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سمو الشيخ عيسى بن علي توج الفريق نيابة عن سمو رئيس الوزراء

“األهلي” بطال لكأس خليفة بن سلمان للسلة

أنـــاب رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، لتتويج 
الفائزين في النسخة الرابعة من كأس 
خليفة بن ســـلمان لكرة الســـلة، والتي 
حقـــق لقبهـــا فريق النـــادي األهلي بعد 
فـــوزه علـــى فريـــق المنامـــة بنتيجـــة 
)91/  99( في المباراة النهائية للكأس. 

وقـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة بتتويج الفريق 
األهلـــي بـــكأس البطولـــة والميداليات 
الذهبية، كما قام ســـموه بتقليد العبي 

فريق المنامة بالميداليات الفضية.
 سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج نادي االهلي بطال لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

رحـــب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيـــس اللجنة الوطنية 
لمكافحة االتجار باألشـــخاص أســـامة العبسي بإسناد األمانة العامة الدائمة 
للمنتدى الحكومي لمكافحة االتجار باألشـــخاص بمنطقة الشـــرق األوســـط 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، مؤًكـــدا أن المملكة تتشـــرف بـــأن تكـــون أمانة عامة 

داعمة لدولة رئاسة المنتدى السنوي. 
 جـــاء ذلك في الـــدورة الثانية للمنتدى التي عقدت برئاســـة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في الفترة من 19 – 20 أكتوبر الجاري.

البحرين أميًنا عاًما دائًما لمنتدى 
مكافحة االتجار باألشخاص

)06(
)12 و 13(

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
األميركيـــة  اإلدارة  بقـــرار  البحريـــن 
رفع اســـم الســـودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب، مؤكدة أنها خطوة 
المقـــدرة  الجهـــود  تدعـــم  إيجابيـــة 
للحكومـــة االنتقاليـــة فـــي جمهورية 
فـــي  وتصـــب  الشـــقيقة  الســـودان 
صالـــح تعزيز األمن واالســـتقرار في 

أراضيها.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 

للمســـاعي  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــر 
الواليـــات  تبذلهـــا  التـــي  الحميـــدة 
المتحـــدة األمريكيـــة من أجـــل فتح 
مـــع  العالقـــات  فـــي  جديـــدة  آفـــاق 
جمهورية الســـودان، مؤكدة مساندة 
مملكة البحرين لجمهورية الســـودان 
فـــي كل  الشـــقيقة، ووقوفهـــا معهـــا 
الخطـــوات التـــي مـــن شـــأنها تحقيق 
تطلعات الشـــعب الســـوداني الشقيق 

في التنمية واالزدهار.

ترحيب برفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب حلول إسكانية عاجلة 
لـ 220 حالة إنسانية

المنامة - وزارة اإلسكان

قالـــت وزارة اإلســـكان إن »»لجنـــة اإلســـكان« المخولـــة بمناقشـــة 
الطلبات اإلســـكانية للحاالت اإلنســـانية والعاجلة قامت بمناقشة 
312 حالـــة مدرجـــة على قوائم اللجنة فـــي الربع الثالث من العام 
الجاري، مفيدة بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية 
عاجلـــة لـ 220 حالة إنســـانية بعد دراســـة كل جوانـــب الحالة من 
تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية 

)٠٤(لكل طلب على حدة.

06071014

“ADQ” تستثمر مليار دوالر في “لولو”رواية جديدة للزميل أحمد جمعةتحذير من “احتجاجات كبيرة” بإيرانالحكومة تشيد بأداء بنك األسرةتشكيل نيابة االتجار باألشخاص
صرح رئيس النيابة بالنيابة  «

الكلية ورئيس نيابة اإلتجار 
باألشخاص علي الشويخ بأن 

النائب العام وبناء على القرار 
الصادر بإنشاء نيابة االتجار 

باألشخاص أصدر قراراً بتشكيل 
نيابة االتجار باألشخاص.

أشاد مجلس الوزراء في االجتماع  «
االعتيادي األسبوعي المنعقد 

االثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 
بأداء بنك األسرة ومساهمته في 
دعم األسر ذات الدخل المحدود 

وكذلك أصحاب المشاريع 
الصغيرة.

حذرت صحف إيرانية يديرها  «
النظام من “احتجاجات كبيرة” 

و”اضطرابات” بسبب األزمات 
االقتصادية واالجتماعية وطريقة 
تعامله مع أزمة كورونا إلى جانب 

سوء اإلدارة. 

صدر للزميل الكاتب واألديب  «
أحمد جمعة رواية جديدة بعنوان 

“القرنفل التبريزي-أبو العالء 
المعري” عن دار الفارابي بيروت.

وتقع الرواية في 646 صفحة 
حجم الوسط.

أبرمت القابضة “ADQ”، إحدى  «
أكبر الشركات القابضة في 
المنطقة وتغطي قطاعات 
رئيسة ضمن اقتصاد إمارة 

أبوظبي، اتفاقية غير ملزمة 
مع لولو العالمية القابضة  )LIHL( وتدفع االتفاقية نحو المزيد من 

التوسع االستثماري في مصر، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دوالر.

المنامة -بنا

قال الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصالت 
واالتصاالت الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة إن 
إقامة عالقات دبلوماســـية بين مملكة البحرين 
وإســـرائيل تتماشـــى مع توّجهـــات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة لنشر ثقافة السالم في العالم، وتطلعات 

المملكـــة لمزيـــد مـــن االســـتقرار واالزدهـــار في 
الشرق األوســـط. وأوضح في تصريح صحفي 
أنـــه بعـــد توقيـــع مذكـــرات التفاهم المشـــتركة، 
سيبدأ التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل 
قريبًا، وهو تعاون ســـيكون له مردود اقتصادي 

إيجابي خالل الفترة المقبلة.

بدء التبادل البريدي مع إسرائيل قريًبا “النواب:”: سداد قروض المعسرين وذوي الدخل المحدود

وافق مجلس النواب على مقترح بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة وجدية 
بشأن تحمل سداد قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمعسرين.

وقال النائب محمد بو حمود إنه ال يخلو بيت إال ويســـتظل بشـــبح القروض، التي 
تنهـــش فـــي المواطـــن بشـــكل مخيف، ولعلهـــا تختلف مـــن بيت آلخر، بقـــدر تحمل 
مواطـــن آلخـــر. ودعا النائب خالد بوعنق إلى شـــراء الحكومة أرباح البنوك، واصفًا 

)05(ذلك بــ “أضعف اإليمان”.

)07(

4 طبيبات يحظين بشرف الفوز بجائزة خليفة بن سلمان
سمو رئيس الوزراء: نقدر لألطباء في الصفوف األمامية مساعيهم في التصدي للجائحة

)02 و ٠٣(

إبراهيم النهام وبدور المالكي وسيدعلي المحافظة

علي الفردان

علي مجيد

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه أجري 
أمس عدد من التحديثات على الصفحة 
والتطبيقـــات،  باألنشـــطة  الخاصـــة 
وبإمـــكان األبنـــاء الطلبة االســـتفادة من 

جميع الخدمات على البوابة التعليمية.

البوابة التعليمية 
متاحة للجميع بعد 

إجراء تحديثات

أكـــد مســـؤولون فـــي وزارة الصناعـــة 
يحـــق  ال  أنـــه  والســـياحة،  والتجـــارة 
والخيريـــة  االجتماعيـــة  للجمعيـــات 
تأسيس شـــركات تجارية غير هادفة 

للربح.

ال يحق للجمعيات 
تأسيس شركات 

“غير ربحية”
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بمناســـبة اإلعـــالن عـــن الفائزين “بجائـــزة خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي”، هنأ رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، األطبـــاء الحائزيـــن الجائزة في 
فئتيهـــا األولـــى والثانيـــة، معربـــا ســـموه عـــن فخره 
واعتـــزازه باإلنجـــازات المشـــرفة التـــي يحققونهـــا 
فـــي مجـــاالت البحث العلمـــي وما يتمتعـــون به من 
إخالص وتفان في أداء الرسالة النبيلة لمهنة الطب 

في خدمة المجتمع.
وأكـــد ســـموه أن البحـــث العلمـــي هـــو عمـــاد التطور 
والرقي في المجتمعـــات المتحضرة، وأن الحكومة 
تحـــرص باســـتمرار على دعـــم الجهـــود البحثية في 

المجاالت العلمية كافة، وخاصة في المجال ال
الجائـــزة  بهـــذه  األطبـــاء  تكريـــم  أن  ســـموه  وأكـــد 
اإلنســـاني  للعطـــاء  تقديـــر  هـــو  بهـــم،  واالحتفـــاء 
واإلســـهامات الكبيـــرة التي يواصلـــون تقديمها في 
خدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي نهضـــة الوطـــن 

وتقدمه. وجدد ســـموه الشكر والتقدير إلى األطباء 
العامليـــن في الصفـــوف األماميـــة لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا المستجد مشيدا سموه بما يقومون 
به من جهود مخلصة ونبيلة للتصدي لهذه الجائحة 

حفاظًا على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وفـــي المؤتمـــر الـــذي عقد بحضـــور وزيـــرة الصحة 
رئيســـة لجنـــة االختيـــار فائقـــة الصالـــح، ورئيـــس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي خالـــد العوهلـــي ورئيـــس 
الكليـــة الملكية االيرلندية للجراحين ســـمير العتوم 
أعضـــاء اللجنـــة، تـــم اإلعـــالن عـــن الحاصليـــن على 
الجائـــزة عـــن فئتها األولـــى: “االبتـــكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي”، حيث جاءت 
في المرتبة األولى جميلة محمد السلمان استشاري 
أول األمـــراض المعديـــة وطـــب الشـــيخوخة وطب 
الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، وفـــي المرتبة 
الثانيـــة والثانيـــة مكـــرر فقد جاءت كل مـــن غفران 
جاســـم استشاري طبيب أســـرة وأستاذ مشارك في 
طـــب األســـرة فـــي الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 

البحرين وتعمل في مستشفى الملك حمد الجامعي 
والمستشـــفى الملكي للنساء واألطفال ومستشفى 

الســـالم، ونجـــاة أبوالفتح طبيـــب عائلة ومديرة 
إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة. فيما 

تـــم منـــح الجائـــزة عـــن فئتهـــا الثانيـــة 
“الوفـــاء والعطـــاء الممتـــد”، لطبيب 

عائلـــة والوكيل المســـاعد للصحة 
مريـــم  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة 
لجهودهـــا  تقديـــرًا  الهاجـــري، 
ووفاًء لعطاءاتها التي امتدت 
أكثر مـــن 30 عاًما في القطاع 

ومؤسســـات  الحكومـــي 
إلـــى  المدنـــي،  المجتمـــع 
بإنجـــاز  قيامهـــا  جانـــب 
عـــززت  صحيـــة  برامـــج 
الصحـــة العامة في مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا



المنامة- بنا

بمناســبة اإلعــان عــن الفائزيــن “بجائزة خليفــة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني” هنأ 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، األطباء الحائزين 
علــى الجائــزة فــي فئتيهــا األولــى والثانيــة، معربــا ســموه عــن فخــره واعتــزازه باإلنجــازات 
المشــرفة التي يحققونها في مجاالت البحث العلمي وما يتمتعون به من إخاص وتفان في 

أداء الرسالة النبيلة لمهنة الطب في خدمة المجتمع.

كمـــا هنأ ســـموه وكيـــل ديـــوان ســـموه رئيس 
األمانـــة العامـــة للجائـــزة الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل خليفة، على إدارته للجائزة، ونجاح 
جهـــوده المتميزة في تنظيم أعمـــال الجائزة، 
مشـــيدا سموه بما تميزت به األمانة من حسن 

اإلدارة والكفاءة التنظيمية العالية.
وأشـــاد سموه بما شهدته الجائزة من منافسة 
وتقديـــم  المشـــاركة  علـــى  واســـع  وإقبـــال 
البحوث والدراسات العلمية من جانب أطباء 
وطبيبـــات البحريـــن، والتـــي اتســـمت بالفكـــر 
اإلبداعـــي وعمق المعرفة العلمية، تأكيدا على 
مـــا يتمتـــع بـــه أبنـــاء المملكـــة مـــن إدراك واع 
ألهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم في 

كافة المجاالت.
وأكد سموه أن البحث العلمي هو عماد التطور 
وأن  المتحضـــرة،  المجتمعـــات  فـــي  والرقـــي 
الحكومة تحرص باستمرار على دعم الجهود 
البحثيـــة في المجاالت العلمية كافة، وخاصة 
فـــي المجـــال الطبـــي، لمـــا لـــه مـــن أهميـــة في 
االرتقاء بمســـتوى وجودة الخدمات المقدمة، 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن تكريـــم المتميزين من 
أبنـــاء المملكة فـــي قطاعات العمـــل المختلفة 
أسهم بشكل ملحوظ في تنمية روح المنافسة 

وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الفوز المســـتحق الذي 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة فـــي نيـــل الجائزة 
بفئتيهـــا األولـــى والثانية، يعكـــس تميز المرأة 
البحرينيـــة ودورها الرائد فـــي القطاع الطبي 
وغيره من المياديـــن األخرى، ويضاف إلى ما 
حققته من مكتســـبات ومنجـــزات في ظل ما 
تحظـــى به من رعاية من قبل حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ملك مملكـــة البحرين حفظـــه هللا ورعاه، وما 
توليه الحكومة من اهتمام بتعزيز دور المرأة 

كشريك فاعل في مسيرة البناء والتطوير.
وقـــال ســـموه “إننـــا حرصنـــا مـــن خـــالل هذه 
الجائزة أن نؤكد تقديرنا الكبير ألبنائنا وبناتنا 
أطبـــاء وطبيبـــات البحرين، الذين يجســـدون 
البحرينيـــة  للشـــخصية  األصيـــل  المعـــدن 
المتفـــردة فـــي عطائهـــا وتضحياتهـــا من أجل 
الوطـــن”. وأضـــاف ســـموه “أن إبـــراز النمـــاذج 
المشـــرفة في البحث العلمـــي الطبي يعزز من 
كفـــاءة واســـتدامة الخدمـــات المقدمـــة فـــي 
القطاع الصحي، ويســـهم فـــي تحفيز األطباء 
لمواصلـــة العطاء والجهد”، متمنيًا ســـموه لهم 

مزيدًا من النجاح والتوفيق. 

وأكد ســـموه أن تكريم األطبـــاء بهذه الجائزة 
واالحتفـــاء بهم، هـــو تقدير للعطاء اإلنســـاني 
واإلســـهامات الكبيرة التي يواصلون تقديمها 
فـــي خدمـــة المجتمع والمســـاهمة فـــي نهضة 
الوطن وتقدمه. وجدد سموه الشكر والتقدير 

إلـــى األطباء العاملين فـــي الصفوف األمامية 
لمواجهـــة جائحـــة فيروس كورونا المســـتجد 
مشـــيدا ســـموه بمـــا يقومـــون بـــه مـــن جهـــود 
مخلصة ونبيلة للتصدي لهذه الجائحة حفاظًا 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

ــئ الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة ســـمـــوه لــلــطــبــيــب الــبــحــريــنــي ــن ــه رئـــيـــس الــــــــوزراء ي

حريصون على دعم الجهود البحثية في المجاالت العلمية

تكريم المتميزين من أبناء 
المملكة أسهم في 
تنمية روح المنافسة

نقدر لألطباء في الصفوف 
األمامية مساعيهم في 

التصدي للجائحة

البحث العلمي عماد 
التطور والرقي في 

المجتمعات المتحضرة

تعزيز كفاءة واستدامة 
الخدمات المقدمة 

في القطاع الصحي

تكريم األطباء يعكس 
تقديرا إلسهاماتهم 
في خدمة المجتمع

القاسم: “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني” حققت أهدافها
أكــدت رئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينية غادة القاســم أن “جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني” حققت 
أهدافهــا منــذ دورتهــا األولــى التــي ُأعلــن عن نتائجهــا )امس الثاثــاء( وذلك بعد أن حظيــت بدعم كبير من رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، مؤكــدة أن رؤية ســموه الســديدة وضعت هــذه الجائزة على 
مســارها الصحيــح وجعلــت منهــا نموذجــا يحتــذى فــي مجال تقديــر األطبــاء البحرينيين وتحفيزهــم على بــذل المزيد من 
الجهد والعطاء، وتشجيع روح التنافسية بنهم في مجاالت البحث العاجي والسريري والطبي واالبتكار وخدمة المجتمع 

وتنميته، واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة في مملكة البحرين.

وقالت فـــي تصريح لها بهذه المناســـبة 
“ال نبالغ إذا قلنا إن رئيس الوزراء  دعم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة  لنا فـــي جمعية 
األطبـــاء، وللطبيـــب البحرينـــي بشـــكل 

عـــام، فـــاق كل توقعاتنـــا، هـــذا الدعـــم 
الـــذي كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تحقيـــق 
والفعاليـــات  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
والنجاحـــات، وتحقيق أهداف الجمعية 
فـــي خدمـــة أبناء البحرين مـــن األطباء 

الشرفاء المخلصين لقيادتهم ووطنهم، 
وشـــرف  قســـمهم  علـــى  والمحافظيـــن 
مهنتهم”. على صعيد آخر أعربت القاسم 
عن تهنئـــة جمعيـــة األطبـــاء البحرينية 
للفائزيـــن بالفئة األولى من هذه الجائزة 

“جائـــزة االبتـــكار واإلبـــداع فـــي البحث 
وهـــم  والطبـــي”  والســـريري  العالجـــي 
بالتسلســـل الدكتـــورة جميلـــة الســـلمان 
والدكتـــورة غفـــران جاســـم والدكتـــورة 
نجـــاة أبـــو الفتح، إضافة إلـــى الدكتورة 
مريم الهاجري التي فازت بالفئة الثانية 
والعطـــاء  الوفـــاء  “فئـــة  الجائـــزة  مـــن 
الممتد”. وقالت رئيسة الجمعية إن هذه 
الجائـــزة تأتـــي فـــي وقت دقيـــق للغاية 
يبـــذل فيه األطبـــاء والكـــوادر الصحية 
جهـــودا كبيـــرة من أجـــل الحفـــاظ على 
صحة المجتمـــع، وأضافت أن االحتفاء 
بالطبيـــب البحرينـــي فـــي هـــذا الوقـــت 

بالذات يحمل أبعادا ومضامين خاصة، 
الصفـــوف  فـــي  األطبـــاء  يقـــف  حيـــث 
األماميـــة في مواجهة جائحة فايروس 
كورونـــا “كوفيـــد19”، ويعملـــون بتفـــان 
وإخـــالص منقطـــع النظيـــر ويبتعـــدون 
عن أســـرهم لفترات طويلة، ويعرضون 
نفســـهم للخطر، بغية حماية المواطنين 
والمقيميـــن في مملكة البحرين من هذا 
الفايـــروس. وفـــي الســـياق ذاتـــه لفتت 
القاسم إلى أن فوز أربع طبيبات بجائزة 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطيـــب 
البحرينـــي إنمـــا يـــدل علـــى أن حضـــور 
المـــرأة البحرينية في القطـــاع الصحي 

والطبـــي ليـــس عديدا فقـــط، بل نوعي، 
حيث تحضـــر الطبيبـــة البحرينية بقوة 
فـــي جميع مفاصل العمـــل الطبي وعلى 
مختلف المســـتويات. وأكدت الدكتورة 
لت مناسبة مهمة  القاســـم أن الجائزة مثَّ
مـــن أجـــل التعريـــف بالكفـــاءات الطبية 
فـــي  الســـمعة الطيبـــة  البحرينيـــة ذات 
البحريـــن والمنطقـــة والعالـــم، وتعزيـــز 
ثقـــة المرضـــى والمراجعيـــن بإمكانيات 
وقـــدرات الطبيـــب البحرينـــي، إضافـــة 
إلى تعزيز الشـــراكة مع وســـائل اإلعالم 
إلبـــراز الـــدور الرائد والمشـــرف للطبيب 

البحريني.

المنامة - جمعية األطباء البحرينية

األربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع األول 1442 - العدد 4390

البحرين تعزي السعودية بوفاة نواف بن سعد

بعـــث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، وولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 

تعزيـــة ومواســـاة إلى عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم ومواســـاتهم 
في وفاة صاحب السمو الملكي األمير نواف بن سعد بن 
سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا، سائلين المولى 
جـــل وعال أن يتغمده بواســـع رحمتـــه ورضوانه ويدخله 
فســـيح جناته وأن يلهـــم العائلة المالكـــة الكريمة جميل 

الصبر وحســـن العـــزاء. كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
برقيتي تعزية ومواســـاة مماثلتيـــن إلى ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكـــة العربية 
السعودية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

تغطية - المكتب اإلعالمي

أعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب عن سعادته 
بفوز فريـــق البحرين مكالرين للدراجات 
الهوائيـــة بالمركز األول في ســـباق ســـان 
دانييلـــي ديـــل فريولـــي فـــي إيطاليا عبر 
خـــالل  تراتنيـــك  يـــان  المتألـــق  الـــدراج 
الجولـــة 16 وتســـتمر حتـــى الجولـــة 21، 
إضافـــة إلى حصول دراج فريق البحرين 
مكالريـــن أنريكو علـــى المركز الثالث في 

السباق.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن فوز فريـــق البحرين مكالرين 
للدراجـــات الهوائيـــة بالمركـــز األول دليل 
على اإلمكانيات العالية والتألق المستمر 
للفريق في المشـــاركات الخارجية والتي 
تهـــدف إلـــى الترويـــج لمملكـــة البحريـــن 

وتواجـــد المملكة في مختلـــف الفعاليات 
الفريـــق  الكبـــرى، وتأكيـــد علـــى جـــدارة 
البحريني في السباقات العالمية الكبرى.

وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن الفـــوز بالمركـــز األول خـــالل 

الجولة 16 من ســـباق ســـان دانييلي ديل 
فريولـــي اإليطالي ســـيكون دافًعـــا كبيرا 
للفريـــق بمواصلة التألق في المشـــاركات 
القادمة، وهو ما نهدف ونسعى إليه على 
الـــدوام بـــأن يكـــون الفريـــق فـــي المراكز 
األولى دائمًا. وأضاف ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة أن الفريق يســـير وفق 
الخطـــة التـــي وضعهـــا الجهازيـــن الفنـــي 
واإلداري والهادفـــة إلـــى مواصلـــة التألق 
وحصـــد اإلنجـــازات باســـم المملكـــة فـــي 
مختلـــف المشـــاركات، مبينـــًا ســـموه إلى 
أن فريـــق البحريـــن مكالريـــن للدراجات 
االنتصـــارات  حصـــد  يواصـــل  الهوائيـــة 
وااللقـــاب في ميادين الدراجات الهوائية 
رافعـــا اســـم وعلـــم مملكـــة البحريـــن في 
العديـــد مـــن المحافـــل الدوليـــة، متمنيـــًا 
ســـموه للفريـــق دوام التوفيـــق والنجـــاح 

في المشاركات القادمة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يشيد بفوز البحرين مكالرين
الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وجـــه 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
رئيـــس  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة 
“اســـتجابة” بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، إلى التنســـيق مـــع وزارة التربية 
والتعليم إلعداد خطـــة لتطوير الرياضة 
المدرســـية.  ورحب سموه بالجهود التي 
يبذلهـــا أعضـــاء اللجنة عبر التنســـيق مع 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة، مـــن 
أجـــل تنفيـــذ توصيات وخطـــط وبرامج 
اللجنة، بمـــا يتوافق مع توجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب، مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، والتي 

تســـهم فـــي مزيـــد مـــن الرفعـــة والتقدم 
لقطاع الشباب والرياضة. 

وأثنـــاء االجتماعـــات، اطلع ســـموه على 
مناقشـــتها،  تمـــت  التـــي  الموضوعـــات 
والتـــي اتخـــذت فيهـــا اللجنـــة عـــددا من 

القرارات التالية:
أوال: اعتماد المستشفى الجامعي للطب 
الرياضـــي الجهـــة المســـئولة عـــن الطـــب 

الرياضي في المملكة. 
ثانيا: التنســـيق والتعـــاون بين الوزارات 
المعنيـــة لرفـــع مخطط متكامـــل يوضح 
توزيـــع المنشـــآت الرياضية والمدرســـية 

الجديدة. 
ثالثا: التنســـيق مع وزارة التربية التعليم 
إلعداد خطة لتطوير الرياضة المدرسية. 
رابعـــا: اخـــذ موافقـــة اللجنة التنســـيقية 
البروتوكـــول  علـــى  الطبـــي  والفريـــق 

 .”Antigen Test“ المقترح
خامســـا: تقديم التصـــور النهائي للدوري 

المفتوح.
سادســـا: ســـموه يوجـــه بالتواصـــل مـــع 
الجهـــات المعنية لتنظيـــم فعالية عربات 

الطعام.

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يوجه لتطوير الرياضة المدرسية



عقد أمس في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤتمر صحافي لإلعالن عن أسماء األطباء الحائزين على “جائزة خليفة بن سلمان 
آل خليفــة للطبيــب البحرينــي” فــي نســختها األولــى وقيمتهــا 200 ألف دوالر، والتــي جاءت بمبادرة كريمــة من رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، تقديًرا من ســموه للكوادر الطبية وعطاءاتهم وتحفيًزا لروح التنافســية بين األطباء في مجاالت 
البحــث العالجــي والســريري والطبــي، بعــد أن قدمت لجنة االختيار اســماء الفائزين الى االمانة العامة للجائزة برئاســة وكيل ديوان صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة.

وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس أمانـــة الجائـــزة 
الشـــيخ محمد بن راشـــد بن خليفة آل خليفة عن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء، على اهتمام ســـمّوه الدائم 
وحرصـــه على إبـــراز جهود الكـــوادر الوطنية في 
كافـــة القطاعات، مشـــيدا بمبادرة ســـموه إلطالق 
“جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
البحرينـــي” الهادفـــة لتســـليط الضـــوء علـــى فئـــة 
األطبـــاء البحرينيين، تقديًرا لجهـــود وتضحيات 
هـــذه الفئـــة المهمـــة والفاعلة والتي تســـتحق كل 
الدعـــم والتقديـــر لدورهـــا المميـــز وجهودهـــا في 

خدمة المجتمع.
وعبـــر عـــن خالـــص التهانـــي للفائزيـــن بالجائـــزة 
بفئتيهـــا األولـــى والثانية، مشـــيًدا بمـــا قدموه من 
منجـــزات رائـــدة فـــي مجـــال البحـــث العلمي وما 
بذلـــوه مـــن جهـــود كبيـــرة وعطـــاء متواصـــل في 

القطاع الطبي.

نتاج مميز

اعتـــزازه وفخـــره  الجائـــزة  أمانـــة  رئيـــس  وأّكـــد 
بحجـــم ومســـتوى األبحـــاث العلميـــة التـــي تقّدم 
بهـــا أطباء وطبيبـــات مملكة البحريـــن في مجال 
االبتكار واإلبداع في البحث العالجي والسريري، 
وتناولـــت موضوعات حيوية ومهمـــة من ضمنها 
األبحـــاث الفائزة فـــي مجاالت مكافحـــة العدوى، 
والتدريب النظـــري والعملي للعاملين في القطاع 
الصحي، ومجال النهوض بجودة القطاع الصحي 
للســـكان، مشـــيًرا إلى أنهـــا تعتبر نتاًجا للمســـتوى 
العالـــي الذي يتمتـــع به الباحثـــون والباحثات في 

مملكة البحرين في المجال الطبي.
وأضاف أن الفئة الثانية من الجائزة والمخصصة 
لألطبـــاء الـــرّواد ممـــن لهـــم بصمـــة واضحـــة فـــي 
القطـــاع الصحي بمملكة البحرين، تســـتهدف في 
المقـــام األول التعبير عـــن التقدير والعرفان ألحد 
األطبـــاء ممـــن قدمـــوا خـــالل الســـنوات الماضية 
ومـــا زالـــوا نمـــاذَج حيـــة علـــى شـــخصية الطبيب 
البحرينـــي المتفانـــي والمحـــب لوطنـــه ولمهنتـــه، 
وهو ما وجدته لجنة االختيار متوافًقا مع صفات 

الطبيبة الفائزة بهذه الفئة من الجائزة.
وتوّجـــه الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد بـــن خليفة آل 
خليفة بخالص الشـــكر إلى أعضاء لجنة االختيار 
على عملهم المتواصل وتكريسهم للوقت والجهد 
بنيـــل  األحـــّق  المشـــاركات  تحديـــد  ســـبيل  فـــي 

الجائزة.
وفـــي المؤتمر الـــذي عقد بحضـــور وزيرة الصحة 
رئيســـة لجنـــة االختيـــار فائقـــة الصالـــح، ورئيس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي خالد العوهلـــي ورئيس 
الكلية الملكية االيرلندية للجراحين سمير العتوم 
أعضـــاء اللجنة، تـــم اإلعالن عـــن الحاصلين على 
الجائـــزة عن فئتها األولـــى: “االبتكار واإلبداع في 
البحث العالجي والسريري والطبي”، حيث جاءت 
فـــي المرتبـــة األولـــى جميلة الســـلمان استشـــاري 
أول األمـــراض المعدية وطب الشـــيخوخة وطب 
الباطنية بمجمع الســـلمانية الطبـــي، وفي المرتبة 
الثانيـــة والثانية مكـــرر فقد جاءت كل من غفران 
جاســـم استشـــاري طبيب أســـرة وأســـتاذ مشارك 
فـــي طب األســـرة في الكليـــة الملكيـــة للجراحين 
فـــي البحرين وتعمـــل في مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي والمستشـــفى الملكي للنســـاء واألطفال 
ومستشفى السالم، ونجاة أبوالفتح طبيب عائلة 

ومديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
فيمـــا تم منح الجائـــزة عن فئتها الثانيـــة “الوفاء 
والوكيـــل  عائلـــة  لطبيـــب  الممتـــد”،  والعطـــاء 
المســـاعد للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مريم 
الهاجري، تقديرًا لجهودها ووفاًء لعطاءاتها التي 
امتـــدت أكثـــر من 30 عاًما فـــي القطاع الحكومي 
ومؤسســـات المجتمع المدني، إلـــى جانب قيامها 
بإنجـــاز برامـــج صحية عززت الصحـــة العامة في 

مملكة البحرين.

