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فقيـــد الوطـــن الكبير المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة )رحمه هللا(، كان أًبا للجميع لم يستثن 
قريـــة أو مدينـــة دون أن يحيطها برعايته، حيث 
تفتقـــده القـــرى والمـــدن لحرصـــه الشـــديد علـــى 
منهـــم،  وقربـــه  المواطنيـــن  احتياجـــات  تلمـــس 
وهـــو أمر شـــكل منهـــا محطـــات ال ينســـاها أبناء 
البحرين في كل منطقة وقرية حيث ســـتذكرون 
اهتمامـــه وحبه لهم. وقال أهالي القرى إن رحيل 
فقيـــد الوطـــن الكبير المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )رحمـــه هللا( بأنهـــا خســـارة ال تعوض.
وبينما اســـتمرت ســـفارات البحرين فـــي الخارج 
في استقبال المعزين برحيل فقيد الوطن، أكدت 
فعاليات وطنية أن صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، سيبقى 
بأعمالـــه وتضحياته وإنجازاتـــه باقيا في ذاكرة 
جميع أبناء الشـــعب البحريني الوفي الذي أحبه 
بصدق وعبر عن هذه المشاعر بجالء منذ وفاته 

وحتى يومنا هذا.

األميـر الراحـل... سيــرة خالــدة
أهالــي القــرى: فقــده ال يعــوض وأياديــه البيضــاء غمرتنــا

سمو األمير خليفة بن سلمان... عالقات ود ومحبة مع أهالي القرى
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من االحتجاجات في شيراز نوفمبر 2019

دبي - العربية.نت

أصـــدرت منظمة العفـــو الدولية أمـــس اإلثنين بياًنا بمناســـبة ذكرى 
االحتجاجـــات اإليرانيـــة التـــي أندلعـــت فـــي نوفمبـــر 2019، ذّكرت 
فيـــه باالنتهـــاكات التي ارتكبتها إيـــران بحق المتظاهريـــن، إذ قالت 
المنظمة إن”العالم ُصدم من مســـتوى العنف الوحشي لقوات األمن” 
اإليرانية خالل قمع االحتجاجات. واعتبرت أن “الســـلطات حاولت 
إخفـــاء المـــدى الحقيقـــي النتهاكات حقـــوق اإلنســـان المروعة التي 

كانت ترتكبها في جميع أنحاء البالد”.

“العفو”: إيران تقمع االحتجاجات بوحشية

Checkout.com - المنامة

اســـتطالع  نتائـــج  أظهـــرت 
إقليمي شمل البحرين أن نصف 
المستهلكين في المملكة يتوقع 
أنهم سيتســـوقون عبراإلنترنت 

في العام المقبل 2021. 
أصدرتـــه  تقريـــر  كشـــف  فقـــد 
شـــركة Checkout.com، مزّود 
حلـــول الدفـــع الرائـــد عالميًا، أن 
قطاعـــي التجـــارة اإللكترونيـــة 
فـــي  الرقميـــة  والمدفوعـــات 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وباكستان مقبالن على 
مرحلة من النمـــو الملموس في 
العـــام 2021، في ظـــل توقعات 
المســـتهلكين  نصـــف  بتوجـــه 
تقريبـــًا نحو زيادة مشـــترياتهم 
العـــام  خـــالل  اإلنترنـــت  عبـــر 

المقبل. 

نصف مستهلكي 
البحرين سيتسوقون 

إلكترونيا 2021
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فريق االتحاد للسلة يتعاقد مع ميتروفيتشفقيد الوطن كان داعما لإلبداعوفاة وزير الخارجية السوري“MPGC 2020” يبحث مستقبل النفطحبس متهربين من الضرائب
صرح رئيس النيابة بنيابة  «

الوزارات والجهات العامة عدنان 
الوداعي بأن المحكمة الصغرى 

الجنائية أصدرت حكمًا ضد 16 
متهمًا في قضية تهرب ضريبي 

بالحبس من 6 أشهر الى سنة 
وإبعاد األجانب نهائيًا عن البالد.

افتتح وزير النفط الشيخ محمد  «
بن خليفة آل خليفة أعمال الدورة 
الثامنة والعشرين لمؤتمر الشرق 

 ،)MPGC 2020( األوسط للنفط والغاز
وبحث المؤتمر واقع ومستقبل 

صناعة النفط والغاز في المنطقة 
والعالم.

توفي وزير الخارجية والمغتربين  «
ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد 

المعلم، أحد أبرز وجوه السلطة 
في سوريا، فجر أمس عن عمر 
ناهز 79 عاما من دون الكشف 

عن سبب الوفاة.

انفردت الحركة الثقافية بالدعم  «
الكبير الذي أواله صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة طيب الله ثراه، 
بمعطيات بليغة التأثير بعيدة 
النتائج، فقد كان داعًما لإلبداع 

األدبي.

تعاقد نادي االتحاد  «
رسمًيا مع الصربي 

ألكسندر ميتروفيتش 
ليمثل صفوفه في 

منافسات كرة السلة 
للموسم الرياضي 
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توقـع طـرح لقـاح كـورونا مطـلع 2021

كشـــفت رســـالة صادرة من رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة لرئيســـة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبدهللا زينـــل تدعو 
المجلـــس  عقـــد  اســـتمرار  إلـــى 
بدايـــة  بعـــد حتـــى  عـــن  جلســـاته 

العـــام 2021. وأفاد الفريق طبيب 
أنـــه من المتوقع وصـــول الدفعات 
األولى من اللقـــاح في اوائل العام 
الجديـــد بإذن هللا، حيث ســـيكون 
أعضاء مجلس النواب والشـــورى 
فـــي  األولويـــة  ذات  الفئـــات  مـــن 
دور  نظـــًرا ألهميـــة  اللقـــاح؛  أخـــذ 

المجلسين في العملية التشريعية، 
واجباتهـــم  أداء  مـــن  ولتمكينهـــم 
علـــى الوجـــه األكمـــل فـــي ظروف 

صحية آمنة.
ا منـــه علـــى رســـالة  جـــاء ذلـــك ردًّ
مجلس النواب بشأن عقد جلسات 

المجلس في ظل جائحة كورونا.

وفـد بحـريـني يتـوجـه إلسـرائـيل غًدا
المنامة - بنا

يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى 
برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف 
بن راشـــد الزياني، إلى تل أبيب غدا 
)األربعـــاء( فـــي زيارة رســـمية لدولة 
إسرائيل، وتهدف الزيارة إلى إجراء 
مزيد من المباحثات المشـــتركة بين 

البلديـــن فـــي ضـــوء مـــا تـــم االتفاق 
الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  فـــي  عليـــه 

وإعالن مبادئ إبراهيم.
وتأتي الزيـــارة لتأكيد موقف مملكة 
البحرين الثابـــت والدائم تجاه دعم 
عمليـــة الســـالم فـــي منطقة الشـــرق 

علـــى  الضـــوء  وتســـليط  األوســـط، 
واالتفاقيـــات  االقتصاديـــة  الفـــرص 
إســـرائيل،  دولـــة  مـــع  الثنائيـــة 
الراميـــة نحـــو تحقيـــق  والمســـاعي 
المصالـــح المشـــتركة فـــي مجـــاالت 

متعددة.

محرر الشؤون المحلية

أمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة  وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيـــال  الفـــوري  التحقيـــق  بمباشـــرة 
واقعـــة وفاة ثالثة مـــن عمال الصرف 
الصحي أثناء قيامهم بأعمال الصيانة 

بمنطقة بنـــي جمرة، والتأكد من مدى 
االلتزام بمعايير الســـالمة ورفع تقرير 
حـــول ذلـــك لمجلـــس الوزراء بأســـرع 

وقت ممكن.

 التحقيق في وفاة 3 
من عمال الصرف الصحي

المنامة - بنا

الدعم الحكومي للطحين
مليون دينار
7.2

سمو ولي العهد

سمو ولي العهد 
يأمر وزير الداخلية 

باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة



تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مزيدا من برقيات 
التعزيـــة والمواســـاة في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 

)رحمه هللا(. من كل من: -
 ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن احمد بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة
- ســـمو الشـــيخة نوره بنت احمد بن محمد بن 

سلمان آل خليفة
-  الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن راشـــد 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــئون 

اإلسالمية
-  الشـــيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة وزير 

المتابعة بالديوان الملكي
-  الشـــيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة 

رئيس مجلس ادارة نادي المحرق
-  الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة 

نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
- الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة

- الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة
- عبدالعزيـــز حســـن علـــي ابـــل عضـــو مجلس 

الشورى  
- نبيـــل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة للزراعة 
والثـــروة البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــئون 

البلديات والتخطيط العمراني
-  حوريـــة الديـــري عضـــو مجلس أمنـــاء معهد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية عضـــو المجلس 

األعلى للمرأة
- الشيخ صباح بن حمد بن عبدهللا بن ابراهيم 
آل خليفـــة مدير ادارة بطاقة الهوية والســـجل 
والحكومـــة  المعلومـــات  بهيئـــة  الســـكاني 

االلكترونية
- الشـــيخ محمـــد بن عبدالرحمـــن بن محمد بن 
راشـــد آل خليفة رئيس مجلس ادارة الشـــركة 

العالمية للتجارة واالستثمار
- عبـــدهللا ابراهيـــم الدوســـري عضـــو مجلـــس 

النواب
- محمـــد السيســـي البوعينيـــن رئيـــس لجنـــة 
الشـــئون الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني 

بمجلس النواب
- الشيخ محمد بن عيسى بن احمد آل خليفة

- الشـــيخة مايســـة بنت راشـــد بـــن ابراهيم بن 
محمد آل خليفة

- حمـــد بـــن ابراهيـــم الرميحي مســـاعد رئيس 
ديوان سمو ولي العهد

- الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن ابراهيم بـــن محمد 
بـــن علـــي أل خليفـــة وأبنـــاءه نـــواف وفيصـــل 

وعبدهللا وسلمان
- بهيـــة جواد الجشـــي ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى مملكة بلجيكا
- الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة

- الشيخ دعيج بن حسام آل خليفة
- الشـــيخ محمـــد بن دعيج بـــن حمد آل خليفة 
المديـــر العـــام لمكتب صاحـــب الســـمو الملكي 

رئيس الوزراء
العـــام  القنصـــل  البلوشـــي  علـــي عبدالعزيـــز   -

لمملكة البحرين في مومباي
- الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة

 - الشيخ احمد بن سلمان بن دعيج آل خليفة
- الشـــيخ بـــدر بـــن خليفـــة آل خليفـــة الوكيـــل 

المساعد للبريد
 - الشيخ حمد بن ابراهيم بن حمد آل خليفة

- الشـــيخة مروة بنت راشـــد بن حسن بن علي 
آل خليفة

- شـــوقي عبـــدهللا أميـــن نائب رئيـــس مجلس 
أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية 

داعيـــن المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمده بواســـع 
رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية بوفاة فقيد الوطن

local@albiladpress.com
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بمزيد من الحزن واألسى

نتـقـدم بخالص التعازي إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار سمو رئيس الوزراء

وإلى العائلة المالكة الكريمة

وشعــــب مملكة البحريــــن الوفي

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له بإذن هللا تعالى

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا 
داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

رئيس وأعضاء ومنتسبو 
أسرة األدباء والكتاب

بمزيد من الحزن واألسى

نتـقـدم بخالص التعازي إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار سمو رئيس الوزراء

وإلى العائلة المالكة الكريمة

وشعــــب مملكة البحريــــن الوفي

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له بإذن هللا تعالى

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا 
داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

رئيس وأعضاء مسرح أوال

جاللة الملك

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
ومواســـاة مـــن ســـفير جمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة لـــدى المملكة 

كاي بوكمـــان، أعـــرب فيهـــا عـــن 
خالص تعازيه ومواساته لجاللة 
الملـــك في وفاة صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية السفير األلماني

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس الوزراء 
والقائـــم بأعمـــال رئيـــس الجمهوريـــة 
القيرغيزيـــة صادير جابـــاروف، أعرب 
تعازيـــه وصـــادق  خالـــص  عـــن  فيهـــا 

مواســـاته لجاللـــة الملـــك المفـــدى في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمه 
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  ســـائالً  هللا، 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية جاباروف

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة برقية تعزية ومواساة 
من رئيـــس جمهورية بوتســـوانا 
ماســـي،  أريـــك  مكغاويســـي 

أعـــرب فيهـــا عن خالـــص تعازيه 
ومواساته لجاللة الملك المفدى 
في وفاة صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 

خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلّقى تعزية رئيس بوتسوانا

المنامة- بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة  
برقيـــة تعزية ومواســـاة مـــن رئيس 
الديـــوان األميـــري بدولـــة الكويـــت  
الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  فيهـــا  أعـــرب 

الملـــك  لجاللـــة  مواســـاته  وصـــادق 
فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رحمه هللا، ســـائالً المولـــى عز وجل 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه  أن يتغمـــد 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك  يتلقى تعزية رئيس الديوان األميري الكويتي
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن أخيه 
عاهل المملكة المغربية جاللة الملك 
محمـــد الســـادس، أعـــرب فيهـــا عن 
خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 

لجاللـــة الملـــك فـــي وفـــاة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، سائالً 
المولـــى عز وجـــل أن يتغمـــد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه ومغفرته ويســـكنه 

فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية نظيره المغربي

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
ومواســـاة من رئيس جمهورية 
كوريا مون جاي إن، أعرب فيها 

عن خالـــص تعازيه ومواســـاته 
لجاللـــة الملك المفدى في وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس كوريا
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تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
مزيدًا من برقيات التعزية والمواساة في وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة )رحمه هللا(.
فقـــد تلقى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس الوزراء برقيات التعزية والمواســـاة من 

كل من:
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة
ســـمو الشـــيخة نـــورة بنت أحمد بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة
 الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن راشـــد 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 

اإلسالمية
الشـــيخ راشـــد بـــن خليفة بـــن حمـــد آل خليفة 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل 

والجوازات واالقامة
 الشـــيخ أحمد بـــن علي بن عبـــدهللا آل خليفة 

رئيس مجلس إدارة نادي المحرق
آل  خالـــد  بـــن  ســـلمان  بـــن  خالـــد  الشـــيخ   

خليفة 
 الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن أحمد آل خليفة 
نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

 الشـــيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس 
جهاز األمن االستراتيجي

الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن بـــن محمد بن 
راشـــد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشـــركة 

ITCO العالمية للتجارة واالستثمار
الســـيد عبد النبي ســـلمان أحمـــد النائب األول 

لرئيس مجلس النواب
لجنـــة  رئيـــس  البوعينيـــن  السيســـي  محمـــد 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني 

بمجلس النواب
 عبدالعزيـــز حســـن علـــي أبـــل  عضـــو مجلـــس 

الشورى
مجلـــس  عضـــو  الدوســـري  إبراهيـــم  عبـــدهللا 

النواب
 باسم سلمان الملكي عضو مجلس النواب

 الشـــيخ محمـــد بـــن دعيج بن حمـــد آل خليفة 
المديـــر العـــام لمكتب صاحـــب الســـمو الملكي 

رئيس الوزراء

 محمـــد مبـــارك بـــن دينـــه الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجلس االعلى للبيئة

 مريـــم أحمـــد جمعـــان رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
بهيئة تنظيم االتصاالت

آل  حمـــد  بـــن  إبراهيـــم  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
خليفة 

الشـــيخ عبدالرحمن بن ابراهيـــم بن محمد بن 
علي آل خليفة وأبنائه نواف وفيصل وعبدهللا 

وسلمان
الشيخ أحمد بن سلمان بن دعيج آل خليفة  

الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمـــن بـــن محمد بن 
عبدهللا آل خليفة

الشـــيخة مايســـة بنـــت راشـــد بـــن إبراهيم بن 
محمد آل خليفة  

الشيخة مروة بنت راشد بن حسن بن علي آل 
خليفة

الشيخ محمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة  
الشيخ فهد بن إبراهيم آل خليفة

آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
خليفة 

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

الشـــيخ نواف بن عيســـى بن عبـــدهللا بن حمد 
آل خليفة

الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة  
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 

الشـــيخ عبدالرحمـــن بن راشـــد بـــن عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة

الشـــيخ محمـــد بن علي بن حمد بـــن محمد بن 
سلمان آل خليفة 

الشـــيخ حمد بن محمد بن حمد بن عبدهللا آل 
خليفة

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن خالـــد بن ســـلمان آل 
خليفة 

الشيخة هيا بنت علي بن عبدهللا آل خليفة  
الشيخ راشد بن سلمان بن خليفة آل خليفة  
الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة  

الشـــيخة مروة بنت عبدالرحمـــن بن محمد آل 
خليفة  

آل  حمـــد  بـــن  إبراهيـــم  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
خليفة 

الشـــيخ صباح بن حمد بن عبدهللا بن إبراهيم 
آل خليفـــة مدير إدارة بطاقة الهوية والســـجل 
والحكومـــة  المعلومـــات  بهيئـــة  الســـكاني 

اإللكترونية
الشـــيخ ناصـــر بـــن محمـــد آل خليفـــة القائـــم 

بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم االتصاالت
  بهيـــة جواد الجشـــي ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى مملكة بلجيكا
 حمـــد بـــن إبراهيـــم الرميحـــي مســـاعد رئيس 

ديوان سمو ولي العهد.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء  يتلقى برقيات تعزية

قصيدة في رثاء المغفور له صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا

)وداع هللا يـــا الغالـــي عـــدد رمل الثـــرى ومليون
تنعيمـــه عليـــن  وفـــي  للجنـــة  مثـــواك  عســـى 

دمـــوع الرجل ما أصعبها على فقـــد العزيز تهون
ورحيـــل القائـــد أبكانـــا ودمـــوع الشـــعب تكريمه

قبـــل ظهريـــة الجمعـــة خليفة فــــ الثـــرى مدفون
 وعليـــه دموعنـــا تمطـــر مثـــل مـــا تمطـــر الغيمـــه

يغيـــب وال لنـــا جـــدوى وأمـــر هللا علينـــا يكـــون
مقيمـــه بيننـــا  غالتـــك  مجـــٍد  يـــا  هللا  رحمـــك 

رحلت وخيم الحزن الطويل فـ قلبي المشـــحون
وكتب شـــعبك على قبرك وداع الطيب والشيمه

خليفـــة يـــا وفـــا غامـــر بفعلك مـــا تخيـــب ظنون
ديمـــه بالعطـــا  وكفـــك  والهامـــة  النفـــس  عزيـــز 

ينابيعـــك بوعلـــي دايـــم تهـــون لوعـــة المحـــزون
 وتشـــيل الهـــم عن شـــعبك وقلبـــك للوطن خيمه

لحـــون الحـــروف  تعابيـــر  تســـطر  كفـــك  تحيـــة 
لهـــا قيمـــه فـــي أحاسيســـك عبـــارات  وتترجـــم 

يســـعون للوفـــا  رجـــال  فقـــدك  بعـــد  مـــن  عزانـــا 
وتســـليمه كفـــك  بعـــد  قائدهـــم  أبوســـلمان    

المكنـــون تبيـــح  أبيـــت  ولكنـــك  كثيـــر  تعبـــت 
جمعت الشـــعب في قلبك وحلمت تزيد تعظيمه

ولكـــن لألســـف فجـــأة لقيـــت النـــاس لـــك يبكون
وعليـــك دموعهـــم تمطـــر مثل مـــا تمطـــر الغيمه

شعر : جاسم محمد سبت

عليه دموعنا تمطر.. مثل ما تمطر الغيمه
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المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة من ســـفير 
جمهوريـــة الســـودان لـــدى المملكـــة 
ابراهيم محمد الحســـن أحمد ســـعد 
، أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص تعازيـــه 

الملـــك   لجاللـــة  مواســـاته  وصـــادق 
فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رحمه هللا، ســـائالً المولـــى عز وجل 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه  أن يتغمـــد 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى برقية سفير السودان

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
العـــام  األميـــن  مـــن  تعزيـــة ومواســـاة 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، 

أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق 
وفـــاة  فـــي  الملـــك  لجاللـــة  مواســـاته 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 

بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.

جاللة الملك يتلقى تعزية األمين 
العام لألمم المتحدة

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة برقية تعزية ومواســـاة 
من الشيخة سعاد محمد الصباح، 
أعربـــت فيها عن خالـــص تعازيها 
وصـــادق مواســـاتها لجاللة الملك  

فـــي وفاة صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة رحمه هللا، ســـائلة المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته ومغفرته ويســـكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية سعاد الصباح

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة  
ابرقية تعزية ومواســـاة من رئيســـة 
رئيســـة  العـــام  النســـائي  االتحـــاد 
المجلـــس األعلى لألمومة والطفولة 
الرئيســـة األعلـــى لمؤسســـة التنمية 
األســـرية في دولة االمارات العربية 
المتحدة ســـمو الشيخة فاطمة بنت 

مبـــارك، أعربـــت فيهـــا عـــن خالـــص 
تعازيهـــا وصـــادق مواســـاتها لجاللة 
الملـــك فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رحمـــه هللا ، ســـائلة المولـــى 
عز وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 
رحمتـــه ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية فاطمة بنت مبارك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقية تعزية ومواســـاة من صاحب 
بـــن  الملكـــي األميـــر حمـــزة  الســـمو 
الحســـين، أعـــرب فيهـــا عـــن خالص 
تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لجاللـــة 

الملـــك  فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفة رحمه هللا، ســـائالً المولى 
عز وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 
رحمتـــه ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية حمزة بن الحسين

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
الحـــرس  ومواســـاة مـــن وزيـــر 
الوطنـــي فـــي المملكـــة العربية 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية 
الملكي األميـــر عبدهللا بن بندر 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، أعرب 

فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لجاللة الملك في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
رحمـــه هللا(، ســـائالً المولـــى عز 
وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية عبداهلل بن بندر

سمو ولي العهد

المنامة - بناالمنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن الشـــيخة ســـعاد محمد 
الصبـــاح، أعربـــت فيهـــا عـــن خالـــص تعازيهـــا 
وصـــادق مواســـاتها لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء فـــي وفاة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة )رحمه هللا(، ســـائلًة المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقية 
تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعة الكويت محمد الصقر، أعرب فيها 
عـــن خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لصاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء في وفاة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رحمه هللا، سائالً المولى عّز وجّل أن يتغّمد 
الفقيـــد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية سعاد الصباح

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية الصقر

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن أخيـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
حمـــزة بن الحســـين، أعرب فيهـــا عن خالـــص تعازيه 
وصادق مواســـاته لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء في وفاة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، سائال المولى 
عـــز وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية حمزة بن الحسين

المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن كبيـــر مستشـــاري الدفاع 
للشـــرق األوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير 
جـــون لوريميـــر، أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء في وفاة صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 

هللا.

سمو ولي العهد يتلّقى 
تعزية لوريمير

“الشورى”: مبادرات جاللة الملك عززت الثوابت الوطنية تجاه قيم التسامح 
أكـــد مجلس الشـــورى بمناســـبة اليـــوم الدولي 
للتســـامح، الـــذي يصادف يوم الســـادس عشـــر 
مـــن نوفمبر كل عـــام، أن عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، قّدم 
العديد من المبادرات واإلسهامات الرائدة التي 
عززت الثوابت الوطنية لمملكة البحرين تجاه 
قيـــم ومبـــادئ التســـامح والتعايـــش والســـالم 
بيـــن مختلـــف الشـــعوب واألديـــان فـــي العالم، 
معرًبـــا المجلس عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بالقيم 
الحضارية واإلنسانية التي تسير عليها مملكة 
البحريـــن بقيـــادة جاللة الملك المفـــدى، والتي 

تؤكد دعمها ومســـاندتها لكل الجهـــود الدولية 
لترسيخ الحوار والتسامح ونشر السالم.

وأشـــار مجلس الشـــورى إلـــى أن احتفاء دول 
العالـــم باليـــوم الدولـــي للتســـامح، يعـــد فرصة 
مناســـبة إلبراز ما حققته مملكـــة البحرين عبر 
العديـــد مـــن المؤسســـات ومنظمـــات المجتمع 
المدني، ومـــن أبرزها مركز الملك حمد العالمي 
للتعايـــش الســـلمي، الـــذي جـــاء وفـــق مبـــادرة 
ملكيـــة ســـامية، وشـــّكل عالمـــة فارقـــة علـــى 
المســـتوى العالمي فـــي التأكيد علـــى التعايش 
والتســـامح والروابـــط اإلنســـانية بين شـــعوب 

العالم.
وقال إن المجلس ليســـتذكر في هذه المناسبة 
الجهـــود  وعرفـــان،  اعتـــزاز  وبـــكل  الدوليـــة، 
والعطـــاءات التي ّقدمهـــا فقيد الوطن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
الـــدؤوب  ثـــراه(، والعمـــل  خليفـــة )طيـــب هللا 
الـــذي قام به على مدى خمســـة عقود لتكريس 
التســـامح على المســـتويين الوطني والدولي، 
ودعـــم الســـالم العالمـــي عبـــر برامـــج وخطـــط 
حكومية متعددة، ومشاركة فّعالة في مختلف 

المحافل الدولية ذات الصلة.

وأشـــاد المجلـــس بالمســـاندة والمـــؤازة التـــي 
يضطلـــع بهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب 
الـــوزراء حفظـــه هللا،  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد 
للبنـــاء علـــى  بـــكل عزيمـــة وإصـــرار  ومضّيـــه 
مســـيرة اإلنجـــازات والنهضـــة التـــي تشـــهدها 
مملكـــة البحرين بقيـــادة جاللة الملـــك المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
البحرينـــي  المجتمـــع  أّن  المجلـــس  وأكـــد 
المتجانـــس والمتآلـــف ُجبل منذ عقـــود طويلة 
علـــى بنـــاء العالقـــات اإلنســـانية القائمـــة على 

التســـامح واالحتـــرام وقبـــول اآلخـــر، وهـــو ما 
يجعـــل مملكـــة البحريـــن نموذًجـــا عالمًيـــا فـــي 
تنوع الثقافات واألديان، ونبذ العنف، والتأكيد 
على أن التمســـك بالقيم اإلنسانية والحضارية 
األمـــن  لتحقيـــق  األساســـية  القاعـــدة  يمثـــل 

والسالم العالمي.
كمـــا أكـــد دعمـــه ومســـاندته لـــكل التشـــريعات 
والقوانيـــن التي تعـــزز مكانة مملكـــة البحرين، 
وتؤكـــد الـــدور الذي تضطلع به مـــع دول العالم 
في بناء مجتمعـــات تقوم على األلفة والمحبة 

والتسامح.

القضيبية - مجلس الشورى
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بقلوب مؤمنة بقضاء ا� وقدره
يتقدم

 رئيس مجلس ا
مناء ورئيسة مجلس االدارة وجميع
منتسبي مدرسة ابن خلدون الوطنية

بأحر التعازي والمواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة
  ولي العهد نائب القائد االعلى رئيس الوزراء

وسمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة
   نائب رئيس مجلس الوزراء      

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة
مستشار رئيس الوزراء

وجميع افراد العائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين
لوفاة المغفور له بإذن ا� تعالى

صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء رحمه ا�

 تغمد ا� فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان
 
ّ ّ
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رحـــل الفقيـــد الغالي صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وفي 
رحيلـــه ســـقطت دموع حـــارة على خـــد الوطن من 
عين الصحافة التـــي طالما كان النصير والظهير لها 
في الظروف الحالكة وفي المالبسات والمنعطفات.

وحدها الصحافة تمشـــي في جنازتهـــا اليوم يتيمة 
بعد أن رحل راعيها وسندها الغالي.

اشـــتقنا  “خليفـــة  اليـــوم:  يقـــول  الصحافـــة  لســـان 
الفـــراق، إذا تعـــب المواطنـــون  لـــك ونحـــن بدايـــة 
والمســـؤولون فـــي البلـــد تســـتند إلينا فـــي نصرتها، 
لكننـــي إذا تعبت أســـتند إلى كتفيك، فمن لي ســـند 

بعد سموك؟”.
سيبقى قنديل األمير خليفة مضاًء في سماء حرية 
التعبير تسترشد منه الصحافة نوًرا وقبًسا مفتوًحا 

يؤدي إلى الطريق الجميل.
القائـــد العظيـــم كان يولـــي الصحافة اهتمامـــه بالًغا 
ومـــن أبـــرز أوجـــه اهتمـــام صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان بالصحافـــة والصحفيين 
حرصـــه علـــى االطـــالع علـــى مـــا تنشـــره الصحافة 
بشـــكل يومي والتفاعـــل مع القضايا التـــي تطرحها 
الصحافـــة المحليـــة، واألمثلـــة عديـــدة علـــى ذلـــك، 
بـــل إن ســـموه يحـــرص علـــى قـــراءة بريـــد القـــراء 
ليطلـــع علـــى قضايـــا المواطنيـــن وشـــكاواهم مـــن 
خالل الصحافـــة والتفاعل معهـــا بتلبية احتياجات 

المواطنين والتحقيق في شكاواهم.
وكان ســـموه يوجه سمو رئيس الوزراء المسؤولين 
باســـتمرار إلـــى أهمية التواصل مـــع الصحافة والرد 
على التســـاؤالت المطروحة فيها، كما يوجه ســـموه 

بفتح األبواب أمام الصحفيين؛ لتمكينهم من القيام 
بمهمتهـــم علـــى أكمل وجه ولما فيـــه خير ومصلحة 
الوطـــن والمواطنيـــن، فالصحافـــة فـــي نظر ســـموه 
عندمـــا تتطـــرق أو تشـــير إلـــى وجـــود نواقـــص هنا 
وقصـــور هناك، في عمل أي من األجهزة الحكومية، 
إنمـــا هي تســـاهم فـــي تصحيـــح الخلـــل واألخطاء، 

وهذا جزء أساس ورئيس من دورها.
للصحافـــة  ســـموه  يخصـــه  الـــذي  المميـــز  التقديـــر 
الوطنية أسهم مساهمة كبيرة في تمكينها من أداء 

دورها الوطني الملقى على عاتقها. 
إلـــى جانب ذلك، فإن ســـمو رئيس الـــوزراء ال يترك 

مناسبة - سواء في تصريحاته أو لقاءاته - إال ويؤكد 
المكانـــة الكبيـــرة للصحافة البحرينيـــة، وما تتحلى 
بـــه من مهنيـــة وموضوعية رصينـــة، ودورها الرائد 
الذي تقوم به في االرتقاء بوعي المجتمع وثقافته، 
وأن الصحافـــة الوطنية باســـتنارتها كانت وال تزال 
خيـــر معين لجهود الحكومة في النهوض بالمجتمع 
ومواصلـــة مســـيرة التنمية والتقدم. ســـتظل جائزة 
ســـمو األميـــر خليفة بـــن ســـلمان للصحافـــة ومضة 
منيـــرة في درب الصحافة البحرينية، وحافزا كبيرا 
للصحافـــة واألقـــالم الوطنيـــة حتـــى تواصـــل أداء 
دورهـــا في أن تكـــون نافذة شـــفافة؛ للتعـــرف على 

مشـــكالت المواطـــن وهمومـــه بروح وطنيـــة وبكل 
أمانـــة ومســـؤولية، ومواصلة أداء دورهـــا الوطني 
فـــي الدفـــاع عن مكتســـبات الوطن وتعزيـــز اللحمة 
الوطنيـــة بين أبنائـــه، وتوعية الرأي العـــام بالقضايا 

الوطنية والتثقيف بالقضايا اإلقليمية والدولية.
ومـــن ضمن إيمان ســـموه بالصحافـــة والصحافيين 
خصص ســـموه جائزة عزيزة على قلب كل إعالمي 
وصحفـــي فـــي البحريـــن؛ ألنهـــا تحمـــل اســـم فقيد 
البحريـــن الراحـــل، هـــذه الجائـــزة التـــي تعـــد برهانا 
ساطعا على مدى تقدير سموه الالمحدود للصحافة 
الحرة والمســـؤولة ورســـالتها التنويريـــة بما يواكب 

مســـيرة اإلنجـــازات التنموية الشـــاملة والمتواصلة 
خالل العهد الزاهر لجاللة الملك.

فـــي أكثـــر مـــن صعيـــد أكـــد ســـموه أن “مـــا تشـــهده 
الصحافـــة فـــي البحريـــن مـــن تطـــور وازدهـــار هـــو 
انعـــكاس لديناميكيـــة وحيوية المجتمـــع البحريني 
وتحضـــره فـــي ظل ما ينعـــم به من أجـــواء الحرية 
واالنفتـــاح ومـــا يوليه عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة  من اهتمام بضمان 
حريـــة الرأي والتعبيـــر في إطار ما يكفله الدســـتور 

والقانون”.
وكان دوًمـــا يردد بالقول: “إننا نكن لرجال الصحافة 
واإلعـــالم كل تقدير، فهم قادة الرأي وأعمدة الفكر، 
ولهـــم فـــي المجتمـــع وفـــي نفســـي شـــخصيا مكانة 
رفيعـــة، وإن صحافتنـــا وأقالمنـــا الوطنيـــة مصـــدر 
إلهـــام يقربنـــا بشـــكل أكبـــر مـــن تحقيـــق تطلعـــات 
وطموحـــات المواطنين في حاضرهم ومســـتقبلهم، 
عبر ما يقدمونه من أفكار وما يطرحونه من قضايا 

وموضوعات تهم الشأن الوطني”.
إن تخصيـــص جائـــزة تحمـــل اســـم ســـموه لتكريـــم 
الصحفييـــن إنمـــا هـــو ترجمـــة فعليـــة للدعـــم الـــذي 
تلقـــاه الصحافـــة مـــن لـــدن ســـموه، ويأتـــي تكريـــم 
المبدعيـــن من الصحفيين والكتـــاب تعبير عن مدى 
تقدير ســـموه لعطائهم المتجـــدد في خدمة الوطن، 
واالعتـــزاز بتميزهـــم والتزامهـــم بالرســـالة النبيلـــة 
لمهنـــة الصحافـــة ودورهـــا فـــي التنويـــر، كمـــا يأتي 
وســـيلة لحفـــز اإلبداع وتشـــجيع األجيـــال الجديدة 
مـــن الصحفيين لبـــذل مزيد من الجهـــد على طريق 

تطوير الصحافة الوطنية واالرتقاء بها.

الصحافة ستشتاق لداعمها ومعزز دورها

يــحــتــضــنــهــا ــن  ــ م الــفــقــيــد  ــان  ــ كـ ــب  ــي ــج م الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــن  ــ م مـــالـــقـــت  إذا 

أعرب رجل األعمال ومدير مجموعة يوســـف 
عبدالوهاب الحـــواج عبدالوهاب الحواج عن 
حزنـــه الكبيـــر للمصـــاب األليم  لفقـــد  صاحب 
ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
أن  علـــى  مؤكـــدًا  هللا،  رحمـــه  خليفـــة،  آل 
الكلمـــات تعجز عـــن وصف الرجل واإلنســـان 
الـــذي احتـــوى الجميـــع  فـــي مختلف وشـــتى 

المجاالت، و ان ســـموه ســـيبقى اســـمه خالدا 
فـــي التاريـــخ الوطنـــي والخليجـــي والعربـــي 
واإلســـالمي كزعيـــم حكيم محنـــك حباه هللا 
نعمـــة البصيـــرة والنظر الثاقـــب والقدرة على 
تشخيص الظروف واألوضاع وقراءتها بدقة 

وحصافة”.
كمـــا ذكر الحواج كيف كان يهتم ســـموه بأدق 
التفاصيـــل ومـــن ضمنها حرصه علـــى تواجد 

الجميع في مجلسه األسبوعي.

 ويتذكـــر عبـــد الوهاب أن ســـموه فـــي إحدى 
المجالـــس ســـأل عـــن أخويـــه التوائـــم “احمد 
ضـــرورة  علـــى  ســـموه  مشـــددا  وحســـين” 
تواجدهم في المجلس التالي وبالفعل حضرا 

وجمعتهما مع سموه الصورة المرفقة.
وقـــال الحـــواج “تربطنـــا مـــع ســـموه عالقـــة 
قديمة ربطت بين الوالد رحمه هللا والصديق 
المشـــترك راشد بن علي بن حمدان حيث كان 

جمعتهم دائمة “رحمهم هللا جميعا”.

البـــالد صاحـــب  إلـــى عاهـــل  ورفـــع الحـــواج 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، وإلى 
مستشـــار رئيس الوزراء ســـمو الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة ، أحر التعازي والمواساة 
بوفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة، رحمه هللا.
 كمـــا تقـــدم بالتعـــازي للعائلة المالكـــة الكريمة 
ولشـــعب مملكـــة البحريـــن الوفـــي، ولألمتين 
العربيـــة واإلســـالمية، ســـائاًل هللا عز وجل أن 
يعظـــم أجورهـــم ويحســـن عزائهـــم فـــي هذا 
المصـــاب الجلـــل، وأن يتغمـــد فقيـــد الوطـــن 
الكبيـــر والغالـــي، واســـع رحمته، وأن يســـكنه 
فســـيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان.

الحواج: الراحل الكبير احتوى الجميع وكان يهتم بأدق التفاصيل
ــي والــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي ــنـ ــوطـ ــي الـــتـــاريـــخ الـ ــ ــه خــــالــــًدا ف ــمـ ــى اسـ ــق ــب ــي س

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية
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هنــا المحــرق، حيــث تبلغ مشــاعر الشــوق والحزن واألســى ذروتهــا على فراق 
ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، كيف ال وهــو الذي عشــق المحرق 

فرّددت ذكرياته ومواقفه حكايات فخر واعتزاز تتناقلها األجيال.

