذهاب إلى الجنازات واالحتفاالت دون مراعاة القيود 

والضوابط لمنع انتشار المرض... فعالً ال حياة لمن تنادي!

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

نلتزم للبحرين
مازالت الجهود الوطنية لـــكل أعضاء فريق البحرين لمكافحة 
الكوفيد ُمستمرة للتصدي لتداعياته بما يحفظ صحة وسالمة 
االلتـــزام  جميًعـــا  مســـؤوليتنا  ومـــن  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
باإلجراءات االحترازية الصحية، من أجلنا ومن أجل البحرين، 
وهو التزام وطني يتطلب وعًيا مجتمعًيا تقتضيه المســـؤولية 

الوطنية.
ُيمثـــل وعي المواطنيـــن مصدر قوة ومناعة فـــي مواجهة هذا 
الوباء الشرس الذي ال ُيفرق بين األجناس واألعراق واألديان، 
فالوعـــي من ركائـــز مقاومته وأســـاس لنجاح مســـاعي الفريق 
الوطنـــي الـــذي أثبـــت كفاءتـــه وجدارته فـــي تحقيـــق أهدافه 
الوطنية، والتزامنا هو من أجل البحرين أرًضا وإنسانا، وألجل 
تخفيـــض عدد اإلصابـــات والتغلب عليه، وال يمكـــن للفريق أن 
ُيحقـــق مـــا يصبو إليـــه من دون تعـــاون الجميع واستشـــعارهم 
خطـــر الكوفيد، فالتهـــاون باإلجراءات ُيقابلـــه ارتفاع ملموس 
فـــي معدالت اإلصابات اليوميـــة وهو ما ُيحمل الكوادر الطبية 

والتمريضية عبًئا إضافًيا أكبر وأكثر.
لقد طبق بعض المواطنين والمقيمين مقولة “ما صدقنه نطلع”، 
وخرجـــوا مـــن بيوتهم إلـــى المجمعـــات واألســـواق والمطاعم، 
وتناسى بعضهم االلتزام باإلجراءات الوقائية الصحية، ما أدى 
إلى زيادة عدد اإلصابات وبأرقام كبيرة، وتناسوا أن االختالط 
وعدم تطبيق معايير التباعد االجتماعي يرفع معدالت انتشار 
الكوفيـــد، وهـــذا ما أدى إلى اتخـــاذ قرار االســـتمرار في تعليق 
الدراســـة وغلـــق المطاعـــم وأماكـــن الترفيه مع االســـتمرار في 
تنفيـــذ عمليـــة الفحوصـــات الطبيـــة، وســـتتم بين حيـــٍن وآخر 

مراجعة هذه القرارات للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
يتصـــف الشـــعب البحريني بقدرته علـــى الصبـــر والمثابرة في 
مواجهة الشـــدائد، وهو بكل فخر ســـيكون أمينـــا على االلتزام 
بتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي وســـيطبق بوعـــٍي تام مبدأ 
“نلتـــزم للبحريـــن” وهـــو التزام ُيســـاند جهـــود الفريـــق الوطني 
الطبي وجميع الكـــوادر الطبية والتمريضية حتى نصل جميًعا 

إلى بر األمان.
إن المتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
والقيادة السياســـية تؤكد االهتمام بصحـــة المواطنين والعمل 
علـــى توفيـــر الحيـــاة اآلمنـــة المطمئنـــة للشـــعب البحريني. إن 
التـــزام المواطنيـــن باإلجـــراءات الصحية ُيســـاهم في تحقيق 
األهداف المنشـــودة في هذه المرحلة، وهذا االلتزام ســـُيخفف 
كثيًرا من انتشـــار العدوى وســـيؤدي إلى التحسن الُمستمر من 

أجل البحرين وشعبها، ُمتمنين للجميع الصحة والعافية.

عبدعلي الغسرة



أكمـــل نـــادي االتحـــاد ملـــف أجهزتـــه 
الفنيـــة لأللعـــاب الجماعيـــة للموســـم 

الرياضي الجديد 2021 - 2020.
مـــع  رســـمي  بشـــكل  التعاقـــد  وتـــم 
إبراهيـــم  ســـلمان  الوطنـــي  المـــدرب 
لقيادة الفريق األول لكرة القدم لمدة 
موســـمين، كما تم التعاقد مع كل من 
المدرب ريـــان محمود ليقـــود الفريق 
األول لكرة الســـلة لمدة موسم واحد، 
وعيســـى زويد ليكون مدربا مساعدا 
اإلعـــان  تـــم  فيمـــا  محمـــود،  لريـــان 
المـــدرب الوطنـــي  عـــن التعاقـــد مـــع 
ســـيد مجيد الموســـوي ليكـــون مدربا 
اليـــد  لكـــرة  األول  للفريـــق  مســـاعدا 

بجانب وذلك لمدة موسم واحد.
وبخـــاف المدربيـــن ســـلمان إبراهيم 

فـــإن ســـيد مجيـــد  وريـــان محمـــود، 
الرســـمية  مهامـــه  ســـيبدأ  الموســـوي 
فـــوًرا بجانـــب المـــدرب عبدالرحمـــن 
األول  الفريـــق  ســـيكون  إذ  محمـــد، 
لكـــرة اليـــد على موعد مهم في شـــهر 
نوفمبـــر المقبـــل من خال اســـتئناف 
منافســـات السداسي النهائي للدوري، 
الذي سيلعب فيها “االتي” 4 مباريات 
)النجمـــة، األهلـــي، الشـــباب وباربـــار( 
بعدما خســـر لقـــاءه االفتتاحـــي أمام 

االتفاق.
وال يعتبر ســـلمان الذي سيشرف على 
كـــرة القـــدم جديـــًدا علـــى النـــادي، إذ 
ســـبق وأن تولـــى تدريبـــه في مصاف 
العـــام  فـــي  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 

2014. وسيكون على عاتقه تحسين 
بالموســـم  الفريـــق  ونتائـــج  مســـتوى 
الجديـــد بخـــاف مـــا ظهـــر عليـــه في 
الـــذي أســـفر عـــن  الموســـم الجـــاري، 
احتال الفريق للمركز السابع برصيد 

13 نقطـــة، حصدها مـــن 3 انتصارات 
و4 تعادالت وتلقى 9 هزائم.

وعلى صعيد الســـلة، سيكون المدرب 
ريـــان محمـــود علـــى موعـــد للظهـــور 
فـــي دورينـــا مجدًدا وهـــذه المرة عبر 

االتحاد، الذي قدم مســـتويات مميزة 
حتـــى مـــا قبـــل إلغـــاء مـــا تبقـــى مـــن 
منافســـات مباريات الدور الفضي، إذ 
يتصـــدر الترتيـــب برصيـــد )10 نقاط( 

من 5 انتصارات.

“االتحاد” يكمل أجهزته الفنية لأللعاب الجماعية
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سلمان لكرة 
القدم وريان 

للسلة والموسوي 
مساعًدا لليد

“الشباب والرياضة”: يجب التقيد باإلجراءات االحترازية
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس ولجعـــل الموســـم الرياضـــي آمًنـــا وصحًيـــا

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  أكـــدت 
تقيـــد  أهميـــة  علـــى  والرياضـــة 
الشـــبابي  القطـــاع  منتســـبي 
والرياضـــي فـــي مملكـــة البحرين 
واإلجـــراءات  بالقـــرارات  كافـــة 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  الصـــادرة 
االلتـــزام  وضـــرورة  المختصـــة، 
اإلرشـــادي  الدليـــل  تضمنـــه  بمـــا 
النشـــاط  لعـــودة  واالحتـــرازي 
إصـــداره  تـــم  الـــذي  الرياضـــي، 
من قبـــل الـــوزارة مـــن تعليمات 
التقيـــد  أبرزهـــا  وإرشـــادات 
االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر 

وتقليـــل المخالطة وذلك للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19(، مشـــيرة إلى ضرورة االلتزام 
بالمسؤولية المجتمعية المشتركة 
وعدم التهاون فـــي تطبيق جميع 
التعليمـــات واإلجـــراءات الوقائية 
صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  الصـــادرة 

وسامة الجميع. 
 وأضافت وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة أنـــه لوحظ فـــي الفترة 
األنديـــة  بعـــض  قيـــام  األخيـــرة 
الوطنية باالحتفال مع جماهيرهم 
دون  بإنجازاتهـــا  الرياضيـــة 
مراعـــاة لإلجـــراءات االحترازيـــة 

التباعـــد  ودون االلتـــزام بمعاييـــر 
االجتماعي، األمر الذي ال يتوافق 
اإلرشـــادي  الدليـــل  قـــرارات  مـــع 
الرياضـــي،  النشـــاط  لعـــودة 
وتعليمـــات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا. 

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وتهيـــب 
والرياضة بجميع منتسبي القطاع 
الرياضي بأهمية اتباع اإلرشادات 
الصـــادرة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
في هذا الشأن بما يسهم في جعل 
الموســـم الرياضـــي آمًنـــا وصحًيا، 
ويحفظ صحـــة وســـامة الجميع 
وذلك عبر التقيد بكافة التعليمات 
المعنيـــة،  الصـــادرة مـــن الجهـــات 
داعيـــًة الـــوزارة منتســـبي القطاع 
الرياضي إلى التحلي بالمسؤولية 
علـــى  الحـــث  عبـــر  المجتمعيـــة 
تعزيـــز االلتزام بكافـــة اإلجراءات 

االحترازية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تلّقى الاعب الدولي السابق للكرة الطائرة ميرزا عبدهللا عدة عروض محلية لاستفادة 
مـــن خدماتـــه في الموســـم المقبـــل 2020 2021-. وكان ميـــرزا عبدهللا مثـــل األهلي في 
الموســـم المنصـــرم وحقق معـــه الكثير من اإلنجـــازات المحلية والخارجية في المواســـم 
التـــي لعـــب فيهـــا معه، وقد تعـــّرض إلصابة الموســـم الماضي قبل أن يتوقـــف عن اللعب 
لفترة ليست بالقصيرة بسبب اإلصابة. وأكدت مصادر خاصة لـ “الباد سبورت” أن هناك 
مفاوضـــات قـــد جـــرت مع الاعب مـــن قبل كا من أنديـــة داركليب وعالـــي والنجمة بعد 

انتهـــاء عقـــد الاعب مع األهلي ولكن الاعب لم يحســـم وجهتـــه لغاية اآلن. 
وحاول “الباد ســـبورت” التواصل مع الاعب لمعرفة وجهة نظره إزاء 

العروض المقدمة له إال أن محاوالتنا باءت بالفشل.
ووفقا للمصدر فإن الالعب ربما يختار العودة لناديه األم داركليب  «

وإنهاء مشواره فيه، ولكن جميع الخيارات تبقى مفتوحة أمام 
الالعب، خصوًصا وأنه يعتبر من أكثر الالعبين خبرة في مركز االرتكاز 
ويتمتع بإمكانات متميزة في تشكيل حوائط الصد والهجوم السريع 

وله سجل حافل من اإلنجازات على صعيد األندية والمنتخب األول.

