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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
قصـــر الصافرية أمـــس، وزيـــر الخارجية 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحب الســـمو األميـــر فيصل بن فرحان 
بـــن عبـــدهللا آل ســـعود بمناســـبة زيارتـــه 

للمملكة.
وقـــد تم خالل المقابلة بحث كل ما يعود 
بالخيـــر علـــى شـــعوب الخليـــج واألمتين 
واســـتعراض  واإلســـالمية،  العربيـــة 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميزة 
والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين 
وما يشـــهده التعـــاون والتنســـيق والعمل 
األخـــوي المشـــترك مـــن مســـتوى متقدم، 
التطـــورات والمســـتجدات  إلـــى  إضافـــًة 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  الراهنـــة 

والعربية.

تنسيق متقدم بين البحرين والسعودية
جاللة الملك يســتعرض العالقات الراسخة مع وزير الخارجية السعودي

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية السعودي

المنامة - بنا
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  شـــارك 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة في االجتمـــاع االفتراضي 
الســـنوي الـــذي عقـــده صنـــدوق النقد 
الماليـــة  وزراء  بمشـــاركة  الدولـــي 
ومحافظي البنوك المركزية ورؤســـاء 
المؤسســـات الماليـــة لمنطقـــة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

وباكستان.
وخالل االجتماع أشـــار وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي إلـــى أن مملكـــة 
وســـالمة  صحـــة  وضعـــت  البحريـــن 
المواطنين والمقيمين أولوية قصوى 
التعامـــل  خـــالل  لهـــا  رئيســـا  وهدفـــا 
 -19 مـــع فيـــروس كورونـــا ) كوفيـــد 
كافـــة  مواجهـــة  علـــى  وحرصـــت   ،)
الجائحـــة  ســـببتها  التـــي  التحديـــات 
الصحـــة  بيـــن  التـــوازن  يحقـــق  بمـــا 

العامـــة للمواطنيـــن والمقيمين ودعم 
أنـــه  إلـــى  الوطنـــي، الفتـــا  االقتصـــاد 
تـــم اتخـــاذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
االســـتباقية إلى جانـــب مجموعة من 
اإلستراتيجيات التي حققت التعامل 
مـــع كافة المتغيرات والتحديات على 

مختلف األصعدة.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين واصلت 
جهودها للحـــد من انتشـــار الفيروس 
من خالل اتباع إســـتراتيجية )التتبع، 
الفحـــص، العالج( الهادفة إلى ســـرعة 
اكتشـــاف الحـــاالت وســـرعة عالجهـــا 
مما أسهم في ســـرعة تعافيها، مؤكًدا 
أن الجهود قائمة ومســـتمرة عبر فرق 
عمـــل إلطـــالق العديد مـــن المبادرات 
الوطـــن  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 

والمواطن.

وزير المالية: البحرين وازنت 
بين الصحة ودعم االقتصاد

المنامة - بنا
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المكرمات بجائزة سموه يؤكدن أنها وسام شرف لكل األطباء

سمو رئيس الوزراء داعم للبحث الطبي

أعربـــت الطبيبـــات الفائـــزات بجائـــزة 
“خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
شـــكرهّن  خالـــص  عـــن  البحرينـــي” 
وتقديرهـــّن لرئيـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
لهـــّن  ســـموه  تهنئـــة  خليفة،علـــى  آل 
بمناســـبة فوزهـــّن بالجائـــزة، وهـــو ما 
يؤكد مدى اهتمام ســـموه وتشـــجيعه 

للبحـــث والعلـــم والمعرفـــة بما ُيســـهم 
في تقديم أفضـــل الخدمات الصحية 
أن  وأكـــدن  والمقيميـــن.  للمواطنيـــن 
الجائـــزة قدمـــت فرصـــة كبيـــرة أمـــام 
الطبيب البحرينـــي للتنافس من أجل 
تقديـــم المزيـــد مـــن العطاء، وتشـــكل 
تشـــجيعًا وحافزًا نحو تقديم األفضل 
من أجل رفعة وتقدم ونماء البحرين، 
وتشـــكل وسام شـــرف لجميع األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن. وقـــد  أكدت 

المعديـــة  األمـــراض  أول  استشـــاري 
وطـــب الشـــيخوخة وطـــب الباطنيـــة 
بمجمع السلمانية الطبي جميلة محمد 
السلمان ، الفائزة بالجائزة في المرتبة 
األولى عن فئة “ االبتكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي”، 
اهتمـــام  مـــدى  تعكـــس   الجائـــزة  أن 
سموه بالكوادر الطبية وحرص سموه 
علـــى التشـــجيع الدائـــم للبحـــث فـــي 

المجال الطبي.

غفران جاسم مريم الهاجري نجاة أبو الفتحجميلة السلمان

المنامة-بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  شـــارك 
اإلسالمية واألوقاف، الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، في االجتماع الثالثين 
لوزراء العدل بدول المجلس التعاون 
الخليجـــي امس، األربعـــاء، عبر تقنية 
ســـلطان  برئاســـة  المرئـــي،  االتصـــال 
ســـعيد البـــادي، وزيـــر العـــدل بدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة، وبمشاركة 
نايف فـــالح مبارك الحجـــرف، األمين 
العام لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
العديـــد  الـــوزراء  وناقـــش  العربيـــة. 
مـــن المواضيع المدرجـــة على جدول 
األعمـــال ومنها محضـــر اجتماع لجنة 
مـــدراء ورؤســـاء المراكـــز والمعاهـــد 
 ، والقضائيـــة  والقانونيـــة  التدريبيـــة 
)القانـــون(  النظـــام  مشـــروع  وبحـــث 
الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية 

والكراهية والتمييز.

مناقشة النظام 
الموحد لمكافحة 

التطرف خليجًيا

)04(

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم رقـــم )67( لســـنة 2020 بتعييـــن 
رئيـــس تنفيذي لهيئـــة البحرين للســـياحة 

والمعارض، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعين ناصر علي يوسف علي 
ـــا لهيئـــة البحريـــن للســـياحة  رئيًســـا تنفيذيًّ

والمعارض.
المـــادة الثانيـــة: علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة تنفيـــذ هـــذا 

المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

ناصر علي رئيًسا لـ“المعارض” “الفريق الوطني”يشيد باهتمام سمو رئيس الوزراء باألطباء

أشـــاد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( بمبـــادرة رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة بإطالق “جائزة خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي”، مؤكـــًدا الفريق أن 
هـــذه الجائزة تعكس ما يوليه ســـموه من حرص 
واهتمـــام بدعـــم الكـــوادر الطبيـــة الوطنيـــة فـــي 
مجـــال البحـــث العلمـــي بما يســـهم فـــي مواصلة 

تطوير القطاع الصحي بمملكة البحرين.

وتقدم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا بالتهنئـــة للفائـــزات في الجائـــزة بفئتيها 
األولـــى “االبتـــكار واإلبداع فـــي البحث العالجي 
والســـريري والطبي”، والثانية “الوفـــاء والعطاء 
الممتـــد”، وجميع من شـــارك في النســـخة األولى 
من الجائزة، متمنًيا الفريق أن تكون إســـهاماتهم 
دافًعـــا لمواصلـــة التطويـــر واالبتـــكار فـــي هـــذا 

المجال لما فيه رفعة مملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــالل المؤتمر الصحافـــي الذي عقده 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونـــا )كوفيد - 19( ظهـــر أمس في مركز ولي 
العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب بالمستشـــفى 
العســـكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس 

كورونا.
ونـــوه وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
وليد المانع بإشادة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

)06(بالكوادر الطبية والتمريضية.

0307101412

علي بن محمد يفوز بعضوية “;آسيوي الطائرة”“البحرين للموسيقى” عبر السياراتالضغوطات باقية على إيرانبنوك: ال عودة عن تبني “الفنتك”مدينتي صديقة للبيئة
تحت رعاية وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
، دشن وكيل الوزارة لشؤون 

البلديات ، أمس، الحملة التي 
أطلقتها بلدية المنطقة الجنوبية 

في مدينة زايد بعنوان “مدينتي 
صديقة للبيئة”

أكد رؤساء تنفيذيون في بنوك  «
وشركات خدمات مالية أنه 
ال طريق للعودة إلى الوراء 

فيما يتعلق بتبني تطبيقات 
وحلول تكنولوجيا الخدمات 

المالية والمعروفة اختصارًا بـ 
“الفنتك”.

“الضغوطات على إيران باقية”، عبارة  «
مشتركة تتردد على ألسنة كافة 

المسؤولين في اإلدارة األميركية، 
فسياسة الضغط القصوى التي 

تنتهجها واشنطن ضد إيران 
مستمرة. وحتى مع سقوط قرار 

حظر األسلحة على إيران.

ينطلق اليوم الخميس مهرجان  «
البحرين الدولي للموسيقى في 
نسخته التاسعة والعشرين، إذ 
تنظمه هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار حتى يوم 31 أكتوبر الجاري 
ويحضره الجمهور مباشرة عبر 

السيارات.

فاز الشيخ علي بن محمد آل  «
خليفة رئيس االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة بعضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي للكرة 

الطائرة وذلك في انتخابات 
منطقة غرب آسيا التي جرت 

مساء األربعاء 21 أكتوبر 2020 .

بدور المالكي- بنا

ناصر علي

وزير النفط مصرًحا للصحافيين أمس

كشـــف وزيـــر النفـــط رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة العربيـــة لبنـــاء 
وإصالح الســـفن )أســـري( الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة، عن 
إنجاز 60 % من مشـــروع توسعة مصفاة “بابكو”، مؤكًدا استمرارية 

العمل في المشروع رغم تحديات جائحة “كورونا”.

60 % إنجاز توسعة مصفاة “بابكو”

)07(

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية

وقعت شـــركة أســـري أمـــس اتفاقيـــة تعاون 
القابضـــة  وودالنـــدز  شـــركة  مـــع  مشـــترك 
الخدمـــات  توفيـــر  بهـــدف  )وودســـيرف(؛ 
المتعلقة بصناعة النفط والغاز في البحرين، 

وذلـــك عبـــر توفير حلـــول إنتاجيـــة متكاملة 
معـــدل  مـــن  ممكـــن  قـــدر  أقصـــى  لتحقيـــق 
االســـترداد وتســـريع اإلنتاج من الموارد غير 

التقليدية.

“أسري” و “وودسيرف” تطوران قطاع النفط
المحرر االقتصادي

السيسي: قررنا مواجهة االستفزازات في شرق المتوسط
نيقوسيا ـ وكاالت

في قمة عقدت، أمس األربعاء، في نيقوســـيا تجمع رؤســـاء مصر وقبرص 
ورئيس حكومة اليونان؛ لبحث الخالف مع أنقرة بشأن التنقيب في شرق 
البحـــر المتوســـط، أكد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي العمل على 

تعزيز آلية التعاون الثالثي مع اليونان وقبرص.
وقـــال “قررنـــا مواجهة األعمـــال االســـتفزازية واالنتهاكات التي يشـــهدها 
شـــرق المتوســـط”. كما اتهم تركيا ضمًنا بممارســـة انتهاكات ونقل مرتزقة 

لمناطق الصراع وابتزازها أوروبا بقضية المهاجرين.
)07(
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المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التواصل الدائم بين المحافظة واألهالي، التقى 
محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة، عبر تقنية االتصال المرئي من خالل “المجلس 
االفتراضـــي”، عددا مـــن األهالي بحضـــور نائب المحافظ 
العميد عيســـى الدوسري وعدد من الضباط والمسؤولين 

بالمحافظة.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو المحافظ بالحضور، مشيرا 
إلى أنه فـــي إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، فإن المحافظة 
حريصـــة على تعزيز التواصل مـــع المواطنين والمقيمين 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  ورصـــد 
المحافظة، وذلك من خالل التعاون مع مختلف اإلدارات 
األمنيـــة والذي يعد ترســـيخا لمبدأ أن األمـــن هو الركيزة 

األساسية للتنمية.
وأشـــار سمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 

إلـــى أن المحافظة الجنوبية مســـتمرة فـــي تبني البرامج 
التثقيفيـــة والمجتمعيـــة والفعاليـــات الرائـــدة مـــن خالل 
تفعيل الشراكة المجتمعية مع اإلدارات األمنية والجهات 
والســـالمة  األمـــن  ســـبل  لتوفيـــر  واألهليـــة؛  الحكوميـــة 
التوعويـــة  البرامـــج  خصوصـــا  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
المتعلقـــة باتباع اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابير الالزمة 

للتصدي النتشار فيروس كورونا )كوفيد19-(.
وبحث سموه مراحل ســـير العمل في المشاريع التنموية 
والخدميـــة التي تلبي احتياجـــات المواطنين والمقيمين 
مـــن مختلـــف مناطـــق المحافظـــة التي تســـهم فـــي إبراز 

المكتسبات الحضارية الرائدة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر األهالـــي عـــن 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو 
محافـــظ الجنوبية مـــع األهالي ومتابعة ســـموه الحثيثة 

لالحتياجات األمنية واالجتماعية والتنموية لألهالي.

األمنيــة اإلدارات  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة  تفعيــل  علــي:  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو 

رصد احتياجات المواطنين والمقيمين في “الجنوبية”

نتطلع لعالقات تعاون أفضل مع إسرائيل
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
الزيانـــي، أن زيـــارة وفـــد دولة إســـرائيل 
لمملكـــة البحرين تؤســـس لبـــدء عالقات 
دبلوماســـية واعدة بين البلدين، وتشكل 
إنجاًزا تاريخًيا يفتح اآلفاق نحو تعاون 
ثنائي بناء في مختلف المجاالت، وتدفع 
إلـــى  الوصـــول  نحـــو  الراميـــة  بالجهـــود 
منطقـــة أكثر أمنـــا واســـتقراًرا وازدهارا، 
وفًقـــا لرؤية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة التي 
تقـــوم علـــى مبـــدأ تعزيـــز فرص الســـالم 
منطقـــة  فـــي  واالزدهـــار  واالســـتقرار 
الشرق األوســـط، ونشـــر ثقافة التسامح 

والتعايش وقبول اآلخر.
جـــاء ذلـــك خالل لقـــاء وزيـــر الخارجية، 
بالديـــوان العـــام للوزارة، أمـــس األربعاء، 
مـــع رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة، 

بحضور وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
لمركـــز  التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة، 
البنخليـــل،  يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال 
ورئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 

عهدية أحمد.
وقد أعـــرب وزير الخارجيـــة عن تقديره 
المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر  لرؤســـاء 
للجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة مـــن خـــالل 
تأديـــة رســـالتهم بـــكل إخـــالص وتفـــان 
وإســـهاماتهم المقـــدرة فـــي تعزيز جهود 
التنميـــة التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، 
الوطنيـــة شـــريك  مؤكـــًدا أن الصحافـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  دفـــع  فـــي  أساســـي 
الوعـــي  وبنـــاء  المملكـــة،  فـــي  الشـــاملة 
المجتمعـــي وتثقيفـــه بمـــا يقدمونـــه من 

معلومات صادقة وموثوقة.

تحريـــر  رؤســـاء  الزيانـــي  أطلـــع  وقـــد   
تفاصيـــل  علـــى  المحليـــة  الصحـــف 
مملكـــة  بيـــن  جـــرت  التـــي  المباحثـــات 
البحريـــن والوفـــد االســـرائيلي الـــذي زار 
البحريـــن هذا األســـبوع، مشـــيرا إلى أنها 
كانـــت زيـــارة ناجحة ومثمـــرة، حيث تم 
خاللهـــا التوقيـــع علـــى البيـــان المشـــترك 
لبدء العالقات الدبلوماسية بين البلدين، 
كمـــا تـــم التوقيع على عدد مـــن مذكرات 

المجـــاالت  فـــي  البلديـــن  بيـــن  التفاهـــم 
السياســـية والدبلوماســـية واالقتصادية 
والتجارية والزراعية والخدمات الجوية، 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  ومجـــاالت 
المعلومـــات والبريـــد والتنقـــل، باإلضافة 
إلـــى مذكـــرة تفاهم بيـــن غرفـــة التجارة 
والصناعـــة فـــي مملكة البحريـــن واتحاد 
غـــرف التجارة اإلســـرائيلي، مشـــيًرا إلى 
أن جميع تلك المجاالت مرتبطة مباشرة 

بمســـيرة التنميـــة االقتصادية في مملكة 
البحريـــن. وأضـــاف أنه تم تشـــكيل فرق 
للعمـــل  الجانبيـــن  بيـــن  مشـــتركة  عمـــل 
علـــى بحـــث مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي 
واآلليـــات المطلوبـــة لتنفيذها، معربا عن 
أمله بمســـتقبل أفضل لعالقـــات التعاون 
فـــي  تطـــورا  تشـــهد  وأن  إســـرائيل  مـــع 

المستقبل.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن توقيـــع هـــذه 

االتفاقيـــات يهـــدف إلـــى بنـــاء الجســـور 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل 
ويشـــكل لبنة أساســـية لتبـــادل الخبرات 
البلديـــن،  بيـــن مؤسســـات  والمعلومـــات 
التبـــادل  فتـــح  أمـــام  المجـــال  ويهيـــئ 
الفـــرص  مـــن  واالســـتفادة  التجـــاري 
يحقـــق  بمـــا  المتعـــددة،  االســـتثمارية 
فـــي  البحريـــن  تطلعـــات شـــعب مملكـــة 

التنمية واالزدهار.

المنامة - بنا

الزياني: الصحافة 
شريك في 

تزويد المجتمع 
بمعلومات صادقة 

وموثوقة
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سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر نظيره الكويتي
تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، برقيـــة شـــكر جوابية من 
أخيـــه رئيس مجلس الـــوزراء بدولة 
الكويـــت ســـمو الشـــيخ صبـــاح خالد 
الحمد الصباح، وذلك ردا على برقية 
ســـموه المعزية له بوفـــاة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى أمير دولـــة الكويت 
الراحل صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح طيـــب هللا 
ثـــراه. وأعـــرب ســـمو رئيـــس مجلس 

الـــوزراء الكويتـــي فـــي برقيتـــه عـــن 
بالغ تقديره وشـــكره لصاحب السمو 
مـــا  علـــى  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
عبـــر عنه ســـموه من صادق مشـــاعر 
التعـــازي والمواســـاة بهـــذا المصـــاب 
الجلـــل، ومن ثناء بالمناقب الحميدة 
ســـائالً  رحمـــه هللا،  الراحـــل  للفقيـــد 
البـــاري جـــل وعـــال أن يتغمـــد الفقيد 
ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع  الراحـــل 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهـــم 

الجميع الصبر والسلوان.

المنامة - بنا

 سمو الشيخ صباح خالد الصباحسمو رئيس الوزراء

جاللة الملك يستعرض العالقات 
الراسخة مع وزير الخارجية السعودي

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، في قصـــر الصافريـــة أمس، 
وزيـــر الخارجيـــة بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
األميـــر فيصل بن فرحان بن عبدهللا 
آل ســـعود بمناســـبة زيارتـــه للمملكة، 
تحيـــات  جاللتـــه  الـــى  نقـــل  حيـــث 
الحرميـــن  خـــادم  أخيـــه  وتقديـــر 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
المملكـــة  عاهـــل  ســـعود  آل  العزيـــز 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، وولي 
العهـــد نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الدفاع صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيز آل ســـعود، وأصدق تمنياتهما 
بـــدوام  وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة 

التقدم والرخاء.
ورحب صاحب الجاللة الملك، بسمو 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي، وكلفـــه 
بنقل تحياته ألخيـــه خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته 
الطيبـــة للشـــعب الســـعودي الشـــقيق 

بالمزيد من الرفعة واإلزدهار.
وقـــد تم خالل المقابلـــة بحث كل ما 

يعـــود بالخيـــر علـــى شـــعوب الخليج 
واإلســـالمية،  العربيـــة  واألمتيـــن 
األخويـــة  العالقـــات  واســـتعراض 

التاريخية المتميزة والراســـخة التي 
تجمع البلدين الشقيقين وما يشهده 
التعـــاون والتنســـيق والعمل األخوي 

المشترك من مستوى متقدم، إضافًة 
إلى التطورات والمستجدات الراهنة 

على الساحتين اإلقليمية والعربية.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال وزير خارجية السعودية

المنامة - وزارة الخارجية

جرى اتصال هاتفي امس بين وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ووزير 
خارجية دولة إسرائيل جابي أشكنازي.

وأثنـــاء االتصـــال، تبـــادل الوزيـــران التهاني بمناســـبة التوقيع علـــى البيان 
المشـــترك بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل حـــول إقامـــة عالقـــات 
دبلوماسية بينهما، إضافة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين 
البلديـــن في مجاالت متعددة، وما يمثله ذلك من إنجاز تاريخي سيســـهم 
في توسيع سبل التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ األمن واالستقرار 

في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاًرا وسالًما لشعوبها.
وأكـــد الوزيـــر أن ضرورة اســـتمرار التواصل بيـــن الجانبيـــن لمتابعة تعزيز 
التعـــاون الثنائي المشـــترك في مختلـــف المجاالت، وتبـــادل وجهات النظر 

تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وزير الخارجية ونظيره اإلسرائيلي: 
عالقاتنا ترسيخ لألمن واالستقرار

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة برقية شـــكر جوابية من رئيـــس جمهورية الهند رام نـــاث كوفيند، 
وذلـــك ردًا علـــى برقيـــة التهنئة التـــي بعث بها ســـموه إليه بمناســـبة ذكرى 

استقالل جمهورية الهند.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
تهنئة رئيس الهند



شـــارك وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة في 
الـــذي  الســـنوي  االفتراضـــي  االجتمـــاع 
عقـــده صنـــدوق النقـــد الدولـــي بمشـــاركة 
البنـــوك  ومحافظـــي  الماليـــة  وزراء 
المركزيـــة ورؤســـاء المؤسســـات الماليـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان.
الماليـــة  وزيـــر  أشـــار  االجتمـــاع  وخـــال 
واالقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  وضعـــت 
والمقيميـــن أولوية قصوى وهدفا رئيســـا 
لها خـــال التعامـــل مع فيـــروس كورونا ) 
كوفيـــد 19- (، وحرصـــت علـــى مواجهـــة 
كافـــة التحديـــات التـــي ســـببتها الجائحة 
بمـــا يحقـــق التـــوازن بيـــن الصحـــة العامة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن ودعـــم االقتصاد 
الوطنـــي، الفتا إلـــى أنه تم اتخـــاذ العديد 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن 
الوقائية االســـتباقية إلى جانب مجموعة 
من اإلســـتراتيجيات التي حققت التعامل 

مـــع كافـــة المتغيـــرات والتحديـــات علـــى 
مختلف األصعدة.

واصلـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
جهودهـــا للحد مـــن انتشـــار الفيروس من 
خال اتباع إستراتيجية )التتبع، الفحص، 
اكتشـــاف  ســـرعة  إلـــى  الهادفـــة  العـــاج( 
الحـــاالت وســـرعة عاجها مما أســـهم في 
ســـرعة تعافيها، مؤكـــًدا أن الجهود قائمة 
ومســـتمرة عبر فرق عمـــل إلطاق العديد 
مـــن المبـــادرات التـــي تصـــب فـــي صالـــح 

الوطن والمواطن.
وقـــال الوزيـــر إن مملكـــة البحريـــن عملت 
األفـــراد  حمايـــة  أجـــل  مـــن  حـــزم  بـــكل 
والشـــركات وإسناد القطاعات األكثر تأثرا 
جـــراء الجائحـــة بمـــا يؤكد الحـــرص على 
مواجهة التداعيـــات االقتصادية المترتبة 
جـــراء انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19- (، حيـــث تـــم إطـــاق حزمـــة ماليـــة 
واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة 
بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار، أي ما يعادل 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن   %  31
لمملكـــة البحرين، حيـــث تضمنت الحزمة 

عدة مبادرات أهمهـــا التكفل بدفع رواتب 
المواطنيـــن العاملين فـــي القطاع الخاص 
بالكامـــل فـــي الثـــاث األشـــهر األولى من 
الجائحة تاها دعم رواتبهم بنسبة 50 % 
وذلك للعاملين منهم في القطاعات األكثر 
تأثرا حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب 
عدد من التدابيـــر المالية التي تهدف إلى 
حماية الوظائف وضمان اســـتقرار ســـوق 
العمـــل وتوفير الســـيولة الازمـــة للقطاع 
الخـــاص وكافـــة القطاعـــات االقتصاديـــة، 
بفواتيـــر  الحكومـــة  تكفـــل  إلـــى  إضافـــة 

الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة المشـــتركين من 
األفراد والشـــركات ورفع قـــدرة اإلقراض 
المرونـــة  البنـــوك وذلـــك إلعطائهـــم  لـــدى 
العمـــاء  طلبـــات  مـــع  للتعامـــل  الازمـــة؛ 

لتأجيل األقساط أو للتمويل اإلضافي.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
عقـــده  الـــذي  الســـنوي  االجتمـــاع  خـــال 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بمشـــاركة وزراء 
المركزيـــة  البنـــوك  ومحافظـــي  الماليـــة 
لمنطقـــة  الماليـــة  المؤسســـات  ورؤســـاء 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 

أهميـــة  علـــى  وباكســـتان  وأفغانســـتان 
تحقيق التعاون الدولي المشترك؛ للتغلب 
وتحقيـــق  الجائحـــة  هـــذه  تبعـــات  علـــى 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة عبـــر وضـــع 
مجموعة مـــن الخطط واإلســـتراتيجيات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي تحقيـــق 
االنتعـــاش االقتصـــادي بمـــا يعـــود بالنماء 
علـــى االقتصاد العالمـــي، وذلك من خال 
لمواجهـــة  الدوليـــة؛  الجهـــود  تكثيـــف 
تحديات الفيـــروس والحد من آثاره على 
كافـــة القطاعـــات مما يســـهم فـــي تحقيق 

التنمويـــة  والخطـــط  الماليـــة  االســـتدامة 
الواعدة.

وأشـــار إلـــى أهميـــة اعتمـــاد مجموعة من 
المســـتقبلية  واإلجـــراءات  السياســـات 
للتغلـــب على تبعـــات التحديات وذلك من 
خـــال تنويع مصادر اإليرادات الحكومية 
بعيًدا عن عائدات النفط، وضمان الكفاءة 
التحتيـــة،  البنيـــة  علـــى  لإلنفـــاق  العاليـــة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  اســـتمرار  مؤكـــدا 
المـــوارد  كفـــاءة  علـــى تحســـين  التركيـــز 
والحفـــاظ علـــى الطاقـــة، وتشـــجيع إنتاج 
واســـتخدام الطاقة المتجددة واالستثمار 

فيها ورفع معايير كفاءتها.
واختتم وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
بأن جائحة كورونا أكدت ضرورة التوسع 
والرقمنـــة؛  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  فـــي 
لتســـهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة 
فـــرص التعليـــم والعمـــل، مشـــيرا إلـــى أن 
مملكـــة البحريـــن حرصـــت علـــى تحقيـــق 
نطاق واســـع من االســـتثمار في االقتصاد 
الرقمـــي والتكنولوجيا الماليـــة بما يحقق 

التطلعات واألهداف المنشودة.

المنامة - بنا

وزير المالية: وضع اإلستراتيجيات الساعية لتحقيق االنتعاش االقتصادي
“كـــوفـــيـــد 19” تـــحـــديـــات  ــة  ــهـ ــواجـ ــمـ لـ ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ال الـــجـــهـــود  تــكــثــيــف 
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تدشين حملة “مدينتي صديقة للبيئة” في المنطقة الجنوبية
تحـــت رعايـــة وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام  
خلـــف، دشـــن وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس، الحملـــة التـــي أطلقتهـــا 
بالتعـــاون  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة 
مع مركز اســـتدامة وشـــركة أورباســـير 
بعنـــوان  زايـــد  مدينـــة  فـــي  للنظافـــة 
“مدينتـــي صديقـــة للبيئـــة”، وبحضـــور 
النائـــب أحمد العامر ومديـــر عام بلدية 
المنطقـــة الجنوبية عاصـــم عبداللطيف 
عبـــدهللا، والوكيـــل المســـاعد للخدمات 
البلديـــة المشـــتركة شـــوقية حميـــدان، 
وعضـــو المجلس البلـــدي إيمان القاف 

والمسؤولين في البلدية.
مـــن جهته، قـــال وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد آل 

خليفـــة أن هـــذه الحملـــة ستســـهم فـــي 
الملوثـــات  مـــن  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ 
تبنـــي  علـــى  والتشـــجيع  والمخلفـــات، 
السلوكيات الصحيحة في التخلص من 

المواد القابلة إلعادة التدوير.
كمـــا أثنى النائب أحمد العامر على هذه 
المبادرة الحضارية البيئية التي تســـهم 
فـــي الحـــد مـــن كميـــة المخالفـــات التي 
يتم التخلص منها بالوسائل التقليدية، 
مشيرا إلى أن تطبيق مثل هذه األفكار 
يســـاعد على الحد من اســـتنزاف البيئة 
إلعـــادة  القابلـــة  المـــواد  واســـتغال 

التدوير.
وفـــي هذا الصدد، أكـــد مدير عام بلدية 
المنطقـــة الجنوبية عاصـــم عبداللطيف 
عبدهللا، أنـــه من خال التعـــاون الدائم 
مـــع المجلـــس البلـــدي ومركز اســـتدامة 

تنطلـــق هـــذه التجربـــة كمرحلـــة أولـــى 
مـــن مدينـــة زايـــد، وبعـــد ذلك ســـتعمم 
علـــى المناطـــق األخرى فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، الفتا إلى أن هـــذه “التجربة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، ونأمل مـــن خالها 
تجـــاوب أهالـــي مدينة زايـــد وتعاونهم 

معنا لتحقيق األهداف المنشودة”.
وذكـــر المدير العـــام أن البلدية حرصت 
علـــى تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة في 
هذه الحملـــة مع عدد مـــن المتطوعين، 

المنـــازل  بزيـــارة  ســـيقومون  والذيـــن 
وتوعية أفرادهـــا بثقافة إعادة التدوير 
وتصنيـــف المواد، باإلضافـــة إلى توزيع 

المطويات التوعوية الخاصة بالحملة.
ســـيتم  الحملـــة  هـــذه  أن  إلـــى  ونـــوه 
متابعتهـــا وتقييمهـــا وتوســـيع نطاقهـــا 
خـــال األيـــام المقبلة؛ لتكـــون أنموذجا 
يطبـــق فـــي جميـــع المناطـــق واألحياء 
الســـكنية في المنطقة الجنوبية؛ لزيادة 

الوعي مما سينعكس إيجابا على وضع 
النظافة بصورة عامة.