البحريـــن حـــداًدا علـــى  تعيـــش   وحيـــث 
مجلـــس  يســـتذكر  األميـــر،  ســـمو  رحيـــل 
بلـــدي المحـــرق إســـهامات وأدوار ســـموه 
في النهوض بالواقـــع الخدمي للمحافظة، 
وحجم االهتمام الذي أواله سموه لمطالب 
المحافظـــة،  أبنـــاء  وتطلعـــات  واحتيـــاج 

وحرصه على تلبيتها.
يقـــول رئيس المجلس غازي المرباطي إن 
كل محرقي يفتخر بعالقة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
رئيـــس الـــوزراء الراحـــل طيـــب هللا ثراه، 

بمدينة المحرق. 
 وذكر أنه رغم أن سموه عادل في عطائه 
واهتمامه بجميع مناطق المملكة على حد 
ســـواء، تشـــهد بذلك توجيهاته ومتابعاته 
للجميـــع دون تفرقـــة، إال أن حـــب ســـموه 
للمحـــرق يأتي مـــن صميم القلـــب ويبادله 
وتقديرهـــم  لـــه  عشـــقهم  المحـــرق  أهـــل 
للمســـاته فـــي تطوير مدينتهـــم والنهوض 

بوطنهم. 
 وأضاف: نحن في مجلس المحرق البلدي 
نفتخـــر بعدد مـــن الزيـــارات التي قـــام بها 
ســـموه بنفســـه إلى مبنـــى البلديـــة، ومنها 
زيارتـــه الكريمة بمناســـبة افتتـــاح المبنى 
الحالـــي فـــي عـــام 2007، تبعتهـــا زيـــارات 
أخـــرى كانـــت ضروريـــة لتحريـــك عجلـــة 

المشاريع.
 وأشـــار إلـــى أن ســـموه لـــم يكـــن يكتفـــي 
بالتوجيهـــات والمتابعـــة عـــن بعـــد، وإنمـــا 
كان يضـــع مرهـــم العـــالج علـــى تفاصيـــل 
التفاصيـــل، ويذهـــب بنفســـه إلـــى مواقـــع 
العقـــد  كافـــة  ويعالـــج  الحـــدث،  صناعـــة 
والمصاعب سواًء أكانت مالية أم فنية أم 

غيرها وال تفوته فائتة.
لإلصـــرار  عنواًنـــا  كان  ســـموه  أن  وبّيـــن   
مـــن  يقلـــل  وال  والنجـــاح،  اإلنجـــاز  علـــى 
أهميـــة أي مشـــروع ضمن الصـــورة العامة 
لنهضـــة الوطن، بـــل يبذل أقصـــى ما لديه 
مـــن إخالص ويدفع بالمشـــاريع دفًعا دون 
أن يمســـه اإلحبـــاط أو يتخلى عن شـــغفه، 
بـــأن تكـــون البنية التحتية مهيأة بأحســـن 
مـــا يكـــون، مع توفيـــر جميع ســـبل الراحة 

المعيشية للمواطنين.

الجهود العظيمة

 وقـــال: إذا كان حضور ســـموه لمناســـبات 
والتعليميـــة  الثقافيـــة  الصـــروح  افتتـــاح 
والطبيـــة وغيرهـــا يمثل قمـــة الجبل، فإن 
هـــذا العمـــل يســـبقه جهـــود عظيمـــة مـــن 
قبـــل ســـموه تتمثـــل فـــي وضـــع الخطـــط 
للجهـــات  والتوجيـــه  االســـتراتيجية 

الحكوميـــة المعنيـــة التي ال يتردد ســـموه 
أن يتابعها بنفســـه دون كلل أو ملل، فترى 
الموضـــوع يطرح مراًرا وتكراًرا على مدى 
فتـــرات من الزمـــن، ورغم جميـــع العقبات 
المالية والفنية وغيرها فإن المشاريع ترى 
النور بفضل من هللا ثم بالنجاح الحكومي 
الذي قد يبطئ أحياًنا لكنه ال يتوقف أبًدا.
ولفت إلـــى أن أهل المحرق يتذكرون دور 
ســـموه في جميع مشـــاريع المدينة، ومنها 
المـــدن اإلســـكانية فـــي مختلـــف مناطـــق 
المملكة، ومنها مؤخًرا مدينة شـــرق الحد، 
والديـــر  وقاللـــي،  وعـــراد،  والبســـيتين، 

وسماهيج، والمحرق القديمة.
المتنزهـــات  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة  وتابـــع: 
الكبـــرى،  المحـــرق  كحديقـــة  والحدائـــق، 
ودوحة عـــراد، ومنتـــزه األميـــر خليفة بن 
ســـلمان، وكورنيـــش الغـــوص، وكورنيـــش 
البســـيتين، ومختلـــف الحدائق الشـــعبية، 
فضال عـــن األســـواق الكبرى ومنها ســـوق 
المحـــرق المركـــزي - بعـــد تجديـــده - الذي 

حضر سموه افتتاحه في مايو 2019.
وذكـــر المرباطـــي أن المحرق شـــهدت في 
عهـــده العديد مـــن المشـــاريع االقتصادية 
ومنهـــا المشـــاريع التجاريـــة، كضـــع حجـــر 
أســـاس مشـــروع تطويـــر ســـوق المحـــرق 
المركـــزي، مـــع الحفـــاظ على المكتســـبات 
التراثيـــة والتاريخيـــة والشـــعبية، إضافـــة 
إلى تنظيم الفعاليات والمناسبات الثقافية 
علـــى مســـتوى متقـــدم مـــن التنظيـــم مما 
وضع المحرق في مرتبـــة ثقافية متقدمة 

على المستوى العالمي والعربي.
وعلـــق: كل هـــذا غيـــض مـــن فيـــض ممـــا 
الخاصـــة  عالقتـــه  فـــي  ســـموه  يحفظـــه 
بالمحرق والحقيقة أن له دور وبصمة في 

كل شبر في هذا البلد. 

األبواب المفتوحة

تطويـــر  فـــي  ســـموه  دور  إلـــى  وتطـــرق 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
والرياضيـــة فـــي المحـــرق كإنشـــاء مركـــز 
مركـــز  وإقامـــة  الصحـــي،  بوماهـــر  حالـــة 
آخـــر للـــوالدة، وإقامـــة مركز لرعايـــة كبار 
الســـن، فضـــالً عن إقامة مشـــروع ســـعادة 
االســـتثماري، إضافة إلـــى توجيهاته بهدم 
وإعادة بنـــاء نادي حالة بوماهر الرياضي، 
وبنـــاء  تطويـــر  ســـموه  يغفـــل  لـــم  حيـــث 

الصروح الرياضية.
 وتحدث عن دور ســـموه البارز في توفير 
أجواء األمن والسالمة ألهالي المحافظة، 
ومنها على ســـبيل المثـــال توجيهاته بنقل 
خزانات وقود المطـــار من موقعها بالقرب 
مـــن المناطق الســـكنية بعـــراد، إلى حدود 

منطقة المطار، من أجل سالمة السكان.
وختم بالقول: إن مصاب المملكة في فقد 
ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان هو مصاب 
أليم، واستغل هذه المساحة ألرفع باسمي 
واســـم أهالي المحرق أحر التعازي للقيادة 
الرشـــيدة، ومـــن كان له خليفة بن ســـلمان 
مسؤوالً وقائًدا وأًبا وأًخا فال خوف عليه، 
إنمـــا نحـــن ننهـــل مـــن علمـــه وشـــخصيته 
الشـــفافية  سياســـة  وننفـــذ  وتواضعـــه 
واألبواب المفتوحـــة ومواجهة المصاعب 
بالصراحـــة وبالتوافق والحفاظ على روح 

الوطنية الحقة.

المرباطــي: بصمــات األميــر الراحــل محفــورة علــى كل شــبر مــن مشــاريعها التنمويــة

المحــــرق تبكـــي معشــوقهــــا وتستذكــــر مآثــــره

سموه مفتتحًا مركز حالة بوماهر الصحي لدى زيارة سموه مشروع إعادة بناء سوق المحرق المركزي

سموه في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروع شرق الحد اإلسكاني

خالل زيارة سموه لمبنى بلدية المحرق

سيدعلي المحافظة

غازي المرباطي
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فقيـــد الوطـــن الكبيـــر المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا 
كان أًبا للجميع لم يســـتثن قرية أو مدينة 
دون أن يحيطهـــا برعايتـــه، حيث تفتقده 
القرى والمدن لحرصه الشديد على تلمس 
احتياجـــات المواطنيـــن وقربه منهم، وهو 
أمر شـــكل منها محطـــات ال ينســـاها أبناء 
البحريـــن فـــي كل منطقـــة وقريـــة حيـــث 

ستذكرون اهتمامه وحبه لهم.

فيضان النويدرات

ويســـتذكر عضو مجلس الشـــورى منصور 
ســـرحان زيـــارة فقيد البحريـــن المغفور له 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا لقريـــة النويدرات بعـــد تعرضها إلى ما 
يشـــبه القرية فيضان فغمرت المياه  طرق 
القرية ومنازلها كبير أدى إلى تضرر بيوت 
القريـــة بشـــكل كبيـــر خاصـــة انـــه ال يوجد 

بينة تحتية للقرية.
يقـــول ســـرحان “عندمـــا وصل الخبـــر الى 
فقيدنـــا الراحـــل قطـــع جميـــع ارتباطاتـــه 
القريـــة  لزيـــارة  مباشـــرة  واتجـــه  يومهـــا 
المنكوبـــة ووقـــف على مـــا تحتاجه واخذ 
يتجول في شـــوارعها التـــي غمرتها المياه 
متوســـطا الناس الذين قدموا مقترحاتهم 
وطلباتهـــم للقريـــة ووعـــد بتحقيـــق جميع 
طلباتهـــم وخاطبهـــم بأنـــه ســـيحول هـــذه 
القريـــة إلـــى قريـــة نموذجية وانه ســـيأمر 
بإنشـــاء شـــبكة مجاري للقرية قبل مناطق 

البحرين بما فيها العاصمة المنامة”.
 ويتابـــع “أمـــر في الحـــال وزارة اإلســـكان 
بنقـــل المتضررين إلى الشـــقق اإلســـكانية 
وتصليـــح  تجهيـــز  مـــن  االنتهـــاء  لحيـــن 
بيوتهم المتضررة  كما أرسل لجنة لتقصي 
للبيـــوت  ماليـــة  مبالـــغ  ودفعـــت  األضـــرار 

المتضرر إلصالحها وتجهزيها”.
 ويكمـــل “بعـــد أســـبوع مـــن تفقـــده للقرية 
بـــدا العمل في مشـــروع خطـــوط المجاري 
اكتملـــت   1984 فبرايـــر  وفـــي  المتطـــورة 
القريـــة  شـــوارع  تبليـــط  وتمـــت  الشـــبكة 
ســـموه  وعـــد  وتحقـــق  باإلنـــارة  وزودت 
بالفعل بتحويل القرية إلى قرية نموذجية 
،وتشـــكلت على اثر ذلك لجنه أهلية لجنة 
الشـــكر  وتقديـــم  ســـموه   لمقابلـــة  أهليـــة 
واالمتنـــان ،ووقـــع االختيـــار علـــي ألكـــون 
ناطقا عن اللجنة المكونة من 5 أشـــخاص 
بينهم مختار القرية حينها ،وفي 17مارس 
1984 قابلنـــا ســـموه رحمـــه هللا  وقدمنـــا 

الشكر واالهتمام بالقرية وحل مشاكلنا”.

إسكان السنابس

من جانبه، وصف رئيس جمعية السنابس 
الخيرية ســـيد مصطفى الشـــرخات رحيل 
فقيـــد الوطـــن الكبير المغفـــور له بإذن هللا 
تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا بانهـــا 
خسارة ال تعوض، وانه سيبقى حيا تخلده 
ذكراه وكل ما قدمه لهذا الوطن معربا عن 
تعازيـــه الخالصـــة لصاحب الجاللـــة الملك 
وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بوفاة المغفور له بأذن هللا 
تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

سلمان آل خليفة.
ويستذكر الشـــرخات الزيارة األولى لقرية 
السنابس للمغفور له في بداية السبعينات 

وتفقـــد  النـــاس  أحـــوال  علـــى  لالطـــالع 
احتياجاتهـــم كعادته طيلة هذه الســـنوات 
دون كلل أو ملل وسماع هموم المواطنين 

وتوجيه المسؤلين لحلها.
كان الراحـــل يتابـــع أحـــوال الناس بنفســـه 
ويســـمع منـــه ويســـمعون منـــه ووقتها زار 
رحمه هللا نادي السنابس الرياضي  بمعية 
الشيح عبدهللا بن خالد رحمه هللا والتقى 
األهالي وبادر بســـؤالهم عـــن احتياجاتهم 
التـــي كانـــت أولهـــا طلـــب األهالـــي منطقة 
إســـكانية الحتواء طلبات األهالي وتوجه 

بمعيتهـــم  إلـــى المنطقـــة التـــي اقترحوها 
،وبالفعـــل كان لهـــم مـــا طلبـــوا وخصصت 
لهـــم منطقـــة على ســـاحل البحر وأنشـــئت 
المنطقـــة اإلســـكانية وتمت تلبيـــة طلبات 
األهالـــي من وحدات وأراضي وتم إنشـــاء 
الســـاحل البحري فضال عن أمر سموه بمد 
خدمـــات الصـــرف الصحي للقريـــة وكانت 
هـــي  القريـــة مـــن اول القـــرى بتوفير هذه 

الخدمة.
وتابع أن قرية الســـنابس كان لها النصيب 
األكبر والتشـــرف بزيارات سموه المتكررة 

والتـــي ال ينســـها األهالـــي ومـــا تـــزال فـــي 
ذكراهـــم ،أمـــا زيارتيـــه األخيرتيـــن للقرية 
كانـــت فـــي العـــام 2016 والتـــي فاجئ بها 
األهالـــي وأحاطـــوه مـــن كل صـــوب فرحة 
وغمرهـــم بكرمه وجـــوده  وأبوته الحانية 
عليها فاســـتجاب لطلباتهم وسمعهم فردا 

فردا.
ويكمل “زيارته األخيـــرة كانت في مارس 
دون  كعادتـــه  بهـــا  فاجأنـــا  والتـــي   2019
تحضير مســـبق او علم كاألب الذي يطرق 
بـــاب أبنـــاءه  يتمشـــى  فـــي أزقـــة القريـــة 

وطرقاتها يســـمع من هذا ويســـال عن ذاك 
، لـــم يمنعـــه يومهـــا حرارة شـــمس الصيف 
وقـــف معنـــا وقتـــا طويـــال خشـــينا عليـــه 
حينهـــا من حرارة الجو إال انه اســـتمر في 

االستماع إلى األهالي”.
 ويتابـــع “يومهـــا أمـــر ســـموه بعـــدم إغالق 
مدرســـة الســـنابس االبتدائية للبنات وأمر 
لرغبـــة  اســـتجابة  وصيانتهـــا  بترميمهـــا 
األهالـــي الذيـــن عبـــروا عن رغبتهـــم ببقاء 

المدرسة”.
ويســـتذكر الشـــرخات أن ســـموه وقف مع 

مواطـــن مـــن القريـــة يســـأله بـــكل تواضع 
منزلـــه  أمـــام  المزروعـــات  عـــن  وطيبـــة 
ويســـال عـــن ووظيفتـــه فـــكان المواطـــن 
بحـــار واســـتغرق معـــه فـــي الحديـــث عن 
البحـــر ومصائـــد الســـمك وهمـــوم البحارة 
بحضـــرة كل األهالـــي الذي اســـتغربوا من 
دقـــة الراحـــل فـــي وصـــف المصائـــد ودقة 
معلوماتـــه واهتمامـــه بـــان ُيشـــعر كل فرد 

بأنه منهم.
يقـــول” كان الراحل يزورنـــا كلما احتجناه 
طلبـــا للعون، كما كانـــت أبوابه مفتوحة لنا 
فـــي ديوانـــه ومكتبـــه يســـتقبلنا اســـتقبال 
أبائنـــا  ويســـتذكر  بأســـمائنا  يعرفنـــا  األب 
وعائالتنـــا ويتفقـــد مـــن غاب منا  ويســـأل 

عن أحوال المواطنين”.
كانـــت  الخيريـــة  المشـــاريع  “كل  ويتابـــع 
وتوجيهاتـــه  ســـموه  باهتمـــام  تحظـــى 
للمعنييـــن بتســـهيل اإلجـــراءات ويعفينـــا 
من أية رســـوم  ويوجهنا لكل أعمال الخير 
عليهـــا  ويحـــث  االجتماعيـــة  واألنشـــطة 

ويشجعنا”.

عطايا كبيرة

أما العضو البلدي السابق لسادسة المحرق 
محمـــد عبـــاس فاســـترجع ذكريـــات زيارة 
ســـموه لقريـــة الديـــر وتفقـــد أحوالهـــا في 
حادثـــة الطائرة المنكوبة فـــي العام 2000 
وتوجيهـــات الراحـــل بعـــد تقديمـــه واجب 
العـــزاء ألهالي الضحايا في القرية بمقابلة 
البحارة الذين أسهموا في عمليات اإلنقاذ 
مـــع رجـــال األمن حرصـــه علـــى  مقابلتهم 
وشـــكرهم شـــخصيا وأمره بصرف مكرمة 

للبحارة.
ويتابع عباس أن ســـموه يكـــن لقرية الدير 
مكانـــة خاصة وحب ألهاليهـــا وتفقد دائم 
كان الراحل  دائم الســـؤال عن احتياجات 
األهالي في زيارته في يونيو 2008 حيث 
التقـــى جمـــوع األهالي في زيـــارة تفقدية 
الثانيـــة  المرحلـــة  بتنفيـــذ  وأمـــر  للقريـــة 
والثالثـــة مـــن مشـــروع اإلســـكاني للقريـــة 

وتخصيصه لألهالي.
 ويكمل “كما أمر سموه  يومها بتخصيص 
المزرعـــة المســـتأجرة ألحـــد المســـتثمرين 
فـــي مدخل القرية لتكـــون متنزها لألهالي 
وحديقة عامة حينها وتخصيصها لألهالي 
موجـــه المعنييـــن معه في الزيـــارة بتنفيذ 

التوجيهات.
 ويقول “ال يمكن أن ننســـى عطاياه وكيف 
انـــه تكفـــل شـــخصيا بتكاليـــف نفقـــات 50 
بمعيـــة  معتمـــر  و100  القريـــة  مـــن  حـــاج 
كريمته ســـمو الشـــيخة لولـــوة بنت خليفة 
آل خليفـــة، وال يمكن أن ننســـى إنســـانيته 
وكيـــف تفاعل مـــع قضية الطفـــل المفقود 
بدر من قرية السماهيج  واهتمامه بأسرة 
الطفـــل وتوجيهـــه بتضمين منزل أســـرته 
ضمـــن البيـــوت اآليلـــة للســـقوط والتكـــرم 
بتأثيثـــه. ال تنســـى مواقفـــه مـــع األهالـــي 
كان  التـــي  األبويـــة  والرعايـــة  واالهتمـــام 
يحيط الجميع بها فكانت توزيع المعونات 
علـــى األهالـــي في شـــهر رمضان واألســـرة 

المتعففة”.
فـــي  “وحتـــى  عبـــاس  حديثـــه  ويختـــم   
رحالتـــه للخـــارج كان دائـــم الســـؤال عـــن 
المواطنين ويحرص على إبالغهم السالم 
واالهتمام بهم وتلبيتـــه احتياجاتهم ،كان 
أب الجميـــع ويحيطنا برعايتـــه قريبا كان 

أو بعيد”.

النويـــدرات لفيضـــان  وفـــزع  الديـــر  مـــن  ومعتمـــًرا  ـــا  حاجًّ  150 بنفقـــات  تكفـــل 

أهالي القرى: فقده ال يعوض وأياديه البيضـاء غمرتنـا

محرر الشؤون المحلية
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ال يعوض

الــقــريــة  جمعية  رئــيــس  يــقــول 
الــخــيــريــة  حسين يــوســف” أن 
أنسانا  خسر  والعالم  البحرين 
يـــعـــوض وخــــســــارة كــبــيــرة  ال 
ــعــمــل اإلنــســانــي  فـــي مـــجـــال ال
والخيري ،فهو رجل عصره في 
الناحية اإلنسانية تميز وأعطى 

الكثير” . 
احد  على  يخفى  ال  ويضيف” 
ــســه واجـــتـــمـــاعـــاتـــه  فــــي مــجــل
ــة مـــع الــمــواطــنــيــن  ــمــتــواصــل ال
إصــــدار تــوجــيــهــاتــه اإلنــســانــيــة 
ــة األيـــتـــام  ــايـ فـــكـــان يــحــث رعـ
العاملة  والطبقة  والمحتاجين 
وال  خيرا  بالمعوزين  ويــوصــي 
انــجــازاتــه  نــخــتــصــر  يــمــكــن أن 
الــمــجــال ليس على  فــي ءهـــذا 
مستوى الوطن بل امتد للدول 
الـــجـــوار والـــوطـــن الــعــربــي كل 

العالم”.
ــســنــد والــظــهــر  ــو ال ويـــتـــابـــع “هــ
ــات والــــخــــيــــريــــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــ ــل ــ ل
الداعم  ،هو  األيتام  وجمعيات 
األول والسباق للعمل اإلنساني 
ــمــبــادر إلــيــه والــحــاث عليه  وال
يزل  ومــا  لنا  األعلى  المثل  هو 

نبراس سنقتدي به دوما”.
  ويكمل” كانت أفكاره باكورة 
األول  والموجه  الخيري  العمل 
صحتها  فتثبت  بها  نقتدي  لــه 
العمل  يــده  تحت  مــن  لتتدفق 
اإلنساني الذي كان هو الموجه 
الكبير  القلب  له. رحل صاحب 
رجال  البحرين  فقدت  وبفقده 
من الرعيل األول الذي يصعب 
للمشاريع  المبادر  هو  تعويضه 
اإلنسانية ومؤسس نهج العمل 
ــل ما  الــخــيــري والـــخـــدمـــي وكــ

يحتاجه المواطن” . 

رائد اإلنسانية 

ويـــواصـــل يــوســف فــي وصــف 
الكبير  الــبــحــريــن  فقيد  منهج 
تلمس  على  كان يحرص  الــذي 
الفقراء والمحتاجين  والسؤال 
،ال  عونهم  على  والــحــث  عنهم 
كبيرة  وال  صغيرة  عنه  يغيب 
ــي  ــالـ ــن األهـ دائــــــم الــــســــؤال عــ
ويوصل السالم للكبير والصغير 
ومــن  منهم  غـــاب  مــن  ويتفقد 

حضر .
ــن حــكــمــتــه انـــه  ــ  ويـــضـــيـــف “مـ
يتواصل مع كل جيل بطريقته 

فكان يدنو من كبار المواطنين 
ويناقش  صغارهم  عن  ويسأل 
مثقفيهم ويهتم ألمر المتعلمين 
منه والمفكرين ،هكذا كان نهجه 
للغير  نتواضع  أن  منه  وتعملنا 
نشارك  أن  للخير،  نسعى  وان 
ونواسيهم  أفــراحــهــم  الجميع 
فــي أحــزانــهــم كــحــرصــه رحمه 
ــن الـــســـؤال واالهــتــمــام  هللا عـ

والتواصل مع الجميع” .
ــاه  ــزايـ مـ ــي  ــوفـ يـ “ال  ويـــخـــتـــم   
اإلنساني  العمل  فــي  وخصاله 
واالجــتــمــاع شـــيء ، هــو طعم 
البحرين ونكهتها ورحلتنا معه 
فترة من الجنة عشنا مع إنسان 
بفقده  ،وجرحنا  يتكرر  فريد ال 
ال يلتأم لكنها مشيئة هللا رحمه 
ــنــا فــي جــاللــة الــمــلــك و  هللا ول
سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

أسوة”.

القائد الملهم

سماهيج  جــمــعــيــة  رئــيــس  ــا  أمـ
الخيرية الدكتور محمد عباس 
فــيــقــول أن ســمــوه رحــمــه هللا 
“جعل العمل الخيري واإلنساني 

واالجتماعي من أولوياته التي 
ظاهرة  تــكــون  إن  إال  يمكن  ال 
الكثيرة  فــمــواقــفــه  الــمــال  عــلــى 
والـــتـــي تــتــجــلــى فـــي تــوجــهــه 
الــحــكــومــي الـــــذي كــــان يــقــود 

سموه هو الدليل على ذلك”.
ــع “تــــوجــــهــــات ســـمـــوه  ــ ــاب ــ ــت ــ وي
ــه  ــاديـ ــكــريــمــة وأيـ ورعـــايـــتـــه ال
الــبــيــضــاء فـــي مـــجـــال الــعــمــل 
تــكــن تختلف بل  لــم  الــخــيــري  
تــتــواءم مــع تــوجــهــات الــدولــة 
الواضحة وتنعكس على وزارة 
االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل 

والـــتـــي يــنــضــوي تــحــتــهــا عمل 
واألعــمــال  الخيرية  الصناديق 
ــيـــة  ــعـ ــمـ ــة والـــجـ ــ ــي ــاعــ ــ ــم ــ ــت االجــ
الـــجـــانـــب  إن  االجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
على  طغى  والخيري  اإلنساني 
كــثــيــر مـــن مــواقــفــه وعــطــايــاه 
ــبــحــريــن ولــجــمــيــع  ــل ال عــلــى كـ
األول  الداعم  المواطنين فكان 
والــحــريــص  الــتــطــوعــي  للعمل 
وصاحب  الخيري  العمل  على 
األيادي البيضاء علينا جميعا”.

ويـــكـــمـــل” كــــان حــريــصــا على 
ــرارات  ــقـ الــتــوجــيــه واصـــــدرا الـ

الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة 
إتــــاحــــة الـــتـــســـهـــيـــالت لــلــعــمــل 
االجتماعي يحرص سموه على 
ما  كل  لدعم  المسؤلين  توجيه 
اجتماعي  وأنساني  خيري  هو 
ــة الـــفـــئـــات فــي  ــافــ ــة كــ ــدمـ ــخـ لـ

المجتمع” .
ويــــــواصــــــل  “تـــــطـــــور الــعــمــل 
بفضل  واالجتماعي  التطوعي 
ــــراحــــل الــكــبــيــر  بــتــوجــيــهــاتــه ال
أنظمة  لـــه  مــؤســســيــا  وأصـــبـــح 
وقــــوانــــيــــن تـــصـــب جــمــيــعــهــا 
لـــصـــالـــح الــمــســتــفــيــديــن لــيــس 
وتشجع  والمحتاجين  الفقراء 
المقتدرين على البذل والعطاء، 
فــهــو رحــمــه هللا قــدوتــهــم في 
ليكون  االجــتــمــاعــي  الــتــكــاتــف 

قائدا ملهما في هذا المجال”.
هللا  رحمه  يــده  “على  ويضيف 
وارتقى  اإلنساني  العمل  تطور 
ــعــمــل االجــتــمــاعــي الــخــيــري  ال
عــبــر تــوجــيــهــاتــه الـــتـــي تصب 
فـــي خــدمــة الــعــمــل اإلنــســانــي 
أو  والفقراء  العاطلين  للفئات 
االحــتــيــاجــات  وذوي  لــأيــتــام 
المساعدات  وإيصال  الخاصة 

همه  .كـــان  منهم  للمحتاجين 
الــمــســتــوى  يــتــطــور  ــبـــر أن  األكـ
ولينعكس  للمواطن  المعيشي 
ــى  ورضــ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ أداء  ــلـــى  عـ
المواطن وهو ما كان يتطلع له 
رحمة هللا عليه واسكنه فسيح 

جناته”.

بصماته جلية

مدينة  جمعية  رئــيــس  ويــقــول 
عيسى الخيرية مجدي النشيط 
األمير  عــن سمو  “الــحــديــث  ان 
ــل يـــطـــول، فــالــبــحــريــن  ــراحــ ــ ال
المواقف  بكاملها  شاهدة على 
التي  واإلنــســانــيــة  االجتماعية 
تتعداها  ســمــوه.بــل  بها  يتميز 
للعالم بأكماله، فتواجده وسط 
ومجلسه  الــقــطــاعــات  مختلف 

المفتوح وأياديه البيضاء”.
عليه  “كــان رحمة هللا  ويكمل   
ــنـــاس مـــن خــالل  قــريــبــا مـــن الـ
ــى مـــا يــطــرح في  اســتــمــاعــه إلـ
اإلذاعة كثير من المناشدات له 
يسمعهم  ان  على  الناس  اعتاد 
لــهــم فـــي صــفــحــات  يــقــرا  وان 
الصحف فلم يكن بينه وبين من 
يحتاج حاجز،كلهم يدركون انه 

يصغي لهم ويستجيب لهم”.
 ويــزيــد” كــان رحــمــه هللا مثاال 
واإلنسانية  والحكمة  للتواضع 
المواطنون  هو من يتفاعل مع 
ــي والــفــعــالــيــات واألنــشــطــة  فـ
رحمه  يحرص  يحضرها  التي 
يــســال األفــــراد  هللا عــلــى  أن 
يسأل  ومناطقهم   أسرهم  عن 
ويــتــفــقــد ويـــوجـــه لــمــا هـــو في 
ــعــمــل االجــتــمــاعــي  مــصــلــحــة ال
ــذا يـــذكـــره  ــكــ ــي وهــ ــ ــان ــســ ــ واإلن

وسيذكره الناس دوما”. 
البحرين  “كل  النشيط   ويختم 
بــفــقــده ولــفــتــرة طويلة  تــحــس 
وال  هللا  ــة  ــئـ ــيـ ــشـ مـ ــا  ــ ــهـ ــ إنـ إال 
اعـــتـــراض عــلــيــهــا ، فــبــصــمــاتــه 
الخيري  العمل  فــي  الــواضــحــة 
ــي واالجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ واإلنـ
ال  التي  وإسهاماته  الــواضــحــة 
فهو  فقط  الجانب  هذا  يحدها 
ومن  البحرين  التطوير  وقائد 
فــي مصاف  جعلها  فــي  أســهــم 
العمرانية  النهضة  ذات  الــدول 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
أسس  من  هو  كما  والسياسية 
لــلــعــمــل الـــخـــيـــري والــتــطــوعــي 
وكل  هللا،  رحمه  واالجتماعي 
الــعــزاء لــجــاللــة الــمــلــك و سمو 
ــعــهــد رئـــيـــس الــــــوزراء  ولــــي ال
والعائلة  الفقيد  وأحفاد  وأبناء 
الحاكمة وشعب البحرين الذين 

لن ينسوا معلمهم األول”.

ــم ــه ــوال ــد أح ــق ــف ــات الـــفـــقـــراء وت ــاج ــي ــت ــى تــلــمــس اح ــل ــا ع ــًص ــري ــان ح ــ ســمــوه ك

الجمعيات الخيرية تسلط الضوء على مواقف األمير اإلنسان

مجدي النشيطحسن يوسف

نعت الجمعيات الخيرية المغفور له بإذن هللا الراحل فقيد البحرين  الكبير صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليقة  قائد العمل اإلنساني، كاشفة عن صفحات من سيرة سموه وجهوده 
في دعم العمل الخيري واإلنساني في البحرين وكل العالم، فهو الذي أصبح قائدًا لإلنسانية والعمل االجتماعي.

وبين القائمين على العمل الخيري واإلنســاني الجهود التي قام بها ســمو األمير الراحل ، للوصول في العمل اإلنســاني الخيري واالجتماعي إلى بر األمان مؤسســا نهجا تســير عليه ومنهاج ال تحيد عنه، 
معربين عن تعازيهم الخالصة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة عموم العائلة المالكة الكريمة 

وشعب البحرين اجمع بفقيدهم الكبير .

محرر الشؤون المحلية



ال تكاد توجد منطقة مهما صغرت مساحتها أو كبرت إال وبصمات فقيد الوطن صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة تتصدر سجل تاريخها الحديث.

تحـــط “البالد” في هـــذا المصاب الجلـــل رحالها على 
شطآن قرى شـــارع النخيل، التي شهدت استجابات 
متعـــددة لتطلعات واحتياجات أهاليها، أســـفرت عن 
مشـــاريع وحلـــول تطويريـــة انعكســـت علـــى الواقع 

الحضري لتلك المناطق.
يقول ممثل قرى الدائرة األولى بالمحافظة الشمالية 
البلـــدي شـــبر الوداعـــي إن الجميـــع يتفـــق علـــى أن 
الراحـــل الكبير صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، رجل دولـــة بامتياز ومهندس 
الدولـــة الحديثـــة وصانع سياســـاتها الدوليـــة وربان 

سفينة التنمية.
وأضاف أن ســـموه يمثل بوصلة المشـــاريع الخدمية 
والمتابعـــة  المتبصـــرة  والعيـــن  والقـــرى  للمـــدن 
الحتياجـــات للمواطنين على مـــدى مرحلة تاريخية 
مهمـــة حافلـــة بالمشـــاريع التنمويـــة والتحديات منذ 

االستقالل وحتى رحيله.
وأشـــار إلـــى أنـــه كان للمجتمع القروي موقعـــه البارز 
في فلسفته التنموية والمجتمعية، في الحفاظ على 
قيمتـــه الحضارية والنســـيج االجتماعي الذي يتميز 
بـــه المجتمـــع القروي في مســـيرة التطـــور التاريخي 
والحضاري للمجتمع البحريني، وذلك ما جعل سموه 
يخـــص القـــرى بتوجيهاتـــه لالهتمـــام باحتياجاتهـــم 

ومطالبهم التنموية والخدمية واإلسكانية.
ولفـــت إلـــى أن قرى شـــارع النخيـــل للدائـــرة األولى 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية مـــن المحـــاور المهمة في 
اهتمامـــات الراحـــل، حيـــث خصهـــا بجـــل اهتمامـــه 
ذلـــك االهتمـــام بتوجيهـــه -  وتوجيهاتـــه، وتجســـد 
رحمـــه هللا - بتوفير وتلبيـــة االحتياجات والمطالب 
الخدميـــة واإلســـكانية والتعليميـــة والبلدية ألهالي 
قريـــة باربـــار والقـــرى المجـــاورة، وتكليـــف الـــوزراء 
المعنييـــن بزيـــارة قرى شـــارع النخيل ورفـــع تقارير 

بشأن احتياجاتها.
وتجســـيدا  إنـــه  وقـــال 
لتوجيهاتـــه نظـــم فـــي نـــادي 
والرياضـــي  الثقافـــي  باربـــار 
لقاء مع أهالي الدائرة األولى 
بالمحافظة الشـــمالية بتاريخ 
حضـــره   ،2019 أكتوبـــر   24
وزير التربية والتعليم ووزير 
البلديات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمراني ووزير 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
اإلســـكان  وزارة  ووكيـــل 
الســـابق الشـــيخ عبـــدهللا بن 

أحمد آل خليفة.
وذكـــر أن هـــذه الزيـــارة كان 
لها انعكاســـاتها البـــارزة على 
أهالـــي الدائـــرة، كتســـليم 38 
وحدة ســـكنية بمشـــروع جد 
الحاج اإلسكاني ألهالي قرية 
علـــى  والتأكيـــد  جدالحـــاج، 
ضرورة أن يوفر المسؤولون 
الضروريـــة  االحتياجـــات 
ألهالـــي المنطقـــة، والتوجيه 
المشـــروعات  فـــي  بالتوســـع 
أهالـــي  لخدمـــة  اإلســـكانية 
المجـــاورة،  والقـــرى  القريـــة 
إضافـــة إلى تلبية احتياجات 
العبـــادة  دور  مـــن  القريـــة 
بمـــا فيهـــا المســـاجد والمآتم 
وإعـــادة تأهيـــل ما هـــو قائم 
منها، واســـتكمال احتياجات 
القرية والقرى المجاورة، من 
مشـــروعات البنيـــة التحتية، 
بما في ذلك خدمات الصرف 
الشـــوارع  ورصـــف  الصحـــي 
بدراســـة  أوامـــره  وإعطـــاء 
إنشاء مركز شبابي ورياضي 

في منطقة جد الحاج.
ولفت إلى أن ما هو مشهود في اهتمام الراحل بقرى 
الدائـــرة األولـــى توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية لقرية 
جنوســـان التـــي اســـتفاد منهـــا أبنـــاء القريـــة والقرى 
االهتمـــام  فـــي  الشـــديد  لحرصـــه  وكان  المجـــاورة، 
بالتعليـــم وتخريـــج الكفـــاءات التعليميـــة مـــن أبناء 
قرى الدائـــرة أثره الفعلي بإصدار توجيهاته الكريمة 
بالعمل على ترميم وتأهيل مدرسة باربار االبتدائية 
للبنيـــن وإعـــادة افتتاحهـــا واســـتقبال أبنـــاء أهالـــي 

الدائرة.
وأشـــار إلـــى أن الحقيقـــة التـــي ينبغي اإلشـــارة إليها 
وتتويجهـــا بحـــروف من ذهـــب أن المغفـــور له بإذن 
هللا تعالـــى كان كريما فـــي اهتمامه وعطائه، وخص 
قـــرى شـــارع النخيل للدائـــرة األولى فـــي المحافظة 
الشـــمالية برعايته الكريمة وأن أبناء الدائرة يظلون 
يتذكرون كرم االهتمام الذي أواله الراحل بمطالبهم 
واحتياجاتهـــم، ويتضرعـــون إلـــى هللا ســـبحانه أن 

يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

رمز األمل

مـــن جهته، قـــال الرئيس الســـابق لجمعية جنوســـان 
الخيريـــة حســـين الصبـــاغ إن األمير الراحـــل لطالما 
كان رمـــز األمـــل والمحبة والوحدة فـــي حياة أهالي 
قرية جنوســـان كمـــا كان كذلك لجميع مدن البحرين 

وقراها.
وذكـــر أنـــه لمـــا تأخر تنفيذ المشـــروع اإلســـكاني في 
العقـــد األول مـــن األلفيـــة الجديـــدة ألهالـــي قريـــة 
جنوســـان، بادر ســـموه فـــي العـــام ٢٠١٠ إلـــى زيارة 
القريـــة وتفضـــل بالحضـــور إلـــى مجلـــس المرحـــوم 
الوجيه عبدالعزيز الجنوســـاني، حيث التقى ســـموه 
أبناء المرحوم الوجيه عبدالعزيز الجنوساني وعددا 
وتفقـــد  القريـــة  وجـــوه  مـــن 
بـــكل محبة وأبويـــة أحوالهم 
وشؤونهم وأصدر توجيهاته 
بإنجـــاز  بالتعجيـــل  الكريمـــة 
المشـــروع اإلســـكاني ألبنـــاء 
مختلـــف  وتوفيـــر  القريـــة 
تحتاجهـــا  التـــي  الخدمـــات 

قرية جنوسان.
وأضـــاف: ولم يكتف ســـموه 
بذلـــك، بل ظل يتابع بنفســـه 
شـــؤون القرية واحتياجاتها 
ويوجه الوزراء والمسؤولين 
بمســـؤولياتهم،  للقيـــام 
جديـــدا  تأخـــرا  رأى  ولمـــا 
ألســـباب متعـــددة وبنظرتـــه 
النافـــذة  وبصيرتـــه  الثاقبـــة 
إلـــى  اإلســـكان  وزارة  وجـــه 
تحويل واحد من المشـــاريع 
إلـــى  الخاصـــة  اإلســـكانية 
ألهالـــي  خـــاص  مشـــروع 
جنوســـان، وقـــد تحقق وعد 
كان  ولطالمـــا  فعـــال  ســـموه 
الوفـــي بوعـــوده لمواطنيـــه، 
بعيـــن  إليهـــم  ينظـــر  حيـــث 

العطف والمحبة والرحمة.
وقـــال: إن أبنـــاء أهالي قرية 
جنوســـان رجاال ونساء كبارا 
وصغـــارا قـــد اجتاحهـــم األلم 
المصـــاب  لعظيـــم  والحـــزن 
بفقد سموه، وسيظلون دوما 
ويشـــيدون  يشـــكرون  أبـــدا 
بالنظرة األبوية الحانية التي 
نظر لهم بها دوما، يتضرعون 
إلـــى هللا مـــن أجـــل أن يرفـــع 
مقامـــه  الخلـــد  جنـــان  فـــي 
ويجزيه الجزاء األوفى على 

مجهوده وعطائه.
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توجيهات فقيد الوطن أثمرت مشاريع بأولى الشمالية

سموه مستمعا الحتياجات األهالي لدى زيارته قرية جنوسان

سموه في زيارته لقرية جنوسان

وزراء ومسؤولون يزورون باربار تنفيذا لتوجيهات سموه لتلبية احتياجاتها الخدمية

سموه زائرا جدالحاج وآمرا بتسليم 38 وحدة سكنية لألهالي

سيدعلي المحافظة

الوداعي: خليفة بن 
سلمان مهندس 

الدولة الحديثة

الصباغ: األمير 
الراحل رمز األمل 
والمحبة والوحدة

شبر الوداعي

حسين الصباغ



العظمــاء والقــادة الحكمــاء الذيــن لهــم تأثيرهم على المســتويين المحلي والدولي ظاهــرة نادرة الحدوث؛ نظًرا لمــا يتمتعون به من 
مواهــب وصفــات غيــر عاديــة ال تجتمــع فــي غيرهــم، فالذكاء الحــاد، وقوة الحــدس، ومهــارة اإلبداع، وبعــد النظر، وحســن اإلدارة 

والتدبير، وكرم األخالق والتسامح هي من بين ما تتميز به شخصيات العظماء والقادة الكبار.