عماد الوطن

وأعربـــت وزيرة الصحة عن أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير واالمتنان إلى سمو رئيس الوزراء على 
مبادرة ســـموه الكريمة بتخصيـــص جائزة تحمل 
اسم ســـموه للطبيب البحريني وعلى اعتماد يوم 
للطبيـــب البحريني، وهي المبادرة التي جســـدت 
ما يوليه سموه من رعاية ودعم واهتمام للكوادر 
الطبيـــة الوطنيـــة وفتحت أمامها المجال واســـعا 
نحو مزيد مـــن العطاء واالبـــداع والتنافس الذي 
يســـهم في تطويـــر القطاع الطبـــي والصحي في 
مملكـــة البحريـــن وبمـــا يخـــدم توجهـــات المملكة 
التنموية وترسيخ أســـس منظومة صحية فاعلة 

وذات جودة وكفاءة تشمل الجميع.
وقالـــت: “إن مبـــادرة ســـموه الرائـــدة خيـــر دليـــل 

وبرهان علـــى مدى إيمان ســـموه بضرورة تكريم 
فئـــة االطباء، الســـيما في هذه الظـــروف الراهنة، 
تقديرًا لهم على تضحياتهم في التصدي لفيروس 
كورونا المستجد، فأرسى سموه بذلك نهجًا غالًيا 
في الوفـــاء والتقدير لذوي العطاء، وهو ما يلقي 
علـــى االطباء وجميع المنتســـبين لـــوزارة الصحة 
مســـئولية مضاعفة في مواصلـــة العمل للوصول 
الى مـــا نرجوه للوطن من مكانـــة متميزة اقليمًيا 
ودولًيـــا في المجـــال الطبي والصحـــي.” وأعربت 
عن تشـــرفها اليوم باإلعالن عن الفائزين بمسابقة 
“جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
م بنســـختها األولـــى تزامًنا  البحرينـــي” والتي ُتَقدَّ
مـــع احتفاء المملكة بيوم الطبيـــب البحريني في 

أول أربعاء من نوفمبر من كل عام.
األطبـــاء  مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة  وأشـــادت 
لنيـــل  التنافـــس  فـــي  البحرينييـــن  والطبيبـــات 
مختلـــف  مـــن  المشـــهود  وتفاعلهـــم  الجائـــزة، 
المؤسســـات الطبيـــة بمملكة البحريـــن، بعد أن تم 
اإلعالن عـــن المبادرة الكريمـــة بدعم من صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تكريًمـــا لألطباء 
العالجـــي  البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 
والســـريري والطبـــي، وعرفاًنـــا بفضـــل مـــن امتـــد 

عطائهم في خدمة مملكتنا الغالية.
وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة عـــن خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات للطبيبـــات الالتـــي تقدمـــن وحققـــن 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى  العـــام،  هـــذا  الفـــوز 
االستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين مع دول 
العالـــم، نظرا لتفشـــي فيـــروس كورونـــا “كوفيد - 
19”، مؤكـــدة أن مملكة البحريـــن أثبتت تميًزا مع 
لجنـــة دولية الختيار الفائزات الالتي لهن بصمات 
الطـــب محليـــة ودوليـــة وتخطيـــن  فـــي مجـــال 
الحـــدود الجغرافيـــة وتميـــزن عالمًيا، بعـــد أن تم 
اختيارهـــن اســـتنادًا علـــى مجموعة من األســـس 

والمعايير العالمية في مجال التحكيم.
ونوهـــت إلـــى أن الجائـــزة ســـيكون لهـــا مـــردود 
إيجابـــي عظيما في االرتقاء بمســـتوى الخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ومنطقة الشـــرق 
األوســـط بأكملها، في ظل ما تحمله هذه المبادرة 
الكريمـــة مـــن لدن صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء الموقـــر، حفظـــه هللا، من أهـــداف نبيلة، 
وتنفيـــذ التوجيهات الســـديدة وتحقيق ما يتطلع 

إليه سموه.
ووجهت رسالة إلى كل من شارك في هذه الجائزة 
وتقدم لها ولم يحالفه الحظ بالفوز، قائلة: “شكًرا 

المبـــادرة  هـــذه  أثريتـــم  فلقـــد  لمشـــاركتكم  لكـــم 
الطيبـــة، وأثبتم بأن هناك كفاءات طبية بحرينية 
نفخـــر بهـــا جميًعـــا، وأود أن أشـــير إلـــى مـــا قالـــه 
الخبراء الدوليون عند قيامهم بتقييم المتقدمين 
للجائزة من أن )البحرين محظوظة للغاية بوجود 
مثل هـــؤالء األطباء الرائعيـــن، وكان من الصعب 
للغايـــة الفصل بينهم، فتهانينـــا للجميع، وكان من 
دواعـــي ســـرورنا أن نـــرى الطبيعـــة المتنوعـــة لما 

حققوه جميًعا... وقاموا بعمل ممتاز(”.
وأعربـــت عن تمنياتها لكل من تقدم لهذه الجائزة 
بحـــظ أوفـــر فـــي الســـنوات القادمـــة، وأضافـــت: 
“أقول للطبيبات الفائزات، بارك هللا لكم هذا الفوز 
الثمين، فقد حققتم المرام بعد جهد عظيم، فلكم 
جزيل الشكر على العطاء والبذل النبيل من أجل 
صحـــة وســـالمة مـــن يعيـــش علـــى أرض الوطن، 

ولكم عظيم التقدير واالمتنان”.
وتوجهت بالشـــكر لكل من ساهم في إنجاح هذه 
المســـابقة وتحقيق أهدافها سواء على المستوى 
الوطني واإلقليمي والعالمي، وقالت: “كل طبيب 
بحرينـــي يعـــد فائـــًزا.. حيـــث إنـــه ثـــروة بحريننا 
الغاليـــة، التي تفاخر بكوادرها الطبية.. هنيئا لكم 

يا عماد الوطن”.

الشعور بالفخر

مـــن جانبه، أعرب عضو اللجنة خالد العوهلي عن 
شـــكره وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء علـــى هـــذه الجائـــزة، مؤكـــدا أن اهتمـــام 
ســـموه بمجـــاالت التنمية لم تقتصـــر على الصحة 
فقـــط وإنمـــا شـــملت مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة 
مـــن تعليـــم وإســـكان وتنميـــة مســـتدامة، وهـــذه 
رؤيـــة قائد حكيـــم يعمل وينجـــز لمصلحة الوطن 

والمواطنين.
وقال: “إن رقي األمم ونهضتها يرتبط بما تحققه 
من إنجازات كبيرة فـــي مختلف القطاعات، وهو 
مـــا اهتم بـــه وركـــز عليه صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، مؤكدا أن مملكة البحرين مشهود 
لها على المســـتويين العربـــي والخليجي بالريادة 
في مجاالت التنمية البشـــرية والمســـتدامة، وهو 
مـــا تؤكده التقارير المتخصصة على المســـتويين 
االقليمـــي والدولـــي والتـــي تتبـــوأ فيهـــا البحرين 

مراتب متقدمة.
وأشـــاد بالبحوث المتميزة التي تقدم بها األطباء 
والطبيبـــات للجائـــزة، والتـــي تؤكـــد مـــا تمتـــع به 
مـــن  البحرينيـــة  الطبيبـــة  والكـــوادر  الكفـــاءات 

مســـتويات متميـــزة، وهو األمر الـــذي يؤكد أن ما 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن نهضة وتطـــور في 
مجـــال الطـــب والرعايـــة الصحيـــة والعالجية لم 
يكـــن وليد اليوم وبـــل تراكم لمســـيرة طويلة من 
العمل والبناء واالستثمار في المواطن البحريني، 
الســـيما األطبـــاء والذيـــن نالـــوا إشـــادة وإعجاب 

الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة.

تعزيز الصحة

من ناحيته، أعرب عضو اللجنة سمير العتوم عن 
بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء علـــى مبـــادرة ســـموه بتخصيـــص جائزة 
تحمـــل اســـمه لتكريـــم الطبيب البحرينـــي، وعلى 
مبـــادرة ســـموه باعتماد يـــوم الطبيـــب البحريني، 
وهو ما يؤكد عناية ودعم سموه للقطاع الصحي 

والطبي في المملكة.
وأعـــرب عن ســـعادته بما شـــهدته المنافســـة على 
الجائزة من مشـــاركة واســـعة النطاق من األطباء 
والطبيبـــات فـــي البحريـــن، مؤكـــدا اللجنة تشـــعر 
بالفخر بالمســـتويات المتميزة لألبحاث المشاركة 
ومـــا لهـــا من قيمة فـــي تعزيز الصحة فـــي مملكة 
البحرين، مؤكدا أهميـــة قيمة الجائزة في تحفيز 

األطباء وتشجيعهم على بذل مزيد من العطاء.
يذكـــر أن معاييـــر التقييـــم التـــي اســـتندت عليها 
لجنة اختيار الفائزين غطت العديد من الجوانب 
العلمية والعملية المتماشـــية مع المعايير الدولية 
لتقييـــم مثل هـــذه الجوائز، والتـــي تمثلت أبرزها 

في اآلتي:
- اإلنجـــازات التـــي حققهـــا الطبيب في مســـيرته 
العلميـــة ومبادراتـــه التـــي ســـاهمت فـــي االرتقاء 
واالبتـــكار  باإلبـــداع  واتســـمت  الطبـــي  بالقطـــاع 

واالستغالل األمثل للموارد.
والقابلـــة  المرشـــح  قدمهـــا  التـــي  المبـــادرات   -

للتسجيل كبراءة اختراع أو ملكية فكرية.
- عدد البحوث المنشورة.

- مـــا قـــام بـــه المرشـــح مـــن مبـــادرات وإنجازات 

ســـاهمت في تحقيق رضا المرضى، ونقل خبراته 
التخصصيـــة والفنيـــة بمختلف الطـــرق لآلخرين، 

وإنجازاته المرتبطة بتطوعه خارج نطاق عمله.
- المؤهـــالت العلميـــة والخبـــرات العمليـــة التـــي 

يمتلكها المرشح.

نبذة عن الطبيبات الفائزات بالجائزة في 
الفئتين األولى والثانية

في الفئـــة األولى “االبتـــكار واإلبـــداع في البحث 
العالجي والسريري والطبي”

ـ المرتبة األولى: جميلة الســـلمان استشـــاري أول 
وطـــب  الشـــيخوخة  وطـــب  المعديـــة  األمـــراض 
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي: وقد حصدت 
أعلـــى نســـبة تصويت مـــن لجنة اختيـــار الفائزين 
نظيـــًرا إلنجازاتها المتميزة في مجال اختصاصها 
الطبي في مجال مكافحة العدوى والتي اتسمت 
مـــن  عـــدًدا  قدمـــت  حيـــث  واالبتـــكار،  باإلبـــداع 
األبحـــاث ُنشـــرت في دوريات علميـــة معترف بها 
عالميـــًا، وكان لها بالغ األثر في على جودة العالج 

والتشخيص لعدد من األمراض الباطنية.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
- أنمـــاط وصفـــات المضـــادات الحيويـــة ومـــدى 
مالءمتهـــا في غرفـــة الطوارئ بالرعايـــة الثانوية 

في البحرين.
- دراســـة حـــول الوبائيـــات والمظاهـــر الســـريرية 
لداء الرشاشيات الغازية في الرعاية التخصصية 

بالمستشفيات في البحرين
- إدارة العـــدوى التي تســـببها مســـببات األمراض 
ســـالبة الجرام في الـــدول العربيـــة ذات األولوية 

لمنظمة الصحة العالمية.
ـ المرتبة الثانية، غفران جاســـم استشاري طبيب 
أســـرة وأستاذ مشارك في طب األسرة في الكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي البحريـــن، وتعمـــل فـــي 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي والمستشـــفى 
الملكـــي للنســـاء واألطفـــال ومستشـــفى الســـالم، 
المتميـــزة  نظيـــر جهودهـــا  الجائـــزة  واســـتحقت 
واالبتكارية في األبحاث ذات العالقة بموضوعات 
صحـــة المرأة، وبخاصـــة األبحاث حول ســـرطان 
الثـــدي التي أدت إلى فهـــم أعمق وأفضل لتجربة 
المرض من وجهة نظر المرضى. عالوة على ذلك، 
فقد اســـتوعبت العناصـــر المتعلقـــة بنوعية حياة 

الناجين من سرطان الثدي.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
- المعرفـــة والمواقـــف والممارســـات فيمـــا يتعلق 
بســـرطان عنـــق الرحـــم والفحـــص بيـــن النســـاء 
اللواتـــي يزرن مراكز الرعاية الصحية األولية في 

البحرين.
- التدخـــالت النفســـية لمريضـــات ســـرطان الثدي 

غير المنتشر
- نوعية حياة المرأة البحرينية المصابة بسرطان 

الثدي.
ـ المرتبة الثانية مكرر، نجاة أبوالفتح طبيب عائلة 
ومديـــرة إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة: 
وكان لهـــا اســـهامات جليلة في تنفيذ السياســـات 
الصحيـــة والبرامـــج التي كان لها األثـــر في زيادة 
تغطية الرعاية الصحية األولية، وتحسين نوعية 
الرعاية الصحية للســـكان، كذلـــك النهوض بإنجاز 
برامـــج صحيـــة معينـــة أدت إلـــى زيادة تحســـين 

نوعية الرعاية الصحية للسكان.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
-  دراســـة حاالت الوفيات غير معروفة األســـباب 
السياســـة  وقضايـــا  المحـــددات  البحريـــن:  فـــي 

الصحية.
- وبائيـــات ســـرطان الرئـــة بيـــن ســـكان البحريـــن 

.2011 - 1998
- معدل اإلصابة بالســـرطان والوفيات في مملكة 
)كمؤلـــف  واالتجاهـــات  اإلحصـــاءات  البحريـــن: 

مشارك(
- وبائيات سرطان الثدي عند النساء البحرينيات: 
معطيات من سجل الســـرطان البحريني )كمؤلف 

مشارك(.
ـ الفئـــة الثانيـــة “الوفـــاء والعطاء الممتـــد “، مريم 
المســـاعد  والوكيـــل  عائلـــة  طبيـــب   - الهاجـــري 
للصحـــة العامة بوزارة الصحة، والتي اســـتحقت 
الجائـــزة بـــكل جـــدارة، تقديـــرًا لجهودهـــا ووفاًء 
لعطاءاتهـــا، التـــي امتـــدت أكثـــر من ثالثيـــن عاًما 
الماضيـــة، واتســـمت بالبذل والعطاء، ســـواء في 
القطـــاع الحكومي ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
من جمعيات صحية وأهلية، ومشـــاركات واسعة 
محليـــة ودولية. كانـــت مثال يحتذى بـــه، بالعمل 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة والصحة 
العامة وتعزيز الصحة، إلى جانب النهوض بإنجاز 
برامـــج صحية عـــززت الصحة العامة وســـاهمت 
فـــي تقليـــل ملحـــوظ للمشـــاكل الصحيـــة بمملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

4 طبيبات يحظين بشرف الفوز بجائزة خليفة بن سلمان للطبيب
ـــة ـــوادر الوطني ـــود الك ـــراز جه ـــى إب ـــرص عل ـــم الح ـــوزراء دائ ـــس ال ـــمو رئي ـــد: س ـــن راش ـــد ب محم

اإلعالن عن الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني
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الشيخ محمد بن راشد بن خليفة



المنامة- بنا

كشـــفت مدير عام الثقافـــة والفنون بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة هال بنت 
محمـــد آل خليفـــة، عن تفاصيـــل احتضان 
أول فعاليـــة لليونســـكو لالحتفال بالثقافة 
اإلســـالمية فـــي العالـــم، إذ تنظـــم الهيئـــة 
باقـــة من األنشـــطة التي تصـــب في بحث 
ودراسة ورصد الثقافة اإلسالمية الممتدة 
ليـــس فـــي الوطن العربي فقـــط بل وأيضا 
العالـــم اإلســـالمي، وبينت تزامـــن ذلك مع 
سلســـلة من الفعاليات الجديدة التي تأتي 
كنتاج للمبادرة التي أطلقتها رئيســـة هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة لتخصيـــص هـــذا 
اليـــوم عام 2018 والذي يأتي تأكيدا لدور 
الثقافـــة اإلســـالمية فـــي الحـــراك الثقافي 

والفني في العالم.
 وأشـــارت الشيخة هال بنت محمد، إلى أن 
مملكة البحرين ستقيم أول احتفالية للفن 
اإلســـالمي في تاريـــخ 18 نوفمبـــر القادم، 
وهو يوم االحتفال بالفن اإلسالمي، حيث 
ســـتضم االحتفالية برنامجًا نوعيًا يشارك 
فيـــه المتخصصـــون والنخـــب فـــي مجال 

الفنون اإلسالمية.
البحريـــن  قلعـــة  موقـــع  أن  وأوضحـــت   
ســـيحتضن يوم الخميس القادم النســـخة 
حيـــث  الموســـيقى،  مهرجـــان  مـــن   29
لمتابعـــة  بســـيارتهم  الجمهـــور  ســـيحضر 
فعالياته، وســـتغني فـــي افتتاح المهرجان 
الفنانـــة عبير نعمة من لبنـــان والتي تتميز 
بإجادة العديد من اللغات العالمية، وبينت 
تطرحـــه  الـــذي  القـــادم  العـــام  عنـــوان  أن 

الثقافـــة ســـيكون متعلقـــا بطريـــق اللؤلـــؤ 
حيث ســـيتم االنتهاء من المشـــروع العام 
القـــادم وســـيضم برنامج عمـــل نوعي يتم 

اإلعداد له حاليا.
 وأضافـــت الشـــيخة هال في حـــوار خاص 

لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن “بنـــا”، أن االهتمام 
بالثقافـــة ومـــا يترتـــب عليـــه من مشـــاريع 
وبرامـــج تحظـــى باهتمـــام ودعـــم كبيرين 
مـــن جاللـــة عاهـــل البـــالد، مشـــيرة الى أن 
مخازن متحف البحريـــن الوطني تحتوي 

على كنـــوز كثيرة من القطـــع األثرية التي 
تالمس مختلف مجاالت الحياة من حياة 
المتحـــف  فمقتنيـــات  القديـــم،  الدلمونـــي 
متجددة وتخضـــع للترميم والتجديد في 
والمواضيـــع  المناســـبات  العـــرض حســـب 

المـــادي  غيـــر  التـــراث  وأن  المطروحـــة، 
يتصـــف بأنـــه جـــزء مـــن تاريـــخ وهويـــة 
مجتمـــع يتطـــور ويكبر وينمـــو، فهو تراث 

متجدد نعايشه، وال يمكن تركه.
 وتحدثـــت الشـــيخة هال بنـــت محمد 
االحتفـــال  تفاصيـــل  عـــن  خليفـــة  آل 
اإلســـالمية  للثقافـــة  العالمـــي  باليـــوم 
قائلة: “تقـــود البحريـــن أول احتفالية 
للفن اإلسالمي تحت مظلة اليونسكو 
فـــي 18 نوفمبر القـــادم، حيث أطلقت 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة 
رئيســـة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
المحـــرق  احتفاليـــة  خـــالل  مبـــادرة 
عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2018 
تدعـــو فيهـــا منظمة اليونســـكو إلقرار 
يوم عالمي لالحتفال بالفن اإلسالمي.
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السياحة الثقافية رافد أساس لتحقيق التنمية المستدامة
مي بنت محمد: التراث اإلنساني يجمع البشرية واللغة المشتركة بين البلدان

شاركت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة، عبر كلمة مســـجلة، مساء أمس 
مؤسســـة  نظمتهـــا  دوليـــة  نـــدوة  فـــي 
رومالـــدو ديـــل بيانكـــو اإليطاليـــة عـــن 
بعـــد، وذلك لعـــرض مطبوعـــات منتدى 
“بناء السالم من أجل التراث - المنتدى 

العالمي للتغيير عبر الحوار 2020”.
وفي مســـتهل كلمتها توجهت الشيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة بجزيـــل 
الشكر والتقدير لمؤسسة رومالدو ديل 
بيانكو على دعوتها للمشـــاركة في هذه 
النـــدوة التي تأتي في ظـــل أوقات من 
المهـــم إلقـــاء الضوء فيها علـــى الثقافة 
والتـــراث والتواصـــل مـــا بيـــن مختلف 

الشعوب والحضارات.
وقالت إنه مما ال شك فيه أن مطبوعات 

منتدى “بناء الســـالم مـــن أجل التراث” 
ســـيكون لهـــا دور فعـــال فـــي الترويـــج 
ألهمية الثقافة ودورها في مد جســـور 
التعـــاون بيـــن الشـــعوب، خصوصًا في 
هـــذه الفتـــرة التـــي يعانـــي فيهـــا العالم 
مـــن اضطرابـــات مختلفـــة، مؤكـــدة أن 
التراث اإلنســـاني هو ما يجمع البشرية 
وهـــو اللغـــة المشـــتركة مـــا بيـــن بلـــدان 
العالـــم. وأوضحـــت أن البنيـــة التحتية 
األساســـية للثقافـــة توفر الفـــرص التي 
يمكنهـــا االرتقاء بالمجتمعـــات المحلية 
وتراثهـــا المـــادي وغيـــر المـــادي، والذي 
يعـــد وجهـــات لصناعة ســـياحة ثقافية 
تســـاهم في تحقيق االستدامة للمواقع 
مـــا يميـــز  التراثيـــة والمشـــاريع ولـــكل 

الوطن وخصوصياته.
وأضافت أن السياحة الثقافية مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالتراث، حيث إن السائح 

والزائـــر اليوم يهدف من خالل رحالته 
األوطـــان  هويـــة  علـــى  التعـــرف  إلـــى 
وتراثها، مشـــيرة إلـــى أن منظمة األمم 
المتحـــدة تؤكـــد علـــى أهمية الســـياحة 
األساســـية  الروافـــد  كأحـــد  الثقافيـــة 

للوصول إلى التنمية المستدامة.

وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة اســـتمرار العمـــل الثقافـــي رغم 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا مـــن خـــالل 
استثمار األدوات التكنولوجية المتاحة 
لتكـــون وســـيلة لتعزيـــز التواصـــل مـــا 
بيـــن الجهـــات الثقافيـــة على مســـتوى 
العالـــم وللترويج للمكتســـبات الثقافية 
الوطنية وتنشـــيط الســـياحة الداخلية 
مـــن  يملكـــه  بمـــا  المجتمـــع  وتعريـــف 

مقومات ثقافية وتراثية عريقة.
الشـــيخة  دعـــت  كلمتهـــا  ختـــام  وفـــي 
مـــي حضـــور النـــدوة إلى زيـــارة مملكة 
البحريـــن عندمـــا تتـــاح الفرصـــة لذلـــك 
للتعـــرف على مواقع المملكة المســـجلة 
علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة 
اليونيســـكو وهي موقع قلعة البحرين، 
موقع مســـار اللؤلؤ وموقع تالل مدافن 

دلمون.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الرياض - بنا

الداخليـــة  وزارات  وكالء  عقـــد 
بـــدول مجلس التعـــاون، اجتماعهم 
الســـابع  لالجتمـــاع  التحضيـــري 
والثالثيـــن لـــوزراء الداخلية بدول 
تقنيـــة  عبـــر  التعـــاون،  مجلـــس 
برئاســـة وكيـــل  المرئـــي،  االتصـــال 
اإلمـــارات  بدولـــة  الداخليـــة  وزارة 
ســـيف  الفريـــق  المتحـــدة  العربيـــة 
الشـــعفار، وبحضـــور وكالء وزارات 
المجلس.نقـــل  بـــدول  الداخليـــة 
رئيـــس االجتماع بكلمته الترحيبية 

رئيـــس  نائـــب  وتمنيـــات  تحيـــات 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ســـمو الفريق الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان لـــوكالء وزارات الداخلية 

بالتوفيق والنجاح.
وناقش الـــوكالء في هذا االجتماع 
المواضيـــع المدرجـــة علـــى جـــدول 
األعمـــال والتـــي تســـهم فـــي تعزيز 
مســـيرة التعاون األمنـــي الخليجي 

المشترك في دول المجلس.

تعظيم مسيرة التعاون األمني الخليجي

المنامة - بنا

أعـــرب وزير اإلعالم  علي الرميحي عن 
خالـــص التعـــازي وصادق المواســـاة في 
وفاة  مستشار مجلس اإلدارة بالمجلس 
الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة  إبراهيـــم العابد،الـــذي انتقـــل 
إلـــى جوار ربه امس بعد مســـيرة حافلة 
بالعطـــاء واإلخـــالص في خدمـــة وطنه 
الصحافـــة  بقطـــاع  والنهـــوض  وأمتـــه 
العلميـــة  الحركـــة  وإثـــراء  واإلعـــالم، 

والبحثية.
وأشـــار الوزير إلى أن األســـرة الصحفية 
واإلعالميـــة الخليجيـــة والعربية فقدت 
بوفـــاة المستشـــار إبراهيم العابـــد، أحد 
قادتهـــا وروادهـــا فـــي العمـــل الصحفي 

واإلعالمي المسؤول.
واثنـــى الوزيـــر علـــى إســـهامات الفقيـــد 

علـــى مـــدى خمســـة عقـــود فـــي تطويـــر 
الصحافـــة اإلماراتيـــة، وتحريـــر الكتاب 
الســـنوي لدولـــة اإلمـــارات والعديـــد من 
واإلصـــدارات  والمطبوعـــات  الكتيبـــات 
تأســـيس وكالـــة  فـــي  البحثيـــة، ودوره 

أنباء اإلمارات “وام” وإدارتها.

