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جعفر راشد مدرًبا لفريق الرفاع السالوي“أوريجين” يطلق “ريادي”مقتل مسؤول األمن الوقائي للحوثي10.7 مليون دينار أرباح شركات التأمين5 سنوات لخبير مرتٍش
صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم  «

المالية وغسل األموال أحمد 
القرشي بأن المحكمة الكبرى 
الجنائية األولى أصدرت أمس 

حكمها بإدانة خبير هندسي طلب 
رشوة بالسجن 5 سنوات وغرامة 

7000 دينار عما أُسند إليه.

حققت شركات التأمين البحرينية  «
المدرجة في بورصة البحرين 10.7 

مليون دينار أرباًحا صافية في 9 
األشهر األولى من العام الجاري، 

في الوقت الذي تركت فيه جائحة 
فيروس كورونا آثارا على بعض 

الشركات.

تتوالى خسائر الميليشيات الحوثية  «
في محافظة الجوف، فقد أعلن 

عن مقتل القيادي الحوثي زيد علي 
عامر المراني مسؤول األمن الوقائي 

للميليشيات و6 من مرافقيه، في 
المحافظة في مواجهات مع قوات 

الجيش اليمني.

أطلق مركز أوريجين للتدريب  «
برنامجه التدريبي “ريادي” 

المتخصص في صقل مهارات رواد 
األعمال لمساعدتهم على تحقيق 

أهدافهم والمضي في طريق النجاح، 
وبالتالي تأسيس مشاريعهم 
ومؤسساتهم الصغيرة لهم.

كشفت مصادر “البالد  «
سبورت” أن المدرب 

الوطني جعفر راشد، 
سيقود دفة الفريق 

األول لكرة السلة بنادي 
الرفاع للموسم الرياضي 
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 تستذكر صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان في مسيرتها

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  وصـــل 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة أمـــس إلـــى أبوظبي 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
المتحـــدة، للمشـــاركة فـــي قمـــة 

ثاثية تعقد اليوم.
المملكـــة  ملـــك  القمـــة  وتضـــم 
صاحـــب  الهاشـــمية  األردنيـــة 
الجالـــة الملـــك عبـــدهللا الثاني 
عهـــد  وولـــي  الحســـين،  ابـــن 
أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى 
بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
جالـــة الملك لدى وصوله أخوه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

جاللة الملك يصل اإلمارات للمشاركة في قمة ثالثية
ــي ــب ــوظ تــضــم الـــعـــاهـــل األردنـــــــي وولـــــي عــهــد أب

جاللة الملك لدى وصوله إلى أبوظبي وفي مقدمة مستقبليه سمو الشيخ محمد بن زايد

المنامة - بنا

نعـــت شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو( قائًدا حكيًمـــا تمكن بفضل قدراتـــه المميزة 
ونظرته الثاقبة من نقل مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة 
على مختلف األصعدة. وقالت الشـــركة إن صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
ا بتطوير شركة بابكو وقدم  بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا( أبدى اهتماًما خاصًّ

التوجيهات السديدة للشركة إلى أكثر من 60 عاًما.

“بابكو”: األمير الراحل دعم الشركة 60 عاًما 
ومّكن البحرينيين من تبوء المراكز القيادية

)04 و05(
)02(

المنامة - بنك “إلى”

جائـــزة  “إلـــى”  بنـــك  حصـــد 
مصرفيـــة  تجربـــة  “أفضـــل 
رقمية للعام” في حفل جوائز 
األوســـط  الشـــرق  “ســـيمِلس 
2020”، الـــذي أقيـــم فـــي 16 
نوفمبـــر 2020، علـــى هامش 

فعاليـــات مؤتمـــر ســـيمِلس الشـــرق األوســـط لعـــام 2020، إذ يجمـــع 
أنظمة الدفع، والخدمات المصرفية، والتقنية المالية اإلقليمية على 

مدار يومين في دبي.

“إلى” يفوز بجائرة “أفضل تجربة رقمية”

واشنطن - وكاالت

أفـــادت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
أمس أّن الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب الـــذي تنتهـــي واليته بعد 
شـــهرين ونّيف اســـتطلع األسبوع 
الماضي، آراء عدد من مستشاريه 
وكبار المســـؤولين بشـــأن إمكانية 
“التحّرك” في غضون أســـابيع ضّد 

موقع نووي إيراني.

ترامب يهم 
بضرب موقع 

نووي إيراني

)11(
)14(

الدموع والحزن يخيمان على جلسة النواب

خّيمـــت مشـــاعر الحـــزن واألســـى 
على جلسة مجلس النواب األولى 

بعـــد رحيـــل فقيـــد الوطـــن الكبيـــر 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب 
)10(هللا ثراه(.
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جاللة الملك يتلقى مزيدا من تعازي كبار المسؤولين
ــل ــر الراحـ ــمو األميـ ــرة لسـ ــة والمغفـ ــع الرحمـ ــى واسـ ــن المولـ ــوا مـ ابتهلـ

تلقى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مزيـــدا مـــن 
برقيـــات التعزية والمواســـاة مـــن عدد من 
كبـــار المســـؤولين بالمملكـــة، عّبـــروا فيهـــا 
عن أحـــر التعازي وصادق المواســـاة بوفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـائلين  هللا،  رحمـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان 
المولى عز وجل أن يتغمده بواســـع رحمته 

وأن يدخله فسيح جناته.
فقـــد تلقـــى جاللة الملـــك برقيـــات التعزية 

والمواساة من كل من:
اللـــواء الركـــن الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 

علي آل خليفة وكيل وزارة الدفاع

الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمـــن بـــن صباح 
عطية هللا آل خليفة

الشـــيخة هيفاء بنت ابراهيم بن محمد آل 
خليفة عضو المجلس األعلى للمرأة رئيسة 
بجامعـــة  الداخلـــي  والتصميـــم  العمـــارة 

البحرين
 ماجد جواد الجشي

الشيخ حمود بن جابر بن حمود آل خليفة
محمـــد عبدالغفـــار ســـفير مملكـــة البحرين 

لدى فرنسا
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة بـــن محمد بن 
ابراهيم آل خليفة وابناءه محمد وخليفة
الشيخ علي بن عيسى بن علي آل خليفة

الشـــيخ رشـــيد بن عيســـى بن عبـــدهللا بن 
حمد آل خليفة

أحمد مهدي الحداد عضو مجلس الشورى
 أحمد يوســـف الدمســـتاني عضـــو مجلس 

الشورى
الشـــيخ ســـلمان بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة 
الشيخ محمد بن أحمد بن علي آل خليفة
الشيخ محمد بن أحمد بن علي آل خليفة

الســـيد عبدالعزيـــز بـــن عبدهللا الجاســـم و 
ابنيه خالد وعصام

الشيخ عبدالرحمن بن راشد بن عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة 

سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي 
المصرف الخليجي التجاري 

رنـــا إبراهيـــم فقيهـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
الجهاز الوطني لإليرادات

 ندى حفاظ 
 ابتســـام محمد صالح الدالل عضو مجلس 
الشـــورى والرئيـــس التنفيـــذي لمستشـــفى 
الكندي التخصصي واعضاء مجلس إدارة 

المستشفى ومنتسبيها
 محمد يوسف الظاعن عضو بلدي العاشرة 

الشمالية المجلس البلدي الشمالي
عبـــدهللا جهاد الزيـــن المدير العـــام لمكتب 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  ممثـــل  ســـمو 

لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 

عبدهللا آل خليفة 
 فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى

ناصـــر بـــن محمـــد البلوشـــي ســـفير مملكة 
البحرين لدى الجمهورية اإليطالية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة إلى عاهل 
المملكـــة العربية الســـعودية خـــادم الحرمين 

الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وذلـــك بمناســـبة الذكـــرى السادســـة 
لتولـــي العاهل الســـعودي مقاليـــد الحكم في 

المملكة العربية السعودية.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة 
إلى أخيه سلطان عمان صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق، وذلك بمناسبة 
ذكـــرى العيـــد الوطنـــي لســـلطنة عمـــان، 
أعـــرب جاللتـــه فيهـــا عن أطيـــب تهانيه 
وتمنياتـــه لجاللة ســـلطان عمان بموفور 

الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان 
الشـــقيق المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار 
في ظل قيادة جاللته الحكيمة، مشـــيًدا 
جاللتـــه بعمـــق العالقـــات الطيبـــة التـــي 
الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن  تربـــط 
متمنًيـــا لهذه العالقات مزيـــًدا من النماء 

والتطور.

بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة برقية تهنئة إلى ملك المملكة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، بمناســـبة 
الذكـــرى السادســـة لتولـــي العاهل الســـعودي 

مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.  
كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفـــاع بالمملكة العربية الســـعودية صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة 
إلى ملك المملكـــة المغربية صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس؛ وذلك بمناسبة ذكرى 
اســـتقالل بـــالده. أعـــرب جاللتـــه فيهـــا عـــن 
أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لجاللتـــه بموفـــور 

الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية 
الشـــقيق المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار في 
ظل قيادة جاللته الحكيمة، مشـــيدا جاللته 
بعمـــق العالقات الطيبة التـــي تربط البلدين 
والشعبين الشقيقين، متمنًيا لهذه العالقات 

مزيدا من النماء والتطور.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة من رئيــــس 
جمهورية أرمينيا آرمين سركيسيان، 

تعازيـــه  خالـــص  عـــن  فيهـــا  أعـــرب 
ومواســـاته لجاللـــة الملـــك فـــي وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة برقية تعزية ومواســـاة 
مـــن مستشـــارة جمهوريـــة ألمانيا 
االتحادية انجيـــال ميركل، أعربت 

فيهـــا عن خالـــص تعازيها وصادق 
مواســـاتها لجاللة الملك في وفاة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 

)رحمه هللا(.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تعزية ومواســـاة من رئيس جمهورية 
قبرص نيكوس اناستاسيادس، أعرب 

فيهـــا عـــن خالـــص تعازيه ومواســـاته 
لجاللة الملك في وفاة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن ســـفير جمهورية فرنســـا 
لدى المملكة جيروم كوشـــار، أعرب فيها 

عـــن خالـــص تعازيـــه ومواســـاته لجاللة 
الملك فـــي وفاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 

هللا.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن رئيـــس 
جمهورية سيشـــل وافيل رامكاالوان، 

تعازيـــه  خالـــص  عـــن  فيهـــا  أعـــرب 
ومواســـاته لجاللـــة الملـــك فـــي وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقية تعزية ومواســـاة من مستشار 
صاحب الجاللة الملك ســـمو الشـــيخ 
خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة، 
أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه 

وصـــادق مواســـاته لجاللة الملك في 
وفاة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه 
هللا، سائالً المولى عز وجل أن يتغمد 
ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد 

ويسكنه فسيح جناته.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــة تعزية ومواســـاة مـــن صاحب 
الســـمو الملكي األمير تركـــي الفيصل 
بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب سموه 
فيهـــا عـــن خالـــص تعازيـــه وصـــادق 

مواســـاته لجاللـــة الملـــك فـــي وفـــاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائال 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع 

فسيح جناته.

تلقى ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقيـــة تعزية ومواســـاة من ولي 
عهـــد ســـلطنة برونـــاي دار الســـالم ســـمو 
األميـــر المهتدي باللـــه البلقية، أعرب فيها 
عـــن خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 

لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
الـــوزراء في وفاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، ســـائالً المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد 
الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه 

فسيح جناته.

بعـــث ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى ســـلطان عمان 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق، 
الوطنـــي  العيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك 
لســـلطنة عمـــان، أعـــرب ســـموه فيهـــا عـــن 
أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لجاللة ســـلطان 
عمان بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 
ســـلطنة عمان الشـــقيق المزيد مـــن التقدم 

واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة، 
مشـــيًدا ســـموه بعمـــق العالقـــات األخوية 
التي تربط البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
متمنًيـــا لهـــذه العالقـــات مزيًدا مـــن النماء 
والتطور.  كما بعث صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئة 
مماثلـــة إلـــى نائب رئيس الوزراء لشـــؤون 
مجلس الوزراء فهد بن محمود آل ســـعيد 

بهذه المناسبة الوطنية.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى 

رئيــــس جمهوريـــة التفيا إيجيلـــز لفيتس؛ 
وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعـــث ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى ملـــك المملكـــة 
الملـــك محمـــد  الجاللـــة  المغربيـــة صاحـــب 
الســـادس وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل 
بالده، أعرب ســـموه فيها عـــن أطيب تهانيه 
وتمنياته لجاللته بموفور الصحة والسعادة 
ولشـــعب المملكـــة المغربية الشـــقيق المزيد 
مـــن التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته 

الحكيمـــة، مشـــيًدا ســـموه بعمـــق العالقـــات 
البلديـــن والشـــعبين  التـــي تربـــط  األخويـــة 
الشـــقيقين، ومتمنًيـــا لهـــذه العالقـــات مزيًدا 

من النماء والتطور. 
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس الوزراء برقيتيـــن مماثلتين إلى ولي 
عهد المملكة المغربية صاحب السمو الملكي 
األمير موالي الحسن، وإلى رئيس الحكومة 

المغربية سعد الدين العثماني.

جاللة الملك يهنئ بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

جاللة الملك يهنئ عمان بذكرى العيد الوطني

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين

جاللة الملك يهنئ بذكرى استقالل المغرب

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيـس أرمينيا

جاللة الملك يتلقى تعزية مستشارة ألمانيا

جاللة الملك يتلقى مواساة السفير الفرنسيجاللة الملك يتلقى تعزية رئيس قبرص

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس سيشل

جاللة الملك يتلقى تعزية خالد بن محمد

جاللة الملك يتلقى تعزية تركي الفيصل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى تعزية ولي عهد بروناي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ سلطان عمان

جاللة الملك يهنئ التفيا بذكرى االستقالل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ المغرب
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وصل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس إلى أبوظبي 
بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة، للمشـــاركة في قمة ثالثيـــة تعقد اليوم، وتضم ملك 
المملكة األردنية الهاشـــمية صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســـين، وولي 

عهـــد أبوظبـــي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان. وكان في مقدمة مســـتقبلي جاللة 
الملـــك لـــدى وصولـــه أخـــوه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيـــان. وتأتي 

مشاركة جاللته في القمة الثالثية ، بدعوة من صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

ــد أبــوظــبــي ــه ــي وولــــي ع ــ ــ ــك األردن ــل ــم ــم ال ــض ت

جاللة الملك يصل اإلمارات للمشاركة في قمة ثالثية

جاللة الملك لدى وصوله إلى أبوظبي

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية والمواساة
تلقــى ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة، مزيًدا من برقيات التعزية والمواســاة من عدد من كبار المســؤولين بالمملكة، 
أعربــوا فيهــا عن أحــر التعازي وصادق المواســاة بوفاة صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة )رحمــه هللا(، داعيــن المولى عز وجل أن يتغمده بواســع 
رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناته. فقد تلقى صاحب الســمو الملكــي ولي العهد رئيس 

الوزراء برقيات التعزية والمواساة من كل من:

الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة وزير 
المتابعة بالديوان الملكي

اللـــواء الركن الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 
علي آل خليفة وكيل وزارة الدفاع

الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني لألمن السيبراني
الشيخ محمد بن أحمد بن علي آل خليفة

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى بن علـــي آل 
خليفة

الشيخ عبدالرحمن بن سلمان بن أحمد بن 
محمد بن عيســـى آل خليفة وأبناءه أحمد 

وسلمان وحسن وخالد

الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة

الشـــيخ ســـلمان بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدهللا آل خليفة

الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن بـــن صباح 
عطية هللا آل خليفة

الشيخ حمود بن جابر بن حمود آل خليفة
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة بـــن محمد بن 

إبراهيم آل خليفة
الشيخ علي بن عيسى بن علي آل خليفة

الشيخ سلمان بن حمد بن علي آل خليفة
الشـــيخ خليفـــة بـــن محمـــد بـــن صقـــر بـــن 
محمـــد آل خليفـــة وابنه محمـــد بن خليفة 

بن محمد بن صقر آل خليفة
ندى حفاظ

الشـــيخة هيفـــاء بنـــت إبراهيم بـــن محمد 
آل خليفـــة عضـــو المجلس األعلـــى للمرأة، 
رئيســـة قســـم العمارة والتصميم الداخلي 

بجامعة البحرين
النائـــب زينـــب عبداألميـــر عضـــو مجلـــس 

النواب
فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى
أحمد مهدي الحداد عضو مجلس الشورى
ابتســـام محمد صالح الدالل عضو مجلس 

الشورى
خالـــد إبراهيم حميـــدان الرئيس التنفيذي 

لمجلس التنمية االقتصادية
هدى نونو عضو سابق بمجلس الشورى

محمـــد عبد الغفار ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى فرنسا

ناصـــر بـــن محمـــد البلوشـــي ســـفير مملكة 
البحرين بالجمهورية اإليطالية

الوجيه محمد بن الشيخ إسحاق
ســـعيد أحمد عبدهللا حســـين عضو سابق 

بمجلس الشورى
عبد العزيز عبدهللا الجاســـم وأبناءه خالد 

وعصام.

المنامة - بنا

المصاب زاد من التفاف الشعب حول قيادته الستكمال ميراث سموه العظيم
تقـــدم رجـــل األعمال والنائب الســـابق 
حســـن بوخمـــاس بأحـــر التعـــازي إلى 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى  حمـــد 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى نائب 
رئيســـة الوزراء سمو الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، ومستشـــار رئيس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
المالكـــة  العائلـــة  آل خليفـــة ولجميـــع 
الكريمـــة، وشـــعب البحرين فـــي وفاة 
المغفـــور له بـــإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة.
وأكـــد أن عطـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان 
النهـــر  مثـــل  واإلنســـانية  للبحريـــن 

الجـــاري الذي ال يتوقف، وأن المصاب 
مـــن  زاد  قـــد  ســـموه  بوفـــاة  الجلـــل 
تالحم األغلبية الســـاحقة من الشـــعب 
الرشـــيدة،  قيادتـــه  حـــول  البحرينـــي 
وإصراره على استكمال ميراث سموه 
فـــي تعزيـــز الدولـــة وخدمـــة الشـــعب 
البحريني، من خالل مواقفه العظيمة 

طوال العقود الخمسة الماضية.
ونـــوه بوخمـــاس إلـــى أن المغفـــور لـــه 
بإذن ربه األميـــر خليفة كان قريًبا من 
المواطنين، وقدم الدروس للمسئولين 
واالســـتماع  شـــخصيا  لهـــم  بالنـــزول 
إليهـــم وتلبيـــة احتياجاتهـــم بمختلف 
فئاتهم، وتعزيز المكاســـب المعيشـــية 
والتنمويـــة لهـــم، كمـــا آمـــن ســـموه أن 
تكاتف القطاعات الحكومية والمدنية 
والخاصـــة يحقـــق الريـــادة والنهضـــة 

للوطـــن ويجعله قادًرا علـــى عبور أية 
أزمـــة فـــي إقليـــم جغرافـــي مضطرب 

بالتدخالت والحروب الطائفية.
وأضـــاف: أن ســـموه وجـــه الـــوزارات 
الحكوميـــة إلـــى التعـــاون مع الســـلطة 
التشريعية لتعزيز المكاسب المعيشية 
للمواطنيـــن وتعزيـــز العمـــل اإلنمائـــي، 
وتحقيـــق األمـــن المجتمعي الشـــامل، 
مشـــيًرا إلى أن ســـموه قـــد أطلق عدًدا 
مـــن الجوائز التي تســـهم فـــي التنمية 
للوطـــن  واالقتصاديـــة  اإلنســـانية 
التفـــوق  جائـــزة  مثـــل:  والمجتمـــع، 
التميـــز  1997وجائـــزة  الصناعـــي 
التعليمـــي 2003 وجائـــزة خليفـــة بـــن 

سلمان للطبيب البحريني 2020م.
وأشـــار بوخماس إلى أن بصمة سموه، 
السياســـية واالقتصادية واإلنســـانية، 

لـــم تقتصر علـــى بالده فقـــط باعتباره 
الحديثـــة  البحريـــن  نهضـــة  بانـــي 
ومحافًظـــا على أمنها لكي تبقى واحة 
لألمن والتعايش، بل قام أيًضا بتوطيد 
عالقـــات المملكـــة مـــع جميـــع الـــدول 
العالـــم ومختلـــف دول العالـــم، وأطلق 
مبادرات عالميـــة منها: جائزة صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة للتنمية المســـتدامة، وإقرار 
األمـــم المتحـــدة لمبادرة ســـموه األول 
بيـــوم الضميـــر العالمـــي الـــذي وافـــق 
وهـــي   ،2020 أبريـــل  مـــن  الخامـــس 
مبادرات تعكس رؤى المغفور له بإذن 
ربـــه لتعزيز التضامـــن العالمي في كل 
ما يخدم التنمية والسالم واالستقرار 
مظاهـــر  لجميـــع  والتصـــدي  واألمـــن 

العنف والتعصب والتفرقة والتمييز.