في  البحرين  مملكة  حظيت  لقد 
بشخصية  الــمــعــاصــر  تــاريــخــهــا 
مــن ذلـــك الـــنـــوع.. إنــهــا شخصية  
ــإذن هللا صــاحــب  ــ ــه بـ ــمــغــفــور لـ ال
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
كل  فيها  تتجسد  شخصية  وهــي 
معاني اإلبداع والحكمة والقيادة 
القيم  فيه  تتجسد  كما  الرشيدة، 
ــســجــايــا  ــة، وال ــلـ ــيـ الــعــربــيــة األصـ
الحميدة، والتواضع الجم مع علّو 

مكانته وسمّو منزلته.
كان سموه الساعد األيمن ألميرنا 
ــي نــهــضــة الــبــحــريــن  الـــراحـــل راعــ
الساعد  الــيــوم  هــو  كما  الحديثة، 
الــجــالــة الملك  لــصــاحــب  األيــمــن 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
الباد المفدى الذي تبنى مشروعا 

إصاحيا بدأنا نقطف ثماره.

مواهب وقدرات غير عادية

حديث  مستهل  في  إشراقة  تلك 
ــورى ومــديــر  ــشـ عــضــو مــجــلــس الـ
عيسى  بمركز  الوطنية  المكتبة 
الــذي  ســرحــان،  منصور  الثقافي 
لفقيد  جوهرًيا  وصًفا  فيه  يقدم 
 – استطاع  حيث  الكبير،  الوطن 
حــبــاه هللا  بما   - عليه  رحــمــة هللا 
به من مواهب وقــدرات وصفات 
غير عادية.. استطاع عبر سنوات 
ــاد  ــمـــل الـــجـ ــعـ ــة مــــن الـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
يشبه  مــا  يــحــدث  أن  والــمــضــنــي 
الرجال  صفات  وتلك  المعجزة.. 
ــول جـــزيـــرة  ــ ــمـــاء، فـــقـــد حـ ــعـــظـ الـ
عقد  حتى  كــانــت  الــتــي  البحرين 
العشرين  القرن  من  الخمسينات 
ضــعــيــفــة فـــي بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
ــهــا ال  واالقـــتـــصـــاديـــة، وخـــاصـــة أن
تمتلك ثروات خام طبيعية كبيرة 
ــدول  كــالــنــفــط والـــغـــاز كــمــا فــي الـ
ــاورة، كــمــا أن  ــجـ ــمـ الــخــلــيــجــيــة الـ
مساحتها محدودة.. وكانت ثروة 
الــبــحــريــن الــوحــيــدة هــي الــراحــل 
النير  بفكره  استطاع  الذي  الكبير 
ورجاحة عقله أن يحول البحرين 
إلى جزيرة خضراء يعّمها الرخاء 
تحتية  بــنــيــة  وذات  واالزدهـــــــار، 
صلبة، وتنتشر في ربوعها المباني 
والمؤسسات  الشاهقة،  الحديثة 
واالجتماعية  والثقافية  التربوية 
ــيــة، وتــتــزيــن  ــمــال والــصــنــاعــيــة وال
ــمـــدن وقـــرى  رمـــالـــهـــا وتــربــتــهــا بـ
وجزرها  مدنها  وترتبط  حديثة، 
بنيت على أحدث  بجسور معلقة 
طراز هندسي. كما برزت البحرين 
في الطليعة بين بلدان العالم في 
مجال التنمية البشرية، وازدهرت 
فيها حركة الفكر والثقافة بشكل 
لـــه، وأصــبــحــت مقصد  ــق  ال ســاب
الفكر  رجــــال  ومــلــتــقــى  ــواح  ــسـ الـ

واالقتصاد والمال.

روابط قوية رصينة

إلــى أن  البديهي اإلشــارة هنا  من 

فقيد الوطن الكبير يحظى بتقدير 
المفدى  الــمــلــك  الــجــالــة  صــاحــب 
وولي عهده األمين، فجميع خطب 
الرسمية  المناسبات  في  جالته 
وكـــذلـــك فـــي مــنــاســبــات افــتــتــاح 
أنواعها  اخــتــاف  على  المشاريع 
وغيرها،  اإلســكــانــيــة  كالمشاريع 
سمو  بذلها  التي  بالجهود  يشيد 
األمير الراحل، كما أنه رحمه هللا، 
صاحب  حكمة  على  دائــًمــا  يثني 
الجالة وبتوجهاته السديدة التي 
تهدف إلى بناء البحرين المزدهرة 
واجتماعيا،  وسياسيا،  اقتصاديا، 
كما يشيد بجهود سمو ولي العهد 
بناء  إلــى  يتطلع  ــذي  ال نهجه  فــي 
البحرين  لمملكة  زاهـــر  مستقبل 
على مختلف الصعد وفقا لمبادئ 

استشراف المستقبل.
تــلــك الــمــعــطــيــات تــبــرهــن بــجــاء 
ــة  ــن ــرصــي ــقـــويـــة وال الـــعـــاقـــات الـ
الملك  بجالة  سموه  تربط  التي 
عاقات  وهي  العهد،  ولي  وسمو 
ــا عـــلـــى أبـــنـــاء  ــابـ ــجـ انــعــكــســت إيـ
بمختلف  الــبــحــريــنــي  الــمــجــتــمــع 
المجتمع  ينظر  حــيــث  شــرائــحــه، 
علي  ــي  ــ “أب دور  إلـــى  الــبــحــريــنــي 
في  والــفــاعــل  الكبير  هللا”  رحــمــه 
الحديثة  البحرين  دولــة  تأسيس 
أصبحت  حين  1971م  العام  منذ 
مع  عــاقــاتــهــا  لــهــا  مستقلة  دولـــة 
على  ولــهــا  الـــعـــالـــم،  دول  جــمــيــع 
الذي  المحلي دستورها  المستوى 
يفصل بين السلطات الثاث وهي 
والتشريعية  التنفيذية  السلطة 
ــذي جعل  ــ ــر الـ ــ ــيــة، األمـ ــقــضــائ وال
الــقــانــون  ــة  ــ دول الــبــحــريــن  مملكة 

والمؤسسات بامتياز.   

رسم تاريخ البحرين المعاصر

المتبحر  أن  إلــى  سرحان  ويلفت 
في شخصية سمو األمير الراحل 
من  نهار  ليل  يعمل  كان  أنه  يجد 
البحرين  مملكة  تــكــون  أن  أجــل 
مزدهرة على مختلف الصعد، فقد 
المسؤوليات  مــن  الــعــديــد  تحمل 
حياته،  من  مختلفة  سنوات  عبر 
ينعم  ولــم  بــال،  له  يهدأ  لم  حيث 
ــك مـــن أجـــل راحـــة  ــ ــراحــة وذل ــال ب
ورفــاهــيــة شــعــب الــبــحــريــن، فقد 
تحمل في عهد والده - طيب هللا 
المسؤوليات  مــن  الــعــديــد   - ثـــراه 
ــان لــهــا أثـــرهـــا فـــي رســم  الــتــي كــ
والتي  المعاصر  البحرين  تــاريــخ 
الــمــعــارف  لمجلس  تــرؤســه  منها 
في أواسط عقد الخمسينات من 
الحركة  لتطوير  المنصرم  الــقــرن 
وعضويته  الــبــاد،  في  التعليمية 
 ،1957 العام  الكهرباء  لجنة  في 
حــيــث تــكــلــلــت جـــهـــوده بــإيــصــال 
التيار الكهربائي إلى جميع مناطق 
البحرين، وكان آخر منصب كلف 
به أثناء حكم والده تعيينه رئيسا 
وتلك  الــبــحــريــن،  حكومة  لمالية 
مهمة كبيرة عمل من خالها على 

وضبطها  المالية  ــمــوارد  ال تنمية 
ــشــعــب  ــة ال ــدمــ وجـــعـــلـــهـــا فــــي خــ
الــمــســؤولــيــات  زادت  ــن،  ــوطــ ــ وال
في  سموه  تقلدها  التي  والمهام 
عهد أخيه المغفور له بإذنه تعالى 
ــمــان آل  ــن ســل ــشــيــخ عــيــســى بـ ال
خليفة، فقد تولى في العام 1961 
ــري، وعــيــن في  رئــاســة مجلس الـ
العام 1962 رئيسا لبلدية المنامة، 
كما عين رئيسا لمجلس النقد في 
 1966 الــعــام  وفــي   ،1964 الــعــام 

عين رئيسًا للمجلس اإلداري.

مسؤوليات السلطة 

التنفيذية

هكذا كانت حياة سموه رحمه هللا 
أجل  من  مستمًرا  وجــهــاًدا  كفاًحا 
ــوطــن ورفــعــة شــأنــه،  عـــزة هـــذا ال
وبناء الدولة الحديثة بمؤسساتها 
1970 عين  العام  ففي  المختلفة، 
من  الــذي  الــدولــة  لمجلس  رئيسا 
السلطة  مسؤوليات  تولي  مهامه 
الــتــنــفــيــذيــة، ودراســــــة إمــكــانــات 
على  لنهضتها  والتخطيط  الدولة 
نالت  وعندما  األصــعــدة،  مختلف 
الحماية  من  استقالها  البحرين 
عين   1971 العام  في  البريطانية 
األمــر  الــــــوزراء،  لمجلس  رئــيــســا 
الذي أدى إلى زيادة مهامه، وكان 
فــي شــغــل شــاغــل لــدرجــة أنـــه لم 
تتوافر لديه فترة راحة بالمطلق. 
واستطاع بحكمته وحنكته وبعد 
نظره وصابة إرادته أن يتخطى 
جــمــيــع الــصــعــاب الـــتـــي واجــهــت 
مكانتها  لها  يجعل  وأن  البحرين 

المرموقة بين دول العالم.
وعــنــدمــا خــطــا صــاحــب الــجــالــة 
الجريئة  خطواته  المفدى  الملك 
المتمثلة في إحداث الديمقراطية 
والسير  المؤسسات،  دولــة  وبناء 
الدستورية،  المملكة  لبناء  قدما 
نتج  إصــاحــيــا  مــشــروعــا  متبنيا 
عنه انبثاق ميثاق العمل الوطني 
وهي  البحرين،  مملكة  ودســتــور 
خطوات نالت إعجاب القادة في 
كـــان فقيد  بــرّمــتــه..  الــعــالــم  دول 
الــمــبــاركــيــن  أول  الــكــبــيــر  الـــوطـــن 
والداعمين لخطوات عاهل الباد، 
مشاغله،  كثرة  مــن  الــرغــم  وعلى 
فإن سموه أصر على فتح مجلسه 
المجتمع  شرائح  جميع  الستقبال 
فيه  يتحدث  استثناء،  دون  مــن 
عــن مــواضــيــع تــنــاســب الــحــضــور، 
المجلس  ذلــك  جعل  الـــذي  ــر  األمـ
للتغذية  ومــركــزا  فــكــريــا،  منتدى 

التعرف على  الــراجــعــة؛ مــن أجــل 
حاجات المواطنين.

كــانــت إنــجــازات ســمــوه وال تــزال 
ــوات  ــطــ ــاء بــــا حـــــــدود وخــ ــطــ عــ
بــاتــســاع األفــــق، وأصــبــحــنــا نحن 
أمام رجل عظيم  البحرين  شعب 
ضّحى بوقته وصحته، وسهر من 
الكثير  لنا  وقــدم  رفاهيتنا،  أجــل 
ــلــك سجايا  وت يــنــســى..  ال  ــذي  ــ ال

العظماء والقادة الكبار.

عوًدا إلى العام 1983

في  الراسخة  المواقف  أبرز  وعن 
الــراحــل  مــع  مما جمعته  ــذاكــرة  ال
الــكــبــيــر، يــتــذكــر ســرحــان أنـــه في 
ــة  قــري ــعـــرضـــت  تـ  1983 الــــعــــام 
ــنــويــدرات ألمــطــار غــزيــرة جــدًا  ال
الفيضان-فقد  يشبه  ما  إلى  أدت 
غمرت المياه جميع أحياء القرية 
وطــرقــهــا، ومــنــازلــهــا، مــا أدى إلى 
تضرر العديد من المنازل، وأصبح 
ــاق فـــي الــقــريــة،  الـــوضـــع ال يـــطـ
خصوصا وأنه ال توجد آنذاك بنية 
تحتية للقرية، فشوارعها لم تكن 
مستوى  تحت  أنــهــا  كما  مــعــبــدة، 
إلى  أدى  الذي  األمر  البحر  سطح 

غمرها بالماء.
وعندما وصل الخبر إلى مسامعه 
رحمه هللا، قطع جميع ارتباطاته 
المنكوبة  الــقــريــة  ــزيــارة  ل واتــجــه 
ــا تــحــتــاجــه  والـــــوقـــــوف عـــلـــى مــ
ــريــــة، وأخــــــذ يــتــجــول  ــقــ ــ هـــــذه ال
فـــي شــوارعــهــا والــتــقــى األهــالــي 
وتـــحـــدث إلــيــهــم وتـــقـــدمـــوا إلــيــه 
بــطــلــبــاتــهــم ومــقــتــرحــاتــهــم تــجــاه 
قريتهم، ووعدهم بتحقيق جميع 
طلباتهم. وخاطبهم بأنه سيحول 
نموذجية،  قرية  إلى  القرية  هذه 
وأنه سيأمر بإنشاء شبكة مجاري 
للقرية قبل غيرها من مدن وقرى 
العاصمة  ــك  ذل فــي  بما  البحرين 

المنامة.
تفقده  من  أسبوع  بعد  العمل  بدأ 
ــشــاء شــبــكــة مــجــاري  ــإن ــقــريــة ب ال
متطورة بها، وفي فبراير من عام 
المجاري،  شبكة  اكتملت  1984م 
القرية،  وتم تبليط جميع شوارع 
ــــك لجنة  ــر ذل ــ وتــشــكــلــت عــلــى أث
ــيــة لــمــقــابــلــة ســـمـــوه لــتــقــديــم  أهــل
والتقدير واالمتنان، ووقع  الشكر 
ــون نــاطــقــًا  ــ ــ ــيَّ ألك ــلـ ــار عـ ــيـ ــتـ االخـ
خمسة  من  المكونة  اللجنة  باسم 

أشخاص بمن فيهم مختار القرية 
آنذاك.

فرصة  القرية  وفــد  تشكيل  كــان 
الكبير  الراحل  لمقابلة  لي  سانحة 
مباشرة،  إليه  والتحدث  شخصيا 
في  ســمــوه  لمقابلة  توجهنا  فقد 
مــارس   17 الموافق  السبت  يــوم 
الــشــكــر  ــســمــوه  ل وقـــدمـــنـــا   1984
بقريتنا  اهتمامه  على  والتقدير 
ــقــاء  ــل ــي ال ــ ــل مــشــاكــلــهــا، وفـ ــ وحـ
بأننا   - ثـــراه  هللا  طيب   – أبلغته 
إلى  نحمل  أننا  كما  بلقائه،  نفخر 
سموه تحيات وشكر جميع أهالي 
الشكر  وقدمنا  النويدرات،  قرية 
الثاثة  الــقــرارات  على  واالمتنان 
زيارته  عند  سموه  اتخذها  التي 
للقرية وهي قرارات تاريخية بكل 
ما للكلمة من معنى، وقد ترجمت 

جميعها إلى أفعال.

تبدل حال القرية تماًما

شبكة  بإنشاء  الــقــرارات  وتتمثل 
ــنـــازل الــقــريــة  مـــجـــاري لــجــمــيــع مـ
ودفع  وطرقها،  شوارعها  ورصف 
تــعــويــض مـــــادي لــجــمــيــع الــذيــن 
إعادة  أجل  من  منازلهم  تضررت 
جديد،  من  تشييدها  أو  ترميمها 
ومـــنـــح شـــقـــق لـــلـــذيـــن تـــضـــررت 
منازلهم إلى أن يتم ترميم أو بناء 
مــنــازلــهــم، وأتــذكــر أنــنــي خاطبت 
توجيهات  :”بفضل  بالقول  سموه 
تماًما،  القرية  حال  تبدل  سموكم 
بــائــســة  ــة  ــريـ قـ ــت  ــانـ كـ ــعــد أن  فــب
أصبحت بفضل توجيهاتكم إحدى 
ذات  النموذجية  والمناطق  القرى 
بنية تحتية عالية ال تقل عن أية 

مدينة في شيء من الخدمات”.
ويتطرق سرحان إلى جانب مهم 
ــك الــحــدث بــالــقــول.. فتح  فــي ذل
ذلــك الــلــقــاء فــرصــة تـــرددي على 
قابلت  األسبوعي،  سموه  مجلس 
سموه في العديد من المرات أثناء 
ــداء ســمــوه بــعــض مــؤلــفــاتــي،  ــ إهـ
وأتذكر جيدا أنني عندما أهديت 
ــد الــحــركــة  ــ ــوه كـــتـــابـــي )رصــ ــمـ سـ
الفكرية في البحرين خال القرن 
الــعــشــريــن( فــي يـــوم اإلثــنــيــن 19 
يونيو 2000 وذلك بمجلس سموه 
أبدى  الغربي،  بالرفاع  منزله  في 
إعــجــابــه الــشــديــد بــالــكــتــاب؛ ألنــه 
على شكل موسوعة مصغرة عن 
وطلب  الثقافي،  البحرين  تاريخ 

ــي جــامــعــة  فــ ــر  ــاضــ أحــ مـــنـــي أن 
مما  الــطــلــبــة  ليستفيد  الــبــحــريــن 
تاريخ  عــن  معلومات  مــن  أملكه 
البحرين الثقافي، كما قال سموه 
ــكــاتــب  ســنــطــلــق عــلــيــك صــفــة )ال
ــعـــروف(. وكــانــت  ــمـ الــبــحــريــنــي الـ
كلماته تلك من بين األوسمة التي 
أفتخر بها؛ ألنها صادرة عن رجل 
ــة ومـــازال صــداهــا يــتــردد في  دول
ذاكـــرتـــي، خــصــوصــا وقـــد نشرت 
الصحف المحلية في اليوم التالي 
)الكاتب  صفة  وذكـــرت  المقابلة 

البحريني المعروف(.

قراءة المستقبل بحنكة 

سياسية

السياسي  بأنه  وعــرف عن سموه 
المحنك، وله قدرة خاصة بقراءة 
من  مكنه  الــذي  األمــر  المستقبل، 
التي بذلها  المساهمة في الجهود 
بن  عيسى  الشيخ  الراحل  األمير 
ثراه  سلمان آل خليفة طيب هللا 
ــتــعــاون  فـــي تــأســيــس مــجــلــس ال
تقوية  إلى  أدى  والــذي  الخليجي 
كلمتها،  وتوحيد  المجلس  دول 
ــوة تــحــســب لــهــا بقية  وجــعــلــهــا قـ
ذات  باعتبارها  حسابها،  ــدول  الـ
السياسية  الــجــوانــب  فــي  تــأثــيــر 
المستويين  عــلــى  واالقــتــصــاديــة 
المتتبع  ويجد  والعالمي،  العربي 
وجهة  سموه  ولقاءات  ألحاديث 
العربي،  بــالــوطــن  الــخــاصــة  نــظــره 
فــهــو مــن الــمــنــاديــن وبــشــدة على 
ــه  ــن الـــعـــربـــي فــــي وجـ ــامـ ــضـ ــتـ الـ
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
لفقيد  أن  كــمــا  الــعــربــيــة،  الــبــلــدان 
الوطن “خليفة بن سلمان” الكثير 
مـــن الـــــرؤى الــمــتــعــلــقــة بــمــحــاربــة 
اإلرهاب الذي أخذ يعصف ببعض 
ــــدول الــعــربــيــة واإلســامــيــة، ما  ال
التحتية  البنية  تدمير  إلــى  أدى 
ــــت نــظــرتــه  ــان ــتــلــك الــــــــدول، وكــ ل
حدود  تتعدى  اإلرهـــاب  لمحاربة 
لتصل  واإلسامي  العربي  الوطن 
باعتباره  العالم،  دول  جميع  إلــى 
ــدة ســرطــانــيــة يجب  اإلرهـــــاب غـ
يــســتــفــحــل  أن  قـــبـــل  اجـــتـــثـــاثـــهـــا 

خطرها.
الكبرى  الــعــرب  قضية  تغب  ــم  ول
فجميع  اهــتــمــامــه،  عــن  فلسطين 
لــقــاءاتــه وأحــاديــثــه تــؤكــد رؤيته 
ــألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  حـــــول الـــمـــسـ
بتأسيس  المطالبة  في  المتمثلة 
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة،  وعــاصــمــتــهــا الـ
باهتمامه  هللا  رحــمــه  تميز  ولــقــد 
الوسطية  على  بالحرص  الكبير 
والتسامح ونبذ الفرقة، ومحاربة 
من  باعتبارهما  والتخلف  الجهل 
المجتمعات،  هــدم  معاول  أخطر 
ــب  ــوانـ ــجـ ــلـ لـ نــــظــــرتــــه  أن  كــــمــــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة ذات 
الحقيقي  السبب  اإلنساني  البعد 
فـــي اهــتــمــام الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
لها  عالمية  جــوائــز  منحه  الــعــالــم 

شهرتها ومكانتها المرموقة.

الدكتور منصور سرحان

صورة أرشيفية للراحل الكبير يتابع أحد المشروعات اإلسكانية صورة أرشيفة من االحتفال بتوصيل الكهرباء لمناطق توبلي والنويدرات والمعامير والعكر وواديان )يناير 1965(

الراحل الكبير من أشد المؤيدين للتضامن العربي في وجه التحديات
ــزة ــج ــع ــم ال يــشــبــه  ــا  ــ م يـــحـــدث  أن  ــاع  ــطـ ــتـ اسـ ــن  ــ ــوط ــ ال فــقــيــد  ــان:  ــ ــرحـ ــ سـ

تميز الراحل بحرصه 
على الوسطية 
والتسامح ونبذ 

الفرقة

local@albiladpress.com

الثالثاء 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 - العدد 4417
10

سعيد محمد



local@albiladpress.com

الثالثاء 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 - العدد 4417
11

رفع خـــادم الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية، 
رئيس جمعية البيارق البيضاء، القســـيس 
التعزيـــة  آيـــات  أصـــدق  عزيـــز،  هانـــي 
والمواســـاة لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ، ولولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بوفـــاة 
الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، 
داعًيـــا المولى عز وجل أن يتغمده بواســـع 

رحمته وأن يدخله فسيح جناته. 
وقال القســـيس هاني، في بيان صحافي، 
إن مملكـــة البحريـــن اســـتطاعت أن تكون 

بمصـــاف الـــدول المتقدمة بفضل سياســـة 
الراحـــل، مهنـــدس  وحنكـــة ســـمو األميـــر 
حضارتها، وباني نهضتها، والذي أفنى جلَّ 
عمره في سبيل خدمة الوطن والمواطنين 
والمقيمين، حافًرا اســـم البحرين بحروف 

من ذهب على خريطة التنمية العالمية. 
وتابع رئيس جمعية البيارق البيضاء، بأن 
ة في  سمو األمير الراحل، ترك بصمات جليَّ
أروقة مجلس الوزراء، إذ إنه لم يأُل جهدا 
في توجيـــه كافة الوزارات لرفع مســـتوى 
للمواطنيـــن،  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
واضعا رفاهية المواطـــن البحريني نصب 

عينيه.

وختم القســـيس هاني بالقـــول، ما يجعلنا 
الغالـــي،  فقيدنـــا  علـــى  بحرقـــة  نبكـــي 
ونســـتذكر مواقـــف ومبـــادرات لـــه تحفـــر 
في الذاكرة والوجـــدان، تلك الجهود التي 
دعـــا مـــن خاللهـــا ســـموه لنصـــرة وإحـــالل 
التعايـــش والســـالم بين البشـــر، مـــن دون 
أن ننســـى، ومـــن بين كثيٍر مما ناله ســـموه 
من تقديرات وجوائز وأوســـمة، بأن سموه 
هـــو أول رئيس وزراء عربـــي ُيمنح جائزة 
“شـــعلة الســـالم” المرموقة، وذلـــك تقديرا 
لـــدوره البـــارز في مجـــال العمل اإلنســـاني 

لدعم السالم.

الرفاع- مكتب القسيس هاني عزيز

القسيس هاني: لن ننسى جهود سمو األمير خليفة لنصرة السالم
ــة ــي ــم ــال ــع ــة الـــتـــنـــمـــيـــة ال ــطـ ــريـ ــى خـ ــلـ ــن عـ ــريـ ــحـ ــبـ ــم الـ ــ ــ ــر اس ــفـ ــوه حـ ــ ــم ــ س

خدم شعبه 
واإلنسانية على 

مدار 50 عاما 
بحكمة وحنكة

المنامة - بنا

اســـتقبلت ســـفارة مملكـــة البحرين لدى 
دولـــة الكويـــت عدًدا من الشـــيوخ وكبار 
المســـؤولين بالدولـــة، والوجهـــاء وأبناء 
الكريمـــة،  الكويتيـــة  والعوائـــل  القبائـــل 
الكويـــت،  فـــي  المعتمديـــن  والســـفراء 
وعـــدًدا من المواطنيـــن البحرينيين في 
الكويت، والجاليات العربية فيها، إضافة 
إلى عـــدد من الصحفييـــن واإلعالميين، 
وذلـــك لتقديـــم واجب العـــزاء في وفاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة، رحمه هللا.
 وقـــد رفـــع المعـــزون خالـــص التعـــازي 
والمواســـاة إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وإلـــى األســـرة المالكـــة الكريمة 
وشـــعب البحرين، مشـــيدين بإســـهامات 
العالقـــات  تعزيـــز  فـــي  الراحـــل  األميـــر 

البحرينيـــة الكويتية وزياراته الســـنوية 
لدولـــة الكويـــت وكذلـــك جهـــود ســـموه 
المقـــدرة فـــي خدمـــة األمتيـــن العربيـــة 
واإلســـالمية وتعزيز األمن واالســـتقرار 

في المنطقة والعالم أجمع.
 من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين 
لدى دولـــة الكويت صـــالح المالكي، عن 
بالـــغ شـــكره وتقديـــره لكافـــة المعزيـــن 

ســـواء بالحضـــور أو االتصـــال أو البرق، 
على مشاعرهم األخوية الطيبة والنبيلة 
التـــي تعكـــس عمـــق العالقـــات األخوية 
الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
وكذلـــك بيـــن مملكـــة البحريـــن والدول 
الشقيقة والصديقة، داعًيا هللا عّز وجّل 
أن يتغّمد الفقيد الراحل بواســـع رحمته 

ومغفرته ورضوانه.

المعزون في الكويت: جهود مقدرة في خدمة األمتين
المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت ســـفارة مملكة البحرين لدى 
مملكـــة بلجيـــكا، الســـفراء المعتمديـــن 
لدى مملكة بلجيكا واالتحاد األوروبي 
وحلف الناتو وعدًدا من الدبلوماسيين 
والمســـؤولين، وذلـــك لتقديـــم واجـــب 
العـــزاء فـــي وفاة المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمـــه 

هللا.
خالـــص  عـــن  المعـــزون  أعـــرب  وقـــد   
تعازيهم وصادق مواســـاتهم إلى مقام 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 

بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة وإلى األســـرة المالكـــة الكريمة 
وشـــعب مملكـــة البحرين، مســـتذكرين 
إســـهامات األميـــر الراحـــل فـــي خدمة 

األمتيـــن العربية واإلســـالمية، وتعزيز 
فـــي  واالزدهـــار  واالســـتقرار  األمـــن 
مـــن  حققـــه  ومـــا  والعالـــم،  المنطقـــة 
منجزات بارزة على كافة المستويات.

المعزون في بلجيكا: ساهم في تعزيز أمن العالم

قام رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة 
الشـــعب الفلســـطيني النائب إبراهيم 
النفيعي بزيارة للســـفارة الفلسطينية 
ولقـــاء الســـفير طه عبدالقـــادر والذي 

عاد لمباشرة مهام عمله أخيرا.
التعـــازي  بخالـــص  النفيعـــي  وتقـــدم 
والمواســـاة لفلســـطين قيادة وشـــعبا 
الســـابق  المفاوضيـــن  كبيـــرة  بوفـــاة 

الدكتور صائب عريقات.
وأكـــد مواقف مملكة البحرين الثابتة 
تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية والـــذي 
أكدها جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، باعتبارها القضيـــة المركزية 

األولى لكل العرب والمسلمين.
وأشـــار النفيعـــي بســـياق اللقـــاء إلـــى 

مناقب الراحل الكبير صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية 
مواصلـــة  فـــي  الشـــديد  واهتمامـــه 

الناس فـــي أفراحهم وفـــي أحزانهم، 
باعتبارها ســـمة وصل إنسانية مهمة، 
تقـــوم عليهـــا كل المآثـــر االجتماعيـــة 

األخرى.

مناقب الراحل محور لقاء النفيعي بالسفير الفلسطيني
محرر الشؤون المحلية

أقـــام مأتـــم األمير فـــي منطقـــة الجنبية 
الشـــمالية مجلـــس  بالمحافظـــة  الكائـــن 
عزاء علـــى روح فقيد الوطن المغفورله 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  األميرخليفـــة 
لمآثـــر  وعرفانـــًا  تقديـــرًا  هللا(،  )رحمـــه 

الراحل الكبير.
الحـــاج  األميـــر  مأتـــم  رئيـــس  وصـــرح 
عبدالجليـــل العويناتي بـــأن إدارة المأتم 
البـــث  عبـــر  فاتحـــة  مجلـــس  أقامـــت 
لـــه  المباشـــرعلى روح الفقيـــد المغفـــور 
بإذنـــه تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  األميرخليفـــة 

)رحمه هللا(، ولمدة 3 أيام.
وأعـــرب العويناتي عن مشـــاعر التعزية 
والمواســـاة فـــي المصـــاب األليـــم، ونوه 
إلـــى أن األميـــر الراحـــل كان مـــن أعمدة 
مملكة البحرين منذ تأسيســـها الحديث 
العويناتـــي  أشـــاد  كمـــا  والمعاصـــر. 

بالمواقفة اإلنسانية والوطنية المشهود 
لها محلًيا وإقليًما وعالمًيا.

وأشاد العويناتي بمناقب األمير الراحل، 
مبينـــًا أن ســـموه )رحمـــه هللا( كان قائدًا 
ملهمًا ورمزًا للتواضع متواصالً مع شتى 
شـــرائح المجتمـــع، كمـــا كان للجميـــع أبًا 
وأخـــًا وصديقـــًا للجميع بمعيـــة صاحب 
الجاللـــة الملك وصاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس الوزراء. 
واســـتذكر رئيس مأتم األمير بمزيٍد من 
التقديـــر واالعتـــزاز دور صاحب الســـمو 

الشـــعائر  خدمـــة  فـــي  الراحـــل  األميـــر 
الدينيـــة وبناء دور العبادة وتوفير كافة 
اإلمكانيـــات إلحياء الشـــعائر على أكمل 
وجـــه ال ســـيما فـــي المناســـبات الخالدة 
كذكـــرى عاشـــوراء، حيـــث كان يحرص 
ســـموه على المتابعة الشـــخصية سنويًا 

لكل ما يتصل بالمناسبة.
وأكد العويناتي “ســـيبقى ســـموه )رحمه 
هللا( بأعماله وتضحياته وإنجازاته رمزًا 
وطنيًا خالدًا “، داعيًا هللا أن يجزيه على 

ماقدمه لبلده وأمته خير الجزاء.

مأتم األمير يقيم مجلس عزاء لفقيد الوطن الغالي

أعرب “مجلس دول اآلســـيان والبحرين” 
عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بوفاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رحمـــه هللا، كمـــا قـــدم المجلـــس خالـــص 
التعـــازي إلى نائب رئيس مجلس  الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة،  
ومستشـــار ســـمو رئيـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وإلى 
أفـــراد العائلـــة المالكـــة وشـــعب البحرين 

 الوفي بهذا المصاب الجلل. 
الشـــيخ  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
دعيـــج بن عيســـى آل خليفـــة أن صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـيبقى بأعمالـــه 
وتضحياتـــه وإنجازاتـــه باقيا فـــي ذاكرة 

جميـــع أبنـــاء الشـــعب البحرينـــي الوفـــي 
هـــذه  عـــن  وعبـــر  بصـــدق  أحبـــه  الـــذي 
المشـــاعر بجالء منذ وفاته وحتى يومنا 
هـــذا، وســـيبقى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
بأخالقه الكريمة وفكره المستنير الراقي 
رمـــزا وطنيا كبيـــرا وقائدا إنســـانيا ملهما 
أفنـــى الكثير مـــن وقته وجهـــده وحياته 
فـــي خدمـــة وطنـــه وشـــعبه واإلنســـانية 
علـــى مدى عقـــود طويلـــة حافلـــة بالبذل 
والعطـــاء، ونحـــن ندعو هللا عـــز وجل أن 
يجزيـــه على مـــا قدمه لبلـــده وأمته خير 

الجزاء.
وقـــال الشـــيخ دعيـــج أن  ”مجلـــس دول 
اآلســـيان والبحريـــن”  كان له نصيب وافر 
من ثمـــار العالقـــات الطيبة التي أرســـاها 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان مع الدول اآلسيوية، وهو ما سهل 
عمل المجلس وســـاهم في تنفيذ برامجه 
وأعماله بســـهولة ويســـر، مما دعم جسور 
التعـــاون مع هذه البلـــدان بفضل عالقات 

سموه المتميزة وساهم في منفعة العديد 
مـــن الشـــركات البحرينيـــة ورواد األعمال 
فـــي التجارة واالســـتثمار مـــع كافة بلدان 
اآلسيان، ناهيك عن االستقباالت المميزة 
والحفـــاوة الشـــديدة التي تلقاهـــا الوفود 
البحرينيـــة في أي مشـــاركة أو فعالية أو 
مؤتمر في جميع بلدان مجموعة اآلسيان 

وماليزيـــا  والفلبيـــن  تايلنـــد  خصوصـــا 
وفيتنـــام، حتى أن الوفـــود البحرينية قد 
تلقـــى امتيازات ال يتحصل عليها أي وفد 
إكرامـــا لألميـــر الراحـــل وعالقتـــه الطيبة 

عليه رحمة هللا”.
وتابـــع الشـــيخ دعيـــج قائال “بعد مســـيرة 
حافلـــة باإلنجـــازات قضاهـــا فـــي خدمـــة 

بالده بكل تفاٍن وإخالص، ورحلة تنموية 
المملكـــة  تاريـــخ  فـــي صياغـــة  ســـاهمت 
الحديـــث، البحريـــن ودعـــت رجـــل دولـــة 
وقائـــدا من الطراز الرفيع ليس محليا، بل 
خليجيـــا وعربيـــا ودوليا، أســـهم بحكمته 
وقدراتـــه الشـــخصية الخاصـــة فـــي بناء 
التنمويـــة  الحديثـــة ونهضتهـــا  البحريـــن 
والحضاريـــة، وتعزيز دورهـــا الفاعل على 
الصعيـــد  خصوصـــا  األصعـــدة  مختلـــف 
االقتصادي، حيث كان لســـموه رحمه هللا 
بصماته الجلية على تطوير نهج البحرين 
وسياســـاتها االقتصادية علـــى مدار نحو 
50 عامـــا قضاهـــا ســـموه رئيســـا للـــوزراء 

ومـــن قبلهـــا ســـنوات أخـــرى تقلـــد خاللها 
العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية 

المهمة في الدولة”.
وأضـــاف الشـــيخ دعيج أن ســـموه رحمه 
هللا ومنذ أن تسلم مسؤولياته في خدمة 
وطنـــه، عقـــد العـــزم على دعـــم اإلصالح، 
ورســـخ دعائم التنميـــة، وعـــزز االقتصاد 
الدخـــل  مصـــادر  لتنويـــع  قاعـــدة  ببنـــاء 
االقتصـــادي، وســـتظل أعمالـــه وإنجازاته 
راســـخة في الوجدان وســـتبقيه نموذًجا 
يحتـــذى به في القيـــادة والبذل والعطاء، 
ونســـتذكر بـــكل الفخـــر واالعتـــزاز الـــدور 
تعالـــى  بـــإذن هللا  لـــه  للمغفـــور  الحكيـــم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفة في قيادة الســـلطة 
التنفيذية لعقود، وتحقيق الريادة للوطن 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة، بفضـــل نظـــرة 
وحنكتـــه  الســـديدة  هللا  رحمـــه  ســـموه 
والممتـــدة  العميقـــة  ودرايتـــه  وخبرتـــه 
لســـنوات طويلـــة فـــي مختلـــف شـــؤون 

المملكة.

