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روحاني يقر بوجود مشكالت في إدارة بالده

عقوبات أميركية ضد 6 أفراد و13 كياًنا في سوريا

طهران ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

اعتـــرف الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحاني بوجود مشـــكالت في 
إدارة البـــالد، قائـــال إن ســـبب ذلك يعـــود إلى أن إيـــران تمر بحالة 
حـــرب اقتصادية مـــع الواليات المتحـــدة منذ العـــام 2018 عندما 
انســـحب الرئيـــس األميركـــي مـــن االتفـــاق النـــووي وأعـــاد فرض 

العقوبات.
وحـــث روحانـــي خالل اجتمـــاع لمجلـــس الـــوزراء اإليراني أمس 
األربعاء، منتقدي عجز الحكومة عن إدارة البالد على عدم مقارنة 

الوضـــع الحالـــي بالعقوبـــات االقتصاديـــة، قائـــال إن الوضع يشـــبه 
الحرب وليس عقوبات عادية”.

وفي حين أقر روحاني بأن “هناك مشكالت في إدارة البالد”، لكنه 
أضاف: “من المهم معرفة النسبة المئوية في ظروف الحرب هذه، 
حيث ال يمكن مقارنة هذا الوضع الحالي بتأثير العقوبات فقط”.

وانكمـــش االقتصـــاد اإليراني فـــي العامين الماضييـــن ما أدى إلى 
ارتفاع نسب التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق.

أعلنـــت وزارة الخزانـــة األميركيـــة فـــرض 
عقوبـــات تتعلـــق بســـوريا تشـــمل 6 أفـــراد 
و13 كياًنا. وشـــملت العقوبـــات األميركية 
النظـــام  قـــوات  فـــي  الخامـــس  الفيلـــق 
الســـوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار 
في سوريا. كما شملت شبكة أعمال رئيس 
النظام الســـوري بشـــار األســـد الشـــخصية 

غيـــر الشـــرعية، وكذلـــك شـــقيقتي ممـــول 
األسد ياسر إبراهيم.

وأعلنت الخارجية األميركية أن العقوبات 
ال تســـتهدف التجارة واألنشطة اإلنسانية 
ســـتواصل  أنهـــا  مؤكـــدة  ســـوريا،  فـــي 
العقوبـــات حتـــى يتخلى نظام األســـد عن 
العنـــف. ورأت أنـــه حـــان الوقـــت لتســـوية 

سلمية في سوريا وفق القرار 2254.
وجاء في بيان للخارجية األميركية إعالن 
الواليات المتحدة عن 17 قراًرا بالعقوبات 
المفروضـــة على ســـوريا كجـــزء من حملة 
اإلدارة المســـتمرة لتحقيـــق أهداف قانون 
قيصر لحماية المدنيين 2019 ومحاســـبة 

األسد وداعميه على جرائمهم.

العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفـــاد 
عصـــام خلـــف مجلس بلـــدي الجنوبية بالـــرأي القانونـــي في حضور 

االجتماعات عن بعد لألعضاء الموجودين خارج نطاق البلدية.
ولفـــت إلى المادة 33 لـــم تجز ألحد األعضاء المشـــاركة في حضور 
جلســـات المجلـــس واجتماعاتـــه أثناء وجـــوده خـــارج المملكة، مما 

تتعذر معه الموافقة على الشق من الطلب.

مـــّرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة مقترًحـــا يقضـــي باســـتغالل مآذن 
المســـاجد والجوامـــع لتركيـــب أبـــراج االتصـــاالت فـــي المحافظة 

الجنوبية.
وأشار مقدم المقترح رئيس المجلس بدر التميمي إلى أن المقترح 
سيساهم في تحسين الشكل الحالي ألبراج االتصاالت، وظهورها 
بالشكل المناسب من الناحية الجمالية والوجه الحضاري والنهضة 

العمرانية لمملكة البحرين.

ال تصح اجتماعات البلديين من الخارج

استغالل مآذن مساجد الجنوبية أبراًجا لالتصاالت

المنامة-  النيابة العامة

صّرح رئيس النيابة محمد جمال 
ســـلطان بأن النيابة العامة تلّقت 
بالًغا من اإلدارة العامة لمكافحة 
الفساد مفاده أن التحريات دلت 
فـــي  موظَفيـــن  اختـــالس  علـــى 
صيدلية مجمع السلمانية الطبي 
الطبيـــة  العقاقيـــر  مـــن  كميـــات 
بتسهيل من مســـؤولتهما، حيث 
تـــم ضبـــط مـــا يزيـــد علـــى ألـــف 
قرص طبي وعدد من المشتقات 

الطبية بمسكن المتهم األول.

وباشرت النيابة العامة  «
تحقيقاتها في الواقعة 

واستجوبت المتهمين الذين 
اعترفوا بما نسب إليهم من 

اتهام، وأمرت النيابة بحبسهم 
ا على ذمة التحقيق  احتياطيًّ

وجاٍر استكمال إجراءات 
التحقيق تمهيًدا إلحالتهم 

للمحاكمة الجنائية.

حبس مختلسي 
العقاقير الطبية
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جاللة الملك يوجه إلقامة صالة الغائب على األمير الراحل
المنامة - بنا

بنـــاء على توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بإقامة صالة الغائب على فقيد األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى، صاحب 
الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح، وجـــه رئيس 
مجلـــس األوقاف الســـنية األئمـــة بالجوامع والمســـاجد كافة 

بإقامة صالة الغائب بعد صالة الفجر اليوم.
ويتقـــدم رئيس وأعضاء مجلس األوقاف الســـنية ومنتســـبو 
بدولـــة  لألشـــقاء  والمواســـاة  التعـــازي  ببالـــغ  كافـــة  اإلدارة 
الكويت الشـــقيقة حكومة وشـــعبا بوفاة فقيـــد األمة العربية 

واإلسالمية.
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غًدا أولى جوالت يوم السباقات الوطنيةالنجوم ينعون أمير الكويتمقتل 200  أسير بسجون الحوثيين“الوطني” يختار “فيناسترا” للتحسينأحكام بالسجن بقضية غسل أموال
صرح المستشار نايف يوسف  «

محمود المحامي العام بأن 
المحكمة الكبرى الجنائية قد 
أصدرت حكمها أمس باإلدانة 

في واقعة غسل أموال 
لمبلغ نقدي تجاوز 700 ألف 

دينار.

أعلن بنك البحرين الوطني عن بدء  «
التشغيل الفعلي ألحدث إصدار 

 Fusion( ”من حل “فيوجن كوندور
Kondor( إلدارة أعمال الخزينة 

من “فيناسترا”. وبهذه الخطوة 
سيتمكن البنك من تحسين وأتمتة 

عمليات الخزينة والتداول لديه.

كشف مسؤول يمني، أمس  «
، عن قتل ميليشيات الحوثي 

االنقالبية 200 مختطف 
وأسير في سجونها. وسلمت 

ميليشيات الحوثي، قبل يومين، 
األسير محمد أحمد الصباري جثة 
هامدة، عليها آثار تعذيب وحشي.

بعد إعالن الديوان األميري  «
في الكويت وفاة أمير الكويت 

الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، نعى عدد من نجوم 

الفن واإلعالم أمير الكويت، حيث 
تحولت صفحات “سوشيال 

ميديا” لدفتر عزاء.

تنطلق على مضمار حلبة  «
البحرين الدولية مساء غد، 
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– 2021 وأولى جوالت يوم 
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

نواف األحمد أدى اليمين... خير خلف لخير سلف
الثــرى فــي مقبــرة الصليبيخــات الراحــل يــوارى  جثمــان الفقيــد الكبيــر أميــر الكويــت 

ووري جثمـــان أميـــر الكويت الراحل الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الصبـــاح الثـــرى فـــي الكويت 
أمـــس بعـــد وصولـــه مـــن الواليـــات المتحدة، 
بينما أدى الشيخ نواف األحمد الصباح اليمين 
الدســـتورية أمـــام مجلـــس األمـــة الكويتـــي، 

ليصبح األمير السادس عشر للكويت.
أمـــام  كلمـــة  نـــواف األحمـــد  الشـــيخ  وألقـــى 
مجلـــس األمـــة، قـــال فيهـــا إن الشـــيخ صباح 
رمز شـــامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، مؤكدا 
أن سياســـة الشيخ صباح ســـتظل نبراسا لنا، 
مشـــيرا إلـــى أن الكويـــت نجحت فـــي تجاوز 

الصعاب بالتكاتف واالتحاد.
وقال إن الكويت تحظى بسالسة في انتقال 
اإلمارة بما يضمن االســـتقرار، مضيفا: “الثقة 
التي أوالني إياها الشعب الكويتي أمانة في 

عنقي”.

الكويت ـ وكاالت

جثمان أمير اإلنسانية قبل دفنه في مقبرة الصليبيخاتالشيخ نواف األحمد يؤدي اليمين أمام مجلس األمة

جاللة العاهل يجري اتصاال مع سمو الشيخ نواف األحمد
المنامة- بنا

أجـــرى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
اتصـــاالً هاتفًيا أمس بأمير دولة الكويت الشـــقيقة أخيه صاحب الســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، أعرب فيـــه جاللته عـــن خالص 
عزائه ومواساته لسموه وإلى أسرة آل الصباح الكرام، بوفاة المغفور له 

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح )رحمه هللا(.
كمـــا هنـــأ جاللـــة الملك فـــي االتصال أخاه صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصباح بتوليـــه مقاليد الحكم، ســـائالً المولـــى تعالى أن 
يوفقـــه ويعنيه ويســـدد خطـــاه، إلكمال مســـيرة التقدم والنمـــاء لخدمة 
الكويت وشعبها العزيز، مؤكدًا جاللته وقوف مملكة البحرين إلى جانب 

دولة الكويت الشقيقة في مثل هذه الظروف. )٠٢(جاللة الملك
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيسي قبرص 

ونيجيريا

الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  بعث 
تهنئة  برقيتي  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة قـــبـــرص الــرئــيــس  ــ إل
ــيـــس  ــادســــي، ورئـ ــيــ ــاســ ــتــ ــاســ ــ ــوس ان ــكـ ــيـ نـ
جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا االتــحــاديــة الــرئــيــس 
استقالل  ذكـــرى  بمناسبة  بــخــاري،  محمد 
أطيب  عــن  فيهما  جاللته  أعــرب  بالدهما، 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــهــمــا مـــوفـــور الــصــحــة 

والسعادة بهذه المناسبات الوطنية.

الروابط األخوية الوثيقة ووشــائج القربــي تجمع بين البلدين

البحرين تهّنئ الشيخ نواف األحمد بتوليه مقاليد الحكم

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة إلـــى أخيه صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويـــت الشـــقيقة، أعـــرب جاللته فيهـــا عن خالص 
تهانيه وأطيب تمنياته لسموه بمناسبة أدائه اليمين 
الدســـتورية وتوليه مقاليد الحكم، ســـائالً الباري عّز 
وجـــّل أن يمده بعونه وتوفيقـــه ويديم عليه موفور 
الصحـــة والعافيـــة لمواصلة مســـيرة الخيـــر والنماء 
والتقـــدم فـــي دولـــة الكويـــت وخدمـــة قضايـــا أمته 

والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك.
 وأكـــد العاهـــل في البرقيـــة بالغ اعتـــزازه بالعالقات 
التاريخيـــة الراســـخة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
وشـــقيقتها دولـــة الكويـــت والتـــي تجســـد الروابـــط 
األخويـــة الوثيقـــة ووشـــائج القربـــي والمحبـــة التي 
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ.

بـــأن عالقـــات األخـــوة   معرًبـــا جاللتـــه عـــن ثقتـــه 
والتعاون المتينة والتي تطورت وتوثقت على مدى 
سنوات طويلة، ستبقى بإذن هللا راسخة ومتجذرة، 
وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، داعًيا المولى 
تعالـــى أن يحفـــظ دولـــة الكويت الشـــقيقة وشـــعبها 
العزيـــز ويديـــم عليهـــا عزهـــا ورخاءهـــا وازدهارهـــا 
تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح.
 وبعث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب السمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت الشـــقيقة، أعرب ســـموه فيها عن 
خالص التهاني والتبريكات لســـموه، بمناســـبة أدائه 
اليميـــن الدســـتورية وتوليـــه مقاليد الحكـــم، متمّنًيا 
لســـموه التوفيق والسداد وتحقيق كل ما فيه الخير 

والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
 كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن 
الثقـــة في أن العالقـــات األخوية الوطيدة واألواصر 
العميقة بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، ستشهد 
المزيد من التطور والنماء، في ظل القيادة الحكيمة 
لصاحـــب الجاللـــة الملك، وأخيه أميـــر دولة الكويت 

الشقيقة.
 وتوّجه ســـموه بالدعاء إلى هللا عز وجل، أن يســـّدد 
خطى ســـمو أمير دولة الكويت الشـــقيقة، وأن يمده 
بعونـــه وتوفيقـــه فـــي القيـــام بمســـؤولياته الوطنية 
الجليلـــة، وقيادة دولة الكويت الشـــقيقة، نحو مزيٍد 
مـــن التقدم فـــي مختلف المجـــاالت، متمّنًيا لســـموه 

ولشعب الكويت الشقيق كل خير ورفاه.
 إلى ذلك، بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة إلى 
أخيـــه صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمـــد الجابر 
الصبـــاح أمير دولة الكويت الشـــقيقة، أعرب ســـموه 
فيهـــا عـــن بالغ تهانيـــه وأطيـــب تمنياته لســـمو أمير 
دولـــة الكويـــت بمناســـبة أدائـــه اليميـــن الدســـتورية 
وتوليـــه مقاليـــد الحكم، ســـائالً المولى عـــّز وجّل أن 
يمده بالعـــون والتوفيق ويديم عليه موفور الصحة 
والعافية لمواصلة مســـيرة الخير والنماء واالزدهار 
فـــي دولـــة الكويت وخدمـــة قضايا أمتـــه والنهوض 

بمسيرة العمل العربي المشترك.
بالعالقـــات  اعتـــزازه  البرقيـــة  فـــي  ســـموه  وأكـــد 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
ودولـــة الكويـــت الشـــقيقة والتـــي تجســـد الروابـــط 
األخويـــة المتينـــة ووشـــائج القربـــى والمحبـــة التي 

تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
 وأعـــرب ســـموه عـــن ثقتـــه بـــأن عالقـــات األخـــوة 
والتعاون الوثيقة والتي تطورت وتوثقت على مدى 
ســـنوات طويلة ستبقى بإذن هللا راسخة عميقة بما 
يخـــدم مصالـــح البلديـــن الشـــقيقين، داعًيـــا المولى 
تعالـــى أن يحفـــظ دولـــة الكويت الشـــقيقة وشـــعبها 
العزيـــز ويديم عليها عزهـــا ورخاءها وتقدمها تحت 
القيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب الســـمو الشـــيخ نـــواف 

األحمد الجابر الصباح.

المنامة- بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الورزاء سمو أمير دولة الكويت جاللة الملك

وزير اإلعالم: األمير الراحل والد الجميع.. نعزي أنفسنا واألمة في فقيدنا الكبير
أكـــد وزيـــر اإلعالم علـــي الرميحـــي عمق 
التـــي  والتاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــة 
تربـــط مملكـــة البحريـــن بدولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة، والمكانة الكبيـــرة التي يحتلها 
فقيـــد الكويـــت والعالم، المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ صباح 
األحمـــد الجابر الصبـــاح )طيب هللا ثراه(، 
في قلب البحرين قيادًة وشـــعبًا، وهو ما 
ظهر جليًا في مظاهر الحزن التي عاشها 
أهـــل مملكـــة البحريـــن بعـــد ســـماع النبـــأ 

األليم.
 وأضاف في تصريح خاص للقناة األولى 
الشـــيخ  هللا  “رحـــم  الكويـــت  بتلفزيـــون 
صبـــاح األحمد الجابر الصبـــاح، رحم هللا 
والد الجميع، صاحب االبتســـامة الدائمة 

والقلب الكبير”.

 ورفع الرميحي أحر التعازي والمواســـاة 
إلـــى عاهل البالد  صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى أخيه 
أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصباح، وشـــعبها 
الشـــقيق، بهـــذا المصـــاب الجلـــل، داعيـــًا 

هللا عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد الكبيـــر 
بواســـع رحمته، وأن يلهـــم الجميع جميل 
الصبـــر وحســـن العـــزاء، مؤكـــدًا أن فقيد 
الكويت األمير الراحل هو فقيد البحرين 
والخليج العربي، بل ولإلنسانية جمعاء.

 وأضـــاف “عندمـــا نعـــى صاحـــب الجاللة 
الملـــك وأصحاب الســـمو رئيـــس الوزراء 
وولي العهد أخيهم ووالد الجميع، الشيخ 
صبـــاح، فهم ينعون قائدًا عربيـــًا كبيرًا له 
مكانـــة خاصة فـــي قلب البحريـــن قيادًة 

وشعبًا”.
 وبهـــذه المناســـبة؛ أكـــد الرميحـــي أن ما 
يربـــط مملكـــة البحريـــن والشـــقيقة دولة 
الكويـــت ال يمكـــن اختزالـــه فـــي كلمـــات؛ 
والبحريـــن  البحريـــن  هـــي  فالكويـــت 
هـــي الكويـــت، تاريـــخ ومواقـــف وعالقة 
أســـرية، عالقـــة أشـــقاء وأبنـــاء عـــم بكل 

مـــا تعنيه الكلمة وليســـت عالقات دولية 
وبروتوكولية.

واســـتذكر وزير اإلعالم لقاءه مع الراحل 
الكبير قائالً: “تشـــرفت كما تشـــرف أغلب 
اإلعالمييـــن العـــرب بلقاء الراحـــل الكبير 
فـــي الزيـــارات المختلفـــة لدولـــة الكويت 
وفي عدد من المناســـبات الرســـمية، فقد 
الحـــرص  كل  )رحمـــه هللا( حريصـــًا  كان 
والســـؤال  باإلعالمييـــن  االلتقـــاء  علـــى 
عنهـــم وتوجيههم برســـائل فيها كثير من 
الـــود والتســـامح، وهـــو مـــا يعكـــس عمق 
االهتمـــام الذي كان يوليه ســـموه لإلعالم 
واإلعالمييـــن، وعندمـــا نشـــاهد وســـائل 
اإلعالم الخليجية، ســـواء كانت تقليدية 
أو وسائل تواصل اجتماعي، نتعرف أكثر 
علـــى طبيعة العالقة التي تربط بين هذه 

الشعوب وقادتها”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكد ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة 
لـــدى مملكـــة البحرين الشـــيخ ثامر 
جابـــر األحمـــد الصبـــاح أن األمتين 
والمجتمـــع  واإلســـالمية  العربيـــة 
الدولـــي، فقـــدت أحـــد أبـــرز قادتها 
الحكمـــاء، صاحب الســـمو الشـــيخ 
صباح األحمـــد الجابر الصباح أمير 
الـــذي  رحمـــه هللا،  الكويـــت  دولـــة 
نذر حياتـــه لخدمة وطنه وشـــعبه، 
وللدفاع عن قضايا األمتين العربية 

واإلسالمية واإلنسانية جمعاء.
 وقـــال ســـفير دولـــة الكويـــت، إن 
ســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر 
الصبـــاح رحمـــه هللا، عمل بـــال كلل 
أو ملـــل لخدمـــة األهـــداف النبيلـــة 
التـــي حملها علـــى عاتقـــه، ولتكون 
بالده مركًزا للعمل اإلنساني، حيث 
منـــح رحمـــه هللا لقـــب قائـــد للعمل 
االنســـاني من قبل األمـــم المتحدة 

عرفانا بإنجازاته.
 وشـــّدد علـــى أن التاريخ ســـيدون 
بأحـــرف من نور اإلنجـــازات الهائلة 
والمآثـــر الخالـــدة لصاحـــب الســـمو 
الشـــيخ صبـــاح االحمـــد رحمـــه هللا 
دبلوماســـية  أكاديميـــة  باعتبـــاره 
والحـــوار  الســـالم  أساســـها  راقيـــة 
والخلـــق الرفيـــع ونجـــدة الملهوف، 
ومثـــاال أعلى فـــي مفاهيـــم القيادة 

الرشـــيد، ســـائال هللا عـــز  والحكـــم 
بواســـع  ســـموه  يتغمـــد  أن  وجـــل 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يوفق صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمـــد الجابر الصبـــاح أمير دولة 
الكويـــت لمتابعـــة مســـيرة اإلنجـــاز 

والعطاء المتواصل.
 وأعـــرب ســـفير دولـــة الكويت عن 
شـــكره وتقديره لمقام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى مؤازرته 
األخوية، وللعائلة المالكة، وشـــعب 
البحريـــن علـــى مـــا عبـــروا عنه من 
وقـــال  صادقـــة،  أخويـــة  مشـــاعر 
إن هـــذه المشـــاعر ليســـت بغريبـــة 
البحريـــن، فالكويـــت  علـــى شـــعب 
والبحرين جسدان في قلب واحد.

أجـــرى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، اتصاالً 
هاتفًيـــا أمـــس بأمير دولة الكويت الشـــقيقة أخيه صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابر الصباح، أعرب فيه جاللته عن خالص عزائه ومواســـاته لســـموه 
وإلـــى أســـرة آل الصبـــاح الكرام، بوفاة المغفور له صاحب الســـمو الشـــيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصباح )رحمه هللا(، مبتهالً إلـــى هللا جل جالله أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فســـيح جناته ويلهم األسرة المالكة 

الكريمة وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
وأشـــاد جاللتـــه بمناقب ومآثـــر الفقيد الراحل، مؤكدًا أن دولة الكويت واألســـرة 
الخليجيـــة واألمتيـــن العربية واإلســـالمية فقدت بوفاة صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الصبـــاح )رحمـــه هللا وطيب هللا ثـــراه(، قائدًا بـــارزًا كرس حياته 
لخدمة وطنه وشـــعبه وأمتيه العربية واالســـالمية والمجتمع اإلنساني، وحظي 
بمكانـــة مرموقـــة وتقدير مميز بين قادة وشـــعوب العالـــم وكان نموذجًا للحكمة 
واإلخالص، وســـتظل أعماله ومنجزاته راســـخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا 

يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.
كمـــا هنـــأ جاللة الملـــك في االتصال أخاه صاحب الســـمو الشـــيخ نـــواف األحمد 
الجابـــر الصبـــاح بتوليـــه مقاليد الحكم، ســـائالً المولـــى تعالى أن يوفقـــه ويعنيه 
ويســـدد خطاه، إلكمال مســـيرة التقدم والنماء لخدمة الكويت وشـــعبها العزيز، 
مؤكدًا جاللته وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مثل 

هذه الظروف.
وأكـــد جاللتـــه عمق العالقـــات األخوية الوثيقة والراســـخة بيـــن مملكة البحرين 
ودولـــة الكويت الشـــقيقة، وهي مثال يحتذى في العالقات بين األشـــقاء والتي 
تســـتند إلى تاريخ طويل من األخوة ووشـــائج القربى ووحدة الهدف والمصير 
المشـــترك، مؤكدًا جاللته التطلع المســـتمر لتوثيق عرى التعاون األخوي لما فيه 
خير البلدين ومصلحة الشـــعبين الشقيقين، متمنيًا جاللته لدولة الكويت المزيد 
مـــن األمـــن والرخـــاء واالســـتقرار واالزدهار في ظـــل القيـــادة الحكيمة لصاحب 

السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
وأعرب صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت 
الشـــقيقة، عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره ألخيه جاللـــة الملـــك على ما عبـــر عنه من 
طيب المشـــاعر األخوية وصادق الدعاء، والمجســـدة لمدى عمق أواصر الروابط 
األخويـــة المتميـــزة بيـــن البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، وتمنـــى لجاللته موفور 

الصحة والسعادة والعافية.

سفير الكويت: األمير الراحل نذر حياته للقضايا العربية

جاللة الملك: البحرين والكويت مثال يحتذى بالعالقات

وزير اإلعالم

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون بوفاة أمير الكويت
غيابــه خســارة فادحــة... وما قدمه لإلنســانية ســتخلده صفحــات التاريخ

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقية تعزية ومواســـاة إلى أخيه 
أميـــر دولة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد الجابر الصبـــاح، في وفـــاة المغفور له 
أميـــر دولـــة الكويـــت الراحل صاحب الســـمو الشـــيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح رحمه هللا.
 وأعـــرب جاللته عـــن أحّر التعازي وصادق المواســـاة 
لســـموه وألســـرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي 
الشـــقيق في هـــذا المصاب الجلل، مؤكـــًدا جاللته أننا 
ا  فقدنا بوفاة الشيخ صباح األحمد الصباح قائًدا عربيًّ

حكيًما، أعطى الكثير لوطنه وشعبه وأمته.
 مســـتذكًرا جاللـــة الملـــك الـــدور الرائد الـــذي اضطلع 
بـــه الفقيد الراحـــل في نهضة دولة الكويت الشـــقيقة 
وتقدمها وازدهارها وإسهاماته مع إخوانه القادة في 
تعزيز مســـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
العربيـــة  األمتيـــن  قضايـــا  تجـــاه  النبيلـــة  ومواقفـــه 
واإلسالمية، ومناقبة في مجال العمل اإلنساني، وما 
حظيـــت بـــه دولـــة الكويت فـــي عهده رحمـــه هللا من 
مكانـــة مرموقة علـــى الصعيدين اإلقليمـــي والدولي، 
مبتهـــالً الـــى هللا جـــّل وعـــال أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمتـــه ومغفرته ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته، 
وأن يلهم األســـرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق 

جميل الصبر وحسن العزاء.
 وبعـــث رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان ال خليفة، برقية تعزية ومواســـاة، 
إلى أخيه أمير دولة الكويت الشـــقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، فـــي وفـــاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ 

صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، أمير دولـــة الكويت 
الراحل.

وقـــد أعرب ســـموه عـــن الحـــزن العميق لوفـــاة األمير 
الراحـــل، الـــذي كان قائـــًدا حكيًمـــا، وأميًرا لإلنســـانية 
وأن غيابـــه يشـــكل خســـارة فادحة لألمتيـــن العربية 
واإلســـالمية والعالـــم أجمـــع، منّوًها ســـموه بالمواقف 
الكبيـــرة للفقيـــد الراحـــل تجـــاه مملكـــة البحرين، وما 
قدمـــه لإلنســـانية مـــن عطـــاء ســـتخلد فـــي صفحات 

التاريخ.
 وتقـــّدم صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء بأحّر 
التعـــازي إلى أخيه ســـمو أمير دولة الكويت وشـــعبها 
الشـــقيق في فقيد األمة العربية، وأحد أبرز الحكماء 
في عالمنا المعاصر، مشـــيًدا ســـموه بما قدمه الراحل 
الكريـــم من عطـــاء وجهـــود وتفان فـــي خدمة وطنه 
واألمتين العربية واإلســـالمية، حيث بذل الكثير من 
أجـــل الدفاع عـــن قضاياهـــا المشـــروعة وتعزيز روح 
التضامن واألخـــوة العربية، وظل حريًصا على تنقية 
األجواء بين األشقاء واألصدقاء، من أجل عالم أكثر 

أمًنا وسالًما.
وتوّجـــه ســـموه بالدعاء إلى هللا عّز وجـــّل، أن يتغّمد 
الراحـــل الكريم بواســـع رحمته، وأن يســـكنه فســـيح 
جناته، وأن يلهم أســـرة آل الصباح الكريمة والشـــعب 

الكويتي الشقيق، الصبر والسلوان.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مماثلـــة الـــى أخيه  رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فـــي دولـــة الكويت الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ 
صبـــاح خالـــد الحمد الصبـــاح، أعرب ســـموه فيها عن 

صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.
 إلـــى ذلك، بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تعزيـــة 
ومواســـاة إلـــى أخيـــه أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه أميـــر دولـــة الكويـــت الراحل 
صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

رحمه هللا.
التعـــازي وخالـــص  أحـــّر  عـــن  فيهـــا  وأعـــرب ســـموه 
المواســـاة لســـمو أمير دولة الكويت الشقيقة وألسرة 
آل الصبـــاح الكـــرام وللشـــعب الكويتـــي الشـــقيق في 
هذا المصاب الجلل، مؤكًدا ســـموه أننا بوفاة الشـــيخ 
صباح األحمد الصباح فقدنا قائًدا حكيًما أحب الخير 
للجميع، تشـــهد له مســـيرته الحافلة بالبـــذل والعطاء 

لإلنسانية.
 واســـتذكر ســـموه مـــا اضطلع بـــه الفقيـــد الراحل من 
أدوار جعلـــت دولـــة الكويـــت فـــي عهـــده رحمـــه هللا 
تحتـــل مكانـــة مرموقـــة علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي 
والدولـــي، وإســـهاماته البـــارزة مع إخوانـــه القادة في 
تعزيز مســـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
منّوًهـــا بمواقفـــه النبيلـــة فـــي خدمة قضايـــا األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية، ســـائالً هللا عّز وجـــّل أن يتغمد 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ومغفرته ورضوانه ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه، وأن يلهم األســـرة الكريمة والشـــعب 

الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مماثلـــة إلـــى أخيـــه  رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء بدولة الكويت ســـمو الشـــيخ صباح 

خالد الحمد الصباح.

المنامة- بنا

المنامة- بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
العـــام  األميـــن  مـــن  تعزيـــة  برقيـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
مبـــارك  فـــالح  نايـــف  العربيـــة 

الحجرف.
أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه في 
وفـــاة المغفور له أمير دولة الكويت 

الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  الراحـــل، 
صباح األحمد الجابر الصباح )رحمه 
القديـــر أن  العلـــي  هللا(، ســـائالً هللا 
يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته 
ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح 
موفـــور  الملـــك  ولجاللـــة  جناتـــه، 
الصحة والعافية، ولمملكة البحرين 

الرخاء والنماء والتقدم واالزدهار.

جاللة الملك يتلقى برقية تعزية من أمين “التعاون”

السفير الكويتي
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المنامة - بنا

المنامة- بنا

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولـــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشـــعبية الرئيس شـــي 
جيـــن بينـــغ، بمناســـبة ذكرى اليـــوم الوطني لبالده، أعربـــوا فيها عن أطيـــب تهانيهم 

وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 

رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

تـــرأس القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صبـــاح 
األعلـــى  المجلـــس  اجتمـــاع  أمـــس، 
لصنـــدوق التقاعـــد العســـكري، بحضـــور 
وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيس هيئة 
األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمي، 

ومديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي اللواء 
الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل 
خليفة. وبحث المجلس في اجتماعه ما 
يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة 
صنـــدوق التقاعـــد العســـكري مـــن حيث 
اللوائح واألنظمـــة الفنية واإلدارية، كما 
ناقـــش الخطـــط االســـتثمارية المتعلقة 
بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد 
العسكري إلى جانب النظر في السياسة 
العســـكري  التقاعـــد  لصنـــدوق  العامـــة 

المستقبلية. 

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقيات شـــكر جوابية من 
رئيس وزراء اليابان، يوشـــيهيدي ســـوغا؛ ردا على برقيات التهنئة بمناســـبة 

انتخابه رئيسا لوزرا اليابان.