األمير خليفة بن سلمان: رحيل رجل الدولة ومؤسسها
Û  لربما تقف الكلمات وكل ما سطر وقيل عاجًزا عن اإليفاء بحق هذا الرجل

وعطائــه للمجتمــع البحريني. إذ يمّثل ســمو األمير خليفة بن ســلمان أحد 
أهم الشخصيات القيادية في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، إذ يبقى 
الراحل يمثل بحق مؤّســس للدولة الحديثة وُمشــّكل مســاراتها والشــاهد 
على كل تحوالتها المفصلّية منذ ســتينات القرن الماضي حتى اآلن. وقد 
ال أكــون مبالًغــا عندمــا أقــول إن كل التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعية 
التــي جــاءت علــى المجتمــع البحرينــي قــد مثلــت رؤاه وتطلعاتــه في أن 

يكون للبحرين مكانة رفيعة في هذا العالم.
Û  لقــد عــرف القائــد الراحــل النــاس كل النــاس يذهــب إليهــم حيــث هــم  

ويأتــون إليــه. لقــد عرف كل األســر البحرينية وتلك التــي قطنت البحرين 
وأصبحــت بفعــل الزمــن واالندمــاج جــزًءا مــن نســيج هــذا المجتمــع، لقــد 
عرفهــم بــكل مواقعهــم الطبقيــة واالثنيــة والدينيــة والقوميــة.. فقــد كان 
قريًبــا مــن عــرب البحريــن كما هــم عجمها. وكان يصل ســكانها من الســنة 
كما هم شــيعتها، ويســتمع لشــكواهم، ويلبي حاجاتهم ويحل مشــاكلهم... 
وأتقــن فــن التواصــل معهــم كمــا هو مــع كل قطاعــات المجتمــع البحريني 
األخــرى باختــالف أديانهم وأعراقهم. وعكس مجلس ســمو األمير خليفة 
األسبوعي طبيعة العالقة التي ربطته بالناس وارتبطوا به... وهو مجلس 

يمّثل هذا التنوع وهذه الخبرة بالناس والمجتمع..
Û  كمــا ويعــود إليــه الفضــل فــي نشــأة الطبقة الوســطى الجديــدة من خالل 

ســعيه الحثيــث علــى تعميــم الخدمــات االجتماعيــة كالتعليــم والصحــة 
واإلســكان... وغيرهــا لــكل النــاس فــي مناطقهــم المختلفة.. بــل وأحرزت 
البحريــن، بفعــل كــمِّ ونــوِع هــذه الخدمــات، علــى مــدى ســنوات، موقًعــا 
متقدًما في مؤشــر التنمية البشــرية على المســتوى العالمي والمركز األول 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا وحــرص ســموه علــى أن تتولــى هــذه الطبقــة 
قيــادة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخاص...لقد كان ســموه مؤمًنا بقدرة 
البحرينييــن كل البحرينييــن علــى العطاء والتميز فــي اإلدارة والمعرفة.. 
وأن هــذا الشــعب بفعــل مــا يمتلكــه من قــدرات وطموحات لهــو قادر على 
الولوج لمجتمع المستقبل في إمكانياته وقدراته المعرفيه والتكنولوجية 

والبشرية.
Û  وبفضــل رؤاه عرفــت البحريــن المشــاريع االقتصاديــة الكبيــرة كمشــروع 

ألبــا والحــوض الجــاف ومشــاريع الصناعــات البتروليــة والبتروكيمائية... 
وغيرها وهي مشــاريع وّفرت للبحرينيين فرًصا للعمل والترقي والصعود 

االجتماعي...
Û  لقد أكسبت الحياة والخبرات سمو األمير خليفة ُبعًدا في البصيره وفهًما 

عميًقــا بســلوك النــاس ومتطلبــات وآليــات عمــل الدولــة. فهــو وإن ربطتــه 
بالنــاس والمجتمــع نمــط مــن العالقــات اإلنســانية الطبيعيــة، فــإن إدارتــه 
للدولة قد تمّيزت بالصرامة واألخذ بأسباب القوة البشرية والمعرفية في 

جانب والتسامح وتجاوز العقبات في جانب آخر.
Û  ...وبرحيــل ســموه فإن البحرين ســوف تفتقــد لقائد فذ وسياســي حكيم 

إال أن مســيرة التطــور مســتمرة بقيــادة ملــك البــالد جاللة الملــك حمد بن 
عيســى قائــد المســيرة والدافــع نحــو التحــوالت السياســية واالقتصاديــة 
الكبيــرة التــي شــهدتها البحريــن خــالل العقديــن الماضييــن، ويدعــم هذه 
المســيرة الطمــوح الكبيــر فــي التنميــة والصعود االقتصادي مــن قبل ولي 
العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد... وأن البحرين بفضل القيادة التي أنعم هللا بها عليها، لهي موعودة 
بتطــورات اقتصاديــة واجتماعيــة مســتقبلية كبيــرة تنعكــس خيــًرا علــى 

المجتمع بكل أفراده وقطاعاته بشكل عام.

د. باقر النجار

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
مـــن  ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــة 
رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
االتصـــاالت الســـعودية صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بـــن خالـــد العبـــدهللا الفيصل آل 
ســـعود ، أعرب فيها عن خالص 

مواســـاته  وصـــادق  تعازيـــه 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس الـــوزراء 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.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى  تعزية محمد الفيصل

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقية تعزية ومواساة من رئيسة وزراء جمهورية فنلندا سانا مارين، أعربت فيها عن 
خالص تعازيها وصادق مواساتها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في 

وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تعزية رئيسة وزراء فنلندا

المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
مـــن  ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، أعرب فيهـــا عن خالص 
مواســـاته  وصـــادق  تعازيـــه 

لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس الـــوزراء في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
رحمـــه هللا ، ســـائالً المولـــى عـــز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تعزية تركي الفيصل

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة برقية تعزية ومواســـاة من رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ســـلوفاكيا ايغور 
ماتوفيتش، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته لصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس الوزراء في وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تعزية ماتوفيتش

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقية تعزية ومواســـاة من الشـــيخ حمد صباح األحمد الصباح، أعرب فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواســـاته لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس الوزراء في وفاة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، سائال المولى عز 

وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تعزية حمد الصباح

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

السفيــــر الخـــــوري ينعـى سمـــو األميــــــر الراحــــــل
نعى ســـفير دولة اإلمـــارات العربية 
المملكـــة  لـــدى  الســـابق  المتحـــدة 
عبدالرضا الخوري  صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، الذي انتقـــل إلى رحمة هللا 
تعالـــى بعد مســـيرة حافلـــة امتدت 
لســـبعة عقود مـــن الخيـــر والعطاء 

واإلنجازات.
وأشـــار إلـــى أن الكتابـــة عن ســـموه 
وأضـــاف  اليســـير،  باألمـــر  ليســـت 

قائـــال إن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
بـــن ســـلمان أفنـــى  األميـــر خليفـــة 
عمـــره فـــي خدمـــة الديـــن إخالًصا 
ـــا لبالده، ولـــه بصمات واضحة  وحبًّ
التاريـــخ، كمـــا كان رمـــًزا  يخلدهـــا 
للتنميـــة والتطوير، إذ دفع البحرين 
نحو آفاقه الطموحة وجعلها مركًزا 
للحق والعدل والسالم، ومن موقعه 
في حكومة البحرين أســـهم سموه 
في إرساء عالقة بالده مع مختلف 

دول العالم ولعب دورا أساسيا في 
نهضة المملكة وازدهارها.

ووصف األمير الراحل بروح الوطن 
األصيـــل  البحرينـــي  البيـــت  وروح 
وفرحـــة الوطن الذي يشـــهد له كل 

شبر على أرض البحرين الطيبة.
األميـــر  “ســـمو  أيًضـــا:  وأضـــاف 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة أحد 
ســـجل  الذيـــن  الحكمـــاء  القـــادة 
التاريخ وقفاتهم وحســـن تدبيرهم 

وحمايتهم للكيان الخليجي الواحد 
والمنجزات الحضارية والتنموية”.

األميـــر  ســـمو  حـــرص  إلـــى  ونـــوه 
الســـفراء  اســـتقبال  علـــى  الراحـــل 
الدبلوماســـية  البعثـــات  ورؤســـاء 
الخليجيـــة والعربية واألجنبية في 
مجلسه أســـبوعيا واستعراض أهم 
القضايا التنموية التي تهم المنطقة 

والعالم.

البالد - محرر الشؤون المحلية



سمو األمير خليفة بن سلمان نقل البحرين لمصاف الدول المتقدمة

تنعى شركة نفط البحرين )بابكو( قائًدا حكيًما تمكن بفضل قدراته المميزة ونظرته الثاقبة من نقل مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتطورة 
والمتقدمــة علــى مختلــف األصعــدة. لقــد كان المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة شــخصية 

استثنائية فذة، وذا فكر مستنير واضح الرؤية وقلبا مليئا بالعطف والمحبة الصادقة. 

وعلـــى الرغـــم مـــن مســـؤولياته الكبيـــرة 
وكونه رئيًســـا لحكومة البحرين ألكثر من 
50 عاًمـــا إال أنـــه كان أيًضـــا والـــًدا وقائًدا 
ألبنـــاء البحريـــن محًبا لهـــم وحريًصا على 
مســـاندتهم ومؤازرتهم في كافة األوقات 
أمـــام  مفتوًحـــا  مجلســـه  وكان  الصعبـــة. 
القاصـــي والدانـــي. ويعـــرف عـــن صاحب 
حـــرارة  هللا((  ))رحمـــه  الملكـــي  الســـمو 
اســـتقباله للنـــاس والترحيـــب بهـــم علـــى 

اختالف مستوياتهم ومناصبهم.
لقـــد قدم المغفور له بإذن هللا تعالى دعًما 
منقطـــع النظيـــر لشـــركة بابكـــو إدراًكا من 
ســـموه ألهمية الصناعة النفطية والفوائد 
الكبيـــرة التي ســـتجنيها مملكـــة البحرين 
من االســـتثمار في هذا المجال. وعلى إثر 
ذلك حققت بابكو خـــالل العقود الماضية 

العديد من اإلنجازات البارزة والمهمة.
ومـــن أوائـــل فعاليـــات بابكـــو التي شـــارك 
فيهـــا صاحب الســـمو الملكـــي )رحمه هللا( 
نظمتـــه  الـــذي  االســـتقبال  حفـــل  كانـــت 
الشـــركة العـــام 1954 علـــى شـــرف األمير 
)الملـــك حالًيـــا( ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود في نـــادي بابكو بحضـــور المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الشيخ 
ســـلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين 
آنـــذاك. وعلى الرغم من أنه كان شـــاًبا في 
مقتبـــل العمـــر ال يتجـــاوز 19 عاًمـــا، إال أن 
هـــذا الحـــدث المهم مهـــد الطريـــق لرعاية 

سموه الدائمة والمتواصلة لشركة بابكو.
وفـــي أوائل فترة الســـتينات، قام صاحب 
الســـمو الملكـــي )رحمـــه هللا( بافتتاح أحد 
البرامـــج التدريبيـــة فـــي مركـــز التدريـــب 
المهنـــي التابع لبابكو فـــي مدينة العوالي. 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  ســـموه  قـــدم  كمـــا 
الخاصـــة بالســـالمة فـــي عوالـــي وكان له 
عالقـــات عمل وثيقة مع كبار المســـؤولين 

في شركة بابكو ومسؤوليها.
وفـــي العام 1966، تفضل صاحب الســـمو 
الملكـــي )رحمـــه هللا( مـــع وزيـــر البتـــرول 
والثـــروة المعدنيـــة الســـعودي أحمد زكي 
اليمانـــي، بافتتـــاح حقـــل النفـــط البحـــري 
المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية في أبو سعفة.

وكان صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة )رحمـــه هللا( ضيف 
الشرف في االحتفال الذي أقامته الشركة 
العام 1990 بمناســـبة مـــرور 60 عاًما على 
تأسيســـها. كما حضر ســـموه العـــام 1992 
مع أميـــر البحرين آنذاك المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى صاحب الســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة حفـــل افتتـــاح دار 
النفـــط والذي يقـــع بجـــوار أول بئر نفطي 

في الصخير.
وأثنـــاء العهد الزاهر لملك مملكة البحرين 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، واصل صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رعايته الكريمة لمشـــاريع بابكو وبرامجها 

التطويرية، إذ تفضل )رحمه هللا( مع ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، فـــي العام 2000 بافتتاح 
مشـــروع مـــزج المنتجـــات النفطية داخل 
األنابيـــب واإلعـــالن عـــن طـــرح الغازولين 
األســـواق  فـــي  الرصـــاص  مـــن  الخالـــي 
المحلية. كما تشـــرفت بابكـــو العام 2007 
باســـتقبال ســـموه الفتتـــاح مجمـــع إنتاج 
 )LSDP( الكبريـــت  منخفـــض  الديـــزل 
واالحتفـــال بالذكرى 75 الكتشـــاف النفط 
فـــي البحرين. وفـــي العـــام 2011، تفضل 
سموه )رحمه هللا( بافتتاح مشروع زيوت 
ســـموه  حضـــر  كمـــا   .)LBOP( التشـــحيم 
في نوفمبـــر 2018 االحتفـــال الكبير الذي 

أقامتـــه شـــركة بابكـــو بمناســـبة تدشـــين 
البحريـــن  بيـــن  الجديـــد  األنابيـــب  خـــط 
والســـعودية. وفـــي مـــارس 2019، وأثناء 
االحتفـــال بمـــرور 90 عاًمـــا على تأســـيس 
الشـــركة، تفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
وبحضـــور صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بوضع حجر 
األســـاس إيذاًنـــا ببـــدء مشـــروع تحديث 
مصفاة بابكو وهو المشروع االستراتيجي 

األكبر واألضخم في تاريخ الشركة.
لقـــد أبدى صاحب الســـمو الملكـــي )رحمه 
هللا( اهتماًمـــا خاًصا بتطوير شـــركة بابكو 
وقدم التوجيهات الســـديدة للشركة ألكثر 
مـــن 60 عاًما. وحرص ســـموه )رحمه هللا( 

على منح المواطنين البحرينيين الفرصة 
الكاملـــة للتطـــور وتبـــوء أعلـــى المناصب 
لمســـاهمات  تقديـــره  مـــع  الوظيفيـــة 
الموظفيـــن المغتربين الذين ســـاهموا في 

بناء الشركة.
وبفضـــل الـــدور الكبيـــر لصاحـــب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، أصبحت البحريـــن اليوم مجتمًعا 
ُيعَرف بالتســـامح والتنـــوع ومكاًنا أفضل 

للعمل والعيش.
رحـــم هللا فقيـــد الوطـــن صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
واســـكنه فســـيح جناتـــه وألهمنـــا جميًعـــا 

الصبر والسلوان.
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“بابكـــو”: ســـموه دعـــم الشـــركة 60 عاًمـــا ومّكـــن البحرينييـــن مـــن تبـــوأ المراكـــز القياديـــة

 تستذكر صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان في مسيرتها



أدارة جمعيـــة  مجلـــس  رئيـــس  نعـــى 
البحرين لرعاية الوالدين أحمد محمد 
البنا، واعضاء مجلس أدارة الجمعية، 
والمنتسبون للجمعية، المصاب الجلل 
برحيل فقيد البحرين، صاحب السمو 
الملكـــي االميـــر خليفة ين ســـلمان آل 
خليفـــة )طيب هللا ثـــراه(، مؤكدين أن 
مآثـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة وســـيرته 
العطـــرة وجهـــوده ونهجـــه فـــي دعـــم 
كل الحـــراك المجتمعـــي البحريني في 
والدولـــي،  واالنســـاني  الخيـــر  العمـــل 
ســـتبقى راســـخة ومدونة في ســـجل 
كأميـــر  واالنســـانية جمعـــاء  التاريـــخ 
لإلنسانية والخير والعطاء باني نهضة 
نهضتهـــا  وقائـــد  الحديثـــة  البحريـــن 

وعزتها وتطورها.

الحدث الجلل

وقـــال البنـــا فـــي تصريحـــات خاصة لـ 
“البالد”: منـــذ اللحظات األولى إلعالن 
النبـــأ الصـــادم برحيـــل الفقيـــد الكبيـــر 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان آل خليفة ألجمتنـــي الصدمة، 
فبكيـــت وحاولت أن أحبـــس دموعي 
وأتماســـك نفســـي ولكن الدمع غلبني، 
ووقفت حزين الخاطر كســـير الجناح 
أمام هـــذا الحدث الجلل، ماذا عســـاي 
أن أقـــول وأن أعبـــر عـــن الحـــزن الذي 
اختلجنـــي، مثـــل األميـــر خليفـــة بـــن 
دمعـــي  أداري  أن  يمكـــن  ال  ســـلمان 
وحزنـــي وانكســـار نفســـي عليـــه، فمـــا 
حققـــه الراحـــل العزيز من شـــموخ في 
االنســـان البحرينـــي وفـــي المعانـــي و 
المبانـــي وفي االنجـــازات التي طالت 
وغطت كل شيء، كان رجل البحرين 
ووهـــب  ضحـــى  الـــذي  البـــار  وابنهـــا 
نفســـه لهـــا، وكان رجـــل العالـــم، الـــذي 
قـــدم االنســـانية مـــا لـــم يقدمـــه غيره 
حتـــى نـــادت منظمـــة األمـــم المتحدة 
كشـــخصية قياديـــة ومؤثـــرة وكرمته 
في أكثر من مناســـبة وعلـــى أكثر من 

صعيد.

كان وطنا للجميع

واشـــار رئيس جمعية البحرين لرعاية 
الوالدين إلى أن الراحل الفقيد خليفة 
بن سلمان لم يكن مجرد رئيس وزراء 
لمملكـــة البحرين، بل كان وطنا بحاله، 
يتسع للجميع، تشع منه أنوار الحكمة، 
وقيـــم  معانـــي  كل  فيـــه  وتتجســـد 
الخير واالنســـانية والنهضـــة والتفوق 
مـــن مملكـــة  علـــى اآلخريـــن، فجعـــل 
البحريـــن نموذجـــا رائـــدا فـــي الكثيـــر 
مـــن المجاالت، ومنها العمل االنســـاني 
والتطوعي والخيري، فأصبحت مثاال 
يحتـــذي بـــه دول الخليـــج والمنطقـــة 
والعالـــم ينهل منه االخرين قيم الخير 
والحق والعطـــاء والمعرفة والتعاون، 
ولم ينس الفقيد وهو يواصل مســـيرة 
البنـــاء وصنع معنى للقيادة الحقة، أن 
يخلـــق من أبنائه وأحفاده قادة ورواد 
ليخدمـــوا البحريـــن الغاليـــة ويكملـــوا 

مسيرته العطرة، فسموه كان يشركهم 
فـــي عمله وســـعيه الكريـــم في خدمة 
المواطن فتشربوا جمعيا حفظهم هللا 

بإنسانيته المتجلية في كل أعماله.
وأضـــاف: لنـــا في الفقيـــد الراحل خير 
خلـــف فـــي خيـــر ســـلف نجلـــه الكريم 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
وأشـــقائه وأحفاده كفاءات ومشـــاعل 
خير وعطاء لهـــا وزنها في العديد من 
المجاالت الهامة واالستراتيجية، فإن 
إرث الفقيـــد الغالـــي بيننـــا اليوم يمثل 
جزءا غاليا وعزيزا من روحه، فنراهم 
وســـط الناس في أفراحهم وأتراحهم 
و كما علمهم الفقيد الغالي يشـــاركون 
البحريـــن كل شـــيء، متابعيـــن  أهـــل 
ومســـتجيبين  حاجاتهـــم  للمواطنيـــن 
علـــى  عملهـــم  يواصلـــون  لطلباتهـــم، 
أتـــم وجـــه يـــؤدون مســـؤولياتهم في 

مراكزهـــم بكل كفـــاءة وحنكة وخبرة 
ورثوها عن الفقيد تغمده هللا برحمته.

االلتصاق بالمواطنين

ويشـــير البنـــا “عندمـــا نتحدث عـــن مآثر 
فقيدنـــا العزيـــز خليفـــة بـــن ســـلمان في 
وخدمتهـــم  بالمواطنيـــن  االلتصـــاق 
مـــن أجـــل البحريـــن نتذكـــر بـــكل الفخر 
واالعتـــزاز مـــا قالـــه في هذا الصـــدد: “ال 
شيء يمنحني السعادة قدر التقاء أهلي 
من أبناء هذا الوطن أســـتمع إليهم والى 
آرائهم وأفكارهم، وأتعرف على وجهات 
نظرهـــم في كل القضايـــا والموضوعات 
المثارة، ورغم أنه تصلني تقارير متابعة 
دورية من كل المسؤولين فإنني أحرص 
دائمـــا علـــى اللقـــاء الشـــخصي المباشـــر 
للتعـــرف  طيبـــة  فرصـــة  يكـــون  الـــذي 

مباشرة على كل اآلراء”.