3 أندية تفاوض ميرزا عبداهلل
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سلمان بن إبراهيم: حريصون على تسخير التقنية الحديثة إلنجاح المسابقات

استكمال االستعدادات الستخدام الـ)VAR( بدوري أبطال آسيا

أكد رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن البدء 
بتطبيــق تقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد الـــ)VAR( اعتباًرا من الــدور ربع النهائي للنســخة الحالية من دوري أبطال آســيا يمثل محطة 
مهمــة فــي تاريــخ المســابقة ويجســد التزام االتحاد القاري على تســخير وســائل التقنية الحديثــة إلنجاح المســابقات الكروية القارة 

اآلسيوية.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة: تم إنجاز عمل كبير 
من أجـــل ضمان عـــودة ناجحة 
أبطـــال  دوري  لبطولـــة  وآمنـــة 
آســـيا فـــي منطقة الغـــرب، ومع 
الفيديـــو  نظـــام حكـــم  تطبيـــق 
المســـاعد اعتباًرا من الدور ربع 
النهائـــي، فإننا نؤكـــد من جديد 
فـــي  االتحـــاد  برؤيـــة  التزامنـــا 
تهيئـــة البيئـــة المثاليـــة إلخراج 

المسابقة بأبهى صورة ممكنة.
االتحـــاد  أثبـــت  وأوضـــح: 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم نجاحه 
فـــي تطبيق نظام حكم الفيديو 
أشـــكر  أن  وأريـــد  المســـاعد، 
القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد 
والمجلـــس الدولي لكـــرة القدم 
التقنييـــن،  وشـــركاءنا   ،IFAB
المحليـــة،  المنظمـــة  واللجنـــة 
وبقيـــة أطـــراف اللعبـــة، الذيـــن 
عملـــوا تنظيـــم المباريـــات وفق 

أفضل المعايير.
وأشـــار أنـــه فـــي إطـــار التـــزام 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
بتوفير أفضل الوسائل لتطبيق 
نظـــام حكـــم الفيديو المســـاعد، 
قام االتحاد القاري بتنظيم عدة 

كان  عمـــل،  وورشـــات  دورات 
مـــن بينهـــا أول دورة الكترونية 
لتطبيـــق نظـــام حكـــم الفيديـــو 
المســـاعد في االتحاد اآلسيوي 
أقيمـــت  والتـــي  القـــدم،  لكـــرة 
الشـــهر الماضي، بمشـــاركة 104 

من حكام النخبة من 19 اتحاًدا 
ـــا في قـــارة آســـيا، كما تم  وطنيًّ
تنظيم ورشـــة عمـــل افتراضية 
لنظـــام تقنية الفيديو لمنســـقي 
حكـــم  نظـــام  فـــي  المعلومـــات 
أجـــل  مـــن  المســـاعد،  الفيديـــو 
منســـقي  إلمـــام جميـــع  ضمـــان 
الازمة  بالمتطلبات  المعلومات 

للعمل على هذا النظام.
وستكون مسابقة دوري أبطال 
آســـيا ثالـــث مســـابقات االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم التي يتم 
تقنيـــة  نظـــام  تطبيـــق  خالهـــا 
حكـــم الفيديو المســـاعد، وذلك 
وبعـــد البد بتطبيقها اعتباًرا من 
الـــدور ربع النهائي لكأس آســـيا 
2019 فـــي اإلمـــارات، وبطولـــة 
آســـيا تحت 23 عاًما 2020 في 
تايلنـــد، والتي باتت أول بطولة 
آســـيوية تشـــهد بنجاح تطبيق 

النظام في مبارياتها كافة.

المنامة- مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان إبراهيم مدربا لكرة القدمريان محمود يقود سلة االتحاد

النادي األهلي أكبر من كرة القدم!
ال أعلـــم لمـــاذا يتم الربط بين إدارة النادي األهلي وتراجع فريق كرة القدم، على 
الرغـــم مـــن أن اإلدارة تحقـــق ألقابا ونجاحات على مســـتوى األلعـــاب الجماعية 

األخرى مثل السلة والطائرة واليد؟!
صحيح أن كيان النادي تأســـس بدوافع كروية في العام 1936، غير أن األلعاب 
األخـــرى أصبحـــت جـــزًءا ال يتجـــزأ من مســـؤوليات النـــادي األهلي ولهـــا متابعة 
تلفزيونيـــة وحضـــور جماهيـــري، حتى باتـــت اإلدارة مطالبة أيًضـــا باأللقاب في 
األلعـــاب األخـــرى، ليـــس على المســـتوى المحلي فحســـب، وإنما على المســـتوى 

الخارجي أيضا.
بينما لو عدنا إلى األرشيف سنكتشف، أن النادي األهلي لديه ألقاب في الطائرة 
واليـــد والســـلة، أكثر مـــن القدم، وهذا واقـــع تاريخي، يصب فـــي صالح اإلدارة، 
التـــي يحســـب لها أنها حافظت ونمـــت من قدرات ألعاب الســـلة والطائرة واليد، 

فيما يعود تراجع كرة القدم إلى سنوات سابقة وأسباب يطول شرحها.
ا، ال أميل إلى تحليل األمور من زاوية سطحية، فعندها سأخرج بنتائج  شخصيًّ
ليســـت واقعيـــة، وهـــذا بالتحديد ما يمكـــن أن نتحدث عنه عندما نبـــرر التراجع 
بالشـــأن المالي، الذي يرى البعض أنه ســـبب تراجع فريق األهلي، لكن ليسمح لي 
مـــن يذهـــب في هذا االتجـــاه أن أؤكد له أن إدارة النـــادي األهلي تنفق على كرة 

القدم أكثر بكثير مما تنفقه على كرة اليد والسلة والطائرة، ولكن دون جدوى!
ا، ســـوف أشـــّبه لكم كرة القـــدم في النـــادي األهلي  وحتـــى يكـــون الشـــرح واقعيًّ
بشـــركة طيـــران الخليـــج، التـــي ترى الحكومـــة أنها ملزمـــة بدعمها ألنهـــا واجهة 
سياحية وأقتصادية مهمة حتى وإن كان الدعم مكلفا. وهذه الحال تنطبق على 
إدارة النادي األهلي في دعمها لكرة القدم، رغم كل ما تســـببه لها من صداع في 
الرأس، فهل تتوقعون من إدارة النادي األهلي، أن تتوقف عن دعم اليد والسلة 

والطائرة التي تجلب البطوالت، وتتفرغ لكرة القدم فقط؟! 
ا أعتقـــد إن النـــادي األهلـــي أكبـــر من كـــرة القدم، فهـــي لعبة فـــي نهاية  شـــخصيًّ
المطـــاف حتـــى وإن أحبها الجميـــع، ولهم الحق في ذلك، فحتـــى الدول تتباهى 
بالقوة والعنفوان التي تحققها االنجازات الكروية، لذلك تبقى الرغبة ملحة من 
الجماهيـــر األهاويـــة بأهمية أن تكـــون كرة النادي األهلي قويـــة، وهذا بالتأكيد 
ما يشـــغل رئيس النادي األهلي خالد كانو وإدارته المظفرة بلقب ســـاوي ثمين 

أفرح عشاق القلعة الصفراء قاطبة.. أليس كذلك؟

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

حسن علي

سلمان بن إبراهيم

يعقد اليوم )األربعاء( اجتماع 
لنـــادي  العموميـــة  الجمعيـــة 
مجلـــس  وانتخـــاب  االتحـــاد 
اإلدارة الجديد 2020 - 2024.
ومن المقرر أن يبدأ االجتماع 
في تمام الســـاعة 7 مساًء عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي، وفي 
حال اكتمال النصاب القانوني 
ســـيكون التصويـــت الختيـــار 
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 

اإلدارة غًدا الخميس الموافق 
1 أكتوبر المقبل من الساعة 4 

عصًرا إلى 8 مساًء.
ويتنافـــس ســـيد أنـــور شـــرف 
وســـيد ضيـــاء علـــي إبراهيـــم 
علـــى كرســـي الرئاســـة للدورة 
فيمـــا  الجديـــدة،  االنتخابيـــة 
 9 علـــى  المنافســـة  ســـتحتدم 
مـــن  اإلدارة  لمجلـــس  مقاعـــد 
بيـــن 13 مترشـــح، هـــم: أحمد 
شـــوفي  الدفـــاري،  عبـــدهللا 

درويـــش مكـــي، علـــي عبدهللا 
الصفار، عـــادل عبدهللا أحمد، 
نادر ميرزا أحمد علي، الســـيد 
محمـــد ضيـــاء علـــي، صـــاح 
عبدالوهـــاب  مكـــي،  درويـــش 
توفيـــق  شـــعبان،  أحمـــد 
عبدهللا الســـعيد، حســـن علي 
عبدالكريـــم، عبدالنبـــي أحمـــد 
جاســـم  عبدالعزيـــز  شـــعبان، 
الســـماك وصـــادق عبدالكريـــم 

العرادي.