البحرين تهنئ الصين باليوم الوطني

مناقشة سبل تطوير صندوق التقاعد العسكري

... وتتلقى شكر رئيس وزراء اليابان

البحرين تخطو بثبات نحو المحافظة على التنوع البيولوجي
عبداهلل بن حمد: تشـريعات وطنية عديدة لحماية البيئات والموائل الطبيعية

ممثـــاًل عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، شـــارك الممثل الشـــخصي 
المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
الشـــيخ  ســـمو  للبيئـــة،  األعلـــى 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة، في 
البيولوجـــي ضمـــن  التنـــوع  قمـــة 
رفيعـــة  االجتماعـــات  سلســـلة 
المســـتوى للجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة في نســـختها الخامســـة 
تســـتضيفها  والتـــي  والســـبعين، 

نيويورك هذا األسبوع.
وأكد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة في كلمته في االجتماع 
أن مملكـــة البحريـــن تخطو بثبات 
في ظل رؤى وتوجيهات صاحب 
تحقيـــق  نحـــو  الملـــك،  الجاللـــة 
أفضـــل مســـتوى لحفـــظ وصـــون 
عناصـــر التنـــوع البيولوجـــي فـــي 
المملكـــة، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن 
مملكـــة البحرين مـــن أوائل الدول 
التي ســـعت لالنضمـــام لالتفاقات 
والمعاهدات الدولية التي تتطلب 
حماية واســـتدامة عناصر التنوع 
النظـــم  فيهـــا  بمـــا  البيولوجـــي، 
األيكولوجية الفريدة في المملكة.

ســـعادته  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
بالمشـــاركة فـــي االجتمـــاع الـــذي 
ُعِقـــد بنجـــاٍح فـــي ظـــل الظـــروف 
االستثنائية التي صاحبت جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وتهـــدد دول 
العالـــم، مما تطلب أهميـــة تضافر 
جهـــود الـــدول كافـــة مـــن خـــالل 
وضـــع الخطط والبرامـــج الطارئة 
بمـــا  الفيـــروس،  هـــذا  الحتـــواء 
الصحيـــة  اللوائـــح  مـــع  يتماشـــى 
ســـالمة  علـــى  للحفـــاظ  الدوليـــة 

شعوبها.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة بالعمـــل األممـــي 
مشـــهودا  تطـــورا  يشـــهد  الـــذي 

مـــن خـــالل المبـــادرات والخطـــط 
والمشـــاريع التـــي تتبناهـــا األمـــم 
لحمايـــة  والهادفـــة  المتحـــدة 
وصون عناصر التنوع البيولوجي 
رغـــم التحديـــات التـــي تواجههـــا، 
والمتمثلة في تغير المناخ، وتلوث 
واالســـتخدام  والتصحر،  الهـــواء، 
التنـــوع  لعناصـــر  المســـتدام  غيـــر 
البيولوجـــي، منوهـــا ســـموه بهـــذا 
العمـــل والجهـــد الـــذي يعتبر فخر 

واعتزاز دول العالم كافة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
حمد آل خليفة أن مملكة البحرين 
حمايـــة  علـــى  حرصهـــا  ترجمـــت 
خـــالل  مـــن  البيولوجـــي  التنـــوع 
إصـــدار تشـــريعات وطنيـــة عـــدة 
تعنـــى بحمايـــة البيئـــات والموائل 
الطبيعيـــة، ومـــن ضمنهـــا اإلعالن 
عن ستة محميات طبيعية بنسبة 
تزيـــد عـــن 20 % مـــن المســـاحة 
اإلجماليـــة للمملكـــة، حيـــث أولت 
حكومـــة مملكة البحريـــن اهتماما 
بالغـــا بالبيئـــة البحرية لمـــا لها من 
طبيعيـــة  وثـــروة  كبيـــرة  أهميـــة 
ومصـــدر رئيـــس للغـــذاء، كمـــا أن 
البحريـــن قامـــت بتنفيـــذ  مملكـــة 

برنامـــج خاص بإصـــدار تراخيص 
صيد واســـتخراج اللؤلؤ؛ للحفاظ 
على هـــذا اإلرث الثقافي األصيل، 
مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــة 
المشـــاريع مـــن أهمها إعـــالن أكبر 
محميـــة بحرية فـــي المنطقة في 

سبيل حماية محار اللؤلؤ.
وأوضـــح ســـموه إلـــى أن مملكـــة 
مـــن  عـــددا  أصـــدرت  البحريـــن 
القوانيـــن والتشـــريعات الوطنية؛ 
بهـــدف حمايـــة األنـــواع المهـــددة 
باالنقراض، حيث انضمت المملكة 
الدوليـــة  التجـــارة  اتفاقيـــة  إلـــى 
المهـــددة  الفطريـــة  األنـــواع  فـــي 
المجموعـــات  مـــن  باالنقـــراض 
)ســـايتس(  والحيوانيـــة  النباتيـــة 
العـــام 2012، كمـــا أنهـــا فـــي طور 
إصدار مشـــروع القانـــون الوطني 
فـــي  الدولـــي  اإلتجـــار  لتنظيـــم 

األنواع المهددة باالنقراض. 
وردف ســـموه أن مملكـــة البحرين 
عملهـــا  برنامـــج  ضمـــن  أدرجـــت 
الحكومـــي العديـــد من المشـــاريع 
والبرامـــج للحفـــاظ علـــى الرقعـــة 
التشـــجير،  وزيـــادة  الزراعيـــة 
وإعـــداد الخطة الوطنيـــة للتكيف 

مع تغير المناخ، واإلدارة الســـليمة 
للمواد الكيميائيـــة، إضافة للعديد 
لمنـــع  الهادفـــة؛  اإلجـــراءات  مـــن 
إطالق الغازات المستنفدة لطبقة 
أفضـــل  وفـــق  وإدارتهـــا  األوزون 
الممارسات الدولية؛ للتخفيف من 
ظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري من 
أجـــل حمايـــة التنـــوع البيولوجي 

من األشعة فوق البنفسجية.
وشـــدد ســـموه على أهمية حماية 
البيولوجـــي  التنـــوع  واســـتدامة 
العالمـــي عـــن طريـــق اتحـــاد قادة 
طريـــق  خريطـــة  ووضـــع  العالـــم 
بيئيـــة موحدة؛ مـــن أجل مواجهة 
كوكـــب  تهـــدد  التـــي  التحديـــات 
والحيـــاة  والطبيعـــة  األرض 
الفطريـــة، مرحبا ســـموه بمعاهدة 
لألمـــم  التابعـــة  البحـــار”  “أعالـــي 
خطـــوة  تعتبـــر  التـــي  المتحـــدة 
دولية متميـــزة وجادة نحو حفظ 
البيولوجـــي  التنـــوع  واســـتدامة 
العالمـــي، ومؤكدا ســـموه ترحيب 
مملكـــة البحريـــن بجميـــع الجهود 
الراميـــة  األمميـــة  والمبـــادرات 
للمضـــي قدمـــا فـــي إقـــرار وتنفيذ 

هذه المعاهدات.

الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة يشارك في االجتماع رفيع 
المستوى التابع لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي بنيويورك

المنامة - بنا

بـقلـوب مـؤمـنـة بـقـضـاء الله وقـدره
يـتـقـــدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة منتسبي
البنك األهلي المتحد

بـأحـر الـتـعـازي الـقـلـبــية والـمـواسـاة إلـى

أسـرة آل الـصـبـاح الـكـرام 
وإلـى الـشـعـب الـكـويـتـي الـكـريـم

فـي وفـاة الـمـغـفـور لـه بـإذن الله تـعـالـى 

صـاحـب الـسـمـو الـشـيـخ صـبـاح األحـمـد الـجـابـر الـصـبـاح
أمــيــر دولــة الــكــويــت 

سـائـلـيـن الله الـعـلـي الـقـديـر أن يـتـغـمـد الـفـقـيـد بـواسـع رحـمـتـه 
ويـسـكـنـه فـسـيـح جـنـاتـه ويـلـهـم ذويـه الـصـبـر والـسـلـوان.

استدامة التنوع 
البيولوجي العالمي 
بوضع خريطة طريق 

بيئية موحدة

إدراج العديد من 
المشاريع ببرنامج العمل 
الحكومي للحفاظ على 

الرقعة الزراعية
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ـــا” ـــار “كورون ـــن انتش ـــد م ـــة للح ـــراءات الوقائي ـــاع اإلج ـــى اتب ـــز عل ـــة: التركي ـــظ الجنوبي ـــمو محاف س

التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
بتقنيـــة  االفتراضـــي”  “المجلـــس  عبـــر 
مـــن  بعـــدد  ُبعـــد،  عـــن  المرئـــي  االتصـــال 
األهالـــي والمواطنين مـــن مختلف مناطق 
محافـــظ  نائـــب  بحضـــور  المحافظـــة، 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري، وعدد 

من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب ســـمو محافظ 
ســـموه  مشـــيدا  بالحضـــور،  الجنوبيـــة 

وبالنيابـــة عـــن أهالـــي المحافظـــة بجهـــود 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي تعزيـــز ركائز 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  واألمـــان  األمـــن 

المملكة.
وأشار ســـموه إلى أن المحافظة الجنوبية 
تحـــرص علـــى اســـتمرار تبنـــي المبـــادرات 
أجـــل  مـــن  الرائـــدة؛  األمنيـــة  والفعاليـــات 
إثـــراء الوعـــي األمنـــي وتفعيـــل الشـــراكة 
المجتمعيـــة مع مختلف األجهـــزة األمنية، 
والمواطنيـــن،  األهالـــي  ســـامة  وضمـــان 

باإلضافـــة إلـــى التركيز على أهميـــة اتباع 
اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية 
الازمـــة للحد من انتشـــار فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
ومـــن جانب آخر، اســـتمع ســـموه إلى أبرز 
احتياجـــات األهالـــي الخدمية، كمشـــاريع 
البنية التحتية وإعادة رصف بعض الطرق 
في المنطقة، موضحا سموه أن المحافظة 
الجنوبية مســـتمرة في تحقيق المزيد من 
المبادرات التنموية في مختلف المجاالت 
األمنيـــة واالجتماعيـــة والخدميـــة؛ إلبـــراز 

تشـــهدها  التـــي  الحضاريـــة  الصـــورة 
ويحقـــق  التقـــدم  يدعـــم  بمـــا  المحافظـــة 

التنمية المستدامة.
مـــن جهتهـــم، عبـــر الحضـــور عن شـــكرهم 
علـــى  الجنوبيـــة  للمحافظـــة  وتقديرهـــم 
مـــا تتبنـــاه مـــن مبـــادرات وبرامـــج تســـهم 
فـــي تعزيـــز الوعـــي بيـــن أفـــراد المجتمع، 
مثمنيـــن التواصل المســـتمر لمناقشـــة كل 
األمـــور والقضايا التـــي تتعلق باحتياجات 
ومتطلبـــات األهالـــي؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 

التنمية الشاملة في أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

مبادرات أممية ألمير الضمير وتطوعية للحفيد
مــن الواضــح أن مملكــة البحريــن بقيادتهــا الرشــيدة وشــعبها الكريم، 
وبحضورهــا علــى األصعــدة اإلقليميــة والدوليــة والعالميــة، تمكنــت 
بجــدارة مــن أن تتبــوأ – في مختلــف الظروف – دورهــا الريادي الذي 
يضعهــا فــي صــدارة الدول، وها قــد رأينا في األيــام الماضية حدثين 
حضارييــن يخدمــان اإلنســانية، ذلك أن منتــدى “رؤى البحرين.. رؤى 
مشتركة لمستقبل عالمي ناجح” برعاية صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، 
وجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، هما 
الحدثــان اللــذان جســدا التــزام البحريــن بقضايــا المجتمع اإلنســاني، 

والتنمية المستدامة.
لعــل مــن المهــم التذكيــر بــأن منتــدى “رؤى البحريــن” المنعقــد يــوم 
الثاثــاء 29 ســبتمبر 2020، تكلــل بمبادرة تضاف إلى سلســلة مبادرة 
األمير “خليفة بن سلمان”، وهي تلك التي تهدف إلى إنشاء مجموعة 
عمل من الدول األعضاء لمســاندة جهود األمين العام لألمم المتحدة 
والمديــر العــام لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة 
كوفيــد 19 وتأثيرهــا علــى أهداف التنمية المســتدامة، وتســمية هذه 
المجموعــة بـــ “أصدقــاء األميــن العــام لألمم المتحدة لتحســين ســبل 
مواجهــة التأثيــرات الســلبية لجائحــة فيــروس كورونــا علــى مســار 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ليسمح لي القارئ الكريم أن أتوقف قليًا ألعود إلى مقال يوم السبت 
26 ســبتمبر 2020 والذي حمل عنوان: ”رؤى األمير خليفة بن ســلمان 
لمســتقبل عالمــي ناجــح” ألعتبــر بعــض محــاوره مدخــًا لمخرجــات 
المنتــدى العالمــي المهــم، وتطرقــت فيــه إلــى المنتــدى الــذي ينظمــه 
ديــوان ســمو رئيــس الــوزراء ويعقــد هــذا العــام بالتعــاون مــع منظمة 
الصحة العالمية عبر تقنية االتصال المرئي لما تفرضه ظروف جائحة 
كورونا، ويتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ضمن 
احتفالهــا هذا العام بالذكرى الخامســة والســبعين لتأسيســها، وركزت 
فيه على دور سمو رئيس الوزراء في تعزيز التعاون مع المنظمة في 
مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، فالمنتدى يعد 
أكبر وأهم محفل عالمي لبحث سبل مواجهة هذا الوباء، السيما وأن 
المشــاركين ســيمثلون كبــار المســؤولين فــي األمم المتحــدة ومنظمة 
الصحــة العالميــة وخبــراء عالمييــن ومتخصصيــن ســيقدمون أوراق 
عمــل تتــدارس الجهــود الدوليــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
مــع جهــود المواجهــة الكبيــرة الراهنــة للتصــدي للفيروس، وســيكون 
أمام المشــاركين رســالة أخرى من خال الكلمة التي ســيوجهها ســمو 
رئيــس الــوزراء متضمنًة رؤية ســموه حول ســبل مواجهة التحديات 
الدوليــة  الجهــود  وتحشــيد  والصحيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لمســاعدة كل الــدول والمجتمعــات، فــي خطــوط ومســارات تكــرس 

الجهود الستمرار متطلبات التنمية أًيا كانت الظروف.
يمكن اختصار محاور جوهرية، تعد ركائز مبادرة سمو رئيس الوزراء 

وفق التالي:
Û  ،أواًل: تعزيــز التعــاون الدولــي المســتدام فــي مرحلــة ما بعــد كورونا *

ومراجعــة أهــداف التنميــة المســتدامة، وهذا يؤســس لمراجعة تقوم 
على تبني القرارات األصعب واألدق للمرحلة القادمة، وأًيا كان حجم 
التحديــات، وهــذا دور للمجتمــع الدولي يجب أن يقــوم به على أكمل 

وجه.
Û  ثانًيا: البد من خطط إستراتيجية لتلك المرحلة، أي ما بعد كورونا؛ * 

لضمــان ســامة المجتمعــات، وذلــك لــن يكــون ممكًنــا أو هيًنــا إال مــن 
خــال الــرؤى المشــتركة والمبتكــرة والناجعــة لتعزيــز االســتثمار في 

القطاعات الصحية.
Û  ثالًثا: كل دول العالم، أمام تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية * 

تمثل واقًعا جديًدا على خارطة العالم، ال يمكن عزل منطقة جغرافية 
عــن أخــرى، أو ديمغرافيــا عــن متشــابهاتها أو مختلفاتهــا، فاالقتصــاد 
حيــن ينكمــش تتأثر خارطة اقتصاد العالم بأســرة، ليخلف واحًدا من 

أكثر صور األعباء ومعوقات التنمية وهي الدين العام.
 كذلــك بمــا أبداه مــن دعم وترحيب بالتعاون في تنظيم هذا المنتدى 
فــي إطــار التنســيق والتعــاون القائــم بيــن مملكــة البحريــن ومنظمــة 

الصحة العالمية؛ من أجل معالجة التحديات الناتجة عن الجائحة.
وحيــن نســتخلص من تلك المحــاور “خاصة الخاصــة”، فقد نرى ما 
اعتبــره ســمو رئيــس الــوزراء في كلمتــه أن المنتدى منطلًقا لمســاندة 
الجهــود الدوليــة للقضــاء علــى وبــاء كورونــا، والعمــل وفــق منظومة 
إســتراتيجية متكاملة تحت مظلة منظمات األمم المتحدة إلى حين 
عودة األوضاع إلى طبيعتها، وســموه يتعمق دائًما في رؤاه باالرتكاز 
على التفاؤل المســنود بالتخطيط والدراســة والعمل، وها نحن اليوم 
أمــام توجــه يتطلــب من العالم دعمه؛ حتى ال تتعــرض برامج التنمية 
فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات، إلى حالــة من التردي بســبب تحمل 

“أعباء الوباء وتداعياته”. 
ننتقــل إلــى حــدث محلــي لــه صــداه اإلقليمــي، فعلــى مــدى ســنواتها 
التســع الماضيــة، وهــذه هــي ســنتها العاشــرة، واحتفاليتهــا المتفــردة 
فــي ظــرف اســتثنائي هــذا العام عبــر الفضــاء اإللكتروني يــوم األحد 
27 ســبتمبر 2020، أضافت جائزة ســمو الشيخ عيسى بن علي للعمل 
التطوعــي تميــًزا جديــًدا انفردت بــه مملكة البحرين، وبلفتة إنســانية 
مهمــة بتخصيــص جائزة هذا العام لتكريم “نخبــة عزيزة على قلوبنا” 
أال وهــم الكوادر الوطنية فــي الصفوف األمامية في مواجهة جائحة 

كورونا كوفيد 19.
حــدث بحرينــي عربــي إقليمي نعتز بــه كبحرينيين؛ ألنــه يضعنا على 
خارطــة آفــاق العطــاء اإلنســاني، وبالطبــع البــد مــن أن نرفــع أجــزل 
عبارات الشــكر والتقدير والثناء إلى ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه، وإلى كوادر جمعية الكلمة الطيبة واالتحاد 
العربــي للتطــوع وجميع فرق العمل التــي عملت تحت مظلة الجائزة، 
فجهودهم في الواقع هي امتثال لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها 

هللا ورعاها في العمل، كل من موقعه؛ إلعاء راية مملكة البحرين.
 وتحت مظلة جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، يحملون طاقة 
كبيــرة وتطلعات عميقة لخدمــة كل جوانب التنمية، وإذا تحدثنا عن 
اإلنســانية ومبادراتهــا وضميرها وأبعادها وعطائهــا، فنحن نتكلم عن 
رمز عالمي كبير هو “خليفة بن سلمان”، ونتكلم أيًضا عن امتداد هذا 

العطاء في األحفاد وفي كل أبناء البحرين المخلصين.

عادل المرزوق

ا سمو رئيس الوزراء يتبوأ مكانة مرموقة دوليًّ
المتحـــدة” لألمـــم  العـــام  األميـــن  “أصدقـــاء  بمبـــادرة  تشـــيد  زينـــل 

أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
رئيـــس  بمبـــادرة  زينـــل  هللا  عبـــد  بنـــت 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، الهادفة إلى 
إنشـــاء مجموعة عمل من الدول األعضاء 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  جهـــود  لمســـاندة 
المتحـــدة والمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي مواجهـــة تداعيـــات جائحة 
كوفيـــد 19 وتأثيرها علـــى أهداف التنمية 
المســـتدامة، وتســـمية هـــذه المجموعـــة بـ 
“أصدقـــاء األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 

لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية 
مســـار  علـــى  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكـــدت زينل أن الترحيـــب والتأييد الذي 
القته المبادرة من المنظمات والشخصيات 
الدوليـــة المشـــاركة فـــي المنتـــدى يعكـــس 
التقديـــر الرفيـــع والمكانـــة المرموقة التي 
تبوأها سموه على المستوى الدولي، ورفع 
اســـم مملكـــة البحريـــن عالًيا فـــي الحافل 
اإلنجـــازات  لمســـيرة  وإضافـــة  الدوليـــة 
ظـــل  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الحضاريـــة 

المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
واكـــدت الدعم النيابـــي الكامل لكل ما من 
شـــأنه مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة 
تحقيـــق  مســـار  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وأن وضـــع 
اســـتراتيجية عالمية تعزز مـــن حق األمن 
الصحي للشـــعوب باعتباره جزًءا ال يتجزأ 
مـــن األمن العالمـــي بمفهومه الشـــامل، هو 

فوزية زينلتأكيد للنهج البحريني الحضاري.

 القضيبية -  مجلس النواب

تقدير المجتمع الدولي لسموه يؤكد مكانة البحرين ودورها الحضاري
الصالـــح يشـــيد بمبـــادرات ســـمو رئيـــس الـــوزراء الســـاعية لمواجهـــة التحديـــات

أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
بمبـــادرات رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
مواجهـــة  فـــي  الدوليـــة  الجهـــود  لتعزيـــز 
مؤكـــًدا  المختلفـــة،  العالميـــة  التحديـــات 
الدولـــي  المجتمـــع  وتقديـــر  اهتمـــام  أن 
ســـموه  لمبـــادرات  العالميـــة  والمنظمـــات 
يبيـــن المكانة التي حققها مملكة البحرين 
ودورهـــا الحضـــاري فـــي تحقيـــق أهداف 
التنمية المستدامة على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي.
 وثّمـــن مبـــادرة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء والتي تهدف إلى إنشـــاء 
األعضـــاء  الـــدول  مـــن  عمـــل  مجموعـــة 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  جهـــود  لمســـاندة 
المتحـــدة والمديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي مواجهـــة تداعيـــات جائحة 
كوفيد 19 وتأثيرهـــا على أهداف التنمية 
المســـتدامة، وتســـمية هـــذه المجموعـــة بـ 

“أصدقـــاء األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة 
لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية 
مســـار  علـــى  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 
المســـتدامة”،  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
مبيًنـــا أن الترحيـــب والتأييد الـــذي القته 
والشـــخصيات  المنظمـــات  مـــن  المبـــادرة 
الدولية المشـــاركة في المنتدى يدلل على 
المكانة المرموقة التي تبوئها ســـموه على 

المستوى الدولي.
التـــي  الرســـالة  أن  إلـــى  الصالـــح  وأشـــار 
وّجههـــا رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي لدى تفضله برعايـــة منتدى “رؤى 
البحرين.. رؤى مشـــتركة لمستقبل عالمي 
ناجح”، فـــي دورته الرابعة علـــى التوالي، 
والـــذي يقـــام بتنظيـــم مـــن ديوان ســـموه 
وبالتعـــاون مع منظمـــة الصحـــة العالمية، 
تبيـــن حرص ســـموه على تكامـــل الجهود 
الدوليـــة لتحقيـــق التعـــاون المنشـــود في 
وفـــي  العالميـــة،  التحديـــات  مواجهـــة 

مقدمتهـــا مواجهـــة جائحـــة كورونـــا التي 
تشكل تحديًا على مستوى العالم، والعمل 
ـــا  علـــى تضافـــر الجهـــود المشـــتركة دوليًّ
وتعزيـــز  والخبـــرات  المعلومـــات  لتبـــادل 
اإلجـــراءات للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس 
كوفيد – 19، مؤكًدا أن دعوة سمو رئيس 
الـــوزراء لوضع اســـتراتيجية عالمية تعزز 
من حق األمن الصحي للشـــعوب باعتباره 

جزًءا ال يتجزأ من األمن العالمي بمفهومه 
نحـــو  رؤيـــة ســـموه  عـــن  تعبـــر  الشـــامل، 
تحفيـــز المجتمـــع الدولي للتعـــاون لتقليل 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التداعيـــات 

وغيرها الناتجة عن الجائحة.
 وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر 
واالعتـــزاز بإقامة المنتـــدى برعاية كريمة 
من لدن ســـمو رئيس الوزراء والذي يعتبر 
مـــن أهـــم المنتديـــات التي تســـعى لوضع 
خارطة طريق واضحة بشـــأن اإلجراءات 
الازمـــة لبنـــاء نظـــام عالمي أكثـــر مرونة 
وتعاوًنا ومناســـبة لمرحلة مـــا بعد كوفيد 
19-، مثّمًنـــا الـــرؤى التي تضمنتها رســـالة 
ســـموه للمنتدى، والتي بينت تطلع مملكة 
البحريـــن نحـــو تعزيـــز األمن واالســـتقرار 
على المستوى الدولي، والدفع نحو تعزيز 
ا  جهود التنمية المستدامة إقليمّيًذا ودوليًّ
بمـــا يحقـــق أهدافها المنشـــودة في النماء 

والتقدم للشعوب والمجتمعات. 

علي الصالح

القضيبية - مجلس الشورى

مشاركات في “متفوقات البحرين”: فرصة للتعريف بإنجازات المرأة
ــة الــتــحــديــات ــه ــواج اســتــكــمــال الــمــســيــرة الــوطــنــيــة بــالــطــمــوح وم

أكـــدت مجموعـــة مـــن طالبـــات المـــدارس 
الحكوميـــة اللواتـــي شـــاركن في النشـــاط 
“متفوقـــات  بــــ  لاحتفـــاء  المخصـــص 
البحريـــن”؛ والـــذي نفـــذه المجلـــس األعلى 
للمـــرأة مؤخـــًرا فـــي إطار برنامج اإلرشـــاد 
الوطنـــي للمـــرأة البحرينيـــة “e - إرشـــاد”؛ 
أن هـــذا النشـــاط أســـهم فـــي رفـــع وعيهن 
وفهمهـــن لعمق المســـاهمات التـــي تقدمها 
المرأة البحرينية ضمن مسيرتها الوطنية، 
وأعربـــن عن طموحهن بأن يكن ســـفيرات 
لوطنهـــن فـــي مجـــال الترويـــج إلنجازات 
المـــرأة البحرينية ومـــا تحظى به من دعم 
ورعايـــة، خاصـــة وأن عـــدًدا منهن حصلن 
علـــى بعثـــات دراســـية وهـــن علـــى وشـــك 
السفر والبدء بدراســـتهن الجامعية خارج 

البحرين في دول مختلفة.
مـــادة  المتفوقـــات إن  الطالبـــات   وقالـــت 

النشـــاط قدمت لهن شـــرًحا وافًيـــا لجهود 
وأثـــر تقدم المـــرأة البحرينية في مجاالت 
مختلفـــة مثل الصحة والتعليم واالقتصاد 
والعمل التطوعي، إضافة إلى أنهن تعرفن 
ومصطلحـــات  مفاهيـــم  علـــى  مـــرة  ألول 
علمية مثل التوازن بين الجنسين وادماج 

احتياجـــات المـــرأة فـــي التنميـــة. وأضفن 
أن النشـــاط كان مفيـــًدا أيًضـــا على صعيد 
مســـيرتهن العلميـــة والمهنيـــة، حيث أتاح 
تعليميـــة  قياديـــة  بنمـــاذج  االلتقـــاء  لهـــن 
وتربويـــة، كالدكتـــورة مـــي بنـــت ســـليمان 
العتيبـــي، التـــي قدمـــت لهـــن العديـــد مـــن 

النصائـــح ذات الصلـــة بالدراســـة والحيـــاة 
ومهنيـــة  متفائلـــة  وبرؤيـــة  الجامعيـــة 
لكيفيـــة تحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص 
وكيفيـــة اتخاذ القـــرارات المناســـبة خال 
إلـــى  الجامعـــي، إضافـــة  رحلـــة تعليمهـــن 
االســـتماع لعدد من المختصين في مجال 
المـــرأة واحتياجات ســـوق العمـــل الحالية 
النشـــاط؛  أن  إلـــى  ولفتـــن  والمســـتقبلية. 
الذي اســـتمر ألربعة أيـــام متتالية وحضره 
نحـــو أربعيـــن طالبـــة؛ كان فرصـــة أيًضـــا 
لتعريـــف الطالبـــات المتفوقـــات ببعضهـــن 
البعـــض، وتبادل التجـــارب واألفكار حول 
المرحلة القادمة في مســـيرتهن الدراســـية 
الجامعية، والتي تختلف كثيًرا عما سبقها 
باختاف بيئة الجامعة عن بيئة المدرسة.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

مشاركات في نشاط متفوقات البحرين نطمح بمواصلة مسيرة البحرينية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



المنامة - المجلس األعلى للصحة

قــام رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة رئيــس الفريــق الوطنــي للتصــدي 
لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة بزيارة تفقدية صباح امس لمجمع السلمانية الطبي، في إطار 
حرصــه علــى المتابعــة الميدانيــة لمســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.

وأثناء الزيارة، أشاد رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة بالجهـــود الكبيـــرة 
واالستثنائية التي يقوم بها منتسبو 
القطـــاع الصحـــي كافـــة، معرًبـــا عن 
االعتزاز بالمواقف المشـــرفة للكادر 
الطبي الذي وضع نفسه في مقدمة 
الصفوف في خدمة وطنه وشـــعبه 
خـــال  الســـيما  الظـــروف  كل  فـــي 

جائحة “كورونا”.
وأكد أهمية الحفاظ على المستوى 
مملكـــة  حققتـــه  الـــذي  المتقـــدم 
الرعايـــة  مجـــال  فـــي  البحريـــن 
الصحيـــة والطبيـــة، منوًهـــا إلى أن 
الحكومـــة ال تدخـــر جهـــًدا في دعم 
بـــه،  والنهـــوض  الصحـــي  القطـــاع 
وقـــد جنى الجميع ثمـــار هذا الدعم 
مـــن خـــال المســـتوى المتقـــدم من 
فـــي  خصوًصـــا  الصحيـــة  الرعايـــة 

فترة جائحة “كورونا”.
وأثنـــاء الزيارة، زار رئيس المجلس 
المجمـــع  مرافـــق  للصحـــة  األعلـــى 
واطلـــع علـــى آخـــر التطـــورات فـــي 
عـــاج المرضـــى عموًمـــا ومرضـــى 

الكورونا خصوًصا.
بعدها اطلع على مشـــروع توســـعة 
قســـم الطـــوارئ بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي، ويأتي مشـــروع التوســـعة 
التســـيير  عمـــل  خطـــة  إطـــار  فـــي 
صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  الذاتـــي 
هـــذا  علـــى  المتردديـــن  وســـامة 

القسم الحيوي.
وعلـــى صعيـــد متصل، قـــام رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بزيـــارة 
تفقديـــة إلدارة التجهيزات والمواد 
ومخـــازن األدوية، إذ تم االطمئنان 
األدويـــة  توفيـــر  مســـتوى  علـــى 
ومختلف المـــواد الطبية بالمخازن، 
مشـــدًدا علـــى تطويـــر اإلجـــراءات 
الرقابيـــة لضمـــان وصـــول األدويـــة 
بكل يســـر وأمن ووفق االستخدام 
الصحيـــح والقانونـــي تماشـــًيا مـــع 
تعزيـــز إجـــراءات الحوكمـــة، فضًا 
عـــن التأكـــد مـــن ســـامة المخزون 
وتقديـــم  بالمســـتودعات  الدوائـــي 
المطلوبـــة  التســـهيات  جميـــع 

للمستشفيات والمراكز الصحية.