وتوجـــه المديـــر العـــام بالشـــكر لكل من 
المحافظـــة الجنوبية ووزارة اإلســـكان 
الجنوبيـــة  المنطقـــة  أمـــن  ومديريـــة 
اســـتدامة  ومركـــز  البلـــدي  والمجلـــس 

واألهالي.
مـــن جهتهـــا ذكـــرت الوكيـــل المســـاعد 
للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة شـــوقية 

حميدان أن إحصاءات مركز اســـتدامة 
المخلفـــات  إجمالـــي  أن  إلـــى  توصلـــت 
ســـبتمبر  وحتـــى  ينايـــر  مـــن  للفتـــرة 
2020، بلغـــت 1,021.759 مليـــون طـــن 
مـــن المخلفـــات، 44 % منهـــا مخلفـــات 
منزلية بواقـــع 444.755 ألف طن، و27 
% مخلفـــات تجاريـــة وصناعيـــة بواقع 
275.480 ألـــف طـــن، فـــي حيـــن بلغـــت 
بواقـــع   % 24 البنـــاء  نســـبة مخلفـــات 
 % 5 ومانســـبته  طـــن  ألـــف   239.254

مخلفات زراعية.
وقد أســـهمت مبـــادرات اإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة إلدارة المخلفات في معالجة 
45 % مـــن إجمالـــي المخلفـــات الواردة 
لمدفـــن عســـكر مـــن إجمالـــي المخلفات 
التي تبلـــغ نحو مليـــون و700 ألف طن 

سنويا.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

تحت رعاية وزير 
“األشغال” وبهدف 

تشجيع ثقافة 
التدوير

جهود لجذب المزيد من االستثمارات

8 آالف دينار مدخوالت معلمات من منصة “درسني”

وزير المالية يناقش مع “بي أن بي باريبا” التخفيف من آثار كورونا

ــد ــع ــات لــلــتــعــلــيــم عـــــن ب ــصـ ــنـ ــمـ ــى لــــلــــمــــرأة” يــــعــــرف مــنــتــســبــيــه بـ ــ ــ ــل ــ ــ “األع

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 
ما تمثله المؤسســـات المالية والمصرفية 
مـــن أهمية؛ لمواصلة الدفـــع بعجلة النمو 
االقتصـــادي للمملكة، ورفدها للمشـــاريع 
والبرامـــج التنمويـــة واالســـتثمارية، إلى 

جانب مـــا تقدمه من فـــرص نوعية أمام 
المواطنين. 

الـــذي توليـــه المملكـــة  ونـــوه باالهتمـــام 
للقطـــاع المالـــي والمصرفـــي؛ كونـــه أحد 
الرافـــدة  المهمـــة  الحيويـــة  القطاعـــات 

لاقتصاد الوطني.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي أمـــس عـــن بعد مع 

وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني جون 
ليميـــر رئيس مجلـــس إدارة بنـــك بي أن 
بـــي باريبا، وذلك على هامش اجتماعات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي 

السنوية.
آخـــر  بحـــث  تـــم  االجتمـــاع  وخـــال 
بالتداعيـــات  المتعلقـــة  المســـتجدات 
الماليـــة واالقتصاديـــة لجائحـــة كورونـــا 

كافـــة  علـــى  وانعكاســـاتها  )كوفيـــد19-( 
ومناقشـــة  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
الجهـــود التي تبذلها المؤسســـات المالية 
الرائـــدة؛ مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن آثـــار 

الجائحة ودعم االنتعاش االقتصادي.
كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة مواصلـــة 
العمـــل علـــى تعزيـــز موقـــع المؤسســـات 
فـــي  يســـهم  بمـــا  والمصرفيـــة  الماليـــة 

تحقيق األهداف والتطلعات المنشـــودة، 
مـــع ضرورة تكثيـــف الجهـــود لخلق بيئة 
تنافســـية قـــادرة على جـــذب المزيد من 
االســـتدامة  يحقـــق  بمـــا  االســـتثمارات 

الماليـــة. وتم خـــال االجتماع بحث آخر 
المستجدات حول القضايا ذات االهتمام 
المشـــترك وآخـــر التطورات علـــى صعيد 

االقتصاد العالمي.

فـــي إطار تنفيـــذ فعاليات برنامج اإلرشـــاد 
إرشـــاد”،   e“ البحرينيـــة  للمـــرأة  الوطنـــي 
الذي أطلقـــه المجلس األعلى للمرأة بهدف 
التوعية بالخيارات والفرص المتوفرة في 
مجـــال المنصـــات الرقميـــة على المســـتوى 
المحلي والخارجي، وتعزيز استفادة المرأة 
البحرينيـــة مـــن الوظائـــف غيـــر التقليديـــة 
وفرص العمل المرنة، وتشـــجيع المشـــاريع 
باإلضافـــة  المبتكـــرة،  الرقميـــة  الرياديـــة 
الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  تعزيـــز  إلـــى 
االلكترونيـــة الموجـــه ألصحاب المشـــاريع 
الصغيرة والمتوسطة وطرح أهم المعارف 
والمهارات والخبرات النظرية والمهنية في 
ظل الظروف الراهنة، نظم المجلس اللقاء 

الرابع عن بعد بحضور منتســـبات البرنامج 
والمتقاعـــدات  عمـــل  عـــن  الباحثـــات  مـــن 

والراغبات في التطور المهني.
بالمنصـــات  التعريـــف  اللقـــاء  وتضمـــن 
اإللكترونيـــة في مملكـــة البحرين الخاصة 
بتقديـــم الدعم التعليمي والتربوي عن بعد 
للطلبـــة والطالبـــات في جميع المســـتويات 
العمريـــة، حيـــث تحدثـــت مديـــرة اإلدارة 
والعمليـــات فـــي منصـــة “درســـني” ثناء آل 
فـــي  العمـــل  لفريـــق  انضمامهـــا  ربيعةعـــن 
المنصـــة التي تأسســـت عـــام 2018 بهدف 
تســـهيل عمليـــة حجـــز مـــدرس أو مـــدرب 
أو  شـــخصيا  الـــدروس  يقـــدم  خصوصـــي 
عـــن بعد داخل وخـــارج البحرين، وتواكب 
التحول الرقمي فـــي البحرين وتعمل على 
تعزيـــز تجربة التعليـــم وتوفير فرص عمل 

للخرجين والعاطلين من الذكور واإلناث.
“درســـني”  منصـــة  إن  ربيعـــة  آل  وقالـــت 
اســـتقطبت حتى اآلن 250 مدرسا ومدربا 
مـــن بينهـــم نســـبة مرتفعـــة مـــن النســـاء، 
وأضافـــت أن إحصائيـــات المنصـــة تشـــير 
إلـــى تحقيـــق المدرســـات المراتـــب األولى 
فـــي مجال اإلقبال عليهـــن من قبل الطلبة 

والطالبـــات وفـــي مجـــال تحقيـــق الدخل، 
المدرســـات حققـــت  إحـــدى  أن  وكشـــفت 
مجموع دخـــل متراكم من عملها عبر هذه 
المنصـــة فـــاق 8000 دينـــار بحريني حتى 
اآلن كأعلى المدرسين دخا، وفي المرتبة 
سة أخرى بمجموع  الثانية حلَّت أيضا مدرِّ
دخل متراكم تجاوز 6000 دينار بحريني، 

مشيرة إلى أن أكثر من 2000 عملية حجز 
لـــدروس تقويـــة جـــرت على عبـــر المنصة 
موضحـــة  اآلن،  وحتـــى  انطاقتهـــا  منـــذ 
أن فريـــق عمـــل المنصة يعمـــل حاليًا على 
توســـعة خدماتها لتشـــمل المملكة العربية 
الســـعودية كمرحلة أولى وصوال إلى دول 

الخليج.
أما أمينة بوجيـــري صاحبة منصتي “تلب” 
شـــغف  لديهـــا  أن  فقالـــت  و”الحكواتـــي” 
بالتعليـــم والتدريـــس منذ صغرهـــا، فقالت 
إن إطاقها منصة “َتلب” من خال تطبيق 
إلكترونـــي بســـيط للتواصل بيـــن المدرس 
الخصوصـــي والطالـــب بعد االطـــاع على 
تقاريـــر ودراســـات تشـــير إلـــى أن أكثر من 
50 % مـــن التاميـــذ فـــي الوطـــن العربـــي 

يعتمدون على مدرسين خصوصيين.

وأشـــارت بوجيـــري لرغبتهـــا فـــي التوســـع 
بهـــذا العمـــل حيـــث ابتكـــرت أيضـــا منصة 
“الحكواتـــي”، والتـــي تقـــوم فكرتهـــا علـــى 
لألطفـــال  الاصفيـــة  األنشـــطة  تقديـــم 
بطريقـــة شـــيقة ومرنـــة مـــن خـــال قراءة 

ومناقشة قصص مختارة عن بعد.
وكشـــفت أن المنصة استقطبت حتى اآلن 
أكثـــر مـــن أربعـــة آالف طفـــل مـــن البحرين 
حصـــة،   600 وقدمـــت  العربـــي،  والوطـــن 
ودعت المشـــاركات في برنامج “e إرشـــاد” 
إلـــى تســـجيل أســـمائهن في هـــذه المنصة 
أنشـــطة،  أو  تعليميـــة  خدمـــات  كمقدمـــي 
وتحديـــد المجال الـــذي يرغبون في العمل 
فيـــه والفئـــة العمريـــة لألطفـــال، وقدمـــت 
شـــرحًا عـــن كيفية العمـــل وتحديـــد األجر 

وآليات الدفع وغير ذلك.

المنامة - بنا

الرفاع/ المجلس األعلى للمرأة



أعربت الطبيبات الفائزات بجائزة “خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني” عن خالص شكرهّن وتقديرهّن لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، على تهنئة ســموه لهّن بمناســبة فوزهّن بالجائزة، وهو ما يؤكد مدى اهتمام ســموه وتشــجيعه للبحث والعلم والمعرفة بما ُيســهم 

في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

قــدمــت فرصة  ــزة  ــجــائ ال أن  وأكـــــّدن 
ــيــب الــبــحــريــنــي  ــطــب كـــبـــيـــرة أمــــــام ال
من  المزيد  تقديم  أجل  من  للتنافس 
العطاء، وتشكل تشجيعًا وحافزًا نحو 
تقديم األفضل من أجل رفعة وتقدم 
ومنظومتها  البحرين  مملكة  ونــمــاء 
الصحية، وتشكل وسام شرف لجميع 

األطباء البحرينيين المتميزين.
الوزراءوبمناسبة  رئيس  سمو  تهاني 
ــان عـــن فـــوز 3 طــبــيــبــات من  ــ اإلعـ
استقبلت  بالمسابقة،  الصحة  وزارة 
وزيرة الصحة ورئيسة لجنة اختيار 
بمكتبها  الــصــالــح  فــائــقــة  الــفــائــزيــن 
بالفئة  ــفــائــزات،  ال الطبيبات  أمـــس 
األولــــى مــن هـــذه الــجــائــزة “جــائــزة 
االبـــتـــكـــار واإلبـــــــــداع فــــي الــبــحــث 
وهن  والطبي”،  والسريري  العاجي 
الفتح،  أبــو  ونجاة  السلمان  جميلة 
بالفئة  فــازت  التي  الهاجري  ومريم 
الــثــانــيــة مــن الــجــائــزة “فــئــة الــوفــاء 
عن  عبرت  حيث  الممتد”،  والعطاء 
بالغ سعادتها وتهانيها بمناسبة الفوز 

وتحقيق إنجاز مشرف للوزارة.
ــقــاء، نــقــلــت وزيـــرة  ــل ــة ال ــداي وفـــي ب
تهاني  الفائزات،  للطبيبات  الصحة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
ديــوان  وكيل  وتحيات  خليفة،  آل 
صاحب السمو الملكي ورئيس أمانة 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  جائزة 
للطبيب البحريني الشيخ محمد بن 

معبرة  خليفة،  آل  خليفة  بن  راشــد 
على  وتقديرها  شكرها  خالص  عن 
ــذي تــم تحقيقه مــن قبل  اإلنــجــاز ال
وتــمــيــز  الــصــحــة،  وزراة  طــبــيــبــات 
الــاتــي  الــنــســائــيــة  الطبية  الـــكـــوادر 
أثبتن كفاءتهن في القطاع الصحي.
 3 ــرة إن حـــصـــول  ــ ــوزيـ ــ الـ ــت  ــ ــال وقــ
على  الــصــحــة  وزارة  مــن  طــبــيــبــات 
جــائــزة  فــي  الفئتين  مــن  ــز  جــوائ  3
“خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب 
تــمــثــلــه مـــن قيمة  ــبــحــريــنــي”ومــا  ال

من  الكثير  تحمل  ومتميزة،  رفيعة 
الذي  اإلنجاز  بهذا  واالعتزاز  الفخر 
الــوزراة،  منتسبي  كفاءة  إلى  يشير 
أحد  يعد  التكريم  هــذا  ــأن  ب مبينة 
ثمار مشاريع التطوير التي التزمت 
الوزارة  الوزارة، وما يزيد  بتنفيذها 
وطنيا  فريقا  لديها  أن  اليوم  فخرا 
خطى  على  يسير  طموحا  بحرينيا 
ثــابــتــه نــحــو حــب الــتــحــدي وعشق 

اإلنجاز.
بإطاق  المبادرة  هذه  أن  واضافت 

كانت  البحرينيين،  لألطباء  الجائزة 
أفضل تقدير لجهودهم وتضحياتهم 
والــمــواطــن،  ــوطــن  ال ألجـــل  النبيلة 
الدعم والتقدير  والتي تستحق كل 

لدورهم المميز. 
الصحة عن خالص  وأعربت وزيــرة 
بفئتيها  بالجائزة  للفائزات  التهاني 
األولى والثانية، مشيدًة بما قدموه 
من منجزات رائدة في مجال البحث 
كبيرة  من جهود  بذلوه  وما  العلمي 
وعطاء متواصل في القطاع الطبي. 
في  الجليلة  إسهاماتهم  أن  وأكــدت 
العاجي  والــبــحــث  الطبي  الــمــجــال 
والسريري والطبي بمملكة البحرين، 
كــانــت مــحــل تــقــديــر ومــحــط أنــظــار 
الدوليين،  الخبراء  مــن  المحكمين 
والذين أبدوا إعجابهم بما قدم من 
ــارزة فــي مجال  ــ بــحــوث وأعـــمـــال ب
مهنة الــطــب، مــشــيــرة إلـــى أعــضــاء 

لجنة اختيار الفائزين أبدوا دهشتهم 
وبـــحـــوث  أوراق  ــن  مــ ــدم  ــ قـ فــيــمــا 
التي  الطبية  الكوادر  وكم  متميزة، 
والــذي  البحرين،  مملكة  بها  تــزخــر 
َيحار  بحيث  قوية  المنافسة  جعل 
ظل  في  الفائز  اختيار  في  المحكم 

تعدد الكفاءات.
على  للحث  التقدير  هذا  أن  وبينت 
االستمرار في إنجاز األعمال البارزة 
ــمــبــتــكــرة فـــي الــمــجــال الــطــبــي،  وال
التطوير  مواصلة  على  وتشجيعهم 
الــمــجــال، كــذلــك تشجيًعا  فــي هـــذا 
ولم  تقدموا  الــذيــن  األطــبــاء  لباقي 
داعية  الــعــام،  هــذا  الحظ  يحالفهم 
للتقديم  باالستعداد  األطباء  جميع 
للنسخة الثانية من الجائزة في العام 
بمنافسات  ة  الــكــرَّ ــادة  وإعــ المقبل، 
البحرينيين،  األطـــبـــاء  بــيــن  قــويــة 

مـــوضـــحـــة بـــــأن “جـــمـــيـــع األطـــبـــاء 
فائزين” لما قدموه من أعمال جليلة 

للوطن والمواطن.
حديثها  الصحة  وزيـــرة  واختتمت 
ــأن هــذا اإلنــجــاز مكمل إلنــجــازات  ب
تــوجــيــهــات  بــفــضــل  الــصــحــة  وزارة 
ســمــو رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســديــدة، 
الــصــحــة  وزارة  أن  ــى  ــ إلـ مـــنـــوهـــة 
ســــوف تـــواصـــل مــســيــرة الــتــطــويــر 
ــاء من  ــقــ ــ ــل االرت ــاء؛ مـــن أجــ ــمـ ــنـ والـ
كوادرها  بجهود  الصحية  بخدماتها 
عقدت  والتي  الطموحة،  البحرينية 
نحو  والتميز،  اإلنــجــاز  على  الــعــزم 
تحقيق المزيد من اإلنجازات خال 
السنوات المقبلة؛ للوصول لألهداف 

المنشودة.

استقبلت الصالح 3 طبيبات فائزات من وزارة الصحة 

الفائزات بجائزة الطبيب: شكرا سمو رئيس الوزراء على تشجيعكم 
الصحي ــقــطــاع  ــال ب كــفــاءتــهــن  ــتــن  أثــب الــنــســائــيــة  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر  الــصــالــح: 

حار المحكمون 
في اختيار الفائز 

في ظل تعدد 
الكفاءات

االستمرار في إنجاز 
األعمال البارزة 
والمبتكرة في 
المجال الطبي
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الثانية  المرتبة  الفائزة بالجائزة في  ^ رفعت 
العاجي  البحث  فــي  “االبــتــكــار واإلبـــداع  عــن فئة 
والــســريــري والــطــبــي” غــفــران جــاســم، أسمى آيــات 
الملكي األمير  السمو  الشكر والعرفان إلى صاحب 
خليفة بن سلمان آل خليفة على تهنئته لها بمناسبة 
فــوزهــا بــالــجــائــزة، وهـــو مــا يــؤكــد اهــتــمــام سموه 
وتشجيعه على البحث والعلم والمعرفة، ما ُيسهم 
للمواطنين  الصحية  الخدمات  أفضل  تقديم  في 

والمقيمين في مملكة البحرين.
الرعاية  بكافة جوانب  الحكومة  باهتمام  وأشادت 
الصحية، والعمل دومًا على تطوير الخدمات الطبية 
من خال دعم الكادر الطبي، مشيدة بجهود صاحب 
الدائم  وتشجيعه  ــــوزراء  ال رئيس  الملكي  السمو 
وللمجتمع،  للوطن  خدمًة  العطاء  من  المزيد  لبذل 
في  المتميزين  األطــبــاء  تقدير  عــن  ينم  مــا  وهــو 
وقالت:  والعاجية،  والسريرية  الطبية  المجاالت 
“هذا ليس بغريب على سموه فقد تعود أبناؤه دوما 
في  يصب  بما  والعطاء  البذل  على  منه  التشجيع 

الوطن والمواطنين”. وعّبرت عن شكرها  مصلحة 
لخدمة  الامحدود  سموه  لعطاء  وتقديرها 

عز  هللا  داعــيــًة  الــبــحــريــن،  مملكة 
عــلــى سموه  يــنــعــم  أن  وجـــل 

بــــدوام الــصــحــة والــســعــادة 
الغالية  البحرين  ولمملكة 
ــدم  ــقــ ــ ــت ــ الـــــمـــــزيـــــد مــــــن ال
واالزدهــار في ظل القيادة 

ــاد  ــبـ ــل الـ ــاهـ ــعـ الـــحـــكـــيـــمـــة لـ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 

بن عيسى آل خليفة، 
العلي  هللا  ســائــلــًة 
يوفق  أن  القدير 

ــمــا  الـــجـــمـــيـــع ل
فــــــيــــــه خـــيـــر 
ــذا الـــوطـــن  ــ هـ

وأهله.

المرتبة  في  بالجائزة  الفائزة  ^أعربت 
واإلبـــداع  “االبــتــكــار  فئة:  عــن  مكرر  الثانية 
والطبي”  والــســريــري  العاجي  البحث  فــي 
الشكر  مشاعر  خالص  عن  الفتح،  أبو  نجاة 
صاحب  الباد  لعاهل  والعرفان  واالمتنان 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  ولــرئــيــس 
ولولي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
الــــــوزراء صــاحــب السمو  لــرئــيــس مــجــلــس 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
سلمان  بن  “خليفة  بجائزة  فوزها  بمناسبة 
أن  مؤكدة  البحريني”،  للطبيب  خليفة  آل 
األطباء  لكافة  شرف  وسام  تشكل  الجائزة 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن وتــجــســد مــدى 
للطبيب  ٌيقدم  الذي  الكبير  والتقدير  الدعم 
لصاحب  الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  البحريني 

الجالة عاهل الباد.

ونوهت إلى أن الجائزة وفرت فرصة كبيرة 
أمام األطباء للتنافس في تقديم المزيد من 

القطاع  خدمة  لصالح  المتميز  العطاء 
كما  البحرين،  مملكة  في  الطبي 

لمواصلة  تشجيعًا  تشكل  أنــهــا 
الـــعـــطـــاء وحــــافــــزًا نحو  هــــذا 
تقديم األفضل من أجل رفعة 
البحرين  مملكة  ونماء  وتقدم 

التي  الصحية  ومنظومتها 
بتجاربها  عالميًا  لها  يشهد 

ــة وكـــــوادرهـــــا  ــحـ ــاجـ ــنـ الـ
وتطمح  تتطلع  الــتــي 

المزيد  تقديم  نحو 
مـــــن الـــمـــنـــجـــزات 
الطبية على شتى 

األصعدة.

ــوادر عــلــى الــبــذل والــعــطــاء ــكـ ــوه يــشــجــع الـ ــم س ــن الــمــنــجــزات ــ ــح لـــمـــزيـــد م ــم ــط ــوادر ت ــ ــكـ ــ الـ
ر األطباء المتميزين غفران: رئيس الوزراء ُيقدِّ نجاة: الجائزة وسام شرف لكل األطباء

^ تــقــدمــت الــفــائــزة بــالــجــائــزة في 
الــمــرتــبــة األولــــــى عـــن فــئــة “االبـــتـــكـــار 
واإلبداع في البحث العاجي والسريري 
والطبي” جميلة السلمان، بجزيل الشكر 
السمو  صاحب  إلى  واالمتنان  والتقدير 
آل  بــن ســلــمــان  األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي 
خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه هللا 
فوزها  بمناسبة  لها  تهنئته  على  ورعــاه، 
بــالــجــائــزة، مــمــا يــنــم عــن مـــدى اهــتــمــام 
سموه  وحــرص  الطبية  بالكوادر  سموه 
على التشجيع الدائم للبحث في المجال 
الذي  الدعم  لكل  الطبي، وتقديم سموه 

الصحية  بالخدمات  االرتقاء  في  ُيسهم 
ــة هللا  ــل فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ســائ

سموه،  يوفق  أن  وتعالى  سبحانه 
الــصــحــة  بـــــدوام  يــنــعــم عــلــيــه  وأن 
والسعادة، ولمملكة البحرين المزيد 
ــتــقــدم واالزدهـــــــار فـــي ظل  مـــن ال

لعاهل  الحكيمة  القيادة 
ــب  ــاحــ الـــــــبـــــــاد صــ

الجالة الملك 
حـــمـــد بــن 
ــى  ــســ ــ ــي عــ
آل خليفة.

^ رفــعــت الــفــائــزة بــالــجــائــزة عن 
ــعــطــاء  ــاء وال ــوفــ ــ ــيــة “ال ــثــان فــئــتــهــا ال
ــمــمــتــد”، مـــريـــم الـــهـــاجـــري أســمــى  ال
واإلمتنان  والتقدير  الشكر  آيــات 
ولصاحب  الباد  عاهل  جالة  إلى 
ولصاحب  ــــوزراء  ال رئيس  السمو 
السمو ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس 
بمناسبة  الوزراء،  مجلس 
خليفة  بــجــائــزة  فــوزهــا 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
البحريني،  للطبيب 
معربًة عن عميق 
ــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فـ

المستوى،  رفيع  التكريم  بهذا  الكبير  وإعتزازها 
والدعم  والــحــرص  االهتمام  مــدى  يعكس  والــذي 
السامية  والـــرؤى  البحريني  للطبيب  ُيقدم  الــذي 
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  السديدة  والتوجيهات 
الــطــبــي في  الــقــطــاع  ــقـــاء بمسيرة  الــتــقــدم واإلرتـ

مملكة البحرين.
الفوز بهذه الجائزة يعد حافزًا ودافعًا  وأكدت أن 
نحو تقديم الغالي والنفيس لصالح خدمة الوطن 
فــي ظــل قــيــادة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك، قائلة 
من  الكثير  البحريني  الطبيب  أعطى  الوطن  إن 
الوطنية،  المنجزات  من  العديد  لتحقيق  الفرص 
عطاء  من  البحريني  الطبيب  إليه  يصل  ما  وكــل 
نجاحات متميزة في العطاء إنما هو بفضل الدعم 

الامحدود الذي يجده الطبيب.

ــوه بـــالـــكـــوادر الــطــبــيــة ــمـ ــام سـ ــمـ ــتـ ــدى اهـ ــمـ مــشــيــرة لـ المنجزاتالوطن  لتحقيق  فــرصــا  الطبيب  أعــطــى 
جميلة: رئيس الوزراء يشجع دائما على البحث الطبي مريم: الجائزة ترتقي بمسيرة القطاع الطبي

محرر الشؤون المحلية

جميلة السلمان استشاري أول األمراض المعدية  «
وطب الشيخوخة وطب الباطنية بمجمع 

السلمانية الطبي.

بروفايل

مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. «

بروفايل

نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. «

بروفايل

غفران جاسم استشاري طبيب أسرة وأستاذ مشارك في طب  «
األسرة في الكلية الملكية للجراحين في البحرين.

بروفايل
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المنامة - بنا

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ هـــــــنـــــــأ رئ
مجلس الشورى 
ــح  ــصــال عـــلـــي ال
الــــطــــبــــيــــبــــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــات 
بجائزة  ُفــزن  الــاتــي 
خليفة  آل  ــمــان  ســل ــن  بـ خــلــيــفــة 
في  وذلـــك  الــبــحــريــنــي،  للطبيب 
والتي  للجائزة،  األولـــى  النسخة 
ــن الــفــائــزيــن بها  ــان عـ ــ ــم اإلعــ تـ
ــاءت  ــاء، وجــ ــاثـ ــثـ ــس الـ ــوم أمــ ــ ي
بمبادرة كريمة من رئيس الوزراء 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة؛  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
ــّوه لـــلـــكـــوادر  ــ ــم ــن ســ ــًرا مــ ــ ــدي ــقــ ــ ت
المتعددة  وإســهــامــاتــهــم  الطبية 
فـــي مـــجـــاالت الــبــحــث الــعــاجــي 
والسريري وتعزيز الصحة العامة 

بمملكة البحرين.
وبــعــث رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
أول  استشاري  إلــى  تهنئة  برقية 
ــمــعــديــة وطــب  فـــي األمــــــراض ال
ــشــيــخــوخــة وطــــب الــبــاطــنــيــة  ال
جميلة  الطبي  السلمانية  بمجمع 
السلمان؛ لنيلها المرتبة األولى في 
الجائزة عن فئة “االبتكار واإلبداع 
والسريري  العاجي  البحث  في 
والطبي” نظير إنجازاتها المتميزة 
ــعـــدوى،  فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الـ
يعكس  ــفـــوز  الـ ــذا  هــ أنَّ  مـــؤكـــًدا 
تتمتع  الـــتـــي  ــيــرة  ــكــب ال الـــخـــبـــرة 
التي  والــنــجــاحــات  الــســلــمــان،  بها 
حققتها، وُيعَتبر تتويًجا وتقديًرا 
لــجــهــودهــا الــحــثــيــثــة وعـــرفـــاًنـــا 
في  والمتواصل  المتميز  بعطائها 
مجال البحوث العاجية والطبية 
الــخــدمــات  منظومة  تــعــّزز  الــتــي 

الصحية بمملكة البحرين.
رئيس  هّنأ  تهنئة،  برقيتي  وفي   
مجلس الشورى استشاري طبيب 

ــاذ الـــمـــشـــارك في  ــ ــت ــرة واألســ ــ أسـ
الملكية  الكلية  فــي  األســـرة  طــب 
الثانية  المرتبة  لنيلها  للجراحين 
إدارة  ــر  ــ ــدي ومــ ــد،  ــمــ أحــ ــران  ــفــ غــ
بــــوزارة الصحة  الــعــامــة  الــصــحــة 
المرتبة  لنيلها  الــفــتــح  أبـــو  نــجــاة 
“االبتكار  فئة  في  “مكرر”  الثانية 
واإلبـــــداع فــي الــبــحــث الــعــاجــي 
ــــي”، مــثــمــًنــا  ــب ــطــ ــ ــري وال ــريــ ــســ ــ وال
الجهود المتميزة التي تقومان بها 
في إجــراء األبــحــاث والــدراســات 
وتنفيذ  الــمــرأة،  بصحة  المتعلقة 
الــســيــاســات الــصــحــيــة والــبــرامــج 
األثـــر في  لــهــا  كـــان  الــتــي  الطبية 
الصحية  الــرعــايــة  تغطية  زيـــادة 

األولية وتحسين جودتها.
الشورى  مجلس  رئيس  وأعــرب   
والتبريكات  التهاني  خالص  عن 
العامة  للصحة  المساعد  للوكيل 
بــــوزارة الــصــحــة مــريــم الــهــاجــري 
لفوزها بالفئة الثانية في الجائزة، 
ــة الــــوفــــاء والـــعـــطـــاء  ــئـ ــي “فـ ــ وهـ
لجهودها  تقديًرا  وذلــك  الممتد”؛ 
وعــطــاءاتــهــا الــمــمــتــدة ألكــثــر من 
الحكومي  القطاع  فــي  عــاًمــا   30
ومــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ودورها المتميز في إنجاز برامج 
صحية عززت الصحة العامة في 

مملكة البحرين.