بث روح العطاء

ويضيف البنا “وفي سياق الحديث عن 
دور ســـمو الفقيـــد في بـــث روح العطاء 
والعمل االنســـاني الخيـــري، كان فقيدنا 
الراحـــل يؤكـــد، “أن العمـــل الخيري قبل 
مـــن  أصيـــال  وجـــزء  ثقافـــة  يكـــون  أن 
عاداتنـــا وتقاليدنا فهو أحـــد المنطلقات 
لديننـــا اإلســـالمي الحنيـــف والعمـــل به 
يكون واجبا دينيا وأخالقيا ومجتمعًيا، 
مؤسســـات  أن  علـــى  ســـموه  مشـــددا 
المجتمع لها كل الدعم واالسناد في كل 
عمل يســـتهدف خيـــر المجتمع ونهضته 
وتقدمـــه وإشـــاعة أجـــواء المحبـــة بين 
الجميـــع بفضـــل ما يشـــيعه عمـــل الخير 
مـــن أجـــواء طيبة فـــي المجتمعات وما 
ينعكس إيجابيا على العالقة بين أفراد 

المجتمع”.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

“عندمـــا  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن 
نتحدث عن مآثر وصفات فقيدنا العزيز 
األميـــر خليفة بن ســـلمان في االلتصاق 
بالمواطنين وخدمتهم من أجل البحرين 
نتذكـــر بكل الفخر واالعتزاز ما قاله في 
هذا الصدد: “ال شـــيء يمنحني السعادة 
قـــدر التقاء أهلي من أبنـــاء هذا الوطن 
أســـتمع إليهم والـــى آرائهـــم وأفكارهم، 
وأتعـــرف على وجهـــات نظرهم في كل 
القضايـــا والموضوعات المثـــارة، ورغم 
أنه تصلني تقارير متابعة دورية من كل 
المســـؤولين فإننـــي أحـــرص دائما على 
اللقاء الشـــخصي المباشـــر الـــذي يكون 
فرصـــة طيبة للتعرف مباشـــرة على كل 

اآلراء. االرتقاء باإلنسان البحريني”.

مدرسة اإلنسانية

ويختتـــم رئيس مجلـــس ادارة جمعية 

محمـــد  الوالديـــن،  لرعايـــة  البحريـــن 
البنا، حديثه بالقول: “ال شـــك أن ســـمو 
الفقيـــد الراحل وضـــع بصماته الكريمة 
فـــي كل مجـــال علـــى أرض البحريـــن، 
ويبقـــى العمل االنســـاني في المجاالت 
العناويـــن  وأبـــرز  أكثـــر  هـــو  الخيريـــة 
الفقيـــد،  ســـمو  مســـيرة  فـــي  الكبيـــرة 
وتشهد الصناديق والجمعيات الخيرية 
بـــكل مجـــاالت عملهـــا ومنهـــا جمعيتنا 
تحظى بحرصه الشـــديد على االرتقاء 
باالنسان البحريني، ولم تنشر مناشدة 
للمســـاعدة او حل مشكلة في إال وكان 
ســـموه حاضرا، يغمرنا باهتمام ســـموه 
الشخصي ومتابعته، لنحظى بدعم من 
أبنائـــه وأحفاده وعائلتـــه الكريمة التي 
كانت دوما يدا بيضاء للخير والعطاء، 
االول  المعلـــم  مدرســـة  فـــي  تعلمـــوا 
لإلنســـانية والخيـــر والعطـــاء، الراحـــل 

األمير خليفة، فقيد البحرين واألمة.

لم يكـــن مجـــرد رئيـــس وزراء بـــل وطــن للجميــــع

ـــانية ـــخ واإلنس ــجل التاري ــي سـ ــخة فـ ـــتبقى راسـ ــرة س ــره العطـ ـــا لــــ “ ^ “: مآثـ البن
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عبداهلل بن حويل

لم ترحل هامة البحرين، ولم نخسر 
فـــي ظـــل وجـــود قيادتنـــا  أميرنـــا 
عاهـــل  رأســـهم  وعلـــى  الحكيمـــة 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى ال خليفة وولـــي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد ال 
خليفة. نعم، لقد فقدنا نحن شـــعب 
البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رحمـــه هللا، لقـــد أحســـن والدنا إلى 
البحرين وشعبها في حياته وليس 
بغريب على سموه هذا الحب الذي 
ورثـــه من أبيه وأجـــداده ال خليفة 
الكـــرام للبحريـــن وشـــعبها فأحبوه 
وسوف تبقى مسيرته الخالدة في 
ذاكـــرة شـــعب البحريـــن إلـــى األبد، 

الحـــب  مســـيرة  تســـتمر  وســـوف 
والعطـــاء للبحرين وشـــعبها بقيادة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد ال خليفـــة فهـــو خيـــر خلـــف 

لخير سلف.

خليفة البار لم يرحل بعد

مارشال: إنجازات الراحل قلدته أعلى المراتب الدولية

المعزون في بانكوك: حقق نهضة عالمية للبحرين

شيخ دواسر الدمام: رمز وطني لكل بحريني وسعودي

زارت نائب رئيس قسم المراسم بوزارة 
مارشـــال،  كاريـــن  األلمانيـــة  الخارجيـــة 
ســـفارة مملكـــة البحرين لـــدى جمهورية 
ألمانيا االتحاديـــة، وذلك لتقديم واجب 
العـــزاء نيابة عـــن المستشـــارة األلمانية 
أنجيـــال ميـــركل، فـــي وفـــاة المغفـــور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
رحمـــه هللا. وقـــد أعربـــت مارشـــال عـــن 
للعائلـــة  والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
المالكة الكريمة وشـــعب مملكة البحرين 
مشـــيدة  الجلـــل،  المصـــاب  هـــذا  فـــي 

بإنجازات صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه هللا، 
النبيلـــة والمشـــرفة والتـــي قّلدتـــه نيـــل 
أعلى المراتب داخلًيا وخارجًيا، مشـــرًفا 
بمســـاعيه الجليلة اســـم مملكة البحرين 

بين كافـــة دول العالم. من جهته، أعرب 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية، عبـــدهللا عبداللطيف، 
عن خالص شـــكره وتقديره للمستشـــارة 
أنجيال ميركل، ولكارين مارشال لتقديم 

واجـــب العـــزاء، داعًيا هللا عـــز وجل أن 
يتغمد الفقيد الكبير بواســـع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته، مستذكًرا ما تركه 
الفقيد الكبير من إرث وســـجل تاريخي 
من اإلنجازات التنموية في سبيل نهضة 
والبصمـــات  البحريـــن  مملكـــة  وتنميـــة 
الالمعة على جميع المستويات المحلية 
ســـتظل  والتـــي  والدوليـــة  واإلقليميـــة 
مملكـــة  ووجـــدان  ذاكـــرة  فـــي  خالـــدة 
البحريـــن واألمـــة العربية واإلســـالمية، 
منوًها بـــأن مملكة البحرين فقدت قائًدا 
ملهًمـــا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته 

والعالم بأسره.

اســـتقبل سفير مملكة البحرين لدى مملكة 
تايلنـــد أحمـــد الهاجـــري، المعّزيـــن بوفـــاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
مملكـــة  وزراء  رئيـــس  تقدمهـــم  والذيـــن 
تايلند الجنرال برايوت شان أوشا، ونائب 
دون  الخارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس 
براميـــوادي، ورئيـــس البرلمـــان التايلنـــدي 
الـــوزراء  ليكبـــاي، ورئيـــس  ليـــك  شـــيوان 
ورئيـــس  فيجاجيفـــا،  ابيســـيت  الســـابق 
الـــوزراء الســـابق سومشـــاي ونجســـاوات، 
ونائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة 
الســـابق ســـوراكيارت ســـاتيراتاي، ووزيـــر 
الطاقة ووزير التجارة الســـابق ســـنتيرات 

إلـــى عـــدد مـــن  ســـونتيجيراونغ، إضافـــة 
كبار المســـؤولين والسياســـيين في مملكة 
تايلند. واســـتذكر المعـــّزون مناقب الفقيد 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الراحـــل 

خليفـــة ودوره الرائـــد والفاعـــل في نهضة 
مملكة البحرين على المســـتويين الداخلي 
توطيـــد  فـــي  وإســـهاماته  والخارجـــي 
العالقـــات القويـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 

ومملكـــة تايلنـــد الصديقـــة، معربيـــن عـــن 
خالـــص العـــزاء وصـــادق المواســـاة بوفاة 
الفقيد إلى حضـــرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، ملـــك مملكة 
البحريـــن المفدى، حفظه هللا ورعاه، وإلى 
األسرة الحاكمة وكافة الشعب البحريني.

كمـــا توافـــد إلـــى ســـفارة مملكـــة البحرين 
أيـــام،  ثالثـــة  مـــدى  علـــى  بانكـــوك  فـــي 
الســـفراء ورؤســـاء البعثات الدبلوماسية، 
ومكتـــب  الحكوميـــة  للهيئـــات  وممثلـــون 
شـــيخ اإلســـالم، ورمـــوز المجتمـــع ودوائر 
األعمـــال، والجامعـــات والجمعيـــات ومـــن 
عامـــة الشـــعب التايلنـــدي؛ لتقديـــم العزاء 
والمواســـاة وتدوين رثائهم بوفـــاة الفقيد 

في سجل التعازي المفتوح بالسفارة.

رفـــع شـــيخ قبيلـــة الدواســـر فـــي الدمـــام 
الشـــيخ  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
عبدالرحمـــن بـــن أحمد الدوســـري، خالص 
التعـــازي وعظيـــم المواســـاة، إلـــى عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفة وإلى األســـرة المالكـــة الكريمة، 
وإلى شعب مملكة البحرين الوفي، بوفاة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة رحمه هللا.
الحـــزن  بالـــغ  عـــن  الدوســـري  وأعـــرب   
واألســـى، لرحيل قائد عظيم ورمز وطني 
كريـــم لـــكل بحريني وســـعودي، وســـيظل 
خالـــدا فـــي وجـــدان الجميع، بعد مســـيرة 

عطـــرة، حافلة بالخيـــر والعطـــاء، والعمل 
الملـــك  لخدمـــة  حياتـــه  كـــرس  والنمـــاء، 
المفـــدى، ومملكـــة البحريـــن وشـــعبها، كما 
وراســـخة  ثابتـــة  مواقـــف  صاحـــب  كان 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتعزيز 
العالقـــات األخويـــة والتاريخيـــة الرفيعة 
الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
وحاضـــرا دومـــا فـــي مختلـــف المشـــاريع 

التنموية الشاملة.

وأشـــار الدوســـري الـــى أن األميـــر الراحل 
لـــه مكانـــة خاصـــة ورفيعـــة عنـــد القيـــادة 
التكريـــم  ونـــال  الحكيمـــة،  الســـعودية 
الشـــكر  اســـتحق  كمـــا  منهـــا،  والتقديـــر 
واالمتنان لدوره البارز واسهاماته الكبيرة 
في العالقات الوثيقـــة مع المملكة العربية 
السعودية، وما تتميز به من أواصر المحبة 
واألخـــوة، بفضـــل العالقـــات المتميزة بين 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفـــة وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 وأضاف أن الشعب البحريني والسعودي 
معا، سيظل يستذكر بكل الفخر واالعتزاز 
إســـهامات فقيد الوطن الراحـــل، في بناء 
مملكة البحريـــن ونهضتها، والحفاظ على 
أمنها واستقرارها، وفي تطورها وتقدمها 
تعزيـــز  فـــي  البـــارز  ودوره  وازدهارهـــا، 
مسيرة التعاون الخليجي، والعمل العربي 

المشـــترك، ودعم قضايا األمتيـــن العربية 
الحضاريـــة،  ومبادراتـــه  واإلســـالمية، 

اإلنسانية والدولية، للعالم أجمع.
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المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  أعـــرب 
عـــن  )الموئـــل(  البشـــرية  للمســـتوطنات 
خالـــص تعازيـــه إلـــى حكومـــة وشـــعب 
البحريـــن في وفـــاة المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا.

 وأكـــد البرنامج في رســـالة بعث بها الي 
البعثـــة الدائمـــة لمملكـــة البحريـــن لـــدى 

البرنامـــج أنه ســـيظل يســـتذكر باعتزاز 
التعـــاون مـــع حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
والـــذي ارتكـــز علـــى توجيهـــات صاحب 
بـــن ســـلمان آل  الســـمو األميـــر خليفـــة 
خليفـــة، رحمه هللا، والتي أســـهمت في 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
وتطويـــر السياســـة الوطنيـــة لإلســـكان 
وتنفيـــذ العديـــد مـــن مبـــادرات التنميـــة 

الحضرية مع مملكة البحرين.

الياســـري،  لـــؤي  النجـــف  محافـــظ  زار 
القنصليـــة العامـــة لمملكـــة البحرين في 
النجف، وذلك لتقديم واجب العزاء في 
وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة )رحمه هللا(.
ورفـــع محافـــظ النجف خالـــص التعازي 
والمواســـاة إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة،  وإلى ولـــي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، واألســـرة المالكـــة 
الكريمـــة، وإلى شـــعب مملكـــة البحرين 
في هـــذا المصاب الجلـــل، داعًيا هللا عز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد الراحل بواســـع 

رحمته.
من جانبه، أعرب القائم  بأعمال  القنصل 
العام لمملكة البحرين في النجف محمد 
ســـلمان، عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره 
للمحافـــظ على تعازيـــه الصادقة، راجًيا 
مـــن هللا تعالى أن يتغمـــد األمير الراحل 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

“الموئل”: إسهامات الفقيد التنموية خالدة

محافظ النجف يقدم التعازي في وفاة سمو األمير خليفة

سفارة البحرين في مسقط تتقبل التعازي
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  اســـتقبل 
لـــدى ســـلطنة ُعمـــان جمعـــة الكعبي، 
الفريـــق  الســـلطاني  المكتـــب  وزيـــر 
وعـــدًدا  النعمانـــي،  ســـلطان  أول 
العـــرب  والســـفراء  الـــوزراء  مـــن 
واألجانـــب المعتمديـــن لدى ســـلطنة 
والعوائـــل  القبائـــل  وأبنـــاء  ُعمـــان، 
العمانية وبعض المســـؤولين ورجال 
األعمـــال والصحفييـــن والمواطنين 
العربيـــة؛  والجاليـــات  البحرينييـــن 

وذلـــك لتقديـــم واجـــب العـــزاء فـــي 
وفـــاة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه 

خالـــص  عـــن  أعربـــوا  والذيـــن  هللا، 
التعازي والمواســـاة لعائلة آل خليفة 
البحريـــن،  مملكـــة  وشـــعب  الكـــرام 

داعيـــن المولـــى عز وجـــل أن يتغمد 
ويســـكنه  رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد 

فسيح جناته.
مـــن جانبه، أعـــرب الكعبي عـــن بالغ 
شكره وتقديره لكافة المعزين سواء 
بالحضور أو االتصال على مشاعرهم 
التـــي  الطيبـــة والصادقـــة  األخويـــة 
تعكس العالقـــات األخوية الوطيدة 
القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة 
ُعمان الشـــقيقة، داعًيا هللا تعالى أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

المنامة - وزارة الخارجية

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  قامـــت 
ماليزيا بفتح ســـجلٍّ للتعـــازي في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رئيـــس الوزراء 
الســـفارة  مقـــر  فـــي  وذلـــك  الراحـــل، 
بالعاصمـــة كوااللمبـــور، حيـــث أشـــارت 
الســـفارة فـــي بيان صـــادر عنهـــا إلى أن 
الثالثـــاء،  أمـــس  بـــدأ  التعـــازي  ســـجل 
وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 

19 نوفمبر 2020م.
 واســـتقبلت الســـفارة، أمـــس، مبعـــوث 
مـــن وزارة الخارجيـــة الماليزيـــة، ووفد 
مـــن وزارة الزراعة، إضافة إلى عدد من 
السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
فـــي  المعتمديـــن  واألجانـــب  العـــرب 

المنظمـــات  ممثلـــي  وبعـــض  ماليزيـــا، 
والجامعـــات في ماليزيـــا، وذلك لتقديم 
واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن 
هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا.
 وعّبـــرت القائـــم بأعمال ســـفارة مملكة 
البحرين في ماليزيـــا مرام الصالح، عن 

حزنها العميق في وفاة ورحيل صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، داعيـــة المولى عـــّز وجّل أن 
يتغّمـــد الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه ويلهـــم العائلـــة المالكـــة 
الكريمـــة وكافة شـــعب مملكـــة البحرين 

الصبر والسلوان.

سفارة البحرين في كوااللمبور تفتح سجلًّ للتعازي
المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  زار 
الياباني ايشـــيرو واشـــيو، ســـفارة مملكة 
لتقديـــم  وذلـــك  طوكيـــو،  فـــي  البحريـــن 
وفـــاة  فـــي  والمواســـاة  العـــزاء  واجـــب 
صاحـــب  تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، رئيس الـــوزراء الراحل، طيب 

هللا ثراه.
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  واشـــيو  وأعـــرب 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  ومواســـاته 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة، وألفـــراد األســـرة المالكـــة الكرام 
والشـــعب البحريني بهذا المصاب الجلل، 
مســـتذكًرا اإلســـهامات الجليلـــة لصاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 

آل خليفـــة، رحمـــه هللا، لتطويـــر وتعزيـــز 
عالقـــات الصداقة والتعـــاون الثنائية بين 
الصديقيـــن، مؤكـــًدا  البلديـــن والشـــعبين 
علـــى الجهـــود المخلصـــة التـــي قـــام بهـــا 
ســـموه على جميـــع المســـتويات المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، مثنًيـــا كذلك على 
مســـاهمة ســـموه الكبيرة لتحقيق السالم 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
 مـــن جانبه، أعرب ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى اليابان أحمد الدوســـري، عن خالص 
شـــكره وتقديره للســـيد ايشـــيرو واشـــيو 
على تعازيه الصادقة، داعًيا هللا عّز وجّل 
أن يتغّمـــد األميـــر الراحل بواســـع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.

واشيو: جهود الراحل كبيرة في السلم

عبدالله بن حويل
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محرر الشؤون المحلية

الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري

علمـــت “البـــالد” مـــن مصـــادر دبلوماســـية مطلعـــة أن 
ســـفارة ســـلطنة عمـــان لـــدى مملكـــة البحريـــن ألغـــت 
احتفالهـــا بالعيـــد الوطنـــي المجيد الـــذي يصادف 18 

نوفمبـــر الجـــاري، والـــذي تنظمـــه الســـفارة لالحتفـــال 
بهذه المناســـبة العزيزة على قلـــوب جميع المواطنين 
العمانييـــن؛ لمشـــاركة الحكومـــة والشـــعب البحرينـــي 
مشاعر الحداد والحزن بفقيد البحرين واالمة العربية 

الراحـــل صاحب الســـمو االميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة )طيب هللا ثراه(.

وألغـــت الســـفارة جميع مظاهـــر وأنشـــطة والفعاليات 
االحتفالية لذكرى اليوم الوطني العماني.

سفارة سلطنة عمان تلغي االحتفال بالعيد الوطني

بدور المالكي



طور أنظمة 
القطاع الصحي 
ومكننا بتدريب 

وتخصصات نادرة

الراحــل سـخــر نفــسـه مــن أجــل شـعــبه ورفـعـتــه

مــازال استشــاريون وأطبــاء مــن مختلف مواقع المنظومــة الصحية في البحرين يتواصلون مع “البالد”، وهم ينعون رحيل فقيد البحرين صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليقة )رحمه هللا(، معربين عن حزنهم وأسفهم الكبيرين لفقدان سموه الكريم.