اليوم عمومية نادي االتحاد وغًدا االنتخابات
علي مجيد

علي مجيد



أحمد مهدي  |  تصوير: رسول الحجيري

كسب الحد فوزا ثمينا على الحالة بهدفين 
مقابل واحد انفرد به بصدارة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز، في المباراة التي أقيمت، 
أمس، على اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد 

آل خليفة، ضمن الجولة 16 للمسابقة.
ورغـــم التقـــدم البرتقالـــي الحالـــي بهـــدف 
أن  إال  األول،  الشـــوط  فـــي  راشـــد  أحمـــد 
جيوفاني عـــادل النتيجة للحد مع نهايته، 
قبل أن يضيف عبدالوهاب المالود الهدف 

الثاني في الشوط الثاني.
ووصـــل رصيـــد الحد إلـــى 35 نقطـــة أمام 
الرفـــاع والمحـــرق 34 نقطـــة لـــكل واحـــد 

منهما، مع تبقي جولتين على النهاية.
كاد الحد أن يســـجل هـــدف التقدم مبكًرا، 

راشـــد  لجاســـم  الفرصـــة  ســـنحت  بعدمـــا 
للتســـجيل، إذ ســـدد كـــرة أمســـكها حارس 
الحالـــة إبراهيـــم لطـــف هللا علـــى دفعتين 
)23(. وســـجل الحالـــة الهـــدف األول بعـــد 
جملـــة تكتيكيـــة مميـــزة، كان بطلها أحمد 
راشد الذي اخترق الدفاع وسدد كرة يمين 
حـــارس الحد عبـــاس أحمـــد )33(. وعادل 
الحـــد النتيجة بعدما ســـدد جيوفاني كرة 
قوية مـــن جهة اليمين عجـــز عن التصدي 
لهـــا حـــارس الحالـــة )44(. وشـــهد الشـــوط 
األول إجراء تبديلين للحد بدخول ممادو 
مكان عبـــدهللا جناحي الذي خـــرج متأثًرا 
بإصابتـــه، وحســـين ريـــان مـــكان جاســـم 
راشـــد. وفـــي الشـــوط الثاني، تمكـــن الحد 

من تسجيل هدف التقدم عبر عبدالوهاب 
المالود عند الدقيقـــة )48(. وأضاع البديل 
ممـــادو فرصة الهـــدف الثالث للحد بعد أن 
انفـــرد بمرمى الحالة، إال أن لطف هللا تألق 
فـــي حماية مرماه من هـــدف محقق )77(. 

وأضـــاع العـــب الحـــد محمـــد عبدالوهاب 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار   .)84( جـــزاء  ركلـــة 
ســـيد عدنان محمـــد، وعاونه ســـيد جالل 
الرابـــع  والحكـــم  ســـعد،  وعلـــي  محفـــوظ 

أسامة إدريس.

ــة 16 ــ ــول ــ ــج ــ ــام ال ــ ــت ــ ــي خ ــ ــب فـ ــ ــع ــ ــر وص ــيـ ــثـ ــوز مـ ــ ــف ــ ــة ب ــ ــال ــ ــح ــ ــى ال ــخـــطـ تـ

الحـد ينفـرد بصـدارة دوري نـاصـر بـن حمـد الممتـاز
خافيير غوميز

كووورة

أكـــد تقرير صحافي إســـباني، أمس 
الثالثاء، أن برشـــلونة يفكر في حل 
جديـــد للتعاقـــد مع إريك جارســـيا، 
فـــي  ســـيتي،  مانشســـتر  مدافـــع 

الميركاتو الصيفي الجاري. 
خريجـــي  مـــن  جارســـيا  ويعتبـــر 
أكاديميـــة “ال ماســـيا”، إذ انتقل إلى 
مانشستر ســـيتي في صيف 2017، 
واآلن يســـعى برشـــلونة الستعادته 
من جديد لتدعيم دفاعاته، في ظل 
الرغبـــة في التخلص مـــن صامويل 

أومتيتي.
“مونـــدو  صحيفـــة  وبحســـب 
فـــإن  اإلســـبانية،  ديبورتيفـــو” 
يحاولـــون  برشـــلونة  مســـؤولي 
بـــكل الطـــرق الوصـــول التفـــاق مـــع 
مانشستر سيتي إلقناعه بالموافقة 

على رحيل جارسيا هذا الصيف.

ويرتبط جارسيا بعقد مع مانشستر 
ســـيتي حتـــى صيـــف 2021، ورغم 
رغبتـــه فـــي العـــودة إلى برشـــلونة، 
وإمكانيـــة الرحيـــل مجاًنـــا الصيـــف 
متمســـك  الســـيتي  أن  إال  المقبـــل، 

باإلبقاء عليه هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة 
وســـطه  العـــب  اســـتغالل  يـــدرس 
رافينيا ألكانتارا، إلغراء مانشســـتر 

سيتي، وعقد صفقة تبادلية.
خـــاض  الـــذي  ألكانتـــارا،  وخـــرج 
الموســـم الماضي معاًرا إلى ســـيلتا 
المـــدرب  حســـابات  مـــن  فيجـــو، 
الهولنـــدي رونالـــد كومـــان، وأصبح 
رحيلـــه عن كامـــب نو هـــذا الصيف 

مؤكًدا.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن ألكانتـــارا 
يتناسب مع أسلوب جوارديوال في 
مانشستر سيتي، وبالتالي يمكن أن 
يكون وســـيلة للموافقة على رحيل 

جارسيا.
ويعتبر برشلونة أن تعاقد مانشستر 
سيتي مع البرتغالي روبين دياز، قد 
يغير موقف إريك جارسيا، ويعطي 

مرونة في رحيله عن االتحاد.

إريك جارسيا

يرتبـــط بعقـــد مـــع مـــان ســـيتي حتـــى صيـــف 2021

برشلونة يستخدم مفتاًحا جديًدا إلنجاز صفقة جارسيا
كووورة

أعلن إنتر ميالن، أمـــس الثالثاء، غياب 
نجـــم الفريق عـــن المبـــاراة المقبلة أمام 
بينفينتو، والمقررة اليـــوم األربعاء، في 
المبـــاراة المؤجلة من الجولة األولى من 

عمر مسابقة الدوري اإليطالي.
وذكر إنتر عبر الحســـاب الرسمي للنادي 
بموقـــع التواصـــل االجتماعـــي “تويتـــر”، 
أن رادجـــا ناينجـــوالن لـــن يكـــون متاًحا 
أنطونيـــو  تشـــكيلة  فـــي  لالســـتخدام 
كونتي، المدير الفنـــي للنيراتزوري أمام 

بينفينتو، بسبب اإلصابة.
وأشـــار النادي إلـــى أن ناينجوالن يعاني 
مـــن التهـــاب في الحلـــق، ســـيغيب على 
إثره عن المباراة. يذكر أن العب الوسط 
البلجيكـــي عاد إلى صفـــوف اإلنتر، بعد 
نهايـــة فترة إعارتـــه مع فريـــق كالياري، 

ليعود للنيراتزوري.
كمـــا شـــارك رادجـــا كبديـــل فـــي أولـــى 
مباريـــات اإلنتـــر أمـــام فيورنتينا، ضمن 
منافسات الجولة الثانية من الكالتشيو.

حقق متســابق فريق البحرين للتحمل 13 انتصارات جديدة في 3 قارات 
ُمختلفــة فــي األســبوع الماضــي، إذ فــاز ُمتســابق الفريــق خافييــر غوميز 
بلقــب بطولــة بيلبــاو للترايثلــون، الــذي ُأقيــم علــى المســافة المتوســطة، 

محقًقا زمن وقدره 3 ساعات، و37 دقيقة، و25 ثانية. 

 وجـــاء انتصـــار غوميز علـــى الرغم 
مـــن الظروف الســـيئة التـــي تخللت 
الســـباق. وكان غوميز متأخًرا بزمن 
وقـــدره دقيقتيـــن بعـــد خروجه من 
بالمركـــز  كان  إذ  الســـباحة،  ســـباق 
الثانـــي، ولكـــن أدائـــه فـــي ســـباقي 
فـــي  ســـاهم  والجـــري  الســـباحة 

تحقيقه للمركز األول. 
وعلـــق بالقـــول بعـــد نهايـــة الســـباق 
“على الرغم من إنه كان يوًما صعًبا، 
إال أنني أحب أن أتســـابق في أقليم 
الباســـك، ولذلـــك كان يوًمـــا مميـــًزا 
بالنسبة لي. على الصعيد الشخصي، 
شـــعرت بأننـــي علـــى مـــا يـــرام على 
الرغم من أن هذا السباق كان األول 
على المســـافة الُمتوسطة هذا العام، 

وهذا شيء غريب بالنسبة لي”. 

ُمتوســـط  ســـباق  فـــي  وشـــاركت 
المســـافة زميلته فـــي الفريق هولي 
لورانـــس، التي تســـابقت في بطولة 
كازوميـــل للرجـــل الحديـــدي 70.3، 
وحققـــت لقبهـــا بفـــارق بســـيط عـــن 
المركـــز الثاني، إذ أنهت الســـباق في 
4 ســـاعات، و7 دقائـــق و17 ثانيـــة - 
بفارق 10 دقائق عن المركز الثاني. 
إلـــى  بالشـــكر  لورانـــس  وتقدمـــت 
جزيـــرة كوزوميـــل وبطولـــة الرجل 
الحديدي بالمكســـيك على تنظيمهم 

السباق في هذا الوقت الصعب. 
 وفـــي وقـــت ســـابق هذا األســـبوع، 
استطاعت ُمتسابقة فريق البحرين 
للتحمـــل 13 أشـــليغ جنتيل أن تفوز 
بســـباق ترايثلـــون أســـتراليا للتتابع، 

الذي أقيم على الساحل الذهبي.