“الشورى”: جائزة الطبيب تقدير للكوادر

أطباء لـ “^”: سمو رئيس الوزراء قائد ملهم للقطاع الصحي
أثــنــى أطــبــاء على 
االهتمام والرعاية 
ــا  ــهـ ــيـ ــولـ ــي يـ ــ ــ ــت ــ ــ ال
رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــاحـــب  الــــــــــــــوزراء صـ
بن  األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
سلمان آل خليفة بالقطاع الصحي، 
اللحظة،  وليد  ليس  بأنه  مؤكدين 
ساهمت  فــريــدة  رؤيـــة  يعكس  بــل 
في تطوير هذا الحقل المهم، وفي 
البحريني،  الطبيب  كــفــاءة  تعزيز 

وفي تنافسيته.

االرتقاء بالخدمات

ــد اســتــشــاري طــب وجــراحــة  أكـ
طال  والحنجرة  واألذن  األنــف 
السندي أن مملكة البحرين كانت 
ــادة فـــي كل  ــريـ ــت لــهــا الـ ــازالـ ومـ
التقدم  فــي  وسباقة  الــمــجــاالت 
بالوطن  يرتقي  الـــذي  والــتــطــور 
الــزاهــر  العهد  فــي  والمواطنين 

لصاحب الجالة الملك.
وأضـــــــاف الـــســـنـــدي “ســـاعـــدت 
ــوزراء  ال رئيس  سمو  توجيهات 
بــمــســابــقــة الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي 
والعاجية  الطبية  البحوث  في 
المنافسة  تعزيز  فــي  واالبــتــكــار 
الشريفة بين األطباء، واالطاع 
ــدات  ــجــ ــ ــت ــســ ــمــ ــ ــى آخـــــــــر ال ــ ــلـ ــ عـ
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــارات فـ ــ ــ ــك ــ ــ ــت ــ ــ واالب
على  انعكس  بشكل  الــعــاجــي، 
إلى  والتطور  التقدم  دفع عجلة 
األمــام، وبما يصب في مصلحة 
الـــمـــريـــض؛ لـــارتـــقـــاء بــمــســتــوى 

الخدمات الطبية والعاجية.
قائا  المكرمات،  بتهنئة  وختم 
“نـــبـــارك لــزمــيــاتــنــا األعـــــزاء من 
طبيباتنا الآلتي نفخر بهن ونعتز 
أهمية  يؤكد  مــا  وهــو  بتفوقهن 
القطاع  في  العاملة  الــمــرأة  دور 
وإسهاماتها  البحريني،  الطبي 
تطوير  في  والمؤثرة  المخلصة 

العمل الطبي بكافة أنواعه”.

متابعة حثيثة

ــفــم  ــال طـــبـــيـــب جــــراحــــة ال ــ ــ وقـ
جوهر  محمد  والفكين  والــوجــه 
ــاد”: “امــتــد هـــذا العطاء  ــبـ “الـ ـــ  ل
مــنــذ عـــدة عـــقـــود، فــمــنــذ بــدايــة 
الحديثة  ــة  الــدول تأسيس  عهد 
لــلــوزراء  مجلس  أول  وتشكيل 
وزارة  حــظــيــت   ،١٩٧١ الـــعـــام 
الـــصـــحـــة بـــنـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــن 
البنية  لتطوير  والدعم  االهتمام 
البحرين  في  الصحية  التحتية 
المراكز  من خال توسيع شبكة 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة وإنــشــاء 
ــا  الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات وتـــجـــديـــدهـ
ــســريــع في  ــتــطــور ال ــتــواكــب ال ل
ــخــدمــات الــصــحــيــة وتــضــاهــي  ال

أحدث األنظمة العالمية”.
وأضــــاف جــوهــر “بـــالـــتـــوازي مع 
ذلــــــك، كـــــان الــعــنــصــر الــبــشــري 
هو  الــطــبــي  والـــكـــادر  البحريني 
ــمــيــة،  ــن ــت مـــحـــور االهـــتـــمـــام وال
لتأسيس  الهادفة  الرؤية  وكانت 
كادر طبي بحريني مؤهل علميا 
التطوير  مسيرة  لقيادة  وعمليا 
فــي الــحــقــل الــصــحــي هــي حجر 
األساس لهذه الرؤية، وما كانت 

لــوال  الــمــســيــرة  تــلــك  تنطلق  أن 
قبل  مــن  الرسمية  التوجيهات 
القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة 

من قبل سمو رئيس الوزراء”.
وزاد “على مدى العقود الماضية 
األطباء  من  المئات  ابتعاث  تم 
ــوادر  ــكـ ــة الـ ــافـ ــمــمــرضــيــن وكـ وال
لنيل  للخارج  واإلداريـــة  الطبية 
المختلفة  الصحية  التخصصات 
ــمــجــاالت، لــيــعــودوا  فــي كــافــة ال
لــخــدمــة وطــنــهــم ومــواطــنــيــهــم 
السامية  الطب  رســالــة  وتقديم 
عـــلـــى أكــــمــــل وجــــــــه، وأصـــبـــح 
على  مميزا  البحريني  الطبيب 
مستوى المنطقة وأثبت كفاءته 
في مختلف الظروف واألماكن”.

التكريم  “ولــعــل  جــوهــر  وأردف 
الـــدولـــي الـــذي نــالــه عــن جـــدارة 
ســمــو رئــيــس الـــــوزراء مــن قبل 
خال  العالمية  الصحة  منظمة 
في  والسبعين  الثاني  اجتماعها 
مايو   ٢٠ فــي  بسويسرا  جنيف 
من العام ٢٠١٩ كقائد عالمي في 
لجهود  تقديرا  الصحي؛  المجال 
ســمــوه الــمــمــتــدة فـــي الــنــهــوض 
البحرين  فــي  الصحي  بالقطاع 
وإنجازاته  العديدة  وإسهاماته 
ــي مـــجـــال الـــصـــحـــة وخـــدمـــة  فــ

اإلنسانية، خير شاهد على مدى 
القطاع  بــه  الــذي يحظى  الــدعــم 
والطبيب  البحرين  في  الصحي 

البحريني من لدن سموه”.

اسم عزيز

مـــن جــهــتــه، قــــال اخــتــصــاصــي 
طــب وجــراحــة الــعــيــون حسين 
الكريمة  ــادرة  الــمــب إن  الــهــرمــي 
ذاتها  بحد  والجائزة  سموه،  من 
ــن الـــرســـائـــل  تــحــمــل الــكــثــيــر مــ
الطبيب  بقيمة وأهمية  المتعلقة 
البحريني كعنصر فاعل في بناء 
“يكفي  مضيفا  الــوطــن،  وتنمية 

أنها تحمل اسم سموه”.
سموه  “تخصيص  أن  ــاف  وأضــ
البحريني  للطبيب  يوما  الكريم 
األطباء على  أسهم في تشجيع 
والعطاء  الجهد  من  المزيد  بذل 
الثقة  تــجــديــد  والــتــمــيــز، وعــلــى 
ــعــمــل تـــحـــت أي  ــل بــكــفــاءتــهــم ل
االستثمار  على  وحثهم  ظــرف، 
الوظيفي،  واإلبـــداع  العمل  فــي 
ما  وهــو  العمل،  آلــيــات  وتطوير 
بالفعل  البحريني  الطبيب  أثبته 
خال العقود الماضية، وما أبداه 
مـــن تــضــحــيــات إخــــاص خــال 

جائحة كورونا”.

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302019 سبتمبر 2020
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

35,3٦٤,٤30
133,3٤٦

3٦.773.٤98
221.٤80

35,٤97,77٦3٦.99٤.978
موجودات متداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقد وما في حكمه

44.454
280.126

37.586

58.826
453.305
211.947

3٦2.1٦٦72٤.078

35.859.9٤237.719.05٦مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

حساب التعديل في رأس المال
اإلحتياطي القانوني

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

-
-
-

)2.295.493(

22.950.150
-

)2.434.650(
65.681

279.236
)17.198.318(

1٦.200.2213.٦٦2.099مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين

14.288.676
3.129

-
93.300

14.875.992
99.650

8.033.615
98.514

1٤.385.10523.107.771
مطلوبات متداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

ذمم تجارية دائنة وأخرى
المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة
حسابات السحب على المكشوف

2.369.036
135.996

1,511,853
1.214.903

42.828

2.364.137
127.504

1.635.157
6.800.000

22.388

5.27٤.٦1٦10.9٤9.18٦

35.859.9٤237.719.05٦مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2020

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019

األنشطة التشغيلية
)2.589.011()2,295,493(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات      
تكاليف تمويلية    

إطفاء على حق استخدام الموجودات    
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

ذمم دائنة محتجزة     
منافع نهاية الخدمة للموظفين، صافي

1.418.671
701.862

96.219
5.186

14.372
167.994

)123.305(
-

)5.214(

1.410.040
1.298.734

99.246
-

3.673
13.505

)19.091(
)1.250(

7.241

223.087)19.708(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)12.655()9.603(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)12.٦55()9.٦03(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المحصل من إصدار أسهم ممتازة

العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار
صافي التغير في قرض ألجل

صافي التغير في مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
تكاليف تمويلية مدفوعة

14.833.615
)96.114(

)582.417(
)13.618.712(

)701.862(

-
)106.380(

)1.703.070(
2.358.277

)1.286.718(

)737.891()1٦5.٤90(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)527.459()194.801(صافي النقص في النقدية وما في حكمها

189.559723.114النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

195.٦55)5.2٤2(النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

النقدية وما في حكمها متمثلة فـي: 
سحب على المكشوف  

37.586
)42.828(

196.758
)1.103(

5.2٤2195.٦55

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2020

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019
الربع المنتهي في

30 سبتمبر 2020
الربع المنتهي في

30 سبتمبر 2019

إيرادات التشغيل
تكلفة التشغيل

756.021
)534,397(

2.306.116
)992.076(

86.663
)164.100(

713.547
)342.784(

أرباح/)خسارة( التشغيل للفترة
إيرادات أخرى

221,٦2٤
٤8٤,٦02

1.31٤.0٤0
-

)77.٤37(
3٤٦,918  

370.763
-

70٦,22٦ 1.31٤.0٤02٦9,٤81  370.7٦3

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية 

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
تكاليف تمويلية

)881,186(
)1.418.671(

)701.862(

)1.194.277(
)1.410.040(
)1.298.734(

)247,117(
)476.478(
)198.829(

)381.596(
)475.258(
)431.694(

)3,001,719()3.903.051()922.٤2٤()1.288.5٤8(

)917.785()٦52.9٤3()2.589.011()2.295.٤93(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.00٤()0.018()0.011()0.02٤(الخسارة األساسية والمخفضة على السهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غيرمدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2018

صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 
)2.589.011()2.589.011(-----للفترة

-)٦9.183(٦9.183----المحول إلى االحتياطي العام

٤.٤78.501)1٦.35٦.181(٦5.٦81253.501)2.٤3٤.٦50(-22.950.150في 30 سبتمبر 2019

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019
-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رأس المال خالل الفترة

14.833.615----14.833.615-إصدار أسهم ممتازة
صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 

)2.295.493()2.295.493(-----للفترة

1٦.200.221)2.295.٤93(---3.٦٦2.0991٤.833.٦15في 30 سبتمبر 2020

البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعـــة أشهــر المنتهية في 30 سبتمبــــر 2020م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 أكتوبــــر2020
بــي دي أو

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم النهام

علي الصالح

طالل السندي:
إسهامات المرأة 

مؤثرة طبيا ونفخر 
بهن ونعتز بتفوقهن 

حسين الهرمي:
الجائزة تشجع على 

اإلبداع الوظيفي 
وتطوير آليات العمل

محمد جوهر:
تأسيس كادر 
طبي وطني 

من رؤى سموه



ثّمـــن الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة بإطالق 
“جائـــزة خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحريني”، مؤكًدا الفريق أن 
هـــذه الجائزة تعكس ما يوليه ســـموه 
مـــن حـــرص واهتمـــام بدعم الكـــوادر 
الطبيـــة الوطنيـــة فـــي مجـــال البحث 
العلمي بما يســـهم في مواصلة تطوير 

القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وتقدم الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا  بالتهنئـــة للفائزات 
في الجائـــزة بفئتيها األولـــى “االبتكار 
العالجـــي  البحـــث  فـــي  واإلبـــداع 
والســـريري والطبي”، والثانية “الوفاء 
والعطـــاء الممتـــد”، وجميع من شـــارك 
الجائـــزة،  مـــن  األولـــى  النســـخة  فـــي 
متمنًيـــا الفريـــق أن تكون إســـهاماتهم 
التطويـــر واالبتـــكار  لمواصلـــة  دافًعـــا 
فـــي هذا المجال لمـــا فيه رفعة مملكة 

البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحفـــي 
الوطنـــي  الفريـــق  عقـــده  الـــذي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( ظهـــر اليـــوم فـــي مركـــز 
ولـــي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديـــث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا.
عضـــو  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وثّمـــن 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( وليـــد 
المانـــع إشـــادة ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بكافـــة 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية وجميع 
الفـــرق الداعمـــة لهـــم ومـــا يقومون به 
مـــن جهـــود مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، 
مؤكًدا المانع أن تثمين سموه المستمر 
هـــو دافـــٌع لتحقيـــق المزيـــد ومواصلة 
العمـــل نحـــو تحقيق الهدف المنشـــود 

وهو القضاء على الفيروس.
وأكـــد المانـــع مـــا أشـــار إليـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
حجـــم  إدراك  وجـــوب  مـــن  الـــوزراء 
والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
خـــالل هـــذه المرحلـــة المهمـــة، حيـــث 
شـــهدنا خالل الفترة الماضيـــة التزامًا 
أســـهم في خفـــض معدالت االنتشـــار، 
وشـــهدنا كذلك تهاوًنا أسهم في زيادة 
معـــدالت االنتشـــار، منوًهـــا بـــأن هـــذا 
الخفـــض وهـــذه الزيـــادة نتيجـــة قرار 
يتخذه كل شخص منا، فالحفاظ على 
صحـــة أســـرتنا الصغيـــرة فـــي المنزل 
وأســـرتنا الكبيـــرة فـــي الوطـــن هدف 
يســـتحق مواصلـــة االلتـــزام وتقديـــم 

المزيد لتحقيقه.
وأوضـــح المانـــع أنـــه في 17 ســـبتمبر 
الماضي بلغ عدد الحاالت 6885 حالة 
قائمة كرقم قياســـي تم الوصول إليه 
منذ بدء الجائحة في مملكة البحرين، 
وبالروح المسؤولة وصلنا إلى تحسن 
فـــي النتائج اليومية بتســـجيل 3773 
حالـــة قائمـــة فـــي 14 أكتوبـــر الجاري، 
 45 بلغـــت  انخفـــاض  بنســـبة  وذلـــك 
%، مبيًنـــا أن المواطنيـــن والمقيميـــن 
استطاعوا خالل أربعة أسابيع خفض 

األرقام لما أبدوه من وعي والتزام.
وقال المانع إن خفض األرقام ال يعني 
نهاية الطريق ولكنه بداية العمل نحو 
مزيٍد مـــن الحد من انتشـــار الفيروس 
والوصـــول لنتائـــج خفـــض أفضل مما 
وصلنـــا إليـــه خـــالل األربعـــة أســـابيع، 
ولذلـــك يجـــب علـــى الجميـــع مواصلة 
الحـــرص علـــى االلتـــزام باإلجـــراءات 
الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
مـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 

لفيروس كورونا والجهات المعنية.
ونـــوه المانع بأنـــه من المهـــم مواصلة 
الحـــد مـــن التواصـــل االجتماعـــي بعد 
خـــارج  العمـــل  مقـــرات  مـــن  العـــودة 
األسرة الواحدة في المنزل والمحيط 
المعتـــاد  النطـــاق  فـــي  االجتماعـــي 
والمحـــدود، وااللتزام بلبس الكمامات 
األوقـــات،  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج 
للضـــرورات  إال  الخـــروج  وعـــدم 
المعيشـــية، ومراعـــاة تطبيـــق معاييـــر 

التباعـــد االجتماعـــي، وعلـــى الجميـــع 
البدء بنفســـه وحث محيطه األســـري 
ومحيطـــه االجتماعي وعـــدم التهاون 

في أي إجراء احترازي.
وأضـــاف المانع أن استشـــعار خطورة 
نقـــل وانتقال عـــدوى الفيـــروس على 
القضـــاء  نحـــو  الطريـــق  هـــو  الـــدوام 
فـــي  نجـــاح  مـــن  عليـــه، ومـــا تحقـــق 
خفـــض مســـتويات الحـــاالت هو دليل 
علـــى مـــا يجـــب علينـــا مواصلتـــه من 
التـــزام باإلجراءات االحترازية وليس 
مدعـــاة للتهـــاون أبـــًدا، مشـــدًدا علـــى 
ضـــرورة االلتـــزام بكافـــة اإلرشـــادات 
واإلجراءات والتعليمات كي ال نضطر 
لمواجهـــة موجـــة جديـــدة مـــن زيـــادة 

الحاالت القائمة.
وكشـــف المانع عـــن أن العمل مســـتمر 
لتكثيـــف الجهـــود لمواصلـــة مســـارات 
العمـــل المختلفة للحفـــاظ على صحة 
بنـــاًء  أنـــه  حيـــث  الجميـــع،  وســـالمة 
علـــى المســـتجدات والمعطيـــات التي 
تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري وحســـب 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 
ســـتتم  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
مباشـــرة تنفيـــذ مـــا تـــم اإلعـــالن عنـــه 
سابقًا بإعادة فتح الخدمات الداخلية 
يتعـــدى  ال  بمـــا  والمقاهـــي  للمطاعـــم 
30 شـــخًصا في كل منشـــأة بـــدًءا من 
 24 الموافـــق  المقبـــل  الســـبت  يـــوم 
أكتوبـــر الجاري، كما ســـيتم بـــدًءا من 
أكتوبـــر   25 الموافـــق  المقبـــل  األحـــد 
الجـــاري العـــودة الجزئيـــة للطلبـــة في 
كافـــة المراحـــل الدراســـية بالمـــدارس 
الحكومية وريـــاض األطفال الخاصة، 
للطلبـــة الذين اختـــار أوليـــاء أمورهم 

حضورهم إلى المدراس.
وعلـــى صعيد آخـــر، أضـــاف المانع أن 
وزارة الصحـــة أطلقـــت خدمة جديدة 
وهي خدمة الفحص السريع لفيروس 
كورونـــا، تزامًنـــا مـــع مبـــادرات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا مـــن أجـــل تطويـــر التقنيـــات 
المســـتخدمة للفحـــص عـــن الفيروس 

وتسهيل طرق الفحوصات.
وأوضـــح المانـــع أن الفحـــص الســـريع 
يتماشـــى مـــع المســـتجدات العالميـــة، 
كمـــا أن نتائـــج االختبار تماثـــل نتائج 
فـــي  حالًيـــا  المعتمـــدة  االختبـــارات 
 ،)PCR( المختبـــرات لفحـــص اختبـــار
حيـــث يعتمـــد الفحـــص الســـريع على 
القيـــام بمســـحة أنفيـــة مع تشـــخيص 
حالـــة المريض بدقـــة خالل 15 دقيقة 
دون الحاجـــة إلى مختبـــر متخصص، 
مشـــيًرا إلـــى أن هذا االختبـــار ال يغني 
عن فحص الـ PCR في حال إذا كانت 

النتيجة إيجابية.
وأضـــاف المانـــع أن الفحـــص الســـريع 
يتميز بســـهولة االســـتخدام، وبشـــكل 
عملـــي واقتصـــادي من حيـــث الوقت 
المستغرق للفحص العالجي للمسحات 
األنفيـــة وبســـاطة الفحـــص المختبري 
PCR ممـــا يتيـــح إمكانيـــة اســـتخدام 
الفحص السريع لفحص عدد كبير في 
مـــدة زمنيـــة قصيرة، وقد تـــم البدء بـ 
20,000 فحـــص، ويســـتهدف تطبيـــق 
الفحوصـــات على المدرســـين والطلبة 
في المـــدارس، والطواقـــم الطبية في 
الصفـــوف األولى، واألشـــخاص الذين 
تظهـــر عليهـــم أعراض، حيـــث وصلت 
أعـــداد الفحوصات إلـــى 7916 فحصًا 

حتى اليوم.
فـــي الســـياق نفســـه، بيـــن المانـــع أن 
التنســـيق مســـتمر مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم لضمـــان عـــودة آمنـــة لطلبة 
علـــى صحتهـــم  والحفـــاظ  المـــدارس 
كافـــة  اســـتكمال  مـــع  وســـالمتهم 
االســـتعدادات لعـــودة الطلبـــة جزئًيـــا 
بالتنـــاوب فـــي الفتـــرة المقبلـــة، حيث 
اإلجـــراءات  مختلـــف  تحديـــد  تـــم 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
لتسهيل عملية العودة اآلمنة بمختلف 
تشـــكيل  وتـــم  الدراســـية،  المراحـــل 

فريـــق صحـــي بكل مدرســـة مســـؤول 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  تنظيـــم  عـــن 
الصحيـــة، ووضـــع ضوابـــط اســـتقبال 
الموظفيـــن والطلبـــة، بمـــا فيها فحص 
درجـــات حرارتهـــم، وضمـــان التباعـــد 
والتعقيـــم  والتطهيـــر  االجتماعـــي، 
المستمر لجميع المرافق. كما تم وضع 
للتنفيـــذ  وقابلـــة  واضحـــة  إرشـــادات 
داخــــــل المؤسسات التعليمية، لضمان 
توفيـــر بيئة تعليمية آمنة، ومســـاعدة 
العامليـــن فـــي القطـــاع التعليمي على 
االســـتجابة الســـريعة في حال وجود 

أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس.
وبّيـــن المانع أن من ضمن اإلرشـــادات 
إشـــعار  المـــدارس  فـــي  والتعليمـــات 
المختصـــة،  الصحيـــة  الجهـــات 
والتواصل مع ولـــي األمر، والعزل في 
أماكن مخصصة بالمدرســـة، وتحديد 
المخالطيـــن، كمـــا تـــم تحديـــد الطاقة 
االســـتيعابية للصـــف الدراســـي بتـــرك 
مســـافة ال تقـــل عـــن متر ونصـــف بين 
كراســـي الطلبة، إلى جانب العديد من 
اإلجـــراءات والتعليمات. وجدد المانع 
التأكيد على أن صحة وســـالمة أبنائنا 
الطلبة أولوية قصوى وســـتتم متابعة 
صحـــة  حفـــظ  لضمـــان  اإلجـــراءات 

وسالمة الجميع.
وتطـــرق المانـــع إلـــى إجمالـــي أعـــداد 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعالج، 
حيـــث أوضح أن الطاقة االســـتيعابية 
 7080 تبلـــغ  والعـــالج  العـــزل  لمراكـــز 
سريًرا، يبلغ اإلشغال منها 764 سريًرا 
الطاقـــة  مـــن   %  10.8 تبلـــغ  بنســـبة 
االســـتيعابية، فـــي حيـــن تبلـــغ نســـبة 
إجمالـــي  مـــن   %  95.61 المتعافيـــن 
الوفيـــات  ونســـبة  القائمـــة،  الحـــاالت 
0.39 % مـــن الحـــاالت القائمـــة. كمـــا 
أن 2375 حالـــة مـــن الحـــاالت القائمة 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلـــي 
االختياري عليها لعدم ظهور األعراض 
عليها وتطابقها مع الشـــروط المحددة 

لهذا النوع من العزل.
من جانبه، أعرب استشـــاري األمراض 
المعدية بالمستشفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
طبيـــب  المقـــدم  كورونـــا  لفيـــروس 
منـــاف القحطانـــي عـــن شـــكره لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن ممـــن التزموا 
للبحريـــن وســـاهموا فـــي خفـــض عدد 
الحـــاالت القائمة بنســـبة 45 % خالل 
4 أســـابيع، داعًيـــا الجميـــع إلـــى وضع 
هدف واحد أمـــام أعينكم هو القضاء 
قريًبـــا،  هللا  بـــإذن  الفيـــروس  علـــى 
وذلـــك بمواصلة التطبيـــق التام لكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمـــات 
التـــي أصدرها الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 
المعنيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة وحتـــى 

اليوم.
بـــدء  مـــع  أنـــه  القحطانـــي  وأوضـــح 
البحريـــن  بـــدأت  كورونـــا،  جائحـــة 
كأحـــد  النقاهـــة  بالزمـــا  اســـتخدام 
بروتوكـــوالت العـــالج المتبعـــة لعـــالج 
الحاالت القائمة لفيروس كورونا التي 
تعاني من أعراض شـــديدة أو من هم 
تحت العناية المركزة، مشـــيًرا إلى أن 
للمتعافيـــن دورا مهمـــا فـــي إنقاذ هذه 
األرواح ونطمـــح بتجـــاوب أكبـــر مـــن 
المتعافيـــن مع النـــداءات التي نطلقها 
للتبـــرع بالـــدم منـــذ بـــدء العمـــل بهـــذا 
البروتوكـــول العالجـــي، كونـــه واجًبـــا 

وطنًيا وإنسانًيا.
وقـــال القحطانـــي إن عمليـــة التبـــرع 
بالـــدم التي تســـتغرق 10 دقائق فقط، 
يســـهم من خاللهـــا كل متعافي متبرع 
بدمـــه في إنقاذ إحـــدى األرواح، وكلنا 
شاهد ما تم بثه في األسابيع الماضية 
المركـــزة  العنايـــة  فـــي  حـــاالت  مـــن 
نســـاء وكبار ســـن، وهم فـــي الحقيقة 
ينتظـــرون المتعافين للمبادرة بالتبرع 
بالـــدم الـــذي قـــد يســـهم فـــي تعافيهم 

وخروجهم من العناية المركزة.
المتعافيـــن  كل  القحطانـــي  ودعـــا 
ممـــن تنطبـــق عليهـــم الشـــروط اليوم 
وقبـــل الغد المســـاهمة في هـــذا العمل 
اإلنســـاني بالتواصل مع قســـم التبرع 
الملكيـــة،  الطبيـــة  بالخدمـــات  بالـــدم 
والتوجـــه إلى المستشـــفى العســـكري، 
بنـــك الـــدم فـــي الطابـــق األرضـــي من 
األحد إلـــى األربعاء مـــن 7:30 صباًحا 
إلـــى 1:00 ظهـــًرا، ويـــوم الخميس من 
12:30 ظهـــًرا إلـــى 6:00 مســـاًء، كمـــا 
يمكن التواصل باالتصال أو عن طريق 

الواتس آب على الرقم 17766279.
الشـــروط  أن  القحطانـــي  وأضـــاف 
يكـــون  أن  هـــي  توافرهـــا  الواجـــب 
المتبرع قد أصيب بالفيروس مســـبًقا، 
تؤهلـــه  جيـــدة  بصحـــة  يتمتـــع  وأن 
للتبـــرع بالـــدم، واالنتهـــاء مـــن الحجر 
الصحي من مدة ال تقل عن أسبوعين، 
وأال يعاني من أية أعراض في الوقت 
الحالـــي، كمـــا أن التبرع مفتـــوح أمام 
والنســـاء  المتعافـــون  الرجـــال  عامـــة 
المتعافيـــات اللواتـــي لـــم يســـبق لهـــن 
الحمـــل قبل ذلك، علـــى أن يكون وزن 
المتبـــرع ال يقل عن 50 كج، وعمره ما 

بين 18 و60 عاًما.
وأكـــد القحطانـــي أن التبـــرع بالـــدم ال 
يقلل بأي شـــكل من األشـــكال المناعة 
الشخصية ضد الفيروس، حيث تقوم 
آلية بالزما الدم على أنه عندما يصاب 
جســـم االنســـان بأي مرض فيروســـي 
كفيـــروس كورونـــا، فالجهـــاز المناعي 
فـــي الجســـم يقـــوم بتكويـــن أجســـام 
علـــى  التغلـــب  فـــي  تســـاعد  مضـــادة 
الفيـــروس والتعافـــي، وتتواجـــد هذه 

األجســـام المضـــادة في أحـــد مكونات 
الدم األساسية ويسمى البالزما وذلك 
خـــالل فتـــرة التعافـــي مـــن المـــرض، 
موضًحـــا أن بعـــض الدراســـات أثبتت 
مؤخـــًرا أن اســـتخدام بالزمـــا النقاهة 
يســـاعد  حرجـــة  بحـــاالت  للمصابيـــن 
على تخفيف حدة األعراض، وســـرعة 
التعافي من الفيروس وتقليل ونســـبة 

الوفاة.
وقـــال القحطانـــي: “دعونا نصنع قصة 
نجاح وطنيـــة أخرى كما صنعناها في 
اليـــوم  الســـريرية، واألمـــل  التجـــارب 
معقود عليكم أيها المتعافون للمبادرة 
واالســـهام في تحقيق أمل جديد ألي 

حالة قائمة تنتظر العالج.”
وفي الســـياق ذاتـــه، أشـــار القحطاني 
إلى أن الفريـــق الطبي يواصل متابعة 
المتطوعيـــن فـــي التجارب الســـريرية 
المعطـــل  كورونـــا  فيـــروس  للقـــاح 
حســـب  صحتهـــم  علـــى  واالطمئنـــان 
تفخـــر  حيـــث  المتبـــع،  البروتوكـــول 
متطـــوع   7700 بمشـــاركة  البحريـــن 
من المواطنيـــن والمقيمين، مؤكًدا أن 
متابعة المتطوعين ستمتد لـ 12 شهًرا 
من تاريخ أول جرعة متمنًيا أن تتكلل 

هذه التجارب السريرية بالنجاح.
فـــي  كلنـــا  أننـــا  القحطانـــي  وأضـــاف 
مركـــب واحد فـــي هذا الوطـــن ونؤثر 
ونتأثـــر فـــي معادلـــة خفـــض أو زيادة 
الضـــروري  ومـــن  االنتشـــار،  معـــدالت 
كل  يتحلـــى  أن  الحالـــة  هـــذه  فـــي 
شـــخص بمســـؤوليته الفرديـــة تجـــاه 
أهلـــه ومجتمعـــه وكذلـــك االضطـــالع 
بمســـؤولياته ممـــن يعولهـــم أو من هم 
فـــي محيطـــه بحثهـــم علـــى ضـــرورة 

تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية.
التقريـــر  أن  القحطانـــي  وأوضـــح 
التحديث األسبوعي للمخالطين يبّين 
كيـــف أن الفيـــروس ال يفـــرق بين عمر 
أو جنـــس، وكيـــف أن لحالـــة واحـــدة 
نقل الفيروس ألكثر من عائلة ولمئات 
اســـتهتار  هـــو  والســـبب  األشـــخاص، 
وتهـــاون بتطبيـــق اإلجـــراءات، منوًها 
اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق  بضـــرورة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية ومنها 
أو  المناســـبات  إحيـــاء  عـــن  االبتعـــاد 

إقامة التجمعات وتجنب المخالطة.
استشـــارية  أكـــدت   جانبهـــا،  مـــن 
األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيد19-( جميلة الســـلمان 
أن صحـــة وســـالمة الجميـــع أولويـــة 
فيهـــا وال  التهـــاون  يمكـــن  قصـــوى ال 
بـــد مـــن مواصلـــة مـــا تـــم تحقيقه من 
نتائـــج إيجابية، وتحقيـــق ذلك يتأتى 
مـــن خـــالل اســـتمرار التطبيـــق التـــام 
لكل اإلجـــراءات االحترازيـــة التي تم 

اتخاذهـــا مـــن بدايـــة الجائحـــة حتـــى 
اليوم.