المنامة - بنا

مجلس دول اآلسيان والبحرين ينعي سمو األمير خليفة بن سلمان

محرر الشؤون المحلية



عندما يخص وكيل وزارة الصحة السابق عبدالوهاب محمد، الحديث 
عــن الفقيــد الراحــل، فــإن حديثه له شــجون وهــو يمتد لســنين طويلة 

حين توليه العمل كوكيل لوزارة الصحة.

يقـــول الوكيـــل الســـابق لــــ “البالد”: 
“بعـــد تخرجي كان لي الشـــرف أن 
أكون قريبا من ســـموه، كنت أتابع 
حرصـــه ســـموه الكريـــم واهتمامه 
الجـــم بتطويـــر خدمـــات الرعايـــة 
الصحية، وكان يحرص على وضع 
خطـــط الموازنة إلنشـــاء مزيد من 
البحريـــن،  فـــي  المراكـــز الصحيـــة 
وفـــي مختلف المحافظـــات، وكان 
يحـــرص، ويوصي علـــى أن تكون 
المراكـــز الصحية فـــي مكان قريب 

للمواطـــن والمقيـــم ليســـهل عليهم 
الحصول عليها”.

وتابع “كان هذا االهتمام مثمرا في 
وجود نحو 30 مركز صحي موزعا 
علـــى كافـــة محافظـــات البحريـــن، 
والتـــي  الصحيـــة  المراكـــز  وكل 
تـــم أنشـــاؤها بدعـــم مـــن ســـموه، 
رعايتـــه  تحـــت  افتتاحهـــا  وكان 
مستشـــفيات  كانـــت  وحضـــوره، 
مصغـــرة مجهـــزة بأحـــدث الكوادر 
والفنيـــة  والتمريضيـــة  الطبيـــة 

واألجهـــزة واألدويـــة والعالجـــات، 
والتـــي قدمـــت البحريـــن كنموذج 
متطور للرعاية الصحية والخدمة 

العالجية في الخليج والمنطقة”.
دائـــم  ســـموه  “كان  ويضيـــف 
االســـتقبال لنا، يجتمع بنا ويستمع 
لما نقول ويحاورنا ويدعم أفكارنا 
وتطلعاتنا، وقد تشـــرفت وتعودت 
بعد تخرجي وخالل عملي وضمن 
مجموعـــة مـــن الرعيـــل األول مـــن 
اســـتقبال  علـــى  البحريـــن  أطبـــاء 
ســـموه لنـــا، وكان يناقشـــنا حديث 
االب الوالـــد، والمســـؤول المهتـــم، 
الخدمـــات  لتوفيـــر  وكان يدعونـــا 
صحيـــة والطبيـــة المتميـــزة وذات 

جـــودة عالية، والتي كانت تشـــكل 
أحـــد أبـــرز اهتماماتـــه واهتمامات 
الحكومة التي ترأســـها؛ إيمانا منه 

بالتنمية البشـــرية التي كتنت أحد 
أدوات برنامـــج عملـــه، فقـــد وضع 
تنميـــة وتأهيل وتدريـــب وابتعاث 
الكوادر الطبية للدراســـة بالخارج، 
التخصصـــات  علـــى  والحصـــول 
الدقيقة والنادرة أمرا يمثل خطط 

وإستراتيجيات الحكومة”.
وبدعـــم  البحريـــن  أن  ويوضـــح 
مســـتمر من الفقيد الراحل للصحة 
حققت العديد مـــن النجاحات في 
القطاع الصحـــي والطبي وبعد أن 
توفـــرت لهـــا وبدعمه بنيـــة صحية 
جيـــال  خلقـــت  متقدمـــة  وطبيـــة 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
المؤهلـــة والمدربـــة ووفـــق أحدث 

المعايير العالمية.
ويشـــير إلى أن “الفقيد كان عندما 
يجتمـــع بنا ككوادر طبيـــة، يحفزنا 
لالنطـــالق في مشـــاريعنا الخاصة، 
ومن خالل قوانين اســـتثمار وكان 
البحريـــن  بأبنـــاء  ويفتخـــر  يعتـــز 
من الكـــوادر الطبية الذيـــن أقاموا 
عـــن  ويعـــرب  طبيـــة،  مشـــاريع 
ســـعادته لما وصلت اليه المنشـــآت 
الطبيـــة في البحرين من اعتمادية 
فـــي  تضاهـــي  وعالميـــة  إقليميـــة 
مســـتويات الجـــودة نظيراتهـــا في 

الدول المتقدمة”.

بدور المالكي

محرر الشئون المحلية

نعــى عــدد كبيــر مــن الشــخصيات السياســية والدبلوماســية وســفراء 
الــدول الخليجيــة والعربية المعتمدين لــدى مملكة البحرين، وعدد من 
الشــخصيات االكاديميــة مــن البحريــن والخــارج رحيل فقيــد البحرين 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معربين عن 
خالــص تعازيهــم الخالصة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة،  وولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والــى نائــب رئيــس الــوزراء ســمو 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، واألسرة المالكة الكريمة.

وأشـــادوا فـــي تصريحـــات خـــالل 
الخـــاص  التلفزيونـــي  البرنامـــج 
لالعالمـــي علـــي حســـين الـــذي تم 
بمســـيرة  أمـــس،  مســـاء  عرضـــه 
قدمهـــا  التـــي  الزاخـــرة  العطـــاء 
سموه في ســـبيل هجمة البحرين، 
ســـنين  خـــالل  الجبـــارة  وجهـــوده 
عملـــه الطويلـــة التـــي قضاهـــا من 
ورفعـــة  نهضـــة  أجـــل  مـــن  أجـــل 
مملكة البحرين وإعالء كلمتها في 
المحافل الدولية، مستذكرين دور 
ســـموه فيما وصلت البـــه البحرين 
مـــن رفعـــة ومكانـــة دوليـــة رائـــدة 
مـــن خالل تلك الجهـــود على كافة 
ًاصعـــدة العمـــل لصنـــع المســـتقبل 

المشرق للبحرين.

إشادة دولية

واستعرض عضو مجلس الشورى 
علـــي العـــرادي باإلشـــادة والتقدير 
المكانـــة الدولية رفيعة المســـتوى 
والتـــي  ســـموه  بهـــا  حظـــي  التـــي 
كانـــت تلقـــى االشـــادة فـــي كافـــة 
المحافل مما أسهم في ترك بصمة 

راســـخة ٍاسست لمســـيرة البحرين 
العطـــرة من خالل مواقفه االممية 
والعربية المشـــرفة، مؤكدا أنه كان 
رجـــل البناء في مســـيرة النهضة و 
التي قادها سموه من اللبنة االولى 
لهـــا وحتى التنميـــة واالزدهار بكل 
فخر ومســـئولية، مشـــددا على ان 
ســـموه كان المؤسس للدبلوماسية 
البحرينيـــة منـــذ 50 عامـــا وحتـــى 
االن والتـــي عـــززت دور البحريـــن 
مـــع  سياســـاتها  ورســـمت  عالميـــا 
الجميـــع فـــي االحتـــرام المتبـــادل 
وحســـن  المشـــتركة  والمصالـــح 
االخـــر،  علـــى  واالنفتـــاح  الجـــوار 
فـــي  فـــي  مســـتعرضا دور ســـموه 
كافة القضايا العربية واالســـالمية 
والدولية والتي كشـــفت عن حكته 
وحنكتـــه في معالجـــة كافة االمور 
وبمـــا يصب فـــي مصلحـــة الجميع 
حتـــى حـــاز علـــى احتـــرام وتقدير 
خـــالل  ومـــن  الدولـــي  المجتمـــع 

كان  التـــي  االستشـــرافية  النظـــرة 
يعمل بها.

رمز وطني

وأكد سفير ســـلطنة عمان عبدهللا 
رمـــزا  كان  ســـموه  أن  المديلـــوي، 
وطنيا وشاهدا على عصر النهضة 
التـــي عمـــل علـــى تحقيقهـــا حتى 
تتبـــوأ البحريـــن مكانـــة مرموقـــة 
بيـــن الدول ومن خالل اســـهامات 
على كافة االصعدة ومنها الصعيد 
الخليجـــي والعربي والدولي حتى 
تم تكريمـــه بالعديد من االوســـمة 
فـــي  والجوائـــز  والتكريمـــات 

المحافل الدولية والعالمية.
العامـــر  التواجـــد  الـــى  ولفـــت 
الفعاليـــات  كافـــة  فـــي  لســـموه 
الدبلوماســـية الخليجيـــة، ومنها 
فعاليـــات ســـفارة الســـلطنة فـــي 
البحريـــن، وتواصلـــه مـــع اخيـــة 
قابـــوس،  الســـلطان  الراحـــل 
وتهنئته الشخصية لتولي أخيه 
ســـلطان قابوس هيثم بن طارق 
المعظـــم مقاليد الحكـــم، ودعمه 

لتعزيـــز العالقـــات بيـــن البلديـــن 
والشـــعبين، مشـــددا أن مسيرته 

زاخرة باإلنجازات.

إسهامات عربية

جمهوريـــة  ســـفير  رفـــع   وبـــدوره 
مصر العربية ياســـر شعبان، باسمه 
وبالنيابـــة عـــن حكومـــة جمهورية 
مصـــر العربية و رئيس الجمهورية 
الجاليـــة  و  الســـفارة  اعضـــاء  و 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المصريـــة 
بخالص التعازي و صادق المواساة 
فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه بـــاذن هللا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
االمير خليفة بن سلمان ال خليفة.

 وقـــال ان “ســـموه كان أحد القادة 
العمـــل  باخـــالص  دعمـــوا  الذيـــن 
العربي المشترك، وكانت له مواقف 
و مشـــاركات معروفـــة في الشـــمل 
العربي من اجل اســـتنهاض جهود 

االمة لمزيد من التقدم والتنمية”.

واســـتعرض الســـفير المصـــري دور 
ســـموه “في قيام مجلـــس للتجارة 
لـــوزراء الخارجيـــة العرب من اجل 
اســـتنهاض الجهـــود اليجـــاد نهضة 
صناعيـــة عربيـــة تلبـــي احتياجاتنا 
جميعًا، ومن خالل جهوده الكريمة 
في التواصل الدائم مع نظرائه من 
رؤساء الحكومات العربية، ومنهم 
طبعـــًا رئيس الـــوزراء المصري في 
حقـــب مختلفـــه لدعم كل مـــا يعزز 
البحرينيـــة  االخويـــة  العالقـــات 
فـــي  جاليتنـــا  ودعـــم  المصريـــة 
البحرين، فضالً عن انجازات سموه 
علـــى المســـتوى الدولـــي، واحدثها 

اعتماد اليوم العالمي للضمير” 

دور رائد

أكـــد رئيـــس منظمـــة  مـــن جانبـــه، 
الصحة العالمية لشـــرق المتوســـط 
أحمد المنظري “الدور الرائد للفقيد 
الرحـــل في ارســـاء منظومـــة العلم 

والتعليـــم فـــي البحريـــن، لشـــعوره 
وتأكيده أنها الطريـــق لرفعة االمم 
وازدهارها، وكان داعما لكل أسس 
الوطنـــي  العمـــل  مجـــاالت  لكافـــة 
واالجتماعـــي، مؤسســـا للمشـــروع 
التقدمـــي  التنمـــوي  للمشـــروع 
للبحرين، وهو أمر ننظر اليه بكثير 

من التقدير”.

منهج يدرس

بينما اســـتذكر رئيـــس منتدى أئمة 
فرنســـا، ورئيـــس أتحـــاد الشـــعوب 
مـــن الســـالم، دعم ســـموه للســـالم 
خالل زيارة الوفد للبحرين، مؤكدا 
انه ســـيعمل على ان ينقل ســـيرته 
وإنجازاتـــه لتـــدرس لألجيـــال في 

فرنسا والعالم.

مكانة دولية

بينمـــا أكـــد، رئيـــس مركـــز الخليج 
فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات 
لندن عمر الحســـن، أن ســـموه أحد 
قـــادة العالم، وأحـــد أعمدة التنمية 
والتطوير، مشـــددا علـــى ان أفعال 
وأقوال ســـموه تؤكـــد على الحنكة 
والحكمـــة في حل االمور ووضعها 
في نصابها الصحيح، وهو ما مكن 
ســـموه مـــن تحقيـــق مكانـــة دولية 
وعالميـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
العلمية والتنموية واالستشـــرافية 
قبلـــه،  عربـــي  قائـــد  يحققهـــا  لـــم 
مســـتعرضا العديـــد مـــن االحـــداث 
التـــي كان دور ســـموه واضحا في 

حلها.

فعاليات وطنية وعربية: إيصال سيرة الفقيد الراحل لجميع األجيال
بالتنميــة ونهــض  الجميــع  نفــوس  فــي  النبيلــة  الوطنيــة  القيــم  مــن  أعلــى  ســموه 

األميــر مــع ســمو  ذكرياتــه  يعيــد شــريط  عبدالوهــاب محمــد  الســابق  الصحــة  وكيــل 

بدور المالكي

ا في شتى المحافظات الفقيد دعم إنشاء 30 مركًزا صحيًّ
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

فـــي ظل حـــداد مملكـــة البحرين الرســـمي علـــى رحيل 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة طّيب هللا ثراه، ونظرا لهذه 
األيـــام الحزينـــة التي يمر بها الوطن، فقـــد أعلنت هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار تأجيل برنامج احتفائها باليوم 

العالمي للفن اإلسالمي إلى يوم 25 نوفمبر 2020.
وأعـــدت هيئة الثقافة لهذه المناســـبة، التـــي توافق 18 
نوفمبـــر من كل عـــام، برنامجـــا ثريا يلقـــي الضوء على 
جمال الفن اإلسالمي ويحتفل بكافة جوانبه. ويتضمن 
البرنامـــج معـــارض حول العمارة والفنـــون من البحرين 
والعالـــم، ندوة تقام عن بعد وتســـتضيف عددا من أهم 
الباحثيـــن والعامليـــن فـــي مجـــال الفنـــون اإلســـالمية، 
وعروض أفالم عالمية حول الفن اإلسالمي. وستكشف 
الهيئـــة عـــن البرنامـــج التفصيلي لهـــذا البرنامـــج مطلع 

األسبوع المقبل.
وكانـــت الـــدورة األربعـــون للمؤتمر العـــام لمنظمة األمم 
قـــد  )اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
أقرت مقتـــرح مملكة البحرين بخصوص اليوم العالمي 
للفـــن اإلســـالمي، ليوافق يوم الثامن عشـــر من نوفمبر. 
وكانـــت هيئة الثقافة قـــد تقّدمت بهذا المقترح لمنظمة 

اليونيســـكو ضمن برنامـــج االحتفـــال بالمحرق عاصمة 
الثقافة اإلسالمية 2018.

تأجيل االحتفال بالفن اإلسالمي حداًدا على الفقيد

قـــال عضـــو مجلس النـــواب الســـابق 
علي بوفرسن إن االهتمام الشخصي 
صاحـــب  الكبيـــر  للراحـــل  والرســـمي 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان آل خليفة في الحقل التعليمي 
والتربـــوي كان لـــه عظيـــم األثـــر بـــأن 
تكـــون البحرين ســـباقة ورائـــدة بهذا 
المجـــال، علـــى المســـتوى الخليجـــي 

والعربي واإلقليمي.
 وقـــال بـــو فرســـن “اكتملـــت البنيـــة 
التحتية للتعليم بفضل سموه الكريم 
رحمـــه هللا، وتنظمـــت طبًقـــا ألحدث 
النظريات التربويـــة التطبيقية، وبعد 
كثيـــرة، وخبـــرات متواليـــة  تجـــارب 
استكملت بنية التعليم منذ السنوات 

األولى، وحتى الدراسات العليا”.
 وزاد “لمـــا اكتملـــت هـــذه المنظومـــة 
اجتماعيـــة،  التعليـــم ظاهـــرة  وصـــار 
وليـــس مجرد ظاهرة حكومية، بدأت 

هـــذه الظاهـــرة تعبر عن نفســـها، وبدأ 
المجتمـــع البحرينـــي الذي اســـتوعب 
العمليـــة التعليمية، يســـهم بدوره في 
هـــذه الحركـــة الحضارية، فتأّسســـت 
األساســـي  للتعليـــم  أهليـــة  مـــدارس 
والتعليـــم الثانوي طبًقا لنظم حديثة، 
وأســـهمت الجهود المبذولـــة في هذا 

الحقل في تطوير التعليم”.
وتابع “من ثم جاء دور التعليم العالي 
األهلـــي، وبـــدأت مؤسســـات التعليـــم 
الخاصة التي تقدم تعليًما عالًيا تظهر 

في الحيـــاة االجتماعية والعلمية في 
لذلـــك،  طبًقـــا  وتأسســـت  البحريـــن. 
تحت مراقبة الدولة، أكثر من خمسة 
عشـــر معهـــًدا وكليـــة وجامعـــة، وقـــد 
لقيت هذه الحركة العلمية كل التأييد 

والتوّجه من لدن سموه رحمه هللا”.
 وأكمـــل بـــو فرســـن “ولقـــد وضعـــت 
هـــذه  يرعـــى  الـــذي  النظـــام  الدولـــة 
علـــى  ويحافـــظ  وينظمهـــا،  الحركـــة 
سالمة مدخالتها، وجدّية مخرجاتها، 
فكان تأسيس مجلس التعليم العالي 
بمرسوم من جاللة الملك حمد حفظه 
األميـــر  مـــن  مباشـــرة  ومتابعـــة  هللا، 
والتعليـــم.  التربيـــة  لـــوزارة  الراحـــل 
فأضحـــت مملكـــة البحريـــن، بعـــد أن 
كانـــت عاصمـــة لألنشـــطة المصرفيـــة 
والماليـــة، عاصمـــة للحـــراك التعليمي 
العالـــي، وهـــو مـــا يشـــير بـــأن هنـــاك 

ا في هذه الحقول”. استثماًرا حقيقيًّ

بوفرسن: الراحل الكبير قاد التعليم للريادة

علي بوفرسن

عبدالوهاب محمد

علي العرادي ياسر شعبانعبدالله المديلوي
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المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس محكمـــة التمييـــز نائب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للقضاء 
عبـــدهللا البوعينين فـــي مكتبه أمس اإلثنين، ســـفير جمهوريـــة كوريا لدى 
مملكـــة البحريـــن هاي تشـــونغ؛ وذلك للســـام على معاليه بمناســـبة تعيينه 
سفيرا لباده. وقد رحب المستشار بالسفير الكوري، مؤكدا عمق العاقات 
التـــي تربـــط البلدين الصديقين، مشـــيرا إلـــى أهمية تبـــادل الخبرات ونقل 
التجـــارب المشـــتركة فـــي اإلطـــار القضائـــي وتوظيف الـــذكاء االصطناعي 
في مختلف المجاالت. من جهته، أعرب الســـفير الكوري على حرص باده 
في تعزيز التعاون المشـــترك ومد جســـور التواصـــل وتوطيد العاقات في 

المجال القضائي والقانوني بين البلدين.

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل 
بـــأن دوريـــات خفر الســـواحل 
تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى 4 
أعمارهـــم  تتـــراوح  أشـــخاص 
بين )30 و39 عاما(؛ لمزاولتهم 
الصيد باســـتخدام شباك الجر 
الممنـــوع  “الكوفـــة”  القاعيـــة 

استخدامها.
وأوضح أن الدوريات البحرية 
أثنـــاء أدائها واجبها في حفظ 
األمن وتطبيق القانون، طلبت 
التوقـــف  القـــوارب  أحـــد  مـــن 
للتفتيـــش، حيـــث لـــم يمتثـــل 
قائدهـــا لذلـــك، مما اســـتدعى 
التعامل معه وفقا لإلجراءات 
وبعـــد  المقـــررة،  القانونيـــة 
إيقافـــه تـــم ضبط شـــباك الجر 
القاعيـــة، كما تبين وجود عدد 
مـــن المخالفات كعدم تشـــغيل 

جهـــاز التعـــرف اآللـــي وعـــدم 
وضوح لوحة تسجيل القارب.
وأشـــار قائـــد خفـــر الســـواحل 
إلـــى أنـــه قـــد تـــم اتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية الازمة 
وإحالـــة القضيـــة إلـــى النيابـــة 

العامة.

تبادل الخبرات القضائية مع كوريا

القبض على 4 لمزاولتهم الصيد بـ “الكوفة”

مواجهة الخطاب المتطرف وحماية حرية األديان

وكيل “الخارجية” للشؤون اإلقليمية يقدم التعازي في وفاة عريقات

إبراهيـــم” “اتفـــاق  مبـــادئ  علـــى  بالتوقيـــع  نعتـــز  الخارجيـــة:  وزيـــر 

شـــارك وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، في 
الثالـــث  الـــوزاري  للمؤتمـــر  االفتتاحيـــة  الجلســـة 
لحريـــة األديان والمعتقـــدات الـــذي تنظمه وزارة 
الخارجيـــة البولنديـــة، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي؛ لمواجهـــة تحديـــات التطـــرف واإلرهاب 
والطائفيـــة فـــي تهديـــد أمـــن واســـتقرار وازدهار 
المنطقـــة، بمشـــاركة وزراء الخارجيـــة في العديد 

من دول العالم.
وقد ألقى وزير الخارجية في الجلسة االفتتاحية 
كلمة أكد فيها ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي 
إلى تكثيـــف جهوده لمواجهة الخطاب المتطرف، 
ومراقبة خطاب الكراهية، وتعزيز وحماية حرية 

األديان والمعتقدات.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن مملكـــة البحرين كانت 
علـــى مدى ســـنين منارة للحريـــة الدينية والتعدد 
الثقافي، مشـــيرا إلى أن دســـتور مملكـــة البحرين 
يكفـــل هـــذه الحريـــات، وأن رؤيـــة عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
تؤكـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز الســـام واالســـتقرار 
كمســـار لمزيد مـــن االزدهار والتنميـــة، ليس فقط 
على المستوى المحلي، ولكن في المنطقة والعالم 

ككل.
وقال عبداللطيـــف الزياني إن جالة الملك يؤمن 
بـــأن الجهـــل هو عدو الســـام، وأن مـــن واجبنا أن 
نتعلـــم، ونشـــارك، ونعيـــش مًعا، من خـــال مبادئ 

اإليمـــان بروح االحترام المتبادل والمحبة، مؤكدا 
أنه انطاقـــا من هذا االلتزام الثابت لجالة الملك 
المفـــدى بحمايـــة الحرية الدينيـــة، اتخذت مملكة 
البحريـــن تدابيـــر ملموســـة وفعالة لضمـــان تعزيز 
ثقافة السام والحوار والتعايش على الصعيدين 

المحلي واإلقليمي.
وقـــال الوزيـــر عبداللطيـــف الزيانـــي إن البحريـــن 
تعتـــز بتوقيعهـــا علـــى اتفـــاق مبـــادئ إبراهيم في 
15 ســـبتمبر 2020؛ باعتباره إعان سام وتعاون 
يفتـــح الطريق أمـــام إقامـــة عاقات دبلوماســـية 
بنـــاءة مع دولة إســـرائيل. وأضاف أن مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســـلمي ومكتب المبعوث 
الخاص لـــوزارة الخارجية األمريكيـــة وقعا الحًقا 
مذكرة تفاهـــم لرصد ومكافحة معاداة الســـامية، 

وتعزيز التعاون المشـــترك وتطوير وتنفيذ برامج 
المتبـــادل والتعايـــش  تعـــزز االحتـــرام والتقديـــر 
الســـلمي بين مختلف الشـــعوب والدول واألديان 
في منطقة الشـــرق األوســـط، تماشـــيا مـــع إعان 

مملكة البحرين.
وقـــال وزيـــر الخارجية إن مملكـــة البحرين أكدت 
التزامها بضمـــان وحماية وتعزيز الحرية الدينية، 
لمواجهـــة  الحـــوار  بأهميـــة  إيمانهـــا  وجـــددت 
الخطابـــات المتطرفـــة لتظـــل البحريـــن رائدة في 
التســـامح والتعايش الســـلمي في منطقة الشـــرق 
األوســـط ككل، وســـتواصل جهودها الدبلوماسية 
التســـامح  ثقافـــة  لنشـــر  الوطنيـــة  ومبادراتهـــا 
والتعايـــش واالزدهار؛ من أجـــل تعزيز الوئام بين 

شعوب ودول المنطقة.

قام وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
اإلقليميـــة ومجلـــس التعاون الســـفير 
وحيـــد ســـيار، أمـــس، بزيارة لســـفارة 
دولة فلســـطين لدى مملكـــة البحرين، 
وفـــاة  فـــي  العـــزاء  واجـــب  لتقديـــم 
المغفور له بإذن هللا تعالى، أمين ســـر 
اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 

الفلسطينية صائب عريقات.
وأعرب ســـيار لســـفير دولة فلســـطين 
لـــدى مملكـــة البحرين طـــه عبدالقادر، 

عـــن أحـــر التعـــازي وصادق المواســـاة 
إلى أســـرة وذوي الفقيد الراحل وإلى 
قيادة وحكومة وشعب دولة فلسطين 
الشقيق، مستذكًرا اإلسهامات الجليلة 
والجهـــود الحثيثة للفقيـــد في خدمة 
عـــن  والدفـــاع  الفلســـطينية  القضيـــة 
حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني، ســـائًا 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد 
بواســـع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

فتح مظاريف 99 عطاء لـ 17 مناقصة ومزايدة واحدة
فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات، أمس، مظاريــف 99 عطاء لعدد 17 
مناقصــة ومزايــدة واحدة مطروحة من 11 جهة متصرفة. وتضمن جدول 
أعمــال لجنــة الفتح، فتــح مناقصة لوزارة الصحة بشــأن تزويد أثاث لمركز 

غسيل الكلى بالرفاع، وقد تم استالم 8 عطاءات لهذه المناقصة. 

عـــاوة علـــى ذلـــك، فتحـــت اللجنـــة 
مناقصتيـــن لـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية، المناقصة األولى بشـــأن 
توفيـــر عـــدد 6 ســـواق عربـــة خفيفة 
وعدد 6 ســـواق عربة ثقيلـــة للوزارة، 
لهـــذه  12 عطـــاء  اســـتام  تـــم  وقـــد 
الثانيـــة  المناقصـــة  أمـــا  المناقصـــة. 
بشـــأن توفير خدمات استشارية في 
جرد األصول الثابتة، وقد تم استام 

6 عطاءات لهذه المناقصة. 
وفتحـــت لجنـــة الفتـــح 6 عطـــاءات 
اإلعـــام  شـــئون  لـــوزارة  لمناقصـــة 
بشـــأن توفير خدمة تأجير المركبات 

الستخدام الوزارة لمدة 3 سنوات. 
مناقصـــة إلدارة  فتـــح  تـــم  وكذلـــك، 
لهيئـــة  التابعـــة  المركزيـــة  المخـــازن 

شـــراء  بشـــأن  والمـــاء،  الكهربـــاء 
موصات كهربائية، وقد تم اســـتام 

3 عطاءات لهذه المناقصة. 
واحـــًدا  عطـــاًء  اللجنـــة  وفتحـــت 
لمزايدة لبلدية المحرق بشـــأن تأجير 
مواقع إعانية عدد 112 على أعمدة 

اإلنارة – المجموعة األولى. 
وأمـــا فـــي قطـــاع الطيـــران، فتحـــت 
لشـــركة  مناقصـــات   5 الفتـــح  لجنـــة 
طيـــران الخليـــج، المناقصـــة األولـــى 
للطائـــرات،  الفنـــي  الدعـــم  بشـــأن 
صيانـــة الخـــط فـــي مطـــار تبليســـي 
وتـــم  جورجيـــا،  تبليســـي  الدولـــي 
اســـتام عطاءيـــن لهـــذه المناقصـــة. 
أمـــا المناقصـــة الثانية فكانت بشـــأن 
خدمـــات الشـــحن والبريد فـــي مطار 

تـــم  وقـــد  بلنـــدن،  الدولـــي  هيثـــرو 
اســـتام 4 عطاءات لهـــذه المناقصة، 
وتـــم اســـتام 5 عطـــاءات لمناقصـــة 
بشـــأن اإلقامة في فنـــدق Crew في 
تشـــيناي، الهند، أما المناقصة الرابعة 
فكانـــت بشـــأن اإلقامـــة فـــي فنـــدق 
الطاقـــم في كوشـــين، الهنـــد. وقد تم 
اســـتام 7 عطاءات لهـــذه المناقصة. 
أما المناقصة الخامسة فكانت بشأن 
خدمـــات التمويـــن الجوي فـــي مطار 
تـــم  وقـــد  الهنـــد،  الدولـــي،  تشـــيناي 

استام عطاءين لهذه المناقصة. 
وفـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز، فتحـــت 
لجنـــة الفتـــح مناقصـــة لشـــركة نفـــط 
البحرين )بابكو(، بشأن توفير خدمات 
الصيانة الشـــاملة لصمامات التحكم - 
عقـــد زمنـــي لمدة 5 ســـنوات، وقد تم 

استام 7 عطاءات لهذه المناقصة. 
كمـــا فتحـــت اللجنة مناقصة لشـــركة 
تطويـــر للبترول بشـــأن توريـــد لقطع 
غيـــار مـــن نـــوع دي تـــي اس جنـــوب 
كوريا، وقد تم اســـتام عطاًء واحًدا 

لهذه المناقصة. 
عاوة على ذلك، فتحت لجنة الفتح 
14 عطـــاًء لمناقصة لجامعة البحرين 
بشأن توريد وتركيب أجهزة حاسب 

آلي مكتبي لجامعة البحرين. 

كما فتحـــت لجنة الفتـــح مناقصتين 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة، المناقصة 
األولى بشـــأن توفير خدمات الشحن 
جائـــزة  لســـباق  واللوجســـتيات 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمـــوال وان 2020 و 2021، وتـــم 
اســـتام عطاء واحد لهذه المناقصة، 
وتم استام عطاءين لمناقصة بشأن 
توفيـــر مولـــدات الطاقـــة الكهربائيـــة 
عـــن  المتـــردد  والتيـــار  االحتياطيـــة 

بعد لســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيران الخليج من 2021 إلى 2023. 
وأخيـــًرا، فتحـــت اللجنـــة مناقصتين 
للشـــركة العامة للدواجـــن، المناقصة 
األولـــى بشـــأن بنـــاء محطـــة التعبئـــة 
 16 اســـتام  تـــم  وقـــد  والتصنيـــف، 
عطاء لهـــذه المناقصة. أما المناقصة 
الثانيـــة فكانـــت بشـــأن توريـــد أيدي 
عاملة، وقد تم استام عطاءين لهذه 

المناقصة.

المنامة - المناقصات والمزايدات

مطروحة من 11 
جهة متصرفة

أحكام بالحبس تصل إلى سنة بحق 16 متهًما تهربوا ضريبًيا
ــن الــبــضــائــع ــيـ ــر بــــحــــًرا وتـــخـــفـــيـــهـــا بـ ــائـ ــجـ ــسـ تـــشـــكـــيـــات عـــصـــابـــيـــة تـــجـــلـــب الـ

صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات 
والجهـــات العامة  عدنـــان الوداعي 
بـــأن المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
أصـــدرت حكمـــًا ضـــد 16 متهمًا في 
قضيـــة تهرب ضريبـــي بالحبس من 
6 أشـــهر الى ســـنة وإبعـــاد االجانب 
مصـــادرة  مـــع  البـــاد  عـــن  نهائيـــًا 

جميـــع المضبوطـــات باالضافة الى 
تغريمهم قيمة الضريبة المســـتحقه 
لـــكل متهم لمبالغ تراوحت من 300 
دينـــار ولغاية 50 الفـــا و822 دينارا، 
فضـــا عـــن تغريم شـــركة مبلغ أكثر 
وبلغـــت  هـــذا  دينـــار  ألـــف   50 مـــن 
مجمـــوع الغرامـــات 194 ألفا و500 

دينار.
وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى أن 
النيابة العامة تلقت باغًا من شؤون 
الجمارك عن ضبط شحنة تم إخفاء 
بها سجائر بغرض التهرب من سداد 
قيمـــة الضريبة المســـتحقة وبطلب 
تحريـــات ادارة المباحـــث الجنائية 

تـــم التوصل الـــى عدت تشـــكيات 
عصابية مـــن المتهمين تقوم بجلب 
ســـجائر من خارج الباد عبر المنفذ 
البحـــري ويتم اخفاء الســـجائر بين 
البضائـــع االخـــرى بعيـــدا عـــن اعين 
رجـــال الجمارك بغـــرض التهرب من 
دفـــع الضرائب المقـــررة عليها وفور 

وصولها يقومون بإســـتامها ونقلها 
لمخـــازن معـــدة مســـبقًا لاحتفـــاظ 
بهـــا وتوزيعهـــا علـــى منصـــات البيع 
بمملكـــة البحريـــن، حيـــث تم ضبط 
اكثـــر مـــن 245 ألـــف علبـــة ســـجائر 
ومبالـــغ نقديـــة تجـــاوزت 20 ألـــف 

دينار بحوزة المتهمين.

وبيـــن رئيـــس النيابة بانـــه على اثر 
مـــا توصلـــت اليـــه التحريـــات فقـــد 
باشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها 
بإستجواب جميع المتهمين وأمرت 
بالتحفظ على المضبوطات والمبالغ 
وامرت بإحالتهم للمحكمة الجنائية 

التي اصدرت حكمها المتقدم.

المنامة - النيابة العامة

جانب من جلسة المناقصات والمزايدات



تشــارك وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، متحدثــا رئيســا فــي مؤتمــر منظمــة الصحــة العالمية عــن “آخر تطــورات جائحة 
كورونا كوفيد 19” في اإلقليم والعالم، والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية لمكتب شرق المتوسط، وتقيمه في مقرها 
بالقاهرة الخميس المقبل، وبحضور المدير االقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، ومساعد 
رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان فيصل سلطان، وعد من المتحدثين من كبار 
المســؤولين فــي منظمــة الصحــة العالمية وعدد من الخبراء والمختصين حول العالم وســيتم نقله أفتراضيا لكل الدول 

االعضاء بالمنظمة العالمية.

وســـتتناول الوزيـــرة الصالـــح فـــي 
فـــي  البحريـــن  جهـــود  المؤتمـــر 
وقصـــص  للجائحـــة،  التصـــدي 
التحـــدي والنجـــاح التـــي ســـجلتها 
البحريـــن خـــال الجائحـــة والتـــي 
وثقتهـــا وأشـــادت بهـــا المنظمـــات 

الصحـــة  العالميـــة ومنهـــا منظمـــة 
العالميـــة، وتســـتعرض أمـــام دول 
الوطنـــي  الفريـــق  جهـــود  العالـــم 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد االعلـــى رئيس 
الوزراء االمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفـــة، اســـتجابة مملكة البحرين 
للجائحـــة علـــى الصعيـــد الوطنـــي 
والدور الريـــادي والمهم الذي لعبه 
الفريـــق في التصدي ومنع انتشـــار 
مـــن  تنفيـــذه  تـــم  ومـــا  الجائحـــة، 
إجـــراءات احترازية ووقائية بهذا 

الشأن، وعمل الفريق على تسخير 
واإلمكانيـــات  الطاقـــات  كافـــة 
التصـــدي  الســـتمرار  الهادفـــة 
للجائحـــة وضمان ســـامة وصحة 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن في 
المملكة عبـــر التدابيـــر االحترازية 
البحريـــن  مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
الفحـــص  وأماكـــن  المنافـــذ  فـــي 
والحجـــر والعزل والعـــاج وجهود 
الكوادر الطبية المتواصلة لحماية 
المواطنين والمقيمين من أنتشـــار 

كوفيد 19 والتصدي له.