الرميحي ينعى العابد: أثرى الحركة البحثية

حلول إسكانية عاجلة لـ 220 حالة إنسانية
الــمــعــروضــة ــات  ــب ــل ــط ال عـــدد  ــي  ــال ــم إج مـــن   %  70.5 تــمــثــل 

»»لجنـــة  إن  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
اإلســـكان« المخولـــة بمناقشـــة الطلبات 
اإلسكانية للحاالت اإلنسانية والعاجلة 
حالـــة مدرجـــة   312 بمناقشـــة  قامـــت 
علـــى قوائم اللجنة خـــالل الربع الثالث 
من العـــام الجـــاري، مفيدة بـــأن اللجنة 
اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية 
عاجلة لـ 220 حالة إنسانية بعد دراسة 
كافـــة جوانب الحالة مـــن تقارير طبية 
وإجـــراء  ميدانيـــة  بزيـــارات  والقيـــام 
بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.
وأفادت الـــوزارة بأن عدد االجتماعات 
الربـــع  خـــالل  اللجنـــة  عقدتهـــا  التـــي 
 29 بلـــغ  قـــد   2020 عـــام  مـــن  الثالـــث 
اجتماعـــًا بمعدل اجتماعيـــن إلى ثالثة 

اجتماعات أسبوعيًا، مستعرضة بعض 
إحصائيـــات اللجنة، حيـــث أفادت بأن 
عـــدد الحـــاالت التي تـــم الموافقة على 

توفيـــر حلول إســـكانية عاجلـــة لها بلغ 
220 حالـــة بمعـــدل يقارب الــــ 70.5 % 
من إجمالـــي عدد الحـــاالت المعروضة 

على اللجنة.
وأضافت الوزارة بأنـــه قد تم االعتذار 
علـــى  80 طلبـــًا معروضـــًا  تلبيـــة  عـــن 
اللجنـــة بنســـبة بلغـــت 25.5 %، نظـــرًا 
الخاصـــة  المعاييـــر  انطبـــاق  لعـــدم 
بالحـــاالت اإلنســـانية أو العاجلة عليها، 
فيما يخضع 12 طلبًا بنسبة 4 % لمزيد 
من الدراســـات والبحـــوث االجتماعية 
واســـتيفاء الوثائـــق المطلوبـــة تمهيدًا 
للعـــرض علـــى اللجنـــة واتخـــاذ القـــرار 

المناسب.
اســـتقبال  اإلســـكان  وزارة  وواصلـــت 
عدد مـــن المواطنين إلجـــراء مقابالت 
كانـــت  حيـــث  ُبعـــد”،  “عـــن  شـــخصية 
الدراســـة  مـــن  مزيـــدًا  تســـتدعي 

واالستيضاح.

المنامة - وزارة اإلسكان

إعانة مالية شهرية للمتسول.. وحبس البحريني سنة إذا عاد للتسول
تســلط الحلقــة 11 مــن برنامــج “إضــاءة قانونيــة” بصحيفة البــاد الضوء 

على موضوع التسول.
ووجهت الصحيفة سؤاال للمحامية ريم خلف عن عقوبة التسول.

وأشارت لصدور قانون في 27 مايو 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.

وذكـــرت بـــأن القانـــون يحتـــوي 
على 14 مـــادة، وعـــّرف القانون 
وجـــد  مـــن  كل  بأنـــه  المتســـول 
فـــي الطريـــق العـــام أو األماكـــن 
أو المحـــال العامـــة أو الخاصـــة 
إحســـانا  أو  صدقـــة  يســـتجدي 
مـــن الغيـــر حتـــى وإن كان غيـــر 
صحيح البنية أو غير قادر على 

العمل.
وقالـــت: تنـــص المـــادة الرابعـــة 
منـــه: “كل مـــن وجد متســـوال أو 
متشردا للمرة األولى، ُيسّلم إلى 

دار مخصصة لرعاية المتسولين 
حالتـــه  لدراســـة  والمتشـــردين؛ 
الفحـــص  االجتماعيـــة وإجـــراء 
الطبي والنفســـي عليـــه، وإعداد 
 - حالتـــه  عـــن  مفصـــل  تقريـــر 
باالستعانة بالمؤسسات العلمية 
مبينـــا   - المختصـــة  والصحيـــة 
األسباب التي دعته إلى ممارسة 
التســـول أو التشـــرد، والتدابيـــر 
المقترحـــة لمعالجته، مـــع تقرير 
إعانة مالية شهرية له أو تأهيله 
بالتنســـيق مـــع  لعمـــل مناســـب، 

العمـــل، وذلـــك كلـــه فـــي  وزارة 
مـــدة ال تتجاوز عشـــرة أيام من 
تاريخ تســـليمه الـــدار. وإذا كان 
المتســـول أو المتشـــرد أجنبيـــا، 
عـــرض أمره علـــى النيابة العامة 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

الالزمة؛ إلبعاده عن البالد”.
وبينت خلف أن المادة الســـابعة 
من القانون تقرر عقوبة الحبس 
مـــدة ال تجاوز ســـنة، وبغرامة ال 

تقـــل عـــن 50 دينـــارا، وال تجاوز 
هاتيـــن  بإحـــدى  أو  دينـــار   100
إلـــى  عـــاد  مـــن  كل  العقوبتيـــن، 
ممارســـة التسول أو التشرد بعد 
االجتماعيـــة  بالرعايـــة  شـــموله 
المنصـــوص عليها في المادة )4( 

من القانون وكان صحيح البنية 
أو لديه مصدر للرزق.

وواصلت: إذا كان المتســـول أو 
المتشـــرد غير صحيح البنية، أو 
ليس لديه مصـــدر للرزق، تكون 
العقوبـــة الحبس مـــدة ال تجاوز 
6 أشـــهر وبغرامة ال تقل عن 20 
دينـــارا وال تجـــاوز 50 دينـــارا أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.
جميـــع  فـــي  أنـــه  إلـــى  ونبهـــت 
أو  المتســـول  كان  إذا  األحـــوال 
المتشرد أجنبيا، كان للمحكمة - 
فضـــال عن العقوبة المشـــار إليها 

- أن تأمر بإبعاده من البالد.

بروفايل

وأطلقت صحيفة البالد برنامجا 
والثقافـــة  القانونيـــة  للتوعيـــة 

“إضـــاءة  بعنـــوان  األمنيـــة 
قانونية”.

ويســـتضيف البرنامـــج فـــي كل 
يوم محاميا لإلجابة عن ســـؤال 
يهـــم المجتمع، وتســـهم اإلجابة 

في تقديم المعلومة المفيدة.
وأعد حلقـــات البرنامج 3 زمالء 
بالصحيفـــة، وهم: رئيس قســـم 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون 
راشـــد  الزميـــل  اإللكترونـــي 
الغائـــب، ورئيس قســـم الرياضة 
رئيـــس فريـــق صحافـــة الفيديو 
وعضـــو  كريـــم،  أحمـــد  الزميـــل 
فريـــق صحافة الفيديـــو الزميل 

إسماعيل السقاي.
يشـــار إلـــى أن صحيفـــة البـــالد 
أطلقت هويتها اللفظية لإلنتاج 
المرئي )البالد بمختلف األبعاد(.

المحامية ريم خلف 
بالحلقة 11 من 

برنامج “إضاءة 
قانونية”

الزميلة سماح عالم مع مدير عام الثقافة الشيخة هال بنت محمد

ريم خلف

الشيخة مي بنت محمد

هــا بنت محمــد تكشــف تفاصيــل أول فعالية لليونســكو لاحتفــال بالثقافة اإلســامية

مخازن متحف البحرين تحتوي كنوزا من القطع األثرية

علي الرميحي

محرر الشؤون المحلية
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ال غياب
ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
الثالثـــة للـــدور الثالث مـــن الفصل 
التشـــريعي الرابـــع حضـــور جميع 

األعضاء.

تغطية الجلسة: 
إبراهيم النهام

بدور المالكي
سيدعلي المحافظة

تصوير: 
رسول الحجيري

رفـــض دخـــول “الســـياحة” فـــي تنظيـــم “الفـــود تـــراك” 
سداد قروض المعسرين وذوي الدخل المحدود

علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق   ^
مقتـــرح بشـــأن قيـــام الحكومـــة بإجراء 
دراســـة شـــاملة وجديـــة بشـــأن تحمـــل 
ذوي  مـــن  المواطنيـــن  قـــروض  ســـداد 

الدخل المحدود والمعسرين.
إنـــه  بـــو حمـــود  النائـــب محمـــد  وقـــال 
بشـــبح  ويســـتظل  إال  بيـــت  يخلـــو  ال 
القـــروض، التـــي تنهـــش فـــي المواطـــن 
بشـــكل مخيف، ولعلها تختلف من بيت 

آلخر، بقدر تحمل مواطن آلخر.
ودعـــا النائـــب خالـــد بوعنق إلى شـــراء 
الحكومـــة أربـــاح البنوك، واصفـــًا ذلك بــ 

“أضعف األيمان”.
إلـــى ذلك، مـــرر المجلس مقترحًا بشـــأن 

التأجيـــل الفوري ألي قـــرار يتعلق بنقل 
عربات الطعـــام المتنقلة “فود تراك” من 
مواقعهـــا الحاليـــة، حتى صـــدور قانون 

واضـــح ينظـــم االســـتحقاقات والعمـــل 
فيها، ويبين االشـــتراطات الالزمة لهذه 
المشـــاريع، وســـبل الدعـــم لهـــا، واتخـــاذ 

قـــرارات واضحة بشـــأن الوضع الخاص 
بهـــذه المشـــاريع التـــي يحمـــل أصحابها 

سجالت رسمية.
وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب أحمـــد 
العامر إن أصحاب عربات الطعام أخذوا 
لتحســـين  فرصـــًا  وأوجـــدوا  المبـــادرة 
دخلهم، ومنهم من يعتمد عليها كمصدر 
ينبغـــي علينـــا  الوحيـــد، وعليـــه  دخلـــه 

دعمهم بدالً من وضع العقبات أمامهم.
من جهتـــه، عبر النائب إبراهيم النفيعي 
الســـياحة  هيئـــة  دخـــول  رفضـــه  عـــن 
والمعـــارض كطـــرف فـــي تنظيـــم عمـــل 
وفـــرض  الطعـــام،  عربـــات  أصحـــاب 

الرسوم عليها.

زينب عبداألمير وفاضل السواد وأحمد السلوم

^أكد النائب ممدوح الصالح أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة ثانوية 
للبنين لخدمة أهالي شارع البديع، مبينًا أن هذا المشروع يأتي منسجمًا مع حجم الكثافة 

السكانية العالية التي تشهدها المنطقة، والتخفيف من االزدحامات المرورية اليومية.

^دعـــت النائـــب فاطمـــة القطري الحكومـــة إلى وضع خطـــة زمنية واضحة إلنشـــاء 
مدرســـة ثانوية تخدم أهالي قرى شارع البديع، تستوعب الزيادة السكانية التي تشهدها 

المنطقة، مؤكدة أن اإلنفاق على التعليم استثمار رابح ال خسارة فيه.

واألرامـــل  باليتامـــى  بالرفـــق  اإلســـكان  وزارة  عبداألميـــر  زينـــب  النائـــب  ^طالبـــت 
والمســـاكين، لمنـــع تشـــرد العائلـــة مـــن خـــالل إلغاء طلبها اإلســـكاني بســـبب وفـــاة معيلها، 

مقترحة اصدار قرارات تنظيمية وليس تقديرية بيد لجنة يرأسها الوزير.

^رأت النائب معصومة عبدالرحيم أن حرمان مرضى الســـكلر من مخصص دعم ذوي اإلعاقة 
يعـــود لوجـــود خلل في التقارير الطبية المكتوبة للمرضى، والتي تتغافل عن المضاعفات كهشاشـــة 

العظام التي تؤثر بدورها على سالمة الحوض والمفاصل، مما يتسبب في إعاقتهم حركيًا.

القرعة تحسم رئاسة أهم لجنتينخلل بتقارير “السكلر” الطبية

زينب: رفًقا باليتامى يا “إسكان”“ثانوية البديع” .. استثمار رابح

مدرسة البديع تخفف االزدحامات

^ قال النائب هشـــام العشـــيري: فقدنا أهالً وأحباًبا على شـــارع ريا، وما 
ف في إنجـــاز مشـــروع تطوير الشـــارع، وتتحجـــج تارة  زالـــت الـــوزارة تســـوِّ
باالســـتمالكات وتـــارة بالظروف االقتصادية ومرة أخـــرى بالجائحة، لقد بات 

من الضرورة تزويدنا بخطة زمنية للبدء في المشروع.

^ قالت الوكيل المساعد للطرق بوزارة األشغال هدى فخرو إن تصاميم 
شارع ريا جاهزة وتنفيذه متوقف على الميزانية التي تفوق 9 ماليين دينار، 
وأن الظـــروف الراهنة تســـتدعي تنفيـــذه على مراحل نظرًا لحجـــم الميزانية 

التي يتطلبها المشروع.

^تســـاءل النائـــب حمـــد الكوهجي: مـــاذا ســـتضيف 100 دينـــار فاتورة 
كهرباء لميزانية هيئة الكهرباء من أسرة تعاني من ظروف معيشية صعبة؟. 
وطالـــب بتعيين باحـــث اجتماعي للنظـــر في حاالت المواطنيـــن االجتماعية 

قبل قطع الكهرباء عنهم.

^ تحـــدث نائب الرئيـــس التنفيذي للتوزيعـــات وخدمات المشـــتركين بهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء عدنـــان فخرو أن الهيئـــة ال تلجأ لقطع الكهرباء إال بعد اســـتنفاد 
محاوالت التســـوية مع أصحاب الســـكن.وبعد مناقشة الرغبات بدأ عمال بمجلس 

النواب في توزيع علب طعام الغداء بتموين من مطعم خارجي )الصورة(.

العشيري فقد أحباًبا بشارع ريا
9 ماليين دينار تعطل شارع ريا

الكوهجي وفاتورة كهرباء الفقراء
قطع الكهرباء ثم الغداء

السيسي رئيًسا للخارجية بالتزكية

البحراني رئيسا للمالية بالقرعة

بوحمود رئيسًا للمرافق العامة بالتزكية

السواد رئيسا للتشريعية بالقرعة

^ حـــذر النائـــب عمـــار البنـــاي مـــن تطـــور أســـاليب تجارة 
المخـــدرات، مقترًحـــا إخضـــاع ســـوائل الســـجائر اإللكترونيـــة 
للفحص لدى دخولها البحرين، الحتواء البعض منها على مواد 

كيميائية ومخدرة.

مخدرات في “جوس” سجائر إلكترونية

^رأى النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان أن إلـــزام خريجـــي الجامعـــات 
الصينيـــة بســـنتين تأهيليـــة في جامعـــة الخليج العربي يعـــد إجحافًا 
بحـــق الفتـــرة الطويلة التي أمضوها في الدراســـة واالنتظـــار لمعادلة 

مؤهالتهم والتي تصل إلى 12 سنة.

خريجو الصين يعانون 12 عاما

^ تحـــدث النائـــب علـــي إســـحاقي عن وجـــود اســـتغالل للطلبة 
وأوليـــاء أمورهم بخصوص أســـعار الخدمات المرتبطـــة بالتعليم عن 
بعد، األمر الذي يحتم إنشـــاء منصة وطنيـــة يلجأ إليها الطالب وولي 

األمر لالستشارة، وتضمن عدم وقوعه ضحية لهذا االستغالل.

منصة لحماية الطلبة من االستغالل

^ دعـــا النائب باســـم المالكـــي إلى ترفيع الطلبة مواليـــد أكتوبر، نوفمبر، 
ديســـمبر العـــام 2013 إلـــى الصـــف الثانـــي االبتدائـــي بعد إجـــراء االختبارات 
الالزمـــة لهـــم، وذلك لتمكينهم مـــن اللحاق بزمالئهم في الصـــف الثاني الذين 

هم في مثل سنهم.

ترفيع مواليد الربع األخير من العام

^قـــال النائب فالح هاشـــم: تعلمنا منذ الصغـــر أن ال نؤجل عمل 
اليـــوم للغد، وبالنظـــر إلى أعداد خريجي المدارس اإلعدادية ســـنوًيا، 
فإنـــه يؤكـــد حاجـــة مناطـــق شـــارع البديـــع إلـــى مدرســـتين للمرحلـــة 

الثانوية وليس واحدة.

ال تؤجل عمل اليوم للغد

^طالـــب النائـــب عبـــدهللا الذوادي بإعفـــاء المواطنيـــن في حال 
الســـفر من رســـوم الفحص الخاص بفيـــروس كورونا، مشـــيرًا إلى أن 
تحميل المواطنين كأفراد أو عائالت هذه المبالغ من شأنه أن يحملهم 

أعباًء مالية باهضة تضاف إلى تكاليف سفرهم.

ال رسوم “كورونية” للمواطن المسافر

^ أكد النائب عبدهللا الدوسري أهمية سرعة تخصيص األراضي 
لتركيـــب أبـــراج االتصـــاالت في مدينة ســـلمان بالمحافظة الشـــمالية، 
لتغطيـــة الضعـــف فـــي التغطية، ال ســـيما فـــي األوضـــاع الراهنة التي 

تتزامن مع شيوع أنظمة التعليم والتعلم عن بعد.

لتقوية أبراج اتصاالت مدينة سلمان

^عبـــر النائـــب خالـــد بوعنـــق عن رفضـــه لتحويـــل األرض 
المخصصـــة لبنـــاء مدرســـة فـــي إســـكان قاللـــي الجديـــد لنـــاٍد 
رياضي، مشيرًا إلى أن غياب التخطيط من األمور التي تحرج 

النواب مع المواطنين.

أرض مدرسة قاللي تحولت للنادي



نائـــب  الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة  قالـــت  
رئيـــس اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى آل 
خليفـــة أن مملكـــة البحرين انتبهـــت مبكًرا 
لخطر تداعيـــات فيروس كورونا )كوفيد – 
19(، وإمكانية انعكاسات ذلك على تعرض 
فئات من العمالة لالستضعاف واالستغالل 
هـــو  باألشـــخاص  “االتجـــار  وأن  الســـيما 
استغالل لحالة استضعاٍف ما لدى الضحية 
مـــن قبـــل المتاجر”، مضيفًة أنـــه كلما زادت 
حاالت وصور الضعف واالســـتضعاف، كلما 

زادت فرصة المجرمين الستغاللها.
 وأوضحت الشـــيخة رنا بنت عيسى خالل 
الجلسة األولى للمنتدى الحكومي لمكافحة 
االتجـــار باألشـــخاص فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوســـط، المتعلقة باستعراض جهود دول 
المنطقـــة في مكافحة االتجار باألشـــخاص 
والتـــي واجهت ظروًفا اســـتثنائية بســـبب 
جائحة كورونا والتي أثرت على االقتصاد، 
وحركة الســـفر، ومدخول االفـــراد والدول، 
وقـــدرة المظـــالت الصحيـــة واالجتماعيـــة 
فـــي تغطيـــة الجميـــع، وبالتالـــي البـــد وأن 
تكـــون قد فاقمت من حاالت االســـتضعاف 
الســـيما ضمـــن مجتمعـــات الوافديـــن، ممـــا 
دفعنـــا التخاذ موافق إنســـانية واقتصادية 
استباقية.  وأشارت إلى أن “المملكة عملت 
علـــى تجنـــب أن تكـــون مجتمعـــات كاملـــة 
تعيش بيننا غير قـــادرة على تحمل تبعات 
هـــذه األزمـــة، حيث بنـــت موقفهـــا على أن 
الرعاية حق إنســـاني لكل مـــن يعيش على 
أرض البحريـــن بغـــض النظر عن الجنســـية 

وقانونيـــة اإلقامـــة أو نوعهـــا، وأن الخوف 
العـــدو األول، وبالتالـــي إن خـــاف مجتمـــع 
الوافديـــن مـــن الترحيـــل أو مـــن إجراءات 
لـــن يفصـــح عـــن  قانونيـــة تطالـــه، ســـوف 
االصابـــات، ولـــن نســـتطيع إيصـــال الرعاية 
الترحيـــل  أن  علـــى  عـــالوة  لـــه،  الصحيـــة 
ليـــس خيـــارًا إنســـانيًا، أو حتـــى  القســـري 
منطقيًا في ظل ظروف السفر والطيران”.

الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وتابعـــت 
كمـــا  باألشـــخاص:  االتجـــار  لمكافحـــة 
وضعـــت المملكة فـــي اعتبارهـــا التأثيرات 
االقتصاديـــة وتبعاتهـــا علـــى ســـوق العمـــل 
وإمكانيـــة زيادة حركـــة التســـريح للعمالة، 
وبالتالـــي هنـــاك قضيـــة يجـــب النظـــر إليها 

بخصوصية في ظرف استثنائي.
وأشـــارت إلـــى أنـــه على إثـــر ذلـــك اتخذت 

المملكـــة مجموعة من القـــرارات اإلجرائية 
ســـماح  فتـــرة  إطـــالق  فـــي  تمثلـــت  التـــي 
وتصحيـــح أوضاع للوافدين، ال يتم خاللها 
مخالفتهـــم إن انتهـــت إقاماتهم ولم تجدد، 
أو تـــم إلغائهـــا من قبـــل صاحـــب العمل، أو 
تـــم إغـــالق المؤسســـة التـــي يعملـــون بهـــا 
وتســـتمر مـــن 1 أبريـــل ولغاية 31 ديســـمبر 
2020، إلـــى جانـــب قـــرارات أخـــرى تتمثل 
فـــي اإلعفـــاء مـــن رســـوم إصـــدار تصاريح 
العمل واالقامات لكافة فئاتها لمدة 6 أشهر 
بحيـــث يتم تشـــجيع أصحـــاب العمل على 
التجديـــد لعمالهـــم بال تكلفة، أو اســـتيعاب 
العمـــال المســـرحين مـــن مؤسســـات أخرى 
بال تكلفة علـــى صاحب العمل، كما صدرت 
قـــرارات بتمديد تأشـــيرات الزيارة لمن هم 
داخـــل البحريـــن لغايـــة آخـــر العـــام 2020، 

يضـــاف إلـــى ذلـــك االعـــالن الرســـمي بـــأن 
اإلبعـــاد القســـري أثناء هـــذه الجائحة ليس 
مـــن سياســـة الدولـــة، ولـــن تلجأ لـــه إال في 

حاالت استثنائية وبناًء على أمر قضائي.
 وأضافت أن هذه اإلجراءات أســـهمت في 
انخفاض أعداد العمالة المخالفة قياًسا مع 
ذات الفتـــرة من العام الماضـــي على الرغم 
بمعنـــى  العاليـــة،  التســـريح  معـــدالت  مـــن 
أنـــه تـــم تحفيـــز االقتصـــاد إلـــى اســـتيعاب 

هـــذه األعـــداد، وعدم وقوعهـــا في مصيدة 
لالســـتغالل،  المعـــرض  المخالـــف  الوضـــع 
وبالتالـــي قطعنـــا الطريـــق أمـــام اســـتغالل 
هـــذه العمالـــة المخالفـــة من قبـــل فئة توفر 
الغطـــاء القانوني لوجودهم بشـــكل صوري 
بمقابـــل مـــادي، كمـــا ضمنا وصـــول الرعاية 
الصحية لجميع الوافدين عن طريق فصل 
اســـتحقاقهم للرعاية الصحية عن وضعهم 

غير القانوني.

رحـــب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  العمـــل 
االتجار باألشـــخاص أســـامة العبســـي بإسناد 
األمانـــة العامـــة الدائمـــة للمنتـــدى الحكومي 
بمنطقـــة  باألشـــخاص  االتجـــار  لمكافحـــة 
الشرق األوســـط إلى مملكة البحرين، مؤًكدا 
أن المملكة تتشـــرف بـــأن تكـــون أمانة عامة 

داعمة لدولة رئاسة المنتدى السنوي. 
 وأكد العبســـي ان دول المنطقة بذلت الكثير 
مـــن الجهـــود الجـــادة والكبيـــرة فـــي مجـــال 
مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، مشـــيًرا إلى 
تحســـن فـــي التصنيـــف الدولـــي للعديـــد من 
دول المنطقة، ومنها التقرير الســـنوي لوزارة 
الخارجية األمريكية المعني بتصنيف الدول 

في مجال مكافحة االتجار باألشخاص.
 جـــاء ذلـــك خـــالل الـــدورة الثانيـــة للمنتدى 
التي عقدت برئاســـة دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن 19 – 20 أكتوبـــر 
الجـــاري، بمشـــاركة كل من مملكـــة البحرين، 
المملكـــة العربية الســـعودية، ودولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، ودولة الكويت، وســـلطنة 
عمـــان، وجمهورية مصـــر العربيـــة، والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، باإلضافة إلـــى الواليات 
المتحـــدة،  والمملكـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
عـــالوة علـــى ممثليـــن عـــن المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة ومكتـــب األمـــم المتحـــدة لمكافحة 
مجلـــس  دول  فـــي  والجريمـــة  المخـــدرات 
التـــي  الثانيـــة،  الـــدورة  وعملـــت  التعـــاون.  
تقنيـــة  عبـــر  اإلمـــارات،  دولـــة  اســـتضافتها 
االتصـــال المرئـــي، على تســـليط الضوء على 
أبـــرز التحديـــات لمكافحـــة جريمـــة اإلتجـــار 
بالبشـــر، باإلضافـــة إلـــى التحديـــات الراهنـــة 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  العالـــم  يواجههـــا  التـــي 
“كوفيـــد19-”، كما عملت على تقديم الحلول 
المبتكـــرة حـــول حمايـــة ضحايـــا االتجار من 
كافة أشـــكال االســـتغالل كذلك حمايتهم من 
مخاطـــر التحديات األخرى التي قد تواجهها 
المنطقـــة.  وأعـــرب الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيـــم ســـوق العمل رئيس اللجنـــة الوطنية 
لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص أســـامة بـــن 
عبدهللا العبســـي، عـــن تقديره لرئاســـة دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة للنســـخة الثانية 
مـــن المنتدى، معرًبـــا عن ثقته بالـــدور الكبير 
الـــذي تطلـــع بـــه دول اإلمارات فـــي مكافحة 
هـــذه الجريمـــة العابـــرة للحـــدود، بمـــا لها من 
خبـــرة واســـعة ودرايـــة وجهـــود كبيـــرة فـــي 

التصدي لهذه الجرائم غير اإلنسانية.

 كما أكد العبســـي حرص واســـتعداد المملكة 
لتقديـــم كافـــة الدعـــم للجهـــود المبذولة في 
االرتقاء بجهود المنطقة في مجال مكافحة 
االتجـــار باألشـــخاص، مشـــيًرا إلى أن إســـناد 
األمانـــة العامة الدائمـــة للمنتدى إلـــى مملكة 
البحرين بناء على توصية من دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لتكون مســـتقلة عن دولة 
الرئاســـة، يحمل مملكـــة البحرين مســـؤولية 
إضافية للمســـاهمة في إبـــراز جهود المنطقة 

في مكافحة االتجار باألشخاص.
 وأضاف تتشـــرف البحريـــن ألن تكون أمانة 
عامـــة للمنتـــدى وأن نعمـــل علـــى دعـــم دولة 
الرئاســـة بالتعـــاون مـــع شـــركائنا فـــي مكتب 
األمـــم المتحدة المعنـــي بمكافحة المخدرات 
التعـــاون،  مجلـــس  دول  فـــي  والجريمـــة 

والمنظمة الدولية للهجرة.
 ومن المقرر أن توكل لألمانة العامة للمنتدى 
مسؤولية صياغة التوصيات واإلشراف على 
عملية التنفيذ ســـواء للمنتـــدى الحكومي أو 
المنتديـــات اإلقليميـــة األخـــرى، وأن تعمـــل 
األمانة العامة على دعم جهود دولة الرئاسة 
للمنتـــدى.  وأكـــد العبســـي خـــالل كلمتـــه في 
المنتـــدى أن دول المنطقـــة بذلـــت الكثير من 
الجهـــود الجادة والكبيرة في مجال مكافحة 
االتجار باألشـــخاص، مشـــيًرا إلى أن تحســـن 
التصنيـــف الدولي للعديد مـــن دول المنطقة، 
ومنهـــا التقريـــر الســـنوي لـــوزارة الخارجيـــة 

األمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال 
مكافحة االتجار باألشخاص.

 وأضاف: على الرغم من الجهود المبذولة إال 
أن التحديـــات ال تزال كبيرة، مشـــيًرا إلى أن 
أحـــد أبرز مهام هذا المنتدى الذي بات منصة 
دولية سنوية تتمثل في تسليط الضوء على 
أنوع جرائم االتجار باألشـــخاص التي تعاني 
منهـــا منطقتنـــا وتبـــادل الخبرات فـــي آليات 
مواجهتهـــا وصـــواًل إلـــى خلق رؤيـــة موحدة 
تهـــدف إلـــى تطويـــر بيئـــة العمـــل بالمنطقـــة 
والتصدي الجاد إلى هذه الجرائم بما يراعي 
خصوصية المنطقة ووفًقا لآلليات المعتمدة 

من قبل األمم المتحدة والمجتمع الدولي.
 ولفـــت العبســـي إلـــى أن جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد – 19( فرضـــت علينـــا آليات 
اســـتغاللها  دون  تحـــول  مختلفـــة  تعامـــل 
مـــن قبـــل البعـــض إليقـــاع العمالة في شـــرك 
االســـتغالل واالســـتضعاف وصـــوال لالتجار، 
الســـيما مع اإلجراءات التي اتخذتها العديد 
مـــن الـــدول المتعلقـــة بمنـــع الســـفر وإيقـــاف 
عمليـــات  علـــى  عـــالوة  الدوليـــة  المالحـــة 
تسريح العمالة، مما تطلب معالجات سريعة 

وحاسمة في مختلف االتجاهات.