وقالـــت الســـلمان إن على كل شـــخص 
استشـــعار النعمـــة التي مـــّن هللا علينا 
الصحـــة  نعمـــة  وهـــي  بهـــا  وعليهـــم 
والعافيـــة والتي هي كنز كبير ال يمكن 
الشـــعور بـــه إال حين المرض ال ســـمح 
هللا، وال يخفـــى علـــى أحد الكم الكبير 
مـــن قصـــص الحـــاالت القائمـــة التـــي 
تمثـــل عبًرا فـــي نهايـــة المطاف يجب 
أن نستفيد منها جميعها وتجعلنا نعي 
أهميـــة االلتـــزام بالتعليمـــات الصادرة 
عن الجهات الرســـمية، مشيرًة إلى أن 
الحـــاالت الحرجـــة مـــن النســـاء وكبار 
السن في العناية المركزة وما يعانونه 
بســـبب فيـــروس كورونا هـــو بالتأكيد 
ســـبب كبير للجميع إلعـــادة النظر في 
مدى االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 
حاليًا وكيف يجب أن يكون مســـتوى 

التزامه.
فـــي  التهـــاون  أن  الســـلمان  وبينـــت 
اإلجراءات االحترازية ال يسبب مزيًدا 
مـــن الحاالت القائمة فقط، بل يســـبب 
ضغًطا على الفـــرق الطبية التي تعمل 
ليـــل نهار من أجل الحفاظ على صحة 
وســـالمة الجميع، كما أن العاملين في 
الصفـــوف األولى يســـتحقون التقدير 
وأقـــل تقديـــر لتضحياتهم المســـتمرة 
الصـــادرة  بالتعليمـــات  التزامنـــا  هـــي 
وعـــدم التهاون، مجـــددًة التأكيد على 
أهميـــة تجنـــب التجمعـــات باختالفها 
التباعـــد  معاييـــر  تطبيـــق  ومواصلـــة 
االجتماعي وارتداء الكمامات في كل 

األوقات.
الصحـــة  وزارة  أن  الســـلمان  وأكـــدت 
تســـتمر في جهودها للوصـــول المبكر 
والمخالطيـــن  القائمـــة  للحـــاالت 
وأعـــداد  نطـــاق  توســـيع  خـــالل  مـــن 
والفحوصـــات  اليوميـــة  الفحوصـــات 
العشـــوائية، مـــن أجل ســـرعة عالجها 
وبالتالي ســـرعة تعافيها بشكل أسرع 
الفحوصـــات  اجمالـــي  أن  موضحـــًة 
المختبريـــة بلـــغ أكثر مـــن 1,638,000 

فحص حتى اليوم.
وتطرقت السلمان إلى الوضع الصحي 
كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة  للحـــاالت 
عـــدد  أن  بّينـــت  19(، حيـــث  )كوفيـــد 
الحاالت القائمـــة تحت العناية بلغ 31 
حالـــة، في حيـــن بلغت الحـــاالت التي 
يتطلب وضعهـــا الصحي تلقي العالج 
65 حالـــة قائمة، كمـــا أن 3108 حاالت 
وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمة الذي بلغ 3139 حالة 
قائمـــة، مشـــيرًة إلـــى تعافـــي 75089 
العـــزل  حالـــة وخروجهـــا مـــن مراكـــز 

والعالج.
وأوضحـــت الســـلمان أهميـــة مواصلة 
مـــن  الصـــادرة  بالقـــرارات  االلتـــزام 
الجهات المعنية من أجل حفظ صحة 
وسالمة الجميع، مجددة التأكيد على 
الكمامـــات  ارتـــداء  وإلزاميـــة  أهميـــة 
األماكـــن  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج 
واألوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، 
وارتداءها أيضًا عند ممارســـة رياضة 
التـــي  الرياضـــات  واســـتثناء  المشـــي 
مثـــل  شـــديًدا  بدنًيـــا  جهـــًدا  تتطلـــب 
الجري والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة، مشـــيرة إلـــى أنه مـــن المهم 
ارتداء الكمامات عند مقابلة أشخاص 
صحيـــة  وظـــروف  أمـــراض  لديهـــم 
كامنـــة أو مـــن كبـــار الســـن المعرضين 
األســـرة  إطـــار  داخـــل  للخطـــر  أكثـــر 
الواحدة، إلـــى جانب مواصلة االلتزام 
بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي وتجنب 

التجمعات العائلية.
ضـــرورة  علـــى  الســـلمان  وشـــددت 
االســـتمرار في االلتزام بغســـل اليدين 
بالماء والصابون جيدًا بشـــكل دوري، 
مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام معقـــم 
اليدين، وتنظيف األســـطح واألشـــياء 
التـــي يتم اســـتخدامها بشـــكل متكرر 
دوريـــة،  بصـــورة  جيـــدًا  وتعقيمهـــا 
وتغطية الفم عند الســـعال، والتخلص 
مـــن المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة 
الصحيحة، وتجنب لمس أي شـــخص 
يعانـــي من الحمى أو الســـعال، مؤكدًة 
على ضرورة االتصال على الرقم 444 
لـــكل من تظهر عليـــه األعراض واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى إليه.

بدور المالكي- بنا
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المحرر االقتصادي

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

“أسري” توقع اتفاقية تعاون مع “وودسيرف” لتطوير قطاع النفط

60 % إنجاز مشروع توسعة مصفاة “بابكو”

مطر: 30 مليون دوالر لالستثمارات االستراتيجية بـ “أسري”

وقعــت شــركة أســري أمــس اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع شــركة وودالنــدز القابضــة 
)وودســيرف(؛ بهــدف توفيــر الخدمــات المتعلقــة بصناعــة النفط والغاز فــي البحرين، 
وذلــك عبــر توفيــر حلــول إنتاجيــة متكاملــة لتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن معــدل 
االســترداد وتســريع اإلنتــاج مــن المــوارد غيــر التقليديــة، وذلــك بحضور وزيــر النفط 
رئيس مجلس إدارة الشــركة العربية لبناء وإصالح الســفن )أســري( الشــيخ محمد بن 

خليفة آل خليفة.

ووقـــع االتفاقيـــة العضو المنتدب لشـــركة 
“أســـري” مـــازن مطـــر، والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة “وودســـيرف” ســـام كاوا، بحضور 
عدد من المســـؤولين في الهيئـــة الوطنية 

للنفط والغاز والشركتين.
ورحب الوزير بتوقيع هذه االتفاقية التي 
مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي توفيـــر حلـــول 
وخدمـــات عالميـــة المســـتوى للمملكة، بما 
يعـــزز التنافســـية فـــي عمليـــة اســـتخراج 
االســـتثمارات  وجـــذب  والغـــاز  النفـــط 
المســـاهمة فـــي النمو االقتصـــادي للمملكة 

ورؤيتها لعام 2030.
وأكـــد أن الهيئة وجميع الشـــركات التابعة 
لهـــا تعمل فـــي ظـــل التوجيهات الســـامية 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة، الذي يولي اهتماًما 
كبيـــًرا بتطوير قطاع النفـــط والغاز، وذلك 
مـــن خالل التوســـع في اســـتخدام أحدث 
النظم الحديثة في االستكشـــاف واإلنتاج 
واالســـتفادة من الخبرات الدولية في هذا 

المجال.
بيـــن  الوثيـــق  بالتعـــاون  الوزيـــر  وأشـــاد 
البحريـــن وأميركا في قطاع النفط والغاز، 
الذي يشـــهد نماء مستمًرا من خالل الدور 
الذي تقوم به الشركات النفطية األميركية 
العمالقـــة فـــي دعـــم جهـــود المملكـــة فـــي 
جميـــع المجـــاالت المتخصصة في القطاع 
النفطـــي الحيـــوي والمهـــم وفـــي ظـــل مـــا 
تتمتع به هذه الشـــركات من خبرة طويلة 
ومـــا لديها مـــن نظـــم تكنولوجيـــة حديثة 

متطورة.
ســـيحقق  المشـــترك  المشـــروع  أن  وأكـــد 
مزيًدا من المكاسب التي تصب في صالح 
القطـــاع فـــي البحريـــن، إذ إنـــه يربـــط بين 
فاعلية “أســـري” بتقديم الخدمات والدعم 
المستمر لعمالئها، وبين خبرة “وودسيرف” 
فـــي ريادتهـــا العالمية بمجـــاالت التصميم 
والبنـــاء والصيانـــة والتشـــغيل، لينتج عن 
هـــذا المشـــروع تطويـــر إنتاجـــي متكامل 

للقطاع في المملكة.
قـــد  الشـــركتين  مـــن  كالً  أن  إلـــى  وأشـــار 
عملـــت بـــكل جهـــد وتفاني على تأســـيس 
هـــذا المشـــروع المشـــترك من أجـــل تعزيز 
االســـتثمار في القـــدرات المتميزة الرامية 
وتوظيـــف  تدريـــب  فـــرص  توفيـــر  إلـــى 
للمواطنين البحرينييـــن، إضافة إلى خلق 
االنسجام بين القدرات والمرافق المحلية 
لــــ “أســـري” مـــع خبـــرة “وودســـيرف” فـــي 
جلـــب التكنولوجيـــا األميركيـــة والحلـــول 
اإلبداعيـــة، ليســـفر عـــن ذلك إنشـــاء مركز 
خدماتـــي متميز فـــي البحرين قـــادر على 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة وتمديـــد خدمات 

حقول النفط للمنطقة.
وصرح الوزيـــر - للصحافيين على هامش 
توقيـــع االتفاقية - أن االتفاقية هي بداية 
قطـــاع  فـــي  االتفاقيـــات  مـــن  لمجموعـــة 
النفـــط مـــع أميركا، مشـــيًرا إلى أن شـــركة 
“وودســـيرف” حالًيـــا تحتضـــن مجموعـــة 
من المهندسين والمهندسات البحرينيين، 
)...( ونســـعى لزيـــادة عـــدد الوظائف التي 
يشـــغلها البحرينيين بالشـــركة، مشيًرا إلى 
أن زيـــادة النشـــاط االقتصـــادي في مجال 

العمـــل  والغـــاز ســـيفتح مجـــاالت  النفـــط 
أمـــام البحرينييـــن، مضيًفا لوجـــود برامج 
للعمـــل  البحرينييـــن  للشـــباب  تدريبيـــة 
أن  الوزيـــر  وذكـــر  والمهنـــي.  األكاديمـــي 
التعاون المشـــترك مع شركة “وودسيرف” 
يأتي ضمن المشاريع الجديدة والتوسعية 
بشركة أسري. وأشار إلى وجود بعثات من 
الشـــركات التابعـــة للهيئة الوطنيـــة للنفط 
والغاز ومنهـــا “بابكو” و”جيبـــك” و”بناغاز” 
ســـنوًيا، مؤكًدا ســـعي الهيئة لزيادة فرص 

عمـــل الشـــباب فـــي قطـــاع النفـــط والغاز. 
من جانبـــه، أكد الرئيس التنفيذي لشـــركة 
وودسيرف سام كاوا، أن الشركة اختارت 
البحرين مقًرا دولًيا لها، لما تقدمه حكومة 
البحريـــن مـــن دعـــم ومســـاندة مســـتمرة 
لمختلف الشركات العالمية، إذ إن البحرين 
تعتبـــر أرضـــا خصبـــة إلنشـــاء العديـــد من 
المشـــاريع في مختلف المجـــاالت، متمنيا 
للمملكـــة كل التوفيق والنجـــاح واالزدهار 

في ظل قيادتها الحكيمة.

مجلـــس  رئيـــس  النفـــط  وزيـــر  كشـــف 
إدارة الشـــركة العربيـــة لبنـــاء وإصـــالح 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  )أســـري(  الســـفن 
خليفـــة آل خليفـــة، عن إنجاز 60 % من 
مشروع توســـعة مصفاة “بابكو”، مؤكًدا 
اســـتمرارية العمـــل فـــي المشـــروع رغم 

تحديات جائحة فيروس كورونا.
علـــى  للصحافييـــن،  الوزيـــر  وصـــرح 
هامـــش توقيـــع اتفاقية تعاون مشـــترك 

بين “أسري” وشـــركة وودالندز القابضة 
اســـتالم  تـــم  أنـــه  أمـــس  )وودســـيرف( 
غالبية المعدات المســـتخدمة بمشـــروع 
يجـــري  والتـــي  المصفـــاة،  توســـعة 
بجهـــود  مشـــيًدا  وتركيبهـــا،  تجهيزهـــا 
العاملين بالشركة واســـتمرارهم بالعمل 
رغـــم التحديات. يشـــار إلى أن توســـعة 
المصفاة يعد المشـــروع الصناعي األكبر 
واألضخـــم في تاريـــخ البحرين، بحجم 

اســـتثمارات يصل إلى 4.2 مليار دوالر، 
ويســـتهدف رفـــع الطاقـــة اإلنتاجية في 
المصفاة من نحو 267 ألف برميل يومًيا 

حالًيا إلى 360 ألف برميل يومًيا.

ال حاجة الستيراد الغاز

الطبيعـــي  الغـــاز  مرفـــأ  وبخصـــوص 
المســـال فـــي البحرين، أكـــد وزير النفط 

عـــدم وجود حاجـــة في البحريـــن حالًيا 
الســـتيراد الغاز المســـال، وقال “نســـعى 
لتعزيـــز إنتـــاج المملكـــة مـــن الغـــاز دون 
الحاجـــة لالســـتيراد”، مؤكـــًدا أن وجود 
المرفـــأ لتقوية موقـــع المملكة، الفتا إلى 
تأجيـــر ســـفينة وحدة التخزيـــن العائمة 
لمشروع المرفأ حالًيا في بحار الواليات 

المتحدة األميركية.
وأكـــد الوزيـــر وجـــود برامـــج تجريبيـــة 

خليـــج  حقـــل  فـــي  التنقيـــب  ألعمـــال 
البحرين للنفط الصخري حالًيا، مشـــددا 
علـــى اســـتمرارية النشـــاط فـــي الحقـــل 

وعدم توقفه، مشـــيًدا بجهـــود القائمين 
تطويـــر  شـــركة  فـــي  المشـــروع  علـــى 

للبترول.

كشـــف العضو المنتدب للشـــركة العربية 
لبنـــاء وإصـــالح الســـفن )أســـري( مـــازن 
مطـــر، عن رصـــد ميزانية لالســـتثمارات 
االســـتراتيجية لتطويـــر الشـــركة تقـــدر 
بنحـــو 30 مليون دوالر، وتم االســـتفادة 

بما يقارب 10 % منها لحد اآلن.
وصـــرح مطر - للصحافيين على هامش 
شـــركة  مـــع  التعـــاون  اتفاقيـــة  توقيـــع 
المشـــروع  أن   - أمـــس  “وودســـيرف” 
ينفـــذ علـــى 3 مراحل، وقد تـــم االنتهاء 
مـــن المرحلـــة األولى فـــي العـــام 2020، 
وســـيتم البدء في المرحلة الثانية التي 
 ،2021 العـــام  إلـــى منتصـــف  ستســـتمر 
متوقًعا االنتهاء من المرحلة الثالثة من 

هـــذه االســـتثمارات االســـتراتيجية في 
العام 2022.

وأشـــار مطـــر إلـــى العمـــل على مشـــروع 
أن  بعـــد  الشـــركة،  وهيكلـــة  تحديـــث 
أصبحـــت تحت مظلـــة الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز، وذلك من خـــالل تطوير 
األعمـــال الرئيســـة فيها وتشـــمل خدمة 
السفن وصيانتها ومنصات الحفر للنفط 
والغاز والتوســـع فـــي ذلـــك، إضافة إلى 
تطوير وتحديث ما هو موجود بالشركة 
ما سيؤدي إلى خدمة قطاعات جديدة، 
الفًتـــا إلـــى أن توقيـــع اتفاقيـــة التعاون 
المشترك مع شركة وودسيرف هي أول 
نتائج االســـتراتيجية الجديـــدة لخدمة 

قطـــاع تنمية أعمال “أســـري” عن طريق 
خدمـــة قطاع النفط والغاز، باالســـتفادة 

مما هو موجود بعد تحديثه.
وأوضح أن الشركة تنظر في المستقبل 
جديـــدة  أحـــواض  لتطويـــر  القريـــب 
ومنهـــا  المعـــدات  بعـــض  وتحديـــث 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  الرافعـــات، 
الكهربائيـــة  المعـــدات  ومنهـــا  عموًمـــا 
إلـــى  مشـــيًرا  وخالفـــه،  والميكانيكيـــة 
أنـــه تـــم العمـــل علـــى تحديـــث معـــدات 
فـــي 5 قطاعـــات جديـــدة بالشـــركة في 
الفتـــرة الماضيـــة، وتـــم اســـتالمها مثـــل 
آالت اللحـــام والخراطـــة وإعـــادة إنـــارة 
جميـــع مرافق الشـــركة؛ بهدف تحســـين 

الليليـــة  بالنوبـــات  الخدمـــات  مســـتوى 
وكذلك إضافة بعض الرافعات الجديدة 
والحديثة، مؤكًدا أن العمل مســـتمر في 
بميزانيـــة  الشـــركة،  وتطويـــر  تحديـــث 
مرصـــودة تقـــدر بنحو 30 مليـــون دوالر 

وتنفذ على 3 مراحل.

جائحة كورونا

وفيمـــا يتعلق بتأثيـــر جائحة فيروس 
كورونـــا علـــى ســـير أعمـــال “أســـري”، 
أثـــرت  الجائحـــة  أن  مطـــر  أوضـــح 
علـــى أعمال الشـــركة بحكـــم ارتباطها 
مـــن  والخبـــرات  الخارجيـــة  بالعمالـــة 
أنحـــاء العالـــم كافـــة، وكذلـــك توفيـــر 

الخدمات اللوجستية المطلوبة للقيام 
بأعمال الشـــركة، موضًحا أن الشـــركة 
تجاوزت األشهر األولى من الجائحة، 
ولكـــن تأثير الجائحـــة ازداد خصوًصا 
في شـــهري مايـــو ويونيـــو الماضيين، 
الفًتـــا إلى تمكن أســـري في آخر شـــهر 
ونصـــف مـــن الســـيطرة علـــى الوضـــع 

داخل الشركة.

وأشـــار إلى أن القطاع البحري، بحكم 
وحركـــة  المســـتمرة  الســـفن  حركـــة 
القطـــاع البحري المســـتمرة، لـــم تتأثر 
الشـــركة بصورة كبيرة فيه، الفًتا إلى 
أن العمل مستمر بالشركة بكل طاقتها 
اإلنتاجية، خصوًصا في شـــهر سبتمبر 
الماضي، إذ تم العودة إلى مســـتويات 

الطاقة اإلنتاجية قبل الجائحة.

جانب من حفل توقيع االتفاقية

وزير النفط مصرًحا للصحافيين أمس

مطر متحدًثا للصحافيين أمس

انطالق احتفالية مئوية القطاع المصرفي الثالثاء
تحــت رعايــة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة، تنظم جمعية مصارف البحرين االحتفالية الرئيسة 
للبحريــن بمناســبة مــرور 100 عــام علــى تأســيس القطــاع المصرفي، 
وذلــك يــوم الثالثــاء المقبــل 27 أكتوبــر أمــام المدخــل الرئيــس لمرفأ 
البحريــن المالــي. ويتــم فــي االحتفاليــة الكشــف عــن صــرح تــذكاري 

يجسد تاريخ وعراقة القطاع المصرفي البحريني.

وثمـــن رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
الكريمـــة  الرعايـــة  يوســـف،  عدنـــان 

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  لـــدن  مـــن 
رئيـــس الـــوزراء لالحتفاليـــة، مؤكـــدا 

أن هـــذه الرعايـــة تجســـد مـــرة أخرى 
الـــدور الرائـــد لســـموه فـــي دعـــم هذا 
وريادتـــه  تميـــزه  وتحقيـــق  القطـــاع 
على مســـتوى المنطقة منذ سبعينات 

القرن الماضي.
من جانبه، أوضـــح الرئيس التنفيذي 
أن  البحريـــن،  مصـــارف  لجمعيـــة 
جهـــود  ذروة  تمثـــل  االحتفاليـــة 

فـــي  عنهـــا  اإلعـــالن  منـــذ  الجمعيـــة 
أبريـــل من العـــام 2019 حتـــى اليوم، 
حافـــال  برنامجـــا  تضمنـــت  أن  بعـــد 
أقامت خاللـــه الجمعية طوال الفترة 
الماضية فعاليات وملتقيات، وأعدت 
كتابـــا خاصا بالمناســـبة تحت عنوان 
“القطـــاع المصرفـــي البحرينـــي.. مئة 

عام من التحديات واإلنجازات”.

المنامة - جمعية المصارف المنامة - المصرف المركزي

100 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN(  74 رقـــم  ــدار  ــ اإلصـ تغطية  تــمــت 
الخزانة  أذونات  من   )BH000V469258

الحكومية الشهرية.
مليون   100 ــدار  اإلصــ هــذا  قيمة  وتبلغ 
دينار لفترة استحقاق 12 شهًرا، تبدأ فـي 
22 أكتوبر 2020 وتنتهي في 21 أكتوبر 
الفائدة على  بلغ معدل سعر  2021، كما 
مــقــارنــة بسعر  األذونــــات 2.81 %  هــذه 
الفائدة 2.82 % لإلصدار السابق بتاريخ 

24 سبتمبر 2020.

بنوك: ال طريق عودة عن تبني تكنولوجيا الخدمات المالية
أكـــد رؤســـاء تنفيذيون فـــي بنوك وشـــركات خدمات 
ماليـــة أنـــه ال طريـــق للعودة إلـــى الوراء فيمـــا يتعلق 
بتبني تطبيقات وحلول تكنولوجيا الخدمات المالية 

والمعروفة اختصارًا بـ “الفنتك”.
جاءت تأكيدات المســـؤولين التنفيذيين على هامش 

إطالق منصة “FinHub 973”؛ أمس األول. 
وتطرق الرئيس التنفيذي لشـــركة “بنفت” عبدالواحد 
جناحـــي، إلى تجربة الشـــركة التي تعمـــل على تهيئة 
البنيـــة التحتيـــة للبنـــوك وربطها من خـــالل مجموعة 
خدمات، مشـــيرا إلى أن الشركة ساهمت بالتعاون مع 
البنـــوك والمصـــرف المركـــزي ومختلـــف األطراف في 

تحقيق هدف مشترك وهو تقليل التداول النقدي.

وبين أن المحفظة الوطنية “بنفت بي” باتت تكتسب 
شـــعبية كبيرة مع وجود قرابة 380 ألف زبون نشـــط 
فـــي “بنفت بي”، فـــي حين أن هنـــاك 5 ماليين عملية 
شـــهريا في المتوسط، وتحويالت تقدر بـ 200 مليون 
دينـــار. وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة 
االقتصادية، خالد حميدان، إلى أن القطاع المصرفي 
والمالي يعتبر أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة 

في االقتصاد بنحو 16 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
وأن نسبة البحرنة وصلت فيه إلى 60 % دون وجود 
قيـــود ملزمـــة فيمـــا يتعلـــق ببحرنـــة الوظائـــف، مبينا 
أن 40 % مـــن حجـــم القـــوى العاملة فـــي القطاع هن 
مـــن النســـاء. وقال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
اإلســـالمي، والـــذي قـــدم الدعـــم للمنصـــة الجديـــدة، 
حسان جرار، إنه فيما يتعلق بالرقمنة و”الفنتك” فإنه 

ال يوجد طريق للعودة إلى الوراء مؤكدا أن المســـألة 
باتـــت حياة أو موت بالنســـبة للقطـــاع المصرفي.  أما 
نائـــب الرئيس التنفيذي لمجموعـــة بنك ABC، صائل 
الوعري فأشار بفخر إلى تجربة البنك في إطالق بنك 
رقمي متكامل وهو “إلى” معبترا أن األبواب مفتوحة 
لتجارب الخبرات بين البنوك في البحرين وقد تكون 

المبادرة الجديدة منصة لتبادل هذه الخبرات.