مآثره حية تشهد له باإلخالص 

في حب الوطن

العيـــون  أمـــراض  استشـــاري  يقـــول 
وجراحـــة الشـــبكية، محمـــد ناصر، في 
صباح الحادي عشر من نوفمبر الجاري 
فجعـــت البحرين وجوارهـــا الخليجي 
والعربـــي بخبر وفاة األميـــر خليفة بن 
ســـلمان )طيـــب هللا ثـــراه(، عماد نهضة 

البحرين الحديثة. 
وأضاف “في ساعات معدودة اتشحت 
وانطلقـــت  الحـــداد،  بلـــون  المنطقـــة 
بالرحمـــة  لـــه  بالدعـــاء  األصـــوات 
والمغفرة، وإن وفاة سمو األمير حدث 
يســـتحق وقفة تأمـــل وألن كلمة تقال 
أو صفحـــة تكتـــب لـــن تكفـــي لحصـــر 
إنجـــازات الراحـــل، فإني أكتفـــي بذكر 
بعـــض تلك اإلنجـــازات التي عايشـــتها 
وكنـــت شـــاهدا على ما وفرتـــه من نفع 
وفائدة للمواطنين والمقيمين والتي ال 
تزال حسناتها قائمة تشهد للراحل بما 
كان لـــه من بعـــد نظر واهتمـــام حثيث 

بهموم جميع فئات الشعب.
ويضيـــف: عـــرف عـــن األميـــر الراحـــل 
اهتمامـــه البالـــغ بالقطاعـــات الخدمية 
وعلـــى رأســـها القطـــاع الـــذي شـــرفت 
بالعمـــل به وهو قطـــاع الصحة. فبدءا 
مـــن تخصيـــص الميزانيـــات المطلوبة 
الخدمـــات  وأكفـــأ  أحـــدث  لتقديـــم 
ومـــرورا بدعم القطاع الصحي بتوفير 
الكفاءات المطلوبة من خارج البحرين 
الـــذي  عبـــر برنامـــج )الطبيـــب الزائـــر( 
وفـــر للمرضـــى استشـــارات طبيـــة في 
تخصصات دقيقة تفتقر بعض أقســـام 
مستشـــفيات القطاع العام لها كما وفر 
إجـــراء عمليـــات جراحيـــة متخصصة 
بواسطة استشاريين بخبرات مرموقة 
في مجاالتهم وفـــرت على المواطنين 
أعبـــاء الســـفر واإلقامـــة باإلضافة إلى 
للقطـــاع  والتطويـــر  التدريـــب  توفيـــر 
الطبي الوطني عبر االحتكاك المباشـــر 

بين أطباء البحرين وأطباء الخارج.
وتابعـــت “حظي هـــذا البرنامـــج بدعم 
كامل مـــن مجلس الوزراء عبر إطالقه 

بدءا ومرورا باالســـتمرار في استقدام 
األطبـــاء بشـــكل دوري، وتـــوج ســـموه 
فيـــض عطائـــه علـــى القطـــاع الطبـــي 
البحرينـــي  بتدشـــين جائـــزة الطبيـــب 
تكريمـــي  لبروتوكـــول  أسســـت  التـــي 
شـــرف  لنيـــل  طبيـــب  كل  يتســـابق 
الحصـــول عليه عبـــر األبحـــاث الطبية 

والعطاء المتواصل. 
ويســـتكمل، لعلنـــا لن نجافـــي الصواب 
إن قلنا إن مآثر األمير الراحل ســـتبقى 
حيـــة تشـــهد لـــه باإلخـــالص فـــي حب 
عزاءنـــا  وإن  المواطـــن،  و  الوطـــن 
الوحيـــد في فقدان ســـموه )طيب هللا 
ثـــراه( هـــو ذلـــك اإلرث الغنـــي بالنفـــع 
والفائـــدة والـــذي شـــمل كل بيت و كل 
ســـاكن ألرض البحريـــن فـــي مختلـــف 
المجاالت. لقد حـــق للبحرين أن تبكي 
حزنا لرحيل أحد أعمدتها العظام ولقد 
حق لنا جميعا أن نفتخر بما أسهم فيه 
وقدمه ســـموه في مختلـــف المجاالت 
حصـــده  مـــا  و  والعالميـــة  اإلنســـانية 
مـــن أوســـمه تقديرية و جوائـــز رفيعة 

المستوى”.

كل الكالم ال يقوى على التعبير

بحـــزن عميـــق لفـــراق األميـــر الراحـــل، 
تقـــول استشـــارية األمـــراض الجلديـــة 
والليـــزر هالـــة عبدالوهـــاب، كل الكالم 
قـــد ال يقـــوى علـــى التعبير عـــن الحزن 
الـــذي يعصـــر أرواحنا وقلوبنـــا برحيل 

األب القائـــد، واألمير الكريم، الذي ظل 
يقـــدم للبحريـــن ومـــن أجـــل البحريـــن 
كل مـــا يســـتطيع، وكل مـــا ســـهم فـــي 
تطـــور وارتقاء المواطن البحريني في 
مختلف مواقعه، فلقد كان سموه رجل 
ســـخر نفســـه من أجـــل شـــعبه ورفعته 
وعلى مختلف الصعد والمجاالت، وفي 
مختلـــف المحافـــل المحايـــة والدولية 
واإلقليمية، وتضيف لقد غابت شمس 
البحرين التي كانت نبراسا تنيرها في 
ســـماء العالم، واختفت ابتسامة كانت 

تمأل مملكتنا حبا وكرما.
فاضت روحه الطاهرة لخالقها وبقيت 
ذكـــراه مخلدة فـــي ذكرى وطنـــه الذي 
بنـــاه وشـــعبه الـــذي أكرمـــه وقلـــب كل 
شـــخص أغرقـــه بتواضعـــه، وال ننســـى 

ونحن نلتقي سموه وهو يسألنا:
“أنت ولد من؟” و “أنِت بنت من؟” أسئلة 
عرفـــت بهـــا يـــا بوعلـــي، ســـنفتقدها...
وسنشـــتاق لهـــا، فأنـــت والـــد الجميـــع 
والقلـــب الكبير والعقل الحليم... وأنت 
علم البحرين الذي سيبقى خفاقا عاليا 
راقيـــا شـــامخا فـــي تاريخ بلـــدك الذي 
أحببته وأكرمته ورفعت شأنه. خليفة 

بن سلمان نبراس وطن.

الداعم األول للرعاية الصحية

وينعـــى استشـــاري أول الغـــدد الصماء 
والســـكري وئام حســـين، بحزن وأسى 
كبيريـــن رحيـــل القائد والملهـــم، معربا 

عـــن الحزن الكبيـــر الذي لـــف البحرين 
برحيلـــه وفقدانه، مؤكدا أن المنظومة 
الطبية البحرينية خسرت من كان أول 

الداعمين لتطورها ورقيها.
وأضاف: ولذلك نحن األطباء خســـرنا 
داعمنا االول، ومن كان يعمل ويخطط 
ويطـــرح المبـــادرات من أجـــل الكوادر 
الطبيـــة، كان ســـموه يحتضننا ويرعى 
مؤتمراتنا ويدعمها، وإن كانت تتوالى 
يوما بعـــد يوم، وبدون كلـــل أول ملل، 
بـــل كان يصر على لقائنا واالجتماع بنا 
بعـــد المؤتمر، حتـــى أصبحت البحرين 
وبدعمـــه مقـــرا ومقصـــدا للعديـــد مـــن 
المؤتمرات العالمية، واستقطب اهتمام 
وتطويرهـــا  الطبيـــة  بالرعايـــة  ســـموه 
الشـــركات الطبيـــة والدوائيـــة العالمية 
للقـــدوم لمملكـــة البحرين واالســـتقرار 
بهـــا والعمـــل منها لبقيـــة العالـــم، فكان 
تطويـــر  فـــي  وفاعـــال  محوريـــا  دوره 
الرعابة والخدمـــة العالجية بالبحرين، 
وذلـــك االهتمـــام والعمـــل والدعـــم من 
ســـموه هو ثمرة ما نعيشـــه مـــن تطور 

في الخدمات الصحية اليوم.
دنيانـــا،  عـــن  رحلـــت  “لقـــد  ويضيـــف: 
قلوبنـــا  فـــي  خالـــدا  ســـتبقى  ولكنـــك 
جميعـــا، ال حول وال قوة إال بالله العلي 
العظيم، وليس لنا إال التســـليم بقضاء 
هللا وقـــدره وبإيمان عميق نســـلم بأمر 
هللا ونقول: “يـــا أيتها النفس المطمئنة 
مرضيـــة  راضيـــة  ربـــك  إلـــى  ارجعـــي 
فادخلـــي فـــي عبـــادي وادخلـــي جنتي 

راضية مرضية”.

بصمة واضحة

الصحـــة  فـــي  المتخصصـــة  وقالـــت 
المدرســـية فاتن حســـاني، إن صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
كان  )رحمـــه هللا(  خليفـــة  آل  ســـلمان 
رمز البحرين وقائدها وراعي نهضتها، 
فـــي  الواضحـــة  بصمتـــه  تـــرك  حيـــث 
تنميـــة الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة 
البحرينيـــة وتأهيلهـــا تعليمـــا وتدريبا 
وفق أحدث األساليب العالمية تقديرا 
وإيمانـــا بأهميـــة الـــدور الـــذي يقدمـــه 
التمريـــض فـــي القطاعـــات الصحيـــة، 
فقد وجه ســـموه إلى أهمية االستثمار 
فـــي التمريـــض وإنشـــاء كليـــة العلوم 
الصحيـــة العـــام 1976 والتـــي قامـــت 

بتطويـــر برامجها وإمكاناتهـــا لمواكبة 
التطـــور وتلبيـــة لزيـــادة الطلـــب علـــى 
قطاع الرعاية الصحية وإســـهاما منها 
فـــي توطيـــن المهن الصحيـــة ومن ثم 
دعـــم الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 
الطبيـــة،  البحريـــن  - جامعـــة  أيرلنـــدا 
لتخريـــج الممرضين لحمل مســـؤولية 
لالرتقـــاء بمملكـــة البحريـــن وتنميتها، 
صحيـــا، ثقافًيـــا واجتماعًيـــا، هو يضع 
تحقيـــق  علـــى  العمـــل  عينيـــه  نصـــب 
توقـــف،  ودون  ســـريعا  الطموحـــات 
حتى تتحقق تطلعات وآمال الشـــعب 
البـــالد  شـــهدت  وقـــد   ، البحرينـــي 
بتوجيهـــات ومتابعة ســـموه إنجازات 
الصحيـــة،  المجـــاالت  فـــي  كبيـــرة 
حيـــث كان للبحرين الســـبق دائما في 
اإلبـــداع، واإلنجـــاز والتميـــز ومـــا كان 
ذلك ليتحقق لوال الرؤيا الســـديدة من 
الحكومة الرشـــيدة في رسم السياسة 
الواضحـــة النهـــج في تطويـــر ورعاية 
الكوادر التمريضية، حتى وصلت إلى 
ما وصلت إليه اآلن من ازدهار وتقدم.
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فقدنا قائًدا محنًكا
بوفاة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة والتــي جــاءت في غيــر أوانها وأخذتنــا على حين 
غرة فقدت البحرين وفقد أهلها بل والمنطقة حولنا قائًدا 

ا بارًزا ومصلًحا كبيًرا. محّنًكا وسياسيًّ
 إن هدفــي مــن هــذه المطالعة أن ألقــي الضوء على بعض 
من مزايا وتوجهات الراحل الكبير كما خبرتها وعايشــتها 
عن قرب. وتعود معرفتي بســموه إلى أوائل الخمســينات 
مــن القــرن الماضــي عندما جــاء مع األمير الراحل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه إلــى لبنــان 
فــي   - البحرينيــة  البعثــة  أفــراد  نحــن   - بزيارتنــا  وقامــا 
الجامعــة األميركيــة، والتقيــت بــه عــدًدا من المــرات فيما 
بعــد. ولكــن المعرفــة الحقيقيــة بســموه بــدأت عــام 1970 
وذلك عندما عدت من أبوظبي حيث عملت لمدة ســنتين 
مديًرا لألشغال العامة. اتصل بي يومها المرحوم الصديق 
يوســف بــن أحمــد الشــيراوي ناقاًل رغبة ســموه أن التحق 
يوســف.  يرأســه  الــذي  الفريــق  كمهنــدس ضمــن  بالعمــل 
وقــد بــدأت العمــل بتعينــي مديــًرا للتخطيط. ثــم في عام 
1973 وكيــاًل لــوزارة التنمية والخدمات الهندســية عندما 
تشكلت أول وزارة في البحرين، ثم اختارني سموه وزيًرا 
لألشــغال والكهربــاء والمــاء عــام 1975 إثــر تأليــف وزارة 
جديــده. وبعدهــا وعلى مــّر األيام توثقت العالقة بســموه 
آخــذة فــي النمــو والتجــذر حتى أصبــح بالنســبة لي ليس 
رئيًســا فقــط وإنمــا أيًضــا صديًقا أعتــّز بصداقتــه. وكانت 
لــه أيــاد بيضــاء علّي أشــير إلى واحدة منها تجّســدت في 
بادرة إنسانية ال أنساها وال عائلتي أدت إلى إنقاذ حياتي 

بكل ما في كلمة إنقاذ من معني.
 لقــد أتيــح لــي أن أصاحبه فــي العديد من الزيــارات التي 
قام بها ســموه إلى الخارج بعضها رســمية وبعضها خاصة 

ممــا أتــاح لــي أن أطلــع عــن قــرب علــى خصالــه الحميــدة 
وإنســانيته المحببــة وروحــه المرحــة التــي تجّســدت في 
معاملتــه لمرافقيه وتواصله معهــم وحرصه على راحتهم 
كمــا حرصــه على االجتماع بهم وتبــادل األحاديث الودية 
ال  كصديــق  الرســمية  والتقاليــد  السياســة  نطــاق  خــارج 

كرئيس.
كان متســامًحا ال يحمل في صدره حقًدا أو ضغينة حتى 
إزاء الذين يختلفون مع ســموه في السياســة ويناصبونه 
العــداء. كان يســعى إلــى أن يوّحــد ال أن يفــّرق وكانــت له 
فــي كل منحــى لمســاته اإلنســانية إزاء الكثيريــن وكان 

يحترم الصداقة ويقّدرها وال ينسى الصديق.
 كان علــى خلــق جــّم فــي تعاملــه مــع اآلخــر قريًبــا كان أو 
بعيــًدا وكان حليًمــا حيــث يســتوجب الحلــم. حتــى فــي 
غضبــه ال يجــرح. طيلة 50 عاًما مــن الرفقة لم أجده يوًما 
يصــرخ فــي وجه أحــد. كان غضبه غضب الحليم يســّدده 
بطريقــة هادئــة ولكنهــا مؤثــرة تــؤذي وال تجــرح وتعمــل 

مفعولها وتحقق الغرض منها.
 كانــت أســعد لحظــات حياتــه عندمــا يلتقــى بالنــاس فــي 
مجالســه األســبوعية التــي حــرص علــى اســتدامتها منــذ 
أوائــل الســبعينات حتى األيام األخيرة مــن حياته. وفيها 
المواضيــع  الــرأي وطــرح  إلبــداء  متاحــة  الحريــة  كانــت 
بــروح متقّبلــة. ال  األحــداث  علــى  والتعليــق  ومناقشــتها 
ا  يحجــر علــى رأي وال يغضب من انتقاد إذا كان موضوعيًّ
بــل يتقّبــل كل ذلــك بصــدر رحب. وبقــدر ما كان مســتمًعا 
بإصغــاء كان محّدًثا بارًعا بطالقة واندفاع عن سياســات 
الدولــة وعــن مواقفــه تجاه القضايــا التي تثــار اجتماعية 
كانــت أم سياســية أم غيــر ذلــك ممــا يعتمــل فــي نفــوس 

الناس.

 فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي أي بدايــة النهضــة 
التــي أخــذت مالمحهــا تّتضــح وأهدافهــا تتكــون آخــذة 
البحريــن إلــى مســتويات جديــدة مــن النمــو والتطور في 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية واالعالمية 
والصناعية والمرافق األخرى. أدرك الفقيد بحســه العفوي 
كفــاءات  ذات  جيــدة  عناصــر  توّفــر  بــدون  تنميــة  ال  أن 
خطــط  الــى  السياســات  تحويــل  علــى  قــادرة  وخبــرات 
ومــن ثّم إلى حقائق ملموســة علــى أرض الواقع وتحقيق 
االهــداف المرســومة مــن قبل القيــادة. من هنا بدأ ســموه 
البحــث عــن األشــخاص المتواجديــن فــي البحريــن آنذاك 
واالختصــاص،  والكفــاءة  المقــدرة  فيهــم  يتوســم  ممــن 
واستطاع بالفعل أن يستقطب عدًدا من الخريجين الذين 
درســوا خــارج البحريــن وعــادوا للعمــل في بالدهــم. وقد 
اختــار منهــم من توّســم فيــه الكفــاءة والرغبة فــي العمل 
وقبــول التحــّدي بغــض النظــر عــن توجهاتهــم السياســية 
والعقائديــة أو انتمائهــم الطائفــي، وقــد اســتطاع بحنكته 
ومثابرتــه أن يحفّزهــم ويخلــق منهــم عناصــر وقيــادات 
أدت أدواًرا بــارزة فــي حركــة النهضة فكانت ســنًدا وعوًنا 

للقيادة فيما كانت ترتأيه وتسعى إلى تحقيقه.
وإذا كانــت فعالّيــة القيــادة تقــاس بمــا تحقــق علــى أرض 
الواقع فإن قيادة ســموه تتجلى فيما نشهده حولنا وعلى 
كل بقعــة من أرض البحرين مــن مظاهر االزدهار والتقدم 
فــي كافة المجاالت االقتصاديــة واالجتماعية والعمرانية 
والتربويــة والصحية والبنى التحتية مما يجعل من بلدنا 

على قلة موارده مثااًل يحتذى.
 كان ســموه يختــار وزراءه بعنايــة ثم يعطيهم صالحيات 
واســعة إلدارة وزاراتهــم واختيــار مــن يرونــه مناســًبا من 
يتقّصــى  كان  المقابــل  فــي  ولكنــه  عاملــة  وقــوى  كــوادر 

ويراقب ويحاسب ويوّجه حيثما اقتضى التوجيه. ينتقد 
األخطــاء ويناقشــها مــع الوزيــر المختص بأســلوبه الناعم 
ولكــن فــي ذات الوقــت، الحــازم والمؤثــر والناجــح. يــدل 
علــى ذلــك تلــك النجاحــات التي تحققــت فــي العديد من 
الــوزارات. كان يديــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء بكفاءة 
وأسلوب عفوي مرن وصبر كبير. كان يترك للوزراء مطلق 
الحريــة فــي المناقشــات وتبــادل اآلراء والجــدال المحتّد 
أحياًنــا، يتقبــل كل ذلــك بصــدر رحــب. وكانــت المداوالت 
تصــل أحياًنــا إلى مســتوى الحّدية في الطرح والمناقشــة 
ولكنــه ال يتدخــل إال حيــث يقتضــي األمــر وفــي األغلــب 
علــى تبريــد المواقــف وإعــادة األمــور إلــى نصابهــا. كانت 
اجتماعــات مجلــس الــوزراء التي شــاركت فيهــا طيلة 25 
عاًما تّتسم بالحيوية والفاعلية واإلنتاجية بفضل أسلوبه 

المميز في القيادة وبصبره واحترامه للرأي اآلخر.
 كان يلّح على وزرائه ويشّجعهم على التواصل مع الناس 
واالستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وأن يقوموا بزيارات 
ميدانيــة للمناطــق للوقــوف على ما تحتاجــه من خدمات 
ا في أحيــان كثيرة،  علــى غــرار مــا كان يفعــل هو شــخصيًّ
ومــن ثــّم تنفيــذ مــا يمكن تنفيــذه في حدود ما تســمح به 
اإلمكانيات المتوفرة. كان يفرح لكل إنجاز يحققه الوزير 

ويثني على ذلك ويشجع على المزيد.
بينما كنت أخط سطور هذه المطالعة كانت صورته تطل 
علــّي وذكــراه الحبيبة تثير في النفــس حزًنا وألًما. وتلوح 
فــي األفــق األيــام الجميلــة التــي كان فيهــا بيننــا. ولكن ال 

عزاء لنا إال أن هذا قدرنا جميًعا ومصيرنا المحترم.
أبا علي ستظل ذكراك عطرة في نفوس كل محبيك وهم 
كثيــرون. فلترقــد بســالم رحمك هللا. وأنزل الســكينة في 

قلوب ذويك ومحبيك.