إنتر يعلن غياب نجمه عن بينفينتو

“البحرين للتحمل” يحقق انتصارات جديدة

لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  كلـــف 
القدم، حكمنا الدولي المونديالي 
نـــواف شـــكرهللا؛ للمشـــاركة في 
النصـــر  ناديـــي  مبـــاراة  إدارة 
والتـــي  الســـعوديين،  واألهلـــي 
ســـتقام اليـــوم ضمن منافســـات 

ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسيشـــارك نـــواف شـــكرهللا في 
حكًمـــا  بصفتـــه  المبـــاراة  إدارة 
المبـــاراة  ســـيدير  فيمـــا  رابًعـــا، 
التايلنـــدي  الدولـــي  الحكـــم 

سيفاكون.
وكان شكرالله قد أدار مباراة  «

ثمن النهائي بين األهلي 
السعودي وشباب األهلي دبي 

اإلماراتي، كما أدار مباريات أخرى 
في دور المجموعات المقامة 
حالًيا في قطر بنظام التجمع 

بعد قرار االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الستئناف البطولة 
التي توقف في مارس؛ بسبب 

فيروس كورونا.

تكليف نواف
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“تمكين” تقدم دعمها لكأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد
علــي بــن خليفة: الرعايــة تفتح الباب لمزيــد من أطر التعاون المســتقبلي

انضمـــت “تمكين” إلى قائمة الرعاة 
الملـــك  جاللـــة  كأس  لمســـابقتي 
بـــن  ناصـــر  ودوري  القـــدم  لكـــرة 
حمـــد الممتـــاز لكرة القدم للموســـم 

الرياضي الجاري 2019 - 2020.
 وأكـــد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة، على 
الـــدور البـــارز والمهـــم، الـــذي يلعبه 
الرعاة في اإلسهام بتحقيق أهداف 
نجـــاح مســـابقة “أغلـــى الكـــؤوس” 
الممتـــاز،  بـــن حمـــد  ناصـــر  ودوري 

مثمنا رعاية “تمكين” للمسابقتين.
بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ  ونـــوه   
بالدور الرائد لـ “تمكين” في تحقيق 
أســـباب النجـــاح للمســـابقة األغلى 
كأس جاللـــة الملـــك، إضافـــة إلـــى 
دوري ناصر بن حمد الممتاز، مؤكًدا 
أن هـــذا الدعـــم يأتـــي ضمـــن إطار 
التعـــاون بيـــن االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القدم، و”تمكيـــن” التي كانت 
وال زالت مســـاهًما رئيًسا في تعزيز 

أنشطة اتحاد الكرة ونجاحاتها.

 ولفت رئيس مجلس إدارة االتحاد 
دور  إلـــى  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
“تمكين” في دعم األنشطة الكروية، 
معتبًرا إياه انعكاس للعالقة القوية 
مـــع االتحاد؛ لدعم القطـــاع الكروي 

بتوفير سبل الدعم المناسبة.
للرئيـــس  الشـــكر  جزيـــل  وقـــدم 
إبراهيـــم  “تمكيـــن”  لــــ  التنفيـــذي 
جناحـــي، علـــى التعـــاون اإليجابي 
مع االتحاد، مؤكًدا أن هذه الرعاية 
تفتح الباب لمزيد من أطر التعاون 
نحـــو  الطرفيـــن  بيـــن  المســـتقبلي 
خدمة الشـــباب الكـــروي واالرتقاء 
بالكـــرة البحرينيـــة بزيـــادة تفعيـــل 
التواصـــل والتعـــاون بيـــن االتحـــاد 

ومختلف القطاعات.
 مـــن جهته، أكد الرئيـــس التنفيذي 
لــــ “تمكيـــن” إبراهيـــم جناحـــي، أن 
الدخـــول ضمـــن قائمة رعـــاة كأس 
جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد 
الممتاز يأتي حرًصا منها على دعم 

قطاعي الشباب والرياضة.
 وأعـــرب جناحـــي باســـمه ونيابـــة 

عن أســـرة “تمكين” عـــن بالغ فخره 
واعتـــزازه الكبيرين بالشـــراكة في 
نجـــاح تنظيم المســـابقتين، مؤكًدا 
أن “تمكيـــن” تتواجـــد فـــي هذيـــن 
المحفلين باعتبارها أبرز مسابقتين 
علـــى مســـتوى كـــرة القـــدم، كما أن 
تعـــد  الملـــك  جاللـــة  كأس  بطولـــة 
المســـابقة األغلـــى، والتـــي تحصل 
علـــى متابعـــة واســـعة في الوســـط 
إلـــى  مشـــيًرا  المحلـــي،  الرياضـــي 
الحرص على التواجد بشـــكل دائم 
التـــي ينظمهـــا  ودعـــم المســـابقات 

االتحاد البحريني لكرة القدم.
 ولفـــت إلـــى تطلـــع “تمكين” بشـــكل 
نجـــاح  فـــي  للمســـاهمة  مســـتمر 
البطولة التي تحمل اســـم الرياضي 
األول فـــي المملكـــة عاهـــل البـــالد، 
إضافـــة إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمد 

الممتاز.
وأثنى جناحي في ختام تصريحه 
علـــى جهود مجلـــس إدارة االتحاد 
مشـــيرا  القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي 
إلـــى أنها انعـــكاس لتوجـــه االتحاد 
بصـــورة  المســـابقة  إخـــراج  نحـــو 
تنظيميـــة مميـــزة تعكـــس مكانتها 
مـــن جهـــة، وتؤكـــد نهـــج االتحـــاد 
بنـــاء  فـــي  الدائـــم  التطويـــري 
الشـــراكات المختلفة؛ تعزيًزا للرؤى 
التطويريـــة لممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، متمنًيا التوفيـــق للقائمين 

على المسابقتين.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إبراهيم جناحي علي بن خليفة

أحمد مهدي



قد تحصل على فرصة في مكان العمل.

تخلص تماما من حالة القلق التي تعانيها. 

عليك أن تعيد النظر بعالقتك مع من حولك.

أنت في حاجة لحل عدد من المشكالت التي تحيطك. 

معاناتك مع األرق منذ فترة طويلة سببها الكافيين.  

أنت إنسان طموح لديك القدرة على حفظ األشياء منظمة.

ال تخبر أحد عن خططك؛ حتى ال تتلقى الطاقة السلبية.

لديك رغبة قوية في البحث عن األشياء الجديدة.

لديك الكثير من األحالم التي ترغب في تحقيقها.

يجب أن تحرص على تناول كميات كبيرة من المياه. 

عليك باالستفادة من الطاقة اإليجابية التي تحيطك.

النجاحات التي ستحققها ستساهم في منحك اإليجابية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

فتح الملحن الســعودي ناصر الصالح صفحة جديدة مع 
كل من اختلــف معه من نجوم الطــرب العربي، ُمقدًما 
ا بــدر منه من خطأ في حــق أّيٍ منهم،  لهــم اعتذاره عمَّ
ووّجه إلى كل من هاجمه من النجوم في الفترة األخيرة 

رسالة بكل وّد ومحبة مضمونها: “أنا آسف”.
وقــال الناصر، في تصريح صحافــي، إنه أغلق جميع ملفات 

المشكالت، وفتح صفحة جديدة مع جميع الفنانين والزمالء في الوسط الفني، 
واعتذرت لكّل من تحدثت عنهم في تصريحاتي السابقة.

فاجــأت الفنانــة المصريــة مــي فخــري جمهورهــا عبــر 
السوشيال ميديا، بخبر ارتدائها الحجاب واعتزالها األضواء 
والشــهرة، عبر صفحتها الرسمية.  ونشرت فخري صورة 
وهــي ترتدي الحجــاب، وعلقــت: الحمد لله، حمــدا طيبا 

كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، 
اللهــم الثبــات”. وتفاعل معها عدد كبير مــن الجمهور، الذي 

سألها إذا كانت ستعتزل التمثيل أيضا، لترد عليهم بالتأكيد. ُيذكر أن فخري فنانة 
شابة شاركت في عدد من األعمال وصل عددها إلى 14 فيلما.

أثارت الفنانة اإلماراتية أحالم الجدل بتغريده لها عبر حسابها 
الشــخصي عبر “تويتر”، الذي اعتبره البعض ســخرية من 
الفنانة الســورية أصالة، وكانت كتبت في تغريدتها “تيرا را 
تــا اللي بيغنيها صولو له مني عشــرة آالف درهم”. وعلقت 

أحــالم علــى الهجوم الذي حدث لها بســبب ســخريتها من 
ألبوم أصالة قائلة “أواًل أنا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود 

ووقت أي إنســان وأنا اليوم لن أسمح ألي حد يسيء ألعمالي ومجهودي، تغريدتي 
كانت على عمل بيني وعبدالرحمن وقلت له الصولو عاجبني”.

أحالم تسخرفخري تعتزلالصالح يعتذر
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 1938
التوقيع على معاهدة ميونخ 

والتي رضخ فيها رئيس 
وزراء المملكة المتحدة نيفيل 

تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا 
إدوار دالدييه 

لمطالب أدولف 
هتلر وبينيتو 

موسوليني.

 1939
ألمانيا النازية واالتحاد السوفيتي يوقعان على اتفاقية القتسام بولندا.

 1947
انضمام باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى األمم المتحدة. 

 1965
فشل محاولة انقالب على الرئيس اإلندونيسي أحمد سوكارنو.

 1991
انقالب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هايتي.

 1999
وقوع حادث نووي بمصنع معالجة اليورانيوم في توكايمورا.