 مركز ابحاث

 كمـــا تحدث الرئيس التنفيـــذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 

مركـــز  تأســـيس  عـــن  باألشـــخاص  االتجـــار 
لمكافحـــة  االقليمـــي  والتدريـــب  االبحـــاث 
االتجار باألشـــخاص، مشـــيًرا إلـــى أن المركز 
ســـيعمل بالتعاون مع مكتـــب األمم المتحدة 
المعنـــي بمكافحة المخـــدرات والجريمة في 
دول مجلـــس التعـــاون، والمنظمـــة الدوليـــة 
تدريبيـــة  برامـــج  تطويـــر  علـــى  للهجـــرة، 
للعامليـــن فـــي محاربـــة االتجار باألشـــخاص 
الديموغرافـــي  بالواقـــع  ذات عالقـــة  تكـــون 
والتركيبـــة القانونية اإلقليمية، وتطوير أدلة 
عمل قياسية للتعامل مع القضايا والضحايا، 
وتوفيـــر قاعـــدة مـــن المدربيـــن المعتمديـــن 
فـــي المنطقة مـــن الممارســـين والعاملين في 
الخطوط األمامية في مكافحة االتجار، إلى 
جانب دراســـة الظواهر الجديدة في جريمة 

االتجار واقتراح آليات للتعامل معها.
ســـتعمل  المركـــز  برامـــج  أن  إلـــى  وأشـــار   
علـــى تدريـــب القضـــاة والنيابـــة العامة على 
أطبـــاء  وتدريـــب  الضحايـــا،  ســـيكولوجية 
الطـــوارئ والمتلقين اأُلَول على آثار الصدمة 
فـــي الضحايـــا، إلـــى جانـــب برنامـــج المعيار 
الخليجي الموحد ألوجه االتجار باألشخاص 

في بيئة العمل.

 موقع خصب

للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
الخارجيـــة، رئيس اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
جرائم االتجار بالبشر بدولة اإلمارات العربية 
المتحـــد أنـــور محمـــد قرقـــاش، خـــالل كلمته 
االفتتاحية أن المشـــاركة في الـــدورة الثانية 
للمنتـــدى تعكـــس مـــدى الحرص علـــى العمل 
ســـويًا للحد من هذه الجريمة الماّسة بحقوق 
وحريـــات األفـــراد األساســـية، والتـــي تنتـــزع 
اإلنســـانية والحـــق فـــي العيش الكريـــم، التي 
كفلهـــا الدين اإلســـالمي ومن بعـــده القوانين 
والتشـــريعات الوطنيـــة والدوليـــة، معرًبا عن 
شـــكره لمملكة البحرين الستضافتها المنتدى 
األول، والـــذي تكلل بالنجاح مـــن خالل إبراز 
أهـــم التحديات، وتبـــادل أفضل الممارســـات 
التـــي اكتســـبتها دول المنطقـــة فـــي مجـــال 
مكافحة هذه الجريمة، والتأكيد على الجهود 
الحثيثة والسعي الدؤوبين اللذان تقوم بهما 
دول المنطقة لحماية ضحايا االتجار بالبشر.

زيادة الضحايا

وأكـــد مديـــر مكتب األمـــم المتحـــدة المعني 

بمكافحـــة المخـــدرات والجريمـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون حاتـــم علـــي علـــى الجهود 
مجـــال  فـــي  المنطقـــة  دول  تبذلهـــا  التـــي 
مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص، معرًبـــا عـــن 
شـــكره للجهود التـــي بذلتها مملكـــة البحرين 
أثنـــاء رئاســـتها للـــدورة ألولـــى مـــن المنتدى 
ومعرًبـــا عن تمنياته لدولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة بالتوفيـــق خـــالل رئاســـتها للدورة 
الثانيـــة مـــن المنتدى.  وأكد علـــي أن جائحة 
كورونـــا فرضت إيقاعها على ضحايا االتجار 
باألشـــخاص، وزادت مـــن شراســـتها وجعلت 
الكثيـــر مـــن المجتمعات تصرخ مـــن خطورة 

وقوعها ضحية لالتجار.
 وأضـــاف أن أكثـــر مـــا يشـــرفنا أن تســـتمر 
الجهـــود واألنشـــطة اإلقليميـــة بالرغـــم مـــن 
التحديات التـــي فرضتها هذه الجائحة على 

العالم بأسره.

تدريب النيابة

االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى   
باألشخاص علي الشويخ أن مملكة البحرين 
االتجـــار  مكافحـــة  بشـــأن  قانوًنـــا  أصـــدرت 
باألشـــخاص فـــي العـــام 2008، وأصـــدر بناء 
علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة المكملـــة للجريمـــة 
المنظمـــة عبـــر الوطنية وقد تضمـــن القانون 
تعريًفـــا بالجريمـــة وأركانهـــا وأوجـــه حمايـــة 
الصـــور  وكافـــة  عليهـــا  المجنـــي  الضحايـــا 
الجهـــات  خـــالل  مـــن  تفعيلهـــا  المطلـــوب 

التنفيذية.
 وأضـــاف علـــى ضـــوء ذلـــك اتخـــذت النيابة 
العامـــة إجـــراءات تدريجية من أجـــل تهيئة 
وتدريـــب أعضاء النيابـــة العامة الذين يوكل 
لهم التحقيق في مثل هذه الجرائم، الســـيما 
وأن جريمة االتجار باألشـــخاص قد تتداخل 
مع جرائم أخـــرى ممثلة أو مقاربة في بعض 
األركان سواء فيما يتعلق بالفجور والدعارة 

العمل القسري وحجز األجور وما إلى ذلك.
 وأضـــاف: كنتيجة لعمليـــة التطوير واهتمام 
النائـــب  الملـــف فقـــد أصـــدر  بهـــذه  المملكـــة 
العـــام مؤخـــًرا قـــراًرا بإنشـــاء نيابـــة لالتجار 
باألشـــخاص الغرض منها توفير بيئة خصبة 
ألعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه 
الجرائم وبســـط أوجـــه الحمايـــة المنصوص 
عليهـــا فـــي القانـــون والتعـــاون مـــع الجهـــات 
المختصة الســـيما اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألشـــخاص وتزيدها بكافة البيانات 
المطلوبـــة فضال عـــن التأكد مـــن توفير كافة 

أوجه الدعم والحماية للمجني عليهم.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

البحرين أميًنا عاًما دائًما لمنتدى مكافحة االتجار باألشخاص
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الكليـــة  بالنيابـــة  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
ورئيـــس نيابـــة اإلتجار باألشـــخاص علي 
الشويخ  بأن النائب العام وبناء على القرار 
الصادر بإنشـــاء نيابة االتجار باألشخاص 
قـــد أصدر قـــرارًا بتشـــكيل نيابـــة االتجار 
باألشـــخاص لتتألف من عـــدد من أعضاء 
النيابـــة ممـــن لديهـــم خبرة فـــي التحقيق 
فـــي قضايـــا االتجـــار باألشـــخاص، وبهذا 
القـــرار تكون مملكـــة البحريـــن أول دولة 
عربية تنشـــأ نيابـــة متخصصـــة للتحقيق 
في هذه القضايا، وهو قرار يدعم الجهود 

الوطنيـــة المختصـــة والمعنيـــة بمكافحة 
اإلتجـــار باألشـــخاص، ويعـــزز مـــن مكانة 
مملكـــة البحريـــن المتقدمـــة التي تحظى 
بهـــا على المســـتوى الدولي فـــي مكافحة 
هـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم، حيـــث ُصنفت 
المملكـــة وللعـــام الثالث علـــى التوالي من 
فئة الدرجة االولى فـــي مكافحة االتجار 

باألشخاص.
 وأشـــار رئيس النيابة إلى أن إنشـــاء نيابة 
االتجار باألشخاص يهدف إلى توفير بيئة 
متخصصـــة ومتدربة من أعضـــاء النيابة 
العامـــة للتحقيق فـــي مثل هـــذه الجرائم 

والذي يتطلب االلمام بها على نحو دقيق 
كونهـــا تتداخل مع بعض الجرائم االخرى 
ممـــا تنطوي على صورة االســـتغالل التي 
تقـــوم بها جريمة االتجـــار ، باإلضافة إلى 
تعزيز الحماية الجنائيـــة لضحايا االتجار 
باألشخاص على نحو يكفل للمجني عليه 

حقوقه المقررة بالقانون.
 وبلغ عدد القضايا المقيدة بشـــأن االتجار 
العـــام الجـــاري  باألشـــخاص منـــذ بدايـــة 
النيابـــة  أحالـــت  قضيـــة  عشـــرون   ٢٠٢٠
العامة منها ٨ قضايا إلى المحكمة الكبرى 
الجنائيـــة وقـــد صـــدر حكـــم فـــي ثـــالث 

منهـــا بإدانـــة المتهميـــن فيهـــا ومعاقبتهم 
بالســـجن لمـــدد تترواح ما بيـــن ثالث إلى 
عشر سنوات فضالً عن الغرامات المالية، 
وبإبعادهم عـــن البالد نهائيـــًا عقب تنفيذ 
العقوبـــة، وبإعـــادة المجنـــي عليهـــم إلـــى 
بالدهم. وما زالت 5 قضايا متداولة أمام 
المحكمـــة، بينما انتهـــت النيابة في ضوء 
ما توصلت اليه التحقيقات إلى اســـتبعاد 
شبهة الجريمة في ثمان قضايا، و باحالة 
اثنيـــن منهـــا للمحكمة عـــن الجريمة التي 
أثيرت فيها تلك الشبهة. والزال التحقيق 

جاري في أربع قضايا.

ــا ــاي ــض ــق ــذه ال ــهـ ــق بـ ــي ــق ــح ــت ــرة فـــي ال ــبـ ــون خـ ــك ــل ــت ــم تــتــألــف مـــن أعـــضـــاء ي

الشيخة رنا: ال ترحيل قسريا عن البالد أثناء الجائحة إال بأمر قضائي

الشويخ: البحرين أول دولة عربية تنشأ نيابة االتجار باألشخاص

البحرين بنت موقفها على أن الرعاية حق لكل من يعيش على أرضها

الشيخة  رنا بنت عيسى

جانب من المنتدى

أسامة العبسي علي الشويخ أنور قرقاش
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علي الفردان

“التجارة”: ال يحق للجمعيات تأسيس شركات “غير ربحية”
قريًبـــا القانـــون  تعديـــات  ُتفصـــل  تنظيميـــة  وقـــرارات  الئحـــة 

أكــد مســؤولون فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، أنــه ال يحــق للجمعيات 
االجتماعية والخيرية تأســيس شــركات تجارية غير هادفة للربح، حيث إن قانون 
الجمعيــات الحالــي يحظــر علــى الجمعيــات تأســس شــركات يمكــن أن تعمــل فــي 
المضاربــات الماليــة والتجاريــة. ففــي الوقــت الراهن ليــس بإمكان هــذه الجمعيات 
االســتفادة مــن التغييــرات القانونيــة األخيــرة فــي قانــون الشــركات فيمــا يتعلــق 

باستحداث شركات غير ربحية.

وأوضح مدير رقابة الشـــركات بالوزارة، 
علي مرهون، أن تأســـيس الشركات غير 
الربحية لن يقتصر على األندية الرياضية 
العـــام  النفـــع  ذات  األنشـــطة  بعـــض  أو 
بـــل يمكـــن أن تشـــمل مختلف األنشـــطة 
التجاريـــة مثل المعاهد والمدارس حيث 
تســـتخدم الفوائـــض الماليـــة أو األربـــاح 
الناشـــئة عن النشـــاط التجاري في تنمية 

أعمال الشركة أو في أنشطتها.

وأوضـــح مســـؤولون، فـــي نـــدوة أقيمت 
أمس األول عن أهـــم التعديالت الواردة 
فـــي المرســـوم بقانـــون رقـــم )28( لســـنة 
قانـــون  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2020
الشركات التجارية دتها الغرفة أمس، أن 
الشركة غير الهادفة للربح والتي أسست 
الشـــركات  قانـــون  تعديـــالت  بموجـــب 
أنشـــطة  تمـــارس  شـــركة  هـــي  األخيـــر، 
تجاريـــة مثلهـــا مثـــل أية شـــركة تجارية 

أخرى، ولها أن تمارس أي نشـــاط تجاري 
فـــي  المقيـــدة  العاديـــة  الشـــركات  مثـــل 
نظام ســـجالت ولكـــن الفرق أن الشـــركة 
العادية توزع أرباحا على المســـاهمين أو 
الشـــركاء، ولكن الشـــركات غيـــر الربحية 
يمنع عليها توزيع ارباح، اذ يذهب الربح 

لتطوير العمليات الخاصة لها.
وعلـــى ســـبيل المثـــال إذا تـــم تأســـيس 
مدرســـة أو معهـــد تعليمـــي، وهو نشـــاط 
تعليمـــي، وحصـــل علـــى أربـــاح فيمكـــن 
أن يســـتفاد مـــن هـــذه األرباح فـــي زيادة 
الصفـــوف وتطويـــر المناهـــج، إذ القصـــد 
الشـــركة.  نشـــاط  فـــي  األربـــاح  صـــرف 
والشـــركة غير الهادفة للربح تطبق عليها 
أحـــكام خاصة الشـــركة ذات المســـؤولية 

المحدودة.
إعطـــاء  يتـــم  التصفيـــة،  حـــال  وفـــي 
الموجودات لألشـــخاص أو الجهات التي 
تـــم تحديدها فـــي عقد الشـــركة، وإذا لم 
تـــرد جهة في عقد التأســـيس فـــإن وزير 
التجـــارة يبت في األمـــر، ولكن يجب أن 
تكـــون الجهة التي تحال لها األموال غير 

ربحية.

علي مرهون

المنامة - بنك األسرة

أشـــاد مجلس الوزراء في االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي المنعقد يوم 
االثنين الموافـــق 19 أكتوبر 2020، 
الـــذي ترأســـه نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبارك آل خليفة، بأداء بنك األســـرة 
ومســـاهمته فـــي دعـــم األســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود وكذلـــك أصحاب 

المشاريع الصغيرة.
الـــوزراء  مجلـــس  واســـتعرض 
المنجزات التي حققها بنك األســـرة 
على مدى 10 ســـنوات منذ تأسيسه 
فـــي 2010، والبرامـــج التـــي يمولها 
لتمكيـــن األســـر المحـــدودة الدخـــل 
اقتصاديـــًا، منهـــا برنامـــج “خطـــوة 
وبرنامـــج  المنزليـــة”  للمشـــروعات 
دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية 
الصغـــر، إذ تمكـــن بنـــك األســـرة من 
زيادة حجم األســـر المســـتفيدة من 

344 أســـرة إلى 6000 أسرة في 10 
ســـنوات، بمبالغ تجاوزت 13 مليون 
دينـــار، وتحويـــل 47 أســـرة منتجة 
إلى أصحاب مشـــاريع اســـتثمارية، 
وارتفـــاع مبيعـــات الحاصليـــن على 
رخصة المنزل المنتج البالغ عددهم 
864 أســـرة من 134 ألـــف دينار إلى 

395 ألف دينار.

الحكومة تشيد بأداء بنك األسرة

“FinHub 973” تهــدف لتشــجيع االبتــكار فــي المنطقــة

“المركزي” يطلق أول منصة شاملة للتكنولوجيا المالية

 أطلــق مصــرف البحريــن المركــزي أمــس بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة، وبنــك ABC، وبنــك “إلى”، 
البحريــن اإلســامي، “FinHub 973” كأول منصــة رقميــة شــاملة  الوطنــي، وبنــك  البحريــن  و”بنفــت”، وبنــك 
للتكنولوجيــا الماليــة فــي المنطقــة يشــرف عليها مصــرف البحرين المركــزي. وتهدف المنصة الجديــدة إلى خلق 
بيئــة تعاونيــة للتكنولوجيــا المالية وتأســيس بوابة للفرص االســتثمارية في المنطقة عبر رفع مســتوى التعاون 

واالبتكار في القطاع، ودعم التكامل بين المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. 

 FinHub 973 منصـــة  وســـتعمل 
 FinX22 وفـــق نظام تشـــغيل منصة
لالبتـــكار التابعـــة لشـــركة “فينتيـــك 
جالكســـي”، وهـــي منصـــة خدمـــات 
ماليـــة مفتوحة قائمـــة على تقنيات 
الحوســـبة الســـحابية، وتتوافق مع 
أفضـــل المعاييـــر التقنيـــة الدوليـــة، 
وســـتوفر بيئة افتراضيـــة مفتوحة 
المصرفيـــة  التطبيقـــات  لبرمجـــة 
بهدف تمكين شـــركات التكنولوجيا 
المالية الناشـــئة من تطوير واختبار 
وتطبيق حلول التكنولوجيا المالية. 
 FinHub 973 كمـــا ستســـهم منصـــة
فـــي ربـــط المؤسســـات الماليـــة في 
مملكة البحرين والمنطقة بشـــركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة مـــن مختلـــف 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  العالـــم،  أنحـــاء 
ســـوق عالمية لشركات التكنولوجيا 
الماليـــة تســـتند إلى تقنيـــات الذكاء 
المنصـــة  تتيـــح  كمـــا  االصطناعـــي. 
الشـــركاء وحشـــد  إيجـــاد  إمكانيـــة 

المصـــادر والموارد التي ستســـهم 
في تصميم حلـــول تكنولوجيا 
يســـاعد  ممـــا  فعالـــة  ماليـــة 
االبتـــكار  جهـــود  تحفيـــز  فـــي 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  وإحـــداث 

قطاع الخدمات المالية.
مصـــرف  محافـــظ  وقـــال 
رشـــيد  المركـــزي،  البحريـــن 
المعـــراج “يســـعدنا اإلعالن عن 
 FinHub 973 منصـــة  اطـــالق 

للتكنولوجيا المالية التي ســـتعزز 
من التحول الســـريع نحـــو الصيرفة 
الرقميـــة بشـــكل خـــاص والتحـــول 

والـــذكاء  الرقمـــي  لالقتصـــاد 

االصطناعي بشكل عام”. 
تداعيـــات  أثبتـــت  “لقـــد  وأضـــاف 
أهميـــة  كوفيـــد19-  جائحـــة 
الرقميـــة  الصيرفـــة  فـــي  التوســـع 
وتوفيـــر الحلـــول المناســـبة ألنظمة 
المدفوعـــات االلكترونية، وقد أدرك 
مبكـــر  بشـــكل  المركـــزي  المصـــرف 
أهمية تطوير البنية التحتية بشكل 
مســـتمر في القطـــاع المصرفي، مما 
يضـــع المصرف فـــي طليعة الجهات 
الرقابيـــة الداعمـــة لالبتـــكار لتصبح 
البحرين من أبرز المراكز المالية في 
هـــذا المجال. ويؤكـــد إطالق منصة 
رؤيـــة  جديـــد  مـــن   FinHub 973
مصـــرف البحريـــن المركـــزي تجـــاه 
التوســـع فـــي التكنولوجيا 

لالبتـــكار  المجـــال  وفتـــح  الماليـــة 
وتقديم منتجات مالية جديدة”.

 FinHub 973 ويأتـــي اطالق منصة
الحاقـــًا بالمبـــادرات األخيـــرة التـــي 
قـــام بهـــا المصـــرف لتعزيـــز االبتكار 
إطـــالق  بعـــد  المالـــي  القطـــاع  فـــي 
فـــي  التجريبيـــة  الرقابيـــة  البيئـــة 
2017 وإنشـــاء وحـــدة متخصصـــة 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
لـــدى المصـــرف، وإصـــدار تعليمـــات 
المصرفيـــة  بالخدمـــات  خاصـــة 
األصـــول  ومنصـــات  المفتوحـــة، 
االستشـــارة  وخدمـــات  المشـــفرة، 
المالية الرقمية، وخدمات الحوسبة 
الســـحابية، ووســـطاء التأميـــن عبر 

المنصات اإللكترونية.

وحـــول ذلك قالـــت ميرنا ســـليمان، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
إطـــالق  “يأتـــي  فينتيـــك جالكســـي 
هذه المنصة في وقت غير مســـبوق 
تركـــز فيه الحكومات والمؤسســـات 
الماليـــة بشـــكل متزايد علـــى تعزيز 
الرقمـــي  التحـــول  اســـتراتيجيات 
وتســـريع وتيـــرة التطـــور واالبتـــكار 
لدفع عجلة التنمية. ونحن فخورون 
باإلســـهام في إطالق وتشغيل هذه 
المنصـــة، وكلنـــا ثقـــة بأنها ســـتنجح 
في إيجاد مســـاحة رقمية مشتركة 
تعزز التواصـــل بين جميع األطراف 
المعنية في القطاع ســـواء كان ذلك 
داخـــل البحريـــن، أو علـــى الصعيـــد 

اإلقليمي والعالمي”.
 FinHub 973 منصـــة  وســـتمكن 
تنظيـــم  مـــن  الماليـــة  المؤسســـات 
فعاليـــات الهاكاثـــون االفتراضيـــة، 
والمبـــادرات  االبتـــكار  ومســـابقات 
المتخصصة لتسريع وتيرة االبتكار 
المنصـــة  وتقـــدم  األعمـــال.  ونمـــو 
محتوًى غنيًا ومتنوعًا حول قطاع 
واألنظمـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
والقوانين المعمـــول بها في مملكة 
البحرين، وتسهم في تزويد السوق 
الضرورية  بالمعلومات والتفاصيل 

حول السياسات التنظيمية.

المنامة - المصرف المركزي

رشيد المعراج 

المنامة - المصرف المركزي

 70 مليون دينار
 ألذونات الخزانة األسبوعية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN( رقم 1830  اإلصــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  أذونات  BH000XF39930( من 

الحكومية األسبوعية.
ــذا اإلصـــــدار 70 مليون  هـ قــيــمــة  وتــبــلــغ 
دينار لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 
يناير   20 في  وتنتهي   2020 أكتوبر   21
الفائدة على  بلغ معدل سعر  2021، كما 
مــقــارنــة بسعر  األذونــــات 2.23 %  هــذه 
الفائدة 2.22 % لإلصدار السابق بتاريخ 

7 أكتوبر 2020.

تنظيم وإدارة الوقت في العمل
ألننـــا في عصـــر العمل المتقن ضمـــن المواعيد المحددة وهناك دوًما شـــعور 
بالعجلة في إنجاز أكبر قدر ممكن في أقل وقت ممكن بهدف إثبات كفاءتنا 
ومهاراتنـــا الشـــاملة فـــي إدارة المســـؤوليات المســـندة لنا، إذ كلنـــا يعرف أن 
يومنـــا يتكـــون من 24 ســـاعة فقط ولكـــن إذا تمكنا من إدارة الوقت بشـــكل 
صحيح سنالحظ زيادة ملموسة في النتائج المرجوة، لذا علينا اتباع بعض 
االستراتيجيات التي من شأنها تنظيم وقت العمل وهي على النحو التالي:

ترتيب األوليات: يترتب علينا بشـــكل يومـــي تنفيذ مهام متعددة ذات  «
مستويات متباينة من حيث صعوبة تنفيذها فالبعض من هذه المهام يمكن 
إنجـــازه في مـــدة قصيرة، في حين أن البعض اآلخر قـــد يتطلب المزيد من 
الوقـــت والجهد لذلك فأنت بحاجة إلى تركيز وتوجيه طاقتك نحو تحديد 

أولويات العمل.
جدولـــة المواعيـــد: وضـــع قائمة كاملة مـــن المهام التي يجـــب االنتهاء  «

منهـــا بحلـــول نهايـــة اليوم باســـتخدام دفتـــر المالحظات وجهـــاز الكمبيوتر 
أو حتـــى هاتفـــك الخاص بك لتتمكن مـــن وضع جدول األعمـــال وأن تكون 
الجدولة واقعية لنفســـك على ســـبيل المثال االنتهاء من الرد على الرســـائل 

اإللكترونية الواردة قبل الظهيرة واالنتقال بعد الظهر إلى عمل آخر.
ال تماطـــل: إن مـــن أكثـــر األســـباب فـــي تأخيـــر إنجـــاز العمـــل المماطلة  «

وهـــي إحدى اآلثار الجانبية للعادات الســـيئة فـــي تحديد األولويات، ال تدع 
التأخيرات التي ال داعي لها تعرقل ســـير عملك خذ قراًرا صائًبا واعًيا بعدم 

تقديم األعذار.
تجنـــب التوتـــر: التوتر هو واحـــد من ردود الفعل الطبيعية التي يشـــعر  «

بهـــا العقل لدى التعرض لمواقف من الضغط العالي ولكن التعامل مع التوتر 
بصورة صحيحة واستخدامه في تعزيز مهارتك في العمل.

ابـــدأ مبكـــرًا: هل ســـمعت بالمثل القائـــل “النجاح حليف الســـباقين” في  «
بعـــض األحيـــان نحـــن بحاجة إلـــى التضحية واالســـتيقاظ في وقـــت مبكر 
والحصـــول علـــى األســـبقية مـــن أجـــل مواكبـــة وتلبيـــة الجـــدول الزمني أو 
المواعيد النهائية التي قمت بتحديدها لنفســـك قد تكون األيام واألســـابيع 
مزدحمـــة أكثـــر مـــن غيرها ومـــن األجـــدى التضحية فـــي بضع ســـاعات من 

راحتك لتبدأ العمل في وقت مبكر.
خذ قســـطا من الراحة: نحن لســـنا آالت أو ربورتات قادرة على العمل  «

إلـــى النهايـــة دون وجود آثار ســـلبية على العقل والجســـم، توقف عن العمل 
عشـــر إلى خمس دقائق بعد كل ثالث ســـاعات للحصول على الراحة ومنح 
عقلـــك اســـتراحة من كل العمل الشـــاق وبعدهـــا يمكنك العـــودة إلى مكتبك 

ولديك المزيد من العزم والشغف نحو تحقق األفضل.
اعتـــن بنفســـك: إن عـــدًدا كبيـــًرا من المهنييـــن ال يلقـــون للحصول على  «

الرعايـــة المناســـبة لســـالمتهم البدنيـــة فـــي ســـباقهم نحـــو تلبيـــة المواعيد 
النهائية، إن النوم الســـليم وممارسة الرياضة والترفيه والحرص على نظام 
غذائي متوازن، مما يساعد على الحفاظ على صحتك وتنظم وإدارة أمورك 

المختلفة.
تخلـــص من الفوضـــى: بالنســـبة لكثير من األفـــراد تعتبر بيئـــات العمل  «

الفوضويـــة هي مصدر إلهـــاء وهدر لوقتهم، ألنهم غيـــر قادرين على العثور 
على األشياء التي يبحثون عنها فورًا أو عمومًا ألن عملهم في بيئة تسودها 
الفوضـــى ممـــا يجعلهـــم يشـــعرون باإلحباط، خذ وقتـــًا كافيـــًا لترتيب مكان 

العمل.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

خلق بيئة تعاونية للتكنولوجيا المالية 
وبوابة للفرص االستثمارية

“ADQ” القابضة تستثمر مليار دوالر في “لولو”
االتفاقيـــة تدفـــع نحـــو المزيـــد مـــن التوســـع االســـتثماري بمصـــر

أبرمــت القابضــة “ADQ”، إحــدى أكبر الشــركات القابضة فــي المنطقة وتغطي 
محفظــة الشــركات الكبــرى التابعــة لهــا قطاعــات رئيســة ضمــن اقتصــاد إمارة 
أبوظبــي، اتفاقيــة غيــر ملزمــة مــع لولــو العالميــة القابضــة ) )LIHL، سلســلة 
الهايبرماركت والســوبرماركت الرائدة في الشــرق األوســط(. وتدفع االتفاقية 
نحو المزيد من التوسع االستثماري في مصر، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دوالر.

وسيرفع هذا المبلغ االستثماري من 
حجم اســـتثمار ADQ في مجموعة 
لولـــو، وذلـــك بعـــد اتفاق فـــي وقت 

سابق من هذا العام.
ووقـــع االتفاقيـــة كل مـــن الرئيـــس 
التنفيـــذي لــــ ADQ، محمـــد حســـن 
الســـويدي، ورئيـــس مجلـــس إدارة 
مجموعة لولو، يوسف علي أم إيه.