ماجد جواد الجشي

الصحية ــة  ــرعــاي ال تــطــويــر  مــســيــرة  ــد  ــائ وق الــبــحــريــن  رجـــل   :”^“ ـــ  ل اســتــشــاريــون 
بدور المالكي

االستشارية هالة عبد الوهاب

االستشاري وئام الدكتورة فاتن حساني االستشاري نعيم



صرح مدير عام مديرية شـــرطة 
محافظة المحرق بـــأن المديرية 
الصحـــة  وزارة  مـــع  وبالتنســـيق 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
باتخـــاذ  قامـــت  قـــد  والســـياحة 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
صالـــون رجالـــي بمنطقـــة قاللي 
لقيامـــه بتقديـــم خدمة المســـاج 
بمـــا يخالـــف القـــرارات الصـــادرة 
لمنـــع  التنســـيقية  اللجنـــة  عـــن 

انتشار فيروس كورونا.
وأشـــار أنه فـــور تلقـــي المديرية 
معلومـــات حول هذا الشـــأن، تم 
مباشـــرة أعمال البحث والتحري 

التي أسفرت عن ضبط القائمين 
جـــاٍر  والعمـــل  الصالـــون،  علـــى 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة 

العامة.
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حادث بني جمرة وقع بعد فتح المتوفين غرفة الصمامات
ــررة ــل المقـ ــة العمـ ــن خطـ ــن ضمـ ــم يكـ ــا لـ ــم فيهـ ــغال”: وجودهـ “األشـ

أعربت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عن أســـفها العميق 
بشـــأن الحـــادث األليـــم الـــذي وقـــع فجـــر 
یـــوم )اإلثنيـــن(، وراح ضحيتـــه ثالثـــة من 
موظفـــي إحدى شـــركات المقـــاوالت أثناء 
عملهم في إحدى غرف الصمامات الواقعة 
في بنـــي جمرة، وتقدمت الوزارة بتعازيها 
 - الـــوزارة  أوضحـــت  المتوفيـــن.  ألهالـــي 
فـــي بيـــان لهـــا - بـــأن التفاصيـــل األوليـــة 

للحادثـــة تشـــير إلـــى أن العمـــل كان جاريا 
في مشـــروع تحويـــل تدفقـــات المياه من 
محطـــة الضخ F6 الواقعة فـــي بني جمرة 
إلـــى محطـــة المعالجة في مدينة ســـلمان، 
وأن فريـــق العمـــل المكـــون مـــن عـــدد من 
موظفي الشـــركة وفنيـــي الـــوزارة، انتهوا 
من العمل في الساعة 3:45 فجرا وغادروا 
الموقـــع، إال أن الضحايـــا الثالثة من طاقم 
العمل التابع لشركة المقاوالت اتجهوا بعد 
ذلـــك إلى غرفة الصمامـــات التي تبعد عن 

المحطـــة بمســـافة 250 متـــرا تقريبا وتقع 
خارج )موقع العمل( - وألسباب مجهولة - 
حتى اآلن- حيث قاموا بفتح غطاء غرفة 
الصمامات )التـــي وقع فيها الحادث(. علما 
بـــأن غرفـــة الصمامـــات المذكـــورة لم تكن 
ضمـــن برنامـــج عمل المقـــاول. كمـــا تجدر 
اإلشـــارة إلـــى أن غرفة الصمامات ليســـت 
الممنوحـــة  العمـــل  نطـــاق رخصـــة  ضمـــن 
للمقاول، والتي تشترط إجراءات السالمة 
المتبعـــة فـــي الوزارة الحصـــول عليها قبل 

العمل في المواقع الخطرة والمغلقة.
وقـــد تواجـــد عـــدد مـــن مســـؤولي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي فـــي موقع الحادث فـــور تلقيهم 
البـــالغ؛ للوقوف على مالبســـات الحادث، 
وال يـــزال التحقيق جاريـــا من قبل الوزارة 
والجهـــات الحكومية األخرى ذات العالقة 
الداخليـــة؛ وذلـــك  مـــع وزارة  وبالتنســـيق 
لتحديـــد المســـؤولية واتخـــاذ اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية في مثل هذه الحاالت.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  نظمـــت 
الملكـــي  الجـــو  بســـالح  ممثلـــة 
البحريني ندوة المنامة الجوية 
 MAPS( الثالثـــة  بنســـختها 
عبـــر  االفتراضيـــة   )2020
المنصـــات اإللكترونيـــة عن ُبعد 
مســـاء أمـــس، وذلـــك بحضـــور 
الملكـــي  الجـــو  ســـالح  قائـــد 
البحرينـــي اللـــواء الركـــن طيار 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، شـــارك فيهـــا عـــدد من 
القـــوات الجويـــة وكبـــار  قـــادة 
أنحـــاء  جميـــع  مـــن  الخبـــراء 

لمناقشـــة  والعالـــم  المنطقـــة 
الموضوعـــات المســـتجدة فـــي 

شؤون الطيران.
فرصـــة  النـــدوة  هـــذه  وتعتبـــر 
لمناقشـــة مســـتجدات القطـــاع 
الجوي واالطالع على التقنيات 
المعاصـــرة وآخر مـــا وصل إليه 
التطـــور في هذا الشـــأن؛ بهدف 
تبـــادل األفكار واالســـتفادة من 

الخبرات والتجارب األخرى.
حضـــر فعاليات الندوة عدد من 
منتسبي أسلحة ووحدات قوة 

دفاع البحرين.

“سالح الجو” يناقش مستجدات التقنيات المعاصرة

ضبط صالون في قاللي يقدم خدمة المساج

إعداد ضباط مسلحين وفق المتطلبات العسكرية المعاصرة
ملموسة ــة  ــ واإلداري القتالية  الــدفــاع  ــوة  ق ــازات  ــج إن الــعــام:  القائد 

تـــرأس القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة أمس، االجتماع عبر تقنية االتصال 
المرئـــي للمجلـــس األعلى للكليـــة الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني والذي 
عقـــد عن ُبعد، وذلك بحضور رئيس هيئة 
األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي.  
وفي بداية االجتماع اســـتمع القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين إلى إيجـــاز من قبل 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة  آمـــر 
والدفـــاع الوطنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري 
عبـــدهللا المنصـــوري  عـــن أبـــرز مراحـــل 
الســـنة الدراســـية لهذا العام وما اشتملت 
عليه من مواد أكاديمية عسكرية وبرامج 
تدريبية، كما ُعرض عليه إجراءات تنفيذ 
الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية 
للقيـــادة واألركان والدفاع الوطني والتي 
التعليـــم  بجـــودة  االرتقـــاء  شـــأنها  مـــن 

والتدريـــب بالكليـــة، وتم بحـــث عدد من 
الموضوعات المتعلقـــة بتحديث البرامج 
والمرتبطـــة  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
بالشـــؤون الدراسية والتدريبية. وأوضح 
القائد العام لقوة دفاع البحرين أن مسيرة 
قوة دفاع البحرين قد حققت العديد من 
اإلنجـــازات الملموســـة علـــى المســـتويين 
القتالـــي واإلداري بفضـــل الرعاية الدائمة 
واالهتمـــام الكبير والتوجيهات الســـديدة 
مـــن عاهـــل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
جهـــد  بـــكل  والمســـتمر  الدائـــم  وســـعيها 
نحـــو تنفيذ عمليـــة التطويـــر والتحديث 
شـــتى  فـــي  العلميـــة  المناهـــج  لمختلـــف 

الصروح التدريبية العسكرية.
وأشـــار  إلى الدور المهـــم الذي تضطلع به 
الكلية الملكيـــة للقيادة واألركان والدفاع 
الوطنـــي فـــي مجـــال التعليـــم العســـكري 
إلعـــداد ضبـــاط  يهـــدف  والـــذي  العالـــي، 

العســـكرية  متطلبـــات  بكافـــة  مســـلحين 
المعاصرة على المســـتوى االســـتراتيجي، 
والتقـــدم المســـتمر والمتواصـــل لعمليات 
انعكســـت  والتـــي  والتطويـــر  التحديـــث 
تنفيـــذ  عمليـــات  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 
الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة 

دفاع البحرين.
وأضاف القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 

بـــأن قوة دفـــاع البحريـــن تولـــي إهتمامًا 
بتطويـــر برامـــج ومناهج الكليـــة الملكية 
الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة 
ورفدها بالعنصر البشري المؤهل أكاديميا 
وعســـكريا والعمل بشكل متواصل ودائم 
علـــى رفع قدراتهم ليتمكنـــوا من التعامل 
مـــع آخـــر مـــا وصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا 
الحديثة في المجال التعليمي العسكري.

وأعرب عن تمنياته لقيادة الكلية وأعضاء 
الدارســـين  وجميـــع  التدريـــس  هيئـــة 
التوفيق والسداد وتحقيق كافة األهداف 
المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة 
والمرتبطـــة بالشـــؤون الدراســـية ســـواء 
المتعلقـــة  خاصـــة  العمليـــة،  أو  النظريـــة 
ببرامج شـــهادة الدفاع الوطني وشـــهادة 

القيادة واألركان المشتركة.
شـــارك في االجتماع عبـــر تقنية االتصال 
المرئي عن ُبعد، عدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

المنامة - بنا

الشيخ خليفة بن أحمد

المنامة - بنا

عقـــد مركز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش 
السلمي، االجتماع الدوري الثالث لمجلس 
أمنائـــه لعام 2020م، عبـــر االتصال المرئي 
برئاسة رئيس مجلس األمناء الشيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة وبحضـــور أعضـــاء 
مجلـــس األمناء وأمين عام المركز ســـمية 
الميـــر.  وأشـــاد رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
األمناء بالخطـــوة التاريخية التي مّهد لها 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، في إبـــرام اتفاقية 
الســـالم مع دولة اســـرائيل، التي ســـيكون 
لهـــا أكبـــر األثـــر فـــي نشـــر قيـــم التســـامح 
والتعايش الســـلمي بيـــن جميع مجتمعات 
وشـــعوب المنطقـــة على أســـس متينة من 

التوافق والوئام.

 وناقـــش مجلـــس األمنـــاء المرئيـــات التي 
طرحتهـــا األميـــن العام في جـــدول أعمال 
االجتماع، حيث اشـــتملت على استعراض 
آخـــر مذكرات التفاهم التـــي وقعها المركز 
والمنظمـــات  المؤسســـات  مـــن  عـــدد  مـــع 
العالميـــة لتعزيز قيم التســـامح والتعايش 

السلمي واحترام الحريات الدينية.
وتطرق مجلس األمناء إلى تفاصيل توقيع 
المركز لمذكرة تفاهـــم مع مكتب المبعوث 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  الخـــاص 
لمراقبـــة معـــاداة الســـامية التابـــع لـــوزارة 
الخارجية األميركية، التي سيتم بموجبها 
تعزيـــز التعاون المشـــترك لتطويـــر وتنفيذ 
برامج تعـــزز االحترام والتقديـــر المتبادل 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن العـــرب واليهود 
كشـــعوب ودول، وبين جميـــع األديان في 

منطقة الشـــرق األوســـط، بما ينســـجم مع 
مبـــادئ إعـــالن مملكـــة البحريـــن، وتعزيـــز 
التعـــاون في مجال تطوير برامج تعليمية 
تهـــدف الى تعليـــم األطفـــال والنشء في 
الشـــرق األوســـط، قيم االحترام والتقدير 
المتبـــادل والتعايـــش الســـلمي، علـــى غرار 
برنامـــج الملـــك حمـــد لإليمان فـــي القيادة 
وبرنامـــج الملك حمد للســـالم الســـيبراني 
وغيرهـــا من برامج ومبـــادرات ذات صلة.  
وبحـــث مجلس األمنـــاء البنود الرئيســـية 
فـــي هـــذه المذكـــرة والتـــي القـــت أصداًء 
مـــن  كبيـــًرا  وترحيًبـــا  عالميـــة  إيجابيـــة 
مختلف الكيانات والمحافل على مستوى 
الواليات المتحدة األميركية والعالم، التي 
ســـيكون لهـــا أكبـــر األثر فـــي إبـــراز تجربة 
مملكـــة البحرين الرائدة فـــي مجال تعزيز 

قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام 
الحريـــات الدينيـــة علـــى مســـتوى إقليمي 

وعالمي.
تفاهـــم  تفاصيـــل مذكـــرة  نوقشـــت  كمـــا   
التـــي أبرمـــت مؤخـــًرا فـــي واشـــنطن مـــع 
مركـــز الصفرديين األميركي، التي ســـيتم 
بموجبهـــا تعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي 
مجـــال تطويـــر مـــواد معرفيـــة ومنتجات 
تعليميـــة مبتكـــرة للجيـــل الجديـــد تؤكـــد 
على القيم المشـــتركة للتسامح والتعايش 

السلمي واحترام الحريات الدينية.
 وتتضّمـــن بنـــود مذكـــرة التفاهـــم إعـــداد 
منهاج تدريبي باللغة العربية يبدد التشدد 
فـــي الـــرأي، ويؤكد علـــى القيم المشـــتركة 
والســـالم واالزدهـــار والتطور على أســـس 
التســـامح واالحتفاء بالتعـــاون التاريخي 

بيـــن الـــدول العربيـــة ودولة إســـرائيل من 
جهة، وبين مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
مـــن جهة ثانية. وإطـــالق موقع إلكتروني 
تفاعلي يضم المنهاج الدراسي ومعلومات 
كمـــا  للجميـــع،  إضافيـــة ســـتكون متاحـــة 
سيشـــتمل علـــى جـــوالت افتراضيـــة لعدة 
بحثيـــة  وورقـــات  ومخطوطـــات  مواقـــع 
تفاعليـــة، وإقامة مؤتمر وحملـــة للترويج 
لمبادرة المنهاج الدراســـي العربي الجديد. 
وتنـــاول مجلس األمناء أبـــرز بنود مذكرة 
التفاهـــم المنـــوي توقيعهـــا مـــع الجامعـــة 
العبريـــة فـــي القـــدس، التي تشـــتمل على 
تدشـــين برامـــج مشـــتركة لتعزيـــز مفهوم 

التعايش السلمي بين األديان.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح الشـــيخ خالد بأن 
مذكـــرات التفاهم الجديدة تأتـــي تتويًجا 

بيـــن  مؤخـــًرا  المبرمـــة  الســـالم  التفاقيـــة 
مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل وتضافر 
جهـــود المركز انطالًقا من الرؤية الحكيمة 
التســـامح  ثقافـــة  لنشـــر  البـــالد،  لعاهـــل 
والتعايش الســـلمي وبث روح الســـالم في 

المنطقة. 
أن  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وذكـــر 
المركـــز مـــاٍض بخطـــى ثابتـــة تجـــاه بنـــاء 
شـــراكات اســـتراتيجية مع أبرز المنظمات 
العالميـــة واالنطـــالق علـــى  والمؤسســـات 
أســـاس متين من القيم النبيلة التي تبنتها 
مملكـــة البحرين منذ قديم الزمن ووصلت 
الملـــك  عهـــد جاللـــة  فـــي  ازدهارهـــا  أوج 
التجعـــل الســـالم منهـــاج حيـــاة، والتركيز 
علـــى النظـــام التعليمـــي كجوهـــر رئيســـي 

إلحداث التغيير المنشود.

إعــداد منهــاج بالعربيــة يبــّدد التشــّدد فــي الــرأي واالحتفــال بالتعــاون مــع إســرائيل

بـرامــج لتعـزيــز التعـايــش بيــن العــرب واليـهـــود

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيـــس النيابة بنيابـــة الجرائم 
المالية وغسل األموال أحمد القرشي 
بأن المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
قد أصدرت أمس حكمها بإدانة خبير 
هندسي بالسجن لمدة خمس سنوات 
وبغرامة 7000 دينار عما ُأسند إليه.

وأنجـــزت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها 
فـــي البـــالغ الـــوارد إليهـــا مـــن إدارة 
تضمنـــه  فيمـــا  الجنائيـــة  المباحـــث 
من قيـــام أحـــد الخبراء الهندســـيين 
المدنيـــة  المحكمـــة  مـــن  المنتدبيـــن 
بطلبه رشوة إخالالً بأعمال وظيفته.
قيـــام  فـــي  الواقعـــة  وتتلخـــص 
المتهـــم وحـــال كونه خبيرا هندســـيا 
منتدبـــا مـــن قبـــل المحكمـــة المدنية 
المســـتعجلة بطلب مبلغ 7000 آالف 
دينار رشوة من المدعي في الدعوى 
المنتـــدب فيهـــا وذلـــك نظيـــر إعـــداد 
التقريـــر فـــي شـــأن المأموريـــة التي 

ُندب إليها إخـــالال بواجبات وظيفته 
واإلجـــراءات  للقواعـــد  وبالمخالفـــة 
المقـــررة قانونـــا، وعلى إثـــر ذلك قام 
المدعـــي باإلبـــالغ عما طلبـــه المتهم، 
فباشـــرت اإلدارة األمنيـــة تحرياتهـــا 
حـــول الواقعـــة والتـــي أكـــدت صحة 

تلك المعلومات.
وعليـــه أصدرت النيابـــة العامة إذنها 
بنـــاًء علـــى إذن المحكمـــة المختصة 
بمراقبة وتسجيل مكالمات ولقاءات 
المتهـــم، وتـــم إعـــداد كمين لـــه، فتم 
القبـــض عليـــه متلبســـا بتلقيـــه مبلـــغ 
ثالثـــة آالف دينـــار كجـــزء مـــن مبلغ 

الرشوة.
ومواجهتـــه  المتهـــم  وباســـتجواب 
باألدلـــة اعتـــرف بمـــا نســـب إليه من 
تهمـــة طلبـــه الرشـــوة، فتـــم إحالتـــه 
محبوســـا للمحكمة الكبـــرى الجنائية 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.

5 سنوات لخبير هندسي طلب 7 آالف دينار رشوة بدء تسجيل طلبة المنازل وتحسين المعدل
2020 ــة  ــاي ــغ ول  2017 مـــن  ــيـــة  الـــدراسـ األعــــــوام  لــخــريــجــي 

بـــوزارة  االمتحانـــات  إدارة  أعلنـــت 
بـــاب  فتـــح  عـــن  التربيـــة والتعليـــم 
للطلبـــة  اإللكترونـــي  التســـجيل 
لالنتساب عن طريق المنازل، للعــــام 
بـــدءا  2021م،   /  2020 الدراســـي 
من أمـــس الثالثاء حتـــى الثالثاء 1 

ديسمبر المقبل.
التســـجيل  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
المعـــدل  تحســـين  طلبـــة  يشـــمل 
الدراســـية  األعـــوام  لخريجـــي 
2018/2019م،  )2017/2018م، 
وطلبـــة  فقـــط،  2019/2020م( 
المرحلة اإلعدادية والصف السادس 
االبتدائي، وطلبـــة المرحلة الثانوية 

يتوجـــب  الذيـــن  قيدهـــم  المعـــاد 
عليهـــم اختيـــار فئة )طلبـــة المرحلة 
الثانوية للبحرينيين المعاد قيدهم(، 
ومـــلء البيانـــات المطلوبـــة، حيـــث 
ســـتتواصل معهم اإلدارة المدرسية؛ 
لتحديد موعد دفع الرسوم واستالم 
استمارة التسجيل، إضافًة إلى طلبة 
التعليـــم الفنـــي والمهني )المســـتوى 
الثالـــث( الذين عليهـــم التقدم بطلب 
الموافقة على تسجيلهم ضمن طلبة 
االنتســـاب عن طريـــق المنـــازل، من 
قبـــل إدارة التعليـــم الفنـــي والمهني 
بالـــوزارة، مع ضرورة إرفاق نســـخة 
رابـــط  فـــي  الموافقـــة  هـــذه  مـــن 

التســـجيل وإحضارها عند استكمال 
إجراءات الدفع والتسجيل.

هـــذا إضافـــًة إلـــى فئـــة الطلبـــة غير 
البحرينييـــن فـــي جميـــع المراحـــل، 
والطلبة الحاملين لشـــهادات صادرة 
مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن الذين 
يشترط أن تكون شهاداتهم معتمدة 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليم ووزارة 
منهـــا  الصـــادرة  للدولـــة  الخارجيـــة 
الشـــهادة، وســـفارة مملكـــة البحرين 
فـــي تلـــك الدولـــة، وســـفارة الدولـــة 
المعنية فـــي مملكة البحرين ووزارة 
واحضـــار  البحرينيـــة،  الخارجيـــة 
والســـلوك  الســـيرة  حســـن  شـــهادة 

الصـــادرة مـــن الدولـــة التي ينتســـب 
إليها الطالب، ورســـالة عـــدم ممانعة 
صـــادرة من وزارة التربيـــة والتعليم 
الطلـــب لاللتحـــاق  بلـــد مقـــدم  فـــي 
بالدراســـة، واإلقامـــة الفعلية بمملكة 

البحرين خالل مدة الدراسة.
االمتحانـــات  إدارة  وأوضحـــت 
أنـــه علـــى الطالـــب مراجعـــة البريـــد 
للتأكـــد  بـــه  الخـــاص  اإللكترونـــي 
مـــن قبـــول الطلـــب؛ للحضـــور ودفع 
الرســـوم المســـتحقة بمركز استقبال 
المراجعين بـــوزارة التربية والتعليم 
بمدينـــة عيســـى، خـــالل 3 أيـــام من 

تقديم الطلب.

المنامة - بنا



قال النائب محمود البحراني إن كل مدينة وقرية تشهد على إنجازات واهتمام 
سمو األمير الراحل، فسموه لن يرحل عن ذاكرة الوطن، وسيظل راسًخا ومتجّذرًا فيها، 

فسموه بسيرته وإنجازاته سيظل نموذًجا لكل مسؤول حكومي.

ـــة ـــجالته المضيئ ـــي س ـــخ ف ـــيدّونها التاري ـــل س ـــر الراح ـــيرة األمي ـــل: مس زين

الدموع والحزن يخيمان على جلسة النواب

خّيمت مشـــاعر الحزن واألســـى على جلســـة مجلس النـــواب األولى بعد رحيـــل فقيد الوطن 
الكبير صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(.

 جلســـة امتزجت فيها الدموع والكلمات راثية أميرها بعد رحلة طويلة من العطاء المســـتمر 
في خدمة الوطن العزيز. وافتتحت رئيسة المجلس جدول أعمال الجلسة بكلمة قالت فيها: 
فقدت مملكة البحرين والمنطقة والعالم العربي واإلسالمي بوفاته، قائًدا حكيًما، ورجل دولة 
عظيًمـــا، كـــّرس حياتـــه في خدمة الملـــك، والوطن والمواطنين، عبر مســـيرة مبــــاركة، زاخرة 
بالعطاء واإلنجاز، سيدونها تاريخ مملكة البحرين في سجالتـه المضيئة. وذكرت أن مجلس 
النواب تلمس األثر البالغ لعطاء سموه، الذي كان دعمه الدافع األسمى لتعزيز التعاون المثمر 
والمســـتمر بيـــن الســـلطتين. وأشـــادت باألمـــر الملكـــي الصادر عن جاللـــة الملـــك بتعيين ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلى صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، رئيًســـا 
لمجلس الوزراء، في خطوة حكيمة تضع مسيرة الوطن التنموية على سكة العمل المتواصل 

والمتسارع نحو آفاق أرحب من اإلنجاز.