علي الفردان
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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   ٩

كراج حسن البصري   ١٠

القيد : 121719
التاريخ : 2020-09-21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد ٕالى شركة تضامن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
مالــك شــركة مجوهــرات عاصــم احمــر ش.ش.و عاصــم احمــر المســجلة بموجــب 
القيــد رقــم 121719 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة ٕالى شــركة 

تضامن برٔاسمال وقدره 1000الف دينار، بين كل من:
 ASIM AHMAR .1 

AHMAR MAHMOOD ALAM .2

التاريخ : 2020/10/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020 - 143744   إعالن رقم

  تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا   المعلن  أدناه   الشــيخ إبراهيم خالد محمد آل خليفه   بطلب تحويل 
المحل التجاري إلى  السيد الشيخ علي خالد محمد آل خليفه    ،

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد : 74422 – 3  
االسم التجاري : فالج شب للبترول

القيد: 137359
التاريخ : 2020/10/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )141942( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت اليها 
الســيدة ســينا كريــم ســليم احمــد ابوســيف مالكة ل متجــر خضرجي   )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 137359 طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره  5000دينار بحريني لتصبح  

الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1 - سينا كريم سليم احمد ابوسيف

2 –  عبد الرحمن مصطفى شاكر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 - 146777   اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  فخريه عبدالهادي عيسى علي سعيد   

االسم التجاري الحالي :    لفلي الفندر للحلويات والزهور
االسم التجاري الجديد:     زينيا للحلويات والزهور

قيد رقم :    1-137618

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية 

 جلوبال نيوكلير انرجي ادفايزري إل إل سي - فرع لشركة أجنبية
سجل تجاري رقم   124984

بنــاء علــى قــرار الشــركة األم لشــركة جلوبــال نيوكليــر انرجــي ادفايزري إل إل ســي - فرع لشــركة 
أجنبيــة، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 124984، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن مكتب آمال 

العباسي للمحاماة ش.ش.و لمالكتها آمال العباسي كمصفين  للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

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

السادة/  مكتب آمال العباسي للمحاماة ش.ش.و لمالكتها آمال العباسي
رقم الموبايل : 38878873  

aamal@alabbasilaw.com

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة فريس كوم انترناشيونال تريدينغ ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-94369

بناء على قرار الشـــــــــــركاء في شـــــــــــركة فريس كوم انترناشـــــــــــيونال تريدينغ ذ.م.م المســـــــــــجلة 
بموجــب القيــد رقــم 1-94369 ، بتصفيــة الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / يوســف علي حســن 

عبدهللا الشايجي مصفيا للشركة.
لذا يعلن المصــــــفي ٔان ســــــلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــــــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــــادر بالمرســــوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، و عمــال بنــص المادة 335 
من قانون الشــــركات يدعو المصــــفي جميع دائني الشــــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة 

بالمســــتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــــر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

support@dtconsultancy.net
)+973 ( 36155121

التاريخ: 2020-10-19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل 
 135720-CR 2020 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري
 

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل من لديــه أي اعتــراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 
اســـــــم التاجـــــــــــر:        فاطمة السيد علي باقر المختار

االسم التجاري الحالي:  مركز أبو إلياس للمواد الغذائية
االســـــم التجـــاري المطلوب : شذى بوست للمواد الغذائية

 رقم السجل : 2-46764

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 - 143977   اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : خالد فرحان سويد السليمان

االسم التجاري الحالي : خالد السليمان للتجارة
االسم التجاري الجديد: امرتالي للتجارة العامة

قيد رقم : -68141 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 - 140143   اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :   حسين عبد االمير عبد الحسين فردان

االسم التجاري الحالي :  بوابة الفردان للخدمات الزراعية
االسم التجاري الجديد:   بوابة الفردان للخدمات

قيد رقم :   1-92596
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Vacancies Available
ALAHLAM TECHNICAL 

& CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING 
& CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@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 

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 

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 

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 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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 

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 

SMART VENDORS CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35686242  or  ASIFBUTT888@GMAIL.COM 

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 

ALI ABDULLA AHMED HUSSAIN / MANBAA 
ALKHAIR5197 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

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

BUCHEN IRM ABDULAAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13606700  or  buchen2014@gmail.com 

THE CYPRESS GARDEN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811353  or  aaahome@batelco.com.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

AAA DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811353  or  aaahomes@batelco.com.bh 

Yalda beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39132848  or  YALDAFLOWER@GMAIL.COM 

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM 

WASET GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33228841  or  ABUALLAOI@HOTMAIL.COM 

ARABS MAURITANIA AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17212133  or  BOURSHAID2@HOTMAIL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

POSHAK LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

ALNAWADER GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestatebh99@gmail.com 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MEDICAL LABORATORY) 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

DUBAI SLEEP SYSTEMS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  MSHAJI@BATELCO.COM.BH 

AL NAJAF BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

Atelier Al Qaldari 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39633601  or  ATELIERALQALDARI@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

Fresh deal market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36505014  or  NAJEM.YOUSIF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773759  or  MALIKAWANGROUP@GMAIL.COM 

Amanaat Recovery Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39686896  or  f.mahmood_85@hotmail.com 

STERLING GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 37331195  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

BA NAFEA FOR AUD CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  m.magdy@kadi.bh 

DELTA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33178878  or  ALBURKANHT@YAHOO.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

CREDIT SUISSE AG - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of
  ANALYST(COMPUTER SYSTEMS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17133111  or  SAAD.OSSEIRAN@CREDIT-SUISSE.COM 

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

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300212  or  ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM 

Bake street bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.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 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  KUNJANCHOKSI@JBFBAH.COM.BH 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  KUNJANCHOKSI@JBFBAH.COM.BH 

FALCON BLUE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33665979  or  JAM_ALAJLAN@HOTMAIL.COM 

FALCON BLUE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33665979  or  JAM_ALAJLAN@HOTMAIL.COM 

GOLDEN TRADING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36525638  or  GOLDENTRADING@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 

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 

Aljanobeya super market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  a36611@HOTMAIL.COM 

MOHAMED HELAL CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36360003  or  ADELHELAL66@GMAIL.COM 

RAYHANAT ALMADEENH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39682833  or  payment.jamal@gmail.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

GOLDEN THAI GENTS SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17601167  or  RENUVARMA2014@GMAIL.COM 

RED CROSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33391133  or  FAWAZ19909@GMAIL.COM 

TESLA ENERGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39089080  or  A.ALMAYOOF@GMAIL.COM 

MONORA WATCHES FOR SALES AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

HAMOODI KARAK 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 36729990  or  RAZA4070@GMAIL.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 

RAIN MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  dana@rain.bh 

NEW KHYBER ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37309032  or  IQBALHAQIMA@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)
GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact
 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Cafe Sego W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17211152  or  info@cafesego.com 

RS International Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33225610  or  SELVA.KARUPPAN@GMAIL.COM 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 
S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact
 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING 
& CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Magic Wood carpentry Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.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 

Moazzem Documents Clearance - Bahraini 
Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

ALDERA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33338380 

Bait Al Maraheb restaurant for mandi 
and madfoon w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

Bait Al Maraheb restaurant for mandi 
and madfoon w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  COOK(GENERAL) 

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

RIDA HAITHAM MANAGEMENT BAHRAINI 
PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 34078002  or  HRH.2.1980@GMAIL.COM 

SULTAN BAHADAR AUTO PARTS 
& SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact
 39876220  or  BAHSULTAN9@GMAIL.COM 

Anwaar aali baker 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33993115  or  JAFFARA729@GMAIL.COM 

WESTLINE ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39849288  or  WESTLINE.BH@GMAIL.COM 

A G H SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35009862  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Day Light Decor S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39035326  or  MOHD_SHAHBAZ94@YAHOO.COM 

JABUR HASAN M. ALNOAIMI 
(MISHEAL ALKHAYR / 7944 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 36999622  or  GABR200055@GMAIL.COM 

GHANIM MOHAMMED EBRAHIM ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680532  or  GHANIM2155@HOTMAIL.COM 

FAISAL MOHAMMED MOHAMMED 
ALNOAIMA / RAHI ALKHAIR 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17340518  or  RAHIKHAIR@HOTMAIL.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
  MASON 

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

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

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

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 

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 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@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 

SALFI CARGO SERVICE CO - BAHRAINI 
PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 35915159  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33249930  or  Aqeel.rawalia@gmail.com 

ISA AHMED JUBARA ALBUFALAH (GARNEN/9386) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39106106  or  JABARAH.A8115@GMAIL.COM 

SALEM JUMA ABDULLA ALROMAIHI ( KRDASAH ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33009700  or  ALRUMAIHI24@GMAIL.COM 

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229122  or  opportunities.bh@kanoo.com 

KEWALRAM & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17210617  or  KEWALRAM@BATELCO.COM.BH 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  hshirazi@behbehani.com.bh 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  hshirazi@behbehani.com.bh 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural 
and Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

TURK BUILDING MATERIALS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

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

SYSCON TRADING & MECHANICAL 
SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

ALSHALAL REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13611333  or  ahmed@alshalalbh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  PAUL.COCKERILL@CAPEPLC.COM 

RECON FABRICATION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39654824  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Ghani real Estate Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36608663  or  GHANISWAR@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.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 

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 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

SUNDEX TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35043681  or  SUNDEXBAHRAIN@GMAIL.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 

IMTIAZ FOR HIRING BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452361  or  ARIFALBANKI63@GMAIL.COM 

Al derwazah phones 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE REPAIRMENT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39633497  or  YOUSIF.ALJOWDER@HOTMAIL.COM 

DAWOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666332  or  DAWOODTRADING@HOTMAIL.COM 

JAMBO SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737583  or  HANANO.HERZ71@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

Adwan Mechanical Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727557  or  NEZAR.ADWAN@GMAIL.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION 
WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

REHAB CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (COFFEE SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

MACHINE ISLAND FOR HIRING MACHINE 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33430777  or  ACCOUNTC@NICBH.COM 

Gulf mark supermarkets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39900801  or  ALI40024@HOTMAIL.COM 

MONA S . MUKHTAR ISA ALABAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33776901  or  FA.HU@HOTMAIL.COM 

National Finance And Exchange Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17223348  or  SAMI9591@HOTMAIL.COM 

ABU ALAA BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39180207  or  zhari97@icloud.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

ALI MOHAMED THANI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39409898  or  THANI155@HOTMAIL.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED 
AL-FAWAZ 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ABDULLA SECOND HAND EQUIPME NTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39828148  or  ahmedha.nasser@ewa.bh 

Star moonlight boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 32141119  or  RABAB9898@GMAIL.COM 

PACIFIC TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17672294  or  NAIMINFC@YAHOO.COM 

SHAHIDA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34304337  or  FUADALSHUROOQI@GMAIL.COM 

ALRANEEN AUTO SERIVECS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

Soso trading and documents clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33133742  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

PURE CONTRACTING CO. S.P.C  OWNED BY  
RAJAEI ISA AHMED ALI YUSUF 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17599091  or  S.husain@puregroup.bh 

WONDERFUL ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36622902  or  WONDERFULALUMINUM@GMAIL.COM 

The Seat Shop For auto Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

BOKHOWA CONTRACTING 
& TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  STEEL CHIPPER 

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

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION
COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

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

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION
 COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

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

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING 
CONTRACTING CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17877246  or ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

YASSER ZUHAIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591441  or  sajeda@YASSERZUHAIR.COM 

Almoayyed industrial contracting and maintenance 
services SPC 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY
B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  HEAD OF OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

AL BAHAA LIGHTING 
has a vacancy for the occupation of

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

SECURI CORE S.P.C OWNED BY 
RASHEED AL-FAWAZ 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39433755  or  antakia2@gmail.com 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

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

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

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

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

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

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

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710533  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND 
EQUIPMENTS RENTAL 

has a vacancy for the occupation of
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826402  or  MALIKMALLAH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37233585  or  ARIFKHAN4EVER@GMAIL.COM 

NEHAN UNIFORMS HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM 

STERLING IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36640509  or  BASHIR_96@HOTMAIL.COM
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العقوبات ستظل في مكانها .. أيا كان الرئيس األميركي المقبل!

واشنطن: حزمة عقوبات مقبلة ضد إيران والضغط مستمر

“الضغوطــات علــى إيــران باقيــة”، عبــارة مشــتركة تتــردد علــى ألســنة كافــة 
المســؤولين فــي اإلدارة األميركيــة، فسياســة الضغــط القصــوى التــي تنتهجها 
واشــنطن ضــد إيــران مســتمرة. وحتــى مــع ســقوط قــرار حظــر األســلحة علــى 
إيران، فإن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ماضية في قطع السبل على 

السلطات في طهران من استيراد األسلحة، ملوحة بسيف العقوبات.

وفـــي هـــذا الســـياق، شـــدد المبعـــوث 
األميركـــي الخاص بالملفيـــن اإليراني 
والفنزويلـــي إليوت أبرامـــز على بقاء 
استراتيجية الضغط هذه حتى تغيير 
الســـلوك اإليرانـــي، “أيـــًا كان الرئيـــس 

األميركي المقبل”.
كمـــا كشـــف فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
األربعـــاء  أمـــس  األوســـط  الشـــرق 
لحزمـــة  تعـــد  األميركيـــة  اإلدارة  أن 
جديـــدة من العقوبات الشـــهر الحالي، 
مشـــيرًا إلى أن زيارته األخيرة للدول 
األوروبيـــة كانـــت مـــن أجـــل مناقشـــة 
التقـــى  أنـــه  موضحـــًا  إيـــران،  وضـــع 
غـــرار  علـــى  األوروبييـــن  بالحلفـــاء 
بريطانيا وألمانيا، وأن أغلب الحديث 

سيبقى غير معلن.

أما عـــن االنتخابـــات األميركية، فقال 
“في حال خســـر ترامب، بعض الناس 
فـــي إيـــران ســـيعتقدون أن العقوبات 
والحمالت األميركية عليهم ستنتهي، 
وكأنهـــا جـــّرة قلـــم ســـتذهب جميعها، 
وهـــذا اعتقـــاد خاطـــئ، ولـــن يحدث. 
لدينـــا مظلة واســـعة مـــن العقوبات... 
هـــذه العقوبـــات ســـتظل فـــي مكانهـــا 
وعملهـــا حتـــى نـــرى النظـــام اإليرانـــي 
يغّيـــر مـــن ســـلوكه، أيـــًا كان الرئيـــس 

األميركي المقبل”.
إلـــى ذلك، توقع أبرامـــز، في حال فوز 
بســـرعة  اإليرانييـــن  تحـــرك  ترامـــب، 
إلبـــرام اتفاق نـــووي جديـــد، “ألنهم ال 
يســـتطيعون تحمـــل 4 أعـــوام مقبلـــة 
أكثـــر مـــن هـــذا الضغـــط”، معربـــًا عـــن 

اعتقاده أن الحملة األميركية نجحت 
إنهـــا  وقـــال  أهدافهـــا.  تحقيـــق  فـــي 
“أّدت إلـــى نتائـــج كبيـــرة، إذ إن العملة 
اإليرانية تهاوت قيمتها إلى ما يعادل 
دوالرًا واحـــدًا مقابـــل 300 ألـــف ريال 

إيراني”.
يذكر أنه منذ انســـحاب ترامب بشكل 
أحادي من االتفـــاق النووي الذي أبرم 
بيـــن طهـــران والـــدول الكبـــرى، أعـــاد 
فـــرض سلســـلة مـــن العقوبـــات التـــي 
كبلـــت الســـلطات اإليرانيـــة، ال ســـيما 

لجهة بيعها النفط.
وقبـــل يوميـــن أعـــاد وزيـــر الخارجية 
األميركـــي التأكيد علـــى أن العقوبات 
ســـتضرب أي جهة تنتهك القيود التي 
فرضـــت علـــى التعامـــالت مـــع إيران، 
أســـلحة  بيـــع  عمليـــة  أي  أن  مؤكـــدًا 
إليـــران ســـتؤدي إلى عقوبـــات، وذلك 
بعدمـــا أعلنت طهران أن حظر شـــراء 
وبيع األسلحة التقليدية الذي تفرضه 
عليهـــا األمـــم المتحـــدة ُرِفـــع “تلقائّيًا” 

األحد الماضي.

واشنطن ـ وكاالت

إيليوت أبرامز

الخرطوم ـ وكاالت

نظـــم المتظاهـــرون الســـودانيون أمـــس األربعـــاء احتجاجـــات فـــي شـــوارع 
العاصمـــة الخرطـــوم والمـــدن الكبـــرى فـــي جميع أنحـــاء البالد؛ بســـبب تردي 

األوضاع المعيشية.
وأفادت مصادر إعالمية بإصابة متظاهرين في اشتباكات مع القوات األمنية.

يذكر أن السلطات السودانية كانت أغلقت منذ منتصف ليل الثالثاء األربعاء 
جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة.

واعتـــذرت واليـــة الخرطـــوم فـــي بيـــان تســـلمته وســـائل اإلعـــالم، بنـــاء على 
المعلومـــات الـــواردة من مواطنـــي والية الخرطوم عن ما سيمســـهم من ضرر 
نتيجـــة إغالق كبـــاري المدينة احترازيا من الســـاعة 12 منتصف الليل وحتى 
مســـاء األربعاء 21 أكتوبر”. وشـــاهد أحد صحافي وكالة فرانس برس شرطة 
مكافحة الشغب تضع حواجز عند مداخل الجسور، كما وضع الجيش حواجز 
إسمنتية وأسالكا شائكة في الطرقات التي تؤدي إلى مقر قياداته في وسط 
العاصمـــة. إلـــى ذلـــك جابت ســـيارات مزودة بأســـلحة رشاشـــة وتقـــل جنودا 

مسلحين برشاشات كالشينكوف في المدينة، وفق مراسل فرانس برس.
يشـــار إلى أن “تجمع المهنيين” السودانيين كان قد دعا إلى تظاهرات جديدة 

ضد األوضاع االقتصادية التي تدهورت بشدة في اآلونة األخيرة.

احتجاجات على تردي األوضاع في السودان

دبي - العربية.نت

النيـــران  مرمـــى  فـــي  هللا  حـــزب 
أعلنـــت  فقـــد  مجـــددا،  األميركيـــة 
الواليات المتحدة، أمس األربعاء، عن 
مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد 
القـــوات الخاصـــة للميليشـــيا بســـوريا 
واليمـــن، وكذلـــك عـــن مكافـــأة مثلهـــا 
لمستشـــار مقـــرب مـــن زعيمها حســـن 

نصر هللا.
لبرنامـــج  الرســـمي  الحســـاب  وأعلـــن 
“المكافـــآت مـــن أجـــل العدالـــة” التابع 
لـــوزارة الخارجيـــة األميركيـــة، أمـــس 
األربعاء، عن مكافأة تصل قيمتها إلى 
5 مالييـــن دوالر، مقابل معلومات عن 
هيثـــم علي طبطبائي، القيادي بحزب 
هللا، وتفضـــي العتقالـــه، وكذلـــك عن 
مكافأة بـ 5 ماليين أخرى عن مستشار 

حسن نصرهللا، المعروف باسم 
خليل يوسف حرب.

أن  البرنامـــج  وأوضـــح 

زعيـــم  هـــو  طبطبائـــي  علـــي  هيثـــم 
عســـكري رئيـــس فـــي حـــزب هللا، قاد 
القوات الخاصة للميليشيا في سوريا 

واليمن.
وجـــاء فـــي اإلعـــالن: “إذا كانت لديك 
معلومـــات عنه أو عـــن العمليات التي 
يقـــوم بها، فقد تكون مؤهالً للحصول 
علـــى مكافـــأة تصـــل إلـــى 5 مالييـــن 

دوالر”.
كذلـــك تابـــع أن أعمـــال طبطبائي في 
البلديـــن هـــي جـــزء مـــن جهـــد أكبـــر 
لحزب هللا لتوفيـــر التدريب، والعتاد، 
واألشـــخاص لدعم أنشطته اإلقليمية 

لزعزعة االستقرار.
وأضاف أنه وفي شهر أكتوبر من العام 
الخارجيـــة  وزارة  وصفـــت   ،2016
طبطبائـــي بأنـــه إرهابـــي عالمـــي 
محدد خصيصا بموجب األمر 

التنفيذي 13224.

5 ماليين دوالر مقابل قيادي من حزب اهلل

نيقوسيا ـ وكاالت

فـــي قمـــة عقـــدت، أمـــس األربعـــاء، فـــي 
نيقوســـيا تجمـــع رؤســـاء مصـــر وقبرص 
ورئيس حكومة اليونـــان؛ لبحث الخالف 
شـــرق  فـــي  التنقيـــب  بشـــأن  أنقـــرة  مـــع 
البحـــر المتوســـط، أكـــد الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي العمـــل علـــى تعزيز 
آلية التعاون الثالثي مع اليونان وقبرص.
األعمـــال  مواجهـــة  “قررنـــا  وقـــال 
االســـتفزازية واالنتهاكات التي يشـــهدها 

شرق المتوسط”.
كمـــا اتهم تركيا ضمًنا بممارســـة انتهاكات 
ونقل مرتزقة لمناطـــق الصراع وابتزازها 
أوروبـــا بقضية المهاجرين، مضيًفا “وقعنا 
علـــى الميثـــاق التأسيســـي لمنتـــدى غـــاز 

شرق المتوسط”.
وحول أزمة سوريا قال “نرفض أي وجود 

أجنبي على األراضي السورية”.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس القبرصـــي أن 

تركيا تزيد من التوتر وتقوض االستقرار 
اإلقليمـــي وتتدخل في ســـوريا وترســـل 

مرتزقة إلى ليبيا وإلى إقليم كاراباخ.
“أكدنـــا  أناستاســـيادس  نيكـــوس  وقـــال 
علـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات قويـــة 
ضد كل مـــن يدعم الجماعات المســـلحة 
واإلرهابية في المنطقة”، مشـــيًرا إلى أن 
العالقـــات الثالثية ليســـت ضـــد أي دولة 
وإنمـــا تهـــدف للســـالم واالســـتقرار فـــي 

شرق المتوسط.
كمـــا دعا تركيا الحترام القوانين الدولية 

وعدم انتهاك السيادة القبرصية.
وقـــال “ناقشـــنا دعـــم وتعزيـــز التعـــاون 
وخاصـــة  عـــدة  مجـــاالت  فـــي  الثالثـــي 
الطاقـــة، ونرحـــب بإنشـــاء منتـــدى غـــاز 
شـــرق المتوســـط”، مؤكًدا علـــى ضرورة 
وقـــف تدفق الهجـــرة غير الشـــرعية عبر 

المتوسط.

 زعماء القمة الثالثية في القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

أكد العمل على تعزيز آلية التعاون الثالثي مع اليونان وقبرص
السيسي: قررنا مواجهة االستفزازات في شرق المتوسط

بيروت ـ أ ف ب

عـــون  ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  حّمـــل 
أمـــس األربعـــاء رئيـــس تيـــار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري الـــذي يرّجـــح أن يكّلـــف 
اليوم الخميس تشـــكيل حكومة جديدة، 
مـــن دون أن يســـميه، مســـؤولية معالجة 
الفســـاد وإطالق ورشـــة اإلصـــالح، متهما 
القوى السياســـية بالتســـّبب باألزمة التي 

آلت اليها البالد.
ويجـــري عـــون اليـــوم استشـــارات نيابية 
لتكليـــف رئيس حكومـــة جديد يرجح أن 
يكـــون الحريـــري، بعـــد أن أعلنـــت غالبية 
مـــن النـــواب تأييدهـــا لتســـميته. علما أن 
التـــي  الحكومـــة  يتـــرأس  كان  الحريـــري 
أجبرت على االســـتقالة منذ أكثر من سنة 
تحت ضغط الشارع الذي انتفض ضد كل 
الطبقة السياســـية مطالبـــا برحيلها تحت 

شعار “كلن يعني كلن”.
وتوّجـــه عـــون فـــي كلمـــة نقلتهـــا بعـــض 

محطـــات التلفـــزة مـــن القصـــر الرئاســـي 
إلـــى النـــواب بالقـــول “أملـــي أن تفكـــروا 
جيـــدًا بآثار التكليف علـــى التأليف وعلى 
اإلنقـــاذ  ومبـــادرات  اإلصـــالح  مشـــاريع 
الدولّيـــة، ألّن الوضـــع المتـــرّدي الحالي ال 
يمكن أن يستمّر بعد اليوم أعباء متراكمة 

ومتصاعدة على كاهل المواطنين”.
وأضـــاف “اليـــوم مطلـــوب منـــي أن أكّلف 
ثـــم أشـــارك فـــي التأليـــف، عمـــالً بأحـــكام 

الدســـتور، فهـــل ســـيلتزم مـــن يقـــع عليـــه 
وزر التكليـــف والتأليـــف بمعالجـــة مكامن 

الفساد وإطالق ورشة االصالح؟”.
الـــذي  الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  ويعـــارض 
يتزعمـــه عـــون تســـمية الحريري لرئاســـة 
الحكومـــة. لكـــن غالبيـــة نـــواب الطائفـــة 
الســـنية التي ينتمي اليها الحريري ونوابا 

آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. 

عون مع الحريري في صورة ارشيفية

متهما القوى السياسية بالتسّبب باألزمة التي آلت إليها البالد
عون يحّمل الحريري عشية تسميته مسؤولية معالجة الفساد

دبي - العربية.نت

مـــا زال خبر تعيين حســـن إيرلو كـ 
“سفير إيراني” جديد لدى ميليشيا 

الحوثي في اليمن يتفاعل.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية 
أن  األربعـــاء،  أمـــس  األميركيـــة، 
بتهريـــب  قـــام  اإليرانـــي  النظـــام 
حســـن إيرلو عضو الحرس الثوري 
هللا  بحـــزب  والمرتبـــط  اإليرانـــي 
اللبنانـــي إلـــى اليمـــن تحـــت ســـتار 

“سفير” لدى الحوثيين.
وقالـــت مورغـــان أورتاغـــوس عبر 
حســـابها علـــى تويتـــر، “نيـــة إيران 
أجـــل  مـــن  الحوثييـــن  الســـتغالل 

توسيع نفوذها الخبيث واضحة”.
كمـــا أضافـــت “يجب على الشـــعب 
اليمني أن يقول ال إليرلو وإليران”.

دعمهـــا  إيـــران  وعـــززت 
والعســـكري  السياســـي 

الحوثيـــة  للميليشـــيا 

بإرســـالها  اليمـــن  فـــي  االنقالبيـــة 
الجماعـــة  لـــدى  معتمـــدا  ســـفيرا 
المواليـــة لها فـــي صنعـــاء، وهو ما 
أثـــار اســـتياء واســـعا فـــي الشـــارع 
دعـــوات  مـــع  بالتزامـــن  اليمنـــي، 
للشـــرعية للـــرد على هـــذه الخطوة 

العدائية من قبل طهران.
الســـفير  أن  األمـــر  فـــي  الالفـــت 
الجديد، حســـن إيرلو، جرى تهريبه 
إلى صنعاء ضمـــن صفقة الجرحى 
الـــذي  إيرلـــو،  األخيـــرة.  واألســـرى 
عّينـــه النظـــام اإليراني ســـفيرا في 
منصـــب  أي  يتقلـــد  لـــم  صنعـــاء، 
دبلوماســـي مـــن قبل، وهـــو ضابط 
فـــي فيلق القـــدس التابـــع للحرس 
الثـــوري اإليرانـــي، كما أنه شـــقيق 
أحد أبرز قـــادة الحرس الثوري 
الذيـــن لقـــوا مصرعهـــم فـــي 
الحرب العراقية اإليرانية.

واشنطن: يجب على اليمنيين رفض إيران
بريس ـ أ ف ب

أعلن مجلس الوزراء الفرنسي األربعاء 
حـــّل جماعـــة الشـــيخ ياســـين المؤيـــدة 
للفلســـطينيين والمتهمـــة بــــ “التـــورط” 
في قتل أســـتاذ الجمعة قـــرب باريس، 
كمـــا أكـــد المتحـــدث باســـم الحكومـــة 

الفرنسية غابرييل أتال. 
وقال خالل ســـرد وقائع جلسة مجلس 
الوزراء، “أعلنا هذا الصباح حل جماعة 
الشـــيخ ياســـين المتورطـــة والمرتبطة 
بهجـــوم يـــوم الجمعـــة الماضـــي، وهي 
كانـــت منـــذ وقـــت طويـــل عبـــارة عـــن 
الواقـــع  فـــي  هـــو  لمـــا  مزيفـــة  واجهـــة 
أيديولوجيـــا معادية للجمهورية تنشـــر 

الكراهية”. 
وأشـــار ماكـــرون الـــذي أعلـــن عـــن قرار 
حـــل الجماعـــة مســـاء الثالثـــاء خـــالل 

إلـــى  الـــوزراء  مجلـــس  جلســـة 
أن “المذنـــب معـــروف: هو 

اإلســـالم السياســـي الذي 

يدعـــم منهجيا تفكيك الجمهورية”، كما 
أفاد أتال. 

ونقـــل أتـــال عـــن ماكـــرون قولـــه إنهـــا 
وثقافيـــة  وتربويـــة  أمنيـــة  “معركـــة 

ومعركة طويلة”. 
أســـس جماعة الشيخ ياســـين المسماة 
تيمنا بمؤسس حركة حماس اإلسالمية 
الـــذي قتلـــه الجيـــش االســـرائيلي العام 
وهـــو  الصفريـــوي  عبدالحكيـــم   ،2004
ناشـــط إســـالمي متشـــدد موقوف على 
وقـــام  الجمعـــة.   منـــذ  الحقيـــق  ذمـــة 
الصفريوي بنشـــر فيديـــو على يوتيوب 
قبل أيام يصف فيه األســـتاذ الذي قتل 
بأنه “مثير للشـــغب”.  باإلضافة إلى حل 
الجماعـــة، جـــرى أمس األربعـــاء إغالق 
مســـجد بانتـــان فـــي ضاحيـــة باريـــس 
الشـــمالية، أيضـــا على خلفية نشـــر 
فيديـــو ينـــدد باألســـتاذ صمويل 

باتي على فيسبوك.

فرنسا تحّل جماعة الشيخ ياسين

ا  ا أفغانيًّ مقتل 25 جنديًّ
في كمين لطالبان

على  األفغانية  األمن  قوات  عناصر  25 من  قتل 
بالمسؤولية  طــالــبــان  اتــهــمــت  كمين  فــي  األقـــل 
فيما  األربــعــاء،  أمــس  مسؤولون  أعلن  كما  عنه، 
تخيم عمليات العنف المتواصلة على مفاوضات 
هذا  ويأتي  والمتمردين.   الحكومة  بين  السالم 
لواشنطن  ضمانات  طالبان  تقديم  رغم  الحادث 
بأنها ستخفف من هجماتها.  وتعرض عناصر في 
في  األربــعــاء  الثالثاء  ليل  لهجوم  األمــن  قــوات 
والية تخار وال تزال المعارك متواصلة كما أعلن 
جواد هجري المتحدث باسم الحاكم، مشيرًا إلى 

أن عدد القتلى بلغ حتى اآلن 25.

قتل ثالثة عناصر موالين إليران  «
وحزب الله في قصف إسرائيلي 

استهدف ليل الثالثاء األربعاء 
محافظة القنيطرة في جنوب 

سوريا، وفق ما أفاد المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان.

وقال مدير المرصد السوري  «
رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
برس إن “القتلى الثالثة ينتمون 

لمجموعة +المقاومة السورية 
لتحرير الجوالن+” التي أسسها 
حزب الله اللبناني المدعوم من 
إيران قبل أكثر من ست سنوات 
في مرتفعات الجوالن، وترأسها 

القيادي في الحزب سمير القنطار 
قبل مقتله في قصف اسرائيلي 

قرب دمشق نهاية العام 2015.

وأوضح عبد الرحمن أن بين  «
العناصر الثالثة سوري فيما لم 

ُتعرف جنسية القتيلين اآلخرين.

وأوردت وكالة األنباء السورية  «
الرسمية )سانا( بعد منتصف 

الليل أن “العدّو اإلسرائيلي شّن 
عند منتصف الليلة عدوانًا بصاروخ 

على مدرسة بريف القنيطرة 
الشمالي”، ما أوقع أضراراً فيها.

وقال عبد الرحمن بدوره إن عناصر  «
من المجموعة المقاتلة “كانوا 
يتواجدون لياًل في أحد المباني 

التابعة للمدرسة”، بعدما كان رجح 
لياًل أن القصف استهدف مقراً 

“لميلشيات إيرانية”.

وكّثفت إسرائيل في األعوام  «
األخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 

مستهدفة بشكل أساسي مواقع 

للجيش السوري وأهدافًا إيرانية 

وأخرى لحزب الله.