طارق البحار

محرر مسافات

طرح النجم فان ديزل أغنية بعنوان 
Feel Like I Do، وهي األغنية التي 
عمل عليها في فترة الحظر، 

وتوقف تصوير 
األعمال الغنائية، 
وتكشف األغنية 

عن موهبة ديزل 
في ذلك المجال.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: “Enola Holmes”.. أخت شارلك هولمز الرائعة

من أهم أفـــالم نهاية العام الجاري 2020 
 ،Enola Holmes فيلم نتفليكس الجديد
والذي هو من من بطولة النجمة الصاعدة 
ميلـــي بوبي براون وهنري كافيل وســـام 
كالفلن، وهو فيلـــم جميل وممتع يحكي 
عن ”إينـــوال هولمز“ المراهقة التي تبحث 
عـــن والدتها المفقودة ومســـاعدتها للورد 
ثـــورن،  جـــاك  تأليف  مـــن  وهـــو  هـــارب، 
فـــي  ويشـــارك  برادبيـــر،  هـــاري  وإخراج 
بطولته أيضـــا هيلينا بونهام كارتر، عادل 
أختـــار، فيونا شـــو، وهو متـــاح حاليا في 

المنصة العالمية للمشاهدة.
 Enola وفي التفاصيل تـــدور قصة فيلم
Holmes في إطار من الدراما والتشويق 
والكوميديـــا، فـــي إنجلترا بالعـــام 1884، 
وترصـــد األحداث بصـــورة رائعة العالقة 
األكبر شـــرلوك  وشـــقيقها  إينـــوال  بيـــن 
وكذلـــك  التعريـــف،  عـــن  هولمز الغنـــي 
شـــقيقها األوســـط مايكروفـــت القاســـي، 
لتتبيـــن موهبتهـــا فـــي التحقيـــق وحـــل 
سلســـلة  مســـتوحاة من  وهـــو  األلغـــاز، 
Enola Holme Mys�  الروايات المثيـــرة

نانســـي  األمريكيـــة  للمؤلفـــة   teries
سبرينجر. 

بالرغـــم من طول مدة الفيلم، والذي كان 

يجب أال يزيد عـــن 100 دقيقة فقط في 
نظـــري، لكنه فيلم رائع مـــن المنصة التي 
تتنافس بقوة في تقديم إنتاجاتها حول 
العالـــم، بقصـــة خياليـــة كما قـــال البعض 
ألخت شـــارلوك هولمـــز، والتي تـــروي لنا 
بنفسها القصة التي تبدأ من أن اكتشافها 
فـــي صباح عيد ميالدها الســـادس عشـــر 
اختفـــاء والدتهـــا )تؤديها النجمـــة هيلينا 
بونهـــام كارتر(، وتجد نفســـها على تحت 
رعايـــة أشـــقائها الذيـــن يقـــررون إدخالها 
مدرســـة خاصـــة داخليـــة، ولكـــن ترفض 
ذلك وتبـــدأ عملية هروب ذكية إلى لندن 
مـــع مجموعـــة مـــن األدلـــة التـــي تركتهـــا 
أمهـــا، وفي طريقها إلـــى المدينة، تتعرف 

بالصدفـــة الى شـــاب يشـــكالن معـــا نوعا 
مـــن االتحـــاد. وبينمـــا تبحـــث إينـــوال عن 
أمها تكتشف أســـرار أخرى وسط دخول 
إنجلتـــرا أعتـــاب التغيير، مـــع اتخاذ قرار 
فـــي  التصويـــت  بشـــأن توســـيع حقـــوق 
مجلس اللوردات. وتتقارب “إنوال هولمز” 
مـــع المخاطـــر التـــي تهـــدد الديمقراطيـــة 
المخـــرج  ذلـــك  تقديـــم  بإبـــداع  هنـــاك، 
فـــي  يقـــدم  ســـطحيا  الـــذي  البريطانـــي 
فيلمـــه الجديد قصـــة فتاة شـــابة تبحث 
عـــن نفســـها، ولكن قيمة الفيلـــم تأتي من 
تحقيـــق أعمـــق في الســـلطة، والســـندات 
األســـرية، والمخاطر المترتبة على تغيير 

عالم عازم على البقاء على حالها.

فـــي الفيلم نتنبأ بنجمـــة بريطانية قادمة 
بقـــوة للســـينما، فبعـــد أن نحجـــت ميلـــي 
براون في مسلســـل ”سترينجرز ثينغس“ 
لشـــخصية  وقويـــا  مبدعـــا  أداء  تقـــدم 
إينوال هولمز في أحداث الفيلم المشـــوق 
أحـــداث  وســـط  بالمطـــاردات  والملـــيء 
رائعـــة بيـــن األكشـــن والغمـــوض، لتتبين 
موهبتهـــا فـــي التحقيـــق وحـــل األلغـــاز، 
وتعمل الممثلة الشابة ميلي بوبي براون، 
 A Time“ حالًيـــا على تطوير وإنتاج فيلم
Lost” الذي سيعرض على نتفلكس أيضا 
وهـــو مســـتوحى مـــن قصـــة كتبتهـــا مـــع 

أختها “بيج براون”.

أصـــدرت الفنانـــة المغربيـــة منـــى أســـعد أغنيتهـــا الجديـــدة بعنـــوان 
“الســـراق”، لتواصل سلســـلة إصداراتها الجديدة، التـــي أعقبت غيابها 
لســـنوات.  وتعاملت منى أسعد، في أغنية “السراق” )اللص(، مع كاتبة 
الكلمات سلوى الباشا، والملحن رشيد الركراكي والموزع رشيد محمد 

علي.
 واختـــارت منى أســـعد شـــابا تركيا، ليكـــون بطل الكليـــب، الذي أنجز 
فـــي مدينـــة طنجة تحت إشـــراف المخرج المغربي حســـن الكرفطي.  
وغابت منى أســـعد عن الجمهور لســـنوات، بعـــد مغادرتها المغرب إلى 

لندن، ولتستقر بعد ذلك في البحرين ألكثر من 15 سنة. 
وأكـــدت منـــى أســـعد أن قـــرار عودتها إلـــى الســـاحة الفنيـــة المغربية، 
والعربيـــة، لـــم تكن ســـهلة، بـــل كانت تعلم مـــا ينتظرها مـــن صعوبات 
لتعيد اسمها إلى الساحة من جديد، خصوصا بعد التغيير الكبير، الذي 

عرفته الساحة الفنية المغربية.  
وتستعد منى أسعد إلصدار مجموعة من األغاني من خالل ألبوم مصغر  «

يتضمن 4 أغان، ستطرح منفردة على فترات متفاوتة.

منى أسعد تطلق أغنيتها الجديدة “السراق”

فـــي  العســـكري  زينـــب  الفنانـــة  أشـــادت 
مداخلة لها عبر برنامج “وطني” بتلفزيون 
البحرين بالمخرج القدير بســـام الذوادي، 
موضحـــة أن الـــذوادي علمها حـــب العمل 
وااللتـــزام، وهـــذا مـــا حصل في مسلســـل 
“حســـن ونـــور الســـنا”، حيـــث أصـــر علـــى 
تعلمهـــم ركوب الخيل من دون “الدوبلير” 
اإلحســـاس  يعطـــي  أن  يمكـــن  ال  الـــذي 
الحقيقـــي للـــدور وأضافت..”بـــس أنـــا ما 
طحـــت مـــن الخيل..كنـــت ثابتة..واهمـــه 
يدورن علـــيَّ والمكان ظالم”. في إشـــارة 
منهـــا إلى مشـــهد جمعهـــا مع الفنـــان أنور 
أحمـــد، وكانـــت دائمـــا تتقـــدم عليـــه فـــي 

ركوب الخيل مع أنه البطل.

أمـــا المخرج بســـام الـــذوادي، فقـــد أعرب 
عـــن ســـعادته بمداخلـــة زينب العســـكري، 
فـــي  اشـــتغلت  العســـكري  أن  موضحـــا 
المســـرح والســـينما والتلفزيـــون، والـــذي 
ميزهـــا أكثـــر تقديمها مســـرحيات للطفل 
مـــن جيبها الخـــاص، وكأنها تربـــي أجياال 

دون أن تشـــعر. واختتمـــت زينب بالقول 
إن أجمل أعمالها كانت مع المخرج بســـام 
الـــذوادي، وأول خطواتهـــا فـــي تلفزيـــون 
البحريـــن كانت على يديه، وهي ســـعيدة 
بأننـــا تتلمـــذت علي يد مخـــرج قدير كان 

يدعم كل من حوله ويساعدهم.

ــن الــخــيــل ــ ــا طـــحـــت مـ ــ ــري: أنــــــا مـ ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ال

أجمل أعمالي مع المخرج الذوادي

لمحبـــي األعمال الدرامية القديمة تعرض 
قنـــاة “البحرين لوول” حاليا ومن الســـبت 
الكوميـــدي  المسلســـل  األربعـــاء،  إلـــى 
الســـعودي “عائلـــة أبو رويشـــد” وذلك في 
تمـــام الســـاعة الســـابعة مســـاء، واإلعادة 
اليـــوم الثاني في تمـــام الســـاعة الحادية 

عشرة صباحا.
المسلسل من تأليف ليلى الهاللي وإخراج 
خالـــد  الفنـــان  وبطولـــة  الحمـــود،  عامـــر 
ســـامي ومجموعـــة كبيـــرة مـــن الفنانيـــن 
البحرينيين، منهم لطيفة المجرن، فضيلة 
المبشر، فاطمة عبدالرحيم، شيماء سبت، 
شـــيالء ســـبت، ابتســـام عبدهللا، ابتســـام 
العطـــاوي، ومن الخليج، إبراهيم الصالل، 
يوســـف الجـــراح، فايـــز المالكـــي، محمـــد 
العيســـى، حمـــد المزينـــي، علـــي المدفـــع، 
الســـريع،  أحمـــد  الخطيـــب،  عبدالرحمـــن 

عـــوض عبـــدهللا، أحمـــد العبيـــد، يوســـف 
اليوسف، فهد الركف، وعلي الشهابي.

عائلـــة  حـــول  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
رويشـــد”  “أبـــو  األب  محورهـــا  ســـعودية 
والـــذي يحاول إصـــالح المشـــكالت التي 
تحـــل على عائلتـــه بطابع كوميـــدي، وقد 

عـــرض المسلســـل أول مـــرة فـــي رمضان 
كبيـــرة  بمتابعـــة  وحظـــي   ،1998 العـــام 
مـــن قبل المشـــاهد الخليجي؛ نظـــرا لعدد 
يعتبـــر  حيـــث  الموجوديـــن،  الفنانيـــن 
المسلســـل أحـــد األعمـــال الخليجية التي 

جمعت كما كبيرا من نجوم الخليج.