 LIHL ADQ و  و ســـتعمل كل مـــن 
 30 تطويـــر  علـــى  ثنائـــي  بشـــكل 
هايبرماركـــت و100 متجـــر مينـــي 

ماركت، وإضافـــة المزيد من مراكز 
الحديثـــة  اللوجيســـتية  الخدمـــات 
ومراكز التوزيـــع والتنفيذ من أجل 
تعزيـــز أعمال التجـــارة اإللكترونية 
لمتاجـــر التجزئة في جميـــع أنحاء 
مصر. وتشير التقديرات إلى أن هذا 
التوسع ســـيخلق ما يقارب 12 ألف 
فرصـــة عمل وســـيعمل علـــى تعزيز 
النمو االقتصـــادي واالجتماعي في 

جميع مناطق البالد.
وقال الســـويدي “تعكـــس اتفاقيتنا 

مـــع شـــركة لولـــو العالميـــة القابضة 
التزامنـــا بشـــكل أوســـع لالســـتثمار 
عـــن  اإلعـــالن  بعـــد  مصـــر.  فـــي 
مـــع  المشـــترك  االســـتثمار  برنامـــج 
الصنـــدوق الســـيادي المصري، الذي 
العـــام  أواخـــر  عليـــه  االتفـــاق  تـــم 

الماضي. وســـيتم افتتـــاح عدد من 
متاجـــر البيـــع بالتجزئـــة تدريجيـــا 
تحقيقـــا لمزيد من االســـتفادة على 
واالقتصادي  االجتماعـــي  الصعيـــد 
فـــي المجتمـــع المحلي وفـــي جميع 

مناطق البالد”.

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - مجموعة لولو

خالد عتيق



 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004936 780 m2 RA BD15.50 BD130,136

L004935 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004934 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004987 557 m2 RA BD25.00 BD149,888

L005201 550 m2 MOH BD21.11 BD125,000

L006345 737 m2 RA BD23.00 BD182,460

L006656 500 m2 RA BD30.00 BD161,460

L006568 416 m2 RA BD19.00 BD85,000

L006615 396.1 m2 RB BD17.50 BD74,313

L004992 10000 m2 RA BD22.00 BD2,368,080

L006319 630 m2 RA BD30.00 BD203,439

L006702 481 m2 RB BD23.00 BD119,082

L006661 450 m2 WS BD17.54 BD85,000

L006403 337.6 m2 RB BD24.30 BD88,000

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005117 593.3 m2 RA BD16.15 BD103,000

L005154 218.2 m2 RHB BD21.30 BD50,000

L006439 1017 m2 RA BD13.00 BD142,310

L006593 1572.6 m2 RG BD12.00 BD203,129

L006594 3576.6 m2 RA BD17.00 BD654,474

L005032 1524 m2 B3 BD20.00 BD328,086

L005031 1462 m2 B3* BD25.00 BD393,424

L005045 361 m2 RB BD20.50 BD79,658

L006338 307.3 m2 RB BD25.69 BD85,000

L006346 387.5 m2 RB BD25.00 BD104,276

L006563 363.1 m2 RA BD19.00 BD74,259

L005029 430 m2 RB BD23.00 BD106,455

L005046 451 m2 RA BD24.00 BD116,509

L004940 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004941 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

L005100 541 m2 RB BD23.00 BD133,936

L004943 327.4 m2 RA BD18.00 BD63,434

L004968 333 m2 RA BD20.00 BD71,666

L005015 327.4 m2 RA BD18.18 BD64,000

L005153 477.9 m2  Com BD28.00 BD144,035

L006492 367 m2 RA BD19.70 BD78,000

L006616 2171 m2 AG BD10.00 BD233,686

L006670 304 m2 RA BD24.44 BD80,000

L005210 487 m2 RA BD20.00 BD104,841

L005211 483 m2 RA BD20.00 BD103,980

L005212 468 m2 RA BD20.00 BD100,751

L005213 452 m2 RA BD20.00 BD97,307

L005214 487 m2 RA BD22.00 BD115,326

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005215 509 m2 RA BD21.00 BD115,056

L005216 477 m2 RA BD20.00 BD102,689

L005209 474 m2 RA BD20.00 BD102,043

L005208 473 m2 RA BD20.00 BD101,827

L005206 460 m2 RA BD20.00 BD99,029

L005207 507 m2 RA BD22.00 BD120,062

L004973 1160.4 m2 SP BD12.00 BD149,886

L004975 973 m2 SP BD12.00 BD125,680

L004977 730 m2 SP BD12.00 BD94,292

L004978 836 m2 SP BD12.00 BD107,984

L005010 8031.2 m2 LD BD18.00 BD1,556,061

L005009 3864.2 m2 LD BD21.00 BD873,479

L005008 4200.2 m2 LD BD21.00 BD949,430

L006440 1137.5 m2 LD BD13.50 BD165,294

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004937 518 m2 RA BD19.00 BD94,000

L004982 540.2 m2 RB BD20.00 BD116,294

L006289 436 m2 UP BD17.00 BD80,000

L006296 300.4 m2 RB BD21.64 BD70,000

L004996 3130 m2 Industrial BD17.00 BD572,752

L005103 350.2 m2 RA BD18.00 BD68,000

L005065 319.5 m2 RHB BD22.00 BD75,660

L005064 258.6 m2 RHB BD22.00 BD61,238

L005109 315.5 m2 RB BD23.60 BD80,000

L005125 3341.7 m2 RB BD17.00 BD611,500

L005188 1362.3 m2 LD BD20.00 BD293,275

L005187 1798.4 m2 LD BD20.00 BD387,159

L005186 1885.1 m2 LD BD20.00 BD405,825

L005222 1320 m2 LD BD25.00 BD355,212

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006367 465.5 m2 B3 BD26.00 BD130,276

L006484 567.1 m2 B3* BD27.00 BD164,815

L006515 614.5 m2 B3 BD17.00 BD112,446

L006614 1318 m2 COM BD48.00 BD680,973

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L004979 553 m2 RA BD25.00 BD148,812

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L005042 369.5 m2 RB BD28.00 BD111,364

L006340 363.4 m2 RA BD21.00 BD82,144

L006343 498.3 m2 RA BD21.00 BD112,637

L006341 449.4 m2 RA BD21.00 BD101,584

L005013 1643 m2 COM BD40.00 BD707,410

L005044 527 m2 RB BD25.00 BD141,816

L005076 966 m2 SP BD28.00 BD291,144

 للمزيد من
العقارات

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني علي

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

اعالن عام
 بشأن التوقف عن مزاولة نشاط ادارة الصناديق االستثمارية 

شركة جواد حبيب إلدارة الصناديق اإلستثمارية

عمــًا بأحــكام المــادة )50( مــن قانــون مصــرف البحريــن المركزي والمؤسســات 
الماليــة رقــم )64( لعــام 2006 وتعدياتــه ، تعلــن شــركة جــواد حبيــب إلدارة 
الصناديــق اإلســتثمارية ، بموجــب هــذا اإلعان عــن عزمها التوقف عــن مزاولة 
تقديــم خدمات إدارة الصناديق اإلســتثمارية وإلغــاء ترخيصها الصادر من قبل 

مصرف البحرين المركزي لمزاولة النشاط المذكور.

يرجــى مــن العمــاء الحالييــن أو األطــراف المعنية بذلك األمــر وفي غضون 30 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان العام وفي موعد اقصاه 21  نوفمبر 2020 .

-   تأكيــد مــا إذا لديهــم ايــة اعتراضــات علــى وقــف النشــاط المذكــور من عدمه  
مدعومة بالمستندات الرسمية .

-   تأكيــد مــا إذا لديهــم  أيــة مطالبــات معلقــة أو دعــاوى قضائيــة ضــد الشــركة 
المذكورة على ان تكون مدعومة بالمستندات الرسمية .

كمــا يرجــى مــن العماء الحاليين من األطراف المعنية التي تطلب أي مســاعدة 
ذات عاقــة بصناديقهم االســتثمارية القائمة وســارية المفعــول االتصال بنا في 

في الموعد المذكور أعاه:

عباس عبدالمحسن أحمد رضي
المصفي 

شركة أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
info@awael.bh : هاتف رقم : ٤٦٦٦ ١٧١٠ ٩٧٣+      -     البريد اإللكتروني

العنوان : مكتب 184 – الطابق 18 – بزنس باي – مبنى 3232 – طريق 4654 
– مجمع 346

المنامة – مملكة البحرين 

القيد: 93144 
التاريخ : 2020-10-15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الشــركاء فــي شــركة ســعود ومســاعد للمطاعــم ذ.م.م ، والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 93144 ، طالبيــن تحويــل الفــرع الثالــث مــن الشــركة  
والمســمى بيســت فاينــدر إلى مؤسســة فرديــة لتصبح مملوكة من الســيد 
مســاعد بــن ابراهيــم بــن عبــدهللا الماضــي ، لتصبح المؤسســة تحت اســم 

بيست فايندر  
فعلــى كل مــن لديــه اي إعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة العربية للطيران ذ.م.م فرع لشركه اجنبية

سجل تجاري رقم 54402

بنــاء علــى قرار الشــركاء في الشــركة العربيــة للطيران ذ.م.م فرع لشــركه 
اجنبيــة المســجلة بموجــب القيد رقــم 54402 ، بتصفية الشــركة اختياريا 

و تعيين السيد / سلمان عبدهللا احمد عبدهللا صليبيخ مصفيا للشركة .
بهــذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهــت وفقا لنص المادة 325 
مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 

( 21 ) لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو
المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة 
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هذا اإلعــالن، و ذلك 

على العنوان التالي: 33147979
ahmed@verity-legal.com

تاريخ :20/اكتوبر /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

) 146640-CR2020 ( طلب رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا الســادة / حســن علي حســن البصــري الرقــم الشــخصي 460105493 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي ٕالى الســادة / عبدهللا حســن علي حســن البصــري الرقم الشــخصي 821006509، 
فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد: 2142

االسم التجاري: الفرع:  
حسن علي حسن البصري   ٨
حسن علي حسن البصري   ٨

كراج حسن البصري   ١٠

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

    CR2020--   146247  اعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

االعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن محمد رضي محمد مكي

االسم  التجاري الحالي : مرتفعات االبتكار للتجارة
االسم التجـــاري الجديد : االبتكارات الصحية للتجارة

رقم القيد : 1-132561

القيد 123774   -   2020--10     20
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من شركه ذات مسئوليه محدود ه

إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة مطعم كولو ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 123774 
طالبين تحويل فرع من شركه ذا ت مسئوليه محدوده إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة بقيد جديد و برأسمال وقدره 20000 عشرون الف دينار، بين كل من:
1. عبدلله علي محمد علي جناحي    -   2. سيف الرحمن خان

وتغيير االسم التجاري من مطعم كولو ذ.م.م الى روسوس ريستورنت ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ : 2020/10/07
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
139948-CR 2020 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
 

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:        شاهانة محمد اقبال حميد 
االسم التجاري الحالي:  أثاث شمس الرفاع

االســـــم التجـــاري الجديد : شمس الرفاع للبضائع المستعملة
 قيد رقم : 13-93169

التاريخ :18/10/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  إدارة السجــــل التجــاري

اعالن رقم
    CR2020--   144533  
    CR2020--   145162  

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى االدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

االعالن  بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
. اســـــــم التاجـــــــــــر : عبده الزهراء احمد محمد الصغير  

االسم  التجاري الحالي : مؤسسة  عبده الزهراء احمد محمد الصغير  
االسم التجـــاري الجديد : نخلة عراد للخضروات والفواكه

رقم القيد :   1-48277
2-48277                    

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة ٕادارة التسجیل
ٕاعالن لسنة 2020

بشأن ٕاشھار انتھاء ٔاعمال تصفیة
شركة دامسكینوس للتجارة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســیاحة بأنھ 
قــد تقــدم ٕالیھــا الســید / كلیــم زخــور مخائیــل باعتبــاره المصفــي 
القانونــي لشــركة دامســكینوس للتجــارة ذ.م.م ،المســجلة كشــركة 
رقــم 110849-1، طالبــا  القیــد  بموجــب  ذات مســؤولیة محــدودة 
ٕاشــھار ٕانتھــاء ٔاعمــال تصفیــة الشــركة تصفیــة اختیاریة و شــطبھا 
من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  135291  لسنة 2020

بشــأن إشــهار انتهــاء أعمال تصفية شــركة الثــارا لالستشــارات ش.ش.و. 
بــوزارة الصناعــة  لمالكهــا فيليــب تومــاس الثــارا تعلــن إدارة التســجيل 
 PHILIP THOMAS / و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
لشــركة الثــارا لالستشــارات  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره     LATHARA
ش.ش.و. لمالكها فيليب توماس الثارا   ،المسجلة كشركة شركة الشخص 
الواحــد بموجــب القيــد رقم 108981 ، طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  رقم 0000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ستيج و صوت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد 
تقــدم إليهــا الســيد   JOSEPH BOSCO GODINHO   باعتبــاره المصفــي 
القانوني لشــركة ســتيج و صوت ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئوليه 
محدوده - بموجب القيد رقم 112474 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
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Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

ROYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470757  or  info@awtadi.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

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

Mado Cafe and restaurant Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33638912  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

AHMED RASHID ABDULQADER MOHAMMED ALR (WALAD ALAIWAD / 7237) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456786  or  ALROWAIEI@LIVE.COM 

HAMEED HASAN JASIM ABDULNABI (BANEEN / 11685) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36666085  or  HAMEED-H1965@HOTMAIL.COM 

MIRACLE CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

GOLDEN PALACE FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36776376  or  JANAHI31@HOTMAIL.COM 

UNION WASHING AND POLISHING CAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17441900  or  SASAAH1962@GMAIL.COM 

Arab Asian Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

HAIDER CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322449  or  ALHAWRA.VEGETABLE@GMAIL.COM 

YAMAMA ALBAHRAIN FOOD STUFF EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

Bader palace construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADARALBADER101@GMAIL.COM 

New Island Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36619195  or  account@nicbh.com 

ALLEHDAN AUTO SPAREPARTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39693926  or  Hussain.lahdan@GMAIL.COM 

Westline International Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

ALRAWI WORKSHOP FOR REFRIGERATOR AND AIRCONDITIONER REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39217931  or  azamzakaria@hotmail.com 

CITY MAN CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39535664  or  NAWAR_42@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SHABEH ALREEM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17252548  or  abbas_aljamri@yahoo.com 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

STERLING GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 39045568  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

Shades International Optics - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17162970  or  NZB555@HOTMAIL.COM 

Shades International Optics - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17162970  or  NZB555@HOTMAIL.COM 

Prince Burger Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

E c  e  group co  wll 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 39911286  or  SUHA@MURANODB.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17180366  or  HJUMA@HAYATCOMM.NET 

Gulf noor foodstuff and fish 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295887  or  GULFNOOR.NOOR@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Arad Land for ironing clothes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33496627  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Darshan Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38034186  or  sarah_lotus62@yahoo.com.ph 

G A AND M S CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  GULZARBAH48@GMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

SALEHA GATE FOR SEWING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36490529  or  SALIHABANNO2222@HOTMAIL.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Intertec Systems WLL 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17228070  or  NARESH.KOTHARI@INTERTECSYS.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

ALTELAL FOR REF AND AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39815388  or  NKALARAD@GMAIL.COM 

AL KHIDAIWI FOR JUICE AND SANDWSHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39846014  or  EBRAHIMALKHIDIWI2020@GMAIL.COM 

Mashtan Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

DIVYA FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

SAYED SADIQ NASSER ALSHARAF IMPORT & EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39813999  or  SAD9SAM@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17240030  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  Careers@jbfbah.com.bh 

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 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116211  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

Alneel alazraq boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33347604  or  ABDAUAL.MASSOUD@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33093551  or  AMAL.BROTHERS84@GMAIL.COM 

S 5 EXPRESS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250575  or  amadan@s5express.com 

GOLDEN SCISSOR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699197  or  MARIAM.ALDERAZI@GMAIL.COM 

Burj Mohammed REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34438588  or  burjmuhammad786@GMAIL.COM 

TECHNO ELECTRO POWER INDUSTRIAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33316040  or  POWERONBIBIN@GMAIL.COM 

DUBAI GOLD AND DIAMOND W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

Star world general trading w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414856  or  HAMEEDBRN786@GMAIL.COM 

Anus chettian kandi and partner trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002515  or  ANASCHETTIANKANDI@GMAIL.COM 

Al Borg Medical Laboratories Co S P C Owned by Al Borg Medical L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17100088  or  a.fayez@alborglaboratories.com 

Nour Al Dana Garage 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 38268660  or  HUSAIN.HAJAIR@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17276564  or  fadhel.ahmed@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER/ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Star Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33100744  or  MWN.RAHIMI@GMAIL.COM 

ALMOAYYED HEAVY EQUIPMENT MAINTENANCE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34438588  or  KLBUILDER@YAHOO.COM 

MANAMA STAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33739810  or  SWAIR710@ICLOUD.COM 

BRANDLANCE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

TIKIZ BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 37373000  or  DHIYAALASFOOR@LIVE.COM 

Rana Transport Cargo Handling S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17472087  or  RAORANA.AKMAL@GMAIL.COM 

NAIBTECH Industrial Services Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33220131  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 

AMAIM ELECTRONICS COMPANY S.P.C. owned by sajid rafiq butt 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696833  or  SAJIDBUTT666@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

TANWEER CARGO CO SPC OWNED BY TANVEER AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33592875  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

TANWEER CARGO CO SPC OWNED BY TANVEER AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33592875  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

AL BARI DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33788256  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

ADVANCED FORMWORK Co. Ltd. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682913  or  jolnar@gmail.com 

SHORNALI CARGO HANDLING COMPANY S.P.C OWNED BY SALEH AHAMMAD MD 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  EHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

SHORNALI DESIGNING S.P.C Owned by SALEH AHAMMAD MD ABDUL QUDDUS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  SALEHHAAMMAD3535@GMAIL.COM 

Khlif doabaz Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36775508  or  x9944501x@gmail.com 

Khlif doabaz Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36775508  or  x9944501x@gmail.com 

Golden Bakery co.wll 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39611591  or  vnrasheed@yahoo.com 

National Palace Building Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38278298  or  nationalpalacebuilding@gmail.com 

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35171912  or  TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM 

Arabian marks for Publicity and Advertising W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

 35458490  or  GEMYGO2020@YAHOO.COM 

FAMA DOCUMENT CLEARANCE AND ACCOUNTING SERVICES CO SPC OWNED BY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733381  or  CEO@381AGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002777  or  TIHAMA@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

ALI AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR ( JADOOM / 2102 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39022780  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

GROW WITH THE FLOW Landscape CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38272017  or  KHAYAMFAROOQ98.KF@GMAIL.COM 

AYEDH ALKAABI SUPER MARKET  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39478500  or  AK.ABDULLA5@GMAIL.COM 

DIGITECH PLUS TECHNOLOGIES S.P.C Owned by ABDURAHEEM UNDODIYIL 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382020  or  DREAMTOWNBAHRAIN@GMAIL.COM 

Ismail spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36755850  or  AHERDAD68@GMAIL.COM 

MOHAMMED MOHAMMED ALI AL NOAIMI ( MOHAMED NAJEEB /6159) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17340518  or  mohdnoaimi@hotmail.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39108091  or  daralkaram77@gmail.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

FARANCE LINE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 32222398  or  ISAASAS@HOTMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33849736  or  ALJAZEERICD@GMAIL.COM 

SALEH AHMED KADHEM JUMA(SROOR ALKHATER/7292) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

TURK BUILDING MATERIALS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

ALGHAWAS AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413343  or  ALGHAWASALI@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

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

 17700731  or  info@bmds.co 

Aldarwish Ceramic Company Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST(DISPLAY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

NOOR AL HADI VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMUSAIFER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFER9901@GMAIL.COM 

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403484  or  SATTER@BATELCO.COM.BH 

RAHAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39630305  or  KHALIFA_BBR@HOTMAIL.COM 

ALBAHAR ELECTRICAL CONTRACTING ESTABLISH 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact

 17778589  or ALBAHARELECTRICALCONT.2@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

LAZURD SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66652522  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Arab Design Construction. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 33588101  or  ARABREALESTATE.BAH@GMAIL.COM 

Trust Traders CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704144  or  info@trusttraders.com 

COMMIX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39612227  or  Vayuaccts@gmail.com 

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

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AREEJ GOLDSMITHS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33684586  or  AMJADJAVED62@HOTMAIL.COM 

EBTIHAL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17673212  or  J_ALI2004@HOTMAIL.COM 

Shinan Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340637  or  ALAA1122137@GMAIL.COM 

AMWAJ AL SEEF CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17641616  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

AL FUTOOH GENTS BARBER SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 32236411  or  AHMED1964ALAMAR@GMAIL.COM 

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

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

NAJRAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36693802  or  HAMOOD_F200@HOTMAIL.COM 

Rozite For Marble 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77011171  or  alkhham@gmail.com 

Peno Technologiy 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39841310  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL HUJAIRY ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333433  or  yousif.hujairi@hotmail.com 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

Al-Bado Oasis Trading Center 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39743974  or  abdulrodakadhom8822@hotmail.com 

P.S. MANAGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381333  or  JAFFARRADHI73@GMAIL.COM 

CAFE ROUGE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17311130  or  A.CAFEROUGE@GMAIL.COM 

City Tower Electrical 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM 

KHALID HASAN AHMED ALI EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  KHALIDHASAN27@GMAIL.COM 

SINDABAD STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17441082  or  HUSAINABDULLA2018@GMAIL.COM 

ABU YOUNIS CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36434103  or  NAsSER321991@GMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Altufoof food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17763011  or  F25T@HOTMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

M S Y CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33287861  or  DDRAMJID@GMAIL.COM 

ISA HASAN EBRAHIM / NOOR ALBADRI 6952 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36676199  or  ESSAHASSAN0P@GMAIL.COM 

MOHAMMED EBRAHIM SALIM ALBOAINAIN / ALWADHEHE 8235 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773367  or  ebrahimmohamed609@gmail.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ANASIA TRADING CO. LTD - BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77082100  or  INFO@ANASIABAHRAIN.COM 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401292  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

KOMANDOR  MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

OMICRON ELECTRONICS MIDDLE EAST - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17116400  or  AHMED.EL-HAMAKY@OMICRONENERGY.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL ATHRIYA FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39339088  or  zahraalsafar0@gmail.com 

ALATHRIYA CARTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39339088  or  zahraalsafar0@gmail.com 

Fahdan Business Center 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

SARHAD FOR SALE TAILORNG ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Wipro Bahrain Limited CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

Wipro Bahrain Limited CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

AL JOOD PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

 34509288  or  s.mahmoodsabt@gmail.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Zahid Khan Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17305454  or  zahidkhantrd@yahoo.com 

Almarri cargo co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33203089  or  jaber@hamtransportation.com 

LEGEND PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39812162  or  fahd.bahrain89@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13101304  or  hr@alsalam.care 

ONE VISION FOR CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39965353  or  info@1visionconsultancy.com  
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بسبب تفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية وسوء إدارة البالد

صحف حكومية إيرانية تحذر النظام من “احتجاجات كبيرة”

ــذرت صــحــف إيــرانــيــة يــديــرهــا  حــ
كبيرة”  “احــتــجــاجــات  مــن  الــنــظــام 
ــات” بــســبــب األزمــــات  ــ ــراب ــطــ و”اضــ
واالجتماعية وطريقة  االقتصادية 
تعامله مع أزمة كورونا إلى جانب 

سوء اإلدارة.
للمقاومة  الوطني  المجلس  وأورد 
بعض  أي(  آر  ســي  )أن  اإليــرانــيــة 
بواسطة  مــدارة  لصحف  المقاالت 
ــادة  ــادات حـ ــقـ ــتـ ــة تـــوجـــه انـ ــ ــــدول ال
للحكومة والرئيس اإليراني، حسن 

روحاني.
ــال مـــنـــشـــور عــلــى  ــقـ ــاء فــــي مـ ــ وجــ
صحيفة “أرمان” الحكومية: “الناس 
ليسوا راضين. تعود مشاكل البالد 
بالعالم  اتــصــال  عـــدم وجــــود  إلـــى 
ألننا  حــدثــت  مشاكلنا  الــخــارجــي. 
فقدنا االتصال بالنظام الدولي. من 
الواضح أن )المسؤولين( ال يفهمون 
أننا على متن نفس القارب، وأنهم 
يـــواصـــلـــون اســـتـــهـــداف بــعــضــهــم 

البعض”.
الدولي  التسلح  حظر  انتهاء  ومــع 
ــران، تــبــاهــى  ــ ــ الـــمـــفـــروض عــلــى إيـ
ــون إيــرانــيــون بــالــخــطــوة،  مــســؤول
وقال روحاني، إن الشعب سيكون 

سعيدا.
الحكومية،  “اعتماد”  صحيفة  لكن 
ــاء فــي  ــ ــك، وجــ ــ ــ كــتــبــت عـــكـــس ذل
الرئيس،  لـــرأي  “خــالفــا  لــهــا:  تقرير 
فإن نبأ رفع الحظر المفروض على 
األسلحة ليس خبرا جيدا للجمهور، 
بــل إنــه قــوبــل بــانــتــقــادات خطيرة 
على وسائل التواصل االجتماعي”.

وجاء في صحيفة “جهان صنعت” 
أنه  “إعــالن روحاني  أن  الحكومية 
ــتــالــي النــتــهــاء حظر  فـــي الـــيـــوم ال
األسلحة، ستكون إيران قادرة على 
خبرا  ليس  األســلــحــة  وشـــراء  بيع 
جيدا للناس، على األقل في الوضع 
ووسط  إليران  الحالي  االقتصادي 

تفشي فيروس كورونا”. وقالت إنه 
كان عليه أن “يستمع إلى صرخات 
وشكاوى الناس عن االقتصاد الذي 

كان مسؤوال عن إدارته”.
ومتابعون  محللون  استبعد  وقــد 
طهران  تتمكن  أن  اإليراني  للشأن 
من بيع وشراء األسلحة بعد انتهاء 
نشر  لتقرير  وفقا  وقــالــوا،  الحظر، 
ــو فــري يـــوروب/راديـــو  ــ على “رادي
تــعــانــي من  ــران  ــ ــ إي إن  لــيــبــرتــي”، 
العقوبات  رأســهــا  على  قــيــود  عــدة 

األميركية الساحقة.
وكانت واشنطن قد تعهدت بتعزيز 
ضــغــوطــهــا عـــلـــى إيـــــــران لــخــفــض 
تعزيز  ومنعها من  تمويلها،  مصادر 
ترسانتها العسكرية، محذرة من أن 
رفــع حظر الــســالح عــن إيـــران فيه 

تهديد لألمن العالمي.
وفـــي مــقــال آخــــر، حــــذرت “جــهــان 
احتمال  مــن  المسؤولين  صنعت” 
بسبب  كبيرة  احتجاجات  انـــدالع 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية: 
اســتــمــرار  أن  فــيــه  شـــك  ال  ــا  ــمـ “مـ
االقتصادي، وإفراغ خزينة  الركود 

ــنــك الـــمـــركـــزي من  ــب الــحــكــومــة وال
الـــريـــال والـــــــدوالر، وعــــدم كــفــايــة 
تخصيص الموارد لمختلف الفئات، 
من أهم أسباب العنف المجتمعي”.