مقتل عناصر موالين إليران في قصف إسرائيلي جنوب سوريا

بيروت ـ أ ف ب

ميليشيات ايرانية في سوريا

كابول ـ أ ف ب
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مقاطعة الطربوش العثماني
شـــنت حملة شـــعبية لمقاطعـــة المنتجات التركية بالســـعودية لتنادي بالســـامة 
والحفـــاظ علـــى الخليـــج والعـــرب، فهـــذه المقاطعـــة ليســـت إال رســـالة، وهـــذه 
بضاعتكم ردت إليكم، فنتذكر ما فعله الساطين في األرمن والعرب من تعذيب 
وقتل واســـتعمار للدول العربية التي مازالت تذكر أبناءها بهذا االســـتعمار الذي 

يذكرنا بداعش اليوم!
العثمانيـــون كانـــوا ال يتمنون الســـامة للعـــرب، فكانوا يقودوننـــا لخوض معارك 
ال نيـــة منهـــا ســـوى النيل من العـــرب وتجويعهم حتـــى أصبحت الـــدول العربية 
المســـتعمرة من الســـاطين العثمانيين في ذلك الوقت دوال فقيرة، فلماذا يدعم 
المســـلم العربـــي اليوم هذا المنتـــج التركي الذي يحمل تاريخا وحشـــيا، فذاكرة 

األرض لم تنس سيل الدماء وجرمهم.
تكاتف الشـــعب الســـعودي بحملـــة المقاطعة أحـــدث صدى في العالم، فســـقوط 
الســـفاحين العثمانيين يذكرنا بســـقوط أحـــام أردوغان التخريبيـــة المتضامنة 
مع إيران اإلرهابية، المنتجات التي تصدرها تركيا ليســـت ســـوى اســـتثمار قطر 
وإيـــران وأردوغان، وتســـتورده باســـم المنتجات التركية، غيـــر أن الغزو التركي 
يروج في الوطن العربي، ونشتري هذه البضائع رغم أنها رصاصة قتل تصنع في 
مصانع تركيا وتضخ بأموال قطر وإيران. علينا أن نســـتوعب جيدًا أن أردوغان 
فتح اسطنبول للمستثمرين اإلرهابيين فحتى الحشيش سمح بصناعته! فكيف 

نقيم صفقات تجارية مع من يشكل خطًرا على األمة العربية واإلسامية.
لقد انعكســـت أصداء هذه الحملة الشـــعبية في تســـجيل التجار في الســـعودية 
موقفهم من مقاطعة وإيقاف االســـتيراد من الطربوش العثماني، وشـــاركت في 
هـــذه الحملة دول العـــرب ودول المقاطعة، عكس قطيـــع اإلخوان وجزيرة قطر 
الصغرى و”الشريفة” إيران في دعم المنتجات التركية وإخراج وسم عبر مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي من أجـــل دعم – باألصـــح - أموالهم التـــي يتاجرون فيها 
بتركيا، فنحن عندما نقيم صفقة لشـــراء بضاعة تركية فهي ليست سوى أموال 

تذهب لدعم اإلرهاب.

فشكراً لكل من شارك في هذه الحملة ودعم وطنه، ونداء لكل مستثمر سعودي  «
في اسنطبول، تخلص من االستثمار المحرم في مستنقع اإلرهاب وجشع أردوغان 

في فرض الضرائب المضاعفة على المستثمرين فوطنك يرحب بك. “إيالف”.

نورة شنار

لـــو قمنـــا بمراجعـــة شـــفافة لمجريات األمـــور واألحداث فـــي ظل نظـــام المالي منذ 
تأسيســـه المشـــؤوم، فإنـــه يقوم بين فترة وأخـــرى باإلعان عن خطـــوة وإجراء في 
مجال من المجاالت المهمة والحساسة التي يركز عليها ويهتم بها المجتمع الدولي، 

وذلك بسياق يتفق من حيث الظاهر مع ما يريده ويرتأيه المجتمع الدولي.
ولعـــل األمثلـــة كثيـــرة ومتعددة هنا علـــى الرغم مـــن أن أهمها وأكثرها لفتـــا لألنظار 
مـــا يتعلـــق بمجاالت حقـــوق اإلنســـان والبرنامج النـــووي للنظام وتصديـــره التطرف 

واإلرهاب وتدخاته في بلدان المنطقة والعالم. 
السؤال الذي البد من طرحه هنا والتمعن فيه بروية هو.. ما الذي دفع النظام وأجبره 
على القيام بخطوة وإجراء في مجاالت حساســـة كالتي ذكرناها آنفا؟ هل ألنه صار 
فجأة يؤمن بها وأنه عاد إلى وعيه وتخلى عن نهجه وفكره؟ من المؤكد أن شيئا من 
ذلك القبيل الوارد في السؤالين لم ولن يحدث بتاتا، فهذا النظام مثل النسبة الثابتة 
التـــي ال يمكـــن أن تتغيـــر، ذلك أن ممارســـاته القمعيـــة وتصديره التطـــرف واإلرهاب 
وســـعيه من أجل الحصول على األســـلحة الذرية بمثابة األوكســـجين الذي يتنفســـه 
وبدونـــه فإنه يموت ويتاشـــى، لكـــن إقدام النظـــام على هكذا خطـــوات وإجراءات 
خضـــع لعاملين أساســـيين يهتم بهما النظام كثيـــرا، وهما العامـــل الخارجي والعامل 

الداخلي. 

إذ إن إثـــارة ملفـــات حقـــوق اإلنســـان والبرنامـــج النـــووي للنظـــام وتصديـــر التطرف 
واإلرهـــاب والتدخـــات فـــي بلـــدان المنطقـــة والعالـــم وجعـــل الشـــعب اإليراني أوال 
والمجتمـــع الدولـــي والرأي العام العالمي ثانيا على اطـــاع بها وانعكاس وردود فعل 
ذلـــك لـــدى الطرفين بمثابة المطرقة التي تضرب على رأس النظام، لذلك فإن األخير 
يجد نفسه مرغما على التحرك باتجاه وسياق من أجل التخفيف من الضرب والطرق 

على رأسه من خال اإلعان عن هكذا خطوات وإجراءات.
غيـــر أن هنـــاك الســـؤال األهـــم واألكثر قـــوة وإلحاحـــا وهو؛ مـــن الذي دفـــع العاملين 
الداخلـــي والخارجي للتحرك ضد النظام وممارســـة الضغط عليه؟ الماحظة المهمة 
التي يجب أن ال ننساها أبدا هي أن النظام وعندما يتعرض ألمر طارئ يتأثر به سلبا 
علـــى أي صعيـــد كان فإنـــه يبادر ومن دون ســـابق تفكير إلى اتهـــام منظمة مجاهدي 
خلـــق بذلك. وهـــذا األمر يتوضح مليا وبصـــورة غير عادية في تلـــك المجاالت التي 
دأب نظام المالي على تقديم تنزاالت وتراجعات فيها )مع التأكيد على أنها شـــكلية 
والهدف منها امتصاص النقمة والضغط الداخلي والخارجي المســـلط عليه(، ذلك أن 
المجاهديـــن مـــن أعضـــاء مجاهدي خلق هم مـــن كانوا يتربصون بالنظـــام ويتابعون 
أنفاســـه بتلك المجاالت ويراقبونه عن كثب ويقومون بكشـــف وفضح وإعان ذلك 

للشعب اإليراني والعالم. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

سر تراجعات وتنازالت نظام الماللي ومدى جديتها )1(

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

للتواصل: 17111483

سيدي جاللة الملك وخطوات رائدة في إحالل األمن والسالم العالمي
الشـــعب البحريني بطبيعته محب للسام، وإنه لمدعاة للفخر أن تكون 
مملكـــة البحريـــن علـــى الدوام معبـــرة عن طمـــوح الشـــعوب وتطلعاتها 
للســـام واالســـتقرار واالزدهـــار والطمأنينة، حيث اســـتطاعت أن تبنى 
جســـورا مـــن الثقـــة والمصداقيـــة المرتكـــزة علـــى الصراحـــة والوضوح 
فـــي التعامل مع مختلف المواقف والتطورات، وســـتظل بقيادة ورؤية 
ســـيدي جالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه تبـــذل أقصى الجهـــود وتفعل كل ما تســـتطيع ليعم 

األمن والسام في ربوع العالم.
لقد أثرى ســـيدي جالة الملك حفظه هللا ورعاه الفكر اإلنســـاني بعطاء 
غزيـــر ذي محتـــوى رفيـــع في نشـــر ثقافة التســـامح والتعايـــش وقبول 
واحترام اآلخر حتى يعم السام وتنمو المحبة بين الشعوب، ويمكنني 
القول إن ما ذكره الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
فـــي أعمـــال المنتدى االقتصادي العربي البرازيلـــي يمثل نهجا وخارطة 
طريق خدمة للبشـــرية ومســـاهمة في مســـار الســـام لجميع الشـــعوب، 
حيـــث يقـــول “إن مملكة البحرين على ثقة بأنهـــا قامت باتخاذ الخطوة 

األولـــى نحـــو واقع جديد للشـــرق األوســـط، قائـــم على التعـــاون وليس 
المواجهـــة، وعلـــى االندمـــاج معًا وليـــس العـــداء، على الســـام والوئام 
والتعايش، األمر الذي يعطي زخما جديدا نحو حل الصراع الفلسطيني 
اإلســـرائيلي الـــذي عصـــف بالمنطقة عقـــودا عديدة، ويفتـــح الباب أمام 
الجهود المشـــتركة لتحقيق السلم واالستقرار واالزدهار لجميع شعوب 

المنطقة”.
إن من يؤمن بالســـام عليه أن يعمل بجد وإخاص من أجله، ألنه أمل 
الشـــعوب في التنمية الناجحة واالنطاق نحو المســـتقبل، فالشـــعارات 
الزائفـــة التي تريد للشـــعوب أن تكون متفرقة ومتناثـــرة ومغلوبة على 
أمرهـــا، ســـتلقى في هـــذا العصر الصعوبـــات والعراقيل واألشـــواك، ألن 
الســـام اليوم لغة المحبة والصدق بين الشـــعوب مهما كانت المسافات 
شاســـعة، وهـــو منـــاخ العطاء، ومنـــاخ الخير والقيـــم اإلنســـانية النبيلة، 
ومملكـــة البحريـــن اليـــوم تقوم بـــدور كبيـــر وفاعل في الســـام وألجل 
الســـام باســـتلهام دقيق وســـليم بقيادة ملك بلغ المجد بنظرته الثاقبة 

وخطواته الرائدة في إحال األمن والسام العالمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كلمـــا قـــررت إغاق ملف مشـــاكل العمالة المنزلية، كلما وجدت نفســـي تائهة 
في دهاليز هذه القضية، ما يدفعني للغور أكثر في تفاصيلها، ففي كل مقال، 
تنهـــال ردود القـــراء الذيـــن كما يبـــدو جليًا أنهم لســـعوا من نار هـــذه العمالة 
ومكاتب اســـتقدامها وتجرعوا كؤوس المر والمرار، فأجد نفســـي مســـؤولة 
عن فتح هذا الباب على مصراعيه لطرح مشـــكلة تؤرق شـــريحة واسعة من 

المواطنين.
الغـــش فـــي عقـــود العمالـــة المنزليـــة يتخـــذ أشـــكاال، وكثيـــرون وقعـــوا فـــي 
أفخاخهـــا لألســـف، تطلـــب عاملة بنـــاًء علـــى مواصفاتها وصورتهـــا المرفقة 
فـــي عقـــد الطلب، فتصل إلى منزلك إنســـانة أخرى! كيـــف؟ ال تعرف! وُيصر 
المكتـــب علـــى أنها هـــي هي ذاتها، وأنك ربما قد “ُشـــبه لك”!! صـــورة العاملة 
في الخمسين على أقل تقدير والعقد يؤكد أنها في العشرينيات من عمرها! 
كيـــف؟ بعض أصحاب هذه المكاتب يبرر بـــأن أغلب هذه العمالة وخصوصا 
القادمـــة من قرى نائية فقيرة، ليســـت لهن شـــهادات ميـــاد وال يعرفن أصاً 
أعمارهن، فبالتالي فإن األعمار المذكورة تقريبية. لكن السؤال، التقريب إلى 

أي حد، أيعقل أن يصل إلى نحو ثاثين عامًا؟!

الطامة الكبرى إذا ما تعلق األمر بديانة العاملة المنزلية، فكثيرون يفضلونها 
مســـلمة، وهو أمر قد يســـتدل عليه من االســـم، أو الحجاب اإلســـامي، لكن 
مـــاذا عـــن الديانات والمذاهب األخرى! فـــإن كانت من أهل الكتاب فا ضير، 
ولكـــن مـــاذا إن كـــن من مذاهـــب أخرى؟ فكثيـــرون ُيحرمـــون وجودهن في 
منزلهن، الرتباط الموضوع بأمور الطهارة وغيرها من األمور العقائدية، فمن 

المسؤول؟
وحتـــى هـــذه المســـألة وجدت لنفســـها الحل عبـــر التاعب والغـــش في ذكر 
الديانـــة الحقيقيـــة للعمالـــة فـــي عقـــود الطلب! فكثيـــرات أصبحـــن بين ليلة 
وضحاهـــا مـــن أهـــل الكتـــاب على الـــورق لضمـــان فرصـــة العمـــل، فإحداهن 
ساورها الشك في العاملة التي نوت استقدامها، ولما عرضت أوراق الطلب 
علـــى صديقتهـــا التي هـــي من ذات جنســـية العاملة، أكدت أنها ومن االســـم 
والمنطقة، من ديانة “أخرى” رغم أنها وبحســـب العقد من أهل الكتاب! فمن 

المسؤول يا ُترى؟.

ياسمينة: نتمنى أن نغلق الملف بحل جميع مشاكله. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

كفاكم تالعبا

قواعد ونظم حسابات التواصل
للعمـــل أصـــول و”إتيكيـــت” وبروتوكـــول وذوق تتجلى فيه أبســـط قواعد 
االحترافيـــة والمبـــادئ والقيـــم، فهي أي أعمالنا ســـواء كانت شـــخصية أو 
رســـمية ال تتحكم فيها أهواؤنا الشـــخصية، وذلك ألننا نتعامل مع البشـــر، 
حيث إنه من المهم جًدا إعطاء هذا الجانب اعتبارا خاًصا، وكما قلنا مراًرا 
وتكراًرا إن اإلعام ساح ذو حدين، لذا من المهم جًدا أن نعي جيًدا كيفية 

استغالها االستغال األمثل وفي صالح العمل الرسمي أو الشخصي. 
من خال متابعاتي اليومية لوســـائل التواصل االجتماعي بجميع أنواعها، 
وجدت مع األســـف الشـــديد استخدامات سيئة بل ســـيئة جًدا لها من قبل 
الكثيـــر من الشـــخصيات الرســـمية! فعلى ســـبيل المثال نجـــد الكثير منهم 
يقومـــون بنشـــر صـــور وفيديوهـــات ألخبـــار وأنشـــطة ال تمـــت بأيـــة صلة 
لحســـابهم الشـــخصي! إذ إن هذه األنشطة المتداولة وبشـــكل ممل ومبالغ 
ال تخـــص حســـابهم الشـــخصي، ونجـــد أن ذلك ســـيترك تأثيًرا ســـلبًيا على 
صاحـــب الحســـاب الذي ســـيؤخذ عليه موقف ســـلبي، ما قـــد يأتي بنتائج 
عكســـية مع األســـف الشـــديد.. لذا من الضروري أن يدركوا ذلك جيًدا وال 

يقعوا في المحظور.
في اعتقادي الشخصي ان حساب االنستغرام الشخصي على سبيل المثال 
يجـــب أن يقتصـــر علـــى أخبار وأنشـــطة صاحبه فقط وليـــس وظيفته، أي 
عدم الخلط بينهما، فكثير من أعضاء المجالس البلدية والنواب يستغلون 
حســـاباتهم في ســـبيل الدعاية لهم وإلنجازاتهم فحسب. هذا غير معقول 
أو مقبول، المجالس البلدية تملك حســـابات انســـتغرام خاصة بها، إذا من 
األولى أن يكون هناك حســـاب واحد خاص بها لتنشر ما تريد، فهي الجهة 

الرسمية التي يمكن ألي مواطن متابعة أنشطتها وفعالياتها وإنجازاتها. 

أنا ال أشخصن الموضوع، وقد ال يدرك البعض ذلك، ولكنني أرى أنه من  «
الضروري جًدا تنظيم هذه المسألة وذلك للمصلحة العامة، فجميع 

المؤسسات والشركات والبنوك والوزارات تملك حسابات خاصة بها سواء 
كان ذلك على أنستغرام أو تويتر أو غيرها، لكن جميع تلك الحسابات التي 

هي رسمية تكون تحت مسؤولية إدارة معينة وأشخاص معينين من 
قبل جهة العمل حسب ما تراه اإلدارة العليا. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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تقام عند 6 من مساء اليوم )الخميس( 
الملحـــق  مبـــاراة  ذهـــاب  منافســـات 
2019- الرياضـــي  للموســـم  الكـــروي 
2020، وذلـــك حينما يلتقي البســـيتين 
مع البحرين على اســـتاد مدينة خليفة 

الرياضية.
والملحـــق يقـــام مـــن لقاءيـــن )ذهـــاب 
وإياب(، إذ سيقام الذهاب اليوم، فيما 
اإلياب يـــوم اإلثنيـــن المقبـــل الموافق 
26 أكتوبـــر الجـــاري. ويجمـــع الملحـــق 
ثامـــن ترتيـــب دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز )البســـيتين( مع ثالـــث ترتيب 
)البحريـــن(،  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 
والفائـــز في نتيجة اللقاءين ســـيتأهل 
الممتـــاز  بـــن حمـــد  ناصـــر  إلـــى دوري 
2020- المقبـــل  الرياضـــي  للموســـم 
2021، فيمـــا الخاســـر ســـيلعب بدوري 
الدرجـــة الثانيـــة. بالعـــودة إلـــى مباراة 
اليـــوم، يدخل البســـيتين بقيـــادة فنية 
متمثلـــة في المـــدرب التونســـي صابر 
البحريـــن  يقـــود  فيمـــا  عبدالـــاوي، 

المدرب الوطني عدنان إبراهيم.
األمتـــار  فـــي  نجـــا  الـــذي  البســـيتين 
األخيـــرة من الهبوط المباشـــر يســـعى 
إلـــى تفادي العودة إلـــى دوري الدرجة 

لـــن تكـــون ســـهلة  الثانيـــة، والمبـــاراة 
أمـــام جـــاره البحريـــن الســـاعي بقـــوة 
للعودة إلى الـــدوري الممتاز، خصوًصا 
أن البحريـــن كان قريًبـــا مـــن الصعـــود 
المباشـــر، لوال سلســـلة النتائج السلبية 
التـــي تعـــرض لها خال القســـم الثالث 

من منافسات دوري “الثانية”.
الفرصـــة  يتيـــح  آخـــر  لقـــاء  وجـــود 
لمشـــاهدة مباراة متحفظة في مرحلة 
الذهاب، على أن تكشف جميع األوراق 
حاســـًما  ســـيكون  الـــذي  اإليـــاب  فـــي 
للطرفيـــن، علًما أنه في حال اســـتمرار 
التعـــادل بعد لقاء اإلياب، فإنه ســـيتم 
اللجوء مباشرة إلى ركات الترجيح.

وســـيقام اللقاء كالعـــادة بدون حضور 
جماهيري، وســـيكون منقوالً على قناة 

البحرين الرياضية.

البسيتين أمام البحرين في ذهاب الملحق
أحمد مهدي

الخميس 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع األول 1442 - العدد 4391

الرياضيــة للحركــة  الــوزراء  رئيــس  ســمو  بدعــم  نــوه 

سلمان بن إبراهيم يهنئ األهلي

ثّمن معالي الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة األمين العام للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة الدعــم المتواصــل مــن لــدن صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر 
للحركــة الرياضيــة فــي المملكــة منوهــًا برعاية ســموه لــكأس خليفة بن 
سلمان لكرة السلة بما تمثله من ترجمة واضحة لحرص سموه على دفع 

مسيرة الرياضة البحرينية نحو التقدم واإلزدهار.

 وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه إلى 
مجلس إدارة النادي األهلي وكافة 
بلقـــب  الفـــوز  بمناســـبة  منتســـبيه 
كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة 
للموســـم الرياضي الحالي مشـــيدًا 

بالجهـــود الكبيرة التـــي بذلها العبو 
الفريـــق في المباراة النهائية والتي 
أســـفرت عـــن تحقيـــق هـــذا اللقـــب 
الغالي مؤكدا على الدور الذي بذله 
الجهـــازان الفنـــي واإلداري للنـــادي 
فـــي تهيئـــة الاعبيـــن لتحقيق هذا 

االنجاز المتميز.
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وثمـــن   

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة األداء 
الذي ظهر عليه فريق نادي المنامة 
مشـــيدًا  النهائيـــة  المبـــاراة  فـــي 
قدمـــه  الـــذي  الراقـــي  بالمســـتوى 
الفريـــق فـــي المســـابقة متمنيـــًا لـــه 
التوفيـــق والنجاح في المســـابقات 

المقبلة.
 وأشـــاد الشيخ ســـلمان بن ابراهيم 
آل خليفة بجهود االتحاد البحريني 
لكـــرة الســـلة فـــي تنظيـــم المبـــاراة 
وإخراجهـــا  للمســـابقة  النهائيـــة 
بالصـــورة الطيبة التي تليق باســـم 

هذا الحدث الرياضي الكبير.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

سلمان بن إبراهيم

بحث التعاون مع الجمعية البحرينية للطب الرياضي
استقبل رئيس االتحاد البحريني للدراجات البحرينية 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس الجمعيـــة 
البحرينيـــة للطـــب الرياضي والعلـــوم الرياضية جمال 
صالح بحضور عبـــدهللا الجودر األمين العام للجمعية 
ونور جناحي رئيســـة لجنة العاقات العامة ود.ســـارة 

فاروق عضو لجنة العاقات العامة. 
ورحب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بوفد الجمعية 
وأكـــد أهمية دور الجمعيـــة البحرينية للطب الرياضي 
والعلـــوم الرياضيـــة فـــي دعـــم مســـيرة الرياضـــة فـــي 
البحريـــن بصورة عامـــة و رياضة الدراجـــات الهوائية 
تحديدا من أجل النهوض بالحركة الرياضية و ضمان 
ســـامة الرياضيين. ونظـــرا لزيادة الثقافـــة الرياضية 
في مجتمعنا، فقد أصبح توفير بيئة آمنة للناس أثناء 

التمرين من الشروط األساسية.
و مـــن جهته عبر جمال صالح عـــن  القضايا التي ترى 
الجمعيـــة أن يســـلط  الضوء عليهـــا والتي ظهرت في 
الســـاحة العامـــة مؤخـــرا وهـــي إصابـــات الدراجـــات 
الهوائية على طرق البحرين، حيث أصبحت الحوادث 
راكبـــي  أو  المنفرديـــن  الدراجـــات  لراكبـــي  األخيـــرة 
الدراجات الجماعية على الطرق مصدر قلق للجميع. 

للطـــب  البحرينيـــة  الجمعيـــة  دور  ان  جمـــال  وأردف 
الرياضـــي والعلـــوم الرياضية يأتي بصفتهـــا المدافعة 
ممارســـة  إلـــى  والداعيـــة  الرياضييـــن  ســـامة  عـــن 
الرياضة فـــي بيئة آمنة وذلك عن طريق التواصل مع 
االتحـــادات الرياضية ذات الصلـــة واألندية الرياضية 
والهيئات والمؤسســـات الرياضية المختلفة ووســـائل 
اإلعـــام لمعالجة هذه القضيـــة. و خال اللقاء قدمت 
الجمعية مجموعة من اإلحصائيات المرورية المتعلقة 
بحوادث الدراجين على الطرق خال التســـع ســـنوات 

الماضية توثق ٦١٢ حادث و ٤٧ من الوفيات.

الرياضـــي  للطـــب  البحرينيـــة  الجمعيـــة  واقترحـــت 
والعلـــوم الرياضية خطـــة عمل تحقق الســـامة أثناء 
ركـــوب الدراجـــات و تشـــمل الخطـــه التالـــي: تحديث 
الجهـــات  مـــن  الدراجـــات  حـــوادث  بيانـــات  قاعـــدة 
المعنيـــة مثل وزارة الداخليـــة، واإلدارة العامة للمرور 
والمستشفيات العامة والخاصة من أجل حصر أعداد 
الحوادث وتقدير تكلفتها البشرية والصحية والمالية، 
عقـــد لقاء مع الهيئات الرياضيـــة ذات الصلة للتعريف 
برؤيـــة الجمعية البحرينيـــة للطب الرياضـــي والعلوم 
الرياضيـــة ورســـالتها، عقـــد لقاء مـــع أعضـــاء اإلتحاد 
البحرينـــي للدراجات ومجموعـــات الدراجين األخرى 
للتعريف بالحملة،  تسليط الضوء على معاناة ضحايا 
حـــوادث الدراجـــات و التعـــرف على تجاربهـــم، تنفيذ 
حملـــة علميـــة مدعومة باألدلـــة والبيانـــات الصحيحة 
لدعـــم و توعيـــة مجتمـــع الدراجين فـــي البحرين، كما 
تطرق الجانبان لبحث أهمية التدريب السليم و اآلمن 
للدراجين والرياضيين عموما و ضرورة أن تكون على 
أيدي المدربين المؤهلين و المتخصصين في مختلف 
مجـــاالت تحســـين األداء من خال التغذية الســـليمة 
الراجعـــة وإعـــداد الاعبيـــن مـــن النواحـــي الجســـدية 

والنفسية وتوعيتهم بمخاطر تناول المنشطات.

جانب من اللقاء

واصـــل النـــادي األهلـــي إبـــرام الصفقـــات 
مســـتوى  علـــى  األخـــرى  تلـــو  الواحـــدة 
الاعبيـــن واألطقـــم الفنيـــة بتعاقـــده مـــع 
بوحاجيـــه  عبدالعزيـــز  الحـــراس  مـــدرب 
استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2020 
– 2021. ووقـــع األهلي رســـميا مع مدرب 
الحراس بوحاجيه بحضور رئيس النادي 
خالـــد كانو وعضو مجلـــس اإلدارة رئيس 

جهاز كرة القدم محمد جمعة بشير.
وعلـــى مســـتوى الاعبيـــن جـــدد األهلـــي 
تعاقـــده مع الاعب باقـــر العصفور ليبقى 
فـــي صفـــوف “النســـور” ويمثـــل الفريـــق 
بدوري ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة القدم 

الموسم المقبل.
وكان األهلـــي أعلن قبل أيـــام عن تعاقده 
بتوصيـــة  غالـــب  عيســـى  الاعـــب  مـــع 
مـــن الجهـــاز الفنـــي واإلداري لجهـــاز كـــرة 

القدم، كما تعاقد مع المحترف الســـنغالي 
“ممـــادو”، وقبـــل ذلـــك اســـتعاد خدمـــات 
العبـــه جمـــال راشـــد الـــذي مثـــل المحرق 
فـــي الموســـم المنصـــرم. ويســـعى األهلي 
مـــن وراء تلـــك الصفقـــات لتعزيز صفوف 
الفريـــق واســـتعادة أمجاد النســـور بعدما 

حقق المركز الســـابع هذا الموســـم وأفلت 
مـــن الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث 
يبذل رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجنـــة الفنيـــة دورا كبيـــرا فـــي 
سبيل االرتقاء بالفريق وتطعيمه بأفضل 

العناصر من الاعبين واألجهزة الفنية.

بوحاجيه يوقع مع األهلي رسميا

اســتكماال لمسلســل صفقاتــه مــع الالعبيــن والمدربين
األهلي يتعاقد مع مدرب الحراس بوحاجيه

فاز الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
الطائرة بعضويـــة المكتب التنفيذي 
الطائـــرة  للكـــرة  اآلســـيوي  لاتحـــاد 
وذلـــك فـــي انتخابـــات منطقة غرب 
آســـيا التي جرت مساء األربعاء 21 
أكتوبـــر 2020 عبـــر تقنيـــة االتصال 

المرئي.
وحصـــل الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفة على ثقـــة الجمعية العمومية 
ليتولـــى عضويـــة االتحاد اآلســـيوي 
ألول مرة وهو ما يعد مكســـبا للكرة 
الطائـــرة البحرينيـــة وتأكيـــد جديـــد 
على ما يتمتع بـــه من كفاءة وخبرة 
وســـمعة طيبة على الصعيـــد القاري 

والدولي.
ويعـــد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 

خليفة أحـــد أبرز الشـــخصيات على 
مســـتوى لعبة الكـــرة الطائـــرة عربيا 
وقاريا وهو رئيـــس االتحاد العربي، 
وحقـــق االتحـــاد فـــي عهـــده طفـــرة 

كبيرة وغير مسبوقة، ويعتبر دخوله 
االتحاد القاري مكســـبا جديدا للكرة 
الطائرة اآلســـيوية لمـــا يتمتع به من 
عاقـــات وطيـــدة وخبرات واســـعة 
ســـاهمت فـــي تطويـــر اللعبـــة محليا 

وخليجيا وعربيا.
كما فازت ســـلطنة عمـــان بمقعد في 
عضويـــة المكتب التنفيـــذي إثر فوز 
رئيـــس االتحاد العماني الشـــيخ بدر 
الـــرواس، كما فـــازت الكويت بمقعد 
آخر إثر فوز عبدالعزيز البالول، فيما 
فـــاز القطري علي بن غانـــم الكواري 
للكـــرة  القطـــري  االتحـــاد  رئيـــس 
رئيســـا  ليصبـــح  بالتزكيـــة  الطائـــرة 
لمنطقة غرب آســـيا وتمثيل االتحاد 
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي 

لاتحاد الدولي.