لـــــوول” ــريـــن  ــبـــحـ الـ  “ قـــنـــاة  ــلـــى  عـ ــا..  ــ ــيًّ ــ ــوم ــ ي

نجوم البحرين في “عائلة أبو رويشد”



“تمكين” يعلن تمديد الدعم للرواتب 3 أشهر بدءا من أكتوبر
لســـائقي األجـــرة  والنقـــل المشـــترك والحافـــات ومدربـــي الســـياقة و50 % ألجـــور العامـــات بريـــاض األطفال

الملكيـــة  التوجيهـــات  إطـــار  فـــي 
البـــاد صاحـــب  الســـامية لعاهـــل 
الجالة الملك حمد بن  عيسى آل 
خليفـــة مـــن أجل توحيـــد الجهود 
انعكاســـات  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
فيـــروس كورونـــا وتوفيـــر الدعم 
الازم للقطاع  الخاص للتعامل مع 
آثـــار الجائحـــة، ومتابعـــًة لقرارات 
الحكومـــة الصـــادرة مؤخـــرًا فـــي 
جلســـتها المنعقـــدة برئاســـة ولـــي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 

الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، أعلن 
عـــن  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق 
الشـــهرية  الرواتـــب  دفـــع  تمديـــد 
لكل من ســـائقي ســـيارات األجرة 
والحافـــات  المشـــترك  والنقـــل 
وعامـــات  الســـياقة  ومدربـــي 

رياض األطفال.
 ومـــن المقـــرر أن يتـــم االســـتمرار 
فـــي تقديـــم الدعـــم مـــن “تمكين” 

لهـــذه الفئـــات لمـــدة ثاثة شـــهور 
إضافية بـــدًءا من أكتوبـــر 2020، 
تغطيـــة  الدعـــم  سيشـــمل  حيـــث 
50 % مـــن رواتـــب العامـــات في 
ريـــاض األطفـــال ودور الحضانـــة 
مـــن غيـــر المؤمـــن عليهـــم، فيمـــا 
دعـــم  تقديـــم  مواصلـــة  ســـيتم 
شـــهري بقيمة 150 دينارا لسائقي 
ســـيارات األجرة والنقل المشترك 
والحافات، هذا فضاً عن مدربي 

السياقة من غير المؤمن عليهم.

 وأشاد الرئيس التنفيذي لصندوق 
العمـــل “تمكين” إبراهيـــم جناحي 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
والجهـــود التـــي تبذلهـــا الحكومة، 
الجهـــود  تضافـــر  أهميـــة  مؤكـــدًا 
الوطنيـــة من أجل مواجهة تبعات 
جائحة كورونـــا، ومواصلة الدعم 
للمتأثريـــن فـــي القطـــاع الخاص، 
وعلى وجه الخصوص القطاعات 

األكثر تأثرًا والعاملين فيها.
 وأوضـــح جناحي أن اســـتمرارية 

الدعـــم للفئات المتأثرة، وال ســـيما 
مـــن غيـــر المؤمن عليهـــم في ظل 
يأتـــي  الراهنـــة،  الظـــروف  هـــذه 
الثانيـــة  التمديـــد  مرحلـــة  ضمـــن 
لهـــذه الفئات، حيث ســـيتم صرف 
إضافيـــة  شـــهور   3 لمـــدة  الدعـــم 
اعتبارًا من أكتوبر بحســـب قائمة 
المستفيدين المعتمدة لدى وزارة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
والتـــي تلقـــت الدعـــم فـــي الفترة 

المنقضية.

المنامة - تمكين
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صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى الحكومة
“لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ توصيـــات الرقابـــة على األدويـــة” تعقـــد اجتماعها األول

بنـــاًء علـــى التقريـــر الذي تـــم إعداده بأمـــر من رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
واألنظمـــة  القوانيـــن  لمراجعـــة  خليفـــة؛  آل  ســـلمان 
واإلجـــراءات لتشـــديد الرقابـــة على عمليـــات صرف 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  الصيدليـــات  فـــي  األدويـــة 
وتنفيًذا لتوجيه ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، خال ترؤسه جلسة 
مجلـــس الـــوزراء المنعقدة اإلثنين الماضي بتشـــكيل 
لجنـــة تتولـــى متابعة تنفيـــذ التوصيات فنيـــا وإداريا 
وتشـــريعيا، والتأكـــد من اتخـــاذ اإلجـــراءات الفورية 
المتعلقـــة بالحوكمـــة والمســـاءلة وكافة اشـــتراطات 
التخزيـــن والتوزيع والبيع ومراجعة األدوية وخاصة 
المخـــدرة ومراجعة القوانيـــن واألنظمة ذات العاقة، 
عقدت اللجنة أمس اجتماعها األول عن ُبعد برئاســـة 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 

بـــن خليفـــة آل خليفة وحضور زير شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن ووزيـــر شـــؤون 
الكهربـــاء والمـــاء وائل المبـــارك، وممثلين عن مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 
والمجلس األعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية. 
وأكـــدت اللجنة أن صحة وســـامة كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن هـــي أولويـــة قصوى لـــدى الحكومة، وأن 

الجهـــود متواصلة من قبل كافة الجهات المعنية؛ من 
أجل تحقيـــق الخطـــط واألهداف واإلســـتراتيجيات 
يحظـــى  الـــذي  الصحـــي  القطـــاع  فـــي  الموضوعـــة 
بالتطوير المســـتمر، منوهة بأن ضمان توفير األدوية 
فـــي الصيدليـــات  وتنظيـــم ورقابـــة عمليـــة صرفهـــا 
الحوكمـــة  أدوات  وتفعيـــل  والخاصـــة  الحكوميـــة 
والمســـاءلة تعد من أولويات الحكومة بما يسهم في 

حفظ صحة وسامة كافة أفراد المجتمع. 
ونوهت اللجنة المختصة بأنها ستقوم بمتابعة تنفيذ 
التوصيات فنيا وإداريا وتشـــريعيا، كما ســـيتم التأكد 
مـــن اتخاذ اإلجـــراءات الفورية المتعلقة بالمســـاءلة، 
والحوكمـــة، وكافـــة اشـــتراطات التخزيـــن والتوزيـــع 
والبيع، مؤكدة أهمية اســـتمرار مراجعة آليات صرف 
األدويـــة وخاصـــة المخدرة منها، ومراجعـــة القوانين 
واألنظمـــة ذات العاقـــة بما يحقق األهـــداف التي تم 

تشكيل اللجنة من أجلها.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
االجتماع الوزاري المشـــترك بين 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية وروسيا االتحادية، الذي 
عقـــد مســـاء أمـــس علـــى هامش 
اجتماعات الدورة )75( للجمعية 
عبـــر  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة 
االتصـــال المرئي، وذلك برئاســـة 
وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
المتحدة، دولة الرئاســـة الحالية 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
أنـــور قرقـــاش، ووزيـــر  العربيـــة 
االتحاديـــة  روســـيا  خارجيـــة 
وبمشـــاركة  الفـــروف،  ســـيرغي 
وزير خارجية ســـلطنة عمان بدر 
بـــن حمد بن حمود البوســـعيدي، 
وممثلـــي دول مجلـــس التعاون، 
واألميـــن العام لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة نايف بن 

فاح الحجرف.
وأثنـــاء كلمته في االجتماع، أكد 
الزيانـــي ما يمثله هـــذا االجتماع 
للعاقـــات  بالغـــة  أهميـــة  مـــن 
الخليجية الروســـية وانعكاســـها 
واســـتقرار  أمـــن  علـــى  المباشـــر 

الحـــرص  أن  مؤكـــدًا  المنطقـــة، 
المشـــترك علـــى اســـتمرارية عقد 
الظـــروف  رغـــم  هـــذا االجتمـــاع 
الحالية وتداعيات أزمة كورونا، 
المشـــتركة  الرغبـــة  يعكـــس 
المشـــترك  العمـــل  ديمومـــة  فـــي 
واإليمـــان المتبـــادل بأهميـــة هذا 
الحوار لحاضر ومســـتقبل دولنا، 
لروســـيا  البنـــاء  بالـــدور  مشـــيدا 
المســـتوى  علـــى  االتحاديـــة 
وجهودهـــا  والدولـــي  اإلقليمـــي 
فـــي  للمســـاهمة  المتواصلـــة 
الحفـــاظ على األمن واالســـتقرار 

وإحال السام في المنطقة.
هذا وقد تم التباحث والتشـــاور 
فـــي االجتماع حول ســـبل تعزيز 
التعـــاون  عاقـــات  وتطويـــر 
والصداقـــة القائمة بيـــن مجلس 
االتحاديـــة  وروســـيا  التعـــاون 
والمضي بها قدمـــًا آلفاق أرحب 
علـــى األصعـــدة كافـــة، بمـــا يلبي 
ويحقـــق  الجانبيـــن  تطلعـــات 

المصالح المشتركة بينهما.
كمـــا تـــم تبـــادل وجهـــات النظـــر 
القضايـــا اإلقليميـــة  أهـــم  حـــول 
والدولية ذات االهتمام المشترك 
وتطورات األوضاع في المنطقة.