محمد بن عبداهلل: الحفاظ على المستوى 
المتقدم للبحرين بالرعاية الصحية
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تكثيف التنسيق تعزيًزا للتكامل الخليجي بالمجال األمني
الشـــايجي: البحريـــن عملـــت علـــى تطويـــره ضمـــن رؤيـــة أمنيـــة شـــاملة

الثقافـــة األمنيـــة  تـــرأس مديـــر إدارة 
والثقافـــة  لإلعـــام  العامـــة  بـــاإلدارة 
األمنيـــة أنـــس الشـــايجي وفـــد وزارة 
االجتمـــاع  فـــي  المشـــارك  الداخليـــة 
العاشـــر للجنة اإلعام األمني بمجلس 
التعاون لـــدول الخليـــج العربية، الذي 
عقـــد عـــن بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال 

المرئي.
األمنيـــة،  الثقافـــة  إدارة  مديـــر  وأكـــد 
أن اإلعـــام األمنـــي باعتبـــاره جزءا ال 
يتجـــزأ مـــن المنظومـــة األمنيـــة، فإنـــه 
يســـعى إلـــى حفـــظ األمن واالســـتقرار 
انطاقـــا مـــن دوره فـــي إطـــاع الرأي 
العـــام على الحقائق مـــن خال الطرح 
الواقعـــي المتـــزن والتصـــدي لحمات 

التضليل والتشويه.
وأضـــاف أن وزارة الداخليـــة بمملكـــة 

البحريـــن عملـــت علـــى دعـــم وتطوير 
اإلعـــام األمنـــي ضمـــن رؤيـــة أمنيـــة 
شـــاملة، إذ ســـخرت اإلمكانـــات كافـــة 
للنهـــوض بمســـؤولياته، حتـــى أصبـــح 
التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  قـــادرا 
األمنيـــة، مشـــيرا فـــي هذا الصـــدد إلى 
أهمية تكثيف التعاون والتنســـيق بين 
أجهـــزة اإلعام األمني تعزيزا للتكامل 

الخليجـــي فـــي مجال اإلعـــام األمني 
فـــي إطـــار التعـــاون األمنـــي الشـــامل، 
منوهـــا أن مبادئ وأساســـيات اإلعام 
األمني تعتمـــد على إبراز الجهود التي 
يقوم بها رجال األمن، من خال العمل 
على خلق تواصل منهجي مع مكونات 
المجتمـــع كافـــة عبـــر شـــراكة حقيقية 
يكون لهـــا دورها الفاعـــل في التصدي 

لكافـــة األعمـــال والجرائـــم التـــي تهدد 
أمن وسامة المواطن الخليجي.

وتم أثناء االجتماع مناقشـــة عدد من 
الموضوعـــات المتعلقـــة بعمـــل إدارات 
الداخليـــة  بـــوزارات  األمنـــي  اإلعـــام 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
والوســـائل الكفيلة بتعزيـــز النجاحات 
األداء  مســـتويات  ورفـــع  المحققـــة 
الجهـــود  المشـــترك وتوحيـــد  والعمـــل 
اإلعامية في مجاالت التوعية ونشـــر 
الرسائل الهادفة وتعزيز مسيرة األمن 

واألمان.
وتطرق االجتماع إلى عدة محاور منها 
التوعيـــة فـــي مجـــال الدفـــاع المدني، 
وجائـــزة أفضل إنتاج إعامي توعوي، 
إضافة إلى إنتاج أفام توعوية أمنية 
مشتركة في مجال مكافحة الجرائم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

صــرح المستشــار نايــف يوســف محمــود المحامــي العام بــأن المحكمة 
الكبــرى الجنائيــة قــد أصــدرت حكمهــا أمــس باإلدانة في واقعة غســل 
أموال لمبلغ نقدي تجاوز 700 ألف دينار، حيث قضت بمعاقبة المتهمين 
مــن األول حتــى الخامــس بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات وبتغريــم كل 
منهــم مبلــغ مائــة ألــف دينار وكذا بتغريم 5 شــركات مملوكــة للمتهمين 
مبلغ 100 ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل، 
علًمــا بأنــه صــدر مســبًقا حكــم باإلدانة فــي الجريمة األصليــة ضد ذات 
المتهميــن، وذلــك بحبــس المتهميــن األول والثانــي لمدة ثاث ســنوات 
وبحبــس المتهميــن الثالــث والرابــع والخامــس لمدة ســنتين مــع النفاذ 

ومصادرة المحررات المزورة.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقت 
باًغا مفاده اكتشـــاف قيام المتهم 
كســـكرتير  يعمـــل  الـــذي  األول 
الشـــركات  إحـــدى  إدارة  لمجلـــس 
المالكـــة لمنتجـــع ســـياحي بالبـــاد 
باختـــاس مبلـــغ نقـــدي بلـــغ أكثـــر 
من ســـبعمائة ألف دينـــار من أرباح 
تزويـــر  طريـــق  عـــن  المســـاهمين 
تواقيـــع المخولين على الشـــيكات 
وصرفها واالســـتياء على قيمتها 
وذلك بمعاونة من المتهم الخامس 
الـــذي يعمـــل كمحاســـب بالشـــركة 

ومـــن ثـــم أجريـــا على تلـــك المبالغ 
وســـحب  إيـــداع  عمليـــات  عـــدة 
وتحويـــل وشـــراء وذلـــك بمعاونة 
والثالـــث  الثانـــي  المتهميـــن  مـــن 
شـــركات  ثـــاث  يمتلـــكان  اللذيـــن 
للســـفريات وقعا باسمها مع المتهم 
لتغطيـــة  وهميـــة  عقـــود  األول 
االختاســـات وكـــذا بمعاونـــة مـــن 
المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة 
مع األول شركتين وهميتين لغسل 
األمـــوال المتحصلة من االختاس 

عن طريق حساباتها البنكية.

السجن وغرامات لـ 5 أشخاص
و5 شركات غسلوا 700 ألف دينار

المنامة-  النيابة العامة

صــّرح رئيــس النيابة محمد جمال ســلطان بأن النيابة العامة تلّقت 
باًغا من اإلدارة العامة لمكافحة الفساد مفاده أن التحريات دلت 
على قيام موظَفين في صيدلية مجمع السلمانية الطبي باختاس 
كميــات مــن العقاقيــر الطبيــة بتســهيل مــن مســؤولتهما، حيــث تم 
ضبــط مــا يزيد على ألف قــرص طبي وعدد من المشــتقات الطبية 

بمسكن المتهم األول.

العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  حيـــث 
الواقعـــة  فـــي  تحقيقاتهـــا 
الذيـــن  المتهميـــن  واســـتجوبت 
اعترفـــوا بمـــا نســـب إليهـــم مـــن 
المتهمـــان  اســـتغل  بـــأن  اتهـــام 
األول والثاني عملهما بالصيدلية 
وغيـــاب عمليـــة الرقابـــة والجرد 
أنـــواع  اختـــاس  علـــى  فدأبـــا 
مختلفة من األدوية الستعمالهما 

الشـــخصي وإلعطائهـــا ألقاربهما 
ومعارفهما وفي بعض المرات تم 
ذلـــك بعلم وموافقة مســـؤولتهما 
المتهمـــة الثالثـــة، وعليـــه أمـــرت 
ا  النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّ
وجـــاٍر  التحقيـــق  ذمـــة  علـــى 
التحقيـــق  إجـــراءات  اســـتكمال 
للمحاكمـــة  إلحالتهـــم  تمهيـــًدا 

الجنائية.

ا لمختلسي  الحبس احتياطيًّ
العقاقير الطبية على ذمة التحقيق

تأمين استدامة االقتصاد بتعزيز تكنولوجيا المعلومات
ـــا” ـــات “كورون ـــن تداعي ـــد م ـــة للح ـــط الهادف ـــاج الخط ـــة: انته ـــر المالي وزي

شارك وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
رفيـــع  االفتراضـــي  االجتمـــاع  فـــي 
المســـتوى الذي عقدته رئاسة المملكة 
العربية السعودية لمجموعة العشرين 
وصنـــدوق النقد الدولي )IMF(، بدعوة 
مـــن وزيـــر الماليـــة بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشقيقة محمد بن عبدهللا 
الجدعـــان حول “تعزيـــز إتاحة الفرص 

في الدول العربية”.
 وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
جلســـة  فـــي  أمـــس  مشـــاركته  لـــدى 
“تعزيـــز إتاحـــة الفرص لدعـــم التعافي 
االقتصادي في الدول العربية”، ضرورة 
تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة مـــن خـــال 
التعاون والتنســـيق المشترك والمضي 
والتداعيـــات  اآلثـــار  لمواجهـــة  قدمـــًا 
االقتصادية التي ســـببتها الجائحة بما 
يحقـــق االســـتقرار لاقتصـــاد العالمي 
ويعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى الجميع، 
مشيًرا إلى أن مملكة البحرين وضعت 
صحة وســـامة المواطنين والمقيمين 
أولويـــة قصـــوى خـــال التعامـــل مـــع 
 - )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  جائحـــة 
19(، وحرصـــت علـــى مواجهـــة كافـــة 
التحديـــات التي ســـببتها الجائحة بما 
يحقـــق التـــوازن بيـــن الصحـــة العامـــة 

للجميع ودعم االقتصاد الوطني.
 ونـــوه الوزيـــر إلى أن حكومـــة مملكة 

مـــن  مجموعـــة  اتخـــذت  البحريـــن 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
االســـتباقية لتحفيز االقتصاد الوطني 
والحد من اآلثـــار االقتصادية الناتجة 
جراء انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 
- 19(، مـــن خال إطـــاق حزمة مالية 
مـــن  أكثـــر  مـــن  تتألـــف  واقتصاديـــة 
مليـــار   11 تفـــوق  بقيمـــة  مبـــادرة   20
دوالر، هدفـــت إلـــى ضخ الســـيولة في 
مختلـــف  ودعـــم  المحليـــة  األســـواق 
المتأثـــرة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
جـــراء الفيروس بما يعـــود بالنفع على 
المواطنين وأصحاب األعمال، وكانت 
أبـــرز مبـــادرات الحزمـــة دفـــع رواتـــب 
المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي القطاع 
الخاص بالكامل خال الثاث األشـــهر 
اســـتمرار  مـــع  الجائحـــة  مـــن  األولـــى 
تقديـــم الدعـــم لهـــم بنســـبة 50 % في 
األشـــهر التي تليها، مشيرًا معاليه إلى 
امتـــداد الحزمة الماليـــة واالقتصادية 
ألكثـــر مـــن 6 أشـــهر منـــذ انطاقها مما 
ســـاهم في دعـــم نمو القطـــاع الخاص 
وتعزيز النمو االقتصادي في المملكة.

وأكد أن مملكة البحرين سعت لتأمين 
استدامة اقتصادها الوطني من خال 
توفيـــر بنية تحتية قويـــة لتكنولوجيا 
وتعزيـــز  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
بالتســـهيات  وتزويدهـــا  مقوماتهـــا 
وتســـخير  المتطـــورة  والتشـــريعات 

التكنولوجيـــا والتقنيـــات الحديثة في 
مختلـــف الخدمات المالية والقطاعات 
االقتصاديـــة لمواصلـــة تحقيـــق النمو 

االقتصادي.
كما نـــوه إلى أن األحداث المســـتجدة 
) كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  لجائحـــة 
19-( أدت إلـــى التأثيـــر على االقتصاد 
العالمـــي بشـــكل كبيـــر، ممـــا يتطلـــب 
االســـتجابة الفوريـــة لكافـــة الخطـــط 
والمبادرات التي من شأنها أن تساهم 
في تحقيق االســـتدامة المالية والحد 

من التحديات االقتصادية العالمية.
وفي الجلســـة تم مناقشـــة انعكاسات 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
وتداعياتهـــا علـــى االقتصـــاد العالمـــي 
وفـــرص الوصـــول للنمـــو االقتصـــادي 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة التـــي 
االنتعـــاش  تحقيـــق  فـــي  ستســـاهم 
االقتصادي فـــي الدول العربية والحد 
مـــن اآلثـــار الســـلبية علـــى القطاعـــات 
إلـــى  تـــم التطـــرق  االقتصاديـــة، كمـــا 
بإطـــار  المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر 
خـــال  مـــن  المقبلـــة  المرحلـــة  عمـــل 
اســـتعراض الخبـــرات المســـتفادة من 
التجارب العالمية فـــي الوصول للنمو 
االقتصـــادي والدفع بعجلـــة االقتصاد 
نحـــو مزيـــٍد مـــن المرونة والشـــمولية 
للنظـــام  التـــام  التعافـــي  لتحقيـــق 

االقتصادي العالمي.

كمـــا نوقـــش دور المؤسســـات المالية 
الدوليـــة واإلقليميـــة في دعـــم جهود 
الـــدول لتعزيـــز إمكانيـــة إتاحة فرص 
علـــى  والتغلـــب  أفضـــل  اقتصاديـــة 
التحديـــات التي تواجهها بما يعزز من 
الوصـــول إلى هذه الفـــرص من خال 
التركيز على عدة محاور رئيسية منها 
االهتمـــام بالتمويـــل والبنيـــة التحتية 
والخدمـــات االجتماعيـــة والتوظيـــف 

والتعليم.
وتناولـــت الجلســـة خطة العمـــل التي 
ستعكس االلتزام بتحقيق االستجابة 
الماليـــة الفورية واتخاذ كافة التدابير 
الازمـــة لضمـــان تحقيقهـــا ممـــا يعود 
الجميـــع،  علـــى  واالزدهـــار  بالنفـــع 
إلـــى جانـــب مناقشـــة مجموعـــة مـــن 
السياســـات التي من شـــأنها أن تسهم 
فـــي تعافـــي االقتصـــاد العالمي ودعم 
القطاعـــات األكثـــر تضـــررًا مـــن خال 
إيجـــاد مجموعة من الحلول المبتكرة 
وتشـــجيع  العالميـــة  التجـــارة  لدعـــم 

زيادة االستثمار.
يذكـــر أن االجتمـــاع رفيـــع المســـتوى 
ُعقد بمشـــاركة عدد من وزراء المالية 
مـــن  المركزيـــة  البنـــوك  ومحافظـــي 
الـــدول العربية ورؤســـاء المؤسســـات 
الماليـــة الدوليـــة واإلقليمية باإلضافة 
إلـــى عدد من المختصين البارزين في 

القطاع االقتصادي.

المنامة- وزارة المالية واالقتصاد

14 داًرا يستفيد من خدماتها 1500 مسن
المواطنين ــار  كــب ــن  م ــا  ــًف أل  28 ــن  م ــر  ألكــث ــي  مــال دعـــم  ــدان:  ــي ــم ح

قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
الدولـــي  اليـــوم  “إن  حميـــدان  جميـــل 
للمســـنين، الـــذي يصـــادف األول من شـــهر 
أكتوبـــر، يعد فرصة مواتية إلبراز التجربة 
المســـتويين  علـــى  الرائـــدة  البحرينيـــة 
اإلقليمـــي والدولـــي في مجـــال الخدمات 
الرعائية والتنمويـــة والصحية والقانونية 
والتأهيليـــة لكبـــار المواطنيـــن، بمـــا يكفل 
لهـــم العيـــش الكريـــم وجـــودة الحيـــاة، إذ 
تعتبر هذه الجوانب من الركائز األساسية 
التي كفلها دســـتور مملكة البحرين لجميع 

المواطنين وكبارهم تحديًدا”.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين لـــم تدخر جهًدا 
فـــي تعزيـــز التواصـــل اإليجابـــي والفعـــال 
مـــع هـــذه الفئـــة، والعمل بكل حـــرص على 
توفيـــر الحماية الصحية واالجتماعية لها، 
خصوًصـــا في فتـــرة جائحة كورونـــا، عبر 

عـــدد من المبـــادرات واإلجـــراءات الكفيلة 
فـــي  الفيـــروس  هـــذا  انتشـــار  بمكافحـــة 
محيط فئة كبار الســـن، ما يعرضهم لخطر 

هذا الوباء.
وذكـــر أنه تـــم إنشـــاء دور وأنديـــة نهارية 
فـــي مختلـــف المحافظـــات، بهـــدف توفير 
الجو النفسي واالجتماعي لهم في محيط 
مجتمعهـــم، إذ بلـــغ عددها 14 نادًيـــا وداًرا 
نهاريـــة، يســـتفيد مـــن خدماتهـــا حوالـــي 
1500 مســـًنا ومســـنة، ومزمع زيادتها إلى 
20 داًرا ونادًيـــا بنهايـــة العـــام 2021، إلـــى 
جانب دعم دور وأندية الوالدين النهارية.

لكبـــار  الخدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر  وقـــال: 
العمـــل  وزارة  افتتحـــت  المواطنيـــن، 
خاًصـــا  مكتًبـــا  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
لخدمـــات المســـنين فـــي مركـــز عبـــد هللا 
بـــن يوســـف فخـــرو االجتماعـــي، ليتولـــى 

خدمـــة إصـــدار بطاقـــة المســـن، المتضمنة 
آلًيـــا فـــي شـــريحة بطاقـــة الهويـــة للبالـــغ 
عمـــره 60 عاًمـــا، والتـــي تضمـــن لصاحبهـــا 
الحصـــول علـــى خصومات بنســـبة 50 % 
على عـــدد من الرســـوم الحكومية، ومزيد 
مـــن الخصومات في عدد من المؤسســـات 

الخاصة.
الشـــريحة  لهـــذه  مراعـــاة  أنـــه  وأضـــاف 
طـــوال  للوطـــن  الكثيـــر  قدمـــت  والتـــي 
الحكومـــة  حرصـــت  حياتهـــا،  مســـيرة 
علـــى تقديـــم خدمـــة الضمـــان االجتماعي 
لكبـــار المواطنيـــن ضمـــن قانـــون الضمـــان 
االجتماعـــي رقـــم 18 لســـنة 2006، إذ بلـــغ 
عدد المســـتفيدين من الضمان االجتماعي 
6 آالف و540 مـــن هـــذه الشـــريحة، بينمـــا 
بلـــغ عـــدد المســـتفيدين من خدمـــة الدعم 
المالي 28 ألف و336 شخًصا، كما بلغ عدد 
المســـتفيدين مـــن مخصـــص اإلعاقة ألف 
و664 شخًصا، حتى أغسطس 2020، وبلغ 
عدد المســـتفيدين من المعنيات واألجهزة 
المســـاندة 20 أنثى و22 ذكًرا، كما بلغ عدد 
المســـتفيدين مـــن بطاقـــة المســـن 13029 

شخًصا منذ العام 2014.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

مّرر مجلس بلدي الجنوبية مقترًحا يقضي 
والجوامـــع  المســـاجد  مـــآذن  باســـتغالل 
لتركيـــب أبـــراج االتصاالت فـــي المحافظة 

الجنوبية.
المجلـــس  رئيـــس  المقتـــرح  مقـــدم  وأشـــار 
بـــدر التميمي إلـــى أن المقترح يســـاهم في 
تحسين الشـــكل الحالي ألبراج االتصاالت، 
وظهورهـــا بالشـــكل المناســـب مـــن الناحية 
والنهضـــة  الحضـــاري  والوجـــه  الجماليـــة 

العمرانية لمملكة البحرين.
ولفـــت إلـــى أن منائـــر المســـاجد تعـــد مكاًنا 
مميـــًزا لوضع أبـــراج االتصـــاالت، من حيث 
ارتفاعها وبعدها عن العنصر البشري، فضالً 
عن كونها تشكل دخالً لألوقاف، بما يساهم 
فـــي تغطيـــة تكاليـــف الصيانـــة للمســـاجد. 
وذكـــر أن تنفيـــذ المقترح يتطلب التنســـيق 

مع وزارة المواصـــالت واالتصاالت ووزارة 
واألوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
المختصيـــن  مـــع  أنـــه وبالتواصـــل  ومبيًنـــا 
والمســـؤولين فـــي هيئة تنظيـــم االتصاالت 
لمـــس منهم الترحيب بالمقترح وموافقتهم 

على تنفيذه.

استغالل مآذن مساجد الجنوبية أبراًجا لالتصاالت

تقّدمـــت عضـــو مجلس النواب سوســـن 
كمـــال أخيـــًرا، باقتـــراح بقانـــون بشـــأن 
تعديـــل بعض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )78( لسنة 2006 بشأن التأمين ضد 

التعطل.
 وأشـــارت المذكرة اإليضاحية للمقترح، 
نصوص المادة )5/ ج( من دستور مملكة 
البحريـــن إلـــى أن تكفل الدولـــة تحقيق 
الضمـــان االجتماعـــي الـــالزم للمواطنين 
فـــي حالـــة الشـــيخوخة، أو المـــرض، أو 
العجز عن العمل، أو اليتم، أو الترمل، أو 
البطالة، كمـــا تؤمن لهم خدمات التأمين 
االجتماعي، والرعايـــة الصحية، وتعمل 
على وقايتهم من براثن الجهل والخوف 

والفاقة.
وتقوم فكرة االقتراح على أساس جعل 
االســـتفادة من اإلعانة المقـــررة للباحث 

عـــن العمل مســـتمرة طيلة فتـــرة بحثه، 
وحتى يحصل على العمل المناسب، مما 
ســـيعّزز توفير المعيشـــة الكريمة لهؤالء 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، فـــي ظـــل تزايـــد 
أعدادهـــم، والجائحـــة العالميـــة الناتجة 

عن )كوفيد 19(.
ويشير المقترح بقانون أيًضا إلى أساس 
تعديـــل عبـــارة الباحث عـــن العمل ألول 

مـــرة، الـــواردة فـــي نصـــوص المرســـوم 
2006 بشـــأن  )78( لســـنة  بقانـــون رقـــم 
التأمين ضد التعطل، لتضم فئات أخرى 
ســـبق أن تعطلت عن عملها، واستحقت 
المقـــرر،  للتعويـــض  القصـــوى  المـــادة 
بموجـــب القانون، ولم تحصل على عمل 
بعدها، مما يجعلها في فئة الباحثين عن 
العمل أيًضـــا، ليتم شـــمولهم في االعانة 

المقررة لهم.
فـــي  االيضاحيـــة:  المذكـــرة  وتضيـــف 
االقتراح فرصة لمســـاندة تلك الشريحة 
المهمـــة التـــي ليـــس لها دخل مـــادي، وال 
يمكنها أن تستفيد من أي خدمة إضافية 
القصـــوى  المـــدة  الســـتفادة  متوافـــرة؛ 
للتعويض دون الحصول على عمل، في 
ظل استحقاقهم للدعم، وحاجتهم اليه، 

وهي مبادرة دعم مطلوبة.

سوسن كمال

كمال: فرصة لمساندة الشريحة التي ليس لها دخل مادي
مقترح باستمرار صرف “التعطل” حتى التوظيف

ال تصح اجتماعات البلديين من الخارج
خلـــف: إجـــازة مشـــاركة “المحجوريـــن منزليًّـــا” مرهونـــة بتوصيـــة مـــن المجلـــس

أفــاد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلف مجلس بلــدي الجنوبية بالرأي القانوني في حضور 
االجتماعات عن بعد لألعضاء الموجودين خارج نطاق البلدية.

 وقال إن المـــادة 33 من قانون 
يعقـــد  أن  أكـــدت  البلديـــات 
المجلس البلدي جلســـاته داخل 
مقـــره، كما جـــّوزت له االجتماع 
في مقر آخر إذا رئيس المجلس 
ضـــرورة لذلـــك، علـــى أن يكون 
األماكـــن  أحـــد  فـــي  االجتمـــاع 

الحكومية في نطاق البلدية.
وأشـــار إلـــى أن المســـتفاد مـــن 
هـــذا النـــص أن المشـــرع جعـــل 

مـــكان  تحديـــد  فـــي  األصـــل 
انعقاد جلسات المجلس البلدي 
واجتماعاتـــه بـــأن تكـــون داخل 
وأورد  عامـــة،  كقاعـــدة  مقـــره 
عليها استثناء يفيد بجواز عقد 
المجلـــس ولجانـــه اجتماعاتهم 
فـــي أحـــد األماكـــن الحكوميـــة 
الواقعـــة في نطـــاق البلدية، إذا 
ما رأى رئيس المجلس ضرورة 

لذلك.

ولفت إلى المـــادة لم تجز ألحد 
األعضاء المشـــاركة في حضور 
المجلس واجتماعاته  جلســـات 
أثنـــاء تواجـــده خـــارج المملكة، 

مما تتعـــذر معـــه الموافقة على 
هذا الشق من الطلب.

وأكد عدم وجود مانع من حيث 
المبـــدأ مـــن مشـــاركة األعضـــاء 
الموجوديـــن فـــي المملكة، بمن 
إلجـــراءات  الخاضعـــون  فيهـــم 
الحجـــر الصحي المنزلـــي، نظًرا 
للظرف االستثنائي الذي تمر به 
المملكة، على أن يتم رفع الطلب 
لضمـــان  توصيـــة،  فـــي صـــورة 
صحـــة مـــا يعقـــده المجلس من 
اجتماعات وجلسات وما يصدر 

عنه من قرارات وتوصيات.

عصام خلف

بدر التميمي

93 موقًعا متضرًرا من األمطار و ”العاصمة” تنشر خطة استعدادها لها
وافــق أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة علــى مقتــرح تشــجير وتجميــل المنطقــة الواقعــة 
بمحاذاة شركة الخليج للدرفلة التي تقع ضمن نطاق العاصمة لتحقيق الشراكة المجتمعية 

بين مجلس أمانة العاصمة والشركة.

العامـــة  العالقـــات  لجنـــة  رئيـــس  وبّينـــت 
واإلعالم مها آل شهاب أن االقتراح لتحسين 
البيئـــة المحليـــة لمملكة البحرين بشـــكل عام 
والعاصمـــة بشـــكل خـــاص، واختيـــار المنامة 
 ،2020 لعـــام  العربيـــة  الســـياحة  عاصمـــة 

والمحافظة على التوازن البيئي.
الرقعـــة  زيـــادة  ألهميـــة  ذلـــك  أن  وأردفـــت 
الخضـــراء فـــي نطـــاق المحافظـــة العاصمـــة، 
علـــى  والمحافظـــة  البيئـــي  الوعـــي  وزيـــادة 
البيئة من خالل زيـــادة الرقعة الخضراء في 

المواقع الرسمية مثل المناطق الصناعية.
ونـــّوه المديـــر العـــام ألمانـــة العاصمـــة محمد 
فـــي  العاصمـــة  أمانـــة  فـــي جلســـة  الســـهلي 

دور االنعقـــاد الثالـــث ضمـــن الـــدورة البلدية 
الخامســـة أمـــس إلـــى أن المبادرة نشـــّجعها، 
ويجب على الشـــركة أن تتقدم برسالة طلب 
تشجير، ونقوم بدورنا بالرد مع االشتراطات 
والمعاييـــر الالزمـــة للتشـــجير، بحيـــث تكون 
بالدور التي تؤدي النتشـــار الرقعة الخضراء 

التي في أمس الحاجة لها.
وقالـــت عضـــو لجنـــة أمانـــة العاصمـــة خلود 
القطـــان: إننـــا فـــي حـــال أن نضمـــن تحقيـــق 
ذلـــك على أرض الواقـــع يجب أن تلزم الجهة 
والقطاع الخاص وأن تحدد مالمحه، وتذكر 
تفاصيـــل األشـــجار، والعنايـــة بهـــا، علًمـــا بأن 
المنطقـــة الصناعيـــة المتواجد فيها الشـــركة 

منطقـــة  لكونهـــا  خاصـــة  طبيعـــة  ذات  هـــي 
صناعية، فيجب أن نحمي البيئة من التلوث 

القائم.
 ومـــن جهة أخرى، اســـتعرض مجلـــس أمانة 
العاصمـــة خطة المجلس اســـتعداًدا لموســـم 
األمطار لهـــذا العام، حيث بّينـــت اإلحصائية 
دوائـــر  فـــي  متضـــرًرا  موقًعـــا   93 بوجـــود 
العاصمـــة، ومنها يصنـــف 38 موقًعا متضرًرا، 
مـــن ناحيـــة البيـــوت ومشـــاكل فـــي الصرف 
الصحـــي وإعاقة فـــي حركة الســـير وانغالق 
المنافذ كالشوارع والمرافق العامة كالمساجد 

ا،  والمـــدارس، و37 موقًعا متضرًرا عاجاًل جدًّ
و18 موقًعا مصنًفا متضرًرا فقط.

لخطـــة  العمـــل  فريـــق  رئيـــس  نائـــب  وبيـــن 
طوارئ األمطار بأمانة العاصمة جاســـم رضا 
بـــأن الدائرة العاشـــرة فـــي العاصمة هي أكثر 
المواقـــع المتضـــررة فـــي 16 موقًعـــا، وقد تم 
توفيـــر 9 صهاريـــج، و8 مضخـــات تعمل في 

العاصمة فقط.
وأضاف المدير العامة ألمانة العاصمة رئيس 
فريـــق العمل لخطـــة طوارئ األمطـــار محمد 
السهلي بأنه تم توقيع عقود لتزويد البلديات 
ولديها مجمـــوع من الصهاريـــج والمضخات 
وتم دراسة المناطق بشكل عام ووضع خطة 
الماكن تجمع المناطق السابقة لألماكن التي 

يتجمع فيها األمطار.
ودعـــت عضو مجلـــس امانـــة العاصمة هدى 
إعالنـــات  المعنيـــة  الجهـــات  أن تضـــع  فـــرج 
الميـــاه،  تجمـــع  محـــالت  ألرقـــام  توجيهيـــة 
منوهـــة إلـــى أن يكـــون هنـــاك اهتمـــام فـــي 

المشاريع اإلسكانية الجديدة.

تشجير “الدرفلة” 
لتحقيق التوازن البيئي 

في “سترة الصناعية”

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مّرر مجلس بلـــدي الجنوبية مقترًحا 
لتخصيصهـــا  أرض  بإيجـــاد  يقضـــي 
لخدمـــة  حديقـــة  إنشـــاء  بغـــرض 
القاطنيـــن بمجمعـــي 748 و746 في 

منطقة عالي.
وأشار مقدم المقترح البلدي عبدهللا 
تفتقـــر  المنطقـــة  أن  إلـــى  بوبشـــيت 
متكاملـــة  عامـــة  حديقـــة  لوجـــود 
تتضمـــن ألعاًبـــا لألطفـــال وجلســـات 
مظللة ومتوفرة على جميع المرافق 

المساندة.
وبين أن أهمية إنشاء الحدائق تكمن 
فـــي تحقيـــق الهـــدف األساســـي من 
وجودها باعتبارها متنفًســـا لألهالي 

والسكان القاطنين في المنطقة.
مـــن جانب آخر، وافق المجلس على 
مقترح يقضـــي بتخصيص جزء من 
أحد العقارات بمنطقة الزالق إلنشاء 

مركز للرعاية النهارية للمسنين.
وبّيـــن مقـــدم المقتـــرح البلدي طالل 

عتيـــق أن الهـــدف من إنشـــاء المركز 
هو توفير مكان يقضي فيه المسنين 
وقتهم في الفترة النهارية، ويساهم 
في تأهيلهـــم وتوفير مختلف أوجه 
والصحيـــة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 

والنفسية والترفيهية لهم.
ولفـــت إلى وجود أحد المســـتثمرين 
على أتم االســـتعداد لتحمل تكاليف 
إنشـــاء المركز بالتنســـيق مـــع وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.

تخصيص أرض إلنشاء حديقة في عالي

عبدالله بوبشيت

الشيخ صباح األحمد اسًما لمدينة شرق الحد
ـــة ـــة الكويتي ـــط البحريني ـــرا إلســـهاماته وتجســـيدا لعمـــق الرواب ـــق: تقدي بوعن

تقـــدم 5 نـــواب، هم: خالـــد بوعنق، 
يوســـف الذوادي، محمد بوحمود، 
إبراهيم النفيعي وأحمد األنصاري، 
باقتـــراح برغبة بإطالق اســـم أمير 
الشـــيخ  ســـمو  الراحـــل  الكويـــت 
صبـــاح األحمد الجابر الصباح على 

مدينة شرق الحد اإلسكانية.
وقـــال بوعنـــق “إن المقتـــرح يأتي 
التـــي  الكبيـــرة  للمكانـــة  تقديـــًرا 
يحظـــى بهـــا األميـــر الراحـــل علـــى 
اإلنســـانية  األصعـــدة  مختلـــف 
والنهضويـــة والثقافية، والتي هي 
محل تقديـــر كبير لدى جميع أبناء 

الخليج العربي وكل العالم”.
ولفـــت إلـــى أن ســـموه يعـــد أحـــد 
مســـتوى  علـــى  المؤثريـــن  القـــادة 

يمتلـــك  الـــذي  والعالـــم،  المنطقـــة 
مســـيرة حافلة من الخير والعطاء 

واإلنسانية.
وأشـــار إلى أن هـــذا المقترح يأتي 
ليجسد روابط األخوة بين البلدين 
الشـــقيقين، وتحقيـــق مـــا يرمي له 

شـــعبا هذيـــن البلديـــن مـــن تعاون 
مثمر، وتحقيق المزيد من الترابط 
الخليـــج  دول  بيـــن  والتالحـــم 

ويزيدها قوة وصالبة.
أن مشـــروع  إلـــى  بوعنـــق  وأشـــار 
مدينة شـــرق الحد اإلســـكانية يعد 

أحـــد أحـــدث المشـــاريع التنمويـــة 
فـــي المملكة، الذي ســـيوفر حوالي 
4533 وحـــدة ســـكنية تســـع لنحـــو 
28 ألـــف مواطـــن، كما أنه ســـيضم 
الخدميـــة  المرافـــق  مـــن  العديـــد 

والتجارية واالجتماعية.