علي بن محمد

وخبرتــه لكفاءتــه  وتجســيد  للعبــة  جديــد  إنجــاز 
علي بن محمد يفوز بعضوية “آسيوي الطائرة”

حسن عليسبورت

اتحاد الدراجات الهوائية أعلن مستشفى اإلرسالية األميركية 
عـــن تأجيـــل بطولـــة آيلند كاســـيك 
الثالثـــة والعشـــرين الســـنوية التـــي 
كان مـــن المقـــرر إقامتها في نوفمبر 
المقبل، وذلـــك تحت رعاية صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة فـــي ملعب الغولـــف الخاص 

بجالته بقصر الصافرية.
وأكـــد المستشـــفى علـــى أن البطولة 
الربـــع  فـــي  إقامتهـــا  المتوقـــع  مـــن 
األول من العام 2021، بعد تســـجيل 
انخفـــاض أكبـــر في عـــدد اإلصابات 
مملكـــة  فـــي  كورونـــا  بفايـــروس 

البحرين.
وصرح الرئيس التنفيذي لمستشفى 
الدكتـــور  األميركيـــة،  اإلرســـالية 
جـــورج شـــيريان “كنـــا نأمـــل إقامـــة 
تلـــك البطولة في ظل انحســـار أكبر 
للمـــرض بحلـــول نوفمبـــر المقبل، إال 
أن التأثيـــر المســـتمر للوبـــاء دفعنـــا 

لتأجيلهـــا مـــن أجـــل التقليـــل من أي 
صحـــة  علـــى  مســـتقبلية  تأثيـــرات 

المجتمع والاعبين”.
وأضاف د.شـــيريان “أثر الوباء على 
مجموعة كبيرة من األفراد وخسارة 
فـــي األرواح خـــال العـــام الجـــاري، 
نحـــن فـــي طليعـــة جهـــود االحتواء 
هـــذه جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع الفريـــق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كرونـــا 
والقيادة الرشيدة لمملكة البحرين”.

بـــن حمـــد  يتقـــدم الشـــيخ خالـــد 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
للدراجـــات  البحرينـــي  االتحـــاد 
عـــن  ونيابـــة  باســـمه  الهوائيـــة 
اإلدارة  مجلـــس  فـــي  إخوانـــه 
رياضـــة  منتســـبي  وجميـــع 
الدراجـــات الهوائيـــة فـــي مملكـــة 
التهانـــي  بخالـــص  البحريـــن 
والتبريك إلى ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة، وذلك بمناسبة 
مكاريـــن  البحريـــن  فريـــق  فـــوز 
للدراجات الهوائية بالمركز األول 
فـــي “ســـباق ســـان دانييلـــي ديل 
فريولي” في إيطاليـــا عبر الدراج 
الـــذي  تراتنيـــك”  “يـــان  المتألـــق 
قطع مسافة الســـباق البالغة 229 

كيلومتًرا في زمن 6:04.36 ساعة 
وذلك ضمـــن الجولـــة 16 لطواف 
“جيـــرود إيطاليـــا 2020”، إضافة 
إلـــى حصول دراج فريق البحرين 
مكارين “أنريكـــو باتاغلين” على 
المركـــز الثالث في الســـباق بفارق 
زمنـــي 1.14 دقيقة خلف صاحب 
المركـــز الثانـــي البريطانـــي “بيـــن 
أوكونـــور” دراج فريق “إن تي تي 

برو سايكلنغ”.

ــادي مــديــنــة عــيــســى 3  ــ حــســم ن
صفقات محلية تدعيًما لصفوف 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
خال الموسم الرياضي الجديد 

.2021 - 2020
عيسى  مدينة  نــادي  وسيتعاقد 
ســعــد،  داوود  الـــاعـــبـــيـــن:  ــع  مــ
البناي.  ومحمود  الزايد  عبدهللا 
الاعبين  مــع  الــتــعــاقــد  ويــعــتــبــر 
ــزايــد  ال وعـــبـــدهللا  ســعــد  داوود 
الدفاع  خــط  تعزيز  إطــار  ضمن 
بمنافسات  الفريق  صفوف  في 

الثانية،  الــدرجــة  دوري 
مــن  ــران  ــبـ ــتـ ــعـ يـ إذ 

العــبــي الــخــبــرة 
الـــــــــلـــــــــذيـــــــــن 
ــان  ــدمــ ــ ــق ــ ــي ســ
اإلضـــــــــــافـــــــــــة 

ــمـــدرب  ــوة لــتــشــكــيــلــة الـ ــرجـ ــمـ الـ
الذي  السعدون  عيسى  الوطني 
سيقود الفريق بدًءا من الموسم 
مع  التعاقد  يــأتــي  كما  الــجــديــد، 
مــحــمــود الــبــنــاء تـــعـــزيـــًزا لخط 

الهجوم.
ــادي مــديــنــة عيسى  ــ ن ويــســتــعــد 
كبيرة،  بــآمــال  الــجــديــد  للموسم 
ــا بـــعـــد اقـــتـــرابـــه هـــذا  ــوًصـ ــصـ خـ
فارق  لوال  الصعود،  من  الموسم 
ــب فــي  الـــمـــواجـــهـــات الــــــذي صــ
ثانًيا  حــل  الــذي  البديع  مصلحة 
وصعد مباشرة إلى دوري 
ناصر بن حمد الممتاز، 
والــبــحــريــن الــذي 
حـــــــــل ثـــــالـــــًثـــــا 
وســـــيـــــلـــــعـــــب 
الملحق  مباراة 

أمام البسيتين.

رئيس اتحاد الدراجات يهنئ ناصر بن حمدتأجيل بطولة آيلند كالسيك 3 صفقات محلية لكرة مدينة عيسى

خالد بن حمدشيريان

أحمد مهدي

سبورت



األهلي في العالي بكأس خليفة بن سلمان الغالي

أســدل الســتار على الموســم الرياضي 2020/ 2019 مساء الثالثاء 
بنهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، والذي ظفر بلقبه فريق 

األهلي على حساب نظيره المنامة بجدارة واستحقاق.

وملـــيء  طويـــل  موســـم 
بالمفاجـــآت، والـــذي لـــم يكـــن بــــ 
“البـــال وال علـــى الخاطـــر”، بدًءا 
من توقف المنافســـات ألكثر من 
6 أشـــهر بســـبب وبـــاء كورونـــا؛ 
الجماهيـــر  غيـــّب  الـــذي  األمـــر 

“فاكهـــة المدرجـــات” عن حضور 
ثـــم تحديـــد موعـــد  المباريـــات، 
العـــودة ليتم تأجيلها مرة أخرى، 
وبعدهـــا يتـــم إعالن االســـتئناف 
بمربع الـــدوري ومســـابقة “أغلى 
المربـــع  إلغـــاء  مـــع  الكـــؤوس” 

األهلـــي  بلـــغ  أن  إلـــى  الفضـــي، 
نهائيي الدوري والكأس ويحصد 
اللقبين في موسم استثنائي بما 

للكلمة من معنى.
المبـــاراة النهائيـــة األخيـــرة، قـــد 
تكـــون أوفـــت بوعدهـــا باإلثـــارة 
والندية التي صاحبت مجرياتها 
على مدى األشواط األربعة، رغم 
كثرة االلتحامات واالحتجاجات 
التي شـــهدتها من ِقبل الطرفين، 
أن  يجـــب  كمـــا  انتهـــت  أنهـــا  إال 

تنتهي بتقارب النتيجة على أقل 
تقديـــر، إذا مـــا ذكرنـــا أن األداء 
كان متقلبـــا بينهمـــا علـــى مـــدى 
األشـــواط األربعـــة رغـــم وجـــود 

أفضلية نسبية لكتيبة األصفر.
“البالد ســـبورت” يســـلط الضوء 
فيما يلي علـــى أبرز ما جرى في 
النهائـــي، فضـــال عن إبـــراز نجوم 
تألقـــت  التـــي  المواجهـــة  هـــذه 
وكانـــت مؤثـــرة وذلـــك بحســـب 

اإلحصاءات.

دون شك، أن النجاح الذي حققه فريق األهلي بهذا الموسم الرياضي وحصد 
لقبين منذ ســنوات طويلة، له عوامل كثيرة، البد من ذكرها واإلشــادة بها، 

وهي درس لألندية األخرى التي تفكر بصعود منصات التتويج.

فريق األهلـــي لم تتغير هويته كثيًرا 
في الســـنوات الســـابقة عما هو عليه 
اآلن مقارنـــة بالفـــرق األخـــرى التـــي 
مازالت “تشتري” من يؤهلها لتحقيق 
األلقـــاب، بدليل أن أعمدته الرئيســـة 
مازالـــت هي نفســـها إذا مـــا ذكرنا أن 
ميثم جميل ومحمد قربان القادمين 
مـــن المنامة، همـــا أهالويان أساًســـا، 
برئاســـة خالـــد  األهلـــي  إدارة  أن  إال 
كانـــو فكرت بحنكـــة تدعيم صفوفها 
بإرجاع الالعبين فقط وهما مكســـب 
للفريق؛ كون قربان قائد فذا واآلخر 
جميل بعطائه، مع انتداب محترفين 

“مجنونين” باألداء والـــروح القتالية 
الكبيرة.

اإلدارة نفســـها تعاقـــدت مـــع مـــدرب 
مغمور وجـــريء واألهم لديه طموح 
وهـــدف يســـعى لتحقيقـــه، أخرج ما 
في جعبته من شـــغف في كرة السلة 
واســـتغل قـــدرات وإمكانـــات العبيه 
الذين يعتبرون رجـــااًل عطًفا على ما 
بذلـــوه وقدمـــوه، والعمـــل الفني كان 
كالمثـــل القائل “اللي تغلـــب به ألعب 
بـــه”، دون إفراط وتفريـــط، وتمكنت 
هـــذه المنظومـــة المتكاملة في نهاية 
المطـــاف مـــن تحقيق ما تم الســـعي 

إليه منذ بداية العمل.
مـــا يؤكـــد حقيقـــة الـــكالم هـــذا، هـــو 

النتيجـــة النهائية لفريـــق األهلي في 
 ،2020 /2019 الســـلة  كـــرة  موســـم 

وقبـــل ذلـــك ثقة المـــدرب أحمد جان 
منـــذ مطلـــع الموســـم حينمـــا صـــرح 

مـــراًرا وتكراًرا بأن الـــدوري والكأس 
أهالوي!

عوامل النجاح.. حنكة إدارية وجرأة فنية.. ورجال

خالد كانوالمدرب أحمد جان

الربـــع األول شـــهد ســـيطرة للقميـــص 
األصفر بفضل الدفاع القوي الذي حد 
من خطـــورة خصمـــه بدرجـــة كبيرة، 
وفـــي الهجـــوم كان فتـــاًكا بالثالثيات 
ونقـــاط تحت الحلـــق ليحـــدث فارًقا 
من النقاط، إال أن ذلك تغير تماًما في 
الربـــع الثانـــي وغاب التركيـــز وكثرت 
األخطاء ليجد الفريق نفســـه متخلًفا 
بفـــارق نقطة بعدما كان متقدًما بـ 16 
نقطة. الربع الثالث شهد صحوة كبيرة 
كمـــا كان فـــي الربـــع األول، من حيث 
الدفـــاع الجاد والمســـتميت والهجوم 
الفعـــال مـــن كافـــة العبيه وتســـجيل 
النقـــاط مـــن مختلف المناطـــق ليعود 
للتقـــدم مجدًدا ويحكـــم قبضته على 
مجريـــات اللقاء مع اقتـــراب المباراة 
من شـــوطها األخير. في الربع األخير 
تمكن الفريق من التسجيل والحفاظ 
على فارق النقاط بقدر اإلمكان، وهو 

األمـــر الذي جعله يســـير إلـــى النهاية 
بشـــكل صحيح ويخرج منتصًرا رغم 
األخطـــاء التي حدثـــت والناتجة عن 
الضغـــوط. هذا لم يكـــن ليتحقق لوال 
العزيمـــة واإلصرار لـــدى الالعبين من 

محلييـــن وأجانـــب بأرضيـــة الميدان، 
ومـــن خلفهـــم مـــدرب “ذكي”، أحســـن 
التعامـــل بتوجيهاتـــه وتغييراتـــه مـــع 
فـــي  وخصوًصـــا  المبـــاراة  مجريـــات 

األوقات التي تتطلب التدخل منه.

تفوق أهالوي على دفاعات المنامة

األصـــفـــر في ســطــــــور

الجيـــدة  البدايـــة  ورغـــم  المنامـــة، 
أظهرهـــا  التـــي  والجديـــة  بالســـرعة 
العبوه بـــاألداء وتســـجيل النقاط، إال 
أنـــه فقد نفســـه بعدها بصـــورة غريبة 
فـــي الجانـــب الدفاعـــي والهجومـــي. 
وفي الربـــع الثاني حقق الفريق عودة 
قوية بفضل حسن التدبير من مدربه 
وتركيـــز  وجديـــة  الفنيـــة  بتغييراتـــه 

العبيه الذين قدموا أداًء رائًعا. 
أمـــا الربـــع الثالـــث، فـــكان هـــو نقطـــة 
التحـــول والذي كلفه خســـارة المباراة 
بدرجـــة كبيرة، وذلـــك لضعف ظهوره 
الفنـــي بدفاعاتـــه وهجومـــه، ليتلقـــى 
فارقـــا كبيـــرا مـــن النقاط. دخـــل الربع 
نفســـه  إرجـــاع  عـــن  يبحـــث  األخيـــر 
بصـــورة  ذلـــك  مـــن  للمبـــاراة وتمكـــن 
كبيـــرة، ولكنـــه لم ينجح فـــي تحقيق 
مســـاعيه، كونه ارتكب أخطاء كثيرة 
جماعية وشخصية واستقبلت شباكه 

الكـــرات دون أن يكون للدفاع أي دور 
في الحد مـــن خطورة خصمه ليخرج 

خاسًرا.
فـــي الوقت الـــذي ذكرنا حســـن تدبير 
مدربـــه أحمد حمزة فـــي الربع الثاني، 
إال أن هنـــاك عالمات تعجب من عدم 

استغالل دكة البدالء بالشكل والوقت 
الصحيـــح مثل حســـين شـــاكر وأحمد 
وإعطائهـــم  أميـــر،  ومحمـــد  ســـلمان 
فـــي  مـــا  لتقديـــم  الكافيـــة  الفرصـــة 
جعبتهم كما حدث لمصطفى حســـين 

الذي كان نقطة إيجابية بدخوله!

لقطة لمدرب ودكة احتياط المنامة

األزرق في ســـــطـــــــور
سبورتسبورت

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم

Sports@albiladpress.com
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براندون ودومينك عريسا “أغلى الكؤوس”
ال يختلف اثنان على أن العبي األهلي براندون ودومينك هما أفضل 

محترفين في الموسم السالوي.

فمنـــذ أن وطـــأت قدمهـــا صالة أم 
الحصم وهما يتربعان على عرش 
المحترفين باألداء والنتيجة التي 
يحققانها على المستوى الجماعي 
والشـــخصي. فهما كانا “عريســـي 
أغلـــى الكـــؤوس” بمـــا قدمـــاه من 
أداء عـــاٍل وراٍق، وســـاهما بشـــكل 
مـــن  زمالئهمـــا  بجانـــب  رئيـــس 

تحقيق الفوز والظفر بالكأس.
دقيقـــة   39 لمـــدة  لعـــب  بـــراون 
وسجل )34 نقطة(، منها ثالثيتان 
مـــن أصل 7، و8 محـــاوالت داخل 
القوس و12 رمية حرة، باإلضافة 
و3  مـــرة   14 لــــ  الكـــرة  اللتقاطـــه 
كرات حاســـمة. أما دومينك لعب 
34 دقيقة وأحرز )26 نقطة(، منها 
5 ثالثيات و5 كرات تحت الحلق، 

اللتقـــاط  ناجحـــة  محـــاوالت  و7 
الكرة وكرتان حاسمتان.

وفي الطرف اآلخر، ظهر محترف 
المنامـــة غرانـــت بصـــورة جيـــدة 
علـــي  اللبنانـــي  بنظيـــره  مقارنـــة 
بنفـــس  لعبـــا  أنهمـــا  رغـــم  حيـــدر 
الدقائـــق، وهـــي 36 دقيقـــة لـــكل 
منهمـــا. غرانت ســـجل )20 نقطة( 
منهـــا 9 محـــاوالت داخـــل القوس 
مـــن أصـــل 14، ولـــه 10 محاوالت 
تمريرتيـــن  مـــع  للكـــرة  التقـــاط 
حاسمتين، أما اللبناني لم يسجل 
إال )12 نقطـــة(، جـــاءت كلهـــا مـــن 
تحـــت الحلق بــــ 6 محـــاوالت من 
أصـــل 14 مـــع وجـــود 5 تمريرات 
دفاعًيـــا  لـــه  وُيحســـب  حاســـمة، 

لقطة لمحترفي األهلي براندون ودومينكالتقاطه الكرة لـ 15 مرة.

خطف العب المنامة حسن نوروز 
األنظـــار مـــن بيـــن العبـــي فريقـــه 
خصوًصا بعد تسجيله )23 نقطة( 
من خـــالل 33 دقيقة لعبها. نوروز 
نجـــح فـــي إحـــراز 4 ثالثيـــات من 
أصـــل 8، و4 كـــرات داخل القوس 
من 6، و3 رميات حرة، مع 5 كرات 

التقاط و4 تمريرات حاسمة. 
ويأتـــي خلفه العـــب األهلي ميثم 
نقطـــة(،   15( بإحـــرازه  جميـــل 
 10 أصـــل  مـــن  ثالثيـــات   3 منهـــا 
محاوالت، وله 10 كرات حاســـمة 
و3 كـــرات التقـــاط. ثـــم مصطفـــى 
حســـين العب المنامـــة )14 نقطة( 
منهـــا ثالثيتـــان مـــن أصـــل 4، و3 
محـــاوالت ناجحة داخـــل القوس 
و6 تمريـــرات حاســـمة مع 4 كرات 
التقـــاط. وبعدهم يأتـــي األهالوي 

نقطـــة(،   12( ســـرحان  هشـــام 
المنامـــي محمد أميـــر )12 نقطة(،  
واألهالوي محمد قربان )9 نقاط( 
والمنامي محمد حســـين “كمبس” 

)8 نقاط(.

حسن نوروز األفضل محلًيا بالنقاط

“البالد سبورت” يرصد المباراة النهائية لـ “أغلى الكؤوس”

األهلي بطل كأس خليفة بن سلمان

سبورت

سبورت

سبورت

لقطة لالعب حسن نوروز
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كشفت مؤخرا نيكول 
كيدمان الفائزة بجائزة 

األوسكار عن أنها 
كانت ترغب في 

الحصول على دور 
آنا سكوت الذي 
قدمته النجمة 

جوليا روبرتس 
في فيلم 

روجر ميشيل 
الكوميدي 

Not�  الرومانسي
ting Hill نوتينغ 

هيل العام 
!1999

200 صورة نادرة ووثائق وقصائد وكلمات ترحيب

كنز وثائقي لتاريخ العالقات البحرينية السعودية

شــهد الوســط األدبــي واإلعالمــي مؤخــرا إقبــاال واســعا علــى قــراءة وتصفــح 
وشــراء كتــاب “آل خليفــة وآل ســعود..الزيارات المتبادلــة” للباحــث واإلعالمي 
عبدالكريــم إســماعيل، حيــث أكد البعض أهمية الكتــاب فيما يتضمنه من صور 
تاريخيــة نــادرة، فيمــا أكد البعــض اآلخر أن المحتــوى الفريــد والمتميز للكتاب 
يوثــق ويــؤرخ محطــات تاريخية مهمة تبرز عمق العالقــات األخوية بين مملكة 
البحرين والسعودية. علما أن للكاتب العديد من اإلصدارات الفريدة والمتميزة 
فــي العديــد من المجاالت، وأبرزها مجــاالت اإلعالم والتوثيق والتراث واألدب 

وغيرها من اإلصدارات الصحفية واإلعالمية.

ما يلفت النظـــر في هذا اإلصدار القيم 
يســـتخدم  أن  علـــى  المؤلـــف  حـــرص 
أفخـــم وأجـــود المواد الطباعية ســـواء 
فـــي أوراقه الداخليـــة أو غالفه الثقيل 
الـــذي يؤكـــد بالشـــك أهميـــة المضمون 
والمحتـــوى، كمـــا حرص الكاتـــب أيضا 
النـــادرة  بالصـــور  الكتـــاب  دعـــم  علـــى 
والفريـــدة، كذلـــك االهتمام بـــأن يكون 
العربيـــة  باللغتيـــن  الكتـــاب  محتـــوى 
واإلنجليزية مما يعزز حجم االستفادة 
مـــن مضمونـــه القيـــم والثـــري والـــذي 
يتنـــاول بيـــن طياتـــه صـــورا تاريخيـــة 
نـــادرة ومحتـــوى فريد ومتميـــز يوثق 
ويـــؤرخ لمحطات تاريخية مهمة تؤكد 
عمـــق العالقـــات األخويـــة بيـــن مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية.  

“البـــالد”  لــــ  كان  اإلصـــدار  هـــذا  عـــن 
هـــذا اللقـــاء مـــع الباحـــث عبدالكريـــم 

إسماعيل: 
 كيف راودتكم فكرة إصدار  «

الكتاب؟  

راودتنـــي فكـــرة إصـــدار هـــذا الكتـــاب 
مملكـــة  بيـــن  يجمـــع  ممـــا  انطالقـــا 
البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية 
مـــن عالقـــات أخوية ومحبـــة متجذرة 
وتاريـــخ طويـــل من الروابـــط وصالت 
القربـــى والنســـب، وهو ما تجســـد في 
الزيارات المتبادلـــة التي قام بها حكام 
وملـــوك وأمـــراء آل خليفة وآل ســـعود 
بيـــن العائلتيـــن الكريمتيـــن الســـعودية 
البلديـــن  لـــكال  األولـــى  األيـــام  منـــذ 

الشـــقيقين، ومـــا بيـــن دفتـــي الكتـــاب 
توثيـــق نادر ومتميـــز مصحوبا بالصور 
والتعليقـــات لتاريخ وتطـــور العالقات 
بيـــن البلدين الشـــقيقين، ورصد خاص 
وفريـــد ألبـــرز اللحظـــات والمناســـبات 
المهمـــة التـــي كان لكل منها مؤشـــراتها 
وإسهاماتها في ترسيخ هذه العالقات، 
وبلوغهـــا هـــذا المســـتوى المتميز الذي 

وصلت إليه اآلن.
  كيـــف تـــرى دعـــم البحريـــن للحـــراك 

األدبي؟ 

نحـــن في البحرين نســـعد دائما بالدعم 
الالمحـــدود مـــن لـــدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى للحراك 
الثقافـــي واألدبـــي بالبحريـــن، وحرص 
جاللتـــه المســـتمر لنـــا نحـــن الباحثيـــن 
منـــاخ  توفيـــر  علـــى  واإلعالمييـــن 
الحريات واإلبداع األدبي والفكري بما 
يعزز مكانـــة الحركة البحثية والفكرية 
بمملكتنـــا الغالية، وهو ما شـــكل حافزا 
علـــى  والعمـــل  لإلعـــداد  لنـــا  أساســـيا 

الكتاب. 

عالَم أيضا يحتوى الكتاب؟  «

يضـــم الكتـــاب أكثـــر مـــن 200 صـــورة 
تـــروي تفاصيـــل فريـــدة لواقـــع الحياة 
فـــي تلك الفتـــرات الذهبية مـــن تاريخ 
المملكتيـــن، وكذلـــك عـــددا مـــن الصور 
والوثائـــق التاريخيـــة مـــن بينهـــا صور 
وكلمـــات  وقصائـــد  ووثائـــق  نـــادرة 
ترحيب تنشر ألول مرة في حجم كبير 
وطباعة بجودة عالية وورق من النوع 

الفاخر السميك والتجليد المتين. 
 صدر الكتاب باللغتين العربية  «

واإلنجليزية، فما السبب؟

فـــي  نوعـــه  مـــن  الكتـــاب األول  يعـــد   
طباعته باللغتين العربية واإلنجليزية، 
وجاء ذلـــك انطالقا مـــن الحرص على 
والقـــراءة  االطـــالع  شـــرائح  توســـعة 
لمضمونه القيم والثري لدى فئات أكبر 
من الجمهور، خصوصـــا وأن ما يحمله 
الكتاب من بين دفتيه يعد توثيقا نادرا 
ومتميـــزا مصحوبا بالصور والتعليقات 
لتاريـــخ وتطور العالقات بيـــن البلدين 
منـــذ األيـــام األولى فـــي عهـــد المغفور 
له صاحب العظمة الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة حاكـــم البحرين طيب 
هللا ثـــراه – ، والمغفـــور له جاللة الملك 
عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود 
ملك مملكة العربية الســـعودية - طيب 
هللا ثـــراه. وقريبا ســـيتوفر الكتاب في 

المملكة العربية السعودية.

قالت الفنانة البحرينية هيفاء حسين إنها تبحث بدأب عن نص درامي  «
إلنتاجه، بمعية زوجها الفنان اإلماراتي حبيب غلوم، مشيرة إلى أزمة 

نصوص حقيقية يكابدها الوسط الفني الخليجي في الوقت الراهن، حيث 
تنهمك حاليا بقراءة عدد من األعمال التي ُعرضت عليها، ولكنها لم تبِد 

إلى اآلن رفضها أو قبولها للشروع في أي من تلك األعمال.

وألمحت حسين  «
للراي الكويتية إلى 
أن هناك شحا في 

النصوص الثرية، 
وبأنها لم تجد نصا 
يستفزها كممثلة؛ 

لكي تخوض من 
خالله السباق 
الدرامي لشهر 
رمضان العام 

المقبل، مردفة: “ال 
يزال البحث جاريا 

عن مسلسل يوازي 
بجودته األعمال 
التي تولى زوجي 

مهمة إنتاجها في 
السنوات الماضية، 
وهي )لو أني أعرف 
خاتمتي( و)خيانة 

وطن( و)الشهد 
المر(، التي حققت 

نجاحا منقطع 
النظير، إبان عرضها على الشاشة الصغيرة”. وكانت هيفاء حسين قد شاركت 

خالل الموسم الدرامي الماضي في بطولة المسلسل التراثي “الشهد المر“.

عبدالكريم إسماعيل

هيفاء حسين تبحث عن نص درامي

أسامة الماجد

ــي مــوعــده ــمــهــرجــان ف ــوت الــثــقــافــة وإقـــامـــة ال ــال صـ ــص ــا زاد إلي ــرارنـ ــي: إصـ الــشــيــخــة مـ

“البحرين الدولي للموسيقى” ينطلق بحضور الجمهور عبر السيارات

ينطلق اليوم الخميس مهرجان البحرين الدولي للموســيقى في نســخته التاســعة والعشــرين، 
إذ تنظمــه هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار حتى يوم 31 أكتوبــر الجاري بجانــب متحف موقع 
قلعة البحرين ويحضره الجمهور مباشرة عبر السيارات. وسيكون االنطالق مع حفل الفنانة 

العالمية عبير نعمة بعنوان “موسيقى العالم إلى دلمون” في تمام الساعة 8 مساًء.

وبهـــذه المناســـبة، صرحـــت رئيســـة هيئـــة البحرين 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار  للثقافـــة 
خليفـــة “كما في كل عـــام، نحتفي في شـــهر أكتوبر 
بالموســـيقى كلغـــة عالميـــة للحـــوار والتواصـــل مـــع 
الشـــعوب الثقافات األخرى، وعبر مهرجان البحرين 
التاســـع  عامـــه  يكمـــل  الـــذي  للموســـيقى  الدولـــي 
والعشـــرين، نؤكد على استدامة مواسمنا وبرامجنا 
الثقافيـــة حتـــى فـــي أصعـــب األوقـــات”، وأردفـــت 
“المهرجان يأتي هذه الســـنة في ظروف اســـتثنائية 
ومغايرة سببتها أزمة تفشي فيروس كورونا، ورغم 
ذلـــك زاد إصرارنـــا علـــى أن يقـــام هذا الموســـم في 
موعـــده وبذلنا جهوًدا كبيرة من أجل إيصال صوت 

الثقافة إلى جمهورنا في كل مكان “.
وحـــول اختيـــار موقـــع مهرجـــان البحريـــن الدولـــي 
للموســـيقى التاســـع والعشـــرين، أوضحت أن إقامة 
المهرجان بالقرب من موقع قلعة البحرين المسجل 
لمنظمـــة  العالمـــي  اإلنســـاني  التـــراث  قائمـــة  علـــى 
اليونيســـكو يعكس التناغم والتالقـــي الحضاري ما 
بيـــن شـــعوب وثقافـــات مختلفـــة في مـــكان واحد، 
مؤكـــدة التـــزام هيئـــة الثقافـــة بكافـــة اإلجـــراءات 
جمهـــور  حضـــور  أثنـــاء  واالحترازيـــة  الوقائيـــة 

المهرجان للحفالت مباشرة عبر السيارات.
وتوجهـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة 
بجزيـــل الشـــكر إلى كل من ســـاهم إنجـــاح مهرجان 
البحريـــن الدولـــي للموســـيقى هذا العـــام من جهات 
عامـــة وخاصـــة والدعـــم الدائم لســـفارة الجمهورية 
المصريـــة لـــدى مملكـــة البحرين، وشـــكرت موظفي 
وكوادر هيئـــة الثقافة، مؤكدة أن المنجز اإلنســـاني 
يصنعـــه الجهد الجماعي والتعاون المشـــترك ما بين 

الجميع.
ويلقـــي المهرجان في أيامه الضوء على توليفة من 
األنماط الموســـيقية والغنائية التـــي تتراوح ما بين 
الفنون الشـــعبية، الغناء الشـــرقي، األنغـــام الالتينية 
وموسيقى الجاز. ويتضمن المهرجان مجموعة من 
ورش العمـــل الموســـيقية اإلبداعيـــة يقدمهـــا معهد 
البحرين للموســـيقى ويســـتضيفها مســـرح البحرين 

الوطني ما بين 25 و28 أكتوبر.
وتســـعى هيئة الثقافة لتقديـــم تجربة مغايرة لرّواد 
الحـــراك الثقافـــي فـــي البحريـــن مـــع وضـــع ســـالمة 

الجميـــع علـــى رأس األولويات، مع ضـــرورة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا. وســـيتمكن الجمهور 
من مشـــاهدة حفـــالت المهرجان التي تقام الســـاعة 
8 مســـاًء من السيارات فقط، على أن يتم االستماع 
مـــن مذيـــاع الســـيارة علـــى التـــردد اإلذاعـــي )98.4 
FM(، وســـيكون علـــى الحاضريـــن االلتزام بمســـافة 
وعـــدم  المنّظميـــن،  قبـــل  مـــن  المحـــددة  الســـيارة 
النزول من الســـيارة ألي ســـبب كان وارتداء الكمام 
داخـــل الســـيارة في حال الحاجـــة للتحدث مع أحد 
المنظميـــن، وأال يتجـــاوز عـــدد األشـــخاص داخـــل 
الســـيارة 4 أشـــخاص. وتدعـــو الهيئـــة الحضور إلى 
عـــدم التجمع بعد الحفـــالت والتعاون مع المنظمين 
فـــي تســـيير حركـــة ســـير الســـيارات أثنـــاء دخـــول 
منطقـــة الحفـــالت واتبـــاع التعليمات واإلرشـــادات 

أثناء الخروج منها. وســـيتم بث الحفالت مباشـــرة 
على الموجـــة اإلذاعية )FM 98.4( وعلى قناة هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار على موقـــع يوتيوب على 
)CultureBah(، كمـــا ســـيتم تســـجيلها وبثهـــا الحًقا 

على شاشة تلفزيون البحرين.
وأثنـــاء حفلهـــا االفتتاحي يوم 22 أكتوبر، ســـتقّدم 
الفنانـــة اللبنانيـــة العالمية عبير نعمـــة مقاطع تحمل 
التاريـــخ  والتـــراث وروح  والحكايـــات  الموســـيقى 

العريق للعالم بأسره.
أما يـــوم 23 أكتوبر فتغنـــي الفنانـــة اللبنانية باميال 
اإلنجليزيـــة،  العربيـــة،  هـــي  لغـــات  بســـبع  فرحـــات 
الفرنسية، اإلسبانية، اإليطالية، األرمنية والتركية. 
ومـــن فرنســـا يأتـــي الفنـــان ماريو ريس مـــن مدينة 
آل فـــي الجنوب الفرنســـي ليقـــّدم إبداعاته يوم 24 
أكتوبـــر  ويـــوم 27 أكتوبـــر، ســـيكون محبـــو الفنون 

الشعبية على موعد مع حفل فرقة محمد بن فارس 
لفـــن الصـــوت الخليجي التي ســـتقدم مجموعة من 

اإلبداعات البحرينية الغنائية 
أمـــا يـــوم 28 أكتوبـــر فســـيتم االحتفاء بموســـيقى 
الجـــاز مـــع فرقـــة “ذا ساســـبيندرز” برفقـــة عـــازف 
الساكسفون عبدهللا حاجي، ومن الجاز إلى البوب، 
يأتي المغني التركي الشـــهير بارباروس بويوكاكان 
ليقدم حفله يوم 30 أكتوبر، ويمتع الجمهور بأغاني 
تمزج ما بين مختلف اإلبداعات الموسيقية العالمية 
وباللغات العربية واإلسبانية والبرتغالية والتركية.