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وســـتقدم 
بالمؤتمـــر  ورقتهـــا  فـــي  الصالـــح 
مســـتجدات  عـــن  إحاطـــة  أيضـــا، 
الوضع اإلقليمي والعالمي لجائحة 
االســـتجابة  وآليـــات  كوفيـــد19-، 
للجائحة فـــي البحرين عبر مناهج 
مبتكـــرة فـــي االســـتجابة للجائحة 
االحتياجـــات  إلـــى  باإلضافـــة 

الصحية األساسية األخرى.
ويتبـــع منظمة الصحـــة العالمية 6 

فائقة الصالحمكاتب إقليمية تغطي 193 بلدًا.

وزيرة الصحة متحدًثا رئيًسا في مؤتمر “الصحة العالمية”
ــنــجــاح ــدي وال ــح ــت ــص ال ــص ــدي لــلــجــائــحــة وق ــص ــت ــبــحــريــن فـــي ال ــود ال ــه عـــرض ج
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ــا “األعلـــى للـمــرأة”: ســرطــان الثـــدي بــات تحــدًيّ

تعــزيــز الحريـــات الدينــيـة واحـــترام االقـلـيــات

ــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة ــ ــاي ــ ــرع ــ ــرز تـــقـــدًمـــا فــــي خــــدمــــات ال ــ ــح ــ ــن ت ــريـ ــحـ ــبـ الـ

ــش بـــيـــن الـــنـــش ــ ــاي ــ ــع ــ ــت ــ ــج لـــــزراعـــــة بـــــــذور الـــتـــســـامـــح وال ــ ــرامـ ــ إطـــــــاق بـ

قالت عضـــو المجلس األعلى للمرأة 
ســـوزان عبـــاس “إنـــه علـــى صعيـــد 
جهود الرصد والقياس، فعلى الرغم 
مـــن أن اإلحصـــاءات تشـــير إلى أن 
ســـرطان الثـــدي بات تحديـــا، إال أن 
اإلحصاءات األخرى تشـــير بشـــكل 
إيجابـــي فيمـــا يعكس جـــودة حياة 
المـــرأة والتي تســـتند إلـــى المصادر 
الرســـمية وتؤكد مـــدى التقدم التي 
تحـــرزه مملكة البحرين على صعيد 
الرعايـــة الصحية عامة، والخدمات 
بمـــا  خصوصـــا،  للمـــرأة  الموجهـــة 
المـــرأة  تقـــدم  اســـتمرار  يوضـــح 
البحرينيـــة علـــى مؤشـــرات قيـــاس 

الصحة بمختلف جوانبها”.
جـــاء ذلك خال مشـــاركة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة في نـــدوة عـــن ُبعد 
أقامهـــا قطاع الشـــؤون االجتماعية 
)إدارة المـــرأة واألســـرة والطفولـــة( 
بجامعـــة الـــدول العربيـــة بالتعـــاون 
مع صندوق األمم المتحدة للسكان 
حـــول مرض ســـرطان الثدي، وذلك 
“المحفظـــة  مبـــادرة  ســـياق  فـــي 
الورديـــة” التـــي أطلقتهـــا الجامعـــة 
ألهـــداف  تنفيـــذا  الماضـــي  العـــام 
التنميـــة المســـتدامة 2030 الســـيما 
الهـــدف الخامـــس المعنـــي بتحقيق 
المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكين 
والهـــدف  والفتيـــات  النســـاء  كل 
الثالث المعني بضمان تمّتع الجميع 
بأنماط عيش صحية وبالرفاهة في 
جميـــع األعمار وتســـهم في تحقيق 

الوصول الشـــامل لخدمات الصحة 
االنجابية تماشـــيا مـــع برنامج عمل 
الســـكان  حـــول  الدولـــي  المؤتمـــر 

والتنمية.
وقد تضمنت الندوة أيضا مشـــاركة 
ممثلي عن عدد من الدول األعضاء 
المنظمـــات  وممثلـــي  والخبـــراء 
اإلقليميـــة المعنيـــة، وناجيـــات مـــن 
وممثلـــي  الثـــدي  ســـرطان  مـــرض 
المنظمات غيـــر الحكومية الداعمة 

لقضية التوعية بهذا المرض.
واســـتعرضت عبـــاس خـــال هـــذه 
المشـــاركة جوانب من الجهود التي 
لتقديـــم  البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا 

الوقائيـــة  الصحيـــة،  الخدمـــات 
والعاجيـــة والتوعوية، ذات الصلة 
بســـرطان الثـــدي، وذلك مـــن خال 
أســـاس،  بشـــكل  الصحـــة  وزارة 
مشـــيرة في الوقـــت ذاتـــه إلى دور 
الداعمـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
للرعايـــة الصحية للمـــرأة ومكافحة 
ســـرطان الثـــدي بمملكـــة البحريـــن، 
ومـــن بينها مركـــز البحرين لألورام، 
البحريـــن  جمعيـــة  إلـــى  إضافـــة 
تعمـــل  التـــي  الســـرطان  لمكافحـــة 
البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  مـــن  بدعـــم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
الرئيســـة الفخرية للجمعية صاحبة 

الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة.

المجلـــس  أن  عبـــاس  وأوضحـــت 
إطـــار  فـــي  يعمـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
اختصاصاتـــه بوضع ومتابعة تنفيذ 
مشروع خطة وطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة، حيث يختـــص المجال 
الرابـــع مـــن هـــذه الخطة بتحســـين 
جودة حياة المرأة وتعزيز سامتها 
ومســـاعدتها  والنفســـية  الصحيـــة 
على التمتع بحياة كريمة وآمنة في 

جميع مراحلها العمرية.
وأشـــارت إلـــى عـــدد مـــن مبـــادرات 
المجلس في هذا اإلطار، ومن بينها 

ورصـــد  الوقائيـــة  الصحـــة  برامـــج 
عوامل االختطار وتطوير وتكثيف 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة الوقائية 
الصحيـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  وتعزيـــز 
تنفـــذ  والتـــي  المســـتمرة  الوقائيـــة 
بالتعاون مع شركاء وجهات صحية 
وطبية في إطار تعزيز صحة المرأة 
ومواكبة التقدم الذي تحرزه مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا الجانـــب، حيث 
تركز تلك األنشـــطة على العديد من 
القضايـــا الوقائيـــة والعاجيـــة ذات 
الصلة بصحـــة المرأة مثـــل أمراض 
العصـــر كالســـكري وأمـــراض القلب 
وسرطان الثدي، وعوامل االختطار 

كالخمـــول البدني والســـمنة وزيادة 
الوزن وضغوطات العمل والحياة.

األعلـــى  المجلـــس  أن  وأوضحـــت 
لنشـــر  خصوصـــا  يتوجـــه  للمـــرأة 
الوعـــي بين األمهـــات حول ضرورة 
النفســـية  بالصحـــة  اهتمامهـــن 
والجســـدية لبناتهـــن منـــذ الطفولـــة 
وحتى البلـــوغ، ومراقبـــة التغيرات 
عليهـــن  تطـــرأ  التـــي  الجســـدية 
الطبيعيـــة،  بالمعـــدالت  ومقارنتهـــا 
وكيفيـــة المحافظـــة علـــى الصحـــة 
التعـــرض  واجتنـــاب  البدنيـــة 
الســـلوكيات  وتكريـــس  لألمـــراض، 

الصحية السليمة.

أكــد رئيــس مجلــس امنــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايش الســلمي 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى ال خليفة تواصل إرســاء قاعدة 
متينة من قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي وجعلها منهاج حياة 
ليــس فقــط علــى مســتوى المملكة، بــل وتتخطى حــدود منطقة الشــرق 
االوســط ومختلــف قــارات العالــم لمــا لهــا مــن اثــار ايجابيــة علــى جميع 

الشعوب والمجتمعات.

بمناســـبة  خالـــد  الشـــيخ  واوضـــح 
الـــذي  للتســـامح  العالمـــي  اليـــوم 
يصـــادف يـــوم الســـادس عشـــر من 
ان  عـــام،  كل  مـــن  نوفمبـــر  شـــهر 
المملكـــة تحتفي بهذا اليوم ســـنويا 
بعـــد ان اصبحـــت نموذجـــا يحتذى 
على مســـتوى المنطقـــة والعالم في 
غـــرس ثقافة تقبل االخـــر المختلف 
وتعزيز الحريـــات الدينية واحترام 
لمختلـــف  واحتضانهـــا  االقليـــات، 

وغيـــر  الســـماوية  المعتقـــدات 
محبـــة  اجـــواء  ضمـــن  الســـماوية 
للســـام والوئـــام بيـــن جميـــع فئات 

البشر.
وبيـــن أن المملكـــة لطالما كانت منذ 
القدم ارضا للقيم االنسانية النبيلة، 
حيـــث يتعبد المســـلم بجانب جاره 
والبـــوذي  واليهـــودي  المســـيحي 
والهندوســـي والبهائـــي ضمـــن بيئة 
حضارية قـــل نظيرها عبـــر التاريخ 

علـــى  والحديـــث  القديـــم  البشـــري 
الســـواء، لتكون بحق ارضا للســـام 
والمحبـــة بيـــن جميـــع بنـــي البشـــر 
يمـــارس فيها اتباع مختلف االديان 

بحريـــة  وعباداتهـــم  طقوســـهم 
مطلقة.

المركـــز  أن  خالـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
اطـــاق  علـــى  العمـــل  ســـيواصل 

مبادرات وبرامج نوعية تســـتهدف 
الشـــباب مـــن كا الجنســـين لزراعة 
بيـــن  والتعايـــش  التســـامح  بـــذور 
ســـفراء  خيـــر  وليكونـــوا  النـــشء 

روح  وبـــث  البحريـــن  لوطنهـــم 
اقرانهـــم  بيـــن  الســـلمي  التعايـــش 
مـــن مختلـــف االديـــان والمعتقدات 
مـــن  انطاقـــا  وذلـــك  واالعـــراق، 
التوجيهـــات الســـديدة لعاهل الباد  

ومبادئ اعان مملكة البحرين.
ولفـــت رئيس مجلـــس امناء المركز 
الـــى ان المركـــز يركـــز فـــي برامجه 
علـــى جيـــل الشـــباب والناشـــئة مـــع 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة غـــرس قيم 
التعايـــش كونهـــم اللبنة االساســـية 
لنشـــر التســـامح وااللفة، وتدشـــين 
برامـــج تدريبية وتعليمية بالتعاون 
مـــع ارقـــى الجامعات والمؤسســـات 
على مستوى العالم لتحقيق افضل 

المخرجات.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة  - بنا

األعلى للمرأة يستعرض خالل ندوة عربية جهود مملكة البحرين في مكافحة سرطان الثدي

محرر الشؤون المحلية

الشيخ خالد بن خليفة
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حقوق وصالحيات منشئ العهدة المالية
بموحـــب قانـــون العهـــدة المالية الصادر فـــي البحرين فـــي 2016، يقوم 
“منشـــئ العهدة” أي صاحب الحقوق واألمـــوال بنقلها لطرف آخر “أمين 
العهدة” والذي يتصرف وفق شروط العهدة ويكون مسؤوال عن شؤونها. 
وأمين العهدة، يكون شخًصا أو جهة متخصصة ومرخصة للقيام بإدارة 
شـــؤون العهـــدة المالية. ولكـــن القانون ال يعزل صاحب المـــال تماما، بل 
يجوز لـ “منشـــئ العهدة” االحتفاظ لنفســـه ببعض الصالحيات والحقوق 

المتعلقة بالعهدة، بالرغم من وجود “أمين العهدة”.   
 ومن هذه الحقوق والصالحيات، مثال، يجوز لمنشـــئ العهدة، وبموجب 
أحكام القانون، االحتفاظ لنفسه بحق عزل أو إضافة “أمناء” أو “حماة” 
أو “منفـــذي” عهـــدة أو مســـتفيدين، أو تعييـــن أمناء أو حمـــاة أو منفذي 
عهدة أو مستفيدين جدد، وكل هذا وفقا لما يراه ضروريا لسريان العهدة 
واســـتمرارها. كمـــا يجوز له تحديـــد، أو تغيير، القانـــون الخاص بالعهدة 
أو المـــكان الرئيـــس إلدارتها، وذلـــك دون اإلخالل باألحـــكام الواردة في 
القانون. أو تقييد ممارسة أمناء العهدة ألي من صالحياتهم أو سلطاتهم 
التقديرية باشتراط الموافقة المسبقة لمنشئ العهدة أو ألي شخص آخر 
تحدده شروط العهدة، وهنا ال بد من مراعاة أهداف العهدة. ويجوز له، 
إصدار توجيهات ملزمة ألمناء العهدة تتعلق بصالحياتهم أو ســـلطاتهم 
التقديرية أو كيفية مباشرتها، أو إصدار توجيهات ملزمة ألمناء العهدة 
بشـــأن إدارة أو رهن أو بيع أموال العهدة أو إضافة أموال جديدة إليها. 
أو توزيع أو تخصيص أو اســـتخدام أموال العهدة أو عوائدها أو دفعها 
مقدمـــا، أو إصدار توجيهات ملزمة بشـــأن أي مـــن ذلك. أو تولي منصب 
المديـــر أو أي مســـؤول آخـــر في الشـــركات التـــي تملكها العهـــدة كليا أو 
جزئيا، أو إصدار أوامر ملزمة لعزل أي مدير أو أي مسؤول آخر في تلك 
الشركات، أو تعيين أو عزل أي مدير أو مستشار استثمار أو أي شخص 
آخـــر يعمـــل بتلك الصفـــة فيما يتعلق بشـــؤون العهدة أو أمـــوال العهدة، 
أو العـــدول عـــن العهـــدة أو تعديـــل أو تغيير شـــروطها أو أية صالحيات 
مقـــررة كليـــا أو جزئيـــا وفقا لشـــروطها. ويجوز لـــه أيضا، إعفـــاء حامي 
العهـــدة مـــن أي من صالحياتـــه، أو تعديل أو تغييـــر أو إضافة أو حذف 
أي مـــن األغـــراض الخيريـــة أو غير الخيريـــة للعهدة. واضافـــة لما تقدم 
يجوز لمنشـــئ العهدة االحتفاظ بأي من الصالحيات أو الحقوق الواردة 
فـــي القانـــون أو مباشـــرته ألي منهـــا، وكل هذا وفق األحـــوال والظروف 

والمستجدات للحفاظ على العهدة. 
ونالحـــظ أن القانـــون يمنـــح منشـــئ العهـــدة العديـــد مـــن الصالحيـــات 
والحقـــوق، ولكـــن هذا يجب أن يفهم ويفســـر في إطـــار مصلحة العهدة 
واستمرار كينونتها وهيئتها المطلوبة لتحقيق أغراض العهدة. وإال، فان 
التفســـير المغايـــر قد يهدم مبدأ قيام وفلســـفة “العهـــد المالية” ويجعلها 
عديمـــة الهـــدف والـــروح. وعلينـــا مراعـــاة هـــذا الهـــدف والحفـــاظ عليه 

بالنواجذ. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المنامة - المصرف المركزي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
بأنه تمت تغطية اإلصــدار رقم 235  
)ISIN BH0002467452( من صكوك 
السلم اإلسالمية الحكومية قصيرة 
األجل. تبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون 
دينار لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ 
في  18 نوفمبر 2020 إلى 17 فبراير 
لهذه  المتوقع  العائد  ويبلغ   .2021
لإلصدار  مساوًيا   %  2.22 الصكوك 
بــتــاريــخ 14 أكــتــوبــر 2020،  الــســابــق 
عــلــًمــا بــأنــه تــمــت تــغــطــيــة اإلصــــدار 

بنسبة 277 %.

الثالثاء 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 - العدد 4417

Checkout.com - المنامة

أظهـــرت نتائج اســـتطالع إقليمي شـــمل 
فـــي  المســـتهلكين  نصـــف  أن  البحريـــن 
المملكـــة يتوقـــع أنهـــم سيتســـوقون عبر 

االنترنت في العام المقبل 2021. 
Check�  فقد كشف تقرير أصدرته شركة

الرائـــد  الدفـــع  حلـــول  مـــزّود   ،out.com
عالميـــًا، أن قطاعي التجـــارة اإللكترونية 
والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق 
وباكســـتان  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
مقبـــالن على مرحلة مـــن النمو الملموس 
فـــي عام 2021، في ظل توقعات بتوجه 
نصـــف المســـتهلكين تقريبـــًا نحـــو زيادة 
مشـــترياتهم عبـــر اإلنترنـــت خـــالل العام 
“المدفوعـــات  التقريـــر  وأظهـــر  المقبـــل. 
المتصلـــة في الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا وباكســـتان” أن المنطقـــة التـــي 
هيمنـــت عليها ثقافة المدفوعات النقدية 
فيمـــا مضى، توفـــر اليوم فرصـــة واعدة 
للنمـــو فـــي قطـــاع المدفوعـــات الرقميـــة 
حيث أصبح المتســـوقون عبـــر اإلنترنت 
فيهـــا يفضلون المدفوعـــات الرقمية بدالً 

من الدفع النقدي عند االستالم.
ففـــي البلـــدان الثمانيـــة، قـــال 47 % من 
المشـــاركين إنهم يتوقعون إجراء المزيد 
من عمليات التسوق عبر اإلنترنت خالل 

العام المقبل، بينما قال 15 % فقط إنهم 
يتوقعـــون انخفـــاض معـــدالت تســـوقهم 
عبـــر اإلنترنـــت، فـــي حيـــن تتوقع نســـبة 
علـــى  اإلبقـــاء  المســـتهلكين  مـــن   % 38
المعدل الحالي لتســـوقهم عبر اإلنترنت. 
وتتقـــارب نســـب الزيـــادة المحتملـــة في 
حجـــم اإلقبال على التســـوق اإللكتروني 
مع معـــدالت تبنـــي المدفوعـــات الرقمية 
فـــي عـــام 2021 عبر جميع البلـــدان التي 
شـــملها االستطالع، حيث قال 49 % من 
المســـتهلكين فـــي دول مجلـــس التعاون 
فـــي   %  47 ذلـــك  فـــي  )بمـــا  الخليجـــي 
البحرين( إنهم سيتسوقون عبر اإلنترنت 

بشـــكل متكـــرر، و48 % فـــي األردن و47 
% في مصر و39 % في باكستان.

ويمكن لمنافذ التجارة اإللكترونية توقع 
تفاوت في اإلقبال بين فئات محددة من 
المســـتهلكين علـــى التســـوق اإللكتروني 
أكثـــر مـــن غيرهـــا، ال ســـيما المســـتهلكين 
األكثـــر ثراًء )56 %(، والذين يتســـوقون 
عبر اإلنترنت مرة في الشـــهر على األقل 
)55 %(، والرجـــال من ســـن 35 وما فوق 
)55 %(، والذين يستخدمون المدفوعات 
الرقميـــة عوضًا عن النقـــد أو التحويالت 
المصرفيـــة لدفـــع ثمـــن مشـــترياتهم عبر 

اإلنترنت )54 %(.

الرقميــة والمدفوعــات  اإللكترونيــة  للتجــارة  واعــد  نمــٌو 
نصف مستهلكي البحرين سيتسوقون عبر اإلنترنت2021

يتوقــع أن يجتمــع مجلــس إدارة بنــك البحريــن والكويــت “BBK”، اليــوم الثالثــاء، لبحــث صفقــة االســتحواذ على 
بنك اإلثمار.  وأوضح البنك في إفصاح للمســاهمين “أنه في المراحل األخيرة فيما يتعلق بتعيين مستشــار مالي 
لدراسة االستحواذ على أصول معينة تتعلق ببنك االثمار وأي بي كابتل، کشركات تابعة لشركة اإلثمار القابضة”. 

أنـــه ســـيتم  للبنـــك  وأشـــار إفصـــاح 
عقـــد اجتمـــاع مجلـــس إدارة البنـــك 
بتاريـــخ 17 نوفمبر؛ لمناقشـــة تنفيذ 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 
14 ســـبتمبر 2020 مـــع شـــركة إثمار 

القابضة.
وســـيتم اإلعـــالن عن أيـــة معلومات 
جوهرية في حينها، حســـب اللوائح 

والقوانين ذات الصلة.
وكان قـــد تـــم توقيع مذكـــرة تفاهم 
بين بنك البحرين والكويت وشـــركة 
اإلثمار القابضة في سبتمبر الماضي 
علـــى  االســـتحواذ  بعمليـــة  تتعلـــق 
أصـــول تخـــص الشـــركة، فـــي حيـــن 
تم اإلفصاح فـــي 14 أكتوبر عن نية 
األطراف تعيين مستشارين ماليين.
يشـــار إلى أن الكيانيـــن المصرفيين، 
أحدهمـــا تقليـــدي واآلخر إســـالمي، 
االســـتحواذ  خطـــوة  أن  يريـــان 
ســـتؤدي إلـــى نمـــو كبيـــر فـــي عمـــق 

وأنشـــطة بنـــك البحريـــن والكويت، 
مـــن  شـــاملة  خدمـــات  وإضافـــة 
الحلـــول المصرفية اإلســـالمية التي 
ســـتكون مكملـــة لخدماتـــه الحالية. 
كما ســـيؤدي هـــذا إلى تعزيـــز مكانة 

بنك اإلثمار لالســـتفادة مـــن الفرص 
هـــذه  وتتماشـــى  للنمـــو.  المتاحـــة 
الخطـــوة مـــع اســـتراتيجية اإلثمـــار 
القابضـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز 

وزيادة قيمة حقوق مساهميها.

البنــك فــي المراحــل األخيــرة لتعييــن مستشــار مالــي
“BBK” يناقش االستحواذ على “اإلثمار”

 علي الفردان

يعقد افتراضيًّا بمشــاركة أكثر من 200 شــركة في 20 دولة

مؤتمر “MPGC 2020” يبحث واقع ومستقبل النفط والغاز

 افتتح وزير النفط، الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أعمال الدورة 
 2020( والغــاز  للنفــط  األوســط  الشــرق  لمؤتمــر  والعشــرين  الثامنــة 
MPGC(، والــذي يقــام على مــدى يومين افتراضًيا عبــر تقنية االتصال 
المرئــي عــن ُبعــد، وتنظمه مجموعة كونفرنس كونيكشــن وشــركة نفط 
البحرين )بابكو( بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

مـــن  نخبـــة  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك   
الرؤســـاء التنفيذيين ورؤساء شركات 
النفط والغاز العالمية وكبار المسؤولين 
الحكوميين وصناع السياسات وتجار 
الطاقـــة  وخبـــراء  العالمييـــن  النفـــط 
والمحلليـــن والمنظمـــات الرائـــدة فـــي 
قطـــاع الطاقة، فضال عن أكثر من 200 
شـــركة مـــن 20 دولة مـــن انحـــاء دول 

العالم. 
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر النفط 
هـــذا  أعمـــال  بانطـــالق  ترحيبـــه  عـــن 
المؤتمـــر المهم لبحث واقع ومســـتقبل 
صناعـــة النفـــط والغـــاز فـــي المنطقـــة 
والعالـــم، واآلليـــات الكفيلـــة بتحقيـــق 
ظـــل  فـــي  الطاقـــة  أســـواق  تـــوازن 
التحديات الناتجة بسبب جائحة وباء 
كورونا المستجد “كوفيد ـ 19”، السيما 
وأن المؤتمـــر يضـــم كبار الشـــخصيات 
القيادية والمتخصصة في هذا المجال 
والتـــي تمتلك من الـــرؤى والخبرات ما 
يمكنها من الوصول إلى أفضل الحلول 

لمواجهة التحديات. 
 وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة أن قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي 
مملكة البحريـــن يحظى بدعم ورعاية 
مـــن القيادة الحكيمة، وهو ما يتجســـد 

فيمـــا تشـــهده المملكة من مشـــروعات 
رائدة في قطاع النفط والغاز وصناعة 
البتروكيماويات، والتي ســـوف تحقق 
نقلة نوعيـــة على صعيد االستكشـــاف 
هـــذا  دور  مـــن  يعـــزز  وبمـــا  واالنتـــاج، 
القطاع في خدمة االقتصاد الوطني. 

البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد   
حريصة على تنظيم واســـتضافة هذه 
النوعيـــة مـــن الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
المتخصصـــة، لما لهـــا من أثر في تعزيز 
مكانـــة المملكـــة، واالســـتفادة منها في 
دعم الحركة االقتصادية وجذب مزيد 

من االستثمارات. 
وأشـــار إلى أهميـــة الموضوعـــات التي 
هـــذا  دورتـــه  فـــي  المؤتمـــر  يناقشـــها 
العام، ومـــن بينها العالقـــة بين أعضاء 
“أوبك +” ومســـتوى امتثالهم للقرارات 
الخاصة بمســـتويات اإلنتـــاج، وتداول 
وإدارة  والتســـعير  الخـــام،  النفـــط 
الطبيعـــي  الغـــاز  وتـــداول  المخاطـــر 
الطبيعـــي  الغـــاز  وتوقعـــات  المســـال، 
المســـال في الشـــرق األوسط، والطاقة 
األميركيـــة،  الخارجيـــة  والسياســـة 
وأسواق الناقالت وزيت الوقود ما بعد 
Covid�19 وثورة الرقمنة في أســـواق 

النفط، وغيرها. 

 ونـــّوه الوزيـــر إلى مـــا يشـــكله المؤتمر 
مـــن فرصـــة لتبـــادل الخبـــرات في كل 
مـــا يرتقي بـــأداء قطاع النفـــط والغاز، 
ودراســـة الظروف الراهنـــة وتداعيتها 
حلـــول  إلـــى  والوصـــول  المســـتقبلية 
للقطـــاع  تضمـــن  ومبتكـــرة  إبداعيـــة 
اســـتدامة النمـــاء.  وشـــّدد الوزير على 
أهميـــة عامـــل االبتـــكار والتوســـع فـــي 
والـــذكاء  الحديثـــة  النظـــم  اســـتخدام 
االصطناعـــي وتعزيـــز مســـاهمتها فـــي 
تطوير قطـــاع النفط والغـــاز باعتبارها 
روح العصر وأحد متطلبات المســـتقبل 
مـــن أجـــل سياســـات تنمويـــة ناجحـــة 
وشـــاملة.  وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن 
خليفـــة إلـــى أن مملكـــة البحرين تعمل 
وفق استراتيجية مدروسة في تطوير 
القطـــاع النفطـــي وبالخصـــوص حقـــل 
خليـــج البحريـــن الـــذي اكتشـــف فيهـــا 
مؤخـــًرا والـــذي يعتبـــر أكبـــر حقـــل في 
تاريـــخ البحريـــن، حيـــث تـــم االجتماع 
األميركيـــة  الشـــركات  مـــن  عـــدد  مـــع 

الصخـــري  النفـــط  فـــي  المتخصصـــة 
اليجـــاد ســـبل التعـــاون في االســـتثمار 
في هذا الحقـــل وجعله حقالً منتًجا ذا 

جدوى اقتصادية. 
وزيـــر  أشـــاد  تصريحـــه،  ختـــام  وفـــي 
النفـــط بالجهـــود التـــي بذلتهـــا الجهات 
المنظمة للمؤتمر فـــي اإلعداد واختيار 
النجـــاح  لهـــم  متمنًيـــا  الموضوعـــات، 
فـــي تحقيـــق مايتطلعـــون  والتوفيـــق 
اليـــه من أهـــداف، وأن يســـهم المؤتمر 
في اتخاذ القـــرارات والتوصيات التي 
فـــي  والغـــاز  النفـــط  بصناعـــة  ترتقـــي 

المنطقة والعالم.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط

الدعم الحكومي للطحين في 9 أشهر
ــار الــخــبــز ــعـ ــي تــثــبــيــت أسـ ــن فـ ــري ــح ــب ــة ال ــاس ــي ــس اســـتـــمـــرارًا ل

ماليـــا  دعمـــا  البحريـــن  قدمـــت حكومـــة 
للطحين في الســـوق المحليـــة قدره 7.2 
مليون دينار بحريني في التســـعة أشـــهر 
األولى من العام 2020، وذلك مع استمرار 
المملكة في الحفاظ على سياســـة تثبيت 
أســـعار الخبز في الســـوق المحلية، حيث 
تعتبـــر البحرين من أرخص دول المنطقة 

في أسعار الخبز.
وتتبع الحكومة سياَســـة معلنـــة للحفاظ 
علـــى اســـتقرار أســـعار الخبز في الســـوق 
المحليـــة، والـــذي حافظـــت عليهـــا علـــى 
مـــدى العقود الماضيـــة، بواقع 100 فلس 
فلســـا  و20  والروتـــي  الشـــرائح  لكيـــس 
للخبـــز الشـــعبي، حيـــث يقـــدم الدعم عن 
طريق شـــركة البحريـــن لمطاحن الدقيق 
والشـــعبية  اآلليـــة  المخابـــز  تـــزود  التـــي 

باحتياجاتهـــا وفق مراقبة من قبل وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة.

تكلفـــة  بيـــن  تعويًضـــا  المبلـــغ  ويشـــّكل 
الطحين الفعلية في الســـوق وبين السعر 
المدعـــوم المقـــدم للمســـتهلكين بالســـوق 

المحلي.

لشـــركة  الماليـــة  البيانـــات  وأظهـــرت 
الدعـــم  أن  الدقيـــق  لمطاحـــن  البحريـــن 
الحكومـــي المقدم للطحيـــن قد انخفض 
بمقدار يناهـــز 800 ألف دينار، حيث كان 
الدعـــم المقـــدم فـــي التســـعة األولـــى من 

العام الماضي نحو 8 ماليين دينار. 

منـــذ  منشـــورة  بيانـــات  آخـــر  وبحســـب 
أربع ســـنوات، فـــإن أكثر مـــن 450 مخبًزا 
يســـتفيدون من بطاقات صرف الطحين، 
مخبـــًزا  و421  ـــا،  آليًّ مخبـــًزا   33 تشـــمل 
ا، كمـــا تحصل المخابـــز كذلك على  شـــعبيًّ
دعـــم حكومـــي فيمـــا يتعلـــق بمنتجـــات 
المخابـــز  تســـتخدمه  الـــذي  الكيروســـين 
لتشـــغيل  كوقـــود  خصوًصـــا  الشـــعبية 

األفران.
ونمـــت مبيعات الدقيق لشـــركة البحرين 
للمطاحـــن في التســـعة أشـــهر األولى من 
العـــام الجـــاري بنحـــو 1.1 % وذلك لتبلغ 
5.3 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي. 
وقد انخفضت أرباح الشركة بنسبة 71.9 
% على أســـاس ســـنوي لتبلـــغ 407 آالف 
دينـــار في التســـعة أشـــهر األولـــى مقارنة 

بذات الفترة من العام السابق.

 علي الفردان

 محمد بن خليفة: 
القطاع يحظى 

بدعم ورعاية من 
القيادة الحكيمة

7.2
مليون دينار
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القيد   19133
التاريخ   2020/11/15

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   159240   لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز المنابر التجارى ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
اصحاب شــركة  مركز المنابر التجارى ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 19133 ، طالبين 
تغيير االسم التجاري  من مركز المنابر التجارى ذ.م.م الى شركة كود الصيانة ذ.م.م فعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم 

يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  البحرين لعبوات الدوبلكس  ذ.م.م

سجل تجاري رقم  1-98179

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة البحرين لعبــوات الدوبلكس  ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم 98179-1     ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / جاســم حســن يوســف عبد 
العــال  مصفيــا للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص 
المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( 
لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
2 3960526

jassim.abdulaal@bh.gt.com

القيد   67776
التاريخ   15 - 11 - 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم --- لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني من شركة ذي جلف جورميه ذ.م.م  

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
اصحاب    شركة ذي جلف جورميه ذ.م.م    المسجلة بموجب القيد رقم      67776 طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
 من  شركة ذي جلف جورميه ذ.م.م  

الى برد الين ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  عقالن العقارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة عقــالن العقارية ذ.م.م   المســجلة بموجــب القيد رقم 
122478   ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة /   محمــد عبــد هللا نعمــان عقــالن  
مصفيا للشــركة . بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي:
محمد عبد هللا نعمان عقالن  

33009293
m-aqlan@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة غيجا لتشييد المنشآت العائمة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســادة / 
اصحاب، طالبين - شــركة غيجا لتشــييد المنشــآت العائمة ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد 

رقم ١-115672 تغيير االسم التجاري
من: شركة غيجا لتشييد المنشآت العائمة ذ.م.م

GEEJA FLOATING BUILDINGS CONSTRUCTION CO W.L.L
الى: شركة غيجا إلنشاء المباني والصيانة ذ.م.م

GEEJA BUILDING CONSTRUCTION & MAINTAENANCE CO. W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

    CR 2020-  140663   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الســيدة المعلنه عائشــة محمد عبد هللا جناحي  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد /  منى محمد سلطان ناصر محمد

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

االسم التجاري :  الحلبة للمقاوالت
رقم القيد : 62123 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة / 
هالــه محمــد خليــل ابراهيــم البــواب المالكلة ل االخالص لالســتيراد والتجارة     مؤسســة 
فرديــة  والمســجلة بموجــب القيد رقــم    1-127186 طالبة تحويل المؤسســة الفردية إلى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال  وقدره 100   مائة  دينار بحريني، لتصبح الشركة 

مملوكة من :
هاله محمد خليل ابراهيم البواب

فراس محمد البواب

القيد : 13-79648   -   التاريخ : 04/11/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

اعالن لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من  مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســيد 
محمد قاسم قائد صالح المالك ل صالون هاجر   مؤسسة فردية  والمسجلة بموجب القيد  
رقــم 13-79648   طالبــة تحويــل فــرع مــن  المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأسمال  وقدره 5000   دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من :
محمد قاسم قائد صالح

هاجر حليم

القيد  23408   -  11/2020/    15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد يوســف احمد خلفان 
احمــد الخلفــان المالــك لمؤسســة كفتريا اريب  مؤسســة فردية  والمســجلة بموجب القيد رقــم 23408 طالبا 
تحويــل الفــرع 6 المســمى بوابــة ديفــس لخدمــات الســيارات والفــرع 9  المســمى بوابــة ديفــس 2 لخدمــات 
الســيارات إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 5000 ، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
1. يوسف احمد خلفان احمد الخلفان.