خالد بوعنق محمد بوحمود أحمد األنصاري

سيدعلي المحافظة

الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  رفـــع 
مقترًحا يقضي بمنع إصدار رخص 
جديدة لألنشطة الخدمية بمنطقة 
الرفاع الشـــرقي للمجمعات )911، 

.)901 ،903 ،905 ،907 ،909
رئيـــس  المقتـــرح  مقدمـــا  وبّيـــن   
ونائبـــه  التميمـــي  بـــدر  المجلـــس 
عبداللطيـــف محمـــد، أن األنشـــطة 
الخدمية بهذه المجمعات أصبحت 
ممـــا  الســـكنية،  المناطـــق  تزاحـــم 
يترّتب عليه نشوء بعض المشاكل 
االجتماعيـــة واألمنيـــة والصحيـــة 
المضـــرة بالســـكان، والمؤثرة على 

النسيج االجتماعي للمنطقة.
 وأكـــدا أن المقتـــرح يأتـــي ناظـــًرا 
لضرورة الحفـــاظ على خصوصية 
والتقاليـــد  والعـــادات  العائـــالت 

المنطقـــة،  بأهالـــي  الخاصـــة 
ومتماشـــًيا مـــع التوصية الســـابقة 
للمجلس التي وافـــق عليها الوزير 
بشـــأن نقل األنشـــطة الخدمية من 

مجمع 905.
 مـــن جهـــة أخرى، وافـــق المجلس 
على توصية بشأن مخاطبة وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 

االشـــتراطات  تعديـــل  لطلـــب 
محـــالت  بتراخيـــص  الخاصـــة 
غســـيل وتلميـــع وتزييـــن وتظليل 
لمناطـــق  وترحيلهـــا  الســـيارات، 

الصناعات الخفيفة.
 وقـــال مقدم المقترح البلدي خالد 
جناحـــي إن المقتـــرح يأتـــي لمنـــع 
األضـــرار التـــي تتســـبب بهـــا هـــذه 
المحـــالت من االزدحـــام وحجزها 
للمواقف العامة للســـيارات ورمي 
مخلفـــات التظليـــل )الرايبون( في 

الطريق.
ودعا جناحي إلى وقف تراخيص 
هـــذه المحالت على شـــارع ســـاية 
مجمع 917، وتعديل اشـــتراطاتها 
بمـــا يؤدي إلى إبعادها إلى مناطق 

الصناعات الخفيفة.

عبداللطيف محمد

ترحيــل محــات تزييــن الســيارات عــن شــارع الســاية
وقف األنشطة الخدمية الجديدة بالرفاع الشرقي

مروة خميس
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السنابس - الغرفة

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين 
الصناعـــة  وزارة  مـــع  وبالتعـــاون 
والتجارة والسياحة ندوة افتراضية 
متطلبـــات  تتبـــع  “طـــرق  بعنـــوان 
ســـُتعقد  التـــي  العالميـــة”،  األســـواق 
-عن ُبعـــد- اليوم الخميـــس الموافق 
1 أكتوبـــر 2020 فـــي تمـــام الســـاعة 

10:30 صباًحا عبر تطبيق زووم.
محـــاور   3 علـــى  النـــدوة  وســـتركز 
بنظـــام  التعريـــف  هـــي:  رئيســـة، 
اإلشعارات العالمي )ePing(، الرقابة 
عوائـــق  وتجنـــب  المنتجـــات  علـــى 
التصديـــر والبيع فـــي الخارج، ونبذة 
حـــول متجـــر البحريـــن للمواصفات. 
وسيتحدث في الندوة راشد عيسى 

مـــن إدارة الفحـــص والمقاييس لدى 
الـــوزارة. وفـــي هـــذا الصـــدد، رحبت 
جميـــع  بمشـــاركة  البحريـــن  غرفـــة 
أصحـــاب األعمـــال والمهتميـــن فـــي 
هذه الندوة، وضرورة التســـجيل من 
خـــال الموقـــع اإللكترونـــي للغرفـــة 
أو   )https://bahrainchamber.bh(
عبر تطبيق الهواتف النقالة. يذكر أن 
تنظيـــم هذه الندوة يأتي من منطلق 
حـــرص الغرفة علـــى الدفع بأعضائها 
لتنميـــة أعمالهم والتوســـع لألســـواق 
التطـــورات  ومواكبـــة  الخارجيـــة 
والتغييـــرات، التـــي تســـتلزم تنويـــع 
النشاطات التجارية وتوسيع رقعتها 

الجغرافية.

“الغرفة” تستعرض طرق تتبع متطلبات األسواق العالمية

أمل الحامد

ضمنها حســابات األسعار ومراقبة نشاط المتداولين والمخاطر

“الوطني” يختار “فيناسترا” لتحسين عمليات الخزينة

أعلن بنك البحرين الوطني عن بدء التشغيل الفعلي ألحدث إصدار من حل “فيوجن كوندور” )Fusion Kondor( إلدارة أعمال الخزينة من “فيناسترا”. 
وبهذه الخطوة سيتمكن البنك من تحسين وأتمتة عمليات الخزينة والتداول لديه، بما في ذلك حسابات األسعار ومراقبة نشاط المتداولين وإدارة 

المخاطر، وهو ما سيتيح للبنك تقديم منتجات جديدة إلى عمالئه وزيادة حصته في سوق البحرين، إضافة إلى أسواق جديدة.

تدفـــق  أعمـــال  رئيـــس  وقالـــت 
مبيعات خدمة عماء الخزينة في 
بنك البحرين الوطني مها المحمود 
“نحن نواصل رحلتنا لتسريع وتيرة 
االنتقال والتحول الرقمي ألعمالنا، 
وذلك مـــن خال طـــرح المزيد من 
الخدمات المبتكرة لجميع عمائنا، 
ســـواء األفـــراد منهم أو الشـــركات. 
وبالطبع، تشـــكل عمليـــات الخزينة 
مكونـــًا رئيســـيًا من عمليـــات البنك 
وبالتالـــي،  اإليـــرادات.  وتدفقـــات 
ومـــن شـــأن أتمتـــة هذا الجـــزء من 
األعمـــال أن يمّكننـــا مـــن تحســـين 
تجربة العماء بشكل أكبر وتوسيع 

نطاق عملياتنا”.
“فيوجـــن  حـــل  مزايـــا  أبـــرز  ومـــن 
Fusion Kon- )كونـــدور” 
بنـــك  ويســـاعد  يدعـــم  أنـــه   )dor
اكتســـاب  فـــي  الوطنـــي  البحريـــن 
رؤيـــة وتصـــورات مســـتقلة حـــول 
التقييمات والمخاطر التي تنطوي 
عليها أنشـــطة الخزينـــة التي تعتبر 
للبنـــك  بالنســـبة  األهميـــة  بالغـــة 
وللجهـــات الرقابية. كمـــا أن كفاءة 
البنك وسرعته في تسوية وإنجاز 
الدفعات والتقييم المســـتقل لكافة 
قـــرارات التســـعير والتـــداول فـــي 
دورًا  ســـيلعب  الحقيقـــي،  الوقـــت 
حاســـمًا فـــي دعم وتحســـين إدارة 
التـــداول فـــي  المخاطـــر لعمليـــات 

البنك.
وقال رئيس قســـم السيولة المالية 
ومخاطر السوق لدى بنك البحرين 
الوطنـــي جعفر حســـين “فـــي إطار 
جهودنـــا المبذولـــة لتحقيق النجاح 
لمشروعنا الطموح، كنا بحاجة إلى 

حل تـــداول متكامل يتســـم بالقوة 
درايـــة  علـــى  كنـــا  كمـــا  والمرونـــة. 
تامـــة بأننا من خـــال أتمتة معظم 
عمليـــات التـــداول لدينـــا، ســـيكون 
بمقدورنا تزويـــد عمائنا بخدمات 
ذات مســـتوى عال من اإلستجابة، 
تحقيـــق  مـــن  تمكننـــا  عـــن  فضـــاً 
وفـــورات كبيرة ناجمة عن الكفاءة 
في االستفادة القصوى من الموارد 
المتاحة لدينا. لقد احتجنا إلى حل 
قابـــل للربـــط بـــأدوات مختلفـــة مع 
مختلـــف قنـــوات األعمال، ويتســـم 
والتوســـع  التطـــور  علـــى  بالقـــدرة 
مع مـــرور الوقت لتلبيـــة متطلبات 
الرقابيـــة  والمتطلبـــات  األســـواق 
دائمة التغير. يوفر لنا حل “فيوجن 
 )Fusion Treasury( تريجـــري” 
بالضبـــط،  مـــا نحتاجـــه  حاليـــًا كل 
فضـــاً عن أنه يمنحنـــا القدرة على 
أخـــرى  حلـــول  واســـتخدام  دمـــج 
مستقباً، مما يساعد بالتأكيد على 

مواصلة االبتكار.”
لفيناســـترا  العـــام  المديـــر  وقـــال 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
تومـــي  ســـيرج  وتركيـــا  إفريقيـــا 
األحـــدث  “بفضـــل توفـــر اإلصـــدار 
Fu- كونـــدور”  “فيوجـــن  )لحـــل 

sion Kondor(، ســـيكون بمقـــدور 
بنـــك البحرين الوطني استكشـــاف 
واالســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة 
لتحســـين عروض ومزايا منتجاته 
واجهـــات  باســـتخدام  وخدماتـــه 
المفتوحـــة  التطبيقـــات  برمجـــة 
المتوفـــرة مـــن خـــال هـــذا الحـــل. 
وهـــذا من شـــأنه أن يســـاعد البنك 
علـــى دفـــع عجلة االبتـــكار في هذا 
القطـــاع ومواكبـــة ظروف الســـوق 

الرقابيـــة  والمتطلبـــات  المتغيـــرة 
دائمة التغير”.

وتعاون قســـم خدمات “فيناسترا” 
عن كثب مع بنك البحرين الوطني 
كونـــدور”  “فيوجـــن  حـــل  لترقيـــة 
)Fusion Kondor( فـــي أقـــل من 9 
أشـــهر، وذلك عن طريق استخدام 
أفضـــل الممارســـات المتاحـــة مـــن 
خال برنامـــج “فيوجن أدفانس” ) 

.)Fusion Advance

المنامة - البحرين الوطني

فريق “لفيناسترا” أثناء توقيع االتفاق

مسؤولو “الوطني” أثناء إبرام الشراكة

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 3.7 نقطة

أمس  الــعــام  البحرين  “مــؤشــر  أقــفــل 
بــارتــفــاع   1,434.49 مــســتــوى  عــنــد 
بإقفاله  مقارنة  نقطة   3.66 وقـــدره 

يوم الثالثاء.
مليون   6.49 المستثمرون  تــداول  و 
ألــف   658.16 قــدرهــا  بقيمة  ســهــم، 
ــار، تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خـــالل 72  ــنـ ديـ
صفقة، إذ ركز المستثمرون تعامالتهم 
التي  االستثمار،  قطاع  أسهم  على 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 203.54 
ألف دينار أي ما نسبته 30.93 % من 

القيمة اإلجمالية للتداول.

ارتفاع القيمة السوقية لـ “البورصة” إلى 8.9 مليار دينار
أشـــــهـــــر  9 فــــــــــي  الـــــــــــــــتـــــــــــــــداوالت  إجــــــــمــــــــالــــــــي  مـــــــلـــــــيـــــــون   164

ارتفعــت القيمــة الســوقية للشــركات المســاهمة العامــة فــي بورصة البحريــن بنهاية 
شــهر ســبتمبر الماضي، بنحو 332.6 مليون دينار، أي ما نســبته 3.88 %، لتصل إلى 
8.9 مليار دينار، قياًسا بنحو 8.57 مليار دينار بنهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك 
وفًقا للبيانات التي جمعتها “البالد”. وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية شهر سبتمبر 
الماضي، عند مستوى 1,434.49 نقطة، مسجال ارتفاًعا 54 نقطة، أي ما نسبته 3.88 
% قياًسا بتسجيل 1,380.89 نقطة في أغسطس الماضي، في حين تراجع المؤشر 

على أساس سنوي بنسبة 5 %. 

وأقفل مؤشـــر البحرين اإلســـامي عند 
مستوى 655.72 نقطة، مسجا ارتفاًعا 
39 نقطة، أي ما نســـبته 6.29 % قياًسا 
بتســـجيل 616.91 نقطة في أغسطس 
الماضي، في حين تراجع المؤشـــر على 

أساس سنوي بنسبة 18 %.
وبلغ إجمالي أيام التداول في البورصة 
22 يوًمـــا فـــي شـــهر ســـبتمبر بارتفاع 3 

أيام عن شهر أغسطس الماضي، إذ بلغ 
إجمالي التداول 19 يوًما.

واتضـــح مـــن البيانـــات التـــي جمعتهـــا 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  أن  “البـــاد” 
الصناديـــق  ووحـــدات  والســـندات 
المتداولـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية 
بالبورصـــة في األشـــهر التســـعة األولى 
مـــن العـــام الجـــاري، تجـــاوزت 163.92 

مليـــون دينار، كما تـــم تداول 938.778 
مليون ســـهم، تم تنفيذهـــا عبر 14 ألف 

و59 صفقة.
ووحـــدات  األســـهم  قيمـــة  وبلغـــت 
العقاريـــة  االســـتثمارية  الصناديـــق 

المتداولة بالبورصة في شـــهر ســـبتمبر 
دينـــار،  مليـــون   21.6 نحـــو  الماضـــي 
بزيـــادة 5.9 مليون دينار، أي ما نســـبته 
38 % قياًســـا بنحـــو 15.7 مليون دينار 

في شهر أغسطس الماضي.

وشـــهد شـــهر ســـبتمبر الماضـــي تداول 
 60.27 بزيـــادة  ســـهم  مليـــون   151.2
مليـــون ســـهم، أي مـــا نســـبته 66.3 %، 
فـــي  ســـهم  مليـــون   90.97 بــــ  قياًســـا 
واتضـــح  الماضـــي.  أغســـطس  شـــهر 
أن عـــدد الصفقـــات التـــي تـــم تنفيذهـــا 
فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضي بلـــغ ألفين 
و267 صفقـــة، بزيـــادة 46 % في شـــهر 

أغسطس الماضي.

“األهلي المتحد” األكبر حجًما

األكبـــر  الخمـــس  الشـــركات  وشـــكلت 
حجًما من حيث القيمة السوقية قرابة 
5.9 مليار دينار، أي ما نسبته 66.36 % 
من إجمالي القيمة الســـوقية للشركات 
البنـــك  وجـــاء  بالبورصـــة،  المدرجـــة 
األهلـــي المتحـــد أوال إذ بلغـــت قيمتـــه 

الســـوقية نحـــو 2.8 مليار دينـــار والتي 
تمثـــل 31.47 % مـــن إجمالـــي القيمـــة 
الســـوقية للبورصة، يليها بنك البحرين 
الوطنـــي بنحـــو 1.07 مليـــار دينـــار مـــا 
نســـبته 12.05 %، ثـــم شـــركة البحرين 
لاتصاالت السلكية والاسلكية “بتلكو” 
بنحـــو 780.04 مليون دينار ما نســـبته 
8.76 %، يليهـــا بنك البحرين والكويت 
بنحـــو 687.68 مليون دينار ما نســـبته 
ألمنيـــوم  شـــركة  وأخيـــًرا   ،%  7.73
البحريـــن “ألبا” بــــ 565.16 مليون دينار 

ما نسبته 6.35 %.
 43 بهـــا  مدرجـــة  البورصـــة  أن  يذكـــر 
شـــركة تحـــت 6 قطاعـــات مـــع شـــركة 
غير بحرينية “بنك مســـقط”، وشركتان 
بحرينيتـــان مقفلتـــان همـــا “ســـيكو”، و 

“صناعة الورق”.

“جي إف إتش” تنتخب 10 أعضاء جدد لمجلس اإلدارة
ــو الـــمـــجـــمـــوعـــة يـــــقـــــرون االتـــــفـــــاقـــــات مـــــع “الـــخـــلـــيـــجـــي الــــتــــجــــاري” ــمـ ــاهـ ــسـ مـ

 أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية عن االختتام الناجح الجتماع 
خــالل  مــن  عقــد  الــذي  المجموعــة،  لمســاهمي  العاديــة  العامــة  الجمعيــة 
المشاركة االفتراضية الحية والحضور في الموقع في قصر وسبا العرين، 
بنســبة حضور للمســاهمين بلغت 43.59 %، وبمشــاركة من أعضاء مجلس 

اإلدارة، واإلدارة العليا وموظفي المجموعة. 

العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  وتـــرأس 
العاديـــة الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
االجتمـــاع  شـــهد  إذ  الريـــس،  هشـــام 
محضـــر  علـــى  المســـاهمين  مصادقـــة 
العامـــة  للجمعيـــة  الســـابق  االجتمـــاع 
الســـنوي الـــذي عقـــد بتاريـــخ 6 أبريـــل 
2020، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن البنـــود 
األخـــرى المدرجة على جـــدول أعمال 
االجتماع والمتعلقة بالحسابات المالية 
وتـــم  الحوكمـــة.  وتقريـــر  للمجموعـــة 

أثنـــاء االجتماع مصادقة المســـاهمين 
وتفويضهم لعـــدد من االتفاقيات التي 
تمـــت بيـــن جـــي إف إتـــش والمصرف 
الخليجـــي التجاري )المصـــرف(، التابع 
للمجموعة والمختص بنشاط الصيرفة 
التجارية، وذلك وفقا للمادة )189( من 
قانـــون الشـــركات البحريني. وشـــملت 
تلك االتفاقيات اتفاقية مبادلة وقعت 
المجموعـــة والمصـــرف ألصـــول  بيـــن 
قيمتهـــا  تســـاوي  واســـتثمارية  ماليـــة 

46.4 مليـــون دينـــار واتفاقيـــة أخـــرى 
 AT1 فـــي إصـــدار صكـــوك  لاكتتـــاب 
بقيمـــة 60 مليون دينـــار بعاوة قدرها 
رســـوم  واســـتام  دينـــار  مليـــون   12

اكتتاب بقيمة 12.1 مليون دينار. 

وقامـــت الجمعية بانتخاب 10 أعضاء 
جـــدد لمجلـــس اإلدارة لفتـــرة الثـــاث 
لموافقـــة  خاضعـــًا  المقبلـــة،  ســـنوات 
مصرف البحرين المركزي، هم: جاسم 
الصديقـــي، عليـــاء الفاســـي، الشـــيخ 

أحمد آل خليفة، هشـــام الريس، راشد 
مصطفـــى  الهاجـــري،  غـــازي  الكعبـــي، 
خريبـــه، أحمـــد عبدالحميـــد األحمدي، 
علـــي مـــراد و فواز التميمـــي. ووافقت 
الجمعيـــة على تفويض مجلس اإلدارة 
التخاذ القرارات بخصوص استمرارية 
األسهم أو إلغائها في بورصة الكويت.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة 
هشـــام الريـــس “نواصـــل التركيز على 
الســـتراتيجيتنا،  الفعـــال  التطبيـــق 
ونحـــن ســـعداء بمـــا نحققه مـــن تقدم 
تحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى  مســـتمر 
الســـوق. تهـــدف جهودنـــا إلـــى تنويـــع 
مزيـــد  واســـتخاص  أعمالنـــا  أنشـــطة 
مـــن القيمة مـــن أصولنـــا الحاليـــة. كما 
أننـــا مســـرورون بموافقة المســـاهمين 

علـــى االتفاقات التـــي قمنا بإبرامها مع 
شـــركتنا التابعـــة للصيرفـــة التجاريـــة، 
المصـــرف الخليجـــي التجـــاري، والتي 
نعتقـــد أنهـــا يمكن أن تعـــزز من وضعه 
المالي وقدرته على تحقيق مساهمات 
أكبـــر للمجموعة في الفتـــرات المقبلة. 
أود أن أنتهـــز هذه المناســـبة للترحيب 
بأعضـــاء مجلـــس اإلدارة الجـــدد، كمـــا 
أتقدم بالشـــكر إلى األعضـــاء الحاليين 
لمســـاهماتهم الجليلـــة تجـــاه جـــي إف 
إتـــش. أود أيضا أن أعـــرب عن خالص 
مســـاهمينا  إلـــى  واالمتنـــان  التقديـــر 
الكـــرام لثقتهم المتواصلة في جي إف 
إتش، وإلى مصرف البحرين المركزي، 
وتوجيهاتـــه  المتواصـــل  لدعمـــه 

السديدة”.

هشام الريس متحدًثا في اجتماع “العمومية”

المنامة - جي إف إتش المالية

 بدء تشغيل اإلصدار 
األحدث لحل 

“فيوجن كوندور” 
لتبسيط العمليات



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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
اكوليبريا ديجيتل سوليشن ذ.م.م  -    سجل تجاري رقم 125117

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بٔانها تقدم ٕاليهــا اكوليبريا 
ديجيتــل سوليشــن ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيد رقم 125117 بطلب تصفية الشــركة 
تصفية اختيارية وتعيين الســادة محمد عبدالرحمن كاظم عبدالرحمن البســتكي واحمد 

محمد فرج غلوم جواد كمصفي للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــا 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميــع دأيني الشــركة ٕالى تقديم 

مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعان، وذلك على العنوان التالي:

المصفي: محمد عبدالرحمن كاظم عبدالرحمن البستكي
a.jawadi@hotmail. :رقــم الهواتف: 39855500 - 37750566 البريد اإللكتروني

co.uk - mb@mbastaki.com المنامة - البحرين

اعان بحل و تصفية
شركة الثارا  لاستشارات ش.ش.و.لمالكها فيليب توماس الثارا

سجل تجاري رقم 108981-1

بناء على قرارالمالك  شــركة الثارا  لاستشــارات ش.ش.و.لمالكها فيليب توماس 
الثــارا المســجلة  علــى قيــد رقــم 108981-1 ، بتصفيــة الشــركة اختيــاراي و تعين  
السادة     PHILIP THOMAS LATHARA مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن 

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

وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي

39029055
visionbc1@gmail.comco.uk - mb@mbastaki.com المنامة - البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

CR2020 -- 135929  إعان رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد حسن عيسى احمد خميس بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
: إلى السيدة هدى سعد عبد هللا مهنا

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى االدارة خال  خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعان   بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاري : نيوستايل للتلميع وزينه السيارات
رقم القيد :   6-39993

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن  تحويل شركة الشخص الواحد لتكون فرعا لمؤسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
شركة تأهيل للرعاية الصحية ش.ش.و  

المســجلة بموجــب القيــد رقــم 1 – 47630 بطلــب تحويــل الشــركة لتكــون فرعــا 
الطبيعــي  للعــاج  الغــزور  : مجمــع  المســماة  الفرديــة  المؤسســة  تحــت  مندرجــا 

والتأهيل وقيدها 97581-1

التاريخ : 28/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري 
 CR 2020-131791 إعان رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     حمد مطر حمد عذاب

االسم التجاري الحالي:  بوريزا الشيز بوتيك
االســـــم التجـــاري الجديد : بوريزا الشيز بوتيك  لبيع العدسات الاصقة وملحقاتها

قيد رقم : 1-121126

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

 CR2020- 134897ٕاعان رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :منى السيد احمد علوي عبدهللا

 االسم التجاري الحالي : شاه زنان للخياطة
االسم التجاري الجديد: شاه زنان لاواني والباستيكات

قيد رقم: 2-56122

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

)133114-CR2020( ٕاعان رقم 
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا سلمان ابراهيم علي الناجم بطلب تحويل المحل التجاري التالي : ٕالى 
السيدة نبيله اختر محمد اختر عبدالرحمن غام

فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خال خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعان

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مطعم عرفان باكستاني

رقم القيد: 75050-6

القيد: 31488 
التاريخ: 29-09-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعان رقم 0000 لسنة 2020 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة تضامن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة و الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد MOHAMMAD AZIM MIRZA KHAN بموجــب التوكيــل مــن المالــك لـــ 
عبدالــرزاق المحمــود للتجهيــزات المكتبيــة )مٔوسســة فرديــة( والمســجلة بموجب 
القيــد رقــم 31488، يطلــب تحويــل المٔوسســة الفردية الفــرع التاســع المملوكة له 

ٕالى شركة تضامن برٔاسمال وقدره 250 مأيتان
وخمسون دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 1. - عبدالرزاق علي عبدالرزاق المحمود
MOHAMMAD AZIM MIRZA KHAN- .2 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020       -   135278    طلب رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى االدارة خال  خمســة عشــر يومــا من تاريخ االعــان  بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه..
اسم التاجر:   حنان علي عبد هللا زامل

االسم  التجاري الحالي:  بوتيك القمر االبيض
االسم  التجاري الجديد : عطورات القمر االبيض  

قيد رقم : 36011 – 1  

التاريخ: 30/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل 
 CR 2020-136965 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     علي عبدالهادي يوسف السباع

االسم التجاري الحالي:   أون تايم بحرين سيرفيسز
االســـــم التجـــاري الجديد :  أون تايم لزينة السيارات

 رقم  السجل: 5-81744 

مملكة البحرين     
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعان رقم )CR2020-132370( معاملة مشتركة

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــــم التاجـــــــــــــر : محمد احمد جاســم الحســابي االســم التجاري الحالي : محمد 

احمد جاسم الحسابي
االســـــم التجـــاري : الحسابي فون

رقم القيد: 6-45276

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020       -   132266    طلب رقم
 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى االدارة خال  خمســة عشــر يومــا من تاريخ االعــان  بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه..
اسم التاجر:    حسين علي منصور المنصور

االسم  التجاري الحالي:  مقاوالت حسين المنصور للمباني
االسم  التجاري الجديد : مقاوالت تراث المباني

قيد رقم : 26090 – 4

التاريخ : 27/9/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري  
CR2020 -- 134832  إعان رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا  المعلن ادناه : ورثة المرحوم  هاشــميه الســيد علي عمران علي بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي  الى الســيد محمد خليــل ابراهيم حســن ابراهيم 

عبد علي
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى االدارة خال  خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعان   بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري : مطعم النور الساطع

رقم القيد :   65081 – 3

اعان بحل  و تصفية
شركة ستيج وصوت ذ.م.م
سجل تجاري رقم  ------

بنــاء علــى قرارالشــركاء شــركة ســتيج وصــوت ذ.م.مالمســجلة  علــى قيــد رقــم   
 JOSEPH BOSCO     112474-1 ، بتصفيــة الشــركة اختيــاراي و تعيــن  الســادة
GODINHO مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم   21   لعام 2001 ، وعما بنص المادة 335 من قانون الشركات
إليــه، مدعومــة  تقديــم مطالباتهــم  إلــى  الشــركة  دائنــي  المصفــي جميــع  يدعــو 
بالمستندات الازمة، خال 15 يوم منتاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان 

BOSCO22SNSDJS@GMAIL.COM:التالي
39026773

  110828
2020/9/28   التاريخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعان رقم  134091  لسنة 2020
بشأن تغيير االسم  التجاري لشركة 

شركة نجم مكران التنظيف والمقاوالت  ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة اصحاب شــركة شــركة نجم مكران التنظيف والمقاوالت ذ م م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 110828 ،طالبيــن تغييــر االســم  التجــاري مــن   شــركة نجــم 
مكــران التنظيــف والمقــاوالت  ذ م م الــى شــركة نجــم مكران تجارة عامة شــركة 
تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى  االدارة  

المذكورة خال مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعان رقم 0000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة أسماك ش.م.ب. مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
شركه / عبد العال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية والسيد جاسم حسن 
يوســف عبد العال باعتبارهم المصفين لشــركة أســماك ش.م.ب. مقفلة ،المســجلة 
كشــركة مســاهمه بحرينيــه مقفلــه بموجب القيد رقــم 74575 طالبا إشــهار إنتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 

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

37355023
تركيب سنترال دش    |    صيانة    |    خدمات كهربائية

عرض
لفترة محدودة

٥ د.ب٢٦ د.ب١١٠ د.ب١٠٠د.ب
الشقق 

دش جديد رسيفر الفللوالمحات
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
ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

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

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
AL-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
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

suitably qualified applicants can contact 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net
THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED has a vacancy for the occupation of  

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. has a vacancy for the occupation of  
MAINTENANCE CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH
AL RAYHANATAIN CAFETERIA has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33137449  or  DIAR.BFD@HOTMAIL.COM

AL NABEEL JEWLLERY DESIGNER has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM
Crash for games and electronic devices has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 36414364  or  MOHD.POLLUX@OUTLOOK.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
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

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

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

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

Kannan Dinesh Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17231303  or  echobahain@gmail.com
AREEBA CARS POLISHING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM

GHORI AND DALLAH CAFETERIA has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39939958  or  LBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM
Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com
METITO OVERSEAS WATER TREATMENT W.L.L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39296115  or  WALID.ORABY@METITO.COM

Power horse welding workshop has a vacancy for the occupation of 
 WELDER ,

 suitably qualified applicants can contact 33025366  or  POWERHORSE570@GMAIL.COM
ALSHEROOQI SERVICES has a vacancy for the occupation of  

PEST CONTROL WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17532210  or  shuroqi5@batelco.com.bh

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

suitably qualified applicants can contact 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH
JAMILA AKHTAR CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com

A-ONE Computer Consultancy S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39287464  or  AONECOMPUTER7@GMAIL.COM
MUROOJ SPOT W L L has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM

DREAM TOWN SERVICES S.P.C Owned by ABDURAHEEM UNDODIYIL has a vacancy for the 
occupation of  OFFICER ,

 suitably qualified applicants can contact 17382020  or  DREAMTOWNBAHRAIN@GMAIL.COM
HUSAIN RASHED ALI HUSAIN (JANEN - 8617 ) has a vacancy for the occupation of 

SEAMAN , 
suitably qualified applicants can contact 34430402  or  HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM

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

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

SHEETMETAL WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

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

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
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

Fly phoone accessories for mobile has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33200120  or  JAF3323@GMAIL.COM
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

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

suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM
HASAN MOHAMMED JAWAD & SONS BSC (C) has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17253032  or  hussain.jamal@jbgmail.com

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39660066  or  ALIAM@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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ESTIMATOR(COST) , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
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

MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17536881  or  redha@arceit.org
URBASER BAHRAIN CO W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM
FORMAT BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39177137  or  Shh0202@hotmail.com
CERAMICS SERVICES AND contracting has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR (SITE) , 
suitably qualified applicants can contact 39432727  or  DOSRICSC@GMAIL.COM

ALI AHMED ABDULLA ALQATTAN ESTABLISHMENT has a vacancy for the occupation of  
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 39274827  or  alqattanservice@gmail.com
KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED has a vacancy for the occupation of  

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

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
Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l has a vacancy for the occupation of  

WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact 17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

National Readymix Co WLL has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR ,

 suitably qualified applicants can contact 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM
Downtown Quality and Maintenance has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM

NADA OYOON  WATER has a vacancy for the occupation of  
OPERATOR(PACKING MACHINE) , 

suitably qualified applicants can contact 17730743  or  affoni1@gmail.com
AL - RIMAL UPHOLSTERY has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39222086  or  BU-SARA566@HOTMAIL.COM