المضي قدًما بالعالقات الخليجية الروسية آلفاق أرحب

وزير االقتصاد: 11 مليار دوالر لدعم الرواتب والسيولة في البحرين
مناقشـــة التداعيـــات الماليـــة واالقتصاديـــة المتعلقـــة بتفشـــي “كوفيـــد 19”

شـــارك وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة في 
االجتمـــاع رفيـــع المســـتوى عـــن تمويل 
خطـــة التنمية المســـتدامة للعـــام 2030 
في عصر )كوفيد - 19( وما بعده والذي 
دعت إليه األمم المتحدة بمشاركة عدد 

من رؤساء الدول والحكومات.
وفـــي االجتمـــاع الـــذي عقـــد أمـــس عن 
بعـــد أعـــرب وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي في الكلمـــة التـــي ألقاها خال 
االجتمـــاع عـــن تقديـــر مملكـــة البحرين 
لألمـــم المتحدة علـــى مبادراتها الهادفة 
إلـــى الحـــد من آثـــار وتداعيـــات جائحة 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
االقتصاديـــة  والتحديـــات  الجائحـــة 
المرتبطـــة بهـــا تتطلـــب اســـتمرار العمل 
والتعاون المشترك بين كافة الدول؛ من 
أجـــل التغلب على تبعـــات هذه الجائحة 
وتحقيق االنتعاش االقتصادي العالمي، 
مؤكـــدا علـــى أهميـــة اســـتمرار مثل هذا 
التعاون والتنســـيق المشـــترك بين كافة 
المشـــتركة  التحديـــات  لتجـــاوز  الـــدول 

بنجاح.
ونوه وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

االستباقية التي اتخذتها حكومة مملكة 
البحريـــن للحـــد مـــن اآلثـــار االقتصادية 
فيـــروس  انتشـــار  جـــراء  الناتجـــة 
كورونـــا، من خال إطـــاق حزمة مالية 
واقتصاديـــة تتألـــف مـــن أكثـــر مـــن 20 
مبـــادرة بقيمة تفوق 11 مليار دوالر، أي 
ما يعادل ثلـــث الناتج المحلي اإلجمالي 
لمملكـــة البحرين تتمثل في دفع رواتب 
الموظفيـــن البحرينيين بنســـبة 100 % 
مـــن خـــال صنـــدوق التعطـــل، ووقـــف 
الرســـوم علـــى القطاعـــات المتأثـــرة من 
فيروس كورونا؛ بهدف حماية الوظائف 
وتوفير السيولة الازمة للقطاع الخاص 
وضمـــان اســـتقرار ســـوق العمـــل وكافة 

القطاعات االقتصادية.
وأكـــد أن رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
2030 كان لهـــا الـــدور األبـــرز فـــي تنويع 
االقتصـــاد ودعـــم االبتـــكار بمـــا يحقـــق 
النماء واالزدهار لكافة المواطنين، الفتا 
إلـــى أهمية اتخاذ التدابيـــر المالية التي 
ستساهم في تخفيف اآلثار االقتصادية 
للجائحـــة من خال االســـتخدام األمثل 
للمـــوارد المالية، حيـــث اعتمدت مملكة 
البحريـــن برنامـــج التـــوازن المالي الذي 
يهـــدف لتحقيـــق نقطة التـــوازن بحلول 

العـــام 2022، وهـــي مســـتمرة في تنفيذ 
مبادراتـــه؛ مـــن أجـــل الوصـــول للهـــدف 

المنشود.
جعلـــت  كورونـــا  جائحـــة  بـــأن  ونـــوه 
دور  أهميـــة  نحـــو  ينصـــب  االهتمـــام 
تعزيـــز  فـــي  والرقمنـــة  التكنولوجيـــا 
االســـتدامة االقتصاديـــة، وفرضت على 

الجميع التسريع في التحول الرقمي.
آخـــر  مناقشـــة  تـــم  االجتمـــاع  وفـــي 
الماليـــة  والتداعيـــات  المســـتجدات 
واالقتصاديـــة المتعلقة بتفشـــي جائحة 
فيـــروس كورونا عالميا ومـــدى تأثيرها 
على القطاعـــات االقتصادية واالقتصاد 
الخيـــارات  قائمـــة  ومناقشـــة  العالمـــي، 
مـــداوالت  عـــن  الناتجـــة  المتاحـــة 

مجموعـــات المناقشـــات الســـت التابعة 
لمنظمة األمم المتحدة مع الحرص على 
أن تعكـــس قائمة الخيـــارات احتياجات 
أعلـــى  فـــي  األعضـــاء  الـــدول  وآراء 

مستوياتها.
كمـــا تـــم أيضـــا اســـتعراض اإلجـــراءات 
القادمـــة  للمرحلـــة  اتخاذهـــا  الـــازم 
تنفيذهـــا  ســـيتم  التـــي  والخطـــوات 
لدعـــم  المتحـــدة  األمـــم  رعايـــة  تحـــت 
الـــدول األعضـــاء؛ بهـــدف التعافـــي مـــن 
هـــذا التحـــدي العالمي المتمثل بانتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، ممـــا سيســـاهم فـــي 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
وتعزيز المرونة االقتصادية على المدى 

البعيد.   

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

المؤيد: إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم الخدمات
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
البحريـــن للســـياحة والمعارض نادر 
المؤيـــد أن قـــرار إعفـــاء المنشـــآت 
رســـوم  مـــن  الســـياحية  والمرافـــق 
لثاثـــة  الســـياحية  الخدمـــات 
أشـــهر إضافيـــة اعتبارًا مـــن أكتوبر 
المقبـــل مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي 

تخفيـــف التبعـــات االقتصادية على 
المنشـــآت الســـياحية نتيجة تأثرها 
بجائحـــة فيـــروس كورونـــا، منوًهـــا 
بـــأن التوجيهـــات الملكية الســـامية 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
بتوحيد الجهـــود الوطنية لمواجهة 
انعكاسات انتشـــار فيروس كورونا 

الحزمـــة  19( وإطـــاق   – ) كوفيـــد 
الماليـــة واالقتصاديـــة في ســـياقها 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  لدعـــم 
خصوصـــا القطاعات األكثـــر تضررًا 
مـــن تداعيـــات الفيـــروس أســـهمت 
في فـــي توفير الســـيولة للمنشـــآت 
النمـــو  فـــرص  وتعزيـــز  الســـياحية 
الماليـــة  واالســـتدامة  االقتصـــادي 

لتلك المنشآت.
وثمن المؤيد قرار الحكومة الصادر 
في جلســـتها المنعقدة برئاسة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بإعفاء المنشآت 
رســـوم  مـــن  الســـياحية  والمرافـــق 

الخدمـــات الســـياحية لثاثة أشـــهر 
إضافيـــة اعتبـــارًا مـــن شـــهر أكتوبر 
2020، مشـــيًرا إلـــى أن القـــرار يأتي 
امتـــداًدا للجهود الوطنيـــة والرؤية 
الشـــاملة لدعم القطـــاع الخاص في 
ظل هذه الظروف االستثنائية التي 
يمر بها العالـــم أجمع وعلى األخص 

القطاع السياحي.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

لمدة 3 أشهر بدءا 
من أكتوبر لتخفيف 
التبعات االقتصادية 

عليها

المنامة- بنا

األركان  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقر 
النعيمـــي أمس، بالقيـــادة العامة 
الفريق طارق بن حســـن الحسن 

رئيس األمن العام.  
وتـــم خـــال اللقـــاء اســـتعراض 
والتنســـيق  التعـــاون  عاقـــات 

المشترك.  
حضـــر اللقاء اللـــواء الركن غانم 
إبراهيم الفضالة مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للعمليات، واللواء 
يوســـف  محمـــد  بحـــري  الركـــن 
البحريـــة  ســـاح  قائـــد  العســـم 

الملكي البحريني.

تنسيق مشترك بين “األركان” و”األمن العام”

طارق الحسن ذياب النعيمي
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اإلمارات تعلن عن مشروع جديد الستكشاف القمر
أعلــن نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطالق 
مشــروع إمارتــي جديــد الستكشــاف القمــر، يحمــل اســم 

“راشد”.
وقــال الشــيخ محمــد بن راشــد على حســابه فــي “تويتر” 
أمس الثالثاء “أطلقنا بحمد هللا مشروًعا إماراتًيا جديًدا 
الستكشــاف القمــر، ســيكون عبــارة عن مستكشــف قمري 
إماراتــي الصنع ســيهبط على ســطح القمــر في 2024 في 
مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة الستكشافها”.
وأضاف “أســمينا المستكشــف القمري )راشــد( تيمًنا بباني 
كبيــرة  أحالمنــا  تكــون  كيــف  علمنــا  الــذي  دبــي،  نهضــة 

وبعيدة”، في إشارة إلى الشيخ راشد آل مكتوم.
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى دولة اإلمارات ستكون 
“الرابعــة عالمًيــا التي تشــارك فــي مهام استكشــاف القمر، 
واألولــى عربًيــا، وسيرســل المستكشــف القمــري بيانــات 
قمريــة جديــدة ســيتم  مناطــق  عــن  مــرة  وصــورا ألول 

مشاركتها مع المراكز البحثية كافة محلًيا وعالمًيا”.
مــن  جــزء  القمــر  استكشــاف  فــي  “المشــاركة  إن  وقــال 
اســتراتيجية اإلمــارات للفضــاء لبنــاء إمكانــات معرفيــة 
جديدة للدولة، وبناء كوادر تخصصية، واالرتقاء بالبيئة 

العلمية والتقنية والبحثية في بالدنا”.
وأكد الشــيخ محمد بن راشد أنه “سيتم بناء المستكشف 
القمــري 100 بالمئة على أرض الدولة، وبأيدي مهندســينا 

اإلماراتيين”.
وأطلقــت اإلمــارات فــي يولــو الماضي مســبار األمــل إلى 
المريــخ، وال يــزال في طريقــه إلى الكوكب األحمر، إذ من 
المقرر أن يصل في فبراير 2021، وهو العام الذي تحتفل 

فيه اإلمارات بمرور 50 عاًما على إقامة الدولة.
وأعلنــت اإلمــارات أنهــا ســتقوم فــي ســبتمبر مــن العــام 
المقبل بنقل بيانات الغالف الجوي للمريخ، والتي ســيتم 

تقديمها للمجتمع العلمي الدولي.

حكــم علــى معلمــة صينيــة باإلعــدام، 
عقب تسميمها 25 تلميًذا في مدرسة 

ابتدائية، ما أدى إلى مقتل أحدهم.
الفرنســية،  األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
دانــت محكمــة فــي مدينــة جيــاوزوو 
فــي مقاطعة هينان في وســط البالد، 
المعلمــة وانــغ يــون، بتهمــة دس مادة 
حســاء  داخــل  الصوديــوم  نيتريــت 
محضــر لتالميــذ بدافــع االنتقــام مــن 

إدارة المدرسة.
المركــب  هــذا  اســتخدام  ويتــم   
الكيميائــي فــي حفــظ اللحــوم، لكنــه 
ا في حــال اســتخدام  قــد يكــون ســامًّ

جرعات كبيرة منه.
وذكــرت المحكمــة أن وانغ كانت على 
علــم بــاألذى الــذي يمكــن للمنتــج أن 
يلحقــه، لكنهــا لــم تأبــه لذلــك، وقّررت 

تسميم األطفال.
وأشــار القضــاء إلــى أن المعلمة ســبق 
لهــا وأن حاولــت تســميم زوجهــا فــي 

عام 2017 إثر خالف نشب بينهما.