حمدلي  صحيفة  مــع  مقابلة  وفــي 
االقتصادي،  الخبير  حذر  اليومية، 
أزمات  من  النظام  مؤمني،  فرشاد 
خــطــيــرة، وقــــال: “تــتــعــرض بــالدنــا 
الــخــطــورة نتيجة  بــالــغــة  لــظــاهــرة 
اإلهمال ونقص المهنية في مجال 
ــع الـــســـيـــاســـات وتــخــصــيــص  ــنـ صـ
تنجذب  أن  لــذلــك، يجب  الــمــوارد. 
البالد  السياسة في  أذهان صانعي 
إلـــى قــضــايــا تــتــجــاوز الــفــقــر، مثل 
الـــبـــؤس. إذا لــم نــتــعــامــل مــع هــذا 
أن  المحتمل  فمن  بصدق،  الوضع 
نتعرض الضطرابات وأعمال شغب 

وأزمات خطيرة للغاية”.
ــون مـــن أجــل  ــيــ ــ ــران ــ ويـــكـــافـــح اإلي
ــلـــى لـــقـــمـــة عــيــشــهــم  الـــحـــصـــول عـ
ــة  ــعــصــف أزمــ ــيـــة، حـــيـــث ت ــيـــومـ الـ
ــار الــنــفــط  ــعـ ــة أسـ ــدمـ ــا وصـ ــ كــــورون

وسوء اإلدارة باقتصاد البالد.
الكردية  “رووداو”  شبكة  ونقلت 

ــن مــــركــــز إيــــــران  الــــعــــراقــــيــــة، عـــ
اإلحصائي، ارتفاع معدالت تضخم 
المواد الغذائية بنسبة 26 في المئة 

في نهاية صيف هذا العام.
وأصــبــح اإليــرانــيــون غير قــادريــن 
اليومية،  الــضــروريــات  شــراء  على 
مع استمرار ارتفاع األسعار، حسبما 

تقول “رووداو”.
الضغط  المتحدة  الواليات  وتكثف 
ــات  ــران بـــفـــرض عــقــوب ــهــ عـــلـــى طــ
جـــديـــدة عــلــيــهــا، كــــان آخـــرهـــا في 
بهدف  الجاري،  أكتوبر  من  الثامن 
النووي  برنامجها  عن  إيران  تخلي 
تهديد  عــن  وتوقفها  والباليستي، 
ــا  ــدادهـ ــن اإلقــلــيــمــي، عــبــر إمـ ــ األمـ
لميليشيات  والــعــســكــري  ــادي  ــمـ الـ
حول  دول  عــدة  بــشــؤون  تتدخل 

العالم.
وتقول وزارة الخزانة األميركية إن 
عمليات  على  تنطبق  ال  العقوبات 
أساسية  زراعــيــة  سلع  لتخصيص 
أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية 
حاجة  تــدرك  أنها  مضيفة  إليـــران، 

الشعب اإليراني للسلع اإلنسانية.

واشنطن ـ وكاالت

إيران شهدت احتجاجات واسعة في نوفمبر الماضي إحتجاجا على االتفاع أسعار البنزين

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثالثاء، عن ترحيبه 
بالزيارة التاريخية ألول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مشيرا إلى آفاق 

التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة سالم، في سبتمبر الماضي.
اتفاقيات  أن  الوفد اإلماراتي،  ألقاها مع وصول  نتنياهو، في كلمة  وأوضح 
أنها ستصنع  إلى  الزيارة، مشيرا  اإلمــارات خالل  سيجري توقيعها مع دولة 

األفضل للشعوب.
وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع اإلمارات في عدد 
من المجاالت: “سنتعاون في االستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل 
المواطنين ورواد األعمال وهم كثر في دولة اإلمارات وإسرائيل”. وأضاف 
أن اإلمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة 

الصحة والبيئة: “كل هذه األشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا”.
وأشار إلى أن التعاون سيشمل مجال الطيران واإلعفاء من التأشيرات، الفتا 
إلى أنه: “سيتم فتح األجواء بين اإلمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين 

البلدين”.
إلى إسرائيل ألجل  الثالثاء، وصل أول وفد حكومي من اإلمــارات،  وأمس 

بحث التعاون في مجاالت االستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

نتنياهو: سيتم فتح األجواء مع اإلمارات وإلغاء التأشيرات

الخرطوم ـ وكاالت

السودانية،  الخارجية  وزارة  أعــربــت 
بــإعــالن  ترحيبها  عــن  ــثــالثــاء،  ال أمـــس 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، عزمه 
ــدول  ــســودان مــن قائمة ال رفــع اســم ال

الراعية لإلرهاب.
بيان  في  السودانية  الخارجية  وقالت 
إنــهــا تــرحــب بـــإعـــالن تـــرامـــب وتــأمــل 
األميركي  الرئيس  إدارة  تستكمل  أن 
إجراءات تنفيذ إزالة اسم السودان من 

القائمة في أسرع وقت.
ترامب جاء  إعــالن  أن  البيان  وأضــاف 
تعاملها  وســم  ــذي  ال للتعاون  “امــتــدادا 
مــع الــســودان فــي هــذا األمـــر، وتعجيال 
جــّره  مما  الــســودانــي،  الشعب  لخالص 

التصنيف المعني من أضرار جسيمة”.
وتــــــــــــــابــــــــــــــع: 
وزارة  “تلحظ 
الــــخــــارجــــيــــة 
الرئيس  إقــرار 

ترامب بإيجابية التحول الذي أحدثته 
حكومتها  وتنصيب  السودانية،  الثورة 
ترجو  وهــي  االنتقالية،  الديمقراطية 
يتجسد  وأن  التعاطف  هــذا  يتعزز  أن 
في تعاوٍن وارتباط إيجابي يعين على 
تحقيق المصالح المشتركة وعلى إنجاز 
الــغــايــات الــكــبــيــرة الــتــي يــتــوجــه إليها 

السودان على هدى ثورته اإلنسانية”.
ــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة إلــى  ــفــتــت ال ول
“الشعب السوداني بذل عبر مؤسساته 
لتجاوز توصيف  كبيرة  المعنية جهودا 
بـــاإلرهـــاب”، مــؤكــدة تعهدها  ــســودان  ال
ــاون مع  ــعـ ــتـ بــمــواصــلــة مــســاعــيــهــا، والـ
المؤسسات الشريكة في البالد لتخطي 
الــمــصــاعــب كـــافـــة، ولـــوضـــع الـــســـودان 
فــــي مــوضــعــه 
المعّبر  الدولي 
إرادة  عــــــــن 

شعبه.

الخرطوم ترحب بعزم ترامب شطبها من قائمة اإلرهاب

القاهرة ـ وكاالت

ــفــتــاح  ــال الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عـــبـــد ال ــ قـ
يمكن  “ال  إنــه  الــثــالثــاء،  أمــس  السيسي، 
ألي عدو خارجي أن يعتدي على مصر”، 
المصري  الجيش  “قــوة  أن  على  مــشــددا 

كافية لحماية البالد من أي اعتداء”.
حفل  خــالل  كلمته  فــي  السيسي  وشــدد 
تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات 
“مهمة  أن  عــلــى  الــعــســكــريــة،  والــمــعــاهــد 
حماية الوطن وترابه وأهله.. أمر شريف 

وعظيم”.
وأكد أنه ما من أحد قادر على االعتداء 
“نحن  مضيفا:  الــخــارج،  مــن  مصر  على 
على  قــادر  وجيشنا  أحــد  علي  نعتدي  ال 
“التشكيك  أن  موضحا  معتٍد”،  أي  ردع 
واالفتراء ال يقل خطورة عن أي اعتداء 

على الدولة”.
للجيش  إضافية  “مهمة  هناك  أن  وبــّيــن 
والـــشـــرطـــة، مـــن خــــالل تــوعــيــة األبــنــاء 

ــدات الــمــخــتــلــفــة  ــوحــ ــ ــي ال الــمــجــنــديــن فـ
ــمــخــاطــر الـــتـــي تـــحـــاك ضـــد الـــدولـــة،  ــال ب
هـــي حــرب  اآلن  الــحــقــيــقــي  الــخــطــر  ألن 
ــتــي ال تقل  اإلشـــاعـــات والــمــعــلــومــات وال
يدعونا  ومما  للحذر  يدفعنا  مما  خطورة 
الـــرأي  آلــيــات حــشــد  التنبيه عــن  لــتــكــرار 
نقلت  حسبما  والتشكيك”،  بالسلب  العام 

صحيفة “األهرام” المصرية.
ــتـــاج الــحــربــي  وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع واإلنـ

قد  ــي،  زكـ أول محمد  الــفــريــق  الــمــصــري 
شــهــد االثــنــيــن، إجـــــراءات رفـــع الــكــفــاءة 
القتالية إلحدى تشكيالت الجيش الثالث 

الميداني.
الجيش  تطوير  بعد  التفقد  هــذا  ويــأتــي 
الثالث الميداني وتسليحه ورفع كفاءته 
القتالية والفنية بما يمكنه من تنفيذ كل 
ما تكّلف به من مهام لتأمين حدود مصر 

على االتجاه االستراتيجي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مشــددا على قوة الجيش وقدرته على الردع وحماية البالد
السيسي: ال يمكن ألي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

الكويت ـ وكاالت

األحمد  نواف  الشيخ  الكويت  أمير  شدد 
ــاح، فـــي افـــتـــتـــاح الــــدور  ــبـ الـــجـــابـــر الـــصـ
الثالثاء  أمس  األمــة،  لمجلس  التكميلية 
على أهمية الوحدة الوطنية، مؤكًدا أنها 

السالح األقوى في مواجهة التحديات.
ــد عــلــى أهــمــيــة الــتــمــســك بــالــثــوابــت  وأكــ
الوطنية، وقال “نؤكد استمرارنا على نهج 
بالديمقراطية  والتزامنا  الــراحــل  األمير 

والدستور ودولة القانون”.
المقبلة  االنــتــخــابــات  أن  إلـــى  أشـــار  كــمــا 
األمة  ممثلي  الختيار  وطنية  مسؤولية 

وضمان سالمة أداء مجلس األمة.
ــــك، أعــــرب عــن تــقــديــره لمشاعر  إلـــى ذل
الشعب الكويتي إثر رحيل الشيخ صباح 
ــا إلـــى أن  األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، الفــًت
مع  الــوثــيــق  الــربــاط  جــســدوا  الكويتيين 

القيادة.
األمــة  رئــيــس مجلس  تــطــرق  مــن جهته، 

الكويتي مرزوق الغانم، إلى عدد الملفات 
هناك  “إن  قــائــاًل  المجلس،  تــواجــه  الــتــي 
الــعــديــد مــن الــمــلــفــات والــتــحــديــات أمــام 
المجلس المقبل التي ال تحتمل التأجيل”.

كان  الكويتي  ــوزراء  الـ مجلس  أن  يذكر 
مرسوم  على مشروع  األول  أمس  وافق 
الــنــاخــبــيــن النــتــخــابــات مجلس  بـــدعـــوة 
األمة )البرلمان( في الخامس من ديسمبر 

المقبل.

األحمد  نـــواف  الشيخ  يــوافــق  أن  والبـــد 
الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم الشهر 
الراحل،  األمير  أخيه  وفــاة  بعد  الماضي 

على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.
وكــــان مــجــلــس الـــــــوزراء أعــلــن فـــي 29 
سبتمبر الماضي، ولي العهد نواف األحمد 
وفــاة  بعد  للبالد،  أمــيــًرا  الصباح  الجابر 
الصباح عن  الشيخ صباح األحمد  األمير 

91 عاما.

أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح في مجلس األمة

أكد االستمرار على نهج األمير الراحل وااللتزام بالديمقراطية ودولة القانون
أمير الكويت: وحدتنا هي السالح األقوى في وجه التحديات

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيــر  أكــد 
اإلمــاراتــي الشيخ عبد هللا بن زايــد آل 
نهيان، ونظيره األميركي مايك بومبيو، 
أمس الثالثاء، على إصرار البلدين على 
وذلك  بينهما،  العالقات  وتطوير  تعزيز 
االستراتيجي  “الــحــوار  انــطــالق  خــالل 
بـــيـــن دولــــــــة اإلمــــــــــــارات والـــــواليـــــات 
بن  هللا  عبد  الشيخ  وقـــال  الــمــتــحــدة”. 
المتحدة،  زايد، إن اإلمــارات والواليات 
عازمتان على “العمل معا في العديد من 
المجاالت”، مضيفا: “قبل وقت تشرفت 
لالحتفاء  األبيض  البيت  أكون في  بأن 
ــوم نــرى  ــيـ ــاريــخــي مــهــم، والـ ــفــاق ت ــات ب
األميركية  الــعــالقــات  فــي  جــديــدة  لبنة 

ــابـــع:  اإلمــــاراتــــيــــة”. وتـ
ــم الــرئــيــس  “بــفــضــل دعـ
ــد  ــ ــالـ ــ األمـــــيـــــركـــــي دونـ
ــذه  تــــــرامــــــب، فـــــــإن هــ
ونمت  تعززت  الروابط 

أكثر، ونحن ملتزمون بتعميق العالقات 
مع الواليات المتحدة، وتوسيع العالقات 
األميركية مع اإلمارات ودول المنطقة.. 
نريد االزدهار والسالم للمنطقة برمتها”. 
إلى  اإلماراتي  الخارجية  وزير  وتطّرق 
“قررنا  قائال:  اإلرهــاب،  مكافحة  جهود 
محاربة  فــي  أميركا  لجهود  االنــضــمــام 
اإلرهاب منذ وقت، وهذا يدعونا للقول 
تهديدا  يــزال  ال  واإلرهـــاب  التطرف  إن 
معا  جهودنا  مضاعفة  علينا  لذا  نافذا.. 
المتطرفة  األصــوات  هــذه  على  للتغلب 
وقعت  “اإلمــارات  أن:  وبّين  اإلرهابية”. 
كانت  اتفاقية  المتحدة  ــواليــات  ال مــع 
المعيار  وهــذا  ذهبي،  معيار  ذات  تعتبر 
أوصلنا  الــذي  هو  الذهبي 
لــمــا نــحــن عــلــيــه الـــيـــوم، 
ــك لــمــواجــهــة الــنــووي  وذلـ

اإليراني”.

اإلمارات: مصممون على تعزيز العالقات مع أميركا
أنقرة ـ كاالت

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكــار، أن بالده وافقت على إجراء 
محادثات حول التنقيب في شرق 
ــمــتــوســط وحــــل الـــخـــالفـــات مع  ال

اليونان بالحوار.
وشــدد أكــار خــالل مؤتمر صحفي، 
ــس الـــثـــالثـــاء، عــلــى أن الــقــبــول  امـ
أن  يعني  ال  المحادثات  باستئناف 

أنقرة سترضخ ألي أمر واقع.
بــشــأن  الــــخــــالف  أن  ــى  ــ ــ إل ــار  ــشــ يــ
مـــخـــزونـــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
اليونان  بين  المتوسط  البحر  شرق 
مستمرا  تــصــاعــدا  يشهد  وتــركــيــا، 
كورونا،  جائحة  تفشي  بداية  منذ 
في  عضوان  أنهما  من  الرغم  على 

شمال  حلف 
األطلسي.

جدير بالذكر 
الــيــونــان  أن 

التنقيب  إجراء  تهمة  لتركيا  توجه 
بشكل  اليونانية  الجزر  منطقة  في 
غير مشروع، بينما تنفيها الحكومة 
التي  الــمــيــاه  الــتــركــيــة، مــؤكــدة أن 
عن  التنقيب  عمليات  فيها  تجري 
الغاز الطبيعي على أساس تجريبي 
ــرف الـــقـــاري  ــجــ ــ ــن ال ــي جـــــزء مــ هــ

التركي.
ــدد االتــحــاد  وفـــي وقـــت ســابــق، هـ
ــفــرض عــقــوبــات على  األوروبــــــي ب
تركيا من جراء هذه القضية، لكنه 
لم يتحرك عمليا، أما أنقرة فلم تغير 

مسارها بعد هذا التهديد.
ــقــــرة مــــن أنــهــا  ــ ــتــكــتــل أن ــّذر ال ــ ــ وحـ
ستدرس فرض عقوبات في قمتها 
الــمــقــبــلــة في 
إذا  ديــســمــبــر 
لم تغير تركيا 

سياستها.

تركيا تخضغ: مستعدون للحوار مع اليونان

قصف تركي شمال 
سوريا يخلف قتلى

بيروت ـ وكاالت

ــرة مــســيــرة تــابــعــة  ــائـ اســتــهــدفــت طـ
ــي، أمـــس  ــركــ ــ ــت ــ ــلـــســـاح الــــجــــوي ال لـ
مــزري  قريتي  بين  ســيــارة  الــثــاثــاء، 
وديركا برافي بريف منطقة المالكية 
الحسكة،  محافظة  ضمن  “ديــريــك”، 
وجرحى،  قتلى  سقوط  إلــى  أدى  مــا 
ــه الــمــرصــد  ــــك بــحــســب مــا أفــــاد ب وذل

السوري لحقوق اإلنسان.
وأكدت المعلومات أنه لم تعرف حتى 
اللحظة هوية األشخاص الذين كانوا 

بداخل السيارة المستهدفة.
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حبـــي األزلـــي للرمـــز واألب والقائد واإلنســـان، األميـــر خليفة بن ســـلمان رعاه هللا 
وحفظه من كلِّ شـــر، حب يالزمني طوال الوقت، أشـــعر به في نبضي وتنفســـي، 
منـــذ أن غادر ســـموه برحلة العالج، أشـــعر أننـــي غريب عن الديار، أشـــعر أن هناك 
شـــيًئا ينقـــص الهواء الذي أتنفســـه، ثمة شـــيء ينقص األفـــق والمحيط الذي يلف 
هذه األرض.. هناك سر بالوجود ال يعرفُه غير المحبين، يكمن بالوجدان وال يمكن 
التعبير عنه بالكلمات، رغم سيل المشاعر التي تخفق بالقلب، إال أن الحروف التي 
تتشـــكل منها الكلمات تعجز وتحتار بالكشـــف عن ســـر المشـــاعر العميقة الدفينة 
بالضميـــر الذي ال يعرف التزييف، فالضمير وحده من بين كّل العواطف الجياشـــة 

يحتكم في اإلنسان بالصدق بينه وبين نفسه.
حبي لســـمو األمير خليفة لم أســـتطع كتمان مداه أكثر من الوقت، ألنني منذ غادر 
حفظه هللا برحلة العالج وأنا أشـــعر أن جزءا من روحي غادر معه، يحفه بالدعاء 
والرجاء واألمل والرعاية من هللا عز وجل أن يحفظ األب واإلنسان والقائد، لهذا 
الوطن وشـــعبه. لست أنانًيا ألدعي أنني وحدي من يحمل هذه المشاعر، فأسرتي 
كلهـــا وكل أســـرة في البـــالد، قلوب الجميـــع متعلقة برمز الحب ذاته الذي يســـكن 
قلبه لنا جميًعا، لم أَر شعًبا حمل بقلبِه من الحب لقائد مثلما رأيت شعب البحرين 
بهذا الوقت الذي تهفو فيه نفوس الجميع بالدعاء والصالة والرجاء لألب خليفة 

والقائد خليفة واإلنسان خليفة.
حبي األبدي لخليفة بن ســـلمان ســـكن شـــرايين قلبي منذ أن عرفته ولمســـُت منه 
الصـــدق والضميـــر والوفـــاء، والوعـــد، ال يقســـو وال يتذمـــر وال يشـــكو، بـــل يحزم 
أمره بالحكمة والحنكة والمحبة، منذ أن عرفته وخالل ســـنوات رافقت مجلســـه 
وحضوره ولقاءه، مرات عدة جمعتني اللقاءات وحدي معه، مرات عدة تشـــرفُت 
باتصاله المباشـــر يشـــكر ويســـأل عني وعن األســـرة وعن الناس واألحوال، مرات 
عـــدة يســـاندني ويحمينـــي ويطمئن قلبي ويشـــجعني علـــى العمـــل واإلنجاز. من 
أقوالـــه لـــي حفظه الرحمن... ال تتوقف يا أحمد عـــن الكتابة مهما كان، عبر بحرية 
عما تشعر به.. اهتم بصحتك، احم أسرتك. من غير األب واإلنسان يهتم بك أكثر 

من ذلك؟
نعـــم أدين لك يا خليفة المجد بكّل هذا الحب بقلبي وأدين بعملي وإنجازي، ألنك 
األمـــن واالســـتقرار والرعايـــة والحمايـــة، مـــاذا أريد أكثـــر من ذلك؟ وللحق لســـت 
وحـــدي مـــن حظي بهذا الحب الكبير، كل إنســـان عاش بهـــذه األرض الطيبة وجد 

فيك المالذ والسند والرعاية، فأنت الحب كما أنت الحزم والوفاء.
خليفة بن سلمان لن يتوقف حبي لك فهو أزلي.

تنويرة: عندما تحس بذاتك فقد بلغت صفاء الذات. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

خليفة أنت الحب األزلي

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

للتواصل: 17111483

السعودية تلقن تركيا درسا قاسيا بالمقاطعة الشعبية
انفجـــرت أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تركيا ووصلـــت إلى درجـــة خطيرة من 
االحتدام بســـبب فداحة وحماقة الحكومة التركية ورئيســـها تجاه دول 
الخليـــج وخصوصـــا المملكة العربية الســـعودية التي لقنت تركيا درســـا 
قاســـيا بالمقاطعـــة الشـــعبية للبضائـــع التركية في الســـعودية، ما ســـبب 
موجـــة مـــن الذعـــر واالضطـــراب فـــي األســـواق واالســـتثمارات التركية 
وانهيـــار بورصتهـــم، وعـــزى رجـــال أعمـــال أتـــراك ســـبب إغالق أســـواق 

السعودية في وجه البضائع التركية إلى سياسات أردوغان.
رئيـــس مجلـــس إدارة الغـــرف الســـعودية عجـــالن العجـــالن قـــال فـــي 
مداخلـــة لبرنامـــج “الحكايـــة” الـــذي يقدمـــه اإلعالمـــي عمـــرو أديب “إن 
القيـــادة التركية تتعمد اإلســـاءة للعديد من الـــدول العربية ومن ضمنها 
الســـعودية، ونحن اليوم كمواطنين سعوديين وشركات نرفض التعامل 
مع أي منتج تركي، ســـواء اســـتثمارا أو اســـتيرادا أو سياحة، لقد أخذنا 
قرارنـــا كمواطنين بمقاطعة القيـــادة التركية التي ال يرجى منها أي خير 
وتشعل الحرائق في كل مكان، في سوريا، العراق، ليبيا، ومصر والعداء 
للســـعودية”. وأضـــاف العجـــالن “كل مواطـــن ســـعودي وكل رجل أعمال 

وكل شـــركة وكل مؤسسة ترى ما تقوم به القيادة التركية من مؤامرات 
ودسائس ضد بلدها، لهذا لن نتعامل مع هذا النظام”.

تركيـــا ليســـت على صفحـــة خدها بقايا مـــن االحترام و”الســـنع”، وتعدي 
رئيســـها أردوغان على الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية نابع 
مـــن الحقد الدفيـــن على العرب وكرهه الشـــديد لـــدول الخليج وتبعيته 
لإلخـــوان المســـلمين، فضـــال عن ذلك ما ترســـخ في الذهـــن من خطورة 
الســـفر إلى تركيا والمعاملة الســـيئة للســـائح الخليجي هناك واســـتغالله 
في الشـــوارع واألسواق، فسرقة الســـائح الخليجي ظاهرة منتشرة في 

تركيا على مستوى لم يسبق له مثيل في أي مكان بالعالم.

تركيا من األساس كانت تعاني من استفحال مشكلة العجز بميزان  «

المدفوعات وزيادة الديون، ومع الصفعة السعودية بالمقاطعة الشعبية 

ستنقلب األمور رأسا على عقب وقد بدأت فعال أزمة عميقة المدى 

واضطرابات شديدة في اقتصادها وإفالس مباشر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لماذا سينتخب األميركيون ترامب؟
مع بدء العد التنازلي لموعد االنتخابات األميركية لعام 2020 اشـــتد وحمي 
وطيس التنافس بين الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب ومنافسه على 
كرســـي الرئاســـة جو بايدن، فعلى الرغم من أن استطالعات الرأي األميركية 
وضعـــت المرشـــح عن الحـــزب الديمقراطـــي جو بايـــدن في الطليعـــة بفارق 
وصل إلى عشر نقاط في كثير من األحيان، إال أن النخب السياسية تعلم أن 
ذلك ال يعني حتمية فوز بايدن بكرســـي الرئاســـة في مشـــهد ربما يتكرر من 
االنتخابات الســـابقة التي دائما ما وضعت فيها استطالعات الرأي المرشحة 

آنذاك هيالري كلينتون في المقدمة إال أن ترامب فاز في نهاية المطاف.
فـــي قراءة ســـريعة لوضع وفرص الرئيس األميركي ترامـــب بالفوز في هذه 
االنتخابات، شـــخصيًا أعتقد أنها من الوفرة التي من المحتمل أنها ســـترجح 
كفتـــه، خصوصـــًا أن الرئيـــس األميركـــي الحالي قـــاد دفة الواليـــات المتحدة 
خالل األربع ســـنوات الماضية، ما يعطي المواطـــن األميركي فرصة لتقييمه 
بنـــاء على ما قدمه على أرض الواقع ال وعودا وبرامج انتخابية على الورق، 
حتى إن كان منافسه في االنتخابات قد تبوأ منصب نائب الرئيس األميركي 

باراك أوباما خالل فترات سابقة.
مـــن المعـــروف أن الرئيس األميركـــي دونالد ترامب جـــاء بخلفية اقتصادية 
بحتـــة، مـــا يعكس توجـــه واهتمام الشـــعب األميركـــي الـــذي كان يبحث عن 
رئيـــس يركز ويحســـن األوضـــاع االقتصادية والمعيشـــية للشـــعب األميركي 
بعـــد أن دأبـــت القيادات األميركية الســـابقة على االنخـــراط بحروب ومعارك 
أجهدت واســـتنزفت الميزانية األميركية لسنين مضت، ذلك ما نجح ترامب 
في وقفه عندما صب اهتمامه على تحسين االقتصاد األميركي والنهوض به 
بخـــوض معارك اقتصادية، على الطرف اآلخر حاول ترامب قدر المســـتطاع 
عـــدم االنخـــراط في معـــارك علـــى أرض الواقع بل قـــام في كثير مـــن الدول 
بســـحب القـــوات األميركيـــة في خطـــوة تهدف لتقليـــل المصروفـــات وعدم 

إرهاق الميزانية األميركية.
نجاح ترامب في االهتمام بالشأن واالقتصاد األميركي الداخلي يعتبر أبرز  «

المرتكزات التي ستبقي ترامب في البيت األبيض، خصوصًا أن الفترة 
المقبلة تحتاج إلى أشخاص بعقلية اقتصادية النتشال العالم من التبعات 

االقتصادية لجائحة كورونا.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

يوم األمم المتحدة
تأسســـت منظمـــة األمـــم المتحـــدة في 24 أكتوبـــر 1945م بهدف بـــث األمل في 
نفوس البشـــر ولبنـــاء عالم جديد خاٍل من األلم وُمشـــع باألمـــل، وجاءت وثيقة 
تأسيســـها لتثبـــت هيبتهـــا وقوتهـــا لتحقيق عالم أفضـــل يتمتع باألمن والســـالم 
وخاٍل من الُعنف والحروب، وظهرت األمم المتحدة لتكتســـب شـــرعية وجودها 
بإنسانية مبادئها وأهدافها، فهل حافظت األمم المتحدة على مبادئها وإنسانيتها 
وشعاراتها؟ أم أنها ظلت حبيسة جدران مؤسسيها الذين يديرون دفتها باتجاه 
مصالحهـــم وبقدر ما يســـتفيدون من األمم األخرى. بعد خمســـة وســـبعين عاًما 
مازالـــت األمم المتحـــدة تقوم بإصدار القـــرارات التي يصيغها ويقُرها الخمســـة 
الكبـــار، وتخضـــع لها الدول في هذه المنظمة، وحين يصيغ الصغار قراًرا يرفضه 
الكبـــار بوضع الفيتو لمنع مروره، والكثير من الدول تم احتاللها وحرق أراضيها 
ونهبـــت ثرواتهـــا وُجعلت رهينة للكبـــار بقرارات صدرت من هـــذه المنظمة التي 
وجدت لتكون درًعا لحماية الجميع فأصبحت وأمســـت مالًذا للخمســـة ليحققوا 
أهدافهم ومآربهم ولينموا ثروات بلدانهم ورخاء شـــعوبهم على حســـاب ثروات 
تلـــك الـــدول وفقـــر شـــعوبها. خمســـة وســـبعون عاًمـــا.. فقـــدت األمـــم المتحـــدة 
قواعدهـــا التي تأسســـت بمقتضاها ســـوى احتفاالتها بأيام ومناســـبات إعالمية 
ال تســـمن وال تغني من جوع، وبإصدار بيانات اســـتنكار وشجب على أفعال كان 
مـــن الواجـــب أن تقوم بمنعها قبـــل وقوعها، وبعد هذه الســـنوات العجاف لألمم 
المتحدة لم تســـتطع الحفاظ على أسســـها وغادرت مبادئها وجعلت من أروقتها 

ميناء لتصدير قرارات األقوياء.
في كل عام يتم االحتفال بهذه الذكرى والعالم يتهدم أكثر ويشهد مزيًدا  «

من االضطرابات الصحية والسياسية والتنموية والميدانية، وكورونا ليس 
أشدها وال أقواها، ومع كل هذه االضطرابات لم تستطع األمم المتحدة 

أن تحقق في ذاتها أي تغيير إيجابي للتحول من المدفوع إلى الدافع 
لتقول الحق وتنتصر ألهله، فوضعت توقيعها على قرارات ليست لها قوة 

التنفيذ. وبذا، فإنها فشلت في أن تكون جسًرا للتفاهم المشترك بين األمم 
وشعوبها، المنظمة التي تأسست على رماد الحرب، فبمثل تلك القرارات 

شن الكبار حروبا متنوعة ضد العديد من األقطار العربية واألجنبية. بعد هذه 
السنوات على األمم المتحدة العمل على إعادة صياغة أهدافها وتعديل 

مبادئها لتتمكن من تحقيق التعاون اإلنساني والعدل االقتصادي والتضامن 
السياسي العالمي بين األمم وشعوبها والمصالح المشتركة للجميع.