2. شركة شاراث هولدينغ ش.ش.و.
ROHITH BALAKRISHNAN .3

وتغير االسم التجاري للفرعين الى اكسبرس ديفيس لخدمات السيارات ذ.م.م
Express Deves Auto Services W.L.L

تاريخ: 12/نوفمبر/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)158133-CR2020(طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة / حســن منصــور عيســى الســواد الرقــم الشــخصي 630038635 طلــب 
تنــازل عــن المحــل التجاري الــواردة معلوماته ادناه إلى الســادة / جميله مــدن احمد امان 
الرقم الشــخصي 730706940، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 22239
الفرع:7

االسم التجاري: كزاز للتجاره العامه

الثالثاء 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 - العدد 4417 16



Vacancies Available
CLASS TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39602040  or  ALAWEYASAMMAK@OUTLOOK.COM

 NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

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

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@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 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

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 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  SHANAVAZ_SAIT@EVERESTELECTRICAL.COM 

HANI SALMAN ALI SALMAN / ATAA ALSOFUN10435 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17325348  or  waheeb_j@yahoo.com 

NEW HOT BURGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Profex Trading & Contracting Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393221  or  KHALIFATITO79@GMAIL.COM 

NOOR ALSADAD GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39255642  or  NADHIR.BMATERIALS@GMAIL.COM 

Span trading est 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17699805  or  naveen@vnibh.com 

AMIT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

CTM360 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact
 39931107  or  ASRAR@ITMATRIX.COM 

MARVEL BUSINESS CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885090  or  UMERTOQIR@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HIGH DENSITY COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33393551  or  hdcsjalal@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

EAST & WEST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17410045  or  halaljassmi@hotmail.com 

MORSLON ELECTRONCS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403744  or  ALI-ALQASSAB-BHR@HOTMAIL.COM 

OROODH FOR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36331036  or  oroodh@gmail.com 

BARBER CHAIR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36272726  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

DRAGON RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17214117  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

ALFIYA SWEET WATER AND ICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33043118  or  AGILEBH7@GMAIL.COM 

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

JOY BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33445541  or  JOYBEAUTYCENTER@GMAIL.COM 

MAMIH CONTRATING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39120888  or  EASTLINDCC@GMAIL.COM 

ABU ABDUL GHAFOOR MOTOR WINDING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892058  or  tahirhameed57@hotmail.com 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR COMPUTER OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 39453330  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116211  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

AL ZAHRAA Palace Services 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 39193884  or  ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

ALI BABA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36711611  or  primavera.cafe@live.com 

Sky Mak Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34368219  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

TWO SEAS MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39610141  or  INFO@SEAGATEMARINESERVICES.COM 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17271708  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

Salman International Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  LIVE27@LIVE.COM 

PROFESSIONAL QUALITY TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33610067  or  HMM252004@HOTMAIL.COM 

Advisor Gate Construction Services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340455  or  witsolutions@ymail.com 

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

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

MALABAR GRAVY Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

OBAI HILL ARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17536092  or  abdulla@obaiandhill.com 

MOROOJ MAY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  MKA388@GMAIL.COM 

Rafeef beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77137734  or  RSALON82@GMAIL.COM 

Sky Mak Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34368219  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

OHAMMED ALI AL MUTLAQ SONS COMPANY FOR TRADING AND CONTRACTI 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17599006  or  AHMED@ALMUTLAQEST.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  AMINA@NASEEFMC.COM 

SHADY LADY BEUTY & Fitness CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33447899  or  BLACKMSKY@ME.COM 

PERFECT FIT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36905323  or  ABDUL_636@HOTMAIL.COM 

Excellence Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17621185  or  RASH_119@YAHOO.COM 

NOOR ALSEHLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39113198  or  ALKHABBAZQ@GMAIL.COM 

BLUE BERRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

Anorris event 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17007077  or  SHERIF@ANORRISEVENTS.COM 

GULF SEA RESTAURANT PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344458  or  BUZAHRAA@HOTMAIL.COM 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

AALI HILLS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 36660029  or  JAFFAR10622@HOTMAIL.COM 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  BILLS.WORLDSHADING@GMAIL.COM 

I ACTIVE CLEANING AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32291212  or  IACTIVE.CM@GMAIL.COM 

MAYOMI BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33152480  or  KHDIJA.AOU.BH@GMAIL.COM 

SPEED FIBREGLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346644  or  SPEEDFIBERGLASSFACTORY@YAHOO.COM 

Cargo line advisor 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 13621206  or  ALHASHMY77@GMAIL.COM 

ALONZO CAFE AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33250332  or  ALI_AMWAJ@HOTMAIL.COM 

Only Three administrative and support offices -Bahraini Partners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

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 

ASILON CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

Falcon star contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924198  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM

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 

AL NAUREEN IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

ASILON CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

SMART POINT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 34444613  or  RADIATORSKILLS@GMAIL.COM 

Star quick market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33939941  or  FOUR4SEASON@HOTMAIL.COM 

AHSAN FAZLI TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446588  or  AHSANFAZLI@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM 

Paradise Pharmacy S.P.C. - Owned by Faiyyaz Hussain Shaikh 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39855258  or  FAYYAZKSA@HOTMAIL.COM 

Juice Time Restaurant Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

Amana Pipe Line Construction L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM

Princess Store Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39943554 

SHORNALI MARKETING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  salehhaammad3535@gmail.com

DAR IBRAHIM  ROASTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33470912  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

Valleystar Uniforms Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  ALRABEA42@HOTMAIL.COM 

Fortune Dent Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13303399  or  ACCOUNTS@FORTUNEDENT.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17277349  or  B.PARSU.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39362106  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

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

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

MARTINVILLE ACOUSTICS & INTERIORS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697063  or  OPERATIONS@MARTINVILLEACOUSTICS.COM 

Nirawan Interior Decoration Company   SPC Owned by liyakat ali 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655038  or  NIDC7861@GMAIL.COM 

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17820708  or  BINU.MANAKKAL@GMAIL.COM 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36305009  or  FBOKAII@HOTMAIL.COM 

FAITHFULL AUTO MECHANICAL WORKSHOP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

Arham installation Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33510303  or  AAZANFABRICATION.BH@GMAIL.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

Nine points company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34540544  or  OMAROON@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

BU WARIS TRADING Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13112312  or  buwaristrading@outlook.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 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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 

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 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or info@gcs.bh 

QASIM AHMED KADHIM HABIB  (KHAIR MUJTABA / 10819) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33923438  or  QASSIM2OOV@GMAIL.COM 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

MIAN G ELECTRONICS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039435  or  MIAANUSMAN5@GMAIL.COM 

SECURE VISION ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ALONEYASIR85@GMAIL.COM 

RAINBOW BRIDGE INTERIOR DECORATION CO S.P.C OWNED BY MUHAMMAD TO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

FLIPER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ALJAZERA ALARABEAH ELECTRICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

Clinica Joelle S.P.C owned by Zainab Mohamed Abdulla Neama 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36698333  or  ZAINAB.NEAMA@GMAIL.COM 

NADA GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36770861  or  MAHAHUMOOD@GMAIL.COM 

YUSUF RASHED EBRAHIM BURESHAID 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39901662  or  BORASHID5@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ALI ABDULLA FAREA 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.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 

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 

Abdulamir Haje Ali TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593229  or  it-aa-te@OUtlook.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

BETA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17783438  or  ALAFOO@BATELCO.COM.BH 

ALRESALEH TRADING BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

AHMED NASS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17789469  or  ancbh1166@gmail.com 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

AL SAYEGH VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33727177  or  JAMEELS@HOTMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

HISHAM LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17754663  or  CHIQBALASHRAF33033@GMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ALFATEH INTERNATIONAL CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  ALWAJIH@HOTMAIL.COM 

MANAMA ENVELOPE FACTORY W LL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH 

Golden Falcon Cars 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 66622200  or  goldenfalcon.bh@gmail.com 

NAJI HASAN KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735574  or  abuhassns600@gmail.com 

ALHOORA CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626348  or  clickon.bh@gmail.com 

YASSER ZUHAIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591441  or  sajeda@YASSERZUHAIR.COM 

FAHEEMA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604604  or  ADELBMDER64@GMAIL.COM 

LABAIK MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39988200  or  OSHQALI@HOTMAIL.COM 

AL ANWAR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39845389  or  ADEL122-@HOTMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404101  or  acme@batelco.com.bh 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

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

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

ALSAJAD GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37790021  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

Salima Rouiha Exhibitions & Conferences Co. - Bahraini Partnersh 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33864771  or  SPECIAL_111@LIVE.COM 

STAR MEERAB EVENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM 

UM RIAZ DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

AHMED HASAN EBRAHIM MEHRI /SHAWQI 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344101  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

SHOPPERS STOP FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34144992  or  RAHELA143@HOTMAIL.COM 

Hanan Stationary 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36531166  or  jassimfolath@yahoo.com 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF OPERATIONS 
 suitably qualified applicants can contact

 17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

AL NOOR MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

ASHBEE  METAL  CLADDING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

GOLD KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KARMASTAJI MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36777703  or  ZAN131@ALAYAM.COM 

BIN ANNAN REFRIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780995  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

11 STARS SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39752900  or  11starpool@gmail.com 

AL SAYLYA OASIS BATRYS AND TYRES REPAIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900440  or  ABDULLABH6666@GMAIL.COM 

SPARK PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39080839  or  ALSADA728@YAHOO.COM 

ALMUMAIYAZ GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

Komachi bakery Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676751  or  HUSSANAD@YAHOO.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17578000  or  l.abdulghani@tfoco.com 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

PRINCESA GIFTE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

Fast line laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17324841  or  M_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

SAKEENA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com  
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تقرير: دبلوماسي يستعمل علبة بيتزا لتفجير مؤتمر للمعارضة

ا لقمع االحتجاجات “العفو”: إيران استخدمت عنًفا وحشيًّ

الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  أصـــدرت 
أمـــس االثنيـــن بياًنـــا بمناســـبة ذكـــرى 
االحتجاجـــات اإليرانيـــة التـــي أندلعت 
فيـــه  ذكـــرت   ،2019 نوفمبـــر  فـــي 
باالنتهاكات التـــي ارتكبتها إيران بحق 
أن  المنظمـــة  وأكـــدت  المتظاهريـــن. 
الســـلطات اإليرانيـــة قطعـــت اإلنترنت 
مخفيـــًة  االحتجاجـــات،  أثنـــاء  عمـــًدا 
الحجـــم الحقيقي لعمليـــات القتل غير 

المشروع على أيدي قوات األمن.
 وقالـــت نائبة مديرة المكتب اإلقليمي 
للشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا في 
المنظمـــة إن”العالم ُصدم من مســـتوى 
العنف الوحشي لقوات األمن” اإليرانية 
خـــال قمـــع االحتجاجـــات. واعتبـــرت 
أن “الســـلطات حاولـــت إخفـــاء المـــدى 
الحقيقـــي النتهـــاكات حقوق اإلنســـان 
المروعة التي كانت ترتكبها في جميع 

أنحاء الباد”.
ا   وذّكرت بأنه “لـــم يتم التحقيق جنائيًّ
علـــى  محاســـبته  أو  شـــخص  أي  مـــع 
عمليـــات القتـــل حتـــى اآلن”. وأضافت 
أن “معظـــم الضحايـــا قتلـــوا برصـــاص 
في الرأس أو الجذع مما يشـــير إلى أن 
قوات األمن كانت تتبع سياسة إطاق 

النار بقصد القتل”.
 وختمـــت قائلـــًة إنـــه “مـــن المعتقـــد أن 
العـــدد الحقيقي للوفيـــات أعلى بكثير 
جانـــب  مـــن  المســـتمر  التســـتر  ولكـــن 
عـــدد  أن  يعنـــي  اإليرانيـــة  الســـلطات 
القتلـــى الحقيقـــي قـــد ال يتـــم معرفته 

أبًدا”.
 واندلعـــت االحتجاجـــات فـــي نوفمبـــر 
2019 فـــي البداية اعتراًضـــا على رفع 
الحكومة لسعر البنزين، إال أنها سرعان 
مـــا تحولـــت لمطالـــب برحيل الســـلطة 
الحاكمـــة. وامتـــدت االحتجاجات إلى 
معظـــم أنحاء إيـــران، وقمعتها القوات 
األمنيـــة بشـــكل عنيـــف مـــا أدى لمقتل 
المئات وجرح آخرين، باإلضافة لحملة 

اعتقاالت واسعة.

علـــى صعيـــد آخـــر، كشـــفت صحيفـــة 
أن  البريطانيـــة،   The Times “تايمـــز” 
أسد هللا أســـدي، الدبلوماسي اإليراني 
المتهـــم بتدبير مؤامـــرة لتفجير مؤتمر 
المعارضـــة االيرانيـــة فـــي باريـــس عام 
2018، كان قـــد خبـــأ قنبلـــة فـــي علبـــة 
للزوجيـــن  وســـلمها  بيتـــزا  توصيـــل 

المنفذين في لوكسمبورغ.
 وُيحاكم أســـدي في بلجيكا، مع ثاثة 
عمـــاء إيرانيين آخرين بتهمة محاولة 
اســـتهداف تجمـــع للمعارضـــة االيرانية 

في باريس، من خال قنبلة.
الصحيفـــة  أوردت  التفاصيـــل،  وفـــي 
كان   2018 يونيـــو  أواخـــر  فـــي  أنـــه 
أميـــر ســـعدوني، )40 عاًمـــا( وزوجتـــه 
نســـيمه نعامي )36 عاًمـــا( بديا مثل أي 
زوجين يتســـوقان أثناء تجوالهما في 
ســـاحة “Place d’Armes” فـــي مدينة 
لوكســـمبورغ القديمة وفي أحد فروع 

“ بيتزا هت”.
وبمجـــرد دخولهما “بيتـــزا هت”، جلس 
الزوجـــان - وكاهمـــا من أصـــل إيراني 
- مـــع الدبلوماســـي اإليرانـــي أســـد هللا 
أســـدي الـــذي ســـلمهما حزمـــة صغيرة، 
وضعتهـــا نســـيمة نعامـــي فـــي حقيبـــة 
يدها وعادا إلى ســـيارتهما المرسيدس 

الرمادية المتوقفة في مكان قريب.
ووفقـــا لـ”تايمـــز” كان ضبـــاط في ثياب 
مدنيـــة يراقبـــون الوضع حيـــث يعتقد 
أن الدبلوماســـي أســـد هللا أســـدي )48 
عاما( الذي كان عضـــوا في المخابرات 
عبـــوة  الزوجيـــن  ســـلم  قـــد  اإليرانيـــة 

تحتوي على قنبلة قوية.
ويقـــول ممثلو االدعاء العام البلجيكي 
زرع  الزوجيـــن  مـــن  أراد  أســـدي  إن 
القنبلـــة في تجمع حاشـــد قرب باريس 
بعـــد يوميـــن أي في 30 يونيـــو 2018، 
يحضره عشرات اآلالف من المعارضين 
للنظام اإليراني وسياســـيين أوروبيين 

وبريطانيين وأميركيين بارزين.
وتـــم إحباط مؤامرة “بيتـــزا هت” التي 
كانـــت ســـتؤدي إلـــى خســـائر جســـيمة 
فـــي األرواح إذا نجحـــت، فـــي عمليـــة 
شـــاركت فيها أيًضا الشرطة البلجيكية 

والفرنسية واأللمانية.
مـــن  عاميـــن،  اســـتمر  تحقيـــق  وبعـــد 
المقـــرر أن يمثل الدبلوماســـي اإليراني 
فـــي  اآلخريـــن،  الثاثـــة  مـــع  المتهـــم 
حيـــث  أنتويـــرب،  بمدينـــة  محكمـــة 
يعيش الزوجان، بتهمة ارتكاب جرائم 

إرهابية.
المحققيـــن  فـــإن  لـ”تايمـــز”،  ووفقـــا 

البلجيكيين مقتنعون بأن العملية تمت 
الموافقة عليها على أعلى مستوى في 
طهـــران، مما ســـيجعل إدانـــة المتهمين 
مصدر إحـــراج خطيـــر لإليرانيين.وقد 
أفـــادت إحدى الوثائـــق أن جاك رايس، 
رئيـــس جهـــاز أمـــن الدولـــة البلجيكي، 
كتب في رسالة إلى المدعي الفيدرالي، 
إن “خطـــة الهجـــوم وضعت فـــي إيران 
وتحت قيادتهـــا، ولم يكن األمر يتعلق 

بمبادرة شخصية من أسدي”.
ُيذكـــر أن  أســـدي، وهو مستشـــار ثالث 
في ســـفارة إيران في فيينـــا، هو أيًضا 
االســـتخبارات  وزارة  فـــي  ضابـــط 
االيرانيـــة ويعمـــل فـــي مديريـــة األمن 
االتحـــاد  يعتبرهـــا  التـــي  الداخلـــي، 
األوروبـــي منظمة إرهابيـــة. وعلى هذا 
النحـــو فقد كان أســـدي “قائد عمليات” 
جـــاك  بحـــس  اإليرانيـــة،  البعثـــة  فـــي 

رايس.
ويبـــدو أن الهـــدف األساســـي للعمليـــة 
كانت مريـــم رجوي، رئيســـة “المجلس 
الوطنـــي للمقاومـــة اإليرانيـــة” الجناح 
السياســـي لمنظمـــة “مجاهـــدي خلـــق” 
المعارضـــة، حيـــث كان مـــن المقـــرر أن 
يعقد المجلس تجمعه الســـنوي في 30 

يونيو 2018.

دبي - العربية.نت

من االحتجاجات في شيراز نوفمبر 2019 مريم رجوي

دبي - الحدث. نت

أمـــس  خاصـــة  مصـــادر  أكـــدت 
التوصل التفاق مبدئي في القاهرة 
على مصالحة شاملة بين الفصائل 
يكـــون  أن  مرجحـــًة  الفلســـطينية، 
هذا االتفاق مكتوبا ويشـــمل جميع 
الفصائل؛ بهـــدف إزالة أي معوقات 
أمام وصـــول المصالحة. ورّجحت 
المصـــادر أن يتـــم توقيـــع االتفـــاق 
فـــي القاهرة، على أن يخلفه عملية 
مصالحة شاملة، بعدها يتم تحديد 
فـــي  انتخابـــات  إلجـــراء  موعـــد 
األراضـــي الفلســـطينية. وبحســـب 
المصـــادر، تعمل القاهرة حاليا على 
ترتيـــب لقـــاء موســـع بيـــن جميـــع 
الفصائـــل الفلســـطينية وعلـــى عقد 

لقاء بين فتح وحماس.
وســـيقدم كل فصيـــل رؤيتـــه حول 

المصالحة، ثم تنعقد جلسة تشاور 
وحوار للتوصل إلـــى صيغة تفاهم 
مرضيـــة للجميـــع؛ بهـــدف إيصـــال 
ملـــف المصالحـــة إلـــى بـــر األمـــان، 

بحسب المصادر.
وأكـــدت هذه المصـــادر أن “القاهرة 
مـــع  العمـــل  حمـــاس  مـــن  طلبـــت 
الفصائـــل المختلفـــة؛ لمنـــع إطـــاق 
قطـــاع  داخـــل  مـــن  الصواريـــخ 
غـــزة لمنـــع التصعيـــد مـــع الجانـــب 
اإلســـرائيلي )...( كما أبلغت القاهرة 
الفلســـطينية  الفصائـــل  جميـــع 
وعـــدم  النفـــس  ضبـــط  بضـــرورة 
القاهـــرة  وتجـــري  التصعيـــد”. 
فـــي  التصعيـــد  لوقـــف  اتصـــاالت 
غـــزة، وقد طالبت تـــل أبيب بوقف 

الغارات اإلسرائيلية على القطاع.

اتفاق وشيك بين الفصائل الفلسطينية

واشنطن - وكاالت

عـــاد الرئيـــس األميركـــي المنتهيـــة 
للتمّســـك  ترامـــب  دونالـــد  واليتـــه 
للتقديـــرات  الرافـــض  بموقفـــه 
اإلعاميـــة التـــي تفيـــد بفـــوز نائب 
الرئيس السابق، جو بايدن بالرئاسة 
بعدمـــا بـــدا المليارديـــر الجمهـــوري 
األحـــد مّتجها لإلقـــرار بهزيمته في 
االنتخابـــات الرئاســـية أمام خصمه 

الديمقراطي.
صباحـــا  أطلـــق  قـــد  ترامـــب  وكان 
تغريدة جاء فيهـــا “لقد فاز )بايدن( 

لـــم  مـــزّورة.  االنتخابـــات  ألن 
ُيســـمح للمراقبيـــن بالعمل، 

فـــرز األصـــوات تتـــواله 
شـــركة خاصة يملكها 
الراديكالي”.  اليســـار 
التغريـــدة  وشـــّكلت 

اإلقـــرار األوضـــح إلى 
ترامـــب  قبـــل  مـــن  اآلن 

بهزيمته.
لكن الرئيـــس األميركي عاد وأطلق 
بعـــد ســـاعات تغريـــدة أخـــرى جاء 
فيهـــا “فـــاز )بايـــدن( فقط فـــي نظر 
اإلعـــام المضلل. ال أقر بأي هزيمة! 
هـــذه  أمامنـــا.  طويـــل  الطريـــق 
االنتخابات مـــزّورة!”. وجاءت هذه 
التغريـــدة بعـــد دقائـــق مـــن تغريدة 
ســـبقتها جاء فيهـــا أن “االنتخابات 

مزّورة. سوف نفوز!”.
ويقـــول مســـاعدو ترامـــب إنـــه 
رئاســـية  لواليـــة  يســـتعد 
ثانيـــة علـــى الرغم من أن 
تظهـــر  الفـــرز  عمليـــات 
ولـــم  بايـــدن،  فـــوز 
يبرز أي دليل على 
واســـع  تزويـــر 
النطاق قد شاب 

االنتخابات.

ترامب يرفض مجددا االعتراف بفوز بايدن

دمشق - وكاالت

توفـــي وزيـــر الخارجيـــة والمغتربيـــن 
ونائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وليد 
المعلـــم، أحد أبرز وجوه الســـلطة في 
ســـوريا، فجـــر أمـــس عـــن عمـــر ناهـــز 
79 عامـــا من دون الكشـــف عن ســـبب 
الوفاة. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء 
ووزارة الخارجيـــة فـــي بيان مشـــترك 
نقلته وكالة األنباء الســـورية الرسمية 
“ســـانا”، “ببالـــغ الحزن واألســـى” وفاة 
المعلم الذي “عـــرف بمواقفه الوطنية 
المشـــرفة في مختلف ساحات العمل 

السياسي والدبلوماسي”.
ونعـــت موســـكو، أبـــرز حلفاء دمشـــق 
خـــال ســـنوات النـــزاع المســـتمر منذ 
العام 2011، “صديقا مخلصا وشريكا 

موثوقا”.
والمعلـــم، دبلوماســـي مخضـــرم، ُعين 
خلفـــا   2006 فـــي  للخارجيـــة  وزيـــرا 

لفـــاروق الشـــرع، ويشـــغل منـــذ العـــام 
2012 منصـــب نائـــب رئيـــس مجلس 
ســـنوات  خـــال  وشـــّكل  الـــوزراء. 
النـــزاع واجهة للنظـــام، ولطالما اعتبر 
خـــال مؤتمراته الصحافيـــة الطويلة 
الحرب التي تشـــهدها باده “مؤامرة” 

خارجية. 

يـــوم  لـــه  علنـــي  ظهـــور  آخـــر  وكان 
األربعاء الماضي خال افتتاح مؤتمر 
عـــودة الاجئين الذي نظمته دمشـــق 
بدعم روســـي. وبدا متعبـــا وفي حالة 
صحيـــة ســـيئة اســـتدعت مســـاعدته 
قاعـــة  دخـــول  علـــى  شـــخصين  مـــن 

االجتماعات.
الســـوري  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
فقـــدت  بـــاده  إن  عرنـــوس  حســـين 
“دبلوماســـيا مخضرمـــا دافـــع باقتدار 
المحافـــل  فـــي  ســـوريا  وطنـــه  عـــن 
الدولية واإلقليمية ومختلف ساحات 

العمل السياسي”.
ونعى نائب وزير الخارجية الروســـية 
“دبلوماســـيا  بوغدانـــوف  ميخايـــل 
محنـــكا” يعرفـــه منـــذ 35 عامـــا. وقال 
مـــدى أهميـــة  “كان يعلـــم  المعلـــم  إن 

العاقات الروسية السورية”.

وليد المعلم

ــق ــش ــدم ــم.. أبــــــرز وجــــــوه الــســلــطــة ب ــلـ ــعـ ــمـ الـ
وفـــــاة وزيــر الخــارجيــة الســـوري

الناصرية - وكاالت

نّفـــذت الســـلطات العراقيـــة أمـــس حكم اإلعـــدام بحق 21 
مداًنـــا بـ”اإلرهاب” في ســـجن الناصرية المركـــزي )جنوب( 
بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على هذه االحكام. وقالت 
مصادر إنه جـــرى تنفيذ حكم اإلعدام بحق المدانين وفق 
المـــادة الرابعـــة من قانـــون مكافحة اإلرهـــاب، مضيفًة أن 
المدانيـــن يتحـــّدرون مـــن محافظـــات الموصـــل واالنبـــار 

وبغداد والبصرة باإلضافة إلى ذي قار.
 ونّفذت عملية اإلعدام في سجن الناصرية بمحافظة ذي 
قـــار، وهـــو الوحيد في العـــراق الذي ينفذ عقوبـــة اإلعدام 
ومعـــروف باحتجـــاز المســـؤولين الســـابقين المدانيـــن في 
نظـــام صدام حســـين.ويصفه العراقيون بســـجن “الحوت” 

لكبر حجمه واالجراءات المشددة التي تحيط به.
ومنذ إعان العراق انتصاره على تنظيم الدولة االسامية 
فـــي عام 2017، أصـــدرت المحاكم العراقيـــة مئات أحكام 
اإلعـــدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم ُتنّفذ إال بحق عدد 
قليـــل منهـــم نظًرا إلـــى أن األمـــر يتطلب مصادقـــة رئيس 

الجمهورية برهم صالح.
وعمليـــة اإلعـــدام هذه هـــي الثانية التي تنّفـــذ خال العام 

الجـــاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات األحكام بالســـجن 
المؤبـــد بحـــق عراقيين وأجانب من الرجال والنســـاء بناء 
علـــى قانون مكافحة االرهاب الـــذي يعاقب كل من انضم 
الى جماعة ارهابية بالســـجن لمدة تبدأ بــــ15 عاًما وصوالً 

إلى اإلعدام.
ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام بحق األجانب المنتمين إلى 
ا بانتظار  ا وبلجيكيًّ التنظيم المتطرف، وال يزال 11 فرنسيًّ

تطبيق األحكام الصادرة بحقهم في العراق.

ــة الــجــمــهــوريــة عــلــى األحــكــام ــاس بــعــد مــصــادقــة رئ
تنفيذ اإلعدام بحق 21 مداًنا بـ”اإلرهاب” في العراق

البريقة - وكاالت

عقـــدت المبعوثة األمميـــة إلى ليبيا، 
ســـتيفاني ويليامـــز، أمـــس اإلثنيـــن، 
اجتماعا بيـــن طرفي الصراع الليبي 
بمدينة البريقة )شرق(؛ لبحث توحيد 
النفطيـــة،  المنشـــآت  حـــرس  جهـــاز 
أحـــد أهـــم البنـــود التـــي تـــم االتفاق 
عليهـــا بين وفدي اللجنة العســـكرية 
)5+5(. ووصلـــت ويليامز إلى مدينة 
البريقـــة التي تضـــم أحد أهم موانئ 
الهـــال النفطـــي الخاضـــع لســـيطرة 
الجيش الليبي، حيث ستلتقي قائدا 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة التابعين 
للجيـــش ولحكومة الوفـــاق ورئيس 
المؤسســـة الوطنية للنفط مصطفى 
صنـــع هللا؛ للتباحـــث حـــول صيغـــة 
توافق حول إعـــادة هيكلة وتوحيد 
هذه المؤسســـة المهمة التي شـــكلت 
منـــذ العام 2013 إحـــدى أهم أدوات 
االنقســـام في البـــاد الـــذي أدى في 

أكثر من مناسبة في تعطيل اإلنتاج 
في حقول نفطية وموانئ رئيسة.

المنشـــآت  حـــرس  جهـــاز  ويتبـــع 
ومهمتـــه  الدفـــاع،  وزارة  النفطيـــة 
حمايـــة وتأميـــن األماكـــن والمرافق 
التابعـــة لقطـــاع النفـــط مـــن حقـــول 
وآبـــار ومحطات، بمـــا فيها محطات 
الضخ واالتصـــاالت وكذلك الموانئ 
والمســـتودعات والمخـــازن. وتأتـــي 
زيـــارة ويليامـــز إلى البريقـــة بعد أن 
اختتم الطرفان الليبيان أسبوعا من 
المحادثات في تونس، دون االتفاق 

على حكومة انتقالية.

األطراف الليبية تبحث توحيد “حرس النفط”
أديس أبابا - أف ب

بـــدت وســـاطات مختلفـــة في طور 
التبلـــور أمـــس لوضـــع حـــد للنـــزاع 
المســـتعر منذ 4 نوفمبر الجاري بين 
الجيـــش اإلثيوبـــي وقـــوات منطقة 
تيغـــراي المتمـــردة، بعد أن شـــهدت 
تصعيـــدا  األســـبوع  نهايـــة  عطلـــة 
تحريـــر  “جبهـــة  أطلقـــت  خطيـــرا. 
شـــعب تيغـــراي” التي تســـيطر على 
هـــذه المنطقـــة فـــي شـــمال إثيوبيا 
السبت عدة “صواريخ” على أسمرة، 
عاصمـــة إريتريا المجـــاورة، متهمة 
الســـلطات بدعم الجيـــش اإلثيوبي 

عسكريا في منطقة تيغراي.
ويأتـــي ذلـــك غـــداة إطـــاق “جبهة 
أيًضـــا  تيغـــراي”  شـــعب  تحريـــر 
فـــي  مطاريـــن  علـــى  “صواريـــخ” 

منطقة أمهرة اإلثيوبية المجاورة.
مـــن جانبه، قال الرئيـــس األوغندي 
يـــوري موســـيفيني بعـــد اســـتقباله 

ووزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب 
ديميكـــي  اإلثيوبـــي  الخارجيـــة 
ميكونيـــن حســـن، في غولو شـــمال 
هنـــاك  تكـــون  أن  “يجـــب  أوغنـــدا، 

مفاوضات وأن ينتهي النزاع”.
مســـؤولون  ذكـــر  اللقـــاء،  وعشـــية 
حكوميون أن موســـيفيني سيلتقي 
ممثليـــن للحكومـــة وجبهـــة تحرير 
شـــعب تيغراي لبدء الوساطة. لكن 
فـــي الوقـــت الحالي، ينفـــي كل من 
الطرفين المشاركة في أي حوار مع 

اآلخر.

وساطة لوقف نزاع “تيغراي” اإلثيوبي

أرمينيا: احتجاجات على 
االتفاق مع أذربيجان

نيكول  األرميني  الــوزراء  رئيس  دعا 
ــار غــضــبــا عــارمــا  ــ ــذي أث ــ بــاشــيــنــيــان ال
لــمــوافــقــتــه عــلــى اتـــفـــاق ســـام مثير 
ــيــجــان، أمـــس لوقف  لــلــجــدل مــع أذرب
االحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة. واألســبــوع 
اتفاق  على  باشينيان  وافق  الماضي، 
ســام جــرى الــتــوصــل إلــيــه بوساطة 
ــهــاء أســابــيــع مــن الــقــتــال  روســيــة إلن
حول إقليم ناغورني قره باغ، أسفرت 
األقــل  على  شخص   2400 مقتل  عــن 

ونزوح عشرات اآلالف من السكان.
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نخصـــص هذا المقال والمقاالت القادمة لتســـليط 
الضوء على دور المغفور له صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
البشـــرية  االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  رحمـــه هللا 
الشـــاملة والمســـتدامة عبر تناولنا عناصر اإلنتاج 
االقتصاديـــة الخمســـة المعروفـــة، وهـــي المـــوارد 
البشـــرية والموارد الطبيعية والموارد الرأسمالية 
والموارد التنظيمية وأخيـــرا الموارد المعلوماتية 

التكنولوجية االتصاالتية.
ســـنركز اليوم وربما األســـبوع القـــادم على جهود 
المغفـــور لـــه في دعـــم رأس المال البشـــري والذي 
فـــي تقديـــري يعتبر األهم مـــن بين المـــوارد التي 
يحتاجهـــا كل اقتصـــاد وطنـــي كبـــر أم صغـــر في 
أيـــة بقعة من بقـــاع العالم، خالل )1956 - 2020(، 
حيـــث عينه المغفور له - والده - الشـــيخ ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة حاكم البحريـــن آنذاك )1942 
- 1961( عضـــوًا فـــي مجلـــس المعـــارف )1956( 
وعمـــره 21 عامًا، وكانت هذه المهمة المســـؤولية 
التعليـــم  بقطـــاع  للنهـــوض  األولـــى  الرســـمية 
والتدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية وتحديثـــه 

ليتماشـــى ومتطلبـــات البحريـــن لتنميـــة كوادرها 
الوطنيـــة وتمكينها من االنخراط في هذا الســـلك 
المهـــم والـــذي تطلبـــه اإلدارة الحكوميـــة العامـــة 
مـــن جهـــة والقطـــاع الخـــاص الصناعـــي والمالـــي 
والخدمـــي، كصناعة النفط المتمثلة بشـــركة نفط 
البحريـــن بابكـــو نموذجـــا، مـــن جهة أخـــرى، وفي 
مســـتهل العـــام التالـــي )1957( أصبـــح المغفور له 
رئيســـًا للمجلـــس والذي كان له األثر المباشـــر في 
تأهل جيل الخمسينات والستينات للمساهمة في 

األنشطة االقتصادية.
تســـتذكر أنجيال كالرك في كتابها، البحرين ودور 
Bahrain Oil and Develop-  النفط في التنميـــة

ment، أنـــه فـــي منتصف الســـتينات ومن منطلق 
التعـــاون بين بابكـــو وحكومـــة البحرين لتوظيف 
الشـــباب المتخرجيـــن مـــن المـــدارس الحكوميـــة 
الســـيما المـــدارس الصناعيـــة الفنيـــة منهـــا فـــي 
القطـــاع النفطـــي، كان المغفـــور لـــه رئيـــس دائرة 
ماليـــة الحكومـــة، عندمـــا قـــام بتأســـيس قنـــوات 
تواصل مع المدراء التنفيذيين في شركتي بابكو 
وكالتكس في نوفمبـــر )1966( لتذليل الصعوبات 

التـــي قـــد تواجـــه البحرين في ســـعيها لمســـاهمة 
مواردها البشـــرية في النمو المتوقع والسريع في 
معـــدالت الشـــباب فـــي ســـكان البحريـــن، كما بين 
ذلك التعداد الســـكاني الرابع )1965( التابع لدائرة 
الماليـــة أيضـــًا، ما تمخض عن تشـــكيل “مجموعة 
دراسة البحرين” ككيان من بابكو وكالتكس يضم 
فـــي عضويته المرحوم يوســـف الشـــيراوي وزير 
التنمية والصناعة في الحكومة - الحقًا - وهيوج 
ســـتوري مســـاعد المدير العام للعمليات في بابكو 
للقيـــام بعمـــل البحـــوث والمســـوحات المطلوبـــة 
ومســـتهل   )1966( نهايـــة  مـــن  الفتـــرة  خـــالل   –
قبـــل مجموعـــة  مـــن  التوصيـــة  وتمـــت   ،)1967(
دراســـة البحرين بإنشـــاء “مكتب التنميـــة” الدائم 
لتكون مهمته تفعيل خطط الربط بين القطاعات 
الصناعية الواعدة وتشغيل الخريجين المؤهلين 
مـــن المواطنيـــن، وتمـــت دراســـة أكثـــر مـــن 200 
مؤسســـة صناعيـــة وتحويلية وتـــم اختيار قائمة 
من 36 مشـــروعا لتنفيذهـــا وتوظيف قوى عاملة 
محلية من مجاميع كبيرة ســـتدخل سوق العمل. 

وللموضوع تكملة.

“وِمْن َيْجبر دموِعج يا محرق؟”
“ِتْذكريـــن يـــا محـــرق.. َلمـــا كنتـــي ِتْتباهيـــن علـــى َخّيتـــج.. َلما كنتـــي تغنين 
والمنامة ِتْســـمعج.. َلما كنتي تزرعين الرازجي والمشموم.. َلما كنتي تنادين 
األهل واألحباب.. ما تنامين أســـبوع لِي عرفتي بجيته. ما َظِنتي ِبتنســـين.. 
ِتْذكريـــن يـــا محرق؟ من ِصغرج وإنتي الْمدللة، اشـــلون وبعْد تنســـين، إنتي 
وعيالج.. ومن شـــمالِج لِيما جنوِبج، َبعْد ما ظنتي بتنســـين لِْي َمر بَطِلته، لِْي 
ِشـــْفتي عيالج بكل الزين، وكل الزين.. لِْي فَرْشـــتي األرض ونشـــرتي الورد، 

وْتَجهِزين لِذاك الِعِرْس.
أدري يـــا محـــرق ألحيـــن بَفْجِعتـــج.. لِـــْي طرو موعـــد وصول األبو.. شـــفتج 
ِتَدوريـــن الســـند.. ِتَدورين الَمِجْد.. بْس صحيح إلي وصـــل، أمر ووقع، جاج 
األبـــو بـــْس ما ِقـــدر، حده القـــَدر، َرفع إيده مـــن بعيد وِمشـــى، إي يا محرق.. 
أَبعرف بعد يا محرق قصتج.. وين مشـــمومج ابتنثرينه بعد؟ ِوْلَمن ِتْزرعين 

الَوِرْد؟ راح األبو يا محرق، وَخال دربج من ِتباريكه.. ومن ِتراحيبه.
ِتْذكريـــن يـــا محـــرق يوم كنتـــي ِتشـــوفين األبو بـــذاك الَوِقْت؟ وِيســـألج عن 
أحوالج، وعن أحبابج، وذاك الفريج وابن الفريج، ويحضن عيالج، وأغانيج 
إلـــي مـــا تنقطـــع.. إي يا محرق.. ألحيـــن َأَبعِذرج، لين ما ِنضـــب ُحبج، لين ما 
برا جرِحج، لين ما ِنشـــْف دمعك، ذاك األبو إلي ْحِضَنج.. إلي ْعِشـــَقج.. وإلي 
َدللـــج، تـــرى ياج ورحـــل. أدري بأبوج.. مجـــدج وعزوتج.. ولج يـــا كثر حبه، 

ومن حرِقته، بْس ترى من هيبته.
والَحِمْد لله، والَمال كله ِشـــهْد، أهَو ِبنا مجِدج وِنشـــر طيب األثر.. نعم.. وفي 
أمجادج الكل ازدهر، وترى عيالج يِشْهدون، وأخوانج صاروا ِيباهون، ومن 

عال شانج يا محرق وإنتي في عز وأمن.
ِتْذكرين يا محرق؟ ال تخافين يا محرق ترى ِعّزج ما ِذبل، ترى إنتي المحرق 
وفيـــج األصـــل ومـــن ِبنا أخوانـــج، وفيهم معـــاج روح األصل، ولِـــي وصلتي 
ِبيمنـــاج وِيســـراج تـــرى كل الِحمـــا ِيفداج والِنعـــم، إنتي بمســـيرة خير ونعم، 
ِبَدت وما تنقطع، ِهمة وَمحبة وَمِجْد.. ال َتبجين يا محرق.. ترى ِحزنج ألم.. 
وادعي له بالغفران ومسرة وكرم.. والرحمة والرضوان لمجد الوطن “خليفة 

بن سلمان”. وسالم يا محرق.