اإلعدام لمعلمة 
سّممت 25 تلميًذا

أعاد سكان قرية رومانية انتخاب رئيس 
فــي  ســاحقا  نصــرا  ومنحــوه  بلديتهــم 
االنتخابــات، رغــم وفاتــه منــذ أســبوعين 
بمضاعفــات مــرض “كوفيــد - 19”، وقالوا 
“إنه قدم عمال رائعا ويستحق الفوز حتى 

بعد رحيله”.
وأظهــر مقطــع فيديــو جــرى تداولــه على 
قروييــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ويضيئــون  أليمــان  يــون  قبــر  يــزورون 

الشــموع، بعــد انتهــاء عمليــة التصويــت 
فــي االنتخابــات المحليــة التــي أجريــت 
يــوم األحد. وعلى قبــر أليمان همس أحد 
الرجــال بكلمات “هذا نصرك... أعرف أنك 
فخــور بنــا. ارقد في ســالم”. وفقــا لوكالة 
رويترز. وفــاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس 
يقــدر  قريــة  وهــي  ديفيســيلو،  لبلديــة 
سكانها بنحو 3 آالف في جنوب رومانيا، 

وحصد 64 في المئة من األصوات.

واحــدة  أســرة  مــن  أشــخاص   5 لقــي 
5 آخريــن، الثالثــاء،  مصرعهــم وأصيــب 
فــي حــادث ســير مأســاوي شــهده حــي 

المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.
ســيارة  اصطــدام  إثــر  الحــادث  ووقــع 
صغيــرة لنقــل الــركاب “ميكروبــاص” مــع 
ســيارة نقــل علــى “الطريــق الدائــري” في 
إلــى  أدى  مــا  القاهــرة،  المعــادي جنوبــي 

تباطؤ حركة المركبات.

وانتقــل رجــال المرور إلــى موقع الحادث 
ونقــل  الحطــام  رفــع  وتــم  القاهــرة،  فــي 

المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
وحررت الشــرطة محضــرا بالواقعة، وتم 

إخطار النيابة للتحقيق.
معــدالت  أعلــى  مــن  واحــد  مصــر  وفــي 
عــدم  بســبب  عالميــا؛  الســير  حــوادث 
وإهمــال  الســالمة  بإجــراءات  االلتــزام 

تعاليم المرور.

رًدا للجميل.. قرية تعيد انتخاب “الرئيس” بعد وفاته

مأساة في مصر.. مصرع 5 أفراد من أسرة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أثبت العلماء أن الزواج يســاعد على 
إنقاص الوزن، إذ إن الرجال والنساء 
بعــد الــزواج يفقــدون بســرعة الــوزن 

الزائد، وال يكتسبونه مرة ثانية.
ميــل”،  “ديلــي  صحيفــة  وتفيــد 
 300 حالــة  تابعــوا  الباحثيــن  أن 
شــخص أعمارهــم 20 ســنة فما فوق 
ومعظمهــم مــن الذيــن فقــدوا الــوزن 
الــزواج وحافظــوا علــى  الزائــد بعــد 
رشــاقتهم حتى بعد مضي 8 سنوات 
وزنهــم  كان  ومــن  زواجهــم.  علــى 
طبيعيا وجســمهم رشيقا قبل الزواج 
بقــوا علــى حالتهــم بعــد الــزواج، في 
حيــن بقــي البدنــاء والعــزاب كما هم 

دون تغيير.
واكتشــف الباحثون أن الزواج يلعب 
دور المحفــز للحفاظ على نمط حياة 
صحي. وطبعا في هذه الحالة يلعب 
الشريك دورا مهما في هذه المسألة. 
مــن  الباحثــون  الحظــه  مــا  وهــذا 
متابعتهم ألزواج يعيشون سوية من 

دون تسجيل زواجهم رسميا.

هل يلعب الزواج دوًرا 
في تخفيض الوزن؟

عارضة أزياء من ابتكار ديور أثناء أسبوع الموضة في باريس )أ ف ب(

أظهــر مقطــع فيديــو روبــوت علــى 
هيئــة كلــب يقــوم بدوريــة فــي أحد 
ويطالــب  بكنــدا  أونتاريــو،  شــوارع 
التباعــد  بقواعــد  بااللتــزام  النــاس 
االجتماعــي. ويحمــل الكلــب اآللــي 
أطلقتــه  مــا  وهــو  “ســبوت”،  اســم 
“بوســطن  المصنعــة  الشــركة  عليــه 
ديناميــك”. ونشــر أحــد رواد منصــة 
التواصل االجتماعي “تويتر”، مقطع 
فــي  يســير  وهــو  للروبــوت  فيديــو 
أثنــاء الليل، وأرفقــه بتعليق “رفاق! 

انظروا من رأيته في الشارع!!”.
 112 مــن  أكثــر  حصــد  الفيديــو 
ألــف إعجــاب، ومــا يقــارب 60 ألــف 
مشــاركة علــى “تويتــر”، فيمــا قــال 
مغردون: إنه مشهد مخيف أصابهم 

صــن”  “ذا  لصحيفــة  وفقــا  بالفــزع، 
البريطانية.

ويبلغ ســعر “الروبــوت الكلب”، الذي 
يمكنــه الجري والقفز وفتح األبواب 

المغلقة، حوالي 75 ألف دوالر.
وفــي وقــت ســابق اســتخدم الكلب 
“ســبوت” بمنطقــة أخــرى مــن العالم 
وبالتحديــد في ســنغافورة، إذ حث 
االجتماعــي  التباعــد  علــى  النــاس 
خالل تجواله بحديقة قائال: “دعونا 

نحافظ على صحة سنغافورة”.
وأضــاف “الروبــوت الكلــب” بصــوت 
ســالمتك  أجــل  “مــن  خافــت، 
ُيرجــى  حولــك،  ومــن  الشــخصية 
الوقــوف علــى مســافة متــر واحــد 

على األقل.. شكرا لك”.

“الروبوت الكلب” يحث الناس على التباعد االجتماعي

فرضــت الســلطات األســترالية 
مالييــن   3.6 قدرهــا  غرامــة 
مليــون   2.55( محلــي  دوالر 
أســترالية  شــركة  علــى  دوالر( 
تملــك أكبــر مدينــة ترفيــه فــي 
البالد. وجاءت الغرامة بســبب 
اتبــاع  فــي  المتنــزه  إخفــاق 

إجراءات الســالمة التي تحافظ على حياة الزائرين، األمر الذي تســبب بمقتل 
4 أشخاص سنة 2016.

وكان رجــالن وامرأتــان قتلــوا فــي حادثة تصــادم في إحدى ألعــاب المغامرات 
المائية في متنزه “دريم وورلد” الواقع على ســواحل غولد كوســت األســترالية، 
وهــي منطقــة ســياحية فــي شــرق البــالد. واعتبرت محكمــة فــي كوينزالند أن 
والوقايــة  الســالمة  إجــراءات  فــي مجــال  الواليــة  قوانيــن  انتهكــت  الشــركة 

الصحية، ما تصل عقوبته إلى 4.5 ماليين دوالر أسترالي.

غرامة “مليونية” ألكبر مدينة ترفيه أسترالية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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لم تمض سوى أيام قليلة على حصول 
األميــر البريطاني الصغير جورج، ســن 
سمكة قرش يعود إلى العصر الحجري، 
حتى خرجت مالطا صاحبة الســن عن 

صمتها، مطالبة بإعادته إليها.
)7 أعــوام( نجــل  وكان األميــر جــورج 
األميــر وليــام، قــد حصــل علــى الســن 
كهديــة  الماضــي  األســبوع  األثــري 
مــن عالــم الطبيعــة البريطانــي ديفيــد 
أتينبــورو، أثنــاء حفــل نظــم فــي قصر 
رســميا،  القصــر  وذكــر  كنســينغتون. 
األميــر  أن  نيــوز”،  “ســكاي  بحســب 
جــورج أخــذ الســن عندمــا كان يحضــر 
عرضــا خاصــا ألحــدث أفــالم أتينبورو 
فــي  أعضــاء  مــع  البيئيــة  الوثائقيــة 

العائلة الملكية.
وذكــر القصــر أن “أتينبــورو عثــر علــى 
فــي  عائليــة  عطلــة  أثنــاء  الحفريــة 
وكان  الســتينات،  أواخــر  فــي  مالطــا 
مســتقرا فــي كتلــة من الحجــر الجيري 
عمــره  أن  ويعتقــد  الناعــم،  األصفــر 

حوالــى 23 مليــون ســنة”. إال أن وزيــر 
الثقافــة المالطــي جوزيــه هيريــرا قــال 
إن “المــكان الطبيعــي الــذي ينبغــي أن 
يعــرض فيه الســن هو متحــف محلي”، 

واعدا بـ “بدء محاولة الستعادته”.
وفــي تصريــح لصحيفــة “تايمــز أوف 
بعــض  “هنــاك  هيريــرا  قــال  مالطــا”، 
القطع األثريــة المهمة للتراث الطبيعي 
فــي مالطــا التــي انتهــى بهــا المطــاف 
لتســتقر في الخارج، وينبغي إعادتها”. 

وأضــاف “نولــي الكثيــر مــن االهتمــام 
لآلثــار التاريخيــة والفنيــة. لكــن ذلــك 
ليس هو الحال دائما بالنســبة لتاريخنا 
العــزم علــى قيــادة  الطبيعــي. عقــدت 

التغيير في هذا الموقف”.
الســنين  مالييــن  قبــل  الســن  وكانــت 
جزءا من فك ســمكة من نوع منقرض 
عليــه  يطلــق  العمــالق،  القــرش  مــن 
“ميغالــودون”، ويرجــح أن طوله يصل 

إلى 16 مترا.

مالطا لألمير البريطاني الصغير: أعد لنا “سن القرش”

األمير جورج يمسك بسن سمكة القرش األثري