ALHASSER RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
COOK(ASSISTANT) , 

suitably qualified applicants can contact 17363936  or  MUNEERA_MOON@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  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  

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

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

Gulf Medical and Diabetes Center B.S.C (Closed) has a vacancy for the occupation of  
ADMINISTRATIVE COORDINATOR , 

suitably qualified applicants can contact 17239199  or  taiba.alkhenaizi@gulfmdc.com
NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

INSPECTOR , 
suitably qualified applicants can contact 17725522  or  yousif@aanass.net

QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy for the occupation of  
MAINTENANCE CLERK ,

 suitably qualified applicants can contact 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH
HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.com

BOSS SALON has a vacancy for the occupation of 
 BARBER , 

suitably qualified applicants can contact 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM
Scrap Pacific has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36616444  or  MOHAMEDJAMEELKHAN1944@GMAIL.COM

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

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

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

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

suitably qualified applicants can contact 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com
Eram Floors Middle East S.P.C. owned by Mr. Sattam Abdulaziz A AlOmairy has a vacancy for 

the occupation of  INSTALLATIONS TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  
COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) , 

suitably qualified applicants can contact 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH
Noor 87 delivery services has a vacancy for the occupation of 

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

Blue Sky Tower Clearance has a vacancy for the occupation of
  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 39091518  or  UM-MARWAH@HOTMAIL.COM
Sheeshal Gate Restaurant has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33777315  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.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
SAYED SADIQ NASSER ALSHARAF IMPORT & EXPORT has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 39813999  or  SAD9SAM@GMAIL.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
Janet Art Ladies Tailoring has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM

NAVEED CARGO HANDLING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM
AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company has a vacancy for the 

occupation of  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact 33445784  or  NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM

MOHAMED AHMED ALI / KHAIR ALSALAM 8093 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39457556  or  jasimmohammed448@gmail.com
RASHID HAMEED PHYSIOTHERAPY CENTER has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 34347575  or  RASHID_1302@YAHOO.COM

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

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

 FOREMAN , 
suitably qualified applicants can contact 39669661  or  JMJALAL@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
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

ALAMANA FURNITURE has a vacancy for the occupation of
  MANAGER , 

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

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

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17772900

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

 suitably qualified applicants can contact 17403304  or  omar@AJMKOOHEJI.COM
Nidukki Trading Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.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  

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

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

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

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

 suitably qualified applicants can contact 17780622  or  EKTHISAS2020@GMAIL.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

ALKARAWAN DOCUMENT CLEARANCE has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM
Manama Packaging Industry W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

MACHINE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM

FAWZIA ABDULWAHAB HASAN HAYYAN has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 38010007  or  MUS6AFA34@GMAIL.COM
Fadhel Abdulhussain Khamis Construction has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33822322  or  FADELKHAMISS@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH
Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and Mechanical Division has a vacancy for 

the occupation of  WELDER , 
suitably qualified applicants can contact 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

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

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

suitably qualified applicants can contact 17757017  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM
MUSALIM CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact 17600003  or  SERENDIB.B@GMAIL.COM

JANOOB ALGHARBI EST has a vacancy for the occupation of  
ELECTRICIAN , 

suitably qualified applicants can contact 17730786  or  PAMBAVASANNAIR@GMAIL.COM
NOORAN VEGETABLES & FRUITS has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39460988  or  INFO@I-FAK.COM

ROMA CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66708118  or  info@awtadi.com
SHAMS ALIRAQ RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@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  
SUPERVISOR (SITE) ,

 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

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
ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL has a vacancy for the occupation of  

CLERK , 
suitably qualified applicants can contact 17736773  or  ALIHASSAN@AVIHC.COM
FORCE FRAME STRUCTURE CONTRACTING has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 33196600  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM

ALSADDON CAR RENTING has a vacancy for the occupation of 
 CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 39681662  or  ADEL.ALSAADOON2016@GMAIL.COM
KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN(CONSTRUCTION) ,
 suitably qualified applicants can contact 17640222  or  KBPC2004@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.com
STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH) has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) , 
suitably qualified applicants can contact 17548033  or  CEO.RBBH@STATEBANK.COM

KHALID STYLE TRADING has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 33222100  or  KHALID_STYLE_9@HOTMAIL.COM
Titanium Aluminium has a vacancy for the occupation of  

ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 39089018  or  AL.7ADDAD@HOTMAIL.COM

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

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

LIBERTY JEWELLERY W.L.L has a vacancy for the occupation of  
SALESMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM
ZOOM REAL ESTATE AND ADVERTISING CO. S.P.C has a vacancy for the occupation of  

SALES MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17440882  or  KAMALMHD@GMAIL.COM

Mc 6 Construction S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) , 

suitably qualified applicants can contact 17402050  or  hrassistant@mcsix.me
MONSTERWICHES BURGER has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (RESTURANTS) , 
suitably qualified applicants can contact 33995542  or  monsterwiches.bh@gmail.com

Burj Mohammed REAL ESTATE has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 34438588  or  burjmuhammad786@GMAIL.COM
WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 13691113  or  SABT001@LIVE.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM
I WOOD WORKS has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 36960999  or  HASH2H2@GMAIL.COM
Golden Family W.L.L. has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 17404855  or  315257133@QQ.COM
H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 35349089  or  S.HUSSAIN298@GMAIL.COM

ALEKER STAR FOR Construction has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66655501  or  ALEKER.STAR@GMAIL.COM
ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHEM ( BNRAZAQ 2 / 11607 ) has a vacancy for the occupation of  

FISHERMAN , 
suitably qualified applicants can contact 33560932  or  BU.HUSSAIN22@GMAIL.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17181500  or  careers@jbfbah.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

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

suitably qualified applicants can contact 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

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
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

HASSAN YOUSIF SULTAN RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR , 

suitably qualified applicants can contact 39660656  or  SULTAN-ESAM@YAHOO.COM
Devji & Co. has a vacancy for the occupation of  

PRECIOUS STONE SETTER & THREADER , 
suitably qualified applicants can contact 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.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
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

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

LINK TRADING OFFICE W.L.L has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17210004  or  HUSSAIN@MEMBAH.COM
A. A. K CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

PAPER HANGER , 
suitably qualified applicants can contact 17291853  or  aak5862@yahoo.com

WATER LAND CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 77445556  or  wlc.bh@hotmail.com
MIRACLE CARPENTRY has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH
GULF CITY CLEANING W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER , 
suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
ADHWAA ALASEEL CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39227113  or  BESTBAHRAINI@HOTMAIL.COM
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

HAWASHIM COMPANY has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17412090  or  tah0o082@hotmail.com
MUSALIM CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 17600003  or  SERENDIB.B@GMAIL.COM

AZAHAR DAMISTAN MARKET has a vacancy for the occupation of 
 RETAIL TRADE WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33086969  or  ALIHASSAN343@HOTMAIL.COM
BLUE BELL COMPUTER has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 17596993  or  BLUEBELLCOMP@HOTMAIL.COM

MOOSCO RESTAURANT has a vacancy for the occupation of 
 WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 66708118  or  info@awtadi.com
ASCON CONTROL W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTING ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.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  
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  

MASON , 
suitably qualified applicants can contact 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L has a vacancy for the occupation of  

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

KHALID AHMED MATAR ALROMAIHI ( ALFRYAH 1 / 10462 ) has a vacancy for the 
occupation of  SEAMAN , 

suitably qualified applicants can contact 39795597  or  FAWZI600@YAHOO.COM
REEF RESORT has a vacancy for the occupation of  

MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 17564343  or  shawqi.alsayeh@reef-island.com

IL MERCATO S.P.C. has a vacancy for the occupation of  
CUSTOMER SERVICES AGENT ,

 suitably qualified applicants can contact 17310090  or  LMERCATO@BATELCO.COM.BH
ALHAMALA BEACH SUPERMARKET has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN , 
suitably qualified applicants can contact 394658100  or  IQBALCHILWAN@HOTMAIL.COM
HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICAL TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17551377  or  sales@hajartech.com

MASHALLA CORGO &CLEARANCE S.P.C has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY VEHICLE DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 33220995  or  mashallahcargo@gmail.com
KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS has a vacancy for the occupation of  

MANAGER (PROJECT) , 
suitably qualified applicants can contact 17565333  or  Sayed.helal@keoic.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
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of 

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

NEW ISLAND CONTRACTING S.P.C has a vacancy for the occupation of  
COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) , 

suitably qualified applicants can contact 77041799  or  ALIH3435@GMAIL.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

Hayat Communication Co. WLL has a vacancy for the occupation of  
CONSULTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET
Titos Cafe has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
suitably qualified applicants can contact 17290001  or  GT.CLUB@HOTMAIL.COM

ALLIED BANK LIMITED - Foreign Branch has a vacancy for the occupation of  
MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact 17003480  or  YOUSIF.JANAHI@HOTMAIL.COM
Brodan Contracting Co. W.L.L has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER , 
suitably qualified applicants can contact 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM

Space creators Carpentry wll has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM
BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 37777728  or  SAMIRA.APPLE@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
Various Technologies company w.l.l has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) , 
suitably qualified applicants can contact 17630065  or  INFO@VARIOUS-TH.COM

Henosis Real Estate S.P.C Owned by RENIL PAREMMAL CHUNGAKKARAN has a vacancy 
for the occupation of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 39781368  or  HENOSISBAHRAIN@GMAIL.COM
Modern Village Gate Decor has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39779098  or  MODERNVILLAGEGATEDECOR@GMAIL.COM

SPIKE STONE SYSTEMS & COMPUTERS COMPANY S.P.C Owned by SAJEEVE P has a 
vacancy for the occupation of  OFFICE ASSISTANT , 

suitably qualified applicants can contact 17422735  or  SPM5000@GMAIL.COM
SAEED JASIM AHMED MAHDI has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 39159344  or  ADMIN@DANATGULF.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
Airmech Company W.L.L has a vacancy for the occupation of 

 ERECTOR(MACHINERY) , 
suitably qualified applicants can contact 39669661  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

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

DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) , 
suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L has a vacancy for the occupation 

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

M I CONTRACTING has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER(FORKLIFT) , 

suitably qualified applicants can contact 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM
TEA TIME PLEASURE RESTAURANT has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM
MASKATI PHARMACY B.S.C CLOSED has a vacancy for the occupation of  

SALES REPRESENTATIVE , 
suitably qualified applicants can contact 36438267

ALREDA ALUMINIUM B S C . CLOSED has a vacancy for the occupation of 
 CARPENTER , 

suitably qualified applicants can contact 17277360  or  info@alredagroup.com
R.B. HILTON LIMITED has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , 
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  
DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close has a vacancy for the occupation of  

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

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

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

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 17162244  or  hr@devjiaurum.com
FADHEL JABUR HASAN ALNOAIMI/ ALTTAH 2 / 10383 has a vacancy for the occupation 

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

RUSTAM BUILDING CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17261663  or  RUSTOMRE@GMAIL.COM
SUPER MARKET ALMAHMOOD has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact 17771254  or  BASHARBUIBRAHIM@GMAIL.COM

KEY CONSTRUCTION W.L.L has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17713177  or  arunvarma54@gmail.com
NASA CONTRCTIN EST has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN , 
suitably qualified applicants can contact 17782818  or  AAE_ELECTRICAL@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

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

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

suitably qualified applicants can contact 17725075  or  yousif@aanass.net
TAMCON CONTRACTING CO S.P.C has a vacancy for the occupation of 

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

GHULOOM QAMBAR DDADI ZAKRI  GORZANGI (123159) has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 33202048  or  NOUFALNOUFUBH@GMAIL.COM
Manama Packaging Industry W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

MACHINE OPERATOR , 
suitably qualified applicants can contact 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM

MUSALIM CONSTRUCTION has a vacancy for the occupation of  
WORKER , 

suitably qualified applicants can contact 17600003  or  SERENDIB.B@GMAIL.COM
Miracle Land Contractor has a vacancy for the occupation of 

 WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM

ALKANDOORAH LAUNDRY has a vacancy for the occupation of  
WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact 17677093  or  NOONE.2000@HOTMAIL.COM
ALMUTALLEQ DECOR has a vacancy for the occupation of  

WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 17244633  or  S33133844@GMAIL.COM
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جثمان الفقيد الكبير أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

نواف األحمد أدى اليمين... خير خلف لخير سلف

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح 
الكويت أمس األربعاء  الثرى في  الصباح  األحمد 
أدى  بينما  الــمــتــحــدة،  ــواليــات  ال مــن  بعد وصــولــه 
الدستورية  اليمين  الصباح  األحمد  نواف  الشيخ 
أمــــام مــجــلــس األمــــة الــكــويــتــي، لــيــصــبــح األمــيــر 

السادس عشر للكويت.
أمــام مجلس  األحــمــد كلمة  نــواف  الشيخ  وألــقــى 
األمة، قال فيها إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم 
الشيخ  سياسة  أن  مؤكدا  وأمــتــه،  لشعبه  الكثير 
الكويت  أن  إلى  مشيرا  لنا،  نبراسا  ستظل  صباح 

نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف واالتحاد.
انتقال  فــي  بسالسة  تحظى  الــكــويــت  إن  وقـــال 
اإلمارة بما يضمن االستقرار، مضيفا: “الثقة التي 

أوالني إياها الشعب الكويتي أمانة في عنقي”.
ــال الــشــيــخ نــــواف: “نــؤكــد عــلــى اعــتــزازنــا  كــمــا قـ
“سأبذل  الديمقراطي”، مضيفا:  ونهجنا  بدستورنا 
وحماية  الــكــويــت  على  للحفاظ  بوسعي  مــا  كــل 

أمنها”.
وقال في كلمته “أعاهد هللا وأعاهد شعب الكويت 
وأعاهدكم أن أبذل غاية الجهد وكل ما في وسعي 
أمنها  الكويت وعزتها وحماية  رفعة  حفاظا على 

واستقرارها وضمانا لكرامة ورفاه شعبها”.
وأكد “يواجه وطننا تحديات خطيرة ال سبيل من 

تجاوزها إال بوحدة الصف”. 
الكويتي،  األمــة  رئيس مجلس  كلمة من  ذلك  تال 
األحمد  الشيخ صباح  نعى خاللها  الغانم،  مرزوق 

للدستور،  وحارسا  للمسيرة  قائدا  الصباح  الجابر 
الــراهــنــة تتطلب  “الــتــحــديــات  ومــشــددا عــلــى أن 
البالد:  أمير  مخاطبا  وأضــاف  الصفوف”.  توحيد 
ــقــــون بــالــشــيــخ نــــواف فـــي قـــيـــادة الــكــويــت  ــ “واث

لالزدهار”.
الشيخ  أعلن  قد  الكويتي  الـــوزراء  مجلس  وكــان 
نواف األحمد أميرا للبالد بعد وفاة الشيخ صباح، 

كما أعلن الحداد العام في الكويت ألربعين يوما.
ووري جثمان الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

الثرى في مقبرة الصليبيخات.
الجنازة  صــالة  المصلين،  جموع  أدى  ذلــك  وقبل 
الجديد  األمــيــر  يتقدمهم  الـــراحـــل،  األمــيــر  عــلــى 
الشيخ نواف الصباح، وذلك بعد أن وصل جثمان 
أمــيــر الكويت الــراحــل إلــى جــامــع بــالل بــن ربــاح 

للصالة عليه.
باإلضافة  فقط،  األقرباء  على  الصالة  واقتصرت 
إلى شخصيات خليجية، عقب ذلك تم نقل جثمان 

األمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات لدفنه.
وكان جثمان الشيخ صباح قد وصل ظهر األربعاء، 
األميرية  الــطــائــرة  متن  على  الكويت  مــطــار  إلــى 
الكويتية قادمة من الواليات المتحدة األميركية.

وكان الديوان األميري في الكويت قد أعلن، أمس 
الثالثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، الـــذي كــان يعالج فــي الــواليــات 

المتحدة.
)91 عاما(،  الصباح  الجابر  األحمد  والشيخ صباح 
في  المتحدة  بالواليات  مستشفى  دخــل  قد  كــان 
في  بالكويت  لجراحة  خضع  بعدما  للعالج  يوليو 

نفس الشهر.
وقد نعى رؤساء الدول والملوك وكبار المسؤولين 
حـــول الــعــالــم، أمــيــر الــكــويــت، وقـــدمـــوا الــتــعــازي 

للكويت حكومة وشعبا.

الكويت ـ وكاالت

جثمان أمير اإلنسانية قبل دفنه في مقبرة الصليبيخاتالصالة على جثمان الفقيد الكبير في جامع بالل بن رباح

الشيخ نواف األحمد يؤدي اليمين أمام مجلس األمة

دبي ـ العربية.نت

 200 االنقالبية  الحوثي  ميليشيات  قتل  عن  أمــس،  يمني،  مسؤول  كشف 
مختطف وأسير في سجونها.

في  الشرعية  الحكومة  وفــد  وعــضــو  اإلنــســان  حــقــوق  وزارة  وكــيــل  وأكـــد 
ميليشيا  أن  فضائل،  ماجد  والمختطفين،  بــاألســرى  الخاصة  الــمــشــاورات 

الحوثي قتلت 200 مختطف وأسير.
وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، أنهم قدموا لمكتب المبعوث 
تم  158ضحية،  لعدد  تفصيليا  كشفا  بسويسرا  منترو  مشاورات  جولة  في 

التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019.
وأشار إلى أنه “تبقى الكثير”، بحسب تعبيره.

وشدد فضائل على ضرورة قيام األمم المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم في 
الضغط على ميليشيا الحوثي؛ لمنع االنتهاكات الجسيمة بحق المختطفين.

وفي أحدث وأبشع جريمة وحشية من هذا النوع، سلمت ميليشيات الحوثي، 
آثار تعذيب  الصباري جثة هامدة، وعليها  قبل يومين، األسير محمد أحمد 

وحشي، جسد ممزق ومحترق عليه آثار ثقوب وصعق كهربائي.

مقتل 200 مختطف وأسير في سجون الحوثيين

طهران ـ وكاالت

اعــتــرف الــرئــيــس اإليـــرانـــي حسن 
ــود مــشــكــالت في  ــوجـ ــــي بـ ــان روحــ
ذلك  سبب  إن  قــائــال  الــبــالد،  إدارة 
يعود إلى أن إيران تمر بحالة حرب 
المتحدة  الــواليــات  مــع  اقتصادية 
انسحب  عندما   2018 الــعــام  منذ 
ــيــس األمـــيـــركـــي مـــن االتــفــاق  ــرئ ال

النووي وأعاد فرض العقوبات.
ــــي خــــالل اجــتــمــاع  ــان وحــــث روحــ
أمــس  اإليـــرانـــي  الـــــوزراء  لمجلس 
الحكومة  عجز  منتقدي  األربــعــاء، 
عـــدم  عـــلـــى  الـــــبـــــالد  إدارة  عـــــن 
بالعقوبات  الحالي  الوضع  مقارنة 

الــوضــع  االقــتــصــاديــة، قــائــال إن 
ــيـــس  يـــشـــبـــه الــــــحــــــرب ولـ

عقوبات عادية”.
وفــــــــي حــــيــــن أقــــر 
“هناك  بأن  روحاني 
إدارة  في  مشكالت 

المهم  “مـــن  ــاف:  أضــ لكنه  الـــبـــالد”، 
المئوية في ظروف  النسبة  معرفة 
الحرب هذه، حيث ال يمكن مقارنة 
هذا الوضع الحالي بتأثير العقوبات 

فقط”.
ــرانـــي إلــى  ــار الــرئــيــس اإليـ كــمــا أشــ
بسبب  ــران  إيـ على  المالي  الحظر 
مجموعة  معاهدات  توقيعها  عدم 
المتعلقة  ــيــة  الــدول الــمــالــي  الــعــمــل 
وتمويل  األمــوال  غسيل  بمكافحة 
بــســبــب رفــــض مجلس  اإلرهـــــــاب؛ 
تشخيص مصلحة النظام اإليراني، 
عــقــب مــعــارضــة الــمــرشــد اإليــرانــي 

علي خامنئي عليها.
اإليراني  االقتصاد  وانكمش 
الماضيين  العامين  خــالل 
ما أدى إلى ارتفاع نسب 
الــتــضــخــم والــبــطــالــة 
بشكل غير مسبوق.

روحاني يقر بوجود مشكالت في إدارة بالده

بغداد ـ أ ف ب

أعربت بغداد رسميا أمس عن االستياء إزاء تهديد واشنطن بغلق سفارتها وسحب 
قواتها من العراق على خلفية التعّرض إلى هجمات، ونددت بقرار “خطير”.

مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  وكــان 
الماضي  األســبــوع  الــعــراق  أنــذر  بومبيو 
بغداد في حال  لدى  بغلق سفارة بالده 
خصوصا  عليها،  الهجمات  توقف  عــدم 
آالف  ثالثة  وبسحب  منها،  الصاروخية 

عسكري ودبلوماسي.
ورأت مصادر دبلوماسية أّن االنسحاب 
على  الــحــرب  نهاية  سيعني  األمــيــركــي 
تنظيم  يـــزال  ال  وقــت  فــي  الجهاديين 

داعش يشّكل تهديدا.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــؤاد 
بغداد  في  صحافي  مؤتمر  في  حسين 
“غير  بــالده  إّن حكومة  األربــعــاء  أمــس 

سعيدة بالقرار األميركي”.
وأضاف أن “االنسحاب األميركي يمكن 

أن يؤدي إلى مزيد من االنسحابات” من 
دول أخرى تشارك في التحالف الدولي 
سيكون  الـــذي  ــر  األمـ داعـــش،  لمحاربة 
“خطيرا؛ ألن داعش يهدد العراق ولكن 

أيًضا المنطقة”.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي إّن 
على  هجوم  السفارات  ضد  “الهجمات 

الحكومة”.
بغداد  في  الموجودة  “السفارات  وتابع 
تـــقـــع فــــي ظــــل مـــســـؤولـــيـــة الــحــكــومــة 
عــن حماية  وهــي مسؤولة  االتــحــاديــة، 
األعــمــال  وهـــذه  الدبلوماسية  البعثات 
بــل هــي هــجــوم على  ليست مــقــاومــة، 

سيادة العراق وأمنه”.
فصائل  الهجمات  هذه  تتبنى  ما  وغالبا 

إلى  تدعو  قصيرة،  مــّدة  قبل  تشّكلت 
العراق،  من  األميركي”  “االحتالل  طرد 
ــول دعــمــهــا من  فــيــمــا ثــمــة شــبــهــات حــ
وتلعب  إليران  موالية  وفصائل  أحزاب 
في  السياسي  المشهد  فــي  بـــارزا  دورا 
حسين  صــدام  نظام  سقوط  منذ  البالد 

العام 2003.

وزير الخارجية العراقي

العراق يبدي اســتياًء إزاء التلويح األميركي بإغالق السفارة
بغداد: الهجمات ضد السفارات هجوم على الحكومة

واشنطن ـ وكاالت

بسوريا  تتعلق  عقوبات  فرض  األميركية  الخزانة  وزارة  أعلنت 
الفيلق  األميركية  العقوبات  وشملت  كياًنا.  و13  أفــراد   6 تشمل 
الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف 
النار في سوريا. كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري 
ممول  شقيقتي  وكذلك  الشرعية،  غير  الشخصية  األســد  بشار 
األسد ياسر إبراهيم. وأعلنت الخارجية األميركية أن العقوبات 
مؤكدة  ســوريــا،  في  اإلنسانية  واألنشطة  التجارة  تستهدف  ال 
العنف.  عن  األســد  نظام  يتخلى  حتى  العقوبات  ستواصل  أنها 
لتسوية سلمية في  الوقت  أنه حان  الخارجية األميركية  ورأت 
األميركية  للخارجية  بيان  2254. وجاء في  القرار  سوريا وفق 
إعالن الواليات المتحدة عن 17 قراًرا بالعقوبات المفروضة على 
سوريا كجزء من حملة اإلدارة المستمرة لتحقيق أهداف قانون 
قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ومحاسبة األسد 
وداعميه على جرائمهم. إلى جانب التصنيفات الـ 14 التي أعلنت 
الفاسدين  األســد  ممولي  تستهدف  والتي  الخزانة  وزارة  عنها 
الخارجية  وزارة  تــصــدر  ــه،  ل التابعة  والــشــركــات  والمسؤولين 
األعمال  وشبكة  للنظام  الخامس  الفيلق  ضد  تصنيفات  ثالثة 
غير المشروعة الشخصية لبشار األسد. على وجه التحديد قائد 

تعطيل  أو  عرقلة  في  لمشاركته  جديد  ميالد  الخامس  الفيلق 
النار في سوريا. عــالوة على ذلــك، فرض  أو منع وقــف إطــالق 
عقوبات على نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول األسد 
لبشار األسد وزوجته أسماء  الذي يعمل كواجهة  إبراهيم  ياسر 
األخرس. وقالت وزارة الخزانة إنه “وبينما يواجه الماليين من 
السوريين الجوع، فإن عائلة إبراهيم تنفق بشكل كبير لتوسيع 

سيطرة األسد واألخرس الشخصية على االقتصاد السوري.

الخزانة األميركية تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص في سوريا

شملت الفيلق الخامس وقائده وشبكة أعمال األسد ومموليه
عقوبات أميركية ضد 6 أفراد و13 كياًنا بسوريا

واشنطن ـ وكاالت

جو  الديمقراطي،  المرشح  استعان 
في  شهيرة،  عربية  بكلمات  بــايــدن، 
هجومه على خصمه في السباق نحو 
الجمهوري  الرئيس  األبيض،  األبيض 
التي  المناظرة  ترامب، خالل  دونالد 
ــات  ــانـ شـــهـــدت “تـــالســـنـــا عــنــيــفــا وإهـ

شخصية”، منذ بدايتها.
المناظرة  أدار  الـــذي  المذيع  وطـــرح 
ــب: “هـــل يمكنك  ــرامـ تـ ســــؤاال عــلــى 
الضرائب  مــن  دفعت  كــم  تخبرنا  أن 
 2016 الـــعـــامـــيـــن  فــــي  الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
و2017؟”. ليجيب الرئيس األميركي: 
الـــــــدوالرات”، مــن دون أن  “مــاليــيــن 

يــعــطــي رقــمــا مـــحـــددا. وعــنــدهــا، 
“متى؟  بــايــدن:  جــو  قاطعه 

إن شاء هللا”، في إشارة 
إلـــــى عـــــدم وثـــوقـــه 
بــوعــود تــرامــب في 

هذا المجال.

وكــتــب الــمــغــرد كــاظــم الــوائــلــي على 
حسابه في “تويتر”، إن كلمة “إن شاء 
هللا، دخلت القاموس اإلنجليزي منذ 
نحو 3 عقود، لإلشارة للشخص الذي 

يتملص من وعوده”.
معان  لها  العربية  فــي  الكلمة  لكن   
صياغتها  أن  من  الرغم  على  كثيرة، 
الحرفية تفيد بمعنى واحد هو “إرادة 
معانيها  فــي  الكلمة  وتعتمد  هللا”. 
ــــذي قيلت  عــلــى الــنــبــرة والــســيــاق ال
أو  تلمصا  أو  تأكيدا  تكون  فقد  فيه، 
شاء  “إن  كلمة  ولقيت  للعتب.  رفعا 
المغردين  من  العديد  اهتمام  هللا” 
ووسائل اإلعالم داخل الواليات 
أن  وبدا  وخارجها،  المتحدة 
بعض المغردين لم يصدق 
استخدمت  الكلمة  أن 
بالفعل في المناظرة.

بايدن يستعين بـ “كلمات عربية” في هجومه على ترامب
يريفان ـ وكاالت

نيكول  األرميني،  الــوزراء  قال رئيس 
ـــ “واشــنــطــن  بــاشــيــنــيــان، فــي حــديــث ل
ــبــرس”:  “أرمــن ــة  وكــال نقلته  بـــوســـت”، 
إن تــركــيــا تــتــســبــب بــحــالــة مـــن عــدم 
االستقرار في جوارها في شرق البحر 
الــمــتــوســط والـــشـــرق األوســــط واآلن 

جنوب القوقاز.
وأضـــــاف أن تــركــيــا تــشــكــل تــهــديــدا 
الــعــالــمــي، فيما ردت  لــأمــن  مــتــزايــدا 
ــيــل على  األخـــيـــرة بــأنــه “ال يــوجــد دل

ذلك”.
ــا تــســاعــد  ــركــي بــاشــيــنــيــان قــــال إن ت
ــائـــرات بـــــدون طــيــار  أذربـــيـــجـــان بـــطـ

ــن ســــوريــــا،  ــ ــة مـ ــزقــ ــ ــرت وقـــــــــوات مــ
لــطــائــرات إف16-  بــاإلضــافــة 

الصراع يوم  انــدالع  منذ 
األحد الماضي.

ونـــــقـــــل تـــلـــفـــزيـــون 
ــي عــربــي”  ــ ــي.آر.تـ ــ “تـ

ــاع  الـــدفـ وزارة  عـــن  ــر”  ــتـ ــويـ “تـ عــلــى 
أرمينيا  تصريحات  إن  القول  التركية 
الحربية  الــطــائــرات  اســتــخــدام  بــشــأن 
“مــزاعــم  ضــدهــا  التركية  والــمــســيــرات 

كاذبة ال تستند إلى أدلة”.
بــاشــيــنــيــان قــــال: “تــحــدثــنــا مـــع كــبــار 
المسؤولين من دول الواليات المتحدة 
حتى  لكن  وألمانيا،  وفرنسا  وروســيــا 
نحو  تقدم واضــح  هناك  يكن  لم  اآلن 
الـــنـــار أو مــفــاوضــات  وقــــف إطـــــالق 

التسوية”.
ــهــجــوم األذربــيــجــانــي  ال ــاف أن  ــ وأضـ
المدعوم من تركيا على أرمينيا نفسها 
“أصبح اآلن حقيقة واقعة” بقصف 
منطقة فاردينيز- شرق العاصمة 

يريفان.
ووصـــف مــا يــحــدث اليوم 
“إعـــالن حــرب ضد  بأنه 

الشعب األرميني”.

أرمينيا تتهم تركيا بتهديد األمن الدولي

إسبر يوقع في تونس 
ا اتفاق تعاون عسكريًّ

وقع وزير الدفاع األميركي مارك إسبر أمس 
لدى زيارته لتونس وهي األولى للقارة، اتفاقا 
مؤكدا  سنوات،   10 لمدة  العسكري  للتعاون 
أجل  من  كشريك؛  تونس  مع  التقارب  أهمية 
الوزير  وقال  ليبيا.  في  الوضع  تأزم  مواجهة 
الــتــعــاون من  األمــيــركــي “مــســرورون لتعميق 
موانئها  حماية  على  تــونــس  مــســاعــدة  أجــل 
وحدودها”. وتعتبر واشنطن أن تونس حليف 
عضوا  تكون  أن  دون   2015 العام  منذ  مهم 
في حلف شمال األطلسي وتقدم لها دعما مع 

تزايد الوضع تأزما في ليبيا.