عبدعلي الغسرة

االتجار بالبشر تسمية أو وصف مخفف لجريمة بشعة متعددة األشكال، وقد أصبحت 
مـــن أكثر التجارات رواجا وانتشـــارا في عالم اليـــوم، فهي التجارة رقم 3 بعد تجارة 
المخدرات والســـالح. وقد ســـاعدت على زيادة هذه التجارة الســـيئة في عالم اليوم 
عوامل عديدة أبرزها الظروف المعيشـــية الصعبة التي خلفتها الحروب والصراعات 
وما ينتج عنها من فقر وجوع واســـتغالل لظروف البشـــر في ممارســـة هذه التجارة 
التي تكســـب مليارات الدوالرات دون مخاطر كبيرة مثل تلك الموجودة في تجارة 
المخدرات وتجارة الســـالح، هذا إلى جانب التطور الهائل لوسائل االتصال الحديثة 
التي سهلت هذه التجارة من خالل سرعة وسهولة اإليقاع بالضحايا باستخدام هذه 
الوســـائل. هذه التجارة تأخذ أشـــكاال مختلفة من بينها االســـتغالل الجنســـي للنساء 
من خالل إجبارهن أو اســـتغالل فقرهن في اســـتخدامهن في ممارســـة الدعارة، إلى 
جانب استغالل األطفال لنفس هذا الغرض بعد اإليقاع بهم بوسائل جهنمية من قبل 
عصابات عابرة للحدود من خالل استخدام وسائل االتصال التي ألغت هذه الحدود 
تماما ووصلت إلى كل فتاة وكل طفل في غرفة نومه، وهناك أيضا تجارة األعضاء 
البشـــرية ومـــا تتضمنه مـــن عمليـــات إجرامية واســـتغالل لظروف البشـــر وخداعهم 

بطرق حقيرة لتحقيق الربح دون مراعاة لدين أو إنسانية.
هـــذا التطـــور الهائل في أســـاليب هـــذه التجارة التـــي تمتهن كرامة اإلنســـان تتطلب 
أن تقـــوم دول العالـــم بالتعـــاون لمواكبة هذا التطور الســـريع من خـــالل االتفاق على 
تعريف محدد وشـــامل لهذه التجارة ووضع القوانين وتشـــكيل أدوات معينة لسرعة 
التصـــدي لهـــذه الجريمـــة. والبحريـــن كانـــت وال تـــزال مـــن أوائـــل الدول فـــي مجال 
مكافحة هذه الجريمة بأشـــكالها المختلفة من خالل توجيهات جاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى الذي شـــهد عهده اهتماما واســـعا بكل قضايا 
حقوق اإلنسان، ومن خالل جهود المجلس األعلى للمرأة بقيادة سمو األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، على المســـتوى الداخلي وعلى مســـتوى التعاون، وقد كانت 
البحرين من أوائل الدول التي عقدت المؤتمرات الموســـعة لتحقيق التعاون الدولي 

في محاربة هذه الجريمة.
وفي هذا السياق أعلنت البحرين مؤخرا إنشاء نيابة مخصصة لالتجار بالبشر  «

لكي تقدم نموذجا فريدا على مستوى العالم في تطبيق معايير محاربة االتجار 
للبشر، وهو ما يحافظ على المكانة المتقدمة التي حققتها البحرين عالميا في 

عهد جاللة الملك حفظه الله ورعاه.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

البحرين ومحاربة االتجار بالبشر



سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج األهلي بـــــــطـال لكأس خليفة بن سـلمان لـكرة السـلة

أناب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، وكيــل وزارة شــؤون مجلس الوزراء نائــب رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة، لتتويــج الفائزيــن فــي النســخة الرابعــة مــن كأس خليفة بن 
ســلمان لكرة الســلة، والتي حقق لقبها فريق النادي األهلي بعد فوزه 

على فريق المنامة بنتيجة )91/ 99( في المباراة النهائية للكأس. 

وقـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علي بن خليفة آل خليفة بتتويج 
الفريـــق األهلـــي بـــكأس البطولـــة 
والميداليـــات الذهبيـــة، كمـــا قـــام 
فريـــق  العبـــي  بتقليـــد  ســـموه 
الفضيـــة،  بالميداليـــات  المنامـــة 
وذلك وســـط إجراءات احترازية 
ووقائيـــة متخذة من قبل االتحاد 

البحريني لكرة السلة. 
وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، 
أعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي بن خليفة آل خليفة عن بالغ 
اعتـــزازه وفخـــره بإنابـــة صاحب 

الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
الموقـــر لحضور المبـــاراة النهائية 
الـــى  الفائزيـــن، مشـــيرا  وتتويـــج 
أن دعـــم واهتمام ســـموه بالقطاع 
تحقيـــق  فـــي  أســـهم  الرياضـــي 
نقلـــة نوعيـــة بـــارزة جعلـــت مـــن 
الرياضـــة البحرينية تحتل موقعًا 
متقدمـــًا في العديد من الفعاليات 
والدوليـــة،  القاريـــة  والبطـــوالت 
كمـــا كان لـــه بالغ األثـــر في تحفيز 
أبطـــال البحريـــن لتحقيـــق المزيد 
مختلـــف  علـــى  اإلنجـــازات  مـــن 

األصعدة.

علي مجيد  |  رسول الحجيري
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نجــح فريــق األهلــي لكــرة الســلة بضــم لقــب الــكاس بجانب الــدوري، ليكون موســم 
2020/2019 موسًما استثنائًيا لقلعة النسور بقيادة المدرب الوطني أحمد جان الذي 

أثبت علو كعبه في كرة السلة البحرينية.

كشـــوفات  فـــي  اســـمه  األهلـــي  ودون 
الفائزيـــن بـــكأس خليفـــة بـــن ســـلمان بعد 
أن تمكـــن مـــن تأكيد تفوقه علـــى المنامة 
بجـــدارة واســـتحقاق، فيما خـــرج األخير 
علـــى  الثانـــي  للموســـم  الوفـــاض  خالـــي 

التوالي.  وجاءت نتائج األشواط األربعة 
كاآلتي: )20/31 األهلـــي، 15/27 المنامة، 
20/32 األهلـــي، 21/24 المنامة(. وجاءت 
المباراة فـــي مجملها العـــام مثيرة وندية 
بيـــن العبـــي المنامـــة واألهلي علـــى مدار 

األشـــواط األربعة التي شهدت الكثير من 
التقلبـــات في األداء والنتيجة التي كانت 
تتأرجح تارة لألصفـــر وتارة أخر لألزرق، 
إلـــى أن اســـتطاع األهلـــي من أخـــذ زمام 
التقدم والحفاظ على فارق النقاط بفضل 
القـــوة الدفاعية والهجومية والتنويع في 
مصادر التســـجيل داخل وخارج القوس، 
األولـــى  المنامـــة فظهـــر بصورتيـــن،  أمـــا 
كانـــت متذبذبة من خـــال األول والثالث 
والـــذي عانـــى فيهمـــا بضعـــف الجانبيـــن 
الدفاعـــي والهجومـــي والـــذي أثـــر عليـــه 

فـــي فـــارق النقـــاط، أمـــا الربعيـــن الثانـــي 
واألخيـــر فـــكان جيًدا إلى حـــد ما وتمكن 
من تقليـــص الفارق إال أنه ارتكب اخطاء 

كلفتـــه الكثير.  وبرز فـــي األهلي براندون 
بتسجيله )34 نقطة(، دومينك )26 نقطة(، 
ميثـــم جميـــل )15 نقطـــة(، وفـــي المنامة 

كان حســـن نوروز هو األفضل بتســـجيله 
)23 نقطـــة(، غرينت )20 نقطة(، مصطفى 

حسين )14 نقطة(.

ــدوري ــل ل الـــكـــاس  ضـــم  األهـــلـــي   .. ــبــي”  قــل يـــا  “آه 

ــي رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ ــامـــة خـــالـــي الـــوفـــاضنــــيــــابــــة عــــــن صـــــاحـــــب الــــســــمــــو ال ــنـ ــر أكـــــد تـــفـــوقـــه وجـــــدارتـــــه وأخـــــــرج الـــمـ ــ ــف ــ األص

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري وخليل إيراهيم



تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي 
تعترضك.

ُينصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابًيا هذه األيام. 

قريبا يمكن أن تتحول األشياء لصالحك.

بالحديث عن المال، عليك أن تعمل بحكمة في 
األمور المالية.

احرص على أن يكون سلوكك معتدًل مع كل من 
في المكتب.

ل توقع على أي ورقة على عجالة، فقد تندم 
بعد ذلك. 

سيكون من الجيد أن توازن بين دخلك ونفقاتك.

ستولي اليوم اهتماًما كامًل لمهامك المهمة.

سيكون من األفضل لك أل تتحمل الضغط على 
نفسك.

من المحتمل أن تحصل على نتيجة إيجابية 
لهذا التغيير.

التزم بالمشروع، ول تجعل القلق والتردد يمنعك. 

مارس رياضة المشي، فهي مفيدة للقلب 
والجسد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قرر النجم محمد محيي طرح أحدث أغاني ألبومه الجديد، 
والتي تحمل اســم “بعدنا” نهاية الشــهر الجاري، حيث 
كان مقررا طرحها خالل األيام الماضية، ولكن تم تأجيلها، 
وهي من كلمــات أحمد مرزوق، وتوزيــع وألحان محمد 

رحيم، وتم تســجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير 
محروس. وطــرح محمد محيي أول 4 أغنيــات من ألبومه، 

وأولها “سهرانين” من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد 
العشي وحققت نجاحا كبيرا، والثانية “فوضت أمرى”، من كلمات أشرف أمين، 

وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي.

حرصت الفنانة القديرة بوسي على حضور عرض مسرحية 
“ســينما مصر” للمخرج خالد جالل، مؤخًرا، وقد ظهرت 
في صورة جديدة لها برفقة الفنانة الشابة شيماء عباس 
التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت الفنانة الشابة شيماء عباس على صورتها برفقة 
الفنانة بوســي قائلــة: “صاحبة أرق وجه وتعبير وإحســاس 

في الســينما المصرية.. العصفورة النجمة بوسي.. نورتينا”. يذكر أن آخر أعمال 
الفنانة بوســى مسلســل “البرنسيسة بيســة” بطولة مي عز الدين، وشارك في 

بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري.

أكــد الفنان محمــود عبدالمغنــي أنه يجســد من خالل 
مسلسل “شــارع 9” الذي يشارك في بطولته شخصية 
مهندس بترول يعمل في اإلمارات بحثا عن مســتقبل 
أفضــل ويواجــه عدد مــن المواقف التي يكشــف عنها 

أحــداث العمــل الــذي ينتمــى إلــى الدرامــا االجتماعية 
الرومانسية.

وأضاف أنه ســعيد بفريق العمل الذي يتعاون معه من ضمنهم الفنانة رانيا 
يوسف ونيرمين الفقي وأحمد وفيق وأحمد سالمة وباقي الفريق، ويتمنى أن 

ينال دوره إعجاب الجمهور.

“شارع 9”ظهور بوسيأغنية “بعدنا”
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“القرنفل التبريزي-أبو العالء المعري”..رواية جديدة للزميل أحمد جمعة
صــدر للزميــل الكاتــب واألديــب أحمد جمعــة رواية جديدة بعنــوان  “القرنفل 
التبريزي-أبــو العــلء المعري” عن دار الفارابــي بيروت، وتقع في 646 صفحة 

حجم الوسط.

تتنـــاول مقاربـــة بيـــن أبـــو العـــاء المعري 
وخليـــل مطـــر، الشـــخصية العصريـــة التي 
تـــزور المعـــري فـــي مســـقط رأســـه بَمّعـــرة 
النعمان، حيث انتزع رأســـه عن تمثاله في 
إسقاٍط رمزي على واقٍع سريالي يقارب ما 
بيـــن وجوديـــة المعري من الكـــوِن والعدم، 
والشـــّك والمرأة مـــع الشـــخصية العصرية 
خليـــل الـــذي درس األدب بجامعـــِة حلـــب 
واقتـــرن بامـــرأٍة حلبيـــة وعـــاد بهـــا للديار، 
لتكـــون محّور حياته هي والمعري الذي لُه 

موقفه من المرأة.
مـــع  متصادمتـــان  رمزيتـــان  شـــخصيتان 
عزلتـــِه  فـــي  المعـــري  شـــخصية  العالـــم، 
اآلخـــر  وشـــخصية  األزليـــة،  الكونيـــة، 

الوجوديـــة المنســـلخة عـــن واقـــع الحيـــاة 
اليومـــي عبـــر رحلـــة خياليـــة إلـــى حقبـــة 
المعري ليكتشف هناك أنُه ال فرق بين ذلك 
الواقع الذي كفر ونبذ المعري، وهذا الواقع 

الراهن الذي قطع رأس تمثال المعري.
بالحصـــار  شـــائك  طريـــق،  االثنـــان  يعبـــر 
الفكـــري والروحي والعزلـــة التي تقود إلى 
محاولـــِة الوصـــول إلـــى مرفأ فـــي الصراع 
بين الشـــّك واليقين، فاألول تصدمه رؤية 
الظلم والجهل فيلجأ إلـــى العزلة النهائية، 
الشـــّك  بيـــن  فـــي صـــراع  يظـــل  والثانـــي 
واليقيـــن، بيـــن االنفتـــاح الذهنـــي والقبـــو 

الديني.
مـــع  غرائبيـــة  بعاقـــٍة  االثنـــان  يرتبـــط 

المـــرأة، تقودهمـــا لمغامرة، كـــره األول لها 
واستســـام الثانـــي لهـــا، في مـــوازاة عالم 
يضـــج بالصـــراع الدمـــوي الذي دمـــر روح 
اإلنسان ودفنه في غربة حتى وهو داخل 
الوطن؛ ألن الضياع كان في الذات قبل أن 

يكون في العالم الذي حوله.

من الرواية.. الحّج األول
كذب الظّن ال إمام سوى العقل

أبو العالء المّعري

 أنا والكـــون وهللا توحدنا، هكذا اخترعت 
ذاتي من الشـــيء إلى ال شـــيء، ألستنبط 

شـــيئًا يجعلنـــي أفهـــم لغـــز الـــذات، عندمـــا 
تكتشـــف ذاتـــك فـــي البـــدء، يمكنـــك فهم 
عالمـــك، فتتوحـــد معه، كنت منـــذ صغري، 
بـــدء إصابتـــي بعـــدوى الجـــدري، كان آخر 
لـــوٍن رأيتـــه بحياتـــي، هـــو اللـــون األحمـــر، 
فقد كســـوني برداٍء أحمر اللون؛ ليميزوني 

عـــن بقية األطفـــال، حتـــى ال ُأْعديهم، منذ 
ذلـــك الحيـــن، فطنـــُت إلى أنـــه ُكِتـــَب َعلّي 
أال أعيـــش بين الناس بانعتـــاٍق كما يعيش 
اآلخـــرون، فقـــد ميزني الثـــوب األحمر من 
وقتهـــا وفصـــل بيني وبين الكون، وســـلب 
حريتـــي، َتقبلـــُت تلـــك الحقيقـــة الصارمة، 
ولكن لم أستســـلم لمشـــيئتها التي فرضت 
َعلّي الحياة في العتمة، فقد ُأْصبُت بعدها 
الظـــام  الضـــوء، وســـاد  بالعمـــى وانطفـــأ 
لألبـــد. كانـــت تلـــك الخطـــوة األولـــى فـــي 
األلِف خطوة لعالٍم ال يضيئُه النور، ال لون، 
ال ضيـــاء، ال قـــراءة، تســـاوى عنـــدي الليل 
بالنهار، تاشت الوجوه، انعدمت الطبيعة. 
َفَتشـــوا قبـــري، فمـــاذا وجدوا غيـــر تزاحم 
األضـــداد؟ وقطعـــوا رأس تمثالـــي... نهبوا 
مدينتـــي، وأحرقوا كتبـــي، ولكنهم عجزوا 

عن مقارعة عقلي.

الزميل أحمد جمعةالقرنفل التبريزي

21 أكتوبر

 1994
وكوريـــا  المتحـــدة  الواليـــات 
الشـــمالية توقعـــان اتفاقـــا فـــي 
جنيـــف ينـــص علـــى اســـتخدام 
الطاقة النووية لكوريا الشمالية 

لألغراض المدنية حصًرا.

 1600
وقوع معركة سيكيغاهارا، وكانت نتيجتها وصول الشوغون توكوغاوا إيه-ياسو إلى حكم اليابان.

 1879
توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي ألول مرة في عرض خاص.

 1914
تعيين أنور باشا وزيًرا للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية األولى.

 1918
ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية األولى.

 1931
حادثة أكتوبر في اليابان، وهي محاولة انقابية داخل صفوف الجيش األمبراطوري.

تجسد النجمة 
ليدي غاغا في 

فيلم جديد 
ينتمي لنوعية 

أفام الجريمة،  
وأوردت 

صحيفة “ديد 
الين” أن المغنية 

األميركية انضمت 
إلى طاقم التصوير 

لتقوم بدور باتريزيا 
ريجياني زوجة 

“غوتشي” السابقة.

tariq_albahhar

محمد القفاص يبدأ بتصوير “بين أنف وشفتين” لرمضان 2020
دارت كاميرات المخرج القدير محمد 
األول  الموســـم  لتصويـــر  القفـــاص 
مـــن المسلســـل التلفزيونـــي الجديـــد 
“بيـــن أنـــف وشـــفتين” للروائية علياء 
الكاظمي، بينما تكفّلت الكاتبة ســـارا 
ديب في صياغة الســـيناريو والحوار 
للعمل، الذي يتشارك في بطولته نخبة 
كبيـــرة من النجوم الشـــباب والوجوه 
الواعـــدة، “إلى جانب شـــخصية فنية 

معروفة”، وفقا لصّناعه.
القفاص، كشـــف عّما يخبئه “بين أنف 
وشفتين” من أحداث درامية يكتنفها 
والتشـــويق،  الغمـــوض  مـــن  الكثيـــر 
الفتـــا إلـــى أن العمـــل تمـــت تجزئتـــه 
إلـــى مواســـم متعددة، حيـــث يتكون 
الموســـم األول مـــن 7 حلقـــات فقط، 
“ولكنهـــا ثرية فـــي محتواهـــا األدبي 

ومختلفة ومبهرة” على حد قوله.
وتابـــع قائا: “بـــدأت منـــذ 5 أيام في 
تصويـــر المشـــاهد األولى للمسلســـل 
الســـعودية،  باللهجـــة  ينطـــق  الـــذي 
وهو مـــن األعمال التـــي تحمل قيمًة 
وعمقا كبيرين لما يتضمنه من حبكة 
عليـــاء  الروائيـــة  كتبتهـــا  قصصيـــة 
الكاظمـــي بحرفية عاليـــة، ومن يقرأ 
الروايـــة ســـوف يتأكـــد بنفســـه مـــن 

صحة كامي”.
وأفصـــح القفـــاص عن الشـــخصيات 
الرئيســـة في الرواية، وهي “ألطاف” 
و”سارا” و”عزيز” و”ياسر”، كما أضيف 
إليها شخصيات محورية أخرى، مثل 
“رعـــد” و”ســـلطان” و”فـــوز” و”دعاء”؛ 
لتعزيـــز الحبكـــة الدراميـــة. وأكمـــل: 
“من خال هذا المسلسل نتسلل بين 
ثنايا قلب المشاهد لننتشل اإلنسانية 
المطوية ونرفعها فوق ُركام شـــوائب 

الدنيا”.
ومضـــى يقول: “)بين أنف وشـــفتين( 
قصة إنســـانية بمقامها األول، تطرح 
مـــع  ألطـــاف  البطلـــة  تشـــّوه  صـــراع 

العالـــم الذي رمقها بنظـــرة )الوحش(، 
وفـــي المقام الثاني ُنقدم اشـــتباكات 
الرومانســـية  بيـــن  مـــا  اجتماعيـــة 
والَمكـــر، فنعيـــش قصة حـــب ألطاف 
منذ الطفولة لعزيز، الذي آل به الحال 
بالزواج من صديقتها العزيزة سارا”.

وأوضـــح للـــراي الكويتية أن رســـالة 
فـــي  الطـــرح  كثيـــرة  اإلنســـانية 
الدراما، ولكن رســـالة هذا المسلســـل 
ُبلـــِورت بتكنيـــك كتابـــة ُمغاير، يشـــد 
المشاهد بإيقاعه الســـريع البعيد عن 
واأللغـــاز  “فالغمـــوض  الكاســـيكية، 
التـــي ُتشـــعل فضـــول الجمهـــور همـــا 
علـــى  ولنحافـــظ  الرســـالة،  حامـــا 

الوتيرة الحابسة لألنفاس استخدمنا 
تكنيـــكا متفّردا يعرض الشـــخصيات 
بطريقـــة )فـــاش بـــاك(، وذلـــك عبـــر 
إضـــاءات بألـــوان مدروســـة بحســـب 
عمـــق وأبعـــاد كل شـــخصية، والتـــي 
توصل رســـالة نفســـية غير مباشـــرة 

للمشاهد”.
واختتـــم القفاص قائا: “شـــعارنا في 
للمجتمـــع  تشـــبيها  المسلســـل،  هـــذا 
الذي قتل ألطاف بقســـوته، فرضيت 
القتيلـــة بقدرهـــا، ولم َيـــرَض القاتل، 
وجميـــع  وُعنفـــا.  خشـــونة  زاد  بـــل 
الشـــخصيات في المسلسل هم قتلى 

راضون، وقاتلهم ذو بأٍس وغلظة”.

نالـــت الممثلـــة الروســـية، بولينـــا ماكســـيموفا، جائزة مهرجـــان كان 
الســـينمائي للمسلســـات التلفزيونيـــة لقـــاء أداء أفضـــل دور فـــي 
مسلســـل” 257 ســـببا للعيـــش” التلفزيونـــي. وجـــاء فـــي بيان نشـــره 
موقع “ســـتارت” اإللكتروني الروســـي أن، بولينا ماكســـيموفا، فازت 
بجائـــزة بفئـــة أفضل أداء للمهرجان ألدائهـــا دور، جينيا كوروتكوفا، 
فـــي الموســـم األول لمسلســـل “ 257 ســـببا للعيـــش” 

التلفزيوني.
وأعاد الموقع إلى األذهان أن برنامج المهرجان 
يتضمـــن 5 فئـــات، وهـــي “أفضـــل” مسلســـل”، 
أفضل موسيقى”، “أفضل سيناريو”، “أفضل 

فريق للممثلين”، “أفضل دور”.
وشـــارك في تصوير المسلسل التلفزيوني 
الروســـي إلى جانـــب، بولينا ماكســـيموفا 
الممثلون الروس، يغور كوريشـــكوف، 
غوديـــن  ســـيرغي  نيفســـكايا،  آنـــا 

وغيرهم.
ويـــروي المسلســـل التلفزيونـــي قصة 
امـــرأة تعافـــت مـــن المـــرض الخطيـــر 
وتسعى إلى تحقيق أمنيات منشودة 

لم تحققها قبل اإلصابة بالمرض.
يذكـــر أن المسلســـل ســـيعرض فـــي 
اإلنترنـــت  علـــى  المقبـــل  نوفمبـــر 

الروسي.

بــولينــا مــاكسيمــوفــا
تفــوز بجــائــزة في “كان”



أطلق مستشفى رویال البحرین عیادة 
مــتــخــصــصــة مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات 
رعایة  إلى  یحتاجون  الذین  للمرضى 
فــیــروس  مــن  الــتــعــافــي  بــعــد  مستمرة 
ــك مــع تــواصــل ارتــفــاع  ــ ــا، وذل ــورونـ كـ
إنه  إذ  بالفیروس،  الُمصابة  الــحــاالت 
بمثابة  الفیروس  أن هذا  الواضح  من 
بُمختلف  الناس  بــأرواح  ُمحدق  خطر 
تكون  قد  للكثیرین،  بالنسبة  األعمار. 
ــكــن  ــرت ول ــ ــد مـ الــــعــــدوى األولــــیــــة قــ
الحلق  السعال وحكة  األعــراض، مثل 
بعد  الظهور  فــي  تستمر  قــد  والتعب 
المتعافون  المرضى  ویــعــود  الــمــرض. 
إلــــى الــمــســتــشــفــیــات ویـــشـــكـــون من 
مشاكل في القلب ونوبات القلق وأكثر 

من ذلك بكثیر.
وتــهــدف الــعــیــادة إلــى عــاج المرضى 
مستمرة  ــراض  أعـ مــن  یعانون  الــذیــن 

مثل: التعب والقلق
والسعال واالحتقان أو ضیق التنفس 
ــذوق والـــشـــم  ــ ــتـ ــ ــدان حـــاســـة الـ ــ ــقـ ــ وفـ
الصدر  وآالم  الجسم  وآالم  والــصــداع 

والبطن واالرتباك.
ــا مــن  ــ ــًق ــ ــری ووضـــــــع الـــُمـــســـتـــشـــفـــى فــ
وتقییم  لــفــحــص  الــطــبــیــیــن  ــراء  ــخــب ال
ــمــوارد  ــاج وتــوفــیــر اإلحــــاالت وال وعـ
إصــابــتــه  ثــبــتــت  أن  ســبــق  فــــرد  ألي 
العنایة  تلقى  كورونا، سواء  بفیروس 
بالمنزل،  علیه  ُحجر  أو  بالمستشفى 
ولــكــن ال یـــزال یــعــانــي مــن األعـــراض 
متابعة  وسیتم  بالفیروس.  المتعلقة 
ــالـــة هـــــؤالء الـــمـــرضـــى عــلــى مـــدار  حـ
الساعة من أجل التعامل مع أي شيء 

طارئ حال ظهوره على الفور.
وبهذه الُمناسبة، قال الرئیس التنفیذي 
شریف  الــبــحــریــن  ــال  ــ روی لمستشفى 

سعدهللا، “یتعافى األشخاص عادًة من 
6 أسابیع.  2 إلى  فیروس كورونا بعد 
تتكرر  قد  للبعض،  بالنسبة  ذلــك،  ومع 
األعراض أو تستمر بعد الشفاء األولي 
إلى مضاعفات ذات  ویمكن أن تؤدي 

آثار صحیة دائمة”.

دّشن الرحاالن البحرينيان الرئيس التنفيذي 
لشركة الربيع للسفر والسياحة محمد الحمد 
 Our Journey“ كتابهما  الحمد  أحمد  ونائبه 
150 صفحة  في  يوثق  الذي   ،”to Success
عبر  فــي حفل  وذلــك  حياتهم  أبــرز محطات 
محدود  عدد  وبحضور  اإللكتروني،  الفضاء 

من اإلعاميين والجمهور الكريم.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة الربيع للسفر والسياحة محمد الحمد 
“العمل جوهر الحياة، وهو ما يعطي وجودنا 
قصة  الــيــوم  نضع  قيمته،  األرض  هــذه  على 
نجاحنا مكتوبًة بين سطور هذا الكتاب الذي 
يــراودنــا  كــان  الــذي  الحلم  بــدأنــا  يسرد كيف 
منذ الصغر بتأسيس شركة للسفر والسياحة 
لنمثل  لعملياتها  مــقــًرا  البحرين  مــن  تتخذ 
المحافل،  تمثيل في جميع  الوطن خير  هذا 
وكيف استطعنا أن ننطلق من مكتب صغير 
استقطاب  خال  من  اإلقليمي  المحيط  إلى 

الخليج  ودول  الــبــحــريــن  مـــن  الــمــســافــريــن 
المعمورة  بقاع  شتى  إلــى  وأخــذهــم  العربي 
كابتًنا   65 الـ  على  يربوا  متفاٍن  عمل  بطاقم 
ننسى  الــخــبــرة واالخــتــصــاص، وال  مــن ذوي 
تحقيق  في  ثانًيا  والوالدين  أواًل  هللا  فضل 
هذا  بــأن  ونفتخر  نعتز  والنماء،  التقدم  هــذا 
اإليجابي  للتغيير  محرك  هــو  الــرائــد،  الـــدور 
الدائم نحو األفضل، على مستوى العالم كله 
ونتمنى أن ياقي هذا الكتاب إعجاب القراء 
لبلوغ  الهمم  لشحذ  للجميع  حــافــًزا  ليكون 

أسمى القمم”.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــائــب  ن أكـــد  جــانــبــه،  مـــن 
هو  الــكــتــاب  هــذا  “أن  الحمد  أحــمــد  للشركة 
فيٌض من دروس التجربة الحياتية والعملية، 
الحياة في جميع أشكالها،  لشباٍب اعتركتهم 
ناهلين من نهج اإلصرار والعزيمة، وماضين 
في مسيرة الجد واالجتهاد نحو بلوغ أسمى 
ــواب  أب الــكــتــاب يفتح  إذ إن هــذا  أهــدافــهــم، 

المستقبل لمن يسمع ويبصر، ويضيء الطريق 
الكتاب  ويسرد  المنشود،  الهدف  نحو  للسير 
العائلة  بأهمية  ترتبط  ــا  ودروًسـ عبًرا  كذلك 
التي تشكل نبع األمان والقوة الداخلية لكل 
التحديات  وتحويل  أحامه  لتحقيق  إنسان 
إلــــى فـــــرص، كــمــا تــمــثــل ثـــروتـــه الــروحــيــة 
والمعنوية الحقيقية مع التقدم بالعمر، لتكون 
ألي  النجاح  مفاتيح  واألمــل  والــعــزم  اإلرادة 

مشروع أو إنسان بحريني طموح”.