د. حورية الديري

“أبوزينب”... لم يسمع كلمة “بابا” أشهراً!؟
أنعـــَم البـــاري تعالـــى علـــى شـــامل مخلوقاته بنعـــم ال ُيمكـــن عّدهـــا، فيكفي هذا 
المخلوق الذي يحمل “ُحّنو” األبوة كواحٍد من ُجملة هذه المخلوقات، أْن تكتسب 
مفردته – األّب - في كّل الشـــرائع الســـماوية؛ عمق المعاني وّســـو الّدالالت التي 
أنعـــم هـــذا الخالق العظيم بها على جميع عباده دون اســـتثناء، باعتباره “الروح” 
والمؤثـــر و”الَعَمـــد” الرئيس، الذي يســـتلزمه االهتمام بمحيطه العائلي، والســـيما 
فلذات األكباد من البنين والبنات، ورعاية مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق 
آمالهـــم وحمايـــة مصالحهـــم التي تتالشـــى إذا ما غاب دوره الـــذي ينعكس على 
منهجية نشأتهم وبناء شخوصهم التي ُتحّقق السعادة وُتحّصل الغايات وتنشد 
اآلمال حتى يستشعروا من خاللها وثيق الحماية وكبير الرعاية وكامل التوازن 
ونماء التربية وحنان األبوة الذي ينقطع نظيره في أجواء تطغى عليها الّشـــدة 

والحزم تارة، والرفق واللين تارة أخرى.
أشـــار عالـــم النفس النمســـاوي “فرويد” إلى أّنه  ال شـــيء في الطفولـــة مهم بقدر 
الحاجة للشعور بحماية األّب الذي وصفه بَوَتد العائلة جسديًا ووجدانيًا في بناء 
األســـرة، خصوصا األطفال الذيـــن يحظون بالّدور الفّعال منـــذ الصغر، لتأثيراته 
اإليجابية اجتماعيًا ودراسيًا وسلوكيًا دون أْن يقتصر دوره على “ماكينة سحب 
النقـــود”! أو أْنّ ُيغّيب هذا الدور )قســـرّيًا( كحال المواطن “أبوزينب” الذي ينشـــد 
المعنييـــن مســـاعدته فـــي رؤيـــة طفلتـــه ذات الربيعين منذ أشـــهر عـــدة، بعد أْن 
شـــاءت األقـــدار افتراق الوالدين عـــن بعضهما؛ لتبقى “زينـــب” بعيدة عن والدها 
الـــذي اســـُتصدر له حكم قضائـــي إجباري النفاذ لرؤية فلذة كبـــده الوحيدة التي 
ُرزق بها بعد انتظار دام )10( سنوات، إال أّن في قلبه حسرة وألما بعد أْن استنفد 

– على حّد قوله - كّل الوسائل وَطَرَق جميع األبواب دون جدوى.
نافلة: 

بغـــض النظـــر عـــن عّلة االفتـــراق بين الزوجيـــن بالطـــالق أو الخلـــع أو االنفصال 
أو مـــا شـــابه، كحالة المواطـــن أبوزينـــب، إال أّن األمر الُمحزن قد بـــدا في قانون 
الرؤية واالستضافة الذي تستغله – بعض - النساء في وقتنا الحاضر كـ “غنيمة 
باردة” وســـالح فّتاك إلذالل الرجل وتهميـــش دوره بعد حرمانه حّقه “ُعنوة” من 
رؤيـــة فلـــذات كبـــده أو تمكينـــه من زيارتهـــم، بما ُيعـــّد “قطعًا” لصلـــة األرحام لم 
ُتجّوزه شـــريعة الســـماء – انظر سورة البقرة، آية 233 - عند حصول الفرقة بين 
الزوجيـــن، بـــل هو تناٍس واضـــح لثمرة الزواج التي ُتبقيهـــم، وهم في حيرة من 
أمرهـــم، تحت رحمة اليتم الحتمي وُغربة الُعقد النفســـية بقاعات المحاكم، في 
مشـــاهد مأســـاوية حقيقيـــة تنفطر لها القلـــوب، بعد أْن ُيمّزقها حـــزن اآلالم على 

الفراق، ولوعة األوجاع عند انقطاع كلمة “بابا”!.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

خليفة بن سلمان وتنمية الموارد البشرية في 64 عاما )1(

عندمـــا أعلـــن جو بايـــدن فوزه فـــي االنتخابات الرئاســـية األميركيـــة، وقال 
إنه يتشـــرف باختيـــار األميركيين له كقائد للبالد، كان ذلك وســـط ادعاءات 
دونالد ترامب بوقوع تزوير واســـع وأنه ســـيلجأ للقضاء من أجل إعادة فرز 
األصـــوات... ال تـــزال توجـــد نافـــذة قانونية جديـــدة قد يخـــرج منها ترامب 
للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا، خصوصا إذا ثبت فعال وجود عملية 

تزوير ووضع أسماء أشخاص هم أصال متوفون صوتوا في االنتخابات!
أيـــام والناس حول العالم ظلوا معلقين أنظارهم على الســـباق المحتدم إلى 
البيـــت األبيـــض، وال ينقضـــي تعجبي من هـــؤالء الذين يفرقـــون بين رئيس 

أميركي وآخر، جمهوريًا كان أم ديمقراطيا، فالجميع تحكمهم سياسة ثابتة 
ومراكز قرار، وذهب بالبعض الشطح في أفكاره بأن بايدن هو نصير حقوق 
اإلنسان وأن ترامب ال يعنيه سوى ملء الخزينة األميركية بالمال والتفاخر 
بذلك. الفرق بين ترامب وبايدن أن ترامب أكثر صراحة من بايدن، فبايدن 

سيغلف عمله بشيء من الدبلوماسة واألدب.
الجميـــع يعملون من إيران ضدنا “الديمقراطيون والجمهوريون”، والفرق أن 
الديمقراطييـــن يفعلونها علنًا، والجمهوريين فـــي الخفاء، ولمن ينتقد بعض 

ما ذكرناه نقول.. انتظروا إنا معكم منتظرون.

ترامب وبايدن... وجهان لعملة واحدة

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان... القائد الذي صنع تاريخنا
هناك قلة من القادة الذين أدوا أدوارا حاسمة في التاريخ، وتركوا آثارا 
خالدة ستبقى محفورة على جدران السماء، قادة حولوا مجرى التاريخ 
اإلنساني بأفعالهم ومواقفهم، واسم سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثـــراه يقف في طليعـــة هؤالء، 
فقـــد كان من أهم الشـــخصيات القائمة في هذا الزمـــن والمحيط الزاخر 
بالعطاء، وبصيرة نافذة ال تحيط بأبعاد الحاضر وحسب، إنما تستشرف 
آفاق المستقبل، وهب ذاته لوطنه وشعبه وجعل الطريق أمامهم صافيا 

ورديا وكان معهم إلى آخر دقيقة من حياته طيب هللا ثراه.
خليفة بن ســـلمان “حبيب الشـــعب” كان أكبر من قائد، هو جزء كبير من 
حياتنـــا كمواطنيـــن، إنه خالـــد بمواقفـــه وأفعاله وتضحياته في ســـبيل 
البحريـــن، وســـتظل مســـيرته العطرة مبدأ ومدرســـة وأعظـــم كتاب في 

تاريخنا كتبت سطوره بتعبه وتضحياته. 
كان طيـــب هللا ثـــراه المعنـــى الحقيقي لنجـــاح البحرين والقـــوة الكامنة 
في قلوب الشـــعب، هذا الشعب الذي تعلم منه الثقة والعزيمة واإلصرار 
والتحـــدي وتحمـــل المســـؤولية فـــي أقســـى وأشـــرس أوقـــات التآمـــر 

والعدوان، فســـموه ســـار بالبحرين في طريق التطور الحضاري المذهل 
ودوره الطليعـــي شـــهد لـــه العالـــم بمختلـــف جهاتـــه األربـــع، أبصرنـــا إلى 
الطريق الصحيح وزودنا بأعلى درجات االنتصار، وبذل الجهود المثمرة 
للمحافظة على أمننا واستقرارنا، شارك الشعب كل شيء وتحدث إليهم 
حديث القلب للقلب واســـتمد قوته منهم، صغـــارا وكبارا وأبناء يدينون 
لألميـــر خليفة بن ســـلمان رحمـــه هللا كل هذا الحب الـــذي يزين التاريخ 
ويقدم لآلخرين أســـمى معانـــي ومفاهيم العالقة الوطيـــدة بين الحاكم 
والمحكـــوم، واأللفاظ تتجمد حينما نتحـــدث عن هذا القائد الفذ وصانع 

المعجزات والشخصية العظيمة التي صنعت تاريخنا.
ذات يوم قال لنا سموه طيب هللا ثراه في مجلسه عبارة بحجم رحاب 
الكـــون وهـــي “شـــعب البحرين أفشـــل كل المؤامرات ألنه شـــعب يمتلك 
الوعـــي والمعرفـــة ولـــن يفرقه أحد، ثقتي في شـــعبي كبيـــرة للمحافظة 
على أمننا واســـتقرارنا”... نعم يا ســـيدي ســـيبقى أبناء شعبك على عهد 
مســـيرتكم، وســـيقتدون بصالبة مواقفكم وعزيمتكم من أجل البحرين 

التي أعطيتها كل شيء.. كل شيء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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fatin.hamza
@gmail.com

فاتن حمزة
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رحل المغفور له بإذن هللا تعالى األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن هذه 
التضحية والبناء  العطاء وسجال حافال من  إرثاء من  الدنيا وخلف وراءه 

لتحقيق الريادة للوطن واالزدهار للشعب والخير لإلنسانية. 

ــرن، نشر  وعــلــى مـــدى نــحــو نــصــف قــ
واألبــويــة  اإلنــســانــيــة  المعاني  ســمــوه 
ــســامــيــة، وكــــان لــلــقــطــاع الــشــبــابــي  ال
اهتمام  مــن  وافــر  والــريــاضــي نصيب 
ودعــــم ســـمـــوه، ولـــذلـــك فـــإن الــحــزن 
ــاضـــي والــشــبــابــي  ــريـ عـــم الـــوســـط الـ
النهضة  مسيرة  قــائــد  بــفــقــدان  تــأثــرا 
الرياضة  ألبناء  يمكن  فال  الرياضية، 
ومن  وعضيدهم  داعمهم  ينسوا  أن 
للحركة  األســاســيــة  الــقــواعــد  وضـــع 

الرياضية في وطنهم.

أحاديث أبوية 

يــحــتــضــن في  أن  ــراحــــل  ــ ال اعـــتـــاد 
المجتمع  أفــراد  كل  العامر  مجلسه 
ــان  ــيـــون، وكـ ــن بــيــنــهــم الـــريـــاضـ ومــ
حريصا على استقبال األبطال ليلقي 
عليهم األحاديث األبوية واإلنسانية 
لــيــنــهــلــوا مـــن مـــدرســـة خــلــيــفــة بن 
سلمان، فقد كان سموه في مقدمة 
لكرة  الــوطــنــي  منتخبنا  مستقبلي 
القدم الحائز على المركز الرابع في 
والعديد   2004 بالصين  آسيا  كأس 
شتى  فــي  ــرى  األخـ المنتخبات  مــن 
األلعاب، وهو ما يعكس تقدير سموه 
لما يحققه أبناء الوطن من إنجازات 
ونتائج طيبة، كما أن سيرته حافلة 
أبنائه  مــع  جمعته  الــتــي  بــالــلــقــاءات 
بعد  األلــعــاب  شتى  فــي  الرياضيين 
كــل إنــجــاز خليجي وعــربــي وقــاري 

ودولي.
ــان ســـمـــوه حــريــصــا عــلــى دعــم  ــ وكـ
ــريــاضــيــة،  ــشــطــة الــشــبــابــيــة وال األن
لها  المالئمة  الظروف  كافة  وتهيئة 
من أجل إعداد جيل رياضي مؤهل 
في كافة األلعاب، لديه القدرة على 
عــالــيــًا  الــبــحــريــن  مملكة  ــم  اسـ ــع  رفـ
الرياضية  المشاركات  مختلف  في 
الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
انــطــالقــا مــن إيــمــان ســمــوه بأهمية 
بــاعــتــبــارهــم  الــشــبــاب  دور  تــعــزيــز 
ــمــيــة،  ــن ــت ــل الــــمــــحــــرك األســــــاســــــي ل

ولمستقبل أكثر ازدهارًا للوطن.

دعم األندية بالبنى التحتية

شــهــدت الــريــاضــة الــبــحــريــنــيــة في 
عهد األمير خليفة بن سلمان نهضة 
ــمــويــة حـــديـــثـــة بــفــضــل حــنــكــتــه  ــن ت
عموما  الــشــبــاب  بأبنائه  واهــتــمــامــه 

ــا، حــيــث  ــوصـ ــصـ ــن خـ ــيـ ــيـ ــاضـ ــريـ والـ
ــادات  ــحـ ــعــديــد مـــن االتـ تــأســســت ال
استوجب  وهو  الرياضية  واألندية 
مالعب  مــن  التحتية  البنية  تهيئة 
وصاالت ومنشآت ومرافق متعددة 
ــيــة الحــتــضــان  لــتــشــكــل بــيــئــة مــثــال

طاقات الشباب.
ــقــاريــر ســابــقــة  وكــمــا أســلــفــنــا فـــي ت
المنشآت  ببناء  اهــتــم  الــراحــل  ــأن  ب
الرياضية، بل والعمل على تطويرها 
شئون  وزارة  وتــوجــيــه  بــاســتــمــرار 
مــنــذ أن كانت  ــريــاضــة  الــشــبــاب وال
ــمــؤســســة الــعــامــة  تــحــت مــســمــى ال
األنــديــة  بــدعــم  والــريــاضــة  للشباب 
بأفضل المرافق، ومن أبرز الشواهد 
ــكــريــمــة  ــك تــوجــيــهــاتــه ال ــ عـــلـــى ذلـ
بالعمل   2004 عــام  فــي  للمؤسسة 
عــلــى تــطــويــر الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة 
لــنــادي الــبــديــع، عـــالوة على صــدور 
على  بالموافقة  الكريمة  توجيهاته 
نادي  عقارات  أحــد  وضعية  تعديل 
داركليب وضمه لملعب النادي وهو 
ما كان له أبلغ األثر في نفوس جميع 
إدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  منتسبي 

النادي وأهالي المنطقة.
وفي عام 2016 وجه سموه بدراسة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
بمنطقة قاللي وتحديدا المشروعات 
الــتــطــويــريــة لـــنـــادي قــاللــي لــيــقــوم 
والرياضة  للشباب  السابق  الــوزيــر 
هشام الجودر بزيارة النادي ودراسة 
إنشاء  عــن  ذلــك  وأثــمــر  احتياجات 
الــذي  األمــر  لــلــنــادي،  متكامل  مبنى 
يعكس اهتمام سموه بدعم الحركة 
الـــريـــاضـــيـــة والـــشـــبـــابـــيـــة؛ بــاعــتــبــار 
الشباب ركيزة الوطن وثروته، وهو 
تقدير واضح للدور الذي تضطلع به 
األندية الوطنية في تأهيل الشباب 
الظروف  مختلف  وتوفير  رياضيا 
المثالية التي تكفل لهم القدرة على 
تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم لخدمة 
االزدهــار  مسيرة  ومواصلة  وطنهم 

والتطور التي تشهدها المملكة.
ولـــم يــكــن ســمــوه يــكــتــفــي بــالــدعــم 
جميع  بحل  يهتم  كان  فقد  المادي، 
أجــوائــهــا،  وتنقية  األنــديــة  مشاكل 
ســمــوه  كـــلـــف   2009 ــام  ــعــ ــ ال فـــفـــي 
نائب  تعالى  هللا  بـــإذن  لــه  المغفور 
للشباب  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ

بن  الشيخ عيسى  معالي  والرياضة 
المؤسسة  ورئيس  خليفة  آل  راشــد 
السابق  والــريــاضــة  للشباب  العامة 
خليفة  آل  محمد  بــن  فـــواز  الشيخ 
نــادي  إدارة  مجلس  مــع  باالجتماع 
فيه  والمسئولين  الرياضي  المحرق 
وجــمــهــوره؛  رجــاالتــه  عــن  وممثلين 
أعضائه  عـــودة  يكفل  حــل  إليــجــاد 
وجماهيره وعودة األجواء في هذا 
ــى ســابــق عهدها،  الــنــادي الــعــريــق إل
مسيرة  عــلــى  الــحــفــاظ  يكفل  وبــمــا 
الرياضية  وعــراقــتــه  المحرق  نــادي 
الخالفية  الموضوعات  جميع  لحل 
رسوم  تسديد  فيها  بما  الــنــادي  في 

األعضاء.
نائب  سموه  كلف  العام  نفس  وفــي 
للشباب  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ
والرياضة ورئيس المؤسسة العامة 
ــاالجــتــمــاع  ــة ب ــريــــاضــ ــ ــاب وال ــشــب ــل ل
ــبــحــريــن  ال نــــــادي  إدارة  بــمــجــلــس 
ــي طــلــبــات  ــ الــــريــــاضــــي لـــلـــنـــظـــر فـ
العريق من  النادي  واحتياجات هذا 
الذي  الحرص  من  انطالقا  التطوير 
يبديه سموه لدعم األندية واستمرار 
عملها بالوتيرة التي تحقق األهداف 

المنشودة وتعزيز دورها الفاعل في 
الحركة الرياضية في المملكة.

 اهتمام سموه بالدور

 الثقافي لألندية

األندية  بــأن  يؤمن  سموه  كــان  لقد 
يمكن أن تؤدي دورا أكبر تجاه الوطن 
الــثــقــافــي ليتعدى  الــوعــي  عــبــر بــث 
دورهـــا الحيز الــريــاضــي إلــى الــدور 
تكون  وأن  واإلرشـــــادي  التثقيفي 
لطاقاتهم  للشباب وموجهة  حاضنة 
فــي خــدمــة الـــوطـــن، فــالــشــبــاب هم 
أساس التقدم ومحرك التنمية ولهم 
من الحكومة كل االهتمام والعناية، 
والشبابية  الرياضية  األنــديــة  حاثًا 
وبرامجها  أنشطتها  تكثيف  عــلــى 

التي تسهم في تنمية وتطوير وعي 
على  وتحفيزهم  وتنويره،  الشباب 
الــمــشــاركــة بــإيــجــابــيــة كــل مــا ينفع 
الهدامة  األفكار  ويقيهم من  الوطن 
وهو ما ساهم في تعزيز هذا الدور 
بفضل ما سخره سموه من إمكانات 

وموازنات من الحكومة الموقرة.

مآثر خالدة

ستبقى إنجازات ومآثر األمير خليفة 
بن سلمان حاضرة بعدما ترك سيرة 
عــاش  ريــاضــي  كــل  يلمسها  عــطــرة 
باإلنجازات  وشعر  سموه  عصر  في 
في  البحرينية،  للرياضة  الكبيرة 
الذي حظي  واالهتمام  الرعاية  ظل 
ــهــا قــطــاعــي الــشــبــاب والــريــاضــة  ب

ــمــســتــمــرة  ــمــــوه ال وتـــوجـــيـــهـــات ســ
أبنائه  أمام  الصعوبات  بتذليل كافة 
الــريــاضــيــيــن وهـــو مــا مــهــد الطريق 
أمام تحقيق العديد من المكتسبات 
البحرين  وضعت  التي  والنجاحات 

على خارطة الرياضة العالمية.
ــعــــب الـــبـــحـــريـــنـــي واألســــــــرة  ــــشــ ال
وملهما  مــعــلــمــا  فــقــدت  ــريــاضــيــة  ال
لخدمة  نفسه  نـــذر  عظيما  ــدا  وقــائ
وراءه  وخلف  والمواطنين  الوطن 
التنمية  مسيرة  في  ناصعا  تاريخا 
حكيما  أميرا  الرياضيون  وسيفتقد 
بعطفه  غمرهم  لطالما  حانيا  وأبـــا 
األمير  هللا  فرحم  ورعايته  وحنانه 
فسيح  وأسكنه  سلمان  بــن  خليفة 

جناته.

رئيس داركليب يشكر سموه لدعمه نادي داركليب بقطعة ارض

رئيس الوزراء يستقبل رئيس اللجنة المنظمة العليا وممثل االتحاد الدولي للكرة الطائرة 27-8-1998

سموه مستقبال منتخبنا الوطني بعد مشاركته في كأس آسيا بالصين 2004نادي المحرق أثناء لقائهم الراحل بعد الفوز ببطولة الخليج لكرة القدم والطائرة  سلمان عيسى ومحمد حسين يقدمان هدية تذكارية لسموه

خليفة بن سلمان.. سيرة عطرة باقية في وجدان كل رياضي
ــا ــًمـ ــهـ ــلـ ــًدا ومــــعــــّلــــًمــــا ومـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــدت قـ ــ ــقـ ــ األســـــــــــرة الــــريــــاضــــيــــة فـ

حسن علي

الراحل دعم 
األندية ماديا 

ومعنويا 

سموه هيأ 
األرضية المالئمة 
لتحقيق اإلنجازات 

الرياضية



إلقامـــة  التنازلـــي  العـــد  بـــدء  مـــع 
النســـخة الثانية من سباق البحرين 
الدولـــي للخيل المقـــرر يوم الجمعة 
20 نوفمبـــر الجـــاري علـــى مضمـــار 
سباق نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيـــل وبمشـــاركة مـــاك ومدربين 
وفرســـان وجياد من مختلف أنحاء 
العالم، رفع نادي راشـــد استعداداته 
التنظيميـــة لهـــذا الحـــدث الدولـــي، 
وذلك برعاية ودعم من شركة بابكو 
وشـــركة بتلكـــو ومجلـــس البحرين 
للتنمية االقتصادية، ســـعًيا إلظهاره 
بالصـــورة المشـــرفة لتأكيـــد المكانة 
التي اكتســـبها ســـباق البحرين على 

خريطة سباقات الخيل العالمية. 
لنـــادي  التنفيـــذي  المديـــر  وأكـــد   
الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 

الشـــيخ سلمان بن راشـــد آل خليفة 
أن تنظيـــم ســـباق البحريـــن الدولي 
للخيـــل للعـــام الثانـــي علـــى التوالي 
علـــى مضمـــار البحرين يمثـــل حدًثا 
راشـــد  نـــادي  تاريـــخ  فـــي  مميـــًزا 
فكـــرة  نجـــاح  ويؤكـــد  للفروســـية 
تنظيـــم هذا الســـباق التـــي انطلقت 
العام الماضي على مضمار البحرين 
التـــي  الطيبـــة  والمكانـــة والســـمعة 
اكتســـبها الســـباق رغم حداثته في 
أوســـاط عالم رياضة ســـباق الخيل 
بجانب المـــردودات اإليجابية التي 
تحققت من مختلف النواحي وذلك 
تنفيًذا للرؤيـــة التي وضعتها الهيئة 
العليـــا لنـــادي راشـــد برئاســـة ســـمو 
الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
وســـمو الشيخ عيسى بن سلمان بن 

حمد آل خليفـــة نائب رئيس الهيئة 
العليا من أجل تهيئة أفضل الســـبل 
الحـــدث  هـــذا  إلنجـــاح  التنظيميـــة 
الدوليـــة  الثقـــة  وتعزيـــز  الدولـــي 
التـــي أكتســـبها ســـباق البحرين بعد 
النجاح المتميز للســـباق األول العام 

الماضي. 
لنـــادي  التنفيـــذي  المديـــر  وأشـــار 
الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
الى حـــرص النادي على بذل اقصى 

جهوده واالستعدادات بالتعاون مع 
مختلف الجهات المساهمة من أجل 
توفير أفضـــل الظروف المثالية من 
جميع النواحـــي إلنجاح تنظيم هذا 
الحدث الدولـــي، حيث تم الترويج 
والتســـويق للســـباق علـــى مختلـــف 

المســـتويات المحلية والعالمية عبر 
الوسائل المختلفة.

الجياد العالمية وصلت وتدربت
 مـــن جهـــة ثانيـــة، حـــرص الشـــيخ 
ســـلمان بـــن راشـــد آل خليفـــة على 
التدريبـــات  ومتابعـــة  حضـــور 

الصباحية للجياد العالمية المشاركة 
في ســـباق البحريـــن الدولي والتي 
نـــادي راشـــد  جـــرت علـــى مضمـــار 
للفروســـية، وذلـــك لاطمئنـــان على 
جميـــع  وتوفيـــر  التدريبـــات  ســـير 
المســـتلزمات المطلوبة للمشاركين، 
وكانت الجياد المشاركة قد وصلت 
اليوميـــن  خـــال  البحريـــن  الـــى 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الماضييـــن 
الترتيبـــات  تمـــت  حيـــث  العالـــم، 
واإلجـــراءات الازمة لهـــذه الجياد، 
فيمـــا يتوافـــد بالوصـــول تباًعا إلى 
مملكة البحرين المدربين العالميين 
المشـــرفين علـــى الجياد المشـــاركة 
فـــي الســـباق، فيمـــا ســـيكتمل عقـــد 
المشـــاركين فـــي الســـباق بوصـــول 
الفرســـان العالمييـــن إلـــى البحريـــن 

خال اليومين المقبلين.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

استعدادات مكثفة لسباق البحرين الدولي للخيل

سلمان بن راشد أثناء متابعة التدريبات

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

قرر االتحاد البحريني لكرة السلة 
وفـــي خطـــوة الفتـــة منـــه وللعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي، منـــح بطل 
للموســـم  البحريـــن  زيـــن  دوري 
شـــعاًرا   2020  -  2019 الماضـــي 
ذهبًيـــا مميًزا للـــدوري، وذلك على 
مباريـــات  فـــي  الفريـــق  أقمصـــة 
دوري زين للموسم الجديد 2020 

.2021 -
لكـــرة  األول  الفريـــق  وســـيكون 
الســـلة بالنادي األهلي بطل دوري 
زيـــن البحريـــن للموســـم الماضي، 
هو النـــادي الثاني الذي ســـيرتدي 
باللـــون  المميـــز  الجديـــد  الشـــعار 
الذهبي، فيما ســـتكون الشـــعارات 
بقمصـــان بقيـــة األنديـــة موحـــدة 
بألـــوان الـــدوري، وذلك بعـــد نادي 
الموســـم  ارتـــداه  الـــذي  المحـــرق 
الماضي كونه بطل الموســـم الذي 

سبقه.

الشعار الذهبي

رفعـــت فـــرق سداســـي دوري كبـــار اليـــد 
والتحضيـــرات  االســـتعدادات  وتيـــرة 
لخـــوض مـــا تبقى مـــن منافســـات لدوري 
الدرجـــة األولى للموســـم الرياضي 2020 

.2021 -
وتستكمل منافســـات السداسي بدًءا من 
يـــوم الخميـــس المقبـــل، الذي يشـــهد فيه 
إقامـــة مباراتين لحســـاب الجولة الثانية، 
األولـــى تجمـــع فريقـــي االتفـــاق وباربـــار 
والثانية بين الشـــباب واالتحـــاد، على أن 
تختتم بلقاء “ديربي كرة اليد البحرينية” 

األهلي والنجمة يوم الجمعة.
وكانـــت الجولـــة األولـــى التـــي لعبت قبل 
توقف األنشـــطة بســـبب وباء كورونا، قد 

أســـفرت عن فـــوز الشـــباب علـــى األهلي، 
االتفاق على االتحاد، النجمة على باربار.

وقبـــل أن تبدأ فرق السداســـي تدريباتها 
الفـــرق  بعـــض  لجـــأت  والفنيـــة،  البدنيـــة 
لتغييـــرات واســـعة علـــى صعيـــد الجهـــاز 
الفنـــي، فاألهلـــي تعاقد مع عادل الســـباع 
الـــذي كان يشـــرف على تدريـــب االتفاق، 
وباربـــار كلـــف مهمة تدريـــب الفريق البن 
النـــادي حســـن مـــدن بعدمـــا رحـــل مدربه 
النجمـــة،  لنـــادي  الفاحـــي  ســـيدعلي 
واالتحـــاد عـــوض رحيـــل مدربـــه يســـري 
جـــواد بالتعاقد مـــع المـــدرب عبدالرحمن 
محمـــد، الـــذي كان يشـــرف علـــى تدريب 
الشـــباب، فيمـــا أولـــى الشـــباب واالتفـــاق 

مهمـــة قيـــادة فريقهمـــا للمدربيـــن محمد 
المراغي ورائد المرزوق.

كافيـــة  فرصـــة  علـــى  تحصلـــت  الفـــرق 
للتدريب والتجهيز “بدنًيا وفنًيا” للمرحلة 
المقبلـــة، وقد خاضت عددا من المباريات 
التجريبيـــة فيما بينها؛ مـــن أجل الدخول 
في أجـــواء المباريات بعـــد فترة التوقف 
الطويلة. وعلى إثر ذلك، يتوقع أن تكون 
الفـــرق  بيـــن  وشرســـة  قويـــة  المنافســـة 
المتبارية والتي تهدف لمواصلة عروضها 
ونتائجهـــا اإليجابية من جهـــة، ولألخرى 
التي تسعى لتعويض ما فاتها من الجولة 
األولى؛ من أجل الوصول لمنصة التتويج 

وتحقيق لقب الدوري االستثنائي.

الستكمال الجوالت المتبقية والمؤهلة للقب الدوري

فرق سداسي اليد ترفع وتيرة االستعداد

من لقاء االهلي والشباب الودي
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KHK MMA يكشف أسرار المقاتل طلحة
ــذ الــصــغــر ــن ــا بـــــــارًزا م ــ ــارًع ــ ــص ــ ــل فـــاًحـــا فـــي الـــجـــبـــال وُم ــم ع

مرتضـــى طلحـــة الـــذي بـــزغ نجمـــه مع 
فريـــق KHK MMA يســـتعد ألن يتـــرك 
عالـــم  فـــي  الامعـــة  مســـيرته  خلفـــه 
الهـــواة مـــع اقتـــراب ظهـــوره األول في 
عالـــم محترفـــي رياضـــة فنـــون القتـــال 

الُمختلطة.
حيـــث يتطلـــع أن يواصـــل ما بـــدأه في 
الـــوزن الثقيـــل الخفيـــف وذلـــك في 19 
مـــن   45 الــــ  بالنســـخة   2020 نوفمبـــر 
ســـُتقام  التـــي   BRAVE CF بطولـــة 
بمملكـــة البحريـــن. وُيغـــادر طلحة عالم 
الهـــواة وهو في المركز األول في العالم 
والمركز السادس في فئة وزنه من بين 
أفضل الشـــباب الهواة في رياضة فنون 
القتـــال الُمختلطـــة. وتقـــدم العديـــد من 
زمائه في الفريق والمدربين من فريق 
KHK MMA الشـــهير لمشاركة خبراتهم 

مـــع النجم الشـــاب وتوقعاتهـــم لمباراته 
القادمة. 

 وشـــارك حمـــزة الكوهجـــي الُملقـــب بــــ 
 KHK فخـــر البحريـــن” وُمقاتـــل فريـــق“
MMA واتحـــاد BRAVE CF قصة لقائه 
األول مع مرتضى طلحة جنًبا إلى جنب 
مع مـــدرب KHK MMA إلـــدار إلدروف 
وخبـــرة العيش معه خال معســـكر في 
داغستان. وقال في هذا الصدد: “المرة 
األولى التـــي قابلت فيها مرتضى كانت 
 BRAVE في عـــام 2016، كان ذلك قبل
CF 1. كان أصغـــر كثيـــًرا ولكن في ذلك 
اليـــوم أخبرنـــي إلدار أن لديه مســـتقباً 
علـــى  قـــادًرا  مراهًقـــا  رأيـــت  مشـــرًقا. 
القتـــال ومواكبة إلـــدار وكنت أعرف أن 
لديه مســـتقبل فـــي هـــذه الرياضة. في 
المـــرة التاليـــة التـــي قابلته فيهـــا كانت 

عندما ذهبت إلى داغســـتان للمشـــاركة 
فـــي معســـكر وذلـــك اســـتعدادًا لبطولة 
مرتضـــى  مـــع  عشـــت   .BRAVE CF 2
وشـــهدت كيـــف يتـــدرب. خـــال ذلـــك 
الوقت، شـــارك في البطـــوالت والمعارك 

ا”.  ا وعقليًّ ورأيت مدى قوته، جسديًّ

القتـــال  فنـــون  لعالـــم  انضمامـــه  وقبـــل 
الُمختلطـــة، كان طلحـــة يعمـــل كفـــاح 
فـــي الجبـــال وهو ما ســـاهم فـــي زيادة 
صابته وقوته الجســـدية. وكان طلحة 
ُمصارًعـــا بـــارًزا منذ صغـــر، حيث قضى 
الكثير من وقته في التدرب على ذلك.

مرتضى طلحة

جانب من توقيع العقد

اللجنة االعالمية

منصـــور  الســـنغالي  الاعـــب  انضـــم 
كاســـي إلـــى نـــادي ســـماهيج ليمثـــل 
الســـلة  لكـــرة  األول  فريقـــه  صفـــوف 

بالموسم الرياضي 2021/2020.
وتمـــت مراســـم توقيـــع العقد مســـاء 
األحـــد في مقـــر النادي بحضـــور عدد 
مـــن أعضاء مجلـــس إدارة ســـماهيج 
إبراهيـــم  الرئيـــس محمـــد  يتقدمهـــم 

والاعب السنغالي.
“البـــاد  انفـــراد  ليؤكـــد  ذلـــك  ويأتـــي 

ســـبورت” فـــي عـــدد األمـــس، حينمـــا 
أشـــار لوجـــود ثاثـــة عـــروض لاعب 
وقـــد  فريـــق ســـماهيج.  بينهـــا  ومـــن 
يكون منصـــور إضافة جيدة لصفوف 
يمتلـــك  أنـــه  وخصوًصـــا  ســـماهيج 
اإلمكانـــات والقـــدرات الجيـــدة التـــي 
تســـتطيع تحقيق اإلضافة، كما حدث 
فـــي الموســـم مـــا قبـــل الماضـــي مـــع 
الرفـــاع حينما أحـــرز كأس خليفة بن 
ســـلمان، فيما لعب بالموسم المنصرم 
مع الحالـــة، وتواجد في دورينا للمرة 

األولى من بوابة نادي سترة.

سلة سماهيج تضم السنغالي منصور

نادي راشد يستعد 
لتنظيم الحدث 
الكبير الجمعة 

المقبل

وصل المدرب العراقي حيدر الحسناوي 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، لقيـــادة الفريـــق 
األول لكـــرة اليـــد بنـــادي ســـماهيج فـــي 

الموسم الرياضي 2021/2020.
وصـــول  عـــن  ســـماهيج  نـــادي  وأعلـــن 
ا  المـــدرب الـــذي تـــم التعاقد معه رســـميًّ

الصـــورة  فـــي  وكان  الفريـــق،  لقيـــادة 
التي تـــم التقاطها رئيـــس النادي محمد 
اإلدارة.  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  إبراهيـــم 
ويأتـــي ذلـــك ليؤكـــد مصداقيـــة “البـــاد 
ســـبورت” الـــذي انفرد بتعاقد ســـماهيج 

مع الحسناوي منذ 23 سبتمبر 2020.

تأكيًدا لـ”البالد سبورت”.. الحسناوي مدرًبا لسماهيج

فريق االتحاد للسلة يتعاقد مع ميتروفيتش
ــة والـــعـــراق ــســعــودي ــال ــب ب ــع ــة بـــأوروبـــا ول ــوي ــرة ق ــي يــمــتــلــك س

تعاقـــد نادي االتحاد رســـمًيا مع الصربي 
ألكســـندر ميتروفيتـــش ليمثـــل صفوفه 
للموســـم  الســـلة  كـــرة  منافســـات  فـــي 

الرياضي الجديد 2021/2020.
عبـــر  بذلـــك  نفســـه  الاعـــب  وأعلـــن 
حســـابه الشـــخصي في موقع التواصل 
مـــن  “االنســـتغرام”، حيـــث  االجتماعـــي 
الفريـــق  إدارة  تســـتقبل  أن  المتوقـــع 
األوقـــات  خـــال  ميتروفيتـــش  العبهـــا 
المقبلـــة، لينخرط في تدريبـــات “االتي” 
التـــي انطلقـــت تحـــت إشـــراف المدرب 
الوطنـــي ريان محمود الـــذي تم التعاقد 
ليقـــود الفريق فـــي هذا الموســـم، حيث 
ستكون الفرصة مؤاتية للمدرب لمعرفة 

إمكانات وقدرات الصربي، وعما إذا كان 
سينســـجم مـــع الفريق ويقـــدم اإلضافة 
من عدمها وذلك من خال بطولة كأس 

االتحاد.
للصربـــي  الذاتيـــة  الســـيرة  وبحســـب 
ميتروفيش، فإن الاعـــب يبلغ 30 عاًما 
وطوله 203 ســـم، ويمتلـــك خبرة كبيرة 
التـــي لعـــب معهـــا  مـــن خـــال األنديـــة 
بعدمـــا مثـــّل منتخـــب بـــاده تحـــت 20 
عامـــا، حيـــث لعب في بلغاريـــا مع فريق 
أكاديميك بلوفديف، ودينامو بجورجيا، 
وجي إس أثينا باليونان، وبودوكنوست 
بالجبل األســـود، كمـــا لعب في الســـويد 
لفـــرق  باإلضافـــة  وصربيـــا،  ومقدونيـــا 

الجويـــة  الخطـــوط  القطـــري،  األهلـــي 
العراقـــي وأبهـــا الســـعودي الـــذي تعملق 

معـــه فـــي عـــدد مـــن المباريـــات وخـــرج 
بمعدل تهديفي كبير.

الصربي خالل تمثيله الخطوط الجوية العراقي
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علي مجيد

علي مجيد

حيدر الحسناوي يتوسط إدارة نادي سماهيج

سبورت

علي مجيد
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يؤدي نجم األكشن 
المحبوب ليام نيسون دور 

البطولة في فيلم 
اإلثارة الجديد 

“القَصاص”. 
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أدبــاء ومثقفون: أعطــى الثقافة واألدب من وقته وشــجع المبدعين

األمير الراحل جعل البحرين في مصاف الدول التي تقدر الثقافة والفنون

انفردت الحركة الثقافية وبفضل الدعم الكبير الذي أواله صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، بمعطيات بليغة التأثير بعيدة النتائج، 
فقد كان داعًما لإلبداع األدبي والفني ومســاندا لألديب في فكره وثقافته نحو كل ما يحقق شــخصيته وطموحها وحريتها في التعبير، وإن كانت البحرين معروفة بأنها 
ينبوع األدب األصيل، والفكر الحر والثقافة المرجوة، وبأن مبدعها الخالق لديه من القدرة المتميزة على التفاعل واإلضافة، فإن ذلك بفضل فارسها األول األمير الراحل 
طيب هللا ثراه الذي شجع هذا القطاع وقدم له التسهيالت الممنوحة من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة. “البالد” رصدت في االستطالع التالي آراء أهل األدب والفكر 

في ما مقدمه األمير الراحل للعمل الثقافي واألدبي.

الشاعر فواز الشروقي:
“ كان يعرف المثقفين فرًدا فرًدا” «

كان األميـــر الراحـــل داعًمـــا للثقافـــة والمثقفيـــن، 
فمنـــذ اســـتقالل البحرين إلى رحيلـــه لم يتوقف 
هـــذا الدعم. والتطـــور الثقافي الذي حدث خالل 
نصف القرن الماضي قد حدث في عهد رئاســـته 
للحكومة، وكثير مـــن الفعاليات الثقافية الكبرى 
كان رحمـــه هللا راعًيـــا لهـــا وداعًمـــا، وحينما كان 
يســـتقبل الناس كان يتعرف على المثقفين فردًا 
فـــردًا ويقـــف طويـــالً أمامهـــم ســـائالً عـــن حالهم 
ومتطمنـــًا علـــى وضعهـــم، ومشـــجعًا لهـــم علـــى 
مواصلـــة العطـــاء. وقـــد بلـــغ دعم الثقافـــة أوجه 

حينما تم تخصيص وزارة للثقافة في عهده.