قرطاج ـ أ ف ب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تكاثر بذور المحبة والسالم في العالم
إن التقدم المســـتقبلي المنشـــود لإلنســـانية يكمن في الســـام واالنفتاح 
والتوافق، ألن التاريخ علمنا أن المجتمعات المنغلقة والمعزولة ســـرعان 
مـــا تنتهي وتذوب، أمـــا المجتمعات المنفتحة المتحضرة فســـتبلغ ذروة 
الكمال وتنال احترام الجميع، كونها تسير على النهج الصائب وساهمت 
مـــع غيرهـــا مـــن المجتمعـــات المنفتحـــة فـــي تحقيـــق الســـام واألمـــن 

والطمأنينة لشعوب العالم، وتبذل كل الجهود لاستقرار. 
إن تعزيز العاقات بين الشعوب من أهم العوامل التي تؤدي إلى خدمة 
البشـــرية ودفـــع المجتمـــع اإلنســـاني فـــي طريق الرفـــاه والتقـــدم، ومما 
يساعد على تعزيز هذه العاقات وتعميقها بين الشعوب، أن تعيش هذه 
الشـــعوب قضاياها بتجاوب متبادل وبشكل مشترك، األمر الذي يتحول 
مـــع الزمن إلى ما يشـــبه االندمـــاج، وهذا االندماج يـــؤدي إلى خلق بناء 
يحتـــوي كل القدرات الخيرة للشـــعوب ويســـير باتجاه واحـــد هو اتجاه 
خير الشـــعوب، فتتحطم أمام هذا التيار كل معوقات التقدم وتهدم كل 
ركائـــز الخافات وتنفتح أمام البشـــرية اآلفاق الفســـيحة للتقدم، حيث 
يســـتطيع اإلنســـان أن يســـير بخطـــى ثابتة نحو ما يرغـــب فيه من رقي 

وازدهار.
إن الشـــعوب دائمـــا تتطلـــع في ســـبيل توثيـــق عرى الصداقـــة مع بعضها 
البعض، وكل إنســـان يتطلع دائما إلى أن يؤدي واجبه نحو نفســـه ونحو 
المجتمـــع اإلنســـاني، والمتخلـــف وحـــده هـــو مـــن ســـيبقى فـــي منطقته 
الســـوداء يعيـــش العزلة بعيـــدا عن الجميع وغير قـــادر على هضم ثقافة 
التســـامح والســـام واالنفتاح، وهذا هـــو الموقف الســـلبي الذي ترفضه 

اإلنسانية بطولها وعرضها.
منـــاخ اليـــوم مناســـب لإلســـراع فـــي تكاثـــر بـــذور المحبة والســـام في 
العالم الذي أتعبته الحروب والنزاعات واألحقاد، ونظرة شـــاملة على ما 
حصل للكثير من الدول التي عانت من ويات الحروب خال السنوات 
الطويلـــة الماضيـــة، تبيـــن لنا إلى أي مـــدى كان العالم يرتطـــم بالجدران 

والناس تغوص في لجة الفزع والرعب بسبب تلك الحروب.

لنخلف لألبناء واألحفاد إرث السالم والتسامح، ألن األبناء واألحفاد هم  «
الشعوب، والشعوب جوهر، والجوهر باق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحيل أمير اإلنسانية
بعـــد رحلـــة عمر حافلة باإلنجـــازات على كل المســـتويات في الداخل 
والخـــارج، انتقـــل إلـــى جـــوار ربه ســـمو األمير صبـــاح األحمـــد الجابر 
الصبـــاح أميـــر دولة الكويت الشـــقيقة، ســـمو األمير صبـــاح كان رجا 
اســـتثنائيا على مقاييـــس عديدة، حيث قضى جل عمـــره المديد في 
خدمـــة الكويـــت واألمـــة العربيـــة وقضاياهـــا المختلفـــة، وخدمة كل 

القضايا اإلنسانية على مستوى العالم.
لقـــد ولـــد األميـــر صباح األحمـــد وعـــاش في قلـــب السياســـة والعمل 
السياسي والدبلوماسي، وربما يكون أكثر رجل قضى زمنا في العمل 
الدبلوماســـي حيث ظل يخدم فـــي الدبلوماســـية الكويتية والعربية 
حوالـــي خمســـين عاما اكتســـب خالها خبرات ال مثيـــل لها في العمل 

الدبلوماسي قبل أن يتولى منصب أمير الكويت في عام ٢٠٠٦.
وربمـــا كان لتلك الخبرة الدبلوماســـية العريضة دور في حنكة األمير 
الراحل في التصدي لكل القضايا الشائكة في كل الدوائر الدبلوماسية 

التي تتصل بدولة الكويت واألمة العربية ككل.
لقد اســـتطاع ســـمو األميـــر أن ينـــأى بالكويت عن الصراعـــات التي ال 
تعـــود بالنفـــع على بلده وشـــعبه، وحافظ على احتـــرام العالم للكويت 
كدولة لها أياد بيضاء على الكثير من القضايا اإلنسانية على مستوى 
العالـــم دون أن تطلب الثمن ودون أن تتدخل في الشـــؤون الداخلية 

للدول.
فعلى الرغم من صعوبة السنوات الماضية وتفجر العديد من القضايا 
والصراعـــات الشـــائكة فـــي المنطقة التـــي نعيش فيهـــا إال أن الكويت 
بقيادة ســـمو األمير صباح األحمد استطاعت أن تشق طريقها وسطا 
ووازنـــت مواقفهـــا بحنكـــة ودهـــاء وحافظـــت علـــى مصالـــح شـــعبها 

ومصالحها العليا بعيدا عن أية مزايدة أو شعارات جوفاء.

رحم هللا األمير صباح األحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته جزاء  «
ما قدمه لشعبه وأمته العربية واإلسامية، وعزاؤنا للشعب الكويتي 

الشقيق في رحيل هذا القائد العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ممرضات لياًل وعامالت صباحًا!
الغـــش في كل مـــكان، حتى بتنا نفقد ثقتنا في البيـــض الذي نتناوله إن 
كان بيـــض دجـــاج فعاً، أم هو بيض مخلوق آخـــر متنكر! والحال يجري 
علـــى مكاتـــب اســـتقدام األيـــدي العاملـــة ومكاتـــب الخدمـــات الخاصـــة 

والرعاية الصحية، والثانية با شك أخطر.
فالطامـــة الكبرى، أن بعض مراكز الرعايـــة الصحية الخاصة تلك، والتي 
توفر ممرضين ومرافقين للمرضى وذوي الهمم وكبار الســـن، وباعتراف 
العامـــات أنفســـهن، بعضهن لســـن ممرضـــات وإنما عامـــات منازل بزي 
ممرضـــات، وأنهن لم يدرســـن التمريض قط، وليســـت لهـــن عاقة أصاً 
بالتمريـــض ال مـــن قريـــب وال مـــن بعيـــد! وأن بعضهـــن يفضلـــن العمـــل 
كممرضات مســـاء، على أن تعملن في المنازل كعامات بنظام الســـاعات 
صباحـــًا لزيـــادة دخلهـــن! وبذلك تغرزن اإلبر مســـاًء، وتغســـلن الصحون 
صباحًا. ؟ وهذا يعني كذلك أنهن وبعد ساعات العمل كخدم في المنازل 
صباحـــًا، يأتين مرهقات متعبـــات في نوباتهن الليلية التي تتطلب منهن 
أن يكـــن يقظـــات ألي طارئ قد يقـــع فيه ذاك المريض، الـــذي يدفع أهله 
مبالغ ال يستهان بها أبدًا نظير توفير الرعاية الصحية الازمة.. إذ يتراوح 
راتب )الممرضة/العاملة ( مابين 450 600- دينارًا لثماني ساعات، نصيب 
العاملة منه 180 دينارًا فقط، والباقي طبعًا يذهب للمكتب! وذلك يعني 
أن راتب )الممرضة/العاملة( ســـيكلفك 900 دينار إن ما اضطررت لبقائها 
لفترتين صباحية ومسائية، هو راتب لعمري يحلم به أغلب البحرينيين!
والغش مســـتمر، فـــإن أردت خادمة بمواصفات محـــددة عليك أن تدفع 
مقابل ذلك أكثر طبعًا، وليســـت تجربة أخينـــا متفردة، فمثلها ُكثر، فبعد 
أن اشترطت أن تكون مدبرة منزلة جامعية، لتشارك في عملية تدريس 
أبنائه، وارتضى بذلك ارتفاع أجرها إلى 150 دينارًا، تفاجأ بأنها ال تحمل 
سوى شهادة الصف السادس االبتدائي! وطبعًا لم تعترف الخادمة بذلك 
إال بعـــد انقضاء فترة الضمان الثاثة أشـــهر، ليخـــرج الكفيل “من المولد 

با حمص”! كما يقول إخواننا المصريون، فمن يحمي حقوق الكفيل؟.

ياسمينة: ضقنا ذرعًا بهذا التاعب، فإلى متى؟. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

إنَّ حـــب الوالديـــن ألبنائهما الســـبُب الكامـــن خلف ارتكابهمـــا بعض األخطاء 
التربويـــة عـــادًة؛ فقـــد يظنان أنهما ُيحســـناِن صنعًا بعقاب أبنائهمـــا أحيانًا أو 
بمكافأتهم في أحيان أخرى، غير أنَّ هذه األخطاء تتسبب في نتائَج وخيمٍة 
على المدى البعيد فيتعرض األبناُء للمشـــكاِت النفسية وضعِف القدرة على 
االندمـــاج فـــي المجتمع، فما هي أبرُز األخطاء التـــي يقُع فيها الوالدان أثناَء 

تربية األبناء؟
قـــد يكـــون الدالُل الزائد عن الحد خطأ جســـيمًا يرتكبه اآلبـــاء بحق أبنائهم، 
فيجتهدوَن في توفيِر كل ما يطلبونه، بل وما لم يطلبوُه كذلك، ما ينتُج جياً 
مدلاً ال يقوى على االضطاِع بأِي نوٍع من المســـؤولية أو تحمل المصاعب، 
كمـــا أن الحمايـــَة الزائـــدة والمبالغة في االهتمـــام باألطفـــال وإخبارهم ماذا 
يفعلـــوَن وكيـــف في كل مـــرة، ُيضِعـــُف من شـــخصياِتهم وقد يقضـــي عليها 
نهائيـــًا، ويصبـــح هـــؤالء األطفال غير مؤهليـــن التخاِذ القرارات الســـليمة أو 
الوصـــول للتصرِف الصحيح حين يتركهم آباؤهم في نهايِة المطاف لســـبٍب 

ما، لُيجربوا االعتماد على أنفسهم أخيرًا.

أمـــا النـــوُع اآلخُر مـــن اآلباء فإنه يلجـــأ للضـــرِب أحيانًا، على مبـــدأ “ضربونا 
فتربينـــا ونضربكم فنربيكـــم”، مؤمنين أنها الطريقة المثلى للتربية، وتشـــير 
الدراســـات إلـــى أن ضـــرَب األبنـــاء قد يـــؤدي بهم إلـــى التمرِد والخـــروِج عن 
الطاعـــة والهـــرب من دفِء المنـــزل إلى بـــرِد الطرِق المظلمـــة واالضطرابات 

النفسية والجسدية واإلدمان.
وُتعدُّ مقارنُة األطفال بأقرانهم، طريقًة خاطئة في التشجيع والحث، إذ إنها 
تقوُض ثقَة الطفِل بنفسه ووالديه، وُتشعرُه بعدِم األماِن والخذالن وتزعزُع 
العاقـــَة بينـــه وبيـــن والديه اللذيـــن يتوجُب عليهمـــا التحدث عـــن األمِر مع 

الطفل ومعالجته بدال من وضعه محلَّ مقارنة.

كما أنَّ التناقض في تصرفات األبوين مدعاة للحيرة لدى الطفل الذي ال ُيدرُك  «
بوضوح ما إذا كان تصرفه محمودًا أم مذمومًا، إذا ما استنكرت األُم واتخَذ 
ضه لاكتئاب والقلق، والحل هو أْن ُتسنَّ  األُب موقفًا مشجعًا للطفل، ما ُيعرِّ

بعها األطفاُل ويتفُق عليها الوالدان. “المقال كاما في الموقع  قوانين واضحٌة يتَّ
اإللكتروني”.

هدى حرم

نربي... أم نسيء ألبنائنا؟

نعت الكويت رحيل أميرها الشيخ صباح األحمد الصباح رحمه هللا وأسكنه 
فســـيح جناتـــه، وال شـــك أنهـــا خســـارة كبيـــرة ليســـت للكويـــت والكويتيين 
فحســـب، بـــل لكل دول الخليج واألمـــة العربية جمعاء، وال أحـــد ينكر أدوار 
ومواقف ســـموه وحكمته في إدارة دفة الحكم ومواقفه المشـــرفة والنبيلة 
واإلنسانية في مشارق العالم ومغاربها، والحديث عن تلك المواقف يحتاج 

إلى كتاب.
إن عطـــاء األمير الراحل الامحدود لوطنه والعالم يدل على أن ســـموه كان 
أميـــًرا لإلنســـانية وإنســـانا في اإلمـــارة والحكـــم، ففي اإلنســـانية كان رحمه 
هللا الرحيـــم واألخ الكبيـــر والناصح األمين، وفـــي الحكم كان القائد الحكيم 

والحصيف والناقد البصير، فكسب بذلك القلوب حبا وإجاال.
وكان لتقلـــده منصـــب وزيـــر الخارجية لســـنوات طويلة أكبر األثر في رســـم 
السياســـة الخارجية للكويت الشـــقيقة التي كانت رائدة فـــي مواقفها، وفي 
أحلك الظروف كانت حاضرة، كما أن هذا المنصب المهم والحســـاس أكسبه 
خبرة وحنكة سياســـية ودبلوماســـية مهمة جًدا، ومن منا ال يستذكر مناقب 
ســـموه وأعماله اإلنســـانية والخيرية في كل بقاع العالم، حتى أنه اســـتحق 

لقب “قائد العمل اإلنساني” من األمم المتحدة.
وال ننكـــر كبحرينييـــن الدعم والمســـاندة التـــي نلقاها من الكويت الشـــقيقة 

على مر سنوات طويلة من خال دعم مشاريع البنى التحتية للمملكة، فهي 
لـــم تقصـــر معنا فـــي عهد أميرهـــا الراحل وجميـــع أمرائها الســـابقين رحمهم 
هللا، فعاقة الشـــعبين الشـــقيقين عريقـــة وتربطهما أواصر القربى والنســـب 

والتاريخ والدين.
فالزيـــارة الســـنوية التي يقـــوم بها صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خال شهر رمضان المبارك أكبر دليل 
علـــى هـــذا التقدير واالحترام والـــود، وتنم عن عمقها وقوتهـــا، وفي المقابل 
أعجبت كثيًرا بتفاعل الشعب البحريني مع هذا المصاب الجلل، حين شارك 
الجميع وبصورة عفوية وصادقة في التعبير عن مواساتهم وحزنهم لفقدان 
أمير الكويت، وهذا إن دل على شـــيء فإنما يدل على طيب معدن الشـــعب 

البحريني بجميع طوائفه وبسبب مواقف هذا األمير اإلنسان. 

أدعو هللا أن يتغمد فقيد الكويت الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع  «
الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يوفق 

سمو الشيخ نواف األحمد الصباح أمير الكويت في مواصلة مشوار ومسيرة 
التقدم والنماء، فسموه خير خلف لخير سلف. تعازينا إلى المقام السامي لسمو 

األمير وأفراد العائلة الحاكمة وعموم الشعب الكويتي.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الشيخ صباح... اإلنسان



أقـــام نـــادي باربـــار مســـاء الثالثـــاء حفل 
تكريم وتوديع للمدرب الســـابق سيد علي 
الفالحـــي؛ نظيـــر مـــا قدمه للفريـــق األول 
والشـــباب لكرة اليد والنادي من إنجازات 

وبطوالت أسهمت في تقدم اللعبة.
نـــادي  إدارة  مجلـــس  مـــن  عـــدد  وألقـــى 
علـــي  الرئيـــس  مقدمتهـــم  وفـــي  باربـــار 

حســـن، كلمة أثنى مـــن خاللها على جهود 
المـــدرب مـــع الفريق فـــي الســـنوات التي 
قضاهـــا مع “البنفســـج”، والتطور والتقدم 
الفنـــي الملحوظ على صعيد المســـتويات 
تحقيـــق  عـــن  أثمـــرت  التـــي  والنتائـــج 

البطوالت.
كمـــا كان هنـــاك كلمـــة للمـــدرب ســـيدعلي 
الفالحي، شـــكر مـــن خاللهـــا إدارة النادي 
بالمعاملـــة  وأشـــاد  التكريـــم،  هـــذا  علـــى 

والتعـــاون الـــذي لقيـــه فـــي الفتـــرة التـــي 
كان بها مـــع الفريق، متمنًيـــا لهم التوفيق 

والنجاح في المرحلة المقبلة.
وقضـــى الفالحـــي الـــذي انتقـــل لتدريـــب 
فريق النجمة أخيًرا، 3 مواسم تقريًبا في 
تدريب نادي باربار، وقد تمكن من إرجاع 
“البنفســـج” إلى منصة التتويـــج، إذ حقق 
لقـــب الـــدوري فـــي موســـمين متتالييـــن، 
وحل وصيًفا لبطولة الكأس في موسمين 

أيًضا، وحقق بطولة “السوبر البحريني”.
ومـــن ُحســـن الصـــدف أن فريقـــي باربـــار 
والنجمـــة بقيادتهـــا التدريبيـــة الجديـــدة 
لـــن يتواجها فـــي مرحلة اســـتئناف الدور 
السداســـي، المقـــرر إقامتهـــا فـــي نوفمبـــر 
المقبل؛ كون باربار الذي كلف حســـن مدن 
بتولـــي مهمـــة تدريـــب الفريـــق بالمرحلـــة 
المقبلـــة قد خســـّر أمام النجمـــة في أولى 

مباريات السداسي.

باربار يكرم ويودع مدربه السابق الفالحي

Sports@albiladpress.com 12

علي بن محمد يحسم رئاسة اتحاد الطائرة بالتزكية
ــد ــاعـ ــقـ مـ  8 عــــلــــى  يــــتــــنــــافــــســــون  ــن  ــ ــي ــ ــح ــ ــرش ــ م  9

حســم الشــيخ علــي بــن محمد آل خليفة رئاســة االتحــاد البحريني للكرة الطائرة لــدورة انتخابية جديدة رســميا تمتد حتى العام 
2024، بعد إغالق باب الترشح يوم الثالثاء الماضي.

وفاز الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالتزكية؛ نظرا لعدم تقدم 
أي مرشـــح لمنافسته ليحتفظ بمنصبه بدورة انتخابية خامسة. 
وبعد إغالق باب الترشح، اعتمد االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
9 مترشـــحين لعضويـــة مجلـــس اإلدارة، ســـيفوز منهـــم 8 فيمـــا 
سيخســـر مرشـــح واحـــد، إذ تضـــم القائمة 5 من مجلـــس اإلدارة 
الحالـــي، هـــم: جهاد خلفان، محمد الـــذوادي، حبيب محمد، علي 
السيد، راشد جابر، و4 مرشحين جدد، هم: صالح جناحي، رضا 
عاشوري، عبدالجليل فتيل وأحمد يوسف. وغاب عن التشكيلة 

الحاليـــة لمجلـــس اإلدارة مـــن األعضـــاء الحالييـــن، همـــا: محمد 
الفردان رئيس مجلس الشواطئ، الذي رشح نفسه لرئاسة نادي 

التضامن، إضافة إلى حسين حماد رئيس لجنة المسابقات.
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية العادي سيعقد يوم الثالثاء 
الموافـــق 20 أكتوبـــر 2020، وتتكون الجمعيـــة العمومية التحاد 
الكـــرة الطائـــرة مـــن 14 نـــاد، هـــم: المحـــرق، األهلـــي، داركليـــب، 
النجمـــة، البســـيتين، النصـــر، عالي، بنـــي جمرة، الديـــر، المعامير، 

الشيخ علي بن محمدالنبيه صالح، التضامن، اتحاد الريف والشباب.

لقطات من التكريمكلمة لرئيس باربار 

الخميس 1 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 - العدد 4370

األوســـط ــرق  ــش ال ــي  اإلنــجــلــيــزي ف ــنــادي  ــل ل ــك  ــري أول ش

“تيكرز” تنضم إلى شركاء “ساوثهامبتون”

ســـجلت أكاديمية تيكـــرز – البحرين 
لكـــرة القدم نجاًحا جديًدا بشـــراكتها 
مـــع نـــادي ســـاوثهامبتون اإلنجليزي 
لكرة القدم وانضمامها إلى مجموعة 
 )SFC( للنـــادي  الدوليـــة  األكاديميـــة 
لتكون أول شريك للنادي اإلنجليزي 
في منطقة الشـــرق األوسط انطالقا 
مـــن رؤيتهـــا الطموحـــة فـــي التطور 
مـــن  واحـــدة  باعتبارهـــا  المســـتمر 
األكاديميـــات الكرويـــة الرائـــدة فـــي 

مملكة البحرين.
 ورحـــب نـــادي ســـاوثهامبتون الـــذي 
يلعـــب بالـــدوري اإلنجليـــزي الممتـــاز 
بانضمـــام أكاديمية تيكرز – البحرين 
إلـــى قائمـــة شـــركائه ضمـــن سلســـلة 
األكاديميـــات الدولية التي يحتضنها 
األهـــداف  مـــن  العديـــد  لتحقيـــق 
فـــي االهتمـــام بتخريـــج  المشـــتركة 

أفضل المواهب الكروية.
وتأسست أكاديمية تيكرز – البحرين 
باهـــرا  نمـــوا  وحققـــت   2015 عـــام 
دعمـــا لجهـــود تطوير كـــرة القدم في 
البحريـــن، حيـــث تمتلـــك األكاديمية 
سلســـلة مالعب متفرقـــة في كل من 
منطقة ضاحية الســـيف، البســـيتين، 
ســـار، الهملة، الرفـــاع، دلمونيا وتقدم 
الكرويـــة  التدريبـــات  مـــن  سلســـلة 
لألطفـــال )أقـــل مـــن 18 عامـــا( عبـــر 
والخبـــراء  المدربيـــن  مـــن  نخبـــة 
المؤهلين من كال الجنســـين، وتعتبر 
مـــن  البحريـــن   - تيكـــرز  أكاديميـــة 

األكاديميـــات المتميزة ذات الســـمعة 
الطيبـــة باعتبارهـــا تضـــم نخبـــة مـــن 
المدربيـــن واإلدارييـــن القادرين على 
تطوير مهـــارات المواهب البحرينية 
لرفـــد األندية و المنتخبـــات الوطنية 
خرجـــت  وقـــد  المواهـــب،  بافضـــل 
العديـــد مـــن الالعبيـــن الذيـــن مثلـــوا 
منتخـــب الناشـــئين وناديـــي النجمة 

والمحرق.
وفـــي تصريح لـــه قال مديـــر تطوير 
نـــادي  فـــي  والمجتمـــع  األعمـــال 
مـــارك  القـــدم  لكـــرة  ســـاوثهامبتون 
التقينـــا  أن  “بمجـــرد  أبراهامـــز: 
تيكـــرز  أكاديميـــة  عـــن  بالمســـئولين 
أن  الواضـــح  مـــن  كان  البحريـــن   -
لديهم شـــغًفا حقيقًيا باللعبة والتزاًما 
بتطوير مدربيهـــم والعبيهم. يرتبط 
نهجهـــم وقيمهـــم بشـــكل جيـــد مـــع 
أهـــداف وتطلعـــات النـــادي، وبالتالي 
فـــإن انضمامهم إلى برنامج شـــركاء 
األكاديميـــة الدوليـــة يتناســـب تماًما 

مع طموحاتنا المشتركة”.

وبدورهـــا، عبـــرت أكاديميـــة تيكـــرز 
– البحريـــن عـــن اعتزازها بالشـــراكة 
نـــادي ســـاوثهامبتون  المتميـــزة مـــع 
اإلنجليزيـــة،  األنديـــة  أعـــرق  أحـــد 
نمـــو  فـــرص  مـــن  ســـتعزز  والتـــي 
المواهـــب  لـــدى  والتعلـــم  التدريـــب 
الوطنيـــة والكـــوادر الفنيـــة العاملـــة 
في األكاديمية، كما أن قيم وأهداف 
مبـــاديء  مـــع  تتوافـــق  األكاديميـــة 
وقيم نادي ساوثهامبتون، متطلعين 
لإلســـتفادة مـــن هـــذه الشـــراكة فـــي 
تخريـــج العبيـــن مـــن الطـــراز الرفيع 

لخدمة الكرة البحرينية.
وســـتخلق الشـــراكة فرصـــة لمدربي 
أكاديمية تيكـــرز - البحرين للوصول 
األكاديمـــي  األداء  برامـــج  إلـــى 
للنـــادي الـــذي يتضمـــن نـــدوات عبـــر 
اإلنترنـــت لتعليـــم المدربيـــن، مكتبة 
عبـــر اإلنترنـــت، باإلضافـــة إلى منهج 
تيكـــرز،  أكاديميـــة  برنامـــج  لدعـــم 
وســـتتاح لالعبين من البحرين أيًضا 
للمشـــاركة  الفـــرص  مـــن  مجموعـــة 

فـــي معســـكر تطويـــر الالعبيـــن فـــي 
المملكة المتحدة في ســـاوثهامبتون 
لتعلم طريقة ساوثهامبتون وتجربة 
برنامـــج أكاديمية الدوري اإلنجليزي 
موظفـــو  يقدمـــه  الـــذي  الممتـــاز 

.SFC أكاديمية
ويعتبـــر نـــادي ســـاوثهامبتون لكـــرة 
القـــدم بأنـــه أحـــد أبـــرز األنديـــة فـــي 
العالم على مســـتوى تطوير الالعبين 
الشـــباب وســـاهم فـــي بـــروز وإنتاج 
عـــدد من العبـــي الـــدوري اإلنجليزي 
 Gareth Bale, Theo الممتـــاز مثـــل
 Walcott, Luke Shaw, Adam
Lallana, Alex Oxlade Chamber-
lain، وتتواصـــل جهـــود النادي حتى 
يومنـــا هـــذا فـــي االهتمـــام بتطويـــر 
الالعبيـــن الشـــباب وتخريـــج افضل 
المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد  النجـــوم. 
حـــول أكاديميـــة تيكـــرز – البحريـــن 
tek-  يمكن التواصـــل عبر اإليميالت
glob- أو   kersinfo@gmail.com

.al@saintsfc.co.uk

سمو الشيخ ناصر بن حمد يكرم أحد فرق األكاديمية

األطفال يحظون بتدريبات متميزة باألكاديمية

هكذا أنقذ أمير الكويت الراحل كأس الخليج!
ال حصـــر لمناقـــب ســـمو أميـــر الكويـــت الراحل الشـــيخ صبـــاح األحمد في مســـاحة 
محددة، فهو شخصية بانورامية شاملة العطاء. وبسهولة شديدة يمكنني أن ألتقط 
واحدة من تلك المواقف النبيلة في “خليجي 23” وقد عايشتها لحظة بلحظة، وما 

زالت راسخة في ذهني كما لو أنها حدثت باألمس.
 كان ذلـــك في شـــتاء 2017، عندما واجهـــت دورة كأس الخليج، واحًدا من أصعب 
التحديات في مسيرتها، بسبب رفض 3 منتخبات من أصل 8، اللعب في قطر البلد 
المســـتضيف للنســـخة 23، وبات مصيـــر الدورة على المحك، وتبقـــى 14 يوًما فقط 
عـــن موعد انطـــالق العرس الخليجي بكل ما يمثله من قيمة تراثية خليجية مغلفة 

بإطار رياضي!
 عندمـــا علـــم الشـــيخ صبـــاح األحمـــد بهـــذه المشـــكلة وهـــو يـــدرك بالطبـــع خلفيتها 
وأبعادها، رأى أن تلعب الكويت دور المنقذ، وتبنى فكرة استضافة الدورة وتعامل 
معها بشـــكل خاص، وكـــون الفترة قصيرة وغيـــر كافية لتوفيـــر الميزانيات الالزمة 
الســـتضافة الوفود الرســـمية والجماهيرية للمنتخبات الثمانية في الموعد المحدد، 

تكفل رحمه هللا بالنفقات من حسابه الشخصي.
وبالفعل، نّظمت الكويت البطولة بمشـــاركة المنتخبات الثمانية، ولكن ما حدث بعد 
ذلك هو السبب الحقيقي في بقاء كأس الخليج، والمتمثل في تنظيم قطر للنسخة 
24 بمشـــاركة المنتخبات الثمانية، وهذا دليل على أن ســـمو أمير الكويت اســـتطاع 
بحكمته ودبلوماسيته العالية، أن يخلق اتفاًقا في الكويت يضمن استمرار “العرس 

الخليجي” بمشاركة الجميع في قطر وفي غيرها من الدول المعنية.
 والحمـــد للـــه لـــم يحـــدث مـــا يعكر صفـــو النســـخة األفضل علـــى اإلطالق بالنســـبة 
للبحرينييـــن، فقد تّوج منتخبنا بـــكأس الخليج في العام 2019، بعد نصف قرن من 
االنتظار، وفرحنا جميًعا باللقب الغالي، واحتفل الخليجيون معنا، وال أظن أن رجالً 
كان ســـعيًدا فـــي تلك اللحظة أكثر مـــن األمير الراحل الذي أحـــب الخليج مجتمًعا، 
وأحـــب البحريـــن بصورة خاصة، فال غرابـــة في أن تبادله البحرين حكومة وشـــعًبا 

ذات الشعور، وتنعى رحيله بحزن شديد.
 لقـــد كانـــت “لقطة” مـــن حياة الراحـــل الكبير، الشـــيخ صباح األحمد، بـــكل ما عرف 
عنـــه من دعم للوحدة والســـالم واإلنســـانية، تحمـــل في طياتها عبرة طيبة، تشـــيع 
فـــي نفوســـنا الفخر واالعتزاز بحكمـــة قادة الخليج العربي الذي ســـيكون كما تمنى 
الفقيد الغالي. رحم هللا الشيخ صباح األحمد وألهم الشعب الكويتي الشقيق الصبر 
والســـلوان، وأعان أخاه الشـــيخ نواف األحمد على تحمل المســـؤولية والســـير على 

خطواته المضيئة.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

فريق من أطفال أكاديمية تيكرز

حسن علي

نجاح جديد لألكاديمية 
لتخريج المواهب 
الوطنية وخدمة 

الكرة البحرينية

علي مجيد

من المؤمل أن يتجمع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم نهاية أكتوبر الجاري، 
ضمـــن مراحـــل اإلعـــداد الدوريـــة التـــي يحـــرص الجهاز الفنـــي بقيـــادة المدرب 
البرتغالي هيليو سوزا على إقامتها. وجاء تحديد أواخر أكتوبر الجاري كموعد 
مبدئـــي لبـــدء التجمـــع المحلي للمنتخـــب، بعد الفـــراغ من المســـابقات المحلية 
للموسم الرياضي الجاري 2019 - 2020، المتوقع ختامه في 12 أكتوبر بإقامة 

المباراة النهائية لمسابقة كأس جاللة الملك بين ناديي المحرق والحد.
ويعتبـــر تجمع نهاية أكتوبر ممتًدا إلـــى أيام الفيفا في نوفمبر المقبل، خصوًصا 
أنه سيســـمح للمنتخبات اآلســـيوية بدًءا من الشـــهر الجاري بخوض المباريات 

الودية بعد فترة توقف طويلة؛ بسبب جائحة كورونا.

“األحمر” يتجمع نهاية أكتوبر ومساٍع لوديات
أحمد مهدي



فــي تطــور مفاجــئ بشــأن انتخابــات نــادي االتحــاد، أقــدم 4 مترشــحين علــى 
ســحب ترشــحهم مــن االنتخابــات. وبحســب المعلومــات المتوافــرة لـــ “البــاد 
ســبورت” أن صادق عبدالكريم العرادي وتوفيق عبدهللا الســعيد ســحبا أوراق 
ترشحهما أمس األول الثاثاء بخطاب رسمي بعث لمسؤول النادي، وزاد عدد 
المنســحبين أمــس األربعــاء بانضمام عــادل عبدهللا أحمد وســيد محمد ضياء 

علي.