قـــال النائب إبراهيم النفيعـــي إن “محافظة المحرق 
ســـتفتقد زيارات خليفة بن ســـلمان كل ســـبت، كنا إذا نّتصل 
ليـــالً لطلب لقاء ســـموه، في صبيحـــة اليوم التالي يســـتقبلنا 

سموه بالحفاوة والحب الذي يعرفه كل شعب البحرين”.

سنفتقد السبت

قـــال النائـــب أحمد الســـلوم إن “البحريـــن فقدت أًبـــا حنوًنا 
ورجل دولة ترك بصمات واضحة على حاضر البحرين ومســـتقبلها، 
فقـــد عودنا على االســـتماع إلـــى مالحظاتنا ومطالـــب الناس، وقّدم 

مبادرات نوعية محليا ودوليا رفعت اسم البحرين عالًيا”.

رجل دولة

عبـــر النائـــب علي إســـحاقي عن بالغ أســـفه وحزنه لوفـــاة والد 
البحرين وقائد نهضتها صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
ا أفنى ُجل حياته في  آل خليفة، مشـــيًرا إلى أن المملكة فقدت قائًدا فذًّ

خدمة الوطن، وقدم كل غاٍل ونفيس من أجل رفعتها وتقدمها.

قائذ فذ

قـــال النائب علـــي النعيمي إن “مناقب ســـمو األمير الراحل 
خليفة بن ســـلمان، وسياســـته ومبادئه ســـتظل راسخة وسنورثها 
لألجيال. وسألني ذات يوم عن طلبات أهالي الدائرة، وخالل أقل 
من يوم، اتصل بي األهالي للشكر على تلبية سموه احتياجاتهم”.

أكـــد النائب محمد العباســـي أن لســـمو األميـــر الراحل 
الكثير من المآثر التي ســـيتذّكرها البحرينيين، كان يســـتمع 
للمواطـــن، ويلبـــي احتياجاتـــه، ويفـــّرج كرباتـــه، ويواصـــل 

الناس ويستقبلهم دون أي حواجز.

قال النائب خالد بوعنق: “لقد رحل عّنا ســـمو األمير 
خليفة بن سلمان، إال أنه سيظل مخّلًدا بتاريخ البحرين، لما 
قّدمـــه من تضحيات وفداء وعمل وإخالص وجهود كبيرة 

خدمة للبحرين ولقيادتها وشعبها الوفي”.

ضّحى للبحرينفّرج ُكرباتنااستجابة فورية

قال النائب فاضل الســـواد إن األمير الراحل شخصية 
جمعـــت المآثـــر والصفـــات الكثيرة، وعرف عنـــه تلّمس مطالب 
المواطنيـــن واحتياجاتهـــم التي ال يتوانى لحظـــة عن تلبيتها، 
كما ألف مجلسه الغني والفقير، وقاد سفينة الوطن لبر األمان.

رّبان السفينة

قـــال النائب غـــازي آل رحمـــة إن البحرين فقدت 
ا كبيـــًرا وقائًدا ملهًما عاش مـــع هموم الناس  رمـــًزا وطنيًّ
وقضاياهـــم وتطلعاتهم وآمالهم، وضـــرب أروع النماذج 

في الحرص على قيم ومبادئ التواصل االجتماعي.

عاش همومنا

ذاكرة الوطن

قـــال النائـــب أحمد األنصاري إن ســـمو األميـــر الراحل 
كان القائـــد الـــذي أفنى عمـــره في خدمة دينه ووطنه وشـــعبه 
علـــى نهج آبائـــه وأجداده، فلن تنســـاك البحريـــن حيث وقفت 

ا منيًعا لهذا الوطن، ووقف الشعب بكل أطيافه معك. سدًّ

السد المنيع

قال النائب باســـم المالكي: “نتذّكر زيارات ســـمو 
األميـــر الراحـــل الميدانية لتفقد احتياجـــات المواطنين، 
ـــا، كان رجل وطن  خليفة بن ســـلمان لـــم يكن رجالً عاديًّ
وقيام دولة، حمل الوطن معه إلى كل مكان في العالم.

رجل استثنائي

أكد النائب فالح هاشـــم أن “ســـمو األمير الراحل 
قـــاد مســـيرة التنميـــة والبنـــاء بســـمات قياديـــة عاليـــة، 
ومطمئنون أن دفة سفينة الوطن باقية في أيد أمينة”.

سمات قيادية

قالـــت النائـــب فاطمـــة القطـــري: “كـــم أوجـــع الوطـــن 
رحيُلك يا ســـمو األمير، وكـــم كان مؤلًما ونحن نعيش في ظل 
هذه الظروف االســـتثنائية الحرجة، التي نحن أحوج ما نكون 

فيها إلى أن نستلهم الصبر والثبات والعزيمة.

موجٌع رحيُله

النـــواب  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  قـــال 
عبدالنبـــي ســـلمان إن ســـمو األمير الراحل تـــرك بصماته 
الواضحـــة علـــى نهضـــة البحريـــن الحديثة، وقـــاد عملها 

الحكومي بكل كفاءة واقتدار وحنكة سياسية.

حنكة سياسية

قـــال النائب أحمد الدمســـتاني إن األمير الراحل 
كان قائـــًدا محّنًكا ارتقى بالمملكة إلى مســـتويات عالية 
من التقدم واالزدهار، كما كانت له مواقف جّبارة يشـــهد 

بها الجميع.

مواقف جبارة

قال النائب عمار البناي: “لن ننسى كلمات وتوجيهات 
سمو األمير الراحل، التي طالما كانت نبراًسا يضيء لنا طريق 
العطـــاء، والوقـــوف مـــع أبناء شـــعبنا الغالي، ولن ننســـى حبك 

ورعايتك لإلعالميين والصحافيين”.

محب لشعبه

أشـــار النائب عيســـى الكوهجي إلى أن البحرين 
تقف احتراًما لمسيرة العطاء لسمو األمير الراحل، الذي 
احتضـــن الجميـــع كأب وقائـــد، وقـــدم لألمتيـــن العربيـــة 

واإلنسانية خدمات جليلة.

أٌب الجميع

ذكر النائب عيسى الدوسري أن البحرين ستبقى دائًما 
فخـــورة بالقائـــد الملهـــم الذي كـــّرس حياته فـــي خدمة الوطن 
فأكسبه ذلك حب وتقدير الجميع، لقد فقد الوطن برحيل سمو 

األمير خليفة بن سلمان األب الحاني.

األب الحاني

قـــال النائب أحمد العامر إن ســـمو األميـــر الراحل كان 
رجـــل الحكمـــة والمواقـــف واألفعـــال، وتصغـــر أمامـــه صعـــاب 
األمـــور، كما كان منصًتا لمشـــاكل المواطنيـــن ويبادر في وضع 

الحلول لها بحكمته المعهودة.

حاّلل الصعاب

قال النائب يوسف زينل إن الكلمات عاجزة عن الوفاء 
بحق سمو األمير الراحل وتعداد مناقبه وبصماته الخالدة على 
مســـيرة التطور والنماء، فهو مؤّسس نهضة البحرين الحديثة 

والقامة الوطنية التي يشهد لها الكبير والصغير.

بصماته خالدة

قـــال النائـــب محمـــد بوحمـــود فـــي رثائه لســـمو 
ا، فبادلوك والًء، لقد  األمير الراحل: “لقد بادلت شعبك حبًّ
بـــكاك البعيد قبـــل القريب، إن القلب ليحـــزن، وإن العين 

لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون”.

بادلوك الوالء

أكـــد النائـــب عبدهللا الذوادي أن ســـمو األميـــر الراحل 
كان رحـــب الصـــدر، وكانت أبوابـــه مفتوحة للجميع، ويســـتمع 
للصغيـــر قبل الكبير، ويعرف الجميع وأســـرهم، ولم يكن رجالً 

ا، بل شخصية محنكة وذكية، وذات ثقل دولي. عاديًّ

أبوابه مفتوحة

قالـــت النائب زينـــب عبداألميـــر إن فقيد الوطن 
عمـــاد نهضـــة البحرين وصـــوت الحكمة ومثـــال للعطاء، 
كرس حياته لخدمة الشـــعب، وكان رجل دولة اســـتطاع 

بحكمته وحنكته إدارة دفة سفينة البحرين.

صوت الحكمة

استذكر النائب ممدوح الصالح زيارة سمو األمير الراحل 
للســـنابس بعـــد عودته من العالج، مشـــيًرا إلـــى أن البحرين فقدت 
رجـــالً كـــّرس حياته لخدمة شـــعبه والنهوض بوطنـــه، وكان يتمّتع 

بمزايا جعلت حّبه مغروًسا في نفوس الجميع.

تفتقدك السنابس

قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن ســـمو األميـــر 
الراحـــل كان يســـكن قلبـــه العطوف ضمير أممـــي، وكان 

الشمعة التي تنير للوطن دروب التقدم واالزدهار.

ضمير أممي

ذكر النائب عبدهللا الدوســـري أن ســـمو األمير الراحل 
حمل همـــوم الوطن وأبنائه، وأن ذكراه الطيبة ســـتبقى خالدة 
فـــي ذاكرة الوطن، فقـــد كان له الدور البارز فـــي بناء البحرين 

الحديثة، وتحقيق تطلعات وأبعاد التنمية المستدامة.

حامل همومنا

قالـــت النائب معصومـــة عبدالرحيـــم إن “كلمات 
ومواقف سمو األمير الراحل مدرسة تعلمنا منها الكثير، 
فقـــد كان األب للجميـــع، وكلما التقيناه كنا نستشـــعر أننا 

أبناؤه”.

والد الجميع

^

دائم السؤال

أكد النائب هشام العشيري أن سمو 
بــابــه مفتوًحا  كـــان  الــراحــل  األمــيــر 
النواب  عن  السؤال  ودائــم  للجميع، 
ويبذل مساعيه  المواطنين،  وجميع 

لتسهيل أمورهم وتلبية مطالبهم.
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”19  - “كوفيــد  جائحــة  بتداعيــات  القطــاع  أعمــال  تأثــر 

في مجلســها االفتراضي اليوم بمشــاركة الجهات الرســمية

أرباح شركات التأمين في 9 أشهر

“الغرفة” تناقش تحديات قطاع النقل والخدمات اللوجستية

حققـــت شـــركات التأميـــن البحرينية 
المدرجـــة في بورصـــة البحرين 10.7 
مليـــون دينـــار أرباًحـــا صافيـــة فـــي 9 
األشـــهر األولـــى مـــن العـــام الجـــاري، 
فـــي الوقـــت الذي تركت فيـــه جائحة 
فيـــروس كورونـــا آثـــارا علـــى بعـــض 

الشركات.
واســـتطاعت جميـــع شـــركات القطاع 
نتائجهـــا  فـــي  ربحيـــة  تحقيـــق  مـــن 
للتســـعة أشـــهر المنتهية في ســـبتمبر 
الماضـــي، إذ تمكنـــت 3 شـــركات مـــن 
رفع مســـتوى ربحيتها بينما تراجعت 

ربحية شركتين.
اإلجماليـــة  األربـــاح  انخفضـــت  وقـــد 
لقطـــاع التأميـــن فـــي البورصـــة بنحو 
26 % خالل التسعة أشهر األولى من 

العام الجاري.
وتراجعت أرباح قطاع التأمين خالل 
هـــذا العـــام مدفوعـــة بنتائـــج كل من 

شـــركة “أريـــج” بشـــكل أســـاس والتي 
انخفضـــت ربحيتها بنحـــو 76 % في 
العـــام الجـــاري، كمـــا انخفضـــت أرباح 

الشركة الوطنية للتأمين. 
الجائحـــة  إن  أريـــج:  شـــركة  وقالـــت 
سببت انخفاضا في تقييمات األصول 
وباألســـاس فـــي االســـتثمارات التـــي 
اتخـــذت المجموعـــة لهـــا مخصصات 
مخفضة القيمة. كما تسببت الجائحة 
في خســـائر االستثمار؛ بسبب تقلبات 
كمـــا  االقتصـــادي،  والركـــود  الســـوق 
عانـــت الشـــركة من مطالبـــات متعلقة 

بكوفيد - 19 بشكل رئيس. 
ومن التأثيرات التي أوردتها الشـــركة 
العموميـــة  المصروفـــات  فـــي  زيـــادة 
بســـبب التكلفة المتعلقة باإلجراءات 
الوقائيـــة الالزمـــة ومتطلبـــات خطـــة 
األعمـــال،  تصريـــف  اســـتمرارية 
المتعلقـــة  الرأســـمالية  والتكاليـــف 
بعـــد  عـــن  العمـــل  خطـــط  بتنفيـــذ 
للطوارئ. وقـــدرت المجموعة صافي 

األثر المالي بنحو 3.1 مليون دوالر. 
اما شـــركة البحرين الوطنية القابضة 
 14 فقـــد تراجعـــت ربحيتهـــا بنســـبة 
%، لتبلـــغ أرباحها في التســـعة أشـــهر 

األولى نحو 3.8 مليون دينار.
وقـــد أثـــرت الجائحـــة علـــى الشـــركة، 
علـــى  التأميـــن  عمومـــا  انخفـــض  إذ 
باإلضافـــة  الجديـــدة،  المركبـــات 
للتحويـــل إلـــى تأمين الطـــرف الثالث 
الذي أثر بشـــكل جوهري على أقساط 

التأمين على المركبات لدى الشركة.
وفـــي الجهـــة المقابلـــة، أدى انخفاض 

جائحـــة  بســـبب  المروريـــة  الحركـــة 
كورونا إلى التقليل من تكرار مطالبات 
المركبـــات خـــالل العـــام الجـــاري، إلى 
جانـــب المطالبات الطبيـــة المنخفضة 
نتيجة للقيود واإلجراءات المختلفة، 
مـــا أدى الى االنخفـــاض العام لصافي 

المطالبات المتكبدة لدى الشركة.
كمـــا رصـــدت الشـــركة ضغـــوط علـــى 
الـــذي  األمـــر  الســـوق،  فـــي  الســـيولة 
المؤجلـــة  باألقســـاط  لدفـــع  يضطـــر 

ومراجعة جداول السداد.
البحرينيـــة  الشـــركة  واســـتطاعت 
الكويتية للتأميـــن من زيادة ربحيتها 
بنســـبة 13 % خـــالل التســـعة أشـــهر 
األولى من العام الجاري لتبلغ أرباحها 

نحو 3 ماليين دينار.
أمـــا شـــركة ســـوليدرتي البحرين فقد 
حققت زيادة قدرها 4 % في مستوى 
ربحيتهـــا، لتبلـــغ 1.97 مليـــون دينـــار. 
ونمت أرباح شـــركة التكافـــل الدولية 

بنسبة 15 % لتبلغ 580 ألف دينار.

يبـــدأ فـــي تمـــام الســـاعة 4:00 من مســـاء 
اليـــوم األربعاء 18 نوفمبـــر 2020، مجلس 
غرفـــة البحريـــن االفتراضـــي في نســـخته 
“الرابعـــة”، والـــذي تـــم تخصيصـــه “لقطـــاع 
النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية”، وســـُيبث 
مباشـــرة عبـــر منصـــة زووم وقنـــاة الغرفة 

على برنامج اليوتيوب. 
دعوتهـــا  البحريـــن  غرفـــة  وجـــّددت   
ومجتمـــع  الكـــرام  أعضائهـــا  جميـــع  إلـــى 
مجلســـها  لحضـــور  والمهتميـــن  األعمـــال 

االفتراضي”الرابـــع” والـــذي ســـيتطرق إلى 
عـــدٍد مـــن الموضوعـــات المهمـــة المتعلقـــة 
عمليـــات  تحديـــات  منهـــا  النقـــل:  بقطـــاع 
الشـــحن البري للناقـــالت المحلية من وإلى 
البحريـــن، والعوائق التي تواجهها عمليات 
تواجههـــا  التـــي  والترخيـــص  التســـجيل 
مؤسســـات النقل البري وغيرها من األمور 

ذات الصلة.
غرفـــة  رئيـــس  المجلـــس  وســـيترأس   
البحريـــن، ســـمير نـــاس بحضـــور كٍل مـــن 
رئيسة المجموعة التنسيقية للجان وعضو 
مجلـــس اإلدارة ســـونيا جناحـــي والرئيس 

التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ورئيس لجنة 
النقل والخدمات اللوجستية بالغرفة خالد 
الترك ونائبه خالد الدوسري، كما سيشارك 
فـــي فعاليـــات هـــذا المجلس ممثلـــون عن 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت وهـــم كالً 
مـــن عبدالرحمـــن الجناحي مستشـــار وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت، وراشـــد عتيـــق 
رئيس قســـم رقابة وتفتيـــش نقل البضائع 
وتأجيـــر المركبـــات بالـــوزارة، إلـــى جانـــب 
الشـــحن  تفتيـــش  فـــرع  رئيـــس  مشـــاركة 
القائم بأعمال التخليص بجســـر الملك فهد 

النقيب جمعة العجالن.

السنابس - الغرفة

دبي - مباشر

“العربية للطيران” ُتطلق 
رحالت بين الشارقة والبحرين

أعــلــنــت شــركــة الــعــربــيــة لــلــطــيــران، 
الـــُمـــدرجـــة فـــي ســـوق دبـــي الــمــالــي، 
مباشرة  رحـــات  تسيير  عــن  أمـــس، 
البحرين  إلـــى  الــشــارقــة  إمــــارة  مــن 
اعتبارًا من غد الخميس 19 نوفمبر.

ــــه ســيــتــم تــشــغــيــل 3  وأوضــــحــــت  أن
رحات أسبوعيًا.وأضافت أنه يمكن 
للعماء اآلن حجز رحاتهم مباشرة 
عبر الموقع اإللكتروني أو بالتواصل 
مع مركز خدمة العماء أو عبر وكيل 

السفر المعتمد.

“نوبل لالقتصاد” ُتمنح لعالمين اكتشفا “تحّسن المزادات”
 قالـــت األكاديميـــة الســـويدية الملكيـــة للعلـــوم مؤخـــًرا إن عالمـــي االقتصـــاد 
األميركيين بول ميلغروم وروبرت ويلســـون، حصال على جائزة نوبل لالقتصاد 

للعام 2020 لمساهمتهما في اكتشافات بنظرية المزادات.
 وكّرم ميلغروم وويلســـون، وهما أستاذان في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، 
الكتشـــافات نظريـــة حّســـنت مـــن طريقـــة عمـــل المـــزادات، إذ وفًقـــا لألكاديمية 
الملكية الســـويدية للعلوم، قاما أيًضا بتصميم تنســـيقات مزاد للسلع والخدمات 

التي يصعب بيعها بطريقة تقليدية، مثل الترددات الالسلكية.
 وقال بيتر فريدريكسون، رئيس لجنة الجائزة، في بيان “بدأ الفائزون هذا العام 
في العلوم االقتصادية بنظرية أساســـية ثم اســـتخدموا نتائجهم في تطبيقات 

عملية انتشرت على مستوى العالم. واكتشافاتهم ذات فائدة كبيرة للمجتمع”.
 ووفًقا لألكاديمية الملكية الســـويدية للعلوم، ابتكر االقتصاديان أشكاالً جديدة 
لبيـــع العديـــد مـــن األشـــياء المتربطة بمـــزاد نيابة عن البائـــع، بدافع فعـــل الخير 

للمجتمع بدالً من مجرد تحقيق أعلى سعر ممكن.
 وفي العام 1994، اســـتخدمت الســـلطات األميركية ألول مـــرة أحد ابتكاراتهما 
لبيـــع نطاقـــات الطيـــف الراديوي. وقد ســـاعد القيام بذلك على ضمان اســـتفادة 
دافعـــي الضرائـــب من بيع الترددات الالســـلكية المملوكة للحكومـــة ولكنها ذات 

قيمة كبيرة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول.
ا باسم جائزة بنك السويد في العلوم االقتصادية.  وُتعرف جائزة االقتصاد رسميًّ
وقد أّسسها البنك المركزي السويدي وتمنح منذ العام 1969 في ذكرى الصناعي 
ألفريد نوبل. وســـيحصل ميلغروم وويلســـون على 10 ماليين كرونة ســـويدية، 

أي 1.1 مليون دوالر، من أموال الجائزة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“تكسل إير” تستعرض االبتكار في قطاع المالحة الجوية
أعلنــت شــركة “تكســل إيــر” Texel Air المتخصصــة فــي الشــحن الجــوي 
وصيانــة الطائــرات والتــي تتخــذ مــن مملكــة البحريــن مقــرا لعملياتها، عن 
اســتكمال اســتعداداتها الســتضافة ملتقــى تفاعلــي عبــر االتصــال المرئــي 
Webinar بتاريــخ 18 نوفمبــر 2020، والــذي ســيقام تحــت رعايــة وزيــر 
المواصــات واالتصــاالت، كمــال بــن أحمــد محمــد والــذي ســيتمحور حول 

“االبتكار في قطاع الماحة الجوية والخدمات اللوجستية”.