الشاعر إبراهيم بوهندي:
“سجل وطني حافل باإلنجازات” «

فـــي البدايـــة أرفـــع إلـــى مقـــام ســـيدي صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى وشـــعب البحريـــن الكريـــم أحـــر 
التعـــازي في وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة يرحمه هللا، بعد أن 
أدى تلـــك الخدمـــات الجليلة التـــي ال بد أن تبقى 
مميزة في ســـجله الوطني الحافـــل باإلنجازات، 
حيث كان لسموه إسهامات مشهودة في صياغة 
مقومـــات الدولـــة الحديثـــة علـــى أرض البحرين 
العزيـــزة، نرجـــو لـــه جزيـــل األجـــر علـــى كل ذلك 

العطاء من رب العالمين.
أما نصيب الثقافة في عطاء ســـموه طوال فترة 
وجوده في منصب رئاســـة الـــوزراء بتكليف من 
الملـــك المفدى في هذا العهـــد الزاهر وقبله بثقة 
غاليـــة من أخيـــه المغفور له بإذن هللا تعالى والد 
الجميـــع الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
إلـــى  فباإلضافـــة  هللا،  يرحمـــه  الراحـــل  األميـــر 
تشجيع المبدعين في كل أشكال اآلداب والفنون 
مـــن خالل اســـتقبالهم وتوجيههـــم ودعمهم بكل 
مـــا يمكنهم فـــي تقديـــم نتاجهم اإلبداعـــي، كان 
لفقيدنـــا الغالـــي ذلك الحضور الـــذي لم يغب أبًدا 
في كثير من الفعاليات الثقافية وبالذات رعايته 
لمعـــرض الفنون التشـــكيلية التي لـــم تنقطع منذ 

عام 1972
رحـــم هللا حبيب البحرين األمير الغالي “بوعلي” 
وأســـكنه فســـيح جنانـــه وألهمنـــا جميعـــًا الصبـــر 

والسلوان.

الناقد الدكتور فهد حسين:
“المعرفة بالتراث واألنساب” «

كل الخطابات والشـــهادات التي كتبت وستكتب 
األميـــر  الراحـــل  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  فـــي 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة تقف حائـــرة بين 
طبيعـــة مـــا تكتـــب فـــي ضـــوء هـــذا التعـــدد في 
المعرفة والتاريخ واألنســـاب، وفي المســـئوليات 
والحاضـــر  الماضـــي  بيـــن  أي  والتطلعـــات، 
والمســـتقبل. هكـــذا كان منـــذ تواصله مـــع ثقافة 

الشـــعوب وحضاراتهـــا، إذ حمل علـــى عاتقه بناء 
الوطن واإلنســـان مًعا فاهتم بالتعليم واالقتصاد 
والبنـــاء، فبـــرزت البالد بالشـــكل الـــذي يليق بها، 
وإذا كان ســـموه يرعى ويفتتح معرض البحرين 
للمجوهـــرات دعًمـــا لالقتصاد والتجـــارة، فإنه لم 
يتـــرك الحقل الثقافي دون رعايته واالهتمام به، 
وذلك من خالل المؤسســـة الرســـمية، وبرامجها 
المتنوعـــة، بل كان حريصا علـــى افتتاح معرض 
البحريـــن للفـــن التشـــكيلي الســـنوي، وكانـــت لـــه 
متابعة دقيقة من لدن ســـموه لتلك المؤسســـات 
الثقافيـــة واألدبيـــة األهليـــة أيًضـــا، مثـــل: أســـرة 
األدبـــاء والكتـــاب التـــي رعاهـــا معنوًيـــا ومادًيـــا، 
وكان متابًعـــا لمـــا تقدمـــه مـــن أنشـــطة وبرامـــج، 
فلـــم يبخل بوقته ورأيـــه وتطلعه تجـــاه الثقافة 
واألدب. واســـتطاعت بدعمـــه الســـخي أن تحدد 
المؤتمـــرات  وتعقـــد  الثقافيـــة،  برامجهـــا  مـــن 
أنـــه كان يمتلـــك ذاكـــرة  العربيـــة، كمـــا  األدبيـــة 
تراثيـــة واســـعة المعرفـــة فيمـــا يخـــص البحرين 
وأصولهـــا  والعائـــالت  وباألنســـاب  والمنطقـــة، 
وتفرعها وانتقالها عبـــر األمكنة واألمصار، فكلما 
مـــد أحـــد أفـــراد المجتمـــع ليصافحـــه ألول مـــرة 
يقـــف معه ولو لبعض الوقت ســـأله من أي عائلة 
ليقـــوم ســـموه بعـــد ذلـــك بالحديـــث عـــن العائلة 
والشـــخصيات المعروفـــة فيها. لقـــد عاش طوال 
حياتـــه عارًضـــا خدماتـــه المختلفـــة لـــكل الناس 
عامة، والثقافة بصورة خاصة، لذلك كان حاضًرا 
دائًما. تغمدك هللا بواسع رحمته وأسكنك فسيح 

جنتـــه، وألهم البحريـــن الصبر والســـلون.. إنا لله 
وإنا إليه راجعون.

الفنان التشكيلي عباس يوسف:
“ دعم منقطع النظير للفنانين” «

كان الداعـــم األول واألســـاس للحركـــة الفنيـــة 
التشـــكيلية فـــي البحريـــن، والمعرض الســـنوي 
للفنون التشـــكيلية الذي تنظمـــه هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار منذ تأسيسه في بداية سبعينات 
القرن الماضي ما كان له أن يســـتمر بهذه القوة 
والزخم وأن يرتفع مســـتواه بالتوازي مع تطور 
مســـتوى الفن والفنانين وارتفاعه ووصوله لما 
هو عليه اآلن لـــوال دعمه منقطع النظير. رعاية 
لـــم تتولد مـــن فراغ فإلـــى جانب المســـئوليات 
الجســـام والمهـــام الكبـــار التـــي كان يضطلع بها 
طوال أكثر من نصف قرن من مســـيرته لوطنه 
وأمتـــه كان ســـمو األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمه هللا أيضا محبا شـــغوفا بالتصوير 
التصويـــر وهـــذا  بـــآالت  الفوتوغرافـــي وملمـــا 
جانب آخر من مباعث الدعم والرعاية التي لم 
تنقطـــع إنـــه الفن والجمال الـــذي كان من ضمن 

أولوياتـــه للنهـــوض بالوطـــن ومســـيرته وجعل 
البحرين فـــي مصاف الدول العريقة التي تقدر 
الثقافة والفنـــون وتوليها اهتماما بارزا وكبيرا، 
لتكون منصة اعتزاز وافتخار وهذا ما لمســـناه 

وعايناه طوال هذه الفترة.

الكاتب إبراهيم الدوسري:
“خير وعطاء في كافة المجاالت” «

هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  وتشـــجيع  دعـــم  كان 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
ســـلمان للمثقفين والفنانين واالدبـــاء والكتاب 
الخيـــر  ســـنوات  طيلـــة  مســـتمرا  البحرينييـــن 
والعطاء التي قضاها في منصب رئيس وزراء 
حكومة البحرين ومن الشـــواهد على تشجيعه 
للفنـــون  البحريـــن  لمعـــرض  رعايتـــه  ودعمـــة 
التشـــكيلية منذ انطالقة في بداية الســـبعينات 
لألدبـــاء  2019 ودعمـــه ورعايتـــه  عـــام  حتـــى 
والشعراء واإلعالميين والمسرحيين والفنانين 
فـــي كافة المجاالت. رحم هللا ســـموه وأســـكنه 

فسيح جناته.

فواز الشروقيعباس يوسفابراهيم راشد الدوسريفهد حسينابراهيم بوهندي
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شاهدت لكم: ”ما وراء الطبيعة“.. تقديم أحمد خالد توفيق بإتقان
اســـتحوذ المسلســـل المصـــري في منصة 
نتفلكـــس ”ما وراء الطبيعـــة“ األنظار في 
البحريـــن والعالـــم بعد النجـــاح الكبير له، 
وأصبـــح ترنـــد عالميـــا في جميع وســـائل 
التواصل االجتماعي؛ نظرا لما يقدمه من 
إنتاج ”محترم“ جدا وقصص ارتبطت مع 
اســـم كبير للكاتب المصري الراحل أحمد 
خالد توفيق، وتعرض المنصة المسلســـل 
مـــن إنتاجهـــا فـــي خطـــوة كبيـــرة ضمـــن 
إســـتراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق 
األوسط، كما أكدت في بيان رسمي منها، 
وهو يدور عن طبيب وأستاذ أمراض دم 
مثيـــر للجدل بأفـــكاره، بعد بيـــع أكثر من 

15 مليون نسخة هذه السلسلة.
وفـــي التفاصيـــل تدور أحـــداث ”ما وراء 
وفـــي  الســـتينات  فتـــرة  فـــي  الطبيعـــة“ 
مـــا  اول  وهـــذا  تحديـــدا،   1969 العـــام 
ننتبـــه له من المشـــاهد األولى، وبأحداث 
ممزوجـــه بيـــن اإلثـــارة والرعب النفســـي 
حـــول هـــذا األســـتاذ المســـالم والســـلبي 
“رفعـــت إســـماعيل” ربمـــا فـــي مشـــاعره، 
والذي يتشـــكك فـــي كل قناعاته العلمية 
الراســـخة بعد تعرضه لعـــدة أمور خارقة 
حولـــه، ويقـــوم بحلهـــا وكشـــف أســـرارها 

بطريقتـــه الهادئـــة، ووســـط ذلـــك تظهـــر 
صديقتـــه الســـابقة ”ماغي“ األســـكتلندية 
ويجتمعـــان  مصـــر،  إلـــى  رجوعهـــا  بعـــد 
معـــا إلنقـــاذ أحبائهـــم مـــن األخطـــار غيـــر 
الطبيعيـــة، وخطـــر الكائنـــات الماورائيـــة 
التـــي تعمـــل على تدميـــر أحبائـــه، والتي 
تلـــف حولهم بصورة متقنـــة في اإلخراج 
الخياليـــة  والتجهيـــزات  والســـيناريو 
للمسلسل الذي يقدم في المنصة بصورة 
حلقات متفرقة، فـــكل حلقة بمثابة فيلم 
مســـتقل بذاتـــه، إال أنهـــا مترابطـــة داخل 
عنصـــر مشـــترك، وهو “بيـــت الخضراوي” 
الخطير، والذي يحمل العديد من األسرار 

المرعبة لألحداث في الموسم األول.

يتضمـــن العمل 6 حلقـــات، كل حلقة تبث 
“أســـطورة  بعناويـــن:  دقيقـــة   45 بمـــدة 
الفرعـــون”،  لعنـــة  “أســـطورة  البيـــت”، 
“أســـطورة  الكهـــف”،  حـــارس  “أســـطورة 
النداهة”، “أســـطورة الجاثوم”، “أسطورة 
أحمـــد  بطولـــة  العمـــل  للبيـــت”.  العـــودة 
أميـــن، الذي يجســـد دور “الدكتور رفعت 
إســـماعيل” ورزان جمـــال في دور “ماغي 
ماكيلوب” وآية سماحة في دور “هويدا” 
خطيبـــة “رفعـــت”، وســـما إبراهيـــم فـــي 
دور “رئيفـــة” شـــقيقة “رفعت إســـماعيل. 
ويعرض “مـــا وراء الطبيعة” مترجًما إلى 
أكثـــر مـــن 32 لغـــة فـــي 190 دولـــة حول 
العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر 
مـــن 9 لغات مـــن بينها اللغـــة اإلنجليزية، 

والتركيـــة  والفرنســـية،  واإلســـبانية، 
واأللمانية وغيرها.

تألق إبداعي

تعتبر سلســـلة روايات “ما وراء الطبيعة” 
ذروة التألـــق اإلبداعـــي للكاتـــب المصري 
الراحـــل أحمـــد خالد توفيـــق، وقد ضمت 
مـــا يناهـــز الــــ 80 عـــددا، بدأهـــا الكاتـــب 
وأســـطورة  الدمـــاء  “مصـــاص  بروايـــة 
أو  األعمـــال  لتتوالـــى  الذئـــب”،  الرجـــل 
إن شـــئنا األســـاطير بـــدًءا من “أســـطورة 
البيت” ومرورا بـ “أسطورة اللهب األزرق” 
و“أسطورة الطوطم” و“أسطورة الطفيل” 
و“أسطورة أرض الظالم” وانتهاًء برواية 

“أسطورة األساطير” في جزأين.

المبدع أحمد خالد توفيق

ما أسرار تثبيت العطر على المالبس والجســـم؟ تعاني الكثير من السيدات 
اللواتـــي يســـتخدمن العطـــور بشـــكل يومـــي، صعوبـــة فـــي تثبيـــت العطـــر 
علـــى المالبس والجســـم، بالرغم من ســـعرها الباهظ أو نوعيتهـــا. لذلك من 
الضروري معرفة أن ترطيب البشـــرة أوال، خطوة تشـــكل عامال أساســـا في 

تثبيت العطر لفترة أطول، إذ إن البشرة الجافة ال تضمن ثبات العطر.
 كما ويعد عامل التوقيت أساســـيا أيضا في ثبات العطر، إذ إن اســـتخدامه 
بعد االســـتحمام بربع ســـاعة هو التوقيت األنسب؛ ألن وضعه بعده مباشرة 
ال يضمـــن ثباتـــه، ألن الحـــرارة التي يحتفظ بها الجســـم بعد الماء الســـاخن 

تخلصه من الزيوت التي يحتاجها لتثبيت العطر.
 كما ويجب اتباع طريقة رش العطر على الثياب قبل ارتدائها؛ نظراً ألن  «

األقمشة تحتفظ برائحة العطور فترة أطول من الجلد، إذ ينصح برش 
عطرك على المالبس من الداخل، ما يضمن تفاعل رائحة العطر مع 

الجلد المعطر.

الثالثاء 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 - العدد 4417

أسامة الماجد

طارق البحار

 ما أسرار تثبيت العطر 
على المالبس والجسم؟



أطلقت شـــركة إبراهيم خليـــل كانو، الوكيل 
الحصـــري لســـيارات تويوتـــا فـــي البحريـــن 
لرســـم  تويوتـــا  مســـابقة  مـــن   14 النســـخة 
ســـيارة األحالم. وهي مسابقة عالمية تتيح 
للمواهـــب الشـــبابية الناشـــئة إطـــالق العنان 
لمخيلتهـــم اإلبداعيـــة والتعبير عن أفكارهم 
فـــي رســـم مالمـــح مســـتقبل قطـــاع النقـــل 

والمواصالت. 
تســـتمر المســـابقة المحلية لمدة شهر واحد 
العـــام  مـــن  ديســـمبر   10 بتاريـــخ  وتنتهـــي 
الجاري. وهي متاحة للمتســـابقين المقيمين 
فـــي المملكة من ثـــالث فئات عمرية هي: ما 
دون 7 ســـنوات، 11-8 ســـنة و 15-12 سنة. 
حيث ســـيتم اختيـــار ثالثة فائزيـــن من كل 
فئة عمرية سيمنحون جوائز نقدية تتراوح 
بيـــن 100 إلى 250 دينارا. وكذلك ســـيتأهل 
الفائزون للمشـــاركة في المسابقة اإلقليمية 
المقامـــة فـــي دبـــي فـــي عـــام 2021، بينمـــا 
ســـيتأهل الفائزون بتلك المسابقة للمسابقة 

العالمية التي ستقام في اليابان خالل العام 
القادم. 

تعليقـــًا علـــى هـــذه المناســـبة، شـــجع عضـــو 
مجلـــس إدارة شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانو، 
خالـــد كانـــو، الشـــباب علـــى المشـــاركة فـــي 
هذه المســـابقة مســـلطًا الضـــوء على حرص 
كل من الشـــركة وعالمة تويوتا على شـــحذ 
الخيال والتفكير اإلبداعي لدى فئة الشباب، 
قائـــالً “نفتخـــر في تويوتـــا البحرين بإطالق 

النسخة 14 من مسابقة تويوتا لرسم سيارة 
األحالم، والتي حظيت بمشـــاركة ما يقارب 
6.2 مليون طفالً من 100 دولة حول العالم. 
ولقـــد ســـجلت البحريـــن مشـــاركات متميزة 
في النســـخ الماضية للمســـابقة عبـــر العديد 
من الرسومات الواعدة، ونحن دائمًا سعداء 
بمـــا تقدمـــه العقـــول الشـــابة مـــن تصـــورات 

لرؤيتها حول مستقبل التنقل “. 
ســـينضم الفنانـــان البحرينيـــان المرموقـــان 
إلـــى  رجـــب  وأريـــج  الموســـوي  عبـــاس 
المســـابقة فـــي هـــذا العـــام، وذلك لتشـــجيع 
ودعم المشـــاركين من خـــالل تقديم نصائح 
تتضمـــن أفضـــل تقنيات وطرق الرســـم في 
مقاطـــع فيديو قصيرة ســـتتوفر على موقع 
المســـابقة وعبـــر جميـــع وســـائل التواصـــل 
االجتماعي لعالمة تويوتا في البحرين. كما 
أنهما سيشاركان في لجنة تحكيم المسابقة 
إلى جانب عدد من مسؤولي شركة إبراهيم 

خليل كانو.

كشفت فيراري، في فعالية افتراضية 
أقيمت أمس، عن ســـيارة إس إف 90 
ســـبايدر ذات الســـقف القابـــل للطـــي 
الجديـــدة كلًيا، وهي نســـخة ســـبايدر 
 90 إف  إس  فيـــراري  ســـيارة  مـــن 
سترادالي. وُتجسد هذه السيارة أول 
نسخة ســـبايدر هجينة قابلة للشحن 
الخارجي وُمعّدة لإلنتاج التجاري من 
فيـــراري، كما ُترســـي معاييـــر جديدة 
مـــن حيـــث األداء الُمتميـــز واالبتـــكار 

وتجـــارب القيـــادة االســـتثنائية على 
مســـتوى ســـيارات فيـــراري، وقطـــاع 

السيارات الرياضية عموًما.
بنفـــس  تمّيزهـــا  جانـــب  وإلـــى 
المواصفـــات الفائقـــة واألداء الخارق 
 90 إف  إس  فيـــراري  لســـيارة 
ســـترادالي، ُتقدم ســـيارة إس إف 90 
المكشـــوف  التصميـــم  ذات  ســـبايدر 
بفضـــل  مشـــوقة،  قيـــادة  تجـــارب 
التصميم الفريد للسقف القابل للطي، 

الذي اســـُتخدم ألول مرة في ســـيارة 
بيرلينيتـــا المزّودة بُمحرك في وســـط 
هيـــكل الســـيارة، والتـــي تـــم إنتاجها 
عـــام 2011. وتمثـــل ســـيارة إس إف 
90 ســـبايدر ُنســـخة مطـــّورة لمفاهيم 
مـــا  الخارقـــة،  الرياضيـــة  الســـيارات 
للســـائقين  مثالًيـــا  خيـــاًرا  يجعلهـــا 
الراغبين باالستمتاع بأحدث تقنيات 
فيـــراري واختبار أروع تجارب قيادة 

سيارة رياضية مكشوفة.

تمثــل خيــاًرا مثالًيــا للســائقين الراغبيــن باالســتمتاعالمسابقة بنسختها 14 تستمر لشهر وتنتهي 10 ديسمبر
“فيراري” تكشف سيارة إس إف 90 سبايدر“إبراهيم كانو” تطلق “تويوتا لرسم سيارة األحالم”
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ســـيتم افتتـــاح حفل توزيـــع جائزة 
بحضـــور   ،CIO200 البحريـــن 
افتراضـــي عـــن طريـــق اإلنترنـــت، 

وذلك يوم 25 نوفمبر 2020.
وأشار رئيس المؤتمر جاسم حاجي 
أن حفـــل توزيع الجوائز، الذي أقيم 
فـــي أكثـــر مـــن 24 دولـــة، مـــن قبل 
جـــي إي ســـي - اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، هـــو أكبـــر تقديـــر لقـــادة 
التكنولوجيـــا في الشـــرق األوســـط 
وإفريقيـــا، ويقام للعـــام الرابع على 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  التوالـــي 
وسيتم اختيار قائمة مختصرة من 
ضمن الفائزيـــن في جائزة البحرين 
ليكونوا ضمن أفضل 200 مســـؤول 
معلومـــات في الحفل الذي ســـيقام 

في دبي في شهر ديسمبر.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

هواوي البحرين والشريك الرسمي 
بمبـــادرات  كاو،  جـــادون  للحـــدث 
دعـــم وتقدير رواد التكنولوجيا في 
البحرين، التي تدعمها هواوي أيًضا 

على مدار الـ 16 عاًما الماضية.

”CIO200 هواوي” راعًيا لحفل   “جائزة البحرين“

ر المكتب المنزلي في األشــهر القليلــة الماضية، إذ بدأ يتكيف المحترفون  تطــوَّ
مــع بيئــات العمــل المختلفــة عــن ُبعــد. ويعــد تحســين مســاحة العمــل وجعلهــا 
أكثر انســيابية لتعزيز اإلنتاجية أمًرا أساســًيا للحفاظ على مســتويات األداء 

الممتازة وتقليل التعب.

وتعـــد الشاشـــات المنزليـــة الذكية من 
إل جـــي إلكترونيكـــس جهـــاًزا مثالًيـــا 
مـــع  يتكيـــف  االســـتخدامات  متعـــدد 
احتياجات الموظفين وعشاق األلعاب 
الجرافيـــك  ومصممـــي  اإللكترونيـــة 
وعشـــاق محتـــوى الوســـائط المتعددة 
على حد سواء. ويستطيع مستخدمو 
المكاتب المنزلية اســـتخدام شاشـــات 
النحيفـــة  التصاميـــم  ذات  الحاســـوب 
واأللـــوان المذهلـــة والحركـــة الواقعية 
للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.
وتعتبـــر الشاشـــات المتطـــورة من “إل 

جي” مثالية ألي وظيفة، وهي مناسبة 
جـــًدا ألصحـــاب الوظائـــف اإلبداعيـــة، 
إذ حـــازت علـــى المديـــح الكبيـــر مـــن 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  المتخصصيـــن 

القطاع.
واختبروا اإلنتاجية المعززة مع شاشة 
LG UltraWide، التـــي تمتاز بمســـاحة 
أكبـــر مـــن الشاشـــات القياســـية 16:9 
ودقـــة فائقـــة، إضافـــة إلـــى مجموعـــة 
مـــن مزايا تحســـين اإلنتاجيـــة، والتي 
تساهم باستمرار هذه الشاشة الواسعة 
باســـتقطاب المزيد من الشـــعبية حول 

العالـــم. وتعـــد رائعـــة للعمـــل وتســـمح 
بمراقبـــة كميـــات كبيـــرة مـــن اللقطات 
العديـــد  وعـــرض  الفيديـــو،  لتحريـــر 
مـــن المكونـــات اإلضافيـــة والتأثيرات 

الصوتيـــة في وقت واحد. ويســـتطيع 
المستخدمون بفضل الشاشة العريضة 
االســـتمتاع بحضور مؤتمرات الفيديو 

مع خيارات مشاهدة أكثر.

ُبعــد عــن  العمــل  بيئــات  مــع  والتكيــف  اإلنتاجيــة  لتعزيــز 
الشاشات المنزلية من “إل جي” تفي باحتياجات الموظفين

قامت المدير التنفيذي لشـــركة أشـــرف، آمال المؤيد، بإهداء أجهزة كمبيوتر 
محمولة ألطفال موظفي أشـــرف للمســـاعدة في دعـــم التعلم عبر اإلنترنت. 
Co-  وقالت المؤيد “مع إغالق المدارس وتعطل التعلم المنتظم بسبب حالة

vid 19، من المهم لألطفال الوصول إلى التكنولوجيا للتعلم المستمر”.

تعمــل بالحركة الجديدة “كاليبــر 983 “ ذات التعبئة األوتوماتيكية

ساعة “ماستر ألتراثين توربيون مون” تجمع البراعة والجمال

والجمال  التقنية  البراعة  بين  تجمع  التي  الدار  فلسفة  ٔالتراثين” فجسدت من خاللها  “ماستر  لوكولتر مجموعة  ابتكرت جيجر- 
الدأيم، ؤاضافت ٕاليها ساعة “ماستر ٔالتراثين توربيون مون” الجديدة في العام 2020. تجمع هذه الساعة الجديدة للمرة األولى 
في تاريخ الدار العريق بين اثنتين من التركيبات الساعاتية المعّقدة التي تحظى بٕاعجاب شديد، وهما ٔاطوار القمر والتوربيون، 
فضالً عن عرض التاريخ المحيطي )يقع على محيط الميناء( “القافز” الذي ينم عن بصمة جيجر- لوكولتر المميزة. وتعمل ساعة 

“ماستر ٔالتراثين توربيون مون” بالحركة الجديدة، كاليبر 983، ذات التعبٔية األوتوماتيكية. 

ــتــوربــيــون فـــي مطلع  ال ــكــر  ابــُت
القرن التاسع عشر لمقاومة ٔاثر 
موازين  على  السلبي  الجاذبية 
الدقة،  وتعزيز  الجيب  ساعات 
ولــكــنــه ٔاصـــبـــح طـــي الــنــســيــان 
اسُتبدلت  عندما  بعيد  حد  ٕالى 
اليد  بساعات  الجيب  ســاعــات 
في القرن العشرين. وفي ٕاطار 
تعزيز  ٕالـــى  المتواصل  السعي 
الـــوقـــت، خلصت  دقـــة قــيــاس 
ــعــام  ــي ال ــتــر فـ ــوكــول جــيــجــر- ل
حركة  ٓالــيــة  ابتكار  ٕالـــى   1946
كاليبر  ــي  وهـ تــوربــيــون،  ذات 
170 التي احتوت عليها ساعة 
إلجــراء  ُصممت  والــتــي  جيب 
تجارب في دقة قياس الوقت، 
بــٔاول   1948 ٕاذ فــازت في عــام 
ــن مــرصــد  جــــأيــــزة صـــــــادرة عــ
مسابقة  ٕاطــــار  فــي  نــوشــاتــيــل 
تجارب القرن، ثم تلتها العديد 
مــــن الــــجــــوأيــــز األخــــــــرى فــي 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
وعــنــدمــا كــانــت ســـاعـــات الــيــد 
المزودة بحركة توربيون نادرة 
ٔانتجت   ،1993 عــام  فــي  جــدا 
نماذجها،  ٔاول  لوكولتر  جيجر- 
وهــي ســاعــة “ريــفــيــرســو” التي 
تــعــمــل بــالــحــركــة كــالــيــبــر 828 
ٔابــحــاث  وفتحت  المستطيلة. 
ٔاخرى ٓافاًقا جديدة للتوربيون، 
ٔاول  اخـــتـــراع  ــى  ــ ٕالـ ٔادى  مــمــا 
ــيـــون حـــلـــزونـــي مــــزدوج  ــوربـ تـ
2004 في  ــعــام  ال الــمــحــور فــي 
جيروتوربيون  “ماستر  ساعة 

 .”1

ٔالتراثين  “ماستر  ساعة  تتميز 
توربيون مون” بقفص مصنوع 
 Le Grand Rose ذهـــب  مــن 
الذي ُطرح في هذا العام، وهي 
ــذهــب  ــن ال ــدة مـ ــديـ ســبــيــكــة جـ
الوردي تتم ّيز بلون ذي لمعان 
تبهت  وال  للنظر  الفتين  وعمق 
ــوقـــت.  ــرور الـ ــ ــة مــــع مــ ــســهــول ب
ويلتزم القفص برموز التصميم 
الكالسيكية واألنيقة لمجموعة 
ــن، فــصــقــل  ــ ــي ــ ــراث ــ ــت ــ ــر ٔال ــتـ ــاسـ مـ
ــالــكــامــل صــقــال المـــعـــا وزود  ب
ومشطوفة  مــمــدودة  بــعــروات 

الحواف وطوق رفيع. 
المعّقدة  الفلكية  الوظيفة  تقع 
ــعــلــوي  فــــي نـــصـــف الـــمـــيـــنـــاء ال
ــوار الـــقـــمـــر، كما  ــ ــ ــعـــرض ٔاطـ وتـ
األرضية  الكرة  ُتــرى في نصف 

الــشــمــالــي بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة 
تتجلى في سماء زرقاء كحلية 
مرصعة بالنجوم ُتشكل خلفية 
ــع، وتحيط  ــقــرص ذهــبــي المــ ل
عليها من جهة  ُثبَتت  به حلقة 
اليسار ٔاطوار القمر كما ُترى في 
نصف الكرة األرضية الجنوبي، 
وعلى اليمين عمر القمر، ويشار 
ٕالى كليهما بعقرب ذي نهايتين. 
ــزز االمــــــتــــــداد الـــطـــويـــل  ــ ــعـ ــ ويـ
هذه  المخرم  التوربيون  لجسر 
الخلفي  الوجه  على  الشفافية 
تستكمل  حــيــن  ــي  فـ لــلــســاعــة 
جــنــيــف”  دو  “كــــــوت  ــة  ــرفــ زخــ
النمط الشمسي للقطاعات على 
وتتميز  الرٔييسية.  الصفيحة 
األوتوماتيكية  التعبٔية  كتلة 
المصنوعة  )روتــــور(  المخرمة 

مـــن الـــذهـــب الـــــــوردي بــشــعــار 
وتوليفة   JL لوكولتر  جيجر- 
من األسطح المصقولة الالمعة 
ــيــة بــتــقــنــيــة الــنــفــث  ــب ــي ــحــب وال
ٓالية  رٔويـــة  وتتيح  الــمــيــكــروي 
ــــى جانب  ٕال الــحــركــة بــوضــوح 
الــلــمــســات الــرفــيــعــة اإلضــافــيــة، 
ــي الــــزرقــــاء  ــراغــ ــ ــب ــ ــا ال ــمـ ــيـ السـ
المتداخلة  ــر  الـــدوأيـ وزخــرفــة 
والجسور المشطوفة الحواف. 
ــة “مـــاســـتـــر  ــ ــاعـ ــ ــى سـ ــظــ ــحــ ــ وت
ٔالتراثين توربيون مون” بكفالة 
لمدة 8 سنوات على غرار جميع 
ٕالى  لوكولتر،  جيجر-  ساعات 
جــانــب شــهــادة اخــتــبــار “1000 
ــد ٔاكــثــر  ــذي يــعــد ٔاحــ ــ ســـاعـــة” ال
بــرامــج االخــتــبــار صــرامــة في 

صناعة الساعات.
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آمال المؤيد تهدي أطفال 
موظفي الشركة “الب توب”

جاسم حاجي



المغفور له 
بإذن هللا 

صاحب السمو 
الملكي األمير 

خليفة بن 
سلمان آل 

خليفة )طيب 
هللا ثراه(

بريشة الفنان 
محمود غريب 

األميركية  ”أبــل“  شركة  خفضت 
إلى   ”iPhone SE“ هــاتــف  سعر 
البيع  متاجر  خــال  مــن  النصف 

بالتجزئة ”وول مارت“.
 iPhone“ على  الحصول  ويمكن 
بدًل من  199 دولًرا  SE” مقابل 
 399 يبلغ  الـــذي  ســعــره األصــلــي 

سوق  في  الموجودة  الصغيرة  الهواتف  أفضل  من  لواحد   %  50 بخصم  دولًرا، 
الهواتف الذكية، وفق موقع ”تومز غايد“. 

 A13 Bionic مقاس 4.7 بوصة ويعمل بمعالج Retina بشاشة ”iPhone SE“ ويتميز
CPU مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل. 

وظهر “iPhone SE” في وقت سابق من هذا العام، ويتميز بأداء متوافق مع جهاز 
أنه يحتوي على كاميرا  الرغم من  “iPhone 11”، ويعطي دقة تصوير عالية على 

خلفية واحدة فقط.

“أبل” تخفض سعر “iPhone SE” بنسبة 50 %
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العماقة  نتفليكس  منصة  فــاجــأت 
ــبــث الــتــدفــقــي عــشــاق  فـــي مــجــال ال
الخريف،  فصل  في  الشطرنج  لعبة 
مع عرض السلسلة القصيرة “مناورة 
التي  غامبيت(  كوينز  )ذي  الملكة” 
تستعيد مسيرة فتاة معجزة سحرت 
بتصميمها المبتدئين ولعبي الخبرة 
على حد سواء. وتروي هذه السلسلة 
روايــة  مــن  المقتبسة  الواقعية  غير 
تيفيس  لــوالــتــر  الســـم  نفس  تحمل 
والــمــؤلــفــة من   ،1983 الــعــام  ُنــشــرت 
ــرة أحـــداثـــهـــا في  ــ ــدائ ــ 7 حــلــقــات وال
القرن  مــن  والستينات  الخمسينات 
لبيث  الصاروخي  الصعود  الماضي، 
كنتاكي  مــن  يتيمة  وهــي  هــارمــون، 
عالم  فــي  ــان  اإلدمـ عانت  األميركية 
األميركية  الممثلة  ولعبت  ــوري.  ذكـ
تايلور  آنــيــا  أرجنتينية  ــول  أصـ مــن 
التي خاضت  هــارمــون  دور  – جــوي 
من  جاذبية  أكثر  شطرنج  مــبــارزات 
الملكة”  “مناورة  و  الماكمة.  نــزالت 
وآلن  فــرانــك  ســكــوت  بتوقيع  عمل 
ســـكـــوت، ســــرق فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
بين  مــن  األضـــواء وأصــبــح  الماضي 

األكثر مشاهدة على المنصة.

هدية لعشاق 
لعبة الشطرنج 

على “نتفليكس”

نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى 

حضــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيسى آل خليفــــة  

 ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفـــــة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمـــــــو الشيـخ علــي بن خليفة آل خليفــــة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

وإلى سمـو الشيخ سلمـــــان بن خليفة آل خليفــــة 
 مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى سمو الشيخ خليفــــــــة بن علــي آل خليفــــة
محافظ المحافظة الجنوبية

وإلى سمو الشيخ عيـــــــسى بن علـــي آل خليفــــة
وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء

وإلي سمو الشيخ خالــــــــــد بن علــــي آل خليفــــة
وإلى معالي الشيخ راشــد بن خليفـــة آل خليفــــة

وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة

وإلى معالي الشيخ خليفـــة بن راشـــد آل خليفــــة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى معالي الشيخ محمــــد بن راشـــد آل خليفــــة
وكيل ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى معالي الشيخ عبداهلل بن راشــــد آل خليفــــة
السكرتير الشخصي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى، فقيد الوطن

صاحــــب السمـــو الملكي األمير خليفـــة بن سلمان آل خليفــــة
وإلى كافة أفراد العائلة المالكة الكريمة وجميع أبناء  شعب البحرين الوفي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه برحمته وواسع رضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجازيه 

خير الجزاء على كل ما قدمه من عمل مخلص وعطاء متواصل لوطنه وشعبه.

أبناء المرحوم ابراهيم بن علي بن عيسى الصباغ
خالد وغسان وهود ورنده وغاده وعموم عائلة الصباغ

إنا هلل وإنا إليه راجعون

في وداع القائد الحكيم خليفة بن سلمان
Û  لقــد وهــب هللا ســبحانه وتعالــى المغفــور لــه بإذنــه صاحــب الســمو الملكــي األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة )رحمه هللا( نعمــة الحكمة، ومنحه بعــد النظر وملكة 
الذيــن يتمتعــون  الملهميــن  القــادة  بالنــاس، وهــي خــواص  التواصــل والرتبــاط 
بالشــخصية الكاريزماتيــة المؤثــرة. فالحكمــة هــي التكامــل بيــن الفهــم العميــق 
والمعرفــة والخبــرة كمــا تقــول بعــض المصــادر، ومــن خصائــص الحكمــة الرحمــة 
وتقديــم المســاعدة والثقافــة والنفتاح واإلنصات، أما بعــد النظر فهو القدرة على 

رؤية ما يتعدى حدود الوضوح.
Û  ،لقــد اختزل المنســق المقيم ألنشــطة األمــم المتحدة في المملكة أمين الشــرقاوي

هاتيــن الخصلتيــن، الحكمة وبعــد النظر، إذ قال وهو يتحدث عــن مبادرة المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي 
أقرتهــا األمــم المتحــدة باعتماد الخامس من إبريل من كل عام يوًما دولًيا للضمير 
فهــو يقــول ’’تؤكــد القناعــات التــي خبرهــا ســموه وتمــرس عليهــا ســنوات عديــدة 
واختصرهــا فــي رؤيــة حكيمــة متزنــة حــول العاقة بين الســام والتنميــة وأن ل 

سبيل لتحقيق واحدة دون أخرى‘‘. انتهى.
Û  نعــم إنهــا الحكمــة وبعــد النظــر وقــد اختزلهما الشــرقاوي فــي عبارة واحــدة وهي

الرؤيــة الحكيمــة المتزنة لألمير الراحــل )رحمه هللا(، فالحكمة تمنح مالكها القدرة 
على توظيف خبراته وتجاربه وعلومه التي اكتسبها من خال معايشته الحياتية 

لها في إدارة شؤونه وشؤون من يعمل معه أو تحت إمرته.
Û  لقــد رحــل عنــا القائــد اإلنســان الحكيــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن

ســلمان آل خليفة )رحمه هللا(، رحل عنا بجســده وســتبقى معنا إنجازاته ومآثره، 
وســتظل البحرين في ذكراه بلد األمن واألمان والســام والرخاء، وستبقى رايتها 
خفاقة تحملها سواعد ملكها المفدى جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
هللا ورعاه، وولي عهده األمين نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
وأسكنه فسيح جناته،  بواسع رحمته ورضوانه  الغالي  البحرين  فقيد  تغمد هللا 

وألهمنا جمعًيا الصبر والسلوان إنه مجيب الدعاء رب العالمين.
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