وجاء أسباب االنســـحاب للمترشحين 
األربعة كما ورد في خطاباتهم وحصل 
“البـــاد ســـبورت” علـــى نســـخة منهـــا: 
“اعتراًضـــا علـــى اإلجـــراءات األخيـــرة 
لصالـــح  العضويـــات  تجبيـــر  وعلـــى 
الطـــرف  وإقصـــاء  معينـــة  فئـــة  فـــوز 
اآلخـــر.. راجيـــن ممن يهمـــه األمر أخذ 
اإلجـــراءات التصحيحيـــة الازمـــة بما 
يخـــدم مصلحـــة النـــادي وأعضائـــه ال 

المصالح الشخصية والفئوية”.
ســـيقتصر  االنســـحاب،  هـــذا  وبعـــد 
االنتخـــاب علـــى مركـــز رئاســـة النادي 
بين سيد أنور شرف وسيد ضياء علي 
إبراهيم، فيما ستكون عضوية مجلس 
اإلدارة بالتزكيـــة بعدمـــا تقلـــص عـــدد 
المترشـــحين مـــن 13 إلى 9 وهو الرقم 
المطلوب لشـــغر العضويات، هم: أحمد 
درويـــش  شـــوقي  الدفـــاري،  عبـــدهللا 

مكي، علي عبدهللا الصفار، نادر ميرزا 
أحمـــد علـــي، صـــاح درويـــش مكـــي، 
عبدالوهاب أحمد شـــعبان، حسن علي 
عبدالكريـــم، عبدالنبـــي أحمـــد شـــعبان 

وعبدالعزيز جاسم السماك.

العضويــة بالتزكيــة... واالنتخــاب علــى مركز الرئاســة
انسحاب 4 مترشحين من انتخابات نادي االتحاد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أشاد رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالدور 
البــارز والجهــود المتميــزة لعضو مجلس اإلدارة الســابق محمد الفــردان على امتداد 
فتــرة عملــه في االتحــاد والتي كانت حافلة بالعطاء في خدمــة اللعبة واالرتقاء بها 

ودعم الكرة الطائرة الشاطئية خصوصا. 

آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأضـــاف 
خليفة أن االتحاد أبدى تمســـكه بالفردان 
للترشـــح ومواصلة العطاء داخل مجلس 
اإلدارة، ولكنه فضل الترشح لرئاسة نادي 
التضامـــن، واحتـــرم الجميـــع رغبتـــه فـــي 
خوض تجربة جديدة في العمل اإلداري، 
متمنيـــا لـــه ولباقـــي المرشـــحين التوفيق 
والنجـــاح؛ نظرا لما يمثله نـــادي التضامن 
العموميـــة  بالجمعيـــة  فاعـــل  مـــن عضـــو 

التحاد الكرة الطائرة. 
وأوضـــح أن االتحـــاد لـــن يســـتغني عـــن 
خبرات الفردان في ميدان العمل اإلداري 

من خال مواصلة دعم ترشـــحه لعضوية 
لجنة الشـــواطئ باالتحاد اآلسيوي للكرة 
الطائـــرة ودعمـــه فـــي مختلـــف انتخابات 
اللجـــان العربيـــة والقاريـــة والعمل داخل 
لجـــان االتحـــاد لاســـتفادة مـــن خبراتـــه 
اللعبـــة  مســـيرة  دعـــم  فـــي  وإمكاناتـــه 

واالرتقاء بها.  
فـــي  مثـــاال  الفـــردان  كان  “لقـــد  وأضـــاف 
التفانـــي واإلخـــاص وخـــدم اللعبـــة فـــي 
تطبيـــق  فـــي  ونجـــح  الظـــروف  أصعـــب 
مســـتوى  علـــى  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
الكرة الطائرة الشـــاطئية، وترأس العديد 

والبطـــوالت  بالمعســـكرات  الوفـــود  مـــن 
الخارجيـــة، وتـــرأس العديـــد مـــن اللجان 
المنظمـــة للبطوالت، ونعتـــز بما قدمه من 
جهـــد كبيـــر طـــوال عملـــه وســـيبقى أحد 
أبناء اللعبـــة متمنين له التوفيق والنجاح 
في خدمه نادي التضامن بحال فوزه في 

االنتخابات...”.

محمد الفردان

أكد أن االتحاد احترم رغبتــه بخوض تجربة إدارية جديدة
علي بن محمد يشيد بجهود الفردان

علي مجيد

الصخير  االتحاد البحريني للسيارات

رحــب رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني للســيارات الشــيخ عبــدهللا بن عيســى آل خليفة بانطاق 
الموســم الجديد لموســم رياضة الســيارات الحافل بمختلف الســباقات والبطوالت في الموســم الجديد 
2020 - 2021 والــذي ســتنطلق أولــى بطوالتــه بأولــى جــوالت تحدي حلبــة البحرين الدولية 2000 ســي 

سي مساء غد )الجمعة(.

وأشـــار الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفـــة إلى 
أن رياضـــة الســـيارات فـــي مملكـــة البحرين قطعت 
شـــوطًا طويـــاً، حيـــث إن البحرين اليـــوم أصبحت 
تنظيـــم  فـــي  ونســـاهم  للخـــارج،  خبراتهـــا  تصـــدر 
بطـــوالت اقليميـــة وعالمية، ونشـــرف علـــى تدريب 
المنظميـــن والمحكمين والمتطوعين، لدينا كفاءات 
بحرينيـــة بدرجـــة امتيـــاز تتبـــوأ مناصـــب مختلفـــة 
فـــي لجان دوليـــة تابعة لاتحاد الدولي للســـيارات، 
واالتحاد البحريني للســـيارات مركز اقليمي معتمد 
لتدريـــب طواقم طب رياضة الســـيارات إلى جانب 
اعتماده الرســـمي لمركز لتدريب محكمي ومنظمي 
المحلـــي  للنشـــاط  وبالعـــودة  الســـيارات،  رياضـــة 
لرياضـــة الســـيارات محليًا فإن بطولـــة تحدي حلبة 
البحرين الدولية 2000 ســـي سي من أفضل وأقوى 
البطـــوالت فـــي المنطقـــة والتي جذبـــت العديد من 

المتســـابقين ســـواء مـــن داخـــل أو خـــارج البحرين، 
االنطاقة للموسم الرياضي الجديد لموسم رياضة 
الســـيارات ســـتكون مع أولى جوالت هـــذه البطولة 
المحليـــة، تليهـــا الجولـــة الثانيـــة فـــي 16 أكتوبـــر، 
الجولـــة الثالثـــة تتزامن مع بطولـــة العالم للتحمل 8 
ســـاعات فـــي الفترة مـــن 12 وحتى 14 مـــن نوفمبر 
القـــادم، الجولـــة الرابعة في 8 ينايـــر 2021، الجولة 
الخامســـة 5 فبراير، الجولة السادســـة في 5 مارس 
والجولة الســـابعة في الثاني من أبريل، كما سنشهد 
انطاقـــة أولـــى جـــوالت الكارتنـــغ للتحمـــل أواخـــر 
أكتوبر، أما بقية بطوالتنا المحلية فســـتنطلق أولى 
جـــوالت بطولـــة الكارتنـــغ الوطنيـــة والـــدراغ ريس 

واألوتوكروس في يناير من العام الجديد 2021.
وأضاف الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة “هذا 
الموســـم يختلف عن بقية المواســـم حيث سنشـــهد 

فـــي  للفورمـــوال واحـــد  العالـــم  لبطولـــة  اســـتضافة 
ســـباقين متتاليـــن ألول مرة نظـــرًا لما مر بـــه العالم 
أجمـــع بســـبب جائحة فيـــروس كورونـــا كوفيد 19، 
ســـنكون علـــى موعـــد عالمـــي وتحـــٍد جديـــد، فبعد 
ســـباق بطولة العالم للتحمل 8 ساعات يقام سباقي 
الجولتيـــن 15 فـــي الفتـــرة مـــن 29 وحتـــى 29 مـــن 
نوفمبـــر والجولة 16 في الفتـــرة من 4 وحتى 6 من 
ديســـمبر المقبل، وبالفعـــل بدءت فرقنـــا التنظيمية 
الكبيريـــن.  الســـباقين  الســـتقبال  االســـتعدادات 
وحـــث رئيـــس اتحاد الســـيارات جميع المتســـابقين 
والبطـــوالت  الســـباقات  جميـــع  فـــي  والمشـــاركين 
بااللتـــزام بالقوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي 
عالـــم رياضة الســـيارات وجوانب األمن والســـامة 
التـــي تأتي في المقام األول خال ممارســـة رياضة 

الســـيارات، فالجميع شريك في انجاح هذا الموسم 
والجميع يعمل ضمن فريق البحرين، ونؤكد للجميع 
أن أبـــواب اتحاد الســـيارات مفتوحة للجميع ونحن 
نعمل من أجل خدمة مملكتنا الحبيبة واالرتقاء بها 
في جميع المجاالت، واالتحاد البحريني للســـيارات 
وجميع األندية المنضوية تحته ومنتسبيه جميعهم 
يبذلون قصارى جهدهم للوصول برياضة السيارات 
مختلـــف  علـــى  وانجاحهـــا  المســـتويات  ألفضـــل 
األصعـــدة، ورســـالتي للمتســـابقين لنتعـــاون جميعًا 

مـــن أجل البحرين، حيث ســـيكون موســـمنا مليىء 
بالتنافـــس الشـــريف والمثيـــر علـــى مضمـــار حلبـــة 

البحرين الدولية.
وفي ختام حديثه وجه عبدهللا بن عيســـى شـــكره 
وامتنانـــه الجزيليـــن إلـــى حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط 
لجهودهـــم  فيهـــا  العامليـــن  وجميـــع  بمســـئوليها 
الجبارة في تنظيم الســـباقات المحليـــة واإلقليمية 
والدوليـــة، مشـــيدًا بدعمهـــا المســـتمر والامحـــدود 
لرياضـــة الســـيارات، كمـــا أثنـــى علـــى جهـــود جميع 
األنديـــة المنضوية تحت مظلة االتحاد والمنظمين، 
كمـــا أشـــاد بالمشـــاركة المتميـــزة مـــن البحرين ومن 
خارجها في مختلف الســـباقات، متمنيًا للمتسابقين 
كل التوفيق في الموســـم الجديـــد، منوهًا أن اتحاد 
يحرصـــون  الدوليـــة  البحريـــن  وحلبـــة  الســـيارات 
علـــى تطبيـــق جميـــع االحتـــرازات الوقائيـــة واتباع 
االجراءات الصحية التي يوجه بها الفريق الوطني 
للتصـــدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، داعيًا 
المولـــى عـــز وجل بأن يحفظ المملكة قيادة وشـــعبًا 

من كل سوء ومكروه ويبعد عنها هذا الوباء.

المتسابقين وخـــدمـــة  الــبــطــوالت  إلنـــجـــاح  ــه  ــات ــان ــك إم كـــل  يــســخــر  ــاد”  ــ ــح ــ “االت

عبداهلل بن عيسى يرحب بانطالق موسم رياضة السيارات

الشيخ عبدالله بن عيسى 
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هل يحسم البديع صعوده للدوري الممتاز؟
ــة ــيـ ــانـ ــثـ الـ الــــــدرجــــــة  لــــــــــدوري   22 الــــجــــولــــة  فـــــي  ــل”  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ “الـ ــي  ــ ــاقـ ــ يـ

ســـيكون البديـــع على موعد لحســـم صعـــوده إلى دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز للموســـم الرياضـــي المقبل 2020 
- 2021، حينمـــا ياقـــي المالكيـــة بطـــل دوري الدرجـــة 
 6.30 عنـــد   ،2020  -  2019 الجـــاري  للموســـم  الثانيـــة 
مـــن مســـاء اليـــوم )الخميس( علـــى ملعب مدينـــة حمد، 
ضمـــن منافســـات الجولة 22 )الرابعة من القســـم الثالث( 

للمسابقة.
وتبقـــت للبديـــع مباراتـــان األولـــى اليـــوم والثانيـــة يـــوم 
اإلثنيـــن المقبـــل أمام مدينة عيســـى، ويكفيـــه الفوز في 
إحداهمـــا لحســـم صعـــوده مباشـــرة والظفـــر بالبطاقـــة 
الثانيـــة، فيما ســـيتنافس في هذه الحالـــة ناديا البحرين 
ومدينـــة عيســـى علـــى البطاقة الثالثـــة المؤهلـــة لمباراة 

الملحق أمام ثامن ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وفي مباراة ثانية اليوم، يلعب مدينة عيســـى مع ســـترة 

على استاد األهلي عند 6.30 مساء.
بالعـــودة إلـــى المبـــاراة األولى، فـــإن الفريقيـــن يقودهما 
مدربـــان وطنيـــان: هشـــام الماحـــوزي مع البديـــع وأحمد 
يعقـــوب مـــع المالكيـــة. والبديـــع ســـيدخل اللقـــاء بهدف 
تحقيق الفوز والدخـــول بأريحية للقاء الجولة األخيرة، 
فيما المالكية حسم أموره مبكًرا وضمن اللقب والصعود 
ويأمـــل بتحقيق فـــوز يؤكد جدارته ويكســـبه مزيدا من 
النقـــاط في ســـلم الترتيـــب. والمبـــاراة لن تكون ســـهلة، 

خصوصا مع الرغبة المتبادلة في تحقيق النقاط الثاث، 
والتي ستكون بطعم الصعود لخيول البديع الخضراء.

وفـــي المبـــاراة الثانية، يهـــدف مدينة عيســـى إلى إبقاء 
حظوظـــه فـــي المنافســـة علـــى بطاقـــة الملحـــق، حينمـــا 
ياقـــي ســـترة الـــذي خـــرج مـــن ســـباق المنافســـة وفقد 
فرصـــة الصعـــود إلـــى الدوري الممتـــاز. ويقـــود الفريقين 
مدربان وطنيان: جاسم محمد مع مدينة عيسى وعاء 

حبيل مع سترة.

)أ(  الريـــف  اتحـــاد  فريـــق  تأهـــل 
دوري  نهائـــي  إلـــى  )أ(  وداركليـــب 
الرجـــال للكرة الطائـــرة، الذي ينظمه 
الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
على الماعب الرملية بمدينة عيسى 

الرياضية بمنطقة الرفاع.
فريـــق اتحـــاد الريـــف )أ( المكون من 
الاعبين محمد جابر حسين ومحمد 
محســـن مهدي اســـتطاع الفـــوز على 
النبيـــه صالـــح )أ( المكـــون من محمد 
أحمد حســـن وحسين عاشـــور علي، 
بنتيجة 2/0 في الدور نصف النهائي 
مـــن المســـابقة، فيمـــا تمكـــن فريـــق 
داركليب )أ( المكون من حسين ناصر 
التغلـــب  ســـلطان  عبـــدهللا  وعبـــاس 
علـــى بني جمـــرة المكـــون من محمد 

علي حمـــاد وعلي حمـــزة عبدالكريم 
النصـــف  الـــدور  فـــي   2/0 بنتيجـــة 
اتحـــاد  فريقـــي  ليخطـــف  النهائـــي، 
بطاقتـــي  )أ(  وداركليـــب  )أ(  الريـــف 

التأهل إلى النهائي.
وكان مـــن المقـــرر أن يلتقـــي فريقي 
اتحـــاد الريـــف )أ( وداركليـــب )أ( فـــي 
النهائـــي يـــوم الخميـــس 30 ســـبتمبر 
الجـــاري قبل أن يتـــم تأجيل المباراة 
إلـــى يـــوم الســـبت 3 أكتوبـــر المقبل؛ 

بســـبب وفـــاة المغفـــور لـــه صاحـــب 
الســـمو الشيخ صباح األحمد الصباح 

أمير دولة الكويت الشقيقة.
كما ســـتجرى قبـــل المبـــاراة النهائية 
مواجهة النبيه صالح )أ( وبني جمرة 

لتحديد المركزين الثالث والرابع. 

وكان فريـــق النـــادي األهلـــي المكون 
مـــن الاعبيـــن ناصـــر عنـــان وأيمـــن 
هرونـــة تـــوج بطـــا لـــدوري الرجـــال 
للكـــرة الطائرة الشـــاطئية بالموســـم 
الماضي 2018 - 2019 ليدون اســـمه 
فـــي لوحـــة الشـــرف كأول نـــاد يحرز 

لقب المســـابقة في انطاقتها األولى 
بعـــد فوزه في المبـــاراة النهائية على 
فريـــق داركليـــب المكون مـــن محمد 
يعقـــوب وعلي مرهـــون بنتيجة 2/1 
ليحصـــل األخير علـــى المركز الثاني، 
مـــن  كان  فقـــد  الثالـــث  المركـــز  أمـــا 

نصيب فريق النصر المكون من رضا 
عبدالحســـين وخليـــل عبـــدهللا بعـــد 
فـــوزه علـــى بني جمـــرة المكـــون من 
علي حمزة وعلـــي عبدالنبي بنتيجة 
2/1 فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن 

الثالث والرابع.

اتحاد الريف )أ( وداركليب )أ( يبلغان نهائي الشواطئ
بعد تغلبهما 

على النبيه صالح 
)أ( وبني جمرة 
بنصف النهائي

حسن علي

من بطولة الشواطئ للكرة الطائرةمن منافسات نصف النهائيفريق اتحاد الريف

أحمد مهدي
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نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
برئاسة أشرف زكي، أمير الكويت الشيخ 

الصباح األحمد الصباح، وقالت “يتقدم 
جموع فناني جمهورية مصر العربية، 

بخالص التعازي للشعب الكويتي 
الشقيق، واألمتين العربية واإلسالمية 
في رحيل أمير اإلنسانية، رفيع الخلق، 
رجل المواقف العصيبة، الداعم للوطن 

العربي كله، الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، 

داعين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد، 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

tariq_albahhar

عم الوســط الفني في البحرين الحزن الكبير بوفاة صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشــقيقة، حيث غصت 
وسائل التواصل االجتماعي برسائل التعازي والمواساة إلى أهل الكويت عموما، وأهل الفن خصوصا، السيما وأن عالقة الفنان البحريني بشقيقه 
الكويتــي عالقــة أخويــة ضاربــة فــي جــذور التاريخ، ولها من العمــق واألصالة ما يفوق الوصف، كمــا أن أغلب الفنانين البحرينيين قد درســوا الفن 
والمسرح في دولة الكويت منذ السبعينات ومطلع الثمانينات، وجمعت األشقاء أعمال مشتركة في المسرح والتلفزيون، ومازال العطاء يتواصل 

بين البلدين الشقيقين.

“البـــالد” ســـجلت مـــا جـــاء فـــي حســـابات 
أهل الفن واإلبداع فـــي البحرين في رثاء 

األمير الراحل طيب هللا ثراه.
خليل الرميثي كتب:

نعزي أهل الكويت كافة وأنفسنا. ومثواك 
الجنة ونعيمها بإذن هللا. 

مسرح أوال:
يتقدم مجلس إدارة وأعضاء مسرح أوال 
بخالـــص العـــزاء والمواســـاة إلـــى إخواننا 
أهـــل الكويـــت في وفـــاة المغفور لـــه أمير 
دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح رحمه هللا وأسكنه فسيج جناته.

جمال الصقر:
نعزي األمة في أمير اإلنسانية.

جمعان الرويعي:

في جنات النعيم بإذن هللا. 
قحطان القحطاني:

عظـــم هللا أجرنـــا وأجركـــم يـــا أهلنـــا فـــي 
الكويت. 

مسرح البيادر:
يتقـــدم مســـرح البيـــادر بخالـــص التعـــازي 
إلى قيادة وحكومة وشـــعب دولة الكويت 
الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن هللا تعالى 
الشـــيخ صبـــاح األحمد الصبـــاح، رحم هللا 

الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
حسام أحمد:

عظم هللا أجرنا وأجركم. 
شفيقة يوسف:

إنا لله وإنا اليه راجعون . رحم هللا أمير 
اإلنســـانية. عظـــم هللا أجركـــم أهلنا في 

الكويـــت الغاليـــة بوفاة صاحب الســـمو 
األميـــر صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح 
جناتـــه،  فســـيح  وأســـكنه  هللا،  رحمـــه 
وحفـــظ  والســـلوان  الصبـــر  وإلهمكـــم 
هللا الكويـــت وشـــعبها مـــن كل مكـــروه. 
مصابكـــم مصابنـــا وال حـــول وال قوة إال 

بالله. 
أحمد جاسم:

عظم هللا أجركم أهلنا في الكويت.
المذيعة سهير عصفور:

رحل رجل الســـالم والحكمـــة. رحل إلى 
جنـــات الخلد، إلـــى جوار ربـــه، وقد ترك 
إرثـــا من محبـــة الناس، حبا لـــن ينضب. 
لـــم نلتـــِق بـــك إال عبـــر شاشـــات التلفـــاز، 
كنـــا ننصـــت ونتابـــع أحاديثـــك وكلماتك 

كمـــا ينصت االبن إلـــى والده. كنا نعرفك 
بأمير الســـالم واإلنسانية. األمير الراحل 
األعـــالم  الخلـــد. ســـتنكس  إلـــى جنـــات 
فـــي الشـــوارع،  ولكـــن حبـــك ومكانتـــك 
فـــي قلوبنا شـــامخة. كل العزاء للشـــعب 
الكويتي وللبحريني ولكل العالم. فإرثك 

وعملك الطيب في كل بقاع األرض 
أمين الصايغ:

نعزي شـــعب الكويت واألمة اإلســـالمية 
بوفـــاة المغفور له أمير اإلنســـانية األمير 

صباح األحمد الصباح.
جمال الغيالن:

الشـــيخ  ارحـــم  اللهـــم  الوطـــن.  ويبكـــي 
صبـــاح األحمـــد الجابر الصباح وأســـكنه 
فســـيج جناتك يـــا رب. عظم هللا أجركم  

يا أهل الكويت.
خميس زويد:

وأســـكنه  لـــه  أجركـــم وغفـــر  عظـــم هللا 
الفردوس األعلى.

فوز الشرقاوي:

إنا لله وإنا إليه راجعون. 
عبدهللا ملك:

والعربـــي  الكويتـــي  الشـــعب  نعـــزي 
واإلسالمي بفقد والد الجميع. 

جمال القائد:
تعازينـــا  راجعـــون.  إليـــه  وإنـــا  للـــه  إنـــا 
ألشـــقائنا بالكويـــت، مصابكـــم مصابنـــا. 
رحم هللا الشـــيخ صبـــاح األحمد الصباح 

أمير اإلنسانية.

الحزن يخيم على الوسط الفني في البحرين
فــــنــــانــــون يـــــعـــــزون أهـــــــل الــــكــــويــــت بـــــوفـــــاة قــــائــــد اإلنـــســـانـــيـــة

النجوم ينعون أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

بعد إعالن الديوان األميري في الكويت وفاة 
أميـــر الكويـــت الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر 
الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، في الواليات 
المتحدة األميركية، حيث كان يخضع للعالج 
منـــذ يوليـــو الماضـــي، نعـــى عـــدد مـــن نجوم 
الفـــن واإلعـــالم أمير الكويـــت، حيث تحولت 

صفحات “سوشيال ميديا” لدفتر عزاء.
ونعى معالي المستشار تركي آل الشيخ، أمير 
الكويت عبر حســـابه على تويتـــر حيث غرد، 
“رحمة هللا على الشـــيخ الوالد صباح األحمد 
الصبـــاح. عزائي ألهلنا فـــي الكويت والوطن 
العربـــي والعالـــم أجمـــع، وحفـــظ هللا الكويت 

وأهلها وآخر األحزان“.
فيمـــا قالـــت الفنانـــة نـــوال الكويتيـــة : “اليوم 
رحـــل عنا نور بلدنـــا وأميرنا وأبونا، عظم هللا 
أجركـــم يـــا أهلـــي أهـــل الكويـــت، هللا يرحمه 
ويوســـع منازلـــه ويغفـــر له، وســـيظل الشـــيخ 
صباح في قلوبنا دايما. هللا يرحمك ويغفرلك 

يا حبيبنا”.
النجـــوم فـــي العالـــم العربـــي غـــردوا بعبارات 
الحـــزن بعد خبر وفاة الشـــيخ صبـــاح األحمد 
الجابر الصباح، حيث كتبت أصالة “هللا يعين 
أهلنـــا وأحّبتنـــا بالكويـــت علـــى رحيـــل الوالد 
الغالـــي الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الصبـــاح هللا 
يرحمـــه ويغفر له ويكون مثـــواه الجّنة، آمين 

يارب العالمين”. 
من ناحيتها كتبت إليســـا “كل التعازي لشعب 
الكويـــت بوفاة األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
الجابر الصباح. شخصية استثنائية الها كتير 
مـــن األفضال على العالم العربي وعلى لبنان. 

أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحه”.
ونعى حسين الجســـمي األمير الراحل، قائاًل: 

“وداًعـــا يـــا أميـــر اإلنســـانية، خالـــص التعازي 
ألهلنـــا وأحبابنـــا في الكويت الحبيبة وســـائر 
األمـــة العربيـــة واإلســـالمية فـــي رحيـــل أب 
الجميع الشـــيخ صباح األحمـــد الصباح، اللهم 

يمن كتابه وهّون حسابه وارحمه”.
أهلنـــا  يعيـــن  ”هللا  أصالـــة:  الفنانـــة  وكتبـــت 
وأحبتنـــا بالكويت علـــى رحيل الوالـــد الغالي 
الشـــيخ  صبـــاح األحمـــد الصبـــاح هللا يرحمه 
ويغفـــر لـــه ويكون مثواه الجنـــة. آمین یا رب 
العالميـــن“، وقالت النجمة اللبنانية اليســـا في 
تويتر: ”كل التعازي لشعب الكويت على وفاة 
األمير الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح. 
شـــخصية اســـتثنائية الها كتير مـــن األفضال 
علـــى العالم العربي وعلى لبنان . أحر التعازي 

للكويتيين والصلوات لروحه“. 
راغـــب عالمة مـــن المغردين أيضـــا، “التعازي 
الحـــارة للشـــعب الكويتـــي الحبيـــب والغالـــي 
بوفـــاة أميرنـــا العظيم أميـــر الخيـــر والمحبة 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الصبـــاح رحمـــه هللا 
وأسكنه فسيح جناته”. نوال الكويتية عبرت 

عن حزنهـــا الشـــديد بالخبر الحزيـــن، فكتبت 
“اليـــوم رحـــل عنا نـــور بلدنـــا وأميرنـــا وأبونا، 
عظـــم هللا أجركم يا أهلي أهـــل الكويت، هللا 
يرحمـــه ويوســـع منازلـــه ويغفر له، وســـيظل 
الشـــيخ صباح في قلوبنـــا دايما. هللا يرحمك 
قالـــت  جهتهـــا،  مـــن  حبيبنـــا“.  يـــا  ويغفرلـــك 
الفنانـــة شـــريهان : “رحمة هللا تعالى في أمير 
لقـــب بقائـــد للعمل اإلنســـاني وســـميت دولته 
العظيمـــة مركـــزا للعمـــل اإلنســـاني. عظم هللا 
دولـــة الكويت حكومة وشـــعبا بوفاة الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح. أســـأل هللا 
العظيم أن يرحمه ويســـكنه فسيح جناته. إنا 

لله وإنا إليه راجعون”.
فيمـــا كتـــب الفنان أحمـــد فهمي: “إنـــا لله وإنا 
إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة ســـمو 
األميـــر الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت، أسكنه هللا فسيح جناته“. 
ونعى المطرب ماجد المهندس األمير الراحل، 
قائـــاًل: “خالص التعازي والمواســـاة ألهلنا في 
الكويت بوفاة الشـــيخ صباح األحمد الصباح 

رحمه هللا، وأســـكنه فســـيح جناتـــه“. وكتبت 
الفنانـــة اللبنانيـــة نانســـي عجرم فـــي تغريدة 
علـــى تويتـــر : “الكويت خســـرت اليوم حاكما 
اســـتثنائيا رح يتـــرك غيابـــه أثـــر كتيـــر كبيـــر، 
أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد الصباح. 

تعازينا ألهلنا بالكويت قلوبنا معكن”.
بدورها، قالت المطربة هيفاء وهبي : “أتقدم 
الكويـــت  ألهـــل  والمواســـاة  التعـــازي  بأحـــر 
بوفـــاة الشـــيخ صباح األحمد الصبـــاح، رحمه 
هللا وأســـكنه فســـيح جناته. ِإنا لِلـــه وِإنا ِإليه 

راجعون”.
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  هللا  “رحـــم 
الصبـــاح األمير المحب للبنـــان وأهله. والوالد 
الغالـــي علـــى قلب الكويـــت”، بهـــذه التغريدة 
قدمت نوال الزغبي العزاء للشعب الكويتي. 
أمـــا عبـــدهللا الرويشـــد، فكتـــب “هللا يرحمك 
يا يبا ويغفر لك ويســـكنك فســـيح جناته. إنا 
للـــه وإنا إليـــه راجعون“. ومـــن نجوم الكويت 
والخليج الذيـــن غردوا على تويتر وشـــاركوا 
برحيـــل  حزنـــا  اإلنســـتغرام  علـــى  بوســـتات 

الشـــيخ صباح، هدى حسين، بثينة الرئيسي، 
القحطانـــي،  ياســـر  أحـــالم،  حســـين،  داوود 

عيسى المرزوق، عبادي الجوهر.
أمـــا المطـــرب رامـــي عيـــاش، فقـــال: “أهلـــي 
وإخوانـــي وأصدقائـــي فـــي دولـــة “الكويـــت 
الحبيبة.. حزننا كبير بفقدان أمير اإلنســـانية 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد.. عظـــم هللا أجركم“. 
وكتـــب المطـــرب عبدالمجيـــد عبـــدهللا، قائاًل 
“عّظـــم هللا أجرنـــا وأجركم يا أهـــل الكويت“. 
مـــن جانبه، قال الفنان صابر الرباعي : “وداعا 
أميـــر الكويت وأدعو هللا أن يتغمدك برحمته 
الواســـعة ويرزق شـــعب الكويت وحكومته و 
كل األســـرة الحاكمة الصبر والســـلوان. إنا لله 

و إنا إليه راجعون”.
وعلق المطـــرب اللبناني مروان خوري، قائاًل: 
“تعازيَّ القلبية للعالم العربي عموما وللكويت 
الحبيبة خصوصا بوفاة أميرها الشيخ صباح 
األحمـــد الصبـــاح رحمه هللا وأســـكنه فســـيح 
جناتـــه“. وكتـــب الفنـــان محمـــد عبدالرحمـــن 
“خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في 
وفاة األمير الشيخ صباح األحمد الصباح. إنا 
لله وإنا إليه راجعون“. أما الفنانة واإلعالمية 
اللبنانيـــة رزان مغربـــي، فقـــد كتبـــت : “إنا لله 
وإنـــا اليه راجعـــون. خالـــص العـــزاء للكويت 
وأهـــل الكويـــت فـــي وفـــاة أميـــر اإلنســـانية 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الصبـــاح رحمـــه هللا 

وأسكنه فسيح جناته”. 
ومـــن النجوم الذين عبروا عـــن حزنهم بوفاة 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابر الصبـــاح، تيم 
حســـن، محمـــد هنيـــدي، وائـــل كفـــوري، ليلى 
علـــوي، فضـــل شـــاكر، محمـــد عســـاف، أمـــل 

بوشوشة، شيماء سيف.

أسامة الماجد

يودعــون األمير الراحــل بكلمات مؤثرة في السوشــيال ميديا ويؤكدون بأنــه والد الجميع



“اللولو هايبر ماركت” تطلق “دعونا نجرب الطعم اإليطالي”
أطلقــت مجموعــة اللولــو هايبــر ماركــت حملة ترويجيــة تحت شــعار “دعونا نجرب 
الطعم اإليطالي” للمنتجات الغذائية اإليطالية في الفترة من 1 - 7 أكتوبر 2020.