ســـيوفر هذا الملتقى االفتراضي فرصة 
القطـــاع  قـــادة  إلـــى  لالســـتماع  فريـــدة 
وكبـــار المختصيـــن من القطـــاع الخاص 
والمؤسســـات الحكوميـــة ذات العالقـــة 
فـــي المملكة فيما يرتبـــط بإدارة وتعزيز 
نمـــو هـــذا القطـــاع الحيـــوي. وســـتنطلق 
حواريـــة  بجلســـة  الملتقـــى  أعمـــال 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن:  بمشـــاركة كال 
لشـــركة “تشـــيزولم انتربرايزس”، جورج 
والمبيعـــات  التحـــول  مديـــر  تشـــيزولم، 

في شـــركة “بيمكـــو كونفيرجنـــز”، مايك 
آندروز، رئيس مجلس إدارة شركة “إي-
كارغو وير”،ديســـموند فيرتانس، ومدير 
تطويـــر أعمـــال قطـــاع الصناعـــة والنقل 
مجلـــس  فـــي  اللوجســـتية  والخدمـــات 
المديفـــع.  علـــي  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
أمينغـــوال  الجلســـة ميغويـــل  وســـيدير 
مديـــر استشـــارات ســـيبوري في شـــركة 

“آكسينتشر”.
وستناقش الجلسة الحوارية التوجهات 

القطـــاع  مالمـــح  تشـــكل  التـــي  المهمـــة 
اليـــوم، حيـــث ستشـــمل نقاشـــات حـــول 
االحتياجـــات المتطورة لعمالء الشـــحن 
العالمي للطيـــران واألنواع الجديدة من 
الحلـــول المطلوبة لتحقيق قدر أكبر من 
المرونة والكفاءة وفاعلية التكلفة. ومن 
بيـــن االبتكارات التي ســـيتم التطرق لها 
في المناقشـــات تشـــغيل طائرة “تكســـل 
إيـــر” فـــي أغســـطس 2020 الجديدة من 
نوع “بوينـــغ 737-700 فليكس كومبي” 

األولـــى من نوعهـــا في العالـــم في تعدد 
االستعماالت، والتي تم تطويرها لتوفير 
أكثر حلول تأجيـــر الطرف الثالث تنوعًا 

على مستوى األسواق اليوم.
إضافـــة إلى ذلـــك، ســـيركز الملتقى على 
أنـــواع العوامل المؤدية إلى االبتكار في 

قطـــاع المالحة الجوية، وباألخص كثرة 
المزايا التنافسية الرئيسية التي توفرها 
البحريـــن للشـــركات العاملة فـــي القطاع 
مـــن مختلـــف األحجـــام، والتـــي تشـــمل 
موقعها االســـتراتيجي كقاعـــدة لدخول 

وخدمة األسواق العالمية. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تشيزولم 
انتربرايزس” الشـــركة األم لـ “تكسل إير”، 
جـــورج تشـــيزولم “نتطلع قدمـــًا لتنظيم 
هـــذا الملتقـــى المهـــم واســـتضافة كبـــار 
المســـؤولين والمختصيـــن فـــي القطـــاع 
للتحدث حول اهمية المرونة والتأقلم مع 
المتغيرات فـــي صناعة المالحة الجوية. 
بالـــغ  فـــي وقـــت  الملتقـــى  ويأتـــي هـــذا 
األهمية في خضـــم التحديات االضافية 
التـــي فرضهـــا انتشـــار جائحـــة فيـــروس 
كورونا المستجد )كوفيد19-( وما رافقها 

من تبعات ســـلبية، والتي جعلت االبتكار 
والمرونـــة والتأقلم عناصر مهمة لتطوير 
القطـــاع واســـتدامته وتحقيـــق النجـــاح 
والنمـــو لعمالئه. وســـيتطرق المتحدثون 
الحكومـــي  القطاعيـــن  مـــن  والشـــركاء 
والخـــاص إلـــى تحديـــد ماهيـــة وكيفيـــة 
رؤيتنـــا لالبتـــكار، والـــدور الرائد لشـــركة 
)تكســـل إير( بتدشـــينها طائرتها الفريدة 
بتقنيـــة )فليكس كومبـــي(، وكيف يمكننا 
وشركائنا ونظرائنا في القطاع العمل معًا 

لتلبية االحتياجات المتغيرة لعمالئنا”.
“كمـــا  بالقـــول  تشـــيزولم  وأضـــاف 
سيســـتعرض خبرائنا النموذج البحريني 
والبنيـــة  األعمـــال  منـــاخ  علـــى  كمثـــال 
التحتيـــة المتطورة والضروريـــة لتعزيز 

االبتكار”.

المنامة - فينمارك كوميونيكيشنس

جورج تشيزولم

بمشاركة كبار 
الخبراء والمختصين 

من القطاعين 
بالبحرين

علي الفردان

10.7
مليون دينار

انخفاض الحركة 
المرورية يؤدي 
لتراجع مطالبات 

الحوادث

حصـــد بنك “إلـــى”؛ البنك الرقمـــي المتوّفر 
فقـــط واألســـرع  الذكيـــة  الهواتـــف  علـــى 
ا فـــي البحرين، بجائزة “أفضل تجربة  نموًّ
مصرفيـــة رقميـــة للعام” في حفـــل جوائز 
“ســـيمِلس الشـــرق األوســـط 2020”الـــذي 
أقيـــم فـــي 16 نوفمبـــر 2020 على هامش 
فعاليات مؤتمر ســـيمِلس الشرق األوسط 
لعـــام 2020، والـــذي يجمع أنظمـــة الدفع، 
والخدمـــات المصرفيـــة، والتقنيـــة المالية 
اإلقليميـــة علـــى مـــدار يومْين  فـــي دبي. 
يأتـــي هذا الفـــوز الكبيـــر في العـــام األول 
مـــن إطالق بنك “إلـــى”، التابع لبنك ABC؛ 
شـــاهًدا على التجربة المصرفيـــة الثورية 
التـــي تتحقق من خـــالل نموذج عمل بنك 
“إلـــى” الـــذي يرّكـــز علـــى تقديـــم خدمات 

مصرفية تالئـــم أنماط الحيـــاة المختلفة، 
ونهجه الداعم للشراكة.  

لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال   
ABC، ورئيس المجلس االستشاري لبنك 
“إلى”، صائل الوعري “ُيســـعدنا الفوز بهذه 
الجائـــزة بعد منافســـٍة مع بنـــوك بارزة من 
جميـــع أنحـــاء منطقـــة الشـــرق األوســـط. 
وحالما بدا لنـــا أّن قطاع الخدمات المالية 
قـــد وصـــل إلى نقطـــة انعطـــاف قبل بضع 
فـــي  المتقـــدم  االبتـــكار  تبنينـــا  ســـنوات، 
تطويـــر بنك رقمـــي يتوّفر علـــى الهواتف 
االحتياجـــات  ويالئـــم  فقـــط،  المحمولـــة 

المتغّيرة لعمالئه المواكبين للعصر”.  
 وأضـــاف “يَمّكـــن بنـــك “إلـــى” عمالئه من 
خـــالل توفيـــر حلـــول مصرفيـــة شـــاملة 

ســـهلة االســـتخدام ومتاحـــة علـــى مـــدار 
الســـاعة، ُتعّزز تجاربهم الحياتية وُتجابه 
تحدياتهـــم الماليـــة، وتواكـــب تطلعاتهم. 
مـــن  المميـــزة  الجائـــزة  هـــذه  وُتثبـــت 
ســـيمِلس الشـــرق األوســـط على االعتماد 
واســـع االنتشـــار علـــى تطبيـــق الخدمات 
المصرفيـــة، الذي يتصاعد ســـريًعا وســـط 
البيئة الحالية قليلة التالمس، أّننا نجحنا 
في تطوير الخدمات المصرفية لُتناســـب 
العالـــم الحديـــث. هـــذا وإّننـــا نشـــارك هذا 
التقديـــر مـــع مصـــرف البحريـــن المركزي 
لدعمه لتطلعاتنا، وخلق وتمكين منظومة 
تقنيـــة ماليـــة؛ شـــكلت نقطـــة االنطـــالق 
منظومـــة  وُتعـــد  المبتكـــرة.  لخدماتنـــا 
التقنيـــة الماليـــة المتينـــة والحيويـــة في 

البحريـــن جديـــرة للمنافســـة فـــي ســـاحة 
التقنيـــة المالية العالمية، وداعمة للجهات 
التـــي ُتحـــدث تغييـــًرا في مجـــال التقنية 

المالية”. 
“إلـــى”  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
البحرين، محمد المعراج “ُتعّد هذه العالمة 
الفارقـــة شـــهادة على التجربـــة المصرفية 
الفريـــدة التي ُيقّدمها بنـــك “إلى”، والجهد 
التعاونـــي الذي ُوِضع في بنـــاء هذا البنك 
المبـــدع. وأوّد أن أهّنـــئ فريـــق بنك “إلى” 
الموهوب، وشـــركاءنا، وجميع األشخاص 
الذين شـــاركوا في بناء هـــذا البنك الفريد 
حًقـــا، والـــذي رفـــع معيـــار المنافســـة فـــي 
مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا. 
كما أعرب عـــن امتناني الحقيقي لمجتمع 

مستخدمي بنك “إلى” على دعمهم لهدفنا 
والتطـــّور  االبتـــكار  بمواصلـــة  المتمثـــل 

باالستعانة بتغذيتهم الراجعة القّيمة”.  
تجّســـد جوائز ســـيملس الشـــرق األوسط 
تاريًخـــا امتـــّد على مـــدار 20 عاًمـــا، وُتعّد 

مـــن أعرق الجوائـــز  في قطـــاع الدفعات، 
والتجارة اإللكترونية، والتجزئة، انطالًقا 
نجـــوم  بمكافـــأة  المتمثلـــة  رســـالتها  مـــن 
المســـتقبل، الذين أظهروا نجاًحـــا وتمّيًزا 

ال نظير له.

المنامة - بنك “إلى”

بنك “إلى” يفوز بجائرة “أفضل تجربة رقمية للعام”
2020 األوســــــــــــــط  الـــــــشـــــــرق  ــس”  ــ ــ ــِل ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ “س مـــــؤتـــــمـــــر  فـــــــي 
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A

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة  أباسيد تكنولجي ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها االســادة / 
مكتب آمال العباسي للمحاماة ذ.م.م  باعتباره المصفي القانوني لشركة أباسيد تكنولجي 
ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 1-126013، طالبــا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة البيان للإلستشارات والتطوير ش.ش.و لمالكها محمد محمود موسى السيد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســيد /    
محمد محمود موسى السيد  باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة البيان لإلستشارات 
والتطويــر ش.ش.و  لمالكهــا محمــد محمــود موســى الســيد ، المســجلة كشــركة الشــخص 
الواحــد بموجــب القيــد رقــم 109528 ،طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :9/11/0202
)CR2020- 157211(ٕاعالنرقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا ورثــة المرحــوم الســيد: احمــد ســلمان احمــد كايــد بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي ٕالــى الســيد عبــدهللا احمد ســلمان كايد فعلــى كل من 
لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: مٔوسسة الكايد التجاريه

رقم القيد:  1144 -٤

القيد : 139728 
 التاريخ : 15/11/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )153406( لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة زاب للهواتف ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحاب شــركة شــركة زاب للهواتف ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 139728، طالبين 

تغيير االسم التجاري من شركة زاب للهواتف ذ.م.م الى شركة اي ام تك للهواتف ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 6-232 
التاريخ : 15 نوفمبر 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )CR2020-145524( لسنة 2020 
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة احمد عبد العزيز الوزان

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقدم ٕاليها الســادة / 
شــركة االبــداع لالستشــارات تضامــن نيابــة عــن اصحاب شــركة احمــد عبدالعزيــز الوزان 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم 232-6، طالبيــن تغيير االســم التجاري من احمــد عبدالعزيز 

الوزان الى نظارات احمد الوزان ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
ٕادارة التسجیل

ٕاعالن لسنة 2020
بشأن ٕاشھار انتھاء ٔاعمال تصفیة

شركة شیرین عسل - شركة تضامن بحرینیة

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســیاحة بأنھ قد تقدم ٕالیھا الســید / 
حسین علي غلوم حاجي باعتباره المصفي القانوني لشركة شیرین عسل - شركة تضامن 
بحرینیة ،المســجلة كشــركة تضامن بحرینیة بموجب القید رقم 128525-1، طالبا ٕاشــھار 
ٕانتھاء ٔاعمال تصفیة الشركة تصفیة اختیاریة و شطبھا من السجل التجاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

2020/11/16
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة ٕادارة التسجيل

CR2020 - 156754 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســـة عشـــر يومـــا مــن تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : شروق عباس حسين سلمان رضي

االسم التجاري الحالي: البغدادي للحام عادم السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد: ورشة وادي الرعد للحدادة واللحام

قيد رقم:  ١١٧٨٥٢-١

القيد : 96861
 التاريخ : 17/11/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )160123( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ايت كو للمواد الغذاىية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحاب شركة ايت كو للمواد الغذاىية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 96861 فرع 5 ، 
طالبين تغيير االسم التجاري من ايت كو للمواد الغذاىية ذ.م.م الى متجر وودبيري ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

ٕاعالن بحل و تصفية شركة  
شركة جي سي ا كوزماتيك ٓاند برفيوم ذ.م.م

سجل تجاري رقم 135580

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جــي ســي ا كوزماتيــك ٓانــد برفيــوم ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقم 135580- ، بتصفية الشــركة اختياريــا و تعيين عارف احمد نزير عامر 
خان مصفيا للشــركة. بهذا يعلن المصفي ٔان ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 
325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم (21) لعــام 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دأيني الشــركة 
ٕالــى تقديــم مطالباتهــم ٕاليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
 defcon1981@hotmail.com -38379798 عنوان المصفي: عارف احمد نزير عامر خان

القيد:  126662  
التاريخ :  2020/11/16

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ادارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2020  

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة يعقوب احمدي للترويج – شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
أصحاب شركة يعقوب احمدي للترويج – شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد 
رقم 126662 ، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة يعقوب احمدي للترويج – شــركة 

تضامن بحرينية الى شركة تندربولت لتخليص المعامالت شركة تضامن بحرينية.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ:2020/11/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020- 154253  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا المعلنة أدناه: السيدة وحيده عبداللطيف محمد زماني بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد حسن عبدالرحيم محمد حسين القطان 

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

رقم القيد: 85858-3                االسم التجاري: البلورة الحمراء لالفراح والمناسبات
رقم القيد: 85858-4                االسم التجاري: رد شاين 2 لخدمات الصيانة

التاريخ : 2020/11/15 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

إعالن رقم  ) CR2020- 158730(    -  تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المعلن أدناه: راشد أحمد سلمان الرميحي  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد / منيرة حسن محمد سلطان الحيي النعيمي

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: رقم القيد:   

راشد أحمد سلمان الرميحي   24248-١
راشد أحمد سلمان الرميحي   24248-٥
راشد أحمد سلمان الرميحي   24248-٦
راشد أحمد سلمان الرميحي   24248-٧

الرميحي لأللمنيوم   24248-٨

التاريخ : 2020/11/14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

 )CR2020- 157944  (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المرحــوم / عيســى ابراهيــم عيســى الكعبــي بطلــب تحويــل المحــالت 
التجارية التالية إلى السيد /  ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى الكعبي

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: عيسى ابراهيم عيسى الكعبي
 قيد رقم: 20136-1
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  est.jobs2013@gmail.com

 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 

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 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.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 

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 

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 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 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 

Abu Omran for Gardens And Palm Trees 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  ABDUEMAMMOOSA@GMAIL.COM 

Bader palace construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADARALBADER101@GMAIL.COM 

Pure look beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

Galali Star For Fish 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36764422  or  AMMAR01235@HOTMAIL.COM 

AYUSHI INTERNATONAL BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36311866  or  HUSSAINAL3OOD@GMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

Golden documents for clearance and tourist service 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  SALIMREALESTATEBH99@GMAIL.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

FAISAL ABAD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118837  or  qaisermw@hotmail.com 

GOLDEN STAR KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

ABWAB ALKAHAIR MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17216030  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

Romouz Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17682459  or  MR.KHEDR@GMAIL.COM 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

COOL POINT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

MOHAMED ABDULRAHMAN EBRAHIM ALBAKER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17712689  or  M.ALBAKER87@GMAIL.COM 

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

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17551909  or  hr@globalits.bh 

MAGIC OVEN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

Alharah alshamya for healthy and beuty products 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66660013  or  ZAINAB198403@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@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 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Alameer auto car services center 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39540802  or  Salah85ahmed@gamil.com 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39333528  or  RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

GENESIS GATE LIFT AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333528  or  RASHID.FAQIH@GMAIL.COM 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Alameer auto car services center 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39540802  or  Salah85ahmed@gamil.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 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

ALHUJURAT EQUIPMENT AND LIGHT MACHINE HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33366568  or  INS_IMRAN@YAHOO.COM 

Almaraya Decor Material Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17211862  or  zahra@almarayadecor.com 

NINE STAR CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77059992  or  NINESTAR.COMPANY@YAHOO.COM 

TIME RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.COM 

PAKEEZA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

Sunset sparkling laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

SHAMSEYA AHMED GHAREEB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39774445  or  HUSSAIN.MURAD1@GMAIL.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ABU MAJED  A C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33168488  or  ABORASHID689@GMAIL.COM 

Phoenicia tower hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  JEMAORTIZAPAC@GMAIL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

Resochem consulting Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17005240  or  MAZHAR@GMAIL.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34569085  or  acaciapalace97@gmail.com 

Only three marketing Bahraini partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39681096  or  BKGKUMAR@GMAIL.COM 

Bedo Towers Construction 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39434112  or  CEO_SALWAGROUP@YAHOO.COM 

Nice Plus Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

ANSAF Trading On A Fee w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39400922  or  ansaftradingwll@gmail.com 

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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 

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 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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 

Beakal Interior Decoration Co. S.P.C owned by Aster Debebe Belay 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35098058  or  WONDY2@YMAIL.COM 

Dream Colour International - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER(SHIP PIPES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Salon cut and care 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002128  or  WIDABAZIRGANI@GMAIL.COM 

EVERY DAY FRSH SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

DIYA TECH SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39844706  or  SSVSNILAMBOOR@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 

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 

H S BAHOO CO S.P.C OWNED BY JUNAID SARWAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33449292  or  BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

AMAZING STAR Maintenance W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36528801  or  hemanthpsingh@yahoo.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39022780  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

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 

Al Meer Group B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

MANNAI TRADING & CONTRACTING S.P.C - CONTRACTING DIVISION 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  confab@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 

VENUS ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39624999  or  venusadvertising@live.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

CASABALANCA COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366638  or  ALIHASSAN1940@YAHOO.COM 

BIN GHAREEB BUTCHERY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  BINGHAREEBCOMPANY@YAHOO.COM 

AL AMARAH ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666154  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462696  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

ARABCO GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17732251  or  ABAQER@ARABCO.ME 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.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 

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 

Sunlight Interiors & Exhibitions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  admin@sunlightintex.com 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.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 

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 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344101  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

AHMED SULTAN ALMUTAWA CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773875  or  ASALMUTAWA.39@GMAIL.COM 

Howar documents clearing 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39559510  or  HJAMEEL400@GMAIL.COM 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

ALFAISAL UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413973  or  SFAISAL_AALI@YAHOO.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619192  or  KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

Two Way Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17664303  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

AL AMEERI ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772667  or  aalameei68@gmail.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Kulu for sale secondhand goods 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280922  or  A.JALIL.ABDULLA@GMAIL.COM 

UMHUSAIN SEWING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38373860  or  MOHD.MAHDI1984@HOTMAIL.COM 

Maraseel Star Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17760017  or  SASB9797@GMAIL.COM 

LITTLE PAWS FOR PET CARE AND SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33385936  or  DANAYASEEN02@GMAIL.COM 

VILLAGE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  mohd_aljaboori@hotmail.com 

STAR LIGHT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39446557  or  nkhalid8@hotmail.com 

TUQA RESTARANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533377  or  AB_OMRAN@HOTMAIL.COM 

GULF MENWAH CONSTRACTION S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17244235  or  info@GULFMENWAH.COM 

Yoruba Medical Equipment 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  AHMED.ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

ALGHAFYA VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39461036  or  FATEMAMOHAMED460@GMAIL.COM 

NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

DANIEL SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402229  or  AQEELAALSAHAB@GMAIL.CO 

COOL PALACE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13115553  or  SADIQALMAJED@GMAIL.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  h.almatrook@adco.bh 

Pet land 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33311122  or  mohammedjalal101@hotmail.com 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39680000  or  admin@enmabh.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17215229  or  CHRCH85@YAHOO.COM 

HONEY BEE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANI.HAMAD@EA.BH 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  citi20000@hotmail.com 

FUTURE WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677075  or  ADMIN@SEASTAR-GROUPS.COM 

WALD ALGHALYA Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39887666  or  JRE7RE7@GMAIL.COM 

AL SOMAA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642893  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

OLIVE V.F.M. COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17584624  or  aalbanna@olive-vfm.com 

KARZAKAN FRIENDS PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601049  or  BH.HAMLATLMUTAWA@GMAIL.COM 

ALNAHL FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33965111  or  AKAVALAPPIL@YAHOO.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326100  or  gro@limousina.net 

KATAMERI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33772822  or  TALALM855@GMAIL.COM 

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM 

EVEREST ELECTRICAL AND BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  EVERESTELECTRICALWLL@GMAIL.COM 

KANOO COPY WORLD 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39329993  or  SALES@KANOOSTATIONERY.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

RASHEED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  olwynp@gmail.com 

CATALOG MECHANICAL CONTRACTING AND SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39148648  or  catalogsafety@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL KHULOOD ALUMINIUM FACTORY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

HAJI NISAR JEWLLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17257459  or  MEANSMEOMER@GMAIL.COM 

Drilling Consultants Europe LTD Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556808  or  OFFICE@TARGETTRENCHLESS.COM 

AREEBA CARS POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

Wadi AlSalam Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17274030  or  HASSAN@WADIALSALAM.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  SAYEDMASHTAN@GMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com  
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كميــة اليورانيوم المخّصب لــدى طهران تجــاوزت 12 ضعًفا

ترامب يستشير في ضرب موقع نووي إيراني

أفــادت صحيفــة نيويــورك تايمــز أمــس أّن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
الــذي تنتهــي واليتــه بعــد شــهرين ونّيف اســتطلع األســبوع الماضــي، آراء عدد 
من مستشــاريه وكبار المســؤولين بشــأن إمكانية “التحّرك” في غضون أســابيع 
ضــّد موقــع نووي إيراني. وقالت الصحيفة إّنه خالل اجتماع ترؤســه الخميس 
فــي المكتــب البيضاوي ســأل ترامــب معاونيه وبينهــم نائبه مايــك بنس ووزير 
الخارجيــة مايــك بومبيو ووزيــر الدفاع بالوكالة كريســتوفر ميلر ورئيس هيئة 
األركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ما “إذا كانت لديهم أي خيارات للتحّرك 

ضّد” هذا الموقع النووي “خالل األسابيع المقبلة”.