لعــاج األعــراض المســتمرة كمشــاكل القلــب وغيرهــا يروي قصة إطاقهما أكبر شركة سفر وسياحة
“رويال”: عيادة لرعاية المتعافين من “كورونا” رحاالن بحرينيان يدشنان كتابهما “رحلتنا إلى النجاح”

“ التطبيقية” تستعرض إنـجازاتها بالعام الماضي
أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة العلــوم التطبيقيــة األســتاذ الدكتــور 
وهيب أحمد الخاجة، أن الجامعة تعمل جاهدة للحفاظ على سير العملية 
التعليمية في الجامعة وسالمة الطلبة في ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشــها البحريــن والعالــم مــن خــالل تقديــم تعليــم نوعي يرتقــي بمهارات 

المواطن البحريني.

جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــال اجــــتــــمــــاع 
مــجــلــس األمـــنـــاء لــلــعــام األكــاديــمــي 
تقنية  عبر  أقيم  الذي   ،2020/2021
ــمــرئــي بــحــضــور رئــيــس  ــال ال االتـــصـ
وهيب  الــدكــتــور  األســتــاذ  المجلس 
ــيــس  ــة، ونــــائــــب رئ ــاجــ ــخــ ــ أحـــمـــد ال
محمد  فاطمة  الــدكــتــورة  المجلس 
األستاذ  الجامعة  ورئيس  البلوشي، 
وأعضاء  عواد  فؤاد  غسان  الدكتور 
المجلس كل من الدكتور فايز هاشم 
عبدهللا  عــادل  السادة،  اللطيف  عبد 
غــازي  و  الخاجة  أحمد  وليد  نــاس، 

عبدهللا ناس.
ــدم رئــيــس الــمــجــلــس االجــتــمــاع  وقــ
ــمــجــلــس  ــى أعــــضــــاء ال ــ ــ تـــهـــانـــيـــه إل
األكاديمية  الهيئتين  أعضاء  وكاّفة 
واإلداريــة على اإلنجاز الذي حققته 
مّرة  ألول  بدخولها  مؤخرا  الجامعة 
الــعــالــمــي  )كــيــو أس(  تــصــنــيــف  فـــي 
ــا  ــرازهــ ــمــيــة وإحــ ــعــال ــجــامــعــات ال ــل ل
أفضل  بين  من   )651-700( المرتبة 

الجامعات على مستوى العالم.
كما أشاد رئيس المجلس باإلنجازات 
الــعــام  فــي  الــجــامــعــة  حّققتها  الــتــي 

النجاح  وأهّمها  الماضي،  األكاديمي 
في اجتياز المراجعة المؤسسية من 
والتدريب  التعليم  هيئة جودة  قبل 
الرسمي  التقرير  أظهر  حيث  بتمّيز، 
لكافة  الــجــامــعــة  اســتــيــفــاء  للهيئة 

المعايير والمؤشرات المطلوبة.
الجامعة  رئــيــس  عــبــر  جــهــتــه،  مــن 
ــّدم الـــــذي  ــ ــق ــ ــت ــ ــال ــ ــه ب ــ ــادت ــ ــع عـــــن ســ
ــازات  ــ ــجـ ــ تــحــقــقــه الـــجـــامـــعـــة واإلنـ
ــام الــجــامــعــي  ــعــ ــ الـــتـــي شـــهـــدهـــا ال
إحصائيات  بّينت  حيث  المنصرم، 

للعام  للطلبة  األكاديمي  التحصيل 
تحّسنا   2020  /  2019 األكــاديــمــي 
ارتفاع  إلــى  بــاإلضــافــة  األداء،  فــي 
ــهـــادة  ــلـــى شـ عـــــدد الـــحـــاصـــلـــيـــن عـ
العالي  التعليم  ألكاديمية  الزمالة 

الجامعة  موظفي  مــن  البريطانية 
ليصل العدد اإلجمالي إلى 71، وهو 
مجموع  مــن  نسبة  أكــبــر  يمّثل  مــا 
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية 
سواء في جامعات مملكة البحرين 

أو المنطقة ككل.
ــاق مــتــصــل اســتــعــرض  ــيـ ــي سـ ــ وفـ
التعليم  اســتــراتــيــجــيــة  الــمــجــلــس 
عملية  لدعم  بالجامعة  اإللكتروني 
بعد في ظل  والتقييم عن  التعليم 
المجلس  اطلع  كما  جائحة كورونا، 
على ما استجد في سجل المخاطر 
للجامعة وأقّر التعديات المقترحة 
إقـــرار جملة  إلــى  بــاإلضــافــة  عليه، 
ــدد مــن  ــ ــعـــديـــات عـــلـــى عـ ــتـ ــن الـ مــ
ســيــاســات وإجــــــــراءات الــجــامــعــة 
اإلداريــــــة واألكــاديــمــيــة فـــي إطـــار 
عملها،  آلليات  المستمر  التحسين 
تقرير  على  أيضا  المجلس  واّطــلــع 
حول جهود الجامعة في التسويق 
واستقطاب الطلبة الجدد من داخل 
بالعمل  ــاد  الــبــحــريــن، وأشــ ــارج  وخــ

الذي تّم إنجازه.

خالل اجتماع 
افتراضي لمجلس 
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ــريــــم مـــجـــمـــوعـــة بــنــك  ــكــ ــ تـــــم ت
الحفل  خــال  للتنمية  البحرين 
ــــخــــاص بــالــمــوســم  الـــخـــتـــامـــي ال
2019 – 2020 لبطولة  الرياضي 
ودوري  الـــمـــلـــك  جـــالـــة  كـــــأس 
نــاصــر بــن حــمــد الــمــمــتــاز والـــذي 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  أقيم 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة 
وشئون الشباب، وذلك لمشاركة 
رعـــايـــة هاتين  فـــي  الــمــجــمــوعــة 
وقامت  الكبيرين.  المسابقتين 
مدير  الــمــحــمــود،  محمد  شيماء 
الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  بـــــإدارة  أول 

باستام درع التكريم. 
ــايـــة مــجــمــوعــة بنك  ــأتـــي رعـ وتـ

كأس  لمسابقة  للتنمية  البحرين 
القدم ودوري  لكرة  الملك  جالة 
للموسم  الممتاز  حمد  بــن  ناصر 
ضمن   2020  –  2019 الرياضي 
المجموعة  وبـــرامـــج  ــادرات  مـــبـ
في  المختلفة  القطاعات  لدعم 
المملكة ال سيما القطاع الشبابي 
القائمة  للشراكات  وتعزيزًا  منها، 
ــمـــوعـــة والـــجـــهـــات  ــمـــجـ بـــيـــن الـ
ــذا الـــقـــطـــاع وفـــي  ــهـ ــة لـ ــمـ ــداعـ الـ
مقدمتها االتحاد البحريني لكرة 
تطوير  فــي  يسهم  وبــمــا  ــقــدم،  ال
عام  بشكٍل  البحرينية  الرياضة 
القدم بشكٍل خاص والتي  وكرة 
حــقــقــت مــكــتــســبــات كــثــيــرة في 

الفترة األخيرة.

تكريم “البحرين للتنمية” ببطولة كأس الملك

المصــرف مــن  المقــدم  للتوفيــر  دانــات  برنامــج  ضمــن 

أحــدث منصــة الختبــار وتطوير حلــول التكنولوجيــا المالية

“السالم “ يعلن الفائز األول بإحدى 3 جوائز بـ 100 ألف دوالر

“بنفت” شريًكا لمختبر “المركزي” الرقمي

أعلن مصرف السالم- البحرين عن فوز تقي محمد مكي، بإحدى جوائز 
المصرف الشهرية الثالث التي تبلغ قيمتها 100 ألف دوالر.

ــذه الـــجـــائـــزة ضــمــن  ــ وتــــنــــدرج هـ
بـــرنـــامـــج دانــــــات لــلــتــوفــيــر الـــذي 
ــســام مــنــذ 12  يــقــدمــه مــصــرف ال
عـــامـــًا، ويــتــيــح لــعــمــاء الــمــصــرف 
فـــرصـــة لــلــفــوز بـــجـــوائـــز مــمــيــزة. 
البرنامج  جــوائــز  قــائــمــة  وتــشــمــل 
من  مــجــمــوعــة  عــلــى   2020 ــعــام  ل
جوائز  تتضمن  النقدية،  الجوائز 
يومية بقيمة 1,000 دوالر، وثاث 
ألف   100 قيمتها  شهرية  جــوائــز 
من  العديد  إلــى  باإلضافة  دوالر، 
الجوائز الخاصة بالتطبيق الرقمي 
ــاب الــرســمــي  ــسـ ــحـ والــــفــــروع والـ

للمصرف في اإلنستغرام. 
يــذكــر  أن الــمــصــرف قــدم مــؤخــرًا 
الــجــائــزة الــنــصــف ســنــويــة، وهــي 

دينار   5,000 قيمته  شهري  راتــب 
لمدة عام كامل، للطالب البحريني 
يبلغ  الــذي  القاروني  علي  حسين 
ال  فــي حين  عــامــًا،   22 العمر  مــن 
متاحة  الكبرى  الدانة  جائزة  تزال 
الــعــمــاء، وهــي فيا فاخرة  أمـــام 
في منطقة سار، مع سيارة فخمة 
ــمــدة عـــام كــامــل بقيمة  ل ــب  ــ وراتـ

5,000 دينار شهريًا.
المصرفية  الخدمات  رئيس  وقال 
ــرف، محمد  ــصـ ــمـ الـ فـــي  ــراد  ــألفــ ــ ل
بوحجي “نتقدم بأحر التهاني لتقي 
المتواصل  حرصنا  ونؤكد  محمد، 
ابــتــكــار طــرق جــديــدة لدعم  على 
ــواء كــانــوا طــابــًا أو  عــمــائــنــا، ســ
ومع  عائات.  أو  صغيرة  شركات 

إطاقنا األخير لتطبيقنا المصرفي 
أصبح  النقال،  الهاتف  عبر  الرائد 
ــان فــتــح حـــســـاب دانــــات  ــكـ ــاإلمـ بـ
للحسابات  مبالغ  وإضافة  للتوفير 
من  وأسهل  أســرع  بشكل  الحالية 
التطبيق  ويتيح  مضى.  وقت  أي 

ــحــســاب رقــمــيــًا  إمــكــانــيــة فــتــح ال
بصورة كاملة، حيث أصبح بإمكان 
باإليداع  والبدء  التسجيل  العميل 
والتوفير في غضون دقائق، دون 
أو  ورقية  وثائق  أي  إلــى  الحاجة 

زيارة فرع المصرف”.

أعلنت شــركة بنفت، عن انضمامها كشــريك اســتراتيجي لمختبر 
مصــرف البحريــن المركــزي الرقمــي “FinHub973” والــذي ُيعــد 
أحــدث منصــة ابتكار خدمات مالية مفتوحة وطنية تســاهم في 

اختبار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية على صعيد المملكة. 

التعاونية  الجهود  تتويج  وتــم 
البحرين  مصرف  جمعت  التي 
الشركاء  من  عــدد  مع  المركزي 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن، مــجــلــس 
ــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، بــنــك  ال
ABC، بنك البحرين اإلسامي، 
ــبــحــريــن  بـــنـــك إيــــــا، وبـــنـــك ال
المختبر  تدشين  عبر  الوطني، 
فعالية  ضمن  المذكور  الرقمي 

 20 بتاريخ  ُأقيمت  افتراضية 
محافظ  برعاية   2020 أكتوبر 
ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي،  مـــصـــرف ال

رشيد المعراج.
التنفيذي لشركة  الرئيس  وقال 
الجناحي  عــبــدالــواحــد  بــنــفــت، 
“نـــحـــن فــــخــــورون بــشــراكــتــنــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مــصــرف 
ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي لــتــدشــيــن  ال

الرقمي   ”FinHub973“ مختبر 
بيئة  يوفر  أن  والــذي من شأنه 

لبرمجة  مــفــتــوحــة  افــتــراضــيــة 
بهدف  المصرفية  التطبيقات 
ــار وتــطــبــيــق  ــ ــب ــ ــت تـــطـــويـــر واخــ
حــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
تحفيز  عــلــى  ستساعد  ــتــي  وال
جــهــود االبــتــكــار وإحـــداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي قــطــاع الــخــدمــات 
الــمــالــيــة. كــمــا ســُتــمــكــنــنــا هــذه 
دعم  من  االستثنائية  الخطوة 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة لــتــرســيــخ 
مــكــانــة الــبــحــريــن كــمــركــز مالي 
لــيــس بين  واقـــتـــصـــادي رائـــــد 
دول المنطقة فحسب، بل على 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي”.

محمد بوحجي

عبدالواحد الجناحي 
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ابنة الـ14 عاًما تكتشف عالًجا محتمال لكورونا
فــي وقــت ينتظر العالــم أجمع على “أحر مــن الجمر” لقاحًا 
وعالجــًا للقضــاء علــى فيــروس كورونــا المســتجد الــذي 
أصاب حتى اآلن أكثر من 40 مليون شخص وأودى بحياة 
أكثــر من مليــون حول العالم، اســتطاعت مراهقة أميركية 
مــن أصــل هنــدي تقديــم ابتــكار جديــد مــن شــأنه أن يوفر 

عالجًا محتمالً لمرض كوفيد19-.
 ”3M وفازت أنيكا تشبرولو بجائزة “تحدي العلماء الشباب
لعام 2020 وبمكافأة نقدية قدرها 25 ألف دوالر أميركي.

فقــد قدمــت صاحبــة الـــ14 عامــًا ابتــكارًا يكتشــف جــزيء 
الشــوكي  بالبروتيــن  انتقائيــًا  االرتبــاط  بإمكانــه  رصــاص 

لفيروس “سارس- كوف- 2”.
إلــى ذلــك قالــت أنيــكا إنهــا اســتلهمت اكتشــاف عالجــات 
وبــاء  تاريــخ  علــى  االطــالع  عبــر  للفيروســات  محتملــة 
اإلنفلونزا عام 1918، واكتشاف كيف أن الكثير من الناس 
يموتــون كل عــام فــي الواليــات المتحدة رغــم التطعيمات 
الســنوية، ورغــم العقاقيــر المضادة لإلنفلونــزا المتاحة في 

السوق، وفق “سي إن إن”.
وأضافت أن هدفها المقبل هو العمل مع العلماء والباحثين، 
الذيــن يصارعــون من أجل الســيطرة علــى اإلصابة بمرض 
كوفيــد19- والوفــاة جراء تلك اإلصابــة، وذلك عبر تطوير 

اكتشافاتها إلى عالج فعلي للفيروس، معتبرة أن ابتكارها 
قــد يبــدو قطــرة فــي محيــط، لكنــه ال يــزال يمثــل إضافــة 
إلــى كل تلــك الجهــود. كمــا أوضحــت أن “كيفيــة تمكنــي 
مــن تطوير هــذا الجزيء بدرجة أكبر بمســاعدة أخصائيي 
الفيروســات والمتخصصيــن فــي تطويــر العقاقيــر هــي ما 

سوف تقرر نجاح تلك الجهود”.
وقتــل فيــروس كورونــا حتــى اآلن أكثر من مليــون و116 
ألف شخص، وأصاب ما يزيد عن 40 مليونا، منذ أن أبلغت 
الصين منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف الفيروس في 

ديسمبر 2019.

تعــرض أحــد ســكان العاصمة 
الفنلنديــة هلســنكي، لمفاجأة 
مثيــرة عندمــا عثــر على فرخ 
ثعبــان مــن الفصيلــة الملكيــة 

في منزله.
الفنلنــدي  المواطــن  وفوجــئ 
بالثعبــان الــذي كان مســتلقيا 
علــى أرض الحمــام، ليســارع 
باالتصال بالجهات المختصة.
لــم  الــذي  الثعبــان  وطــول 
ســنتيمترا،   50 الـــ  يتجــاوز 
الثعابيــن  لفصيلــة  وينتمــي 
طولهــا  يصــل  التــي  الملكيــة 
المواطــن  أصــاب  للمتريــن، 
بحالــة مــن الدهشــة لدخولــه 

منزله.
بالجهــات  باالتصــال  وســارع 
المختصــة التــي قبضــت على 
مــأوى  إلــى  ونقلتــه  الثعبــان، 
للحيوانــات، بحســب مــا نقــل 

is.fi موقع

ثعبان يفاجئ رجال 
في الحمام

اكتشــف رجال شــرطة موســكو الناشــطة في حزب الخضر وعالمة البيئة، ألكســندرا 
أســتافينا متوفيــة فــي شــقتها بشــمال موســكو. وقــال موقــع روســي تابــع لصحيفة 
“موسكوفسكي كومسوموليتس”: إن المرأة البالغة من العمر 39 عاما توفيت مصابة 
بلدغــة دبــور. وأوضحت الصحيفة أن الحــادث وقع أثناء اتصال هاتفي مع صديقها 
حين قررت المرأة أن تشرب العصير ولم تنتبه إلى دبور اختفى داخل الوعاء ولدغها. 
وأبلغــت المــرأة صديقــا اتصلت به هاتفيا عن تدهــور صحتها ثم انقطع االتصال بها.  
وحاول الصديق إعادة االتصال بها. لكن كل محاوالته باءت بالفشــل، فقرر زيارتها، 

إال أن أحدا لم يفتح له باب الشقة، فاتصل بالشرطة والطوارئ وخدمة اإلسعاف.
وبعد أن كسر رجال الطوارئ والشرطة باب الشقة وجدوا المرأة جثة هامدة.

بعد دراسة تفصيلية للغواصة، يخطط العلماء لتحويلها إلى موقع لسياحة الغوص. 
اكتشف غواصون غواصة للرايخ الثالث قبالة الساحل الشمالي لتركيا، أثناء الحرب 
العالميــة الثانيــة، وأرســل أدولــف هتلــر الغواصــة U20، مــع أســطول مكــون مــن 6 
غواصات سرًا إلى البحر األسود للسيطرة عليه. وتم العثور على الغواصة على عمق 
20 متًرا وكانت في شــباك الصيد. ونقلت صحيفة “حرييت” عن البروفيســور محمد 
أميــن بيربينــار: “U20 - هــي إحــدى غواصــات هتلــر المفقودة. وشــاهد علــى الحرب 
العالمية الثانية في ســاكاريا كاراســو. يجب أن نحافظ على هذه القصة وأن نجعل 
الغواصــة موقعــا لســياحة الغوص”. وتقــع U20 في قاع البحر األســود، وهي واحدة 
من 3 غواصات غارقة. ويقول المؤرخون “إن 3 أخرى غرقت في األعمال القتالية”.

عالمة بيئة بموسكو تلقى حتفها بلدغة دبور

العثور على “غواصة شبح” هتلر في البحر األسود

طفل يلهو بفقاعة عمالقة في سنترال بارك، إذ تواصل المدينة 
جهود إعادة االنفتاح بعد القيود المفروضة إلبطاء انتشار 

فيروس كورونا في مدينة نيويورك  )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفــوري  التراســل  برنامــج  يســتعد 
خاصيــة  إلطــالق  “واتســآب”  الشــهير 
جديدة لألشخاص الذين يستخدمون 

التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.
فقــد دخلت الميــزة الجديــدة المرحلة 
التجريبية والتي ستتيح لمستخدمي 
التطبيق عبر أجهــزة الكمبيوتر إجراء 
مكالمات صوتية ومرئية. فبحسب ما 
نقــل موقــع wabetainfo، فقــد دخلت 
الميــزة الجديــدة بالفعــل فــي مرحلــة 
ليســت  ولكنهــا  التجريبــي،  االختبــار 
متاحــة بعــد للمســتخدمين العادييــن. 
تلقــي  عنــد  فإنــه  الموقــع  وبحســب 
مكالمــة، ســتظهر نافــذة منبثقــة علــى 
شاشــة الكمبيوتــر، توفــر القــدرة علــى 
الــرد علــى مكالمــة أو رفضهــا. ووفقــا 
التطبيــق  مطــورو  يســتعد  للموقــع، 
ومرئيــة  صوتيــة  مكالمــات  إلطــالق 
جماعيــة إلصدار الويــب من البرنامج، 
ولكن لم يتم بعد تحديد موعد إطالق 

الميزة الجديدة إلى المستخدمين.

“واتسآب” يستعد لطرح 
ميزة طال انتظارها

كشــف فيلــم وثائقــي أن األميــرة الراحلــة 
تنحــي  بضــرورة  اعتقادهــا  أعلنــت  ديانــا 
األميــر تشــارلز والســماح البنهمــا ويليــام 
إذ  الثانيــة،  إليزابيــث  الملكــة  بخالفــة 
وصفــت زوجهــا بأنــه “ليــس على مســتوى 

هذا المنصب”.
قالــت  ميــل”،  “ديلــي  صحيفــة  وبحســب 
ديانــا هــذا األمــر في العــام 1995، كاشــفة 
أن  موضحــة  تشــارلز،  لألميــر  كراهيتهــا 

زواجهما “كان جحيما منذ اليوم األول”.
وقــال ماكــس هاســتينغز محــرر “الديلــي 
تليغــراف” الســابق، أثنــاء الفيلــم الوثائقي 
الجديد الذي يحمل اسم “ديانا... الحقيقة 
تكــره  كانــت  ديانــا  إن  المقابــالت”،  وراء 
أخبرتنــي  “لقــد  وأضــاف  للغايــة.  تشــارلز 
ديانــا أيضــا بأن كل ما تهتم بــه هو خالفة 
ويليــام للملكــة إليزابيــث، مشــيرة إلى أنها 
ال تعتقد أن تشــارلز يمكنه فعل ذلك، وأنه 

ليس على مستوى هذا المنصب”.
نشــر  رفــض  أنــه  إلــى  هاســتينغز  وأشــار 
تصريحــات ديانــا فــي ذلــك الوقــت خوفــا 
مــن التســبب فــي “فضيحة ملكيــة”، معلال 

“شــعرت وقتهــا أن وظيفتــي هــي محاولة 
مســاعدة ديانــا وتشــارلز علــى إخفاء هذه 
المشــكالت التي تتخلــل عالقتهما بدالً من 
التســبب فــي فضيحــة ملكيــة”. وســبق أن 
ذكــر كتاب تضمن ســيرة ذاتيــة عن األمير 
تشــارلز كتبه الصحافي روبرت جوبســون 
فــي  شــهرا   18 لمــدة  األميــر  رافــق  الــذي 
جــوالت حول العالــم، أن األمير البريطاني 
وأراد  ديانــا،  باألميــرة  الــزواج  علــى  نــدم 
فســخ الخطوبــة قبــل عقــد قرانهمــا بعدما 

اكتشف أن عالقتهما لن تنجح.
واعتبــر األميــر تشــارلز أن االرتبــاط بديانا 
كان “خطأ جسيما، إذ إن ذلك الزواج سبب 
مشــاكل كثيــرة له ولديانــا وللعائلة المالكة 
أيضــا”. وتــزوج األميــر تشــارلز ديانــا العام 
1981، وشــاهد الزفاف الملكي األسطوري 
نحــو 750 مليــون شــخص، قبــل أن ينهــار 
وتوفيــت  التســعينات.  بأوائــل  زواجهمــا 
األميــرة ديانا العام 1997 في حادث ســير 

في العاصمة الفرنسية باريس.

وثائقي حول األميرة ديانا يكشف عن “فضيحة ملكية”

حصلت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة األزياء األميركية كيم كارداشيان، أمس 
الثالثاء، على تسوية دعوى قضائية بقيمة 6.1 مليون دوالر مع حارسها الشخصي 

السابق، والمتهم بالفشل في حمايتها أثناء حادث سرقتها في العاصمة الفرنسية 
باريس. وكانت كارداشيان )39 عاما(، رفعت دعوى على باسكال دوفير، وشركته 

للخدمات األمنية “بروتكت سيكيوريتي” وشركة “باللي” لالستثمارات بتهمة 
اإلهمال، بعد أن تعرضت لتهديد السالح أثناء سرقة اللصوص مجوهراتها في 

العام 2016.

األميرة ديانا

أثــار فيديــو متداول علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي ضجــة في 
وهــي  شــابة  ظهــرت  إذ  مصــر، 
الشــعبي  المهرجــان  فــي  ترقــص 
“اخواتــي” لفرقــة الصواريخ، في 
أحــد صالونات التجميل، بطريقة 

الفتة.
برازيليــة  الراقصــة  أن  وتبيــن 
فــي  تعيــش  لورديانــا،  وتدعــى 
مصــر منــذ فترة، وتعطي دروســا 
في الرقص، بحســب ما ظهر عبر 
صفحتها الشخصية بـ”انستغرام”.

قائمــة  لورديانــا  اســم  وتصــدر 
األكثر تداوال في مصر عبر موقع 
وجــدال  ضجــة  وأثــار  “تويتــر”، 
بيــن النشــطاء، األمــر الــذي دفــع 
الجهــات األمنية لفحــص الفيديو 

الــذي ظهــرت فيــه. وقــال مصدر 
أمنــي “إن المقطــع لــم يتضمن أي 
ايحــاءات جنســية طــوال مدتــه، 
كمــا أن الراقصــة ظهــرت مرتدية 
لــم  وأنهــا  الطبيعيــة،  مالبســها 
تكــن ترتــدي بدلة رقــص مخالفة 
يتــم  حتــى  القانونيــة،  للشــروط 
ضدهــا”.  اإلجــراءات  اتخــاذ 
الفيديــو  أن  المصــدر،  وأوضــخ 
فــي  مغلــق  مــكان  داخــل  كان 
مركــز تجميــل برازيلــي بالقاهرة، 
وبالتالي ال توجد مخالفة الرقص 
الرخصــة  ألن  ترخيــص،  دون 
تعطــى عندمــا يكــون الرقص في 
الحفــالت  العامــة، مثــل  األماكــن 
الليليــة،  والمالهــي  والفنــادق 

ووفق االشتراطات القانونية.

مفتــاح  يكــون  أن  يمكــن 
هــو  أطــول  لفتــرة  العيــش 
تنــاول نظــام غذائي صحي 
ومتــوازن، بمــا فــي ذلــك 5 
مــن  األقــل  علــى  حصــص 
كل  والخضــروات  الفاكهــة 

يوم.
ومن أســهل الطرق للتأكد من أنك تعيش لفترة أطول هي اإلقالع عن التدخين، إذا 
كنــت مدخنــا. ويجــب عليــك أيضا محاولــة الحفاظ على مؤشــر كتلة جســم صحي، 
وفقــا لجونــز هوبكنــز ميديســن. كمــا تســاهم ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام 

واتخاذ خيارات غذائية صحية في زيادة فرصك في العيش ألطول فترة ممكنة.
وقالــت الدراســة التــي أجراهــا جونــز هوبكنز علــى 6200 رجل وامــرأة، على مدى 8 
ســنوات “إن أولئــك الذيــن تبنوا 4 ســلوكيات ذكية قللوا مــن فرصة الوفاة من جميع 

األسباب خالل هذا اإلطار الزمني بنسبة مذهلة بلغت 80 %”.
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