 LET’S تـــم أمـــس افتتـــاح حملـــة  وقـــد 
ترويجيـــة  حملـــة  وهـــي   ،EATALIAN
الغذائيـــة  المنتجـــات  لبيـــع  مخصصـــة 
اإليطالية في الســـوق البحريني، تنظمها 
وكالة التجارة اإليطالية، قســـم الترويج 
فـــي  اإليطاليـــة  بالســـفارة  التجـــاري 
البحريـــن، بالتعـــاون مـــع سلســـلة متاجر 
لولو هايبر ماركت الشهيرة والرائدة في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حيث 
تمتلـــك 192 فرًعـــا فـــي 22 دولـــة حـــول 
العالـــم. تحت اســـم “دعونا نجرب الطعم 

اإليطالي” تبدأ حملة ترويجية للمنتجات 
 ،2020-2021 البحريـــن  فـــي  اإليطاليـــة 
وهـــي ثمـــار اتفاقيـــة تـــم توقيعهـــا فـــي 
يوليـــو من هذا العام بيـــن وكالة التجارة 
اإليطاليـــة ولولـــو هايبـــر ماركـــت، حيث 
يشـــارك في الحملة 9 متاجر في المنامة 
وتســـتمر حتـــى2021. وبهـــذه المناســـبة 
قالت ســـفيرة إيطاليا في البحرين، باوال 
أمـــادي “أعتقـــد أن هـــذه فرصـــة ممتـــازة 
اإليطاليـــة  الغذائيـــة  المنتجـــات  لزيـــادة 
فـــي البحرين. إنـــه لمن دواعي ســـروري 

أن نـــرى هذا الشـــغف باألطباق اإليطالية 
والمنتجـــات الغذائيـــة والمعـــروف عنهـــا 
الغذائيـــة،  وقيمتهـــا  وتنوعهـــا  جودتهـــا 
اإليطاليـــون  المنتجـــون  يلتـــزم  حيـــث 
بتحقيـــق التميز فـــي كل قطاع )...( نأمل 
فـــي النهاية أن نرى أعـــداًدا متزايدة من 
العالمات التجارية اإليطالية في السوق 

البحريني الحيوي والمهم”. 

ترعـــى الوكالـــة التجاريـــة اإليطاليـــة من 
خالل مكتبها في البحرين بالتنســـيق مع 
ســـفارة إيطاليا هذه الحملـــة الترويجية 
وذلـــك بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة للجمهور 
الكتشـــاف التميـــز اإليطالـــي فـــي قطـــاع 
شـــرائه.  علـــى  والتشـــجيع  األغذيـــة 

العديـــد  الترويجـــي  العـــرض  يتضمـــن 
المثـــال:  ســـبيل  علـــى  المنتجـــات،  مـــن 
خضـــار معلـــب، مكرونة، أرز، بســـكويت، 
ألبـــان،  منتجـــات  زيتـــون،  زيـــت  قهـــوة، 
فواكـــه وخضـــروات، مشـــروبات غازيـــة، 

شوكوالته، صلصة وتوابل.

وقـــال المديـــر اإلقليمـــي ألســـواق اللولو 
هايبـــر البحريـــن، جوزير روبـــاوال “لطالما 
تتبع اللولو هايبر ماركت وقدم المكونات 
والمنتجـــات الغذائيـــة اإليطاليـــة عاليـــة 
الجودة للعمـــالء، ونحن على ثقة من أن 
العرض الترويجي ســـوف يضيف أفكارا 
جديـــدة للطعـــام اإليطالـــي فـــي مخيلـــة 
الذواقـــة في البحرين. تحظى المنتجات 
الغذائيـــة اإليطاليـــة بشـــعبية كبيـــرة في 
البحريـــن والتي ترتبـــط بالنظام الغذائي 
للبحر المتوســـط الصديق للقلب وسوف 
يروج اللولو لمهرجان الطعام الفريد هذا 

من خالل جميع قنواته”.

حملة ترويجية 
مخصصة لبيع 

المنتجات الغذائية
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فريق  مع  اجتماًعا  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  عقدت 
شركة سايت الدولية الرائدة في التعليم الهندسي، وذلك لمناقشة سبل 
طرح مؤهالت في مجال هندسة البترول والعمليات الصناعية األخرى، 
نموذج  إلى  وفًقا  آاآلمنة  الصناعية  العمليات  محطة  بناء  بجانب  إلى 
الذي  و  الدولي،  المستوى  به شركة سايت على  تنفرد  الذيتي  التدريب 
يتميز بتقديم تدريب واقعي من خالل محطة العمليات الصناعية اآلمنة. 

ــذا الـــصـــدد، أشــــار نــائــب  وفــــي هــ
ــؤون  ــشـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــ ــرئ ــ ال
بالبوليتكنك  والمعلومات  الموارد 
بــالــبــولــيــتــكــنــك، الــشــيــخ عــلــي بن 
أن  إلــى  خليفة  آل  الــرحــمــن  عبد 
“هـــذا االجــتــمــاع يــأتــي فــي ضوء 
إطار  تحدد  التي  التفاهم  مذكرة 
وشركة  البوليتكنك  بين  التعاون 
في  للمساهمة  ــيــة،  الــدول ســايــت 
في  مؤهلة  وطنية  كــوادر  توفير 

مجال هندسة البترول والعلميات 
ــا مـــع خطط  الــصــنــاعــيــة، تــمــاشــًي
الصناعية  الشركات  في  التوسع 
كما  البحرين”.  مملكة  الكبرى في 
مملكة  بــأن  علي  الشيخ  أوضـــح 
جغرافي  بموقع  تتميز  البحرين 
تعليم  تقديم  قــادرة على  يجعلها 
ــب مـــتـــقـــدم فــــي مــجــال  ــ ــدريـ ــ وتـ
إلـــى محيطها  ــبــتــرول  ال هــنــدســة 

الخليجي،

“البوليتكنك” تناقش طرح هندسة البترول والعمليات الصناعية

“سبالش” تطلق تشكيلتها الجديدة للمالبس الرياضية
ــة ــدام ــت ــس ــم ــن الــمــنــتــجــات ال ــ ــة ومـــصـــنـــوعـــة م ــئ ــي ــب ــل صـــديـــقـــة ل

اكتشــف مجموعة ســبالش الجديــدة للمالبس الرياضية لهذا الموســم، 
وغير نمط حياتك مع مجموعة واسعة من المالبس الرياضية المريحة 
مــن مصــادر  المســتدامة  المنتجــات  مــن  البيئــة والمصنوعــة  صديقــة 
مســؤولة بيئًيا مثل القطن العضوي والبوليســتر المعاد تدويره وألياف 
الســليلوز، وتضــم التشــكيلة الواســعة أزيــاء راضيــة مختلفــة لعالمتي 

أكتيف و كاب الرياضية من سبالش. 

مـــن  األحـــدث  التشـــكيلة  تضـــم 
واســـعة  مجموعـــة  “ســـبالش” 
للرجـــال  المذهلـــة  األزيـــاء  مـــن 
والنســـاء بألوان زاهية ورسومات 
أنيقـــة، ســـواء أكنـــت تبحـــث عـــن 
مجموعـــات متناســـقة، أم ســـترات 
خفيفـــة، أم تيشـــرتات وســـراويل 
لليوغـــا وشـــورتات لرياضة الجري 
والبناطيل، توفر لكم ســـبالش كل 
ما تحتاج إليه من مالبس الرياضة 
وتصميمـــات  بألـــوان  المختلفـــة 

متنوعة.

التشكيلة الرئيسة للنساء 

القمصـــان  التشـــكيلة  وتشـــمل 

األطقـــم  جانـــب  إلـــى  الرياضيـــة، 
كابـــا  مـــن  المنســـقة  الرياضيـــة 
تضـــم  التـــي  وســـبالش”أكتيف”، 
مزيجـــا مـــن Cozy Sports التـــي 
اليوغـــا  ممارســـة  فـــي  تعتمدهـــا 
والرياضـــات المختلفـــة، والتـــي تم 
صنعهـــا من نســـيج فائـــق النعومة 
وأشـــكال بســـيطة وألـــوان هادئـــة 
التي توفـــر البســـاطة واألناقة في 

األسلوب.

تشكيلة كابا للنساء

مـــن أبـــرز المزايـــا التـــي تتميـــز بها 
هـــذه التشـــكيلة، شـــعار كابـــا الذي 
يتكـــرر بخطوط عريضة في جميع 

قطعهـــا. وتعبر هذه التشـــكيلة عن 
طابعهـــا القـــوي والجـــريء بألوانها 
التي تجمع بين األســـود والرمادي 
واألصفـــر واأللـــوان األحادية قصة 
أخرى مثيرة لالهتمام، تتوافر هذه 
التشكيلة بتصاميم مرحة تناسبك 
لممارســـة الرياضة التـــي تفضلينها 
أو للتجمعات مع األصدقاء، لتوفر 
بذلك مزيًجـــا مثالًيا بيـــن تصاميم 
األزيـــاء  وعالـــم  الرياضيـــة  كابـــا 

الراقية. 

التشكيلة الرئيسة للرجال 

األطقـــم  التشـــكيلة  وتشـــمل 
الرياضيـــة المصنوعـــة مـــن القطن 
A-“ العضـــوي والتي تحمـــل عالمة
Dot” عالية الجودة التي تتميز بها 

هذه التشكيلة. 

 تشكيلة كابا للرجال:

تتميز تشـــكيلة “كابـــا “من المالبس 
الرياضيـــة للرجـــال بمزيـــج مثالـــي 
من التصاميم المزينة بخط جديد 
وحصـــري لنقش عالمة على القطع 
المختلفة بطريقـــة عصرية وأنيقة 
تناســـب جميـــع األذواق، وبألـــوان 
مفعمـــة بالحياة التي تحمل شـــعار 
مختلفـــة  بأشـــكار  بكابـــا  العالمـــة 
تميـــز مجموعة المالبـــس الجديدة 
لهـــذا الموســـم التـــي تضـــم أيًضـــا 
أطقم منســـقة تحمل طابع الريترو 

األنيق.
لنحتفـــي ســـوًيا باأللـــوان النابضـــة 
مـــن تشـــكيلة المالبـــس الرياضيـــة 
المفعمـــة بالحيويـــة هـــذا الموســـم 
من “ســـبالش”. وتتوافر التشـــكيلة 
www. :عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي

وفـــي   splashfashions.com
مجلـــس  بـــدول  التجزئـــة  متاجـــر 

التعاون الخليجي.

التســـهيالت  أطلقـــت 
الوكيـــل  للســـيارات 
والموزع الحصري لعالمة 
هافـــال التجاريـــة الرائدة 
فـــي البحريـــن عرضًا غير 
أحـــدث  علـــى  مســـبوق 
Ha-  طرازاتها من سيارة

val H2 وذلك ابتداًء من 
5,990 دينار.

المبيعـــات  مديـــر  وقـــال 
حســـين الوداعـــي “نحـــن 
تقديـــم  بصـــدد  اليـــوم 
أفضـــل العـــروض لزبائننا 
اإلطـــالق،  علـــى  الكـــرام 
امتـــالك  لهـــم  نتيـــح  إذ 
 Haval H2 ســـيارة 
المميزة وذلك ابتداًء من 
وأقســـاط  دينـــار   5,990
مـــع  بالتعـــاون  ميســـرة، 
الجهـــات  مـــن  العديـــد 
التمويليـــة فـــي البحرين، 
علـــى  العـــرض  ويشـــتمل 

جميـــع  اســـتبدال  خيـــار 
الســـيارات القديمـــة مهما 
كان عمرهـــا، إضافـــة إلى 
التســـجيل، التأمين، مانع 
الصدأ، الصيانة المجانية، 
والضمـــان الذهبي الممتد 
إلى 7 ســـنوات، وقســـائم 
وقـــود أمـــا المفاجأة فهي 
ســـيارة بديلـــة فـــي وقت 
لفتـــرة  وذلـــك  الصيانـــة 

محدودة جدًا”.

“هافال” البحرين تطلق 
”Haval H2“ أقوى عروض

الحتياجاتهــم أقــرب  ليكــون  جهــوده  إطــار  ضمــن 

ــارات ــ ــي ــ ــس ــ ــرة ال ــ ــك ــ ــم ــ ــة وس ــاغـ ــبـ ــال صـ ــ ــج ــ ــي م ــ فـ

“الوطني” يقّدم قنوات اتصال جديدة وُمحسنة للعمالء

“إبراهيم كانو” تخرج أول دفعة من المتدربين

طرح بنك البحرين الوطني )NBB(، تماشًيا مع مساعيه ألن يكون أقرب الحتياجات عمالئه وضمن 
اطار رحلة تحوله الرقمي،  قنوات اتصال جديدة وُمعدلة للعمالء، والتي تم دمجها بنجاح لتندرج 

اآلن تحت مظلة مركز اتصال متخصص، مما يضمن ترابط كافة المنصات.

ــام  ــاذ زمــ ــخـ ــإتـ وقــــــام الـــبـــنـــك بـ
ــنـــوات  الــــمــــبــــادرة لـــتـــوســـيـــع قـ
ــالء،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ االتــــــــصــــــــال مـــــــع الـ
وتــــزويــــدهــــم بـــفـــريـــق مــؤهــل 
عــاٍل،  مستوى  على  لخدمتهم 
حــيــث يــســعــى بــنــك الــبــحــريــن 
الــوطــنــي لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
ــك  وذل أفــضــل،  بشكل  عــمــالئــه 
ــت اســتــجــابــة  عــبــر ضـــمـــان وقــ
البنك  عن توفر  أسرع. وأعلن 
الموقع  عبر  الــدردشــة  خدمتّي 
ــي، والــــواتــــس آب  ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
لضمان تلبية جميع احتياجات 
ــوري. وفــي  ــ ــعــمــالء بــشــكــل فـ ال
العمالء بعين  آراء  أعقاب أخذ 
ــار، طـــرح الــبــنــك منصة  االعــتــب

الــرد  لنظام  ومحسنة  جــديــدة 
ــتــي  ــي، وال ــفــاعــل ــت الـــصـــوتـــي ال
ُتــمــكــن الــعــمــالء مــن الــحــصــول 
على تفاصيل حساباتهم ورقم 
ــي  ــدول ــحــســاب الــمــصــرفــي ال ال
ــع الــفــواتــيــر  الــخــاص بــهــم ودفــ

وغيرها المزيد.
 وقال الرئيس التنفيذي للبنك، 
ــتـــوف دورانــــــد  جــــــان- كـــريـــسـ
منها  االتصال،  قنوات  “تخضع 
الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
والــــــبــــــريــــــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
واســـتـــمـــارات االســتــفــســار عن 
ــرقــابــة  ــن ال ــمــزيــد مـ ــمــنــتــج، ل ال
قبل  مــن  واهــتــمــام  عناية  بكل 

وذلــك  بالبنك،  االتــصــال  مــركــز 
العمالء.  تجربة  تحسين  بغية 
التواصل  قنوات  دمج  وبفضل 
ضمنها:  من  لدينا،  االجتماعي 
ــرام، والـــفـــيـــســـبـــوك،  ــقــ ــ ــت ــســ ــ االن
اإللكتروني،  والموقع  وتويتر، 
على  ــردود  ال توحيد  من  تمكنا 
ــالء، وتــحــســيــن أوقــــات  ــمـ ــعـ الـ
عمالئنا  ليحظى  االســتــجــابــة، 

بخدمات أفضل”.
وال يزال بنك البحرين الوطني 
ــأن يــكــون  ــ ــده ب ــوعـ مــتــمــســًكــا بـ
أقـــــــرب إلـــــى عـــمـــالئـــه، حــيــث 
مع  الــتــواصــل  تعزيز  ــى  إل عمد 
الـــعـــمـــالء، عـــن طـــريـــق تــقــديــم 
منصات جديدة تتميز بسهولة 

عبر  وتــوفــرهــا  إليها،  الــوصــول 
ليتمكن  ــك  ــ وذل ــنـــوات،  قـ عـــدة 
الــعــمــالء مــن االســتــفــادة منها 

حسب تفضيالتهم الشخصية.
مع  الــتــواصــل  العمالء  بإمكان 
بــنــك الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي، عن 

الــســاخــن لمركز  الــخــط  طــريــق 
االتصال أو تطبيق الواتس آب 
والــدردشــة   ،17214433 على  
ــد  ــريــ ــ ــب ــ ــر اإلنـــــتـــــرنـــــت، وال ــ ــب عــ
التواصل  ووسائل  اإللكتروني، 

االجتماعي.

احتفلـــت شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو، انطالقـــًا من 
مســـؤوليتها الوطنيـــة في تأهيل الكـــوادر البحرينية 
الشـــابة وتوفير فرص العمل لهم، بتخريج مجموعة 
مـــن الطـــالب البحرينييـــن المشـــاركين فـــي “برنامج 
التدريـــب التقنـــي فـــي مجـــال الصباغة والســـمكرة” 
الـــذي قامـــت بتنفيذه بالتعـــاون مع المعهـــد الوطني 
للتدريـــب الصناعي، وذلك في إطـــار مذكرة التفاهم 

المبرمـــة بينهمـــا فـــي عـــام 2019. ومـــن جانبـــه، هنأ 
إبراهيـــم  بشـــركة  المنتـــدب  اإلدارة  عضـــو مجلـــس 
خليـــل كانـــو، طالل كانـــو، المتدربين علـــى نجاحهم، 
منوهـــًا بدورهـــم الحيـــوي فـــي المســـاهمة فـــي بناء 
مســـتقبل الشـــركة، قائالً: “نفتخر في شركة إبراهيم 
خليـــل كانـــو بالمواهـــب البحرينية الواعـــدة، وهو ما 
يدفعنا لالستثمار فيهم من خالل توفير فرص عمل 

لهـــم وإطـــالق البرامـــج التدريبية المختلفـــة لتطوير 
مهاراتهـــم التقنية. إن النجاح الذي نشـــهده اليوم ما 
هـــو إال ثمرة ســـنوات عديدة مـــن التخطيط الدقيق 
والجهود الحثيثة. وأود في هذه المناسبة أن أتوجه 
بالشـــكر إلى إدارة شركة إبراهيم خليل كانو وجميع 
موظفـــي المعهد الوطنـــي للتدريـــب الصناعي الذين 
كان لتعاونهم معنا دور هام في تحقيق هذا النجاح”.

حسين الوداعي

“إبراهيم كانو” تحتفل بتخريج أول دفعة من المتدربين في مجال الصباغة والسمكرة

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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السجن لببغاوات تستقبل زوار حديقة بسيل من الشتائم
لم يجد القّيمون على حديقة حيوانات تبعد في مقاطعة 
“لنكولنشــاير” بشــرق إنجلتــرا، ومعروفــة باحتوائهــا علــى 
أكثر من 100 نوع من الببغاوات، أي حل مع 5 منها، سوى 
بوضع كل ببغاء في قفص بعيد عن اآلخر، بعد أن أدمنت 

على استقبال الزوار بسيل من الشتائم المتنوعة.
وكانــت حديقة لينكولنشــاير للحياة البريــة األكبر للطيور 
أغســطس  فــي  الخمــس  الببغــاوات  ضمــت  ببريطانيــا، 
الماضــي إلــى مجموعتهــا، وهــي إفريقيــة رماديــة اللون، 
صحيفــة  موقــع  وفــق  واحــد،  قفــص  فــي  فوضعتهــا 
لينكولنشــاير اليــف المحليــة فــي المقاطعــة البعيدة 115 
كيلومتــرا عــن لنــدن “وألنهــا كانــت فــي الحجــر الصحــي 
معــا، وبقفــص واحــد، فهــذا يعنــي أن المــكان كان مكتظــا 
بالبــذاءات” طبقــا لتعبيــر مدير الحديقة، الذي شــرح بأنه 
“كلمــا ضحــك الــزوار مــن شــتائم الببغــاء، كلمــا دفعه ذلك 
إلــى الشــتم أكثــر” كما قال. ذكر “نيكولــس” أيضا، أن رواد 
الحديقــة وجــدوا بلغــة الببغــاء البذيئة نوعا من التســلية 
في البداية “بينما كنا قلقين على األطفال المرافقين لهم، 
لذلــك قمنــا بإبعاد الببغــاوات عن األنظــار.. وضعناهم في 
حظيــرة مختلفــة، أمــا بــأن يبــدأ كل ببغاء بالتعــرف إلى 
ضوضــاء ببغــاوات أخــرى حولــه، ثم تم وضــع المجموعة 

القصيــر لعرضهــا علــى الضيــوف،  بعــد الحجــر الصحــي 
مفترضيــن أن الشــتم ســيتوقف، وبعــد 20 دقيقــة تقريبا 
عــادت إلــى البذاءة مجددا )..( لذلك تم اتخاذ قرار بوضع 
كل ببغــاء فــي مــكان منفصــل، فهــذا أفضل مــن أن تكون 

المجموعة مع بعضها في قفص واحد” وفق تعبيره.
وروى أيضا، أنه سبق أن اشتهر في الحديقة بوقت سابق 
مــن ســبتمبر الجــاري، ببغــاء أصلــه مــن األمــازون، أصفــر 
متّوج، اســمه شــيكو وعمره 9 سنوات، وجذب الكثير من 
الزوار، ألنه كان يردد أغاني “بوب” شهيرة، فنشر “شيكو” 

مناخا من البهجة والتسلية في الحديقة وزوارها.

الروســية  الفضــاء  وكالــة  أعلنــت 
الثاثــاء،  يــوم  روسكوســموس، 
بمحطــة  للهــواء  تســربا  هنــاك  أن 
مــن  أعلــى  الدوليــة  الفضــاء 
ال  لكنــه  الطبيعيــة،  المســتويات 
الطاقــم  علــى  خطــر  أي  يمثــل 

الروسي األميركي بالمحطة.
الروســية  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عــن ســيرجي كريكاليــف، المديــر 
التنفيــذي لروسكوســموس، قوله: 
إن التسرب ُرصد في قطاع واحد 

بوحدة الخدمة.
مــن  المكــون  الطاقــم  ويعتــزم 
كريــس  األميركــي  الفضــاء  رائــد 
الفضــاء  ورائــدي  كاســيدي، 
إيفانيشــين  أناتولــي  الروســيين 
التســرب  إيقــاف  فاغنــر  وإيفــان 
فــي األيــام المقبلة، وفــق ما نقلت 

“رويترز”.

تسرب للهواء 
بمحطة الفضاء 

الدولية
ألقــت الســلطات القبــض علــى أب رمــى 
فــي  ذهنيــة  إعاقــة  يعانــي  الــذي  ابنــه 
محاولــة  فــي  الصيــن،  جنوبــي  البحــر، 

للحصول على أموال التأمين.
وحاول األب فــي البداية إنكار الواقعة، 
لكــن كاميــرات المراقبــة أظهرتــه وهــو 
يدفــع ابنــه البالغ من العمر 38 عاًما نحو 
البحــر فــي إقليم هاينــان، يــوم االثنين، 
حيــث لقــي الشــاب مصرعه غرقــا وعثر 

على جثمانه الحًقا.
وقــدم األب الــذي عــرف باســم يانغ )68 
أن  فيــه  يدعــي  للشــرطة،  باًغــا  عامــا( 
ابنه ســقط عن طريــق الخطأ في البحر، 
فــي  بالواقعــة  اعتــرف  لكنــه  واختفــى. 
وقــت الحــق، بعد أن كشــفت الكاميرات 
“كان  ابنــه  إن  وقــال  الواقعــة،  حقيقــة 
يشــكل عبئا ثقيا على األسرة”، وفق ما 

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

نصيحــة  األطعمــة  فــي  خبيــر  قــدم 
جديدة تشير إلى أن استخدام الماء 
المغلــي في صنع الشــاي هو “خرافة” 

تجعل مذاقه مثل “ماء الملفوف”.
 وادعى خبير األطعمة والمشــروبات 
المحترف مارتن إيسارك في حديث 
لصحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة، 
أنــه ال ينبغي اســتخدام الماء المغلي 
إلعــداد الشــاي، قائــا: “حــان الوقــت 
المــاء  اســتخدام  أســطورة  لفضــح 

أفضــل  أن  إلــى  مشــيًرا  المغلــي”، 
طريقــة لصنع المشــروب الشــائع، هو 

ترك الماء يبرد إلى 80 درجة.
ويتعلــق األمر بكيفية تفاعل أوراق 
الشــاي مع درجة الحــرارة. كما قال 
المغلــي  المــاء  إن  حيــث  إيســارك، 
إلــى درجــة 100 “ســيقتل الفــروق 
الدقيقــة المرغوبــة فــي الشــاي” مــا 
يترك “نكهة قوية”، ويمكن أن يؤثر 

أيًضا على لونه. 

أب يغرق ابنه المعاق طمًعا في أموال التأمين

خبير يؤكد أننا نحضر الشاي بطريقة خاطئة

أشخاص يرتدون أقنعة الوجه يزورون متحف 
ريجكس في العاصمة الهولندية، أمستردام )أف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكثــر  مــن  الســائلة  الميــاه  تعتبــر 
للحيــاة  بالنســبة  أهميــة  األمــور 
وأكثرهــا حيويــة بالنســبة لعلمــاء 
البيولوجيــا، حيــث يشــكل وجــود 
نقطــة  كوكــب  أي  علــى  الميــاه 
فاصلة إلمكانية وجود حياة على 

سطحه من عدمها.
وخــال مســيرة البحــث المضنــي 
الكوكــب  علــى  للحيــاة  آثــار  عــن 
 3 اكتشــاف  تأكيــد  تــم  األحمــر 
بحيرات باطنية على المريخ، لكن 
العلماء أكدوا اليوم، وجود بحيرة 
رابعــة على ســطح كوكــب المريخ 
بعد سنوات من البحث والتقصي. 
البحيــرات  أن  العلمــاء  ويتوقــع 
المكتشفة شديدة الملوحة، ما قد 
يجعــل من الصعب علــى أي حياة 

ميكروبية أن تعيش فيها.

الصــور  أن  أميركيــون،  علمــاء  اكتشــف 
التفصيليــة تعيق األطفال الذين أعمارهم 
6 - 8 ســنوات مــن التركيــز علــى النــص 
وفهمه. وتشــير صحيفة “ديلي ميل”، إلى 
أن الخبــراء توصلوا إلى اســتنتاج مفاده، 
كانــت  إذا  )وخاصــة  الملونــة  الصــور  أن 
كثيــرة( التــي تهــدف إلــى تحفيــز القــراء 
المبتدئين، غالبا ما يكون تاثيرها عكسيا، 

ألنها تشتت انتباه الطفل.
فمثا، تشير آنا فيشر من جامعة كارنيغي 
ميلــون في بنســلفانيا، إلــى أنها طلبت مع 
زمائهــا مــن البالغيــن اختيــار الصــور غير 
فــي  المنشــور  المعنــى  لفهــم  الضروريــة 
كتــاب لألطفــال. وبعــد إزالــة الصــور مــن 
النصــف الثانــي من النص، أعطــي الكتاب 
ألطفــال أعمارهــم 6 - 8 ســنوات، واتضح 
مــن متابعتهــم باســتخدام جهــاز متابعــة 
الكتــاب  لجــزء  قراءتهــم  عنــد  النظــرات، 

المحذوفة منه الصور.

اكتشاف بحيرة 
رابعة على كوكب 

المريخ

كثرة الصور 
التفصيلية تمنع 

األطفال من فهم النص
مأســاوية،  لواقعــة  حزينــة  نهايــة  فــي 
المستشــفى،  فــي  هنديــة  شــابة  توفيــت، 
أســابيع الغتصــاب  قبــل  تعرضــت  بعدمــا 
جماعــي، فــي واقعــة أشــعلت احتجاجات 
وأثارت انتقادات المعارضة التي قالت “إن 
الحادث يعكس الفشل في حماية النساء”. 
وجاء الهجوم عقب سلسلة جرائم مروعة 
ضــد النســاء في الهنــد، ما أعطــى انطباعا 
بأنها أحد أســوأ األماكن في العالم بالنسبة 
للمــرأة، وفــق مــا نقلــت “رويتــرز”. وتشــير 

أحــدث البيانــات الحكوميــة، التــي ُنشــرت 
في يناير، إلى أن الســلطات الهندية كانت 
تتلقــى فــي العــام 2018 باغا عــن تعرض 
امــرأة لحادث اغتصــاب كل 15 دقيقة في 

المتوسط.
وقالــت بريانــكا غانــدي فــادرا القياديــة 
علــى  المعــارض  المؤتمــر  حــزب  فــي 
تويتــر “هذا ما يترتــب على عدم توفير 
الحمايــة للنســاء. المجرمــون يرتكبــون 

جرائمهم علنا”.

نهاية مأساوية لضحية االغتصاب الجماعي بالهند

عارضة أزياء من ابتكار كينزو أثناء أسبوع الموضة في باريس )أ ف ب( وقالت السلطات “إن الضحية البالغة من العمر 19 عاما، هوجمت يوم 14 سبتمبر في حقل 
بالقرب من منزلها في منطقة هاتراس التي تبعد 100 كيلومتر عن دلهي”.

عثــر  بالمعجــزة،  أشــبه  واقعــة  فــي 
فــوق  طافيــة  امــرأة  علــى  صيــاد 
الميــاه وســط البحــر قبالــة ســواحل 
مــن  بعــد عاميــن  كولومبيــا، وذلــك 
هــذه  الصيــاد  ووثــق  اختفائهــا. 
اللحظــة بمقطع فيديو فريد، يرصد 
مــن  المــرأة حتــى خروجهــا  ظهــور 

البحر سالمة.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  ونقلــت 
إعاميــة  تقاريــر  عــن  البريطانيــة 
محليــة، أن المــرأة فقــدت االتصــال 
بأســرتها منــذ عاميــن، ولــم تــرد أي 
وجودهــا،  مــكان  حــول  معلومــات 
حتى جرى العثور عليها يوم السبت 
مدينــة  ســواحل  قــرب  الماضــي 

بويرتو كولومبيا في أتانتيكو.
وكان الصيــاد روالندو فيســبال أول 

المــرأة تطفــو فــوق  شــخص يلمــح 
البحــر فــي حالة ضعف شــديدة، مع 
درجــة  انخفــاض  عامــات  وجــود 
قضــت  بعدمــا  جســمها،  حــرارة 

ساعات طويلة في المياه.
وُيظهر الفيديو اللحظة التي يقترب 
فيهــا فيســبال وصديقــه مــن المرأة 
تقريبــا  تســتجيب  ال  التــي  العائمــة 
اإلســبانية  باللغتيــن  لنداءاتهمــا 
اقتربــا  وهلــة،  وبعــد  واإلنجليزيــة، 

منها وحملها فيسبال إلى القارب.
إعــام  لوســائل  المــرأة  وصرحــت 
محليــة أنها حاولت أن تنتحر برمي 
نفســها في البحر، بعدما قضت أزيد 
األســري  العنــف  مــن  عامــا   20 مــن 
على يد زوجها الســابق”، األمر الذي 
جعلها تقرر االختفاء بصفة نهائية.

العثور على امرأة حّية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

دوقــة  مــاركل،  ميغــان  خســرت 
فــي  جولــة  أحــدث  ساســكس، 
دعــوى انتهــاك الخصوصية التي 
شــعبية  صحيفــة  ضــد  أقامتهــا 
العليــا  المحكمــة  قضــت  بعدمــا 
بوســع  أن  الثاثــاء،  البريطانيــة، 
الصحيفــة تعديــل القضيــة بضــم 
تفاصيل من ســيرة ذاتية ُنشــرت 

أخيــرا إلــى أوراق الدعــوى. وتقاضــي ميغــان، زوجــة األميــر هــاري، حفيــد الملكــة 
إليزابيــث، دار نشــر “أسوشــيتد نيوز بيبرز” بشــأن مقاالت ُنشــرت العــام الماضي في 
صحيفــة “ميــل أون صنــداي” شــملت أجزاء من خطــاب بخط اليد أرســلته إلى أبيها 
توماس ماركل، البعيد عنها، في أغســطس 2018. وقبل بدء المحاكمة العام المقبل 
طلبــت صحيفــة “ميــل” اإلذن بتعديــل القضيــة بحجــة أن ميغــان وهــاري تعاونا في 

إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان )العثور على الحرية( ُنشرت في أغسطس.
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