وأضافت أّن هؤالء المســـؤولين الكبار 
“أقنعوا الرئيس بعدم المضّي قدًما في 
شّن ضربة عسكرية” ضّد طهران خوًفا 

من أن تؤّدي إلى نزاع واسع النطاق.
النيويوركيـــة  الصحيفـــة  وأّكـــدت   
أّن ترامـــب طـــرح هـــذا الســـؤال علـــى 
معاونيـــه غـــداة تقرير للوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية أفاد بأّن طهران تواصل 
وأن  المخّصـــب  اليورانيـــوم  تكديـــس 
كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب 
 12 تجـــاوزت  اآلن  لديهـــا  المتوافـــرة 
ضعًفـــا الحـــد الـــذي ســـمح بـــه االتفـــاق 

النووي.
 وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أّن الموقـــع 

الذي كان ترامـــب يريد ضربه هو على 
األرجح منشـــأة نطنـــز النووية الواقعة 

في وسط البالد.
ا علـــى ســـؤال بشـــأن التقريـــر، كّرر  وردًّ
المتحـــدث باســـم الحكومـــة اإليرانيـــة 
علـــي ربيعـــي خـــالل مؤتمـــر صحافـــي 
أمـــس، موقـــف بـــالده المحـــّذر مـــن أي 
اســـتهداف. وقال “إجابتنـــا المختصرة 
كانـــت دائًمـــا أن أي تحـــرك ضد شـــعب 

إيران سيواجه برد ساحق”.
محـــاوالت  تحصـــل  “قـــد  وأضـــاف 
فـــي  “لكـــن،  متابًعـــا  إيـــران(”،  )لضـــرب 
كمتحـــدث  وليـــس  الشـــخصي  رأيـــي 
ا ال أتوقـــع  باســـم الحكومـــة... شـــخصيًّ

)أي  يرغبـــوا  أال  أرجـــح  كهـــذا.  أمـــًرا 
األميركيين( بزيادة عدم االستقرار في 

العالم والمنطقة”.
الخارجيـــة  أعلـــن وزيـــر  مـــن جانبـــه،   
األميركـــي، مايـــك بومبيو، فـــي مقابلة 
الفرنســـية  لوفيغـــارو”   “ مـــع صحيفـــة 
المتحـــدة  “الواليـــات  أن  االول  أمـــس 
مـــازال لديهـــا مزيـــد مـــن العمـــل فـــي 
األســـابيع المقبلـــة لتقليل قـــدرة إيران 

على تعذيب الشرق األوسط”.
وأضاف “لقد حرصنا على أن يكون لدى 

إيـــران أقل قـــدر ممكن مـــن الدوالرات 
النـــووي”،  برنامجهـــا  لبنـــاء  والمـــوارد 
مشـــّدًدا  على أن واشـــنطن “ســـتواصل 
الضغـــط خـــالل األســـابيع المقبلـــة.. ما 
زال هنـــاك عمـــل يجب القيـــام به للحد 

من قدرتهم على تعذيب الشرق”.
إلى ذلك، كّرر مسؤول أميركي التأكيد 
علـــى ســـعي إدارة الرئيـــس األميركـــي 
المنتهيـــة واليتـــه، دونالـــد ترمب، على 
درس خيـــارات للرد علـــى إيران خالل 

األيام المقبلة.

واشنطن - وكاالت

موقع نطنز النووي االيراني

بغداد - األناضول

قال مســـؤول محلي عراقي، أمس، إن 800 أســـرة نازحة عادت إلى مناطقها 
األصلية في بلدة السعدية بمحافظة ديالى شرقي البالد.

وأوضح أحمد الزركوشي مدير بلدة السعدية أنه “تم إعادة 800 أسرة نازحة 
بمخيم الوند في بلدة خانقين شـــمالي ديالـــى، إلى مناطقها األصلية في بلدة 
الســـعدية وأطرافها شـــمال شرقي المحافظة”. ولفت إلى أن هذه األسر مضى 
علـــى نزوحها 6 ســـنوات. وبلدة الســـعدية بمحافظة ديالى خضعت لســـيطرة 
تنظيـــم “داعـــش” صيف العـــام 2014، ما أجبر مئات األســـر إلـــى النزوح خوفا 
مـــن تعرضهـــم للقتل. وال يزال الكثير مـــن النازحين غير قادريـــن على العودة 
لمناطقهـــم األصليـــة لدمار منازلهـــم خالل الحرب، فضال عن عـــدم توفر البنى 
التحتية األساســـية للخدمات، وعدم اســـتقرار الوضـــع األمني. ويقطن معظم 
النازحين في مخيمات منتشـــرة في أرجاء البالد، قســـم كبير منها يقع جنوب 

مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
واضطـــر مالييـــن العراقييـــن للنـــزوح وتـــرك منازلهم فـــي محافظـــات: نينوى 
وكركـــوك وصالح الدين واألنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة 
بابـــل، بعـــد منتصف العام 2014 عقب توســـع ســـيطرة مســـلحي داعش، على 

مناطق البالد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة العراقية.

عودة 800 أسرة نازحة إلى “ديالى” العراقية

جنيف - وكاالت

أعلنـــت األمم المتحـــدة أمس أن 
“أزمـــة إنســـانية واســـعة النطاق” 
ترتســـم عند الحدود بين اثيوبيا 
آالف  فـــرار  بعـــد  والســـودان 
ا بسبب العملية  االشـــخاص يوميًّ
العســـكرية الجاريـــة فـــي إقليـــم 

تيغـــراي االثيوبـــي. وقال ناطق باســـم المفوضية الســـامية لألمـــم المتحدة 
لشـــؤون الالجئيـــن بابار بالوش مـــن جنيف إن أربعة آالف شـــخص يعبرون 
ا منـــذ 10 نوفمبر وبـــات عددهم نحـــو 27 ألف  الحـــدود مـــع الســـودان يوميًّ
شـــخص. وأضـــاف “أنـــه تدفق لم نـــَر مثله فـــي العقدين األخيريـــن في هذه 
المنطقـــة مـــن البالد”. وتابع أن هذا الحشـــد من الناس “يفوق بســـرعة قدرة 

المنظمات اإلنسانية على األرض”.
 وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء األثيوبـــي أبيي أحمد أمـــس أن العملية العســـكرية 
الجارية في منطقة تيغراي المنشـــقة )شـــمال( ســـتدخل مرحلتها “النهائية” 

في “األيام المقبلة”.
 وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أرســـل أبيي الجيش الفدرالي لشـــّن هجوم 
علـــى هذه المنطقة الشـــمالية، بعد أشـــهر مـــن التوتر مع الســـلطات المحلية 
التابعة لجبهة تحرير شـــعب تيغراي. ومنذ قرابة أسبوعين، تشّن الحكومة 

ضربات جوية، استهدف آخرها االثنين عاصمة اإلقليم ميكيلي.

كارثة إنسانية بسبب القتال في “تيغراي”

دبي- الحدث.نت

نيويورك - أف ب

تتوالى خســـائر الميليشـــيات الحوثية 
أعلـــن  فقـــد  الجـــوف،  محافظـــة  فـــي 
زيـــد  الحوثـــي  القيـــادي  مقتـــل  عـــن 
علـــي عامـــر المرانـــي مســـؤول األمـــن 
الوقائـــي للميليشـــيات فـــي المحافظة 
الجيـــش  قـــوات  مـــع  مواجهـــات  فـــي 
اليمنـــي. وقـــال مصدر عســـكري يمني، 
جهـــاز  مســـؤول  إن  اإلثنيـــن،  مســـاء 
بالميليشـــيات  الخـــاص  االســـتخبارات 
قتل مع ستة من مرافقيه خالل معارك 
دارت بين الميليشيات وقوات الجيش 
الحـــزم مركـــز  الوطنـــي شـــمال شـــرق 

المحافظة.
جماعـــة  تكبـــدت  أخـــرى،   جهـــة  مـــن 
خســـارة  أمـــس  االنقالبيـــة  الحوثـــي 
نفذتـــه  كميـــن محكـــم  جـــراء  فادحـــة 
نهـــم شـــرقي  الجيـــش بجبهـــة  قـــوات 

محافظة صنعاء. 

للقـــوات  اإلعالمـــي  المركـــز  ونقـــل 
المســـلحة عـــن مصـــدر عســـكري قوله، 
إن قوات الجيش اســـتدرجت مجاميع 
مـــن الحوثييـــن إلـــى إحـــدى الشـــعاب 
فـــي جبهة نهم قبـــل أن يطبقـــوا عليها 
الحصـــار ويوقعـــوا تلـــك العناصـــر بين 

قتيل وجريح كما تم أسر عدد منهم.
وأكـــد المصـــدر أن الكميـــن أســـفر عـــن 

مصـــرع أكثر مـــن 20 حوثيا إلى جانب 
سقوط عدد من الجرحى، فيما تمكنت 
قـــوات الجيش مـــن القبـــض على عدد 
آخرين. وقال إن قوات الجيش تمكنت 
من اســـتعادة عدد من اآلليات القتالية 
والخفيفـــة  المتوســـطة  واألســـلحة 
وكميـــات مـــن الذخائـــر المتنوعة كانت 

بحوزة الجماعة.

الدائمـــة  الخمـــس  الـــدول  تعّرضـــت 
العضويـــة في مجلس األمن النتقادات 
خالل جلســـة نقـــاش نظمتهـــا الجمعية 
العامـــة لألمم المتحدة حول مســـتقبل 
هـــذه الهيئـــة التـــي تشـــلها “مصالحهـــا 
الجمعيـــة  رئيـــس  المتضاربـــة”. وقـــال 
العامة لألمـــم المتحدة فولكان بوزكير 
“المجلـــس فشـــل فـــي مناســـبات عـــدة 
فـــي تحمـــل مســـؤوليته فـــي الحفـــاظ 

على الســـلم واألمن الدوليين” من دون 
إعطاء أمثلة ملموســـة. وأضاف الوزير 
التركي الســـابق  “المصالـــح المتضاربة 
ألعضائـــه واالســـتخدام المتكـــرر لحق 
النقض، حّدا من فعالية مجلس األمن”.
 والـــدول الخمـــس الدائمـــة العضويـــة 
وهـــي  الفيتـــو  حـــق  وحدهـــا  تملـــك 
الواليات المتحدة وروســـيا وبريطانيا 

وفرنسا والصين والمملكة المتحدة.

الموجهـــة  االنتقـــادات  هـــذه  وتضـــاف 
إلـــى هيئـــة لـــم تخضـــع لإلصـــالح منـــذ 
عقود، إلى انتقادات الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الذي رأى في مقابلة 
االثنيـــن مع مجلة “لو غـــران كونتينان” 
حلـــوال  ينتـــج  يعـــد  “لـــم  المجلـــس  أن 

مفيدة”.
بعـــض  فـــي  “حتـــى  بوزكيـــر  وتابـــع   
األزمات اإلنسانية األكثر إلحاًحا، فشل 

المجلس في توفير اســـتجابة مناســـبة 
وفي الوقت المناســـب. وهذه انتكاسة 
لألمـــم  التأسيســـية  للمبـــادئ  خطـــرة 
لبنـــاء  المشـــتركة  المتحـــدة وجهودنـــا 
عالم يســـوده السالم”. وشـــّدد على أنه 
“إذا كانـــت األمـــم المتحـــدة في حاجة 
إلى إصالحات أعمق، فمن الواضح أن 
إصـــالح مجلس األمن أمر حتمي وفي 

الوقت نفسه صعب وضروري”.

الخسائر تتوالى على الميليشيات الحوثية 

ــوف ــج ــي مــحــافــظــة ال ــه فـ ــي ــق ــراف ــن م ــة مـ ــت ــع س مـ

ــفــرنــســي: “الــهــيــئــة لــم تــعــد تــنــتــج حــلــوالً مــفــيــدة” ــس ال ــي ــرئ ال

مقتل مسؤول األمن الوقائي للحوثي

انتقادات للدول الدائمة العضوية بمجلس األمن

دبي - العربية.نت

يعتـــزم الرئيـــس األميركـــي المنتخـــب جـــو 
بايـــدن، اإلعالن عن هيكلية إدارته الجديدة 
التـــي ســـتتولى قيـــادة البيـــت األبيـــض في 
ينايرالمقبـــل بعـــد تســـليم الســـلطة، وذلـــك 
بعدما استدعى كبار قادة حملته االنتخابية 

لتوزيع المناصب.
 وبينمـــا رفـــض المطلعـــون علـــى القـــرارات، 
قبـــل  الداخليـــة  المناقشـــات  عـــن  الكشـــف 
اليـــوم،  التعيينـــات  عـــن  الرســـمي  اإلعـــالن 
أكـــدوا اختيار مديرة الحملة الســـابقة جين 
أومالي ديلـــون لتكون نائبـــة لكبير موظفي 
الرئيـــس  بينمـــا ســـيتولى  األبيـــض،  البيـــت 
ريتشـــموند،  ســـيدريك  للحملـــة  المشـــارك 
ومستشـــار  لويزيانـــا،  واليـــة  عـــن  النائـــب 
الحملـــة ســـتيف ريتشـــيتي مناصـــب عليـــا 
فـــي اإلدارة الجديـــدة.  وتمثـــل التعيينـــات 
الجديدة موجة أولية للمئات من مســـاعدي 
البيت األبيض الجدد الذين ســـيتم تعيينهم 

خالل األســـابيع المقبلة، حيـــث يقوم بايدن 
بتشـــكيل إدارة لتنفيـــذ رؤيتـــه فـــي الحكم، 
ا فـــي 20 يناير2021.   عقـــب تنصيبه رســـميًّ
وكان بايـــدن قـــد أعلـــن األســـبوع الماضـــي 
تعيين كبير مستشـــاري الحملة السابق رون 
كالين للعمل ككبير موظفي البيت األبيض. 
أمـــا أومالـــي ديلـــون، 44 ســـنة، فكانت أول 
ديمقراطيـــة  رئاســـية  حملـــة  تديـــر  امـــرأة 
ناجحـــة، وهي ناشـــطة سياســـية مخضرمة 
عملـــت فـــي حمالت الرئيـــس الســـابق باراك 

أوبامـــا في االنتخابات الرئاســـية، فيما عمل 
ســـتيف ريتشـــيتي، كمديـــر لجماعـــة ضغط 
في مجـــال الرعاية الصحية، قبل أن يتولى 
مهمـــة كبيـــر موظفـــي مكتـــب بايـــدن خالل 
إدارة باراك أوباما. كما ســـيتولى ريتشموند، 
األميركـــي مـــن أصـــل إفريقـــي والبالـــغ مـــن 
العمـــر 47 عاًمـــا، دور المشـــاركة العامـــة في 
إدارة بايـــدن، مما سيســـمح لـــه بالتعامل مع 
الكونغرس إلى جانـــب التركيز على مجتمع 

السود ومجموعات األقليات األخرى.

جو بايدن وباراك أوباما 

ــة ــي ــاب ــخ ــت ــه االن ــت ــل ــم ــي ح ــ تـــتـــضـــّمـــن قــــــادة ف
بايدن يعتزم تشكيل إدارته الجديدة

مقديشو - وكاالت

أفـــادت الشـــرطة الصوماليـــة 
وشـــاهد عيـــان أن رجال فجر 
نفســـه أمـــس فـــي مطعم في 
مقديشو موقعا خمسة قتلى 

ونحو عشرة جرحى.
نفذ هـــذا الهجـــوم االنتحاري 

فـــي مطعـــم بالقـــرب من مبنى للشـــرطة فـــي العاصمة الصوماليـــة. وقال 
الضابـــط محمـــد عبدالرحمن “تأكد مقتل خمســـة أشـــخاص بينهم ضابطا 
شـــرطة وأصيـــب أكثـــر من عشـــرة بجروح”. وقـــال إن من بيـــن الجرحى 
الذيـــن ُنقلـــوا إلى المستشـــفى عدة أشـــخاص “أصيبوا بجـــروح خطيرة”. 
وقـــال شـــاهد العيـــان عبد القـــادر حســـين إن عشـــرات الزبائـــن كانوا في 

المطعم عندما فجر الرجل نفسه. 
وقـــال “أصيب كثير من الناس في الداخل وشـــاهدت شـــخصيا جثتين”، 
واصفـــا حالـــة الفوضى فـــي المنطقة التي وقـــع فيها االنفجـــار الذي قال 
إنـــه “دمر كل شـــيء”. ولم تعلـــن أي جهة على الفور مســـؤوليتها عن هذا 
الهجوم، لكن حركة الشـــباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشـــن 
علـــى نحـــو متكرر هجمات ضد أهداف حكومية ومدنيين في مقديشـــو. 
وســـيطرت حركة الشـــباب على مقديشـــو قبل أن تطردها قوات االتحاد 

اإلفريقي منها 2011.

5 قتلى في تفجير انتحاري بمقديشو
موسكو - وكاالت

أقـــّر مجلـــس النـــواب الروســـي 
)الدومـــا( أمس في قـــراءة أولى 
مشـــروع قانـــون من شـــأنه منح 
الرؤســـاء السابقين حصانة لدى 

مغادرتهم سدة الرئاسة.
علـــى  نشـــر  الـــذي  والتشـــريع   

الموقـــع اإللكتروني لمجلـــس الدوما، هو من بين تعديالت دســـتورية تمت 
الموافقـــة عليهـــا هذا الصيف في اســـتفتاء على مســـتوى البالد، وســـيتيح 
للرئيس فالديمير بوتين الترشح لوالية جديدة عندما تنتهي واليته الرابعة 
فـــي 2024.  ويمنـــح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤســـاء الســـابقين 
وعائالتهـــم حصانـــة مـــن المحاكمـــة لجرائـــم يرتكبونها خـــالل حياتهم. كما 
ا يتمّتع  ســـيمنحهم حصانـــة من التفتيش واالعتقـــال واالســـتجواب. وحاليًّ
الرؤساء السابقون بحصانة من المحاكمة على جرائم ترتكب خالل توليهم 
المنصـــب.  وأقر مجلس الدوما أمس مشـــروع القانون في قراءة أولى من 
ثـــالث. وكي يصبح قانوًنا يتعّيـــن أن يحصل على موافقة مجلس االتحاد، 
وعلى توقيع بوتين. بموجب القانون يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق 
في حال اتهامه بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد االتهامات 
في المحكمتين العليا والدســـتورية. ثم يتعّين على مجلسي البرلمان تأييد 

اإلجراء بتصويت غالبية الثلثين.

تشريع يمنح بوتين حصانة مدى الحياة

مصرع طيار فرنسي 
في حادث بدبي

دبي - أف ب

ريفيت  فينس  الفرنسي  الطيار  قضى 
في حادث تدريب أمس في دبي، حيث 
يــجــري عمليات  أمــضــى ســـنـــوات وهـــو 
اســتــعــراضــيــة مستخدما  قــفــز وطــيــران 
المصنوعة  واألجنحة  النفاثة  الحقائب 
عاما(   36( وريفيت  الكربون.  ألياف  من 