وأخيًرا، يختتم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 
برنامجـــه يـــوم 31 أكتوبـــر مـــع حفل الفنانـــة رحاب 
مطاوع برفقة فرقة البحرين للموسيقى، الذي يقام 

بالتعاون مع السفارة المصرية لدى البحرين 
وفيمـــا يتعلق بورش العمل الموســـيقية، فســـيكون 

علـــى الجمهـــور التســـجيل في الـــورش مســـبًقا عبر 
www.cul� )موقـــع هيئـــة الثقافـــة علـــى اإلنترنـــت 
ture.gov.bh(، إذ تقـــام الورش في المســـرح المرن 
بمســـرح البحرين الوطني الساعة 6 مساًء. وتنطلق 
الـــورش يـــوم 25 أكتوبـــر مـــع ورشـــة عمـــل األنواع 
الموســـيقية والتأليف، فيما تقام ورشـــة عمل حول 
دور الموسيقى في المجتمع يوم 26 أكتوبر. وتقام 
ورشـــة عمـــل “مقدمة فـــي اآلالت الموســـيقية” يوم 
27 أكتوبر، فيما ســـيكون ختـــام برنامج الورش مع 

ورشة العزف االرتجالي يوم 28 أكتوبر.
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القاهرة السينمائي يستضيف جوائز النقاد العرب لألفالم األوروبية

يســـتضيف مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، النسخة الثانية من جوائز النقاد 
العرب لألفالم األوروبية، ضمن فعاليات 
دورتـــه الـ 42 التي تقام في الفترة من 2 

إلى 10 ديسمبر المقبل.
مركـــز  بيـــن  بشـــراكة  المبـــادرة  وتقـــام 
)ترويـــج  ومنظمـــة  العربيـــة  الســـينما 
 European Film  - الســـينما األوروبيـــة
Promotion(، التـــي تجمع 37 مؤسســـة 
مـــن 37 دولة أوروبيـــة، كل واحدة منها 
تمثـــل صناعتهـــا الوطنيـــة فـــي الخارج، 
حيث يختار النقاد المشاركين في لجنة 
التحكيـــم قائمـــة قصيـــرة مـــن األفـــالم 
قبـــل  قريبـــا،  تعلـــن  ســـوف  األوروبيـــة 
اإلعـــالن عن الفيلم الفائـــز في احتفالية 

خاصة على هامش مهرجان القاهرة.
ويقول محمد حفظي رئيس المهرجان: 
اســـتضفنا  الماضـــي  العـــام  دورة  “فـــي 
النقـــاد  جوائـــز  مـــن  األولـــى  النســـخة 
وعرضنـــا  األوروبيـــة  لألفـــالم  العـــرب 
اثنيـــن مـــن األفـــالم المرشـــحة للجوائز. 

هـــذا العام يســـعدنا اســـتضافة النســـخة 
الثانيـــة، إليماننـــا بأهميـــة الـــدور الـــذي 
تلعبـــه الجوائز في لفت أنظـــار الجمهور 
وأفضـــل  ألهـــم  والعربـــي  المصـــري 

اإلنتاجات األوروبية”.
من جانبهـــا، تقول ســـونيا هاينن المدير 
European Film Promo�  اإلداري فـــي
tion : “يســـعدنا أن يســـتمر هذا التعاون 
الناجـــح في ظـــل هـــذه الســـنة الصعبة. 
للعام الثاني يشـــاهد مجموعـــة من أبرز 
النقاد العرب األفالم األوروبية، ليحصل 
أفضـــل فيلم على الجائـــزة في مهرجان 

القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي، وهـــو مـــا 
ألفالمنـــا  الترويـــج  فـــي  أكثـــر  يســـاعد 

األوروبية في العالم العربي”.
ويضيـــف ماهـــر ديـــاب وعـــالء كركوتي 
الشـــريكان المؤسسان في مركز السينما 
التـــي  الصعوبـــات  كل  “رغـــم  العربيـــة: 
العـــام،  هـــذا  الســـينما  صناعـــة  تواجـــه 
فواجبنا االســـتمرار في تنظيم األنشطة 
الرئيســـة للســـينما، خاصـــًة مـــع جوائـــز 
النقـــاد العـــرب لألفـــالم األوروبيـــة التي 
تعتبـــر هـــي األولى مـــن نوعها. ســـعداء 
الثانيـــة  نســـختها  بإقامـــة  وفخـــورون 

بالتعـــاون مـــع EFP ومهرجـــان القاهـــرة 
السينمائي الدولي”.

تســـتهدف جوائـــز النقاد العـــرب لألفالم 
األوروبيـــة الترويـــج للســـينما األوروبية 
انتبـــاه  وجـــذب  العربـــي،  العالـــم  فـــي 
ـــاع القـــرار فـــي صناعة  الموزعيـــن وُصنَّ
األوروبيـــة  لألفـــالم  العربيـــة  الســـينما 
المميـــزة، هـــذا باإلضافـــة إلـــى تســـليط 
البارزيـــن  العـــرب  النقـــاد  علـــى  الضـــوء 
ودورهم البارز في الكشـــف عن وجهات 
نظـــر مختلفـــة وفي تبـــادل الخصوصية 

الثقافية بين المجتمعات.
وبالتزامـــن مع تولي الناقدة عال الشـــيخ 
العـــرب  النقـــاد  جوائـــز  مديـــر  منصـــب 
لألفـــالم األوروبيـــة، وصل عـــدد أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم إلـــى 56 ناقـــدا مـــن 14 
دولة عربية، وذلك بعد انضمام 14 ناقدا 
جديـــدا إلـــى لجنـــة التحكيم هـــذا العام، 
وســـوف يقوم النقاد العـــرب بالتصويت 
ألفضل األفالم األوروبية التي ترشـــحها 
الســـينمائية  والمؤسســـات  الشـــركات 

األوروبية.

خاص

كشفت جنيفر أنيستون عن رغبتها في المشاركة بالمزيد من تجارب  «
اإلخراج لألعمال الفنية في المستقبل؛ ألنها تستمتع بها تماما، 

وفق وصفها. وُتعد جنيفر من الممثالت الالتي يحظين باهتمام 
في هوليوود، عاصمة السينما العالمية، وذاع صيتها في مسلسل 

“فريندز”.
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من حجم المساحة إلى اإلرهاب: لماذا ال تزال صورة المسلمين غير دقيقة
والـــتـــحـــرر! ــض  ــرفـ الـ ــار  ــهـ ــة مـــتـــكـــررة إلظـ ــت ــف ل ــة  ــاب ــث ــم ب الـــحـــجـــاب اآلن  ــع  ــل أصـــبـــح مــشــهــد خ

رغم تزايد األدوار، فإن صورة اإلسالم على شاشات التلفاز العالمية ال يزال محسوره 
إلــى حــد كبيــر حــول اإلرهابييــن والنســاء المضطهديــن، موضــوع تناولتــه صحيفــة 

الجارديان اإلنجليزية عبر موقعها اإللكتروني مؤخرا، وكتبت التالي:

فـــي العـــام 2017، ألقـــى الممثل والناشـــط 
”ريـــز أحمـــد“ الفائز بجائـــزة إيمي كلمة في 
البرلمان عـــن التنوع على الشاشـــة، وقال: 
“إن التمثيـــل ليس إثـــارة مضافة ألي عمل 
بصـــورة عاديـــة؛ ألن ما يبحـــث عنه الناس 
هو رسالة ينتمون إليها، وبعد فترة وجيزة 
تم تأســـيس اختبار لكالم  ”ريز” ومعاييره 
مـــا إذا كانـــت الشـــخصيات فـــي البرامـــج 
التلفزيونيـــة أو األفـــالم قابلـــة للتحقق من 
تعريفهـــا للمســـلمين، ثـــم مـــا إذا كانت هذه 
علـــى  غاضبـــة  أو  إرهابيـــة؛  الشـــخصيات 
نحـــو غير منطقي، أو مناهضة للحداثة، أو 
تهديـــد للقيم الغربيـــة، أو حالة من حااللت 
قبـــل  مـــن  نســـائية مضطهـــدة  لشـــخصية 
شخصيات ذكور، وإذا كانت اإلجابة “نعم”، 

فقد فشل االختبار!
فـــي خطابـــه تســـاءل أحمـــد: “أيـــن الســـرد 
المضـــاد؟ وكيـــف وأيـــن نخبـــر األطفال عن 
بأنهـــم  بالفـــن  المهتمـــة  المســـلمة  األقليـــة 
قادرون علـــى العمل كأبطال في القصص”. 
فالبرغـــم أن أعـــداد المســـلمين الذيـــن يتم 
تمثيلهـــم علـــى شاشـــات التلفـــاز أكثـــر مـــن 
أي وقـــت مضـــى، فيبـــدو أن التمثيل ليس 
تصـــور  التـــي  الســـهلة  الفاضلـــة  كالمدينـــة 
كثيـــرون أنهـــا ســـتكون كذلـــك. فالفـــوارق 

البســـيطة غيـــر متوفـــرة، والتمثيـــل القائم 
يميـــل إلى الوجـــود الموجـــه نحـــو الذكور، 
وأصبح الفارق في الهوية اإلسالمية يقدم 
بصـــورة خانقـــة أكثـــر. يقـــول ”نـــور حلبي“، 
والهجـــرة  العـــرق  قضايـــا  فـــي  المحاضـــر 
والحركات االجتماعيـــة في جامعة ”ليدز“، 
إن تمثيـــل المســـلمين فـــي وســـائل اإلعالم 
دائـــم  كعـــدو  “موقفهـــم  يؤكـــد  والترفيـــه 
ومستحيل”، مع التركيز بشكل خاص على 
اإلرهاب. ثم ُتعزى استحالة إلحاق الهزيمة 
بهذا العدو المفترض إلى ســـلوكه االنحرف 
ــــ على ســـبيل المثـــال، الحارس  والتالعـــبـ 
الشـــخصي، حيث تتوقـــف المؤامـــرة التي 
يقـــوم بهـــا االســـتعراض علـــى الشـــخصية 
اإلســـالمية الكـــذب حـــول تعاطفهـــا حتـــى 
النهاية“. والواقع أن واحدة من أبرز األدوار 
التـــي قامـــت بهـــا امرأة مســـلمة فـــي هيئة 
اإلذاعـــة البريطانية فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة كانـــت فـــي فيلـــم “ثريلـــر” الـــذي 
صـــدر في العام 2018، وفـــي البداية تثبت 
هـــذه السلســـلة أن ناديـــة ضحيـــة تحتـــاج 
إلـــى إنقاذهـــا مـــن زوجهـــا اإلرهابـــي، لكـــنَّ 
تطورا يكشـــف أنها في الواقع العقل المدبر 
لإلرهاب. ولقد فاز البرنامج بجائزة ”بافتا“، 
وتم ترشـــيحه لجائزة ”إيمـــي“، وهي عبارة 

عن اعتراف من كل من هاتين المؤسستين 
على تشـــويه صـــورة المســـلمين، وقد تزيد 
مـــن خطر اإلصابـــة برهاب اإلســـالم، بعيدا 

عن القوالب النمطية الخطيرة.
مـــن   Bard of Blood نتفلكـــس فيلـــم 
بطولـــة النجـــم ”شـــاروخان“ يعـــرض فيـــه 
المســـلمين فـــي الـــدور االفتراضـــي الـــذي 
يلعبـــه اإلرهابيـــون. وحتى البطـــل الخارق 
الخيالـــي الـــذي يتمتـــع بـــه أهـــل األمـــازون 
يظهـــرون للفتيـــان، حيث يقاتـــل الحّراس 
اســـتغالل  يســـيئون  الذيـــن  أولئـــك  ضـــد 
ســـلطتهم، ويتهمـــون المســـلمين على نحو 
مـــروع باعتبارهـــم تهديـــدا للقيـــم الغربية 

وغيرها من األعمال.
أصبـــح مشـــهد خلـــع الحجـــاب اآلن بمثابة 
لفتة متكررة في الفيلم والتلفزيون إلظهار 
رفـــض المـــرأة المســـلمة للعقيـــدة الدينيـــة 
وتبنـــي الحريـــات الغربيـــة، لقـــد اســـتخدم 
فريق الدراما اإلســـباني فـــي فيلم ”هونور“ 
أو ”شرف“ من فريق نيتفليكس في مشهد 
رئيســـي منه، نرى ”نادية“، وهي تدخل إلى 
ناٍد بعـــد أن خلع غطاء الرأس أو الحجاب، 
قبل أن تذهب إلى شـــرب الكحول وغيرها 

من األمور غير األخالقية! 
التمثيل يعتمد على من يسيطر على السرد، 
وكثيرا ما يبدو أنه ال يشـــارك فيه مبدعون 
مســـلمون، وفـــي العـــام الماضـــي واجهـــت 
قنـــاة ”أبـــل” التلفزيونيـــة ردود فعل مماثلة 
برغـــم كتابتها من قبل ”مينهال بايج“، التي 
أســـندت الفيلـــم إلـــى تجربتهـــا الشـــخصية 

كمراهقة باكســـتانية مســـلمة، وفـــي الفيلم 
يحاول الفيلم تصوير حياة خاطف مســـلم 
باكســـتاني أكثـــر تعقيـــدا، وهـــو يتنقل عبر 
عقيدتها وثقافتها. ورغم أن الفيلم يشـــكل 
جهـــدا طيبـــا، إال أنـــه يقع في مـــكان ما بين 
محاولة التغلب على هذه الصورة النمطية، 
واللعـــب بها. فـــي نهاية الفيلم تقـــرر ”هالة“ 
إزالة الحجاب، أو الشعور بأنها كانت تناضل 
في ارتدائه. وفي نهاية المطاف، فإن قدرا 
كبيـــرا مـــن هـــذا النـــوع مـــن ســـوء التمثيل 
يأتي في مرتبة الســـلطة وراء التلفاز الذي 
نشـــاهده، وكما تقـــول ”آمنة ســـليم“، كاتبة 
ســـيناريو فـــي إذاعة بـــي بي ســـي الرابعة، 
عن امـــرأة اســـكتلندية باكســـتانية تحاول 
اإلبحـــار عبـــر أســـرتها، ومهنتهـــا وصديقها 
األبيـــض: “في بعض األحيـــان يتعين علينا 
أن نبدأ باألنمـــاط النمطية التي قد تختلط 
بالجمهور ثم نتراجع عنه”. أما عن تجربتها 
فـــي هـــذا المجـــال، فإنها تقـــول إن الصورة 
“المتجانســـة” ال تزال ســـائدة، وقد أظهرت 
لها الحاجة إلى التنوع من وراء الكواليس: 
“ربما نحتاج إلى شطب هذه االنماط؛ حتى 
يتســـنى لفئة جديدة من الكتاب أن تدخل 

وترسم بصماتها“.
هنـــاك بطبيعة الحال بعـــض العروض التي 
تتعـــارض مـــع كل ذلـــك، ومـــن بينهـــا إنتاج 
هولو الكوميدي ”رامـــي“، الذي يدور حول 
جيل أول من المسلمين العرب األميركيين 
الذيـــن يناضلون مـــن أجل إيجـــاد التوازن 
بين إيمانه وهويته كأميركي، بعد الحادي 

عشـــر من ســـبتمبر. ولكن، علـــى الرغم من 
قصتـــه المدروســـة، فقـــد تعـــرض العـــرض 
لالنتقـــاد لعـــدم تقديم نفس المســـتوى من 
تطوير الشـــخصية لشـــخصيات اإلناث كما 
يفعـــل الرجـــل. والواقـــع أن دينـــا شـــقيقة 
مســـتمر  بشـــكل  باإلحبـــاط  تشـــعر  رامـــي 
بســـبب الطبيعـــة المفرطة التي يتســـم بها 
أبواها، في حين ُيسَمح لشقيقها بالمساحة 
الالزمة للنمو واالستكشاف. وكمشاهدين، 
فإننـــا ال نـــرى بعـــد هذا اإلحبـــاط، في حين 
ُيسَمح لشخصيات ذكرية صغيرة بالحرف 

الفرصة للنمو والتعقيد.
ربمـــا فـــي الســـنوات المقبلـــة ســـننظر إلـــى 
هذه العروض ونرى كيف تحســـنت األمور 
مـــن حيـــث إن الهويـــات اإلســـالمية أكثـــر 
تعقيـــدا وأكثر من ثنائية األبعاد. ولكن في 
الوقت الحالي ال نســـتطيع أن نكتفي بهذاـ  
وخاصة في حيـــن تظل صناعة التلفزيون 
على نفس القدر من النشـــاط، حيث يصف 
1 % فقط من محترفي صناعة التلفزيون 
أنفسهم بالمسلمين، في مقابل 16 % ممن 

يعرفون على أنهم مسيحيون.

ترجمة طارق البحار
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كمامات تنقي الهواء وتراقب الصحة... وتتولى الترجمة
في ظّل اإلقبال الشديد على الِكمامات من جّراء 
تكنولوجية  ابتكارات  أبصرت  كوفيد19-،  وباء 
الهواء  لتنقية  األقنعة وسيلة  هذه  وباتت  النور 
الــوضــع  مــؤشــرات  لــمــراقــبــة  أو  للترجمة  وأداة 

الصحي.
واآلسيوي  التكنولوجي عموما  القطاع  ويطلق   
اإلفــادة من  إلى  لمخّيلته سعيا  العنان  خصوصا 
سوق في طور االزدهار. وفي اليابان، استحدثت 
ــيــكــس” كــمــامــة تساعد  ــوت شــركــة “دونـــــات روب
االجتماعي  التباعد  مراعاة  على  المستخدمين 
وتقوم مقام أداة للترجمة.  ويعمل قناع “سي-
عبر  المستخدم  كلمات  نقل  خــال  مــن  فــايــس” 
الذكية  للهواتف  تطبيق  إلــى  البلوتوث  تقنية 

يسمح للناس بالتخاطب على بعد عشرة أمتار.
 ويقول المدير التنفيذي للشركة تايسوكي أونو 
لوكالة فرانس برس “ال بّد لنا من االجتماع وجها 
لوجه في بعض األحيان على الرغم من الوباء”.  
من  المصنوع  الخفيف  القناع  هــذا  يكون  وقــد 
الذين  لألطباء  خاص  بشكل  مفيدا  السيليكون 

ــمــرضــى مـــع مــراعــاة  ــريـــدون الــتــواصــل مـــع ال يـ
المسافات اآلمنة، بحسب ما تفيد الشركة.

ــع الــكــّمــامــة أيـــضـــا تــرجــمــة حــديــث  ــي وســ  وفــ
اإلنكليزية  مــثــل  ــرى،  أخــ لــغــات  إلـــى  باليابانية 

والكورية واإلندونيسية.
المرتقب طرحها في األسواق في فبراير   ومن 
دوالرا(   40 )قرابة  تقريبا  ين  آالف  أربعة  مقابل 
لكن ينبغي وضعها مع كمامة عادية أخرى لاتقاء 
روبوتيكس”  “دونــات  وحشدت  كوفيد19-.  من 

تقريبا(  دوالر  ألــف   950( يــن  مليون   100 نحو 
بفضل حملة تمويل تشاركية. وهي على ثقة من 
عليهم  تيّسر  البتكارات  متعّطشون  الزبائن  أن 
اجتياز هذه المرحلة العصيبة.  ويقول تايسكوي 
أونو “قد يكون في وسعنا التغّلب على الفيروس 

بفضل التكنولوجيا وحكمة اإلنسان”.
ابتكار آخر من شأنه  واسُتحدث في سنغافورة 
حماية الطاقم الطبي الذي يتوّلى عاج المرضى 

المصابين بكوفيد19-.
تقيس  استشعار  بلواقط  مـــزّودة  كمامة  وهــي 
ــدّم  حــــرارة الــجــســم ودّقـــــات الــقــلــب وضــغــط الـ
هذه  وتــرســل  ــدّم  الـ فــي  األوكسجين  ومستوى 

البيانات إلى هاتف ذكي عبر البلوتوث.
ــد الــعــلــمــاء الــذيــن  ــون، أحـ ويــقــول لــو شــيــان جــ
هم  كثيرين  “ممّرضين  إن  االبتكار  هذا  صّمموا 
المرضى  من  وقريبون  األمامية  الخطوط  في 
الذين يفحصونهم، ما يشّكل خطرا صحيا على 
خال  مــن  احــتــواءه”  أردنـــا  التمريضي  الطاقم 

السماح بمعاينة المرضى ِمن ُبعد.

ــة” أعــلــن  ــبـ ــريـ فـــي خـــطـــوة “غـ
مـــصـــرف الـــرشـــيـــد الـــعـــراقـــي، 
ــاء، مــنــح سلفة  ــعــ ــ امـــس االرب
للمرة  المتزوج  للموظف  زواج 

الثانية.
ــامــــي  وقـــــــال الـــمـــكـــتـــب اإلعــ
صحفي:  بــيــان  فــي  للمصرف 
زواج  ــلـــفـــة  سـ مـــنـــح  ــرر  ــ ــقـ ــ “تـ
ــلــمــرة  ــتــــزوج ل ــمــ ــ لـــلـــمـــوظـــف ال
يــكــون قد  ــيــة، عــلــى أال  ــثــان ال
هو  زواج  سلفة  مــن  اســتــفــاد 

وزوجته االولى”.
تمنح  “الــســلــفــة  أن  وأضـــــاف 
النظر  بغض  كافة  للموظفين 
كفيل  وبكفالة  التوطين،  عن 
على  موظفا  يكون  أن  بشرط 
تقل  ال  وأن  الـــدائـــم،  الـــمـــاك 
أن  علما  سنتين،  عــن  خدمته 
مبلغ السلفة 10 مايين دينار”.

مصرف عراقي 
يمنح قرًضا 

للمتزوجين مرتين

عرض أزياء “مرسيدس بنز” 
في إطار أسبوع الموضة في 

العاصمة الروسية موسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أنقذ الممثل الشهير جان كلود فاندام، 
كلبا من فصيلة “تشيواوا” من الموت 

بعد قيامه بحملة إلنقاذه.
وتــعــود أحـــداث الــواقــعــة إلــى انتقال 
الــجــرو الــصــغــيــر الــبــالــغ مــن الــعــمــر 3 
بلغاريا  من  جديدة  عائلة  إلى  أشهر، 
دخول  اكتشف  حيث  النرويج،  إلــى 

الكلب بوثائق مزورة.
ــادة الــكــلــب  ــ ــــت الـــنـــرويـــج إعــ ــاول وحــ
ــوقــت  ــي ال ــا فـ ــغــاري ــل الــصــغــيــر إلــــى ب
لتصدر  استقباله،  فيه  رفضت  الــذي 
ــنــرويــج أمـــرا بقتل  الــســلــطــات فــي ال
الكلب بطريقة الموت الرحيم في 20 

أكتوبر.
تــدخــل في  الــشــهــيــر  الــمــمــثــل  أن  إال 
نشر مقطع مصور  مــن خــال  ــر،  األمـ
طلب فيه مساعدة الجرو الصغير من 
المصور  المقطع  في  الموت، وشاركه 

كلبه الخاص من ذات الفصيلة.

فاندام يتدخل 
إلنقاذ حياة كلب 

من الموت

حطمت سيارة أميركية الرقم القياسي كأسرع 
سيارة في العالم، وانتزعت اللقب من “بوغاتي 
فــإن  “بــلــومــبــيــرغ”،  ذكـــرت  شـــيـــرون”. وحسبما 
إس  “إس  التي طورتها شركة  “تواتارا”  سيارة 
 508.73 بلغت  األميركية، سجلت سرعة  سي” 
كيلومتر في الساعة، وذلك بتجربة على طريق 

صحراوي سريع خارج الس فيغاس.

وزّودت السيارة بمحرك من 8 أسطوانات يّولد 
تصميم  أن  علما  حصانا،   1750 إلى  تصل  قوة 
واستوحي  الزمن،  من  عقدا  استغرق  المركبة 

من تصاميم الطائرات المقاتلة.
من  فقط  سيارة   100 إلنتاج  الشركة  وتخطط 
من  اقتناءها  يّود  لمن  لبيعها  الخارقة  مركبتها 

العماء حول العالم.

سيارة أميركية “تخطف” لقب األسرع في العالم

موديل هندية تعرض أزياء بعنوان “فخر العروس” في متجر في 
أمريتسار )أ ف ب(

انتشر خال الساعات الماضية على 
يظهر  فــيــديــو،  واســـع مقطع  نــطــاق 
بعد  شديد  غضب  حالة  فــي  امـــرأة 
ارتداء  لرفضها  الطائرة  من  طردها 
ــذي  الــكــمــامــة. ويــرصــد الــفــيــديــو، ال
صوره راكب آخر في رحلة طيران 
“إيزي جيت” يوم األحد،  على متن 
وكانت متجهة من بلفاست بأيرلندا 
اسكتلندا،  في  إدنبرة  إلى  الشمالية 
بعدما  أعصابها،  تفقد  وهــي  الــمــرأة 
اقترب منها مضيف طيران إلنزالها 

من الطائرة.
بالقول  المرأة تصرخ  ويمكن سماع 
ــواء بــكــورونــا  ــ “الــجــمــيــع يـــمـــوت سـ
الجميع  ذلـــك؟..  أتعلم  بغيرها..  أو 
الحقيقي  الشيء  هو  هــذا  يــمــوت.. 

المرأة  ظهرت  ذلــك،  وبعد  الوحيد”. 
وهي  الممشى  فــي  بسرعة  تمشي 

تسعل على الركاب.
الطائرة  وقــال راكــب آخر إن طاقم 
المرأة بعدما  تعامل بشكل جيد مع 
طلب منها بأدب ارتداء الكمامة أو 
النزول، قبل أن تشرع في الصراخ.

أن  نيوز”  “إدنــبــرة  وذكــرت صحيفة 
في  الــمــرأة  اعتقلت  المطار  شرطة 
مع  تماشيا  أنــه  إلــى  يشار  بلفاست. 
أصدرتها  الــتــي  السامة  ــادات  إرشــ
الطيران،  لسامة  األوروبية  الوكالة 
فإنه يطلب من جميع الركاب ارتداء 
كماماتهم خال رحاتهم، باستثناء 

فترة األكل والشرب.

طرد امرأة من الطائرة لرفضها ارتداء الكمامة

ضـــبـــطـــت ســـفـــيـــنـــة بــريــطــانــيــة 
مــــادة  مــــن  كـــيـــلـــوغـــرامـــًا   450
في  الــمــخــدرة  الميثامفيتامين 
أكبر عملية من  العرب، في  بحر 
الدولي  التحالف  قبل  من  نوعها 

البحري في المنطقة.
البحرية  الــقــوات  قــيــادة  وقــالــت 
بــيــان إن طاقم  فــي  الــمــشــتــركــة 

فرقاطة “اتش ام اس مونتروز” التابعة للبحرية الملكية البريطانية تمكنت من ضبط 
المخدرات في “سفينة مشبوهة” خال عملية لمكافحة المخدرات. وبحسب البيان 
فإن المخدرات كانت “مخبأة جيدا على متن السفينة، وتطلبت بحثا مكثفا من قبل 
الفريق المدرب جيدا، زاد من صعوبته فيروس كورونا المستجد”. وتضم القوات 
واألوروبية،  والباكستانية  والتركية  األميركية  السفن  عشرات  المشتركة  البحرية 

وتقوم بجوالت في المياه الدولية في الشرق األوسط.

ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب الفجر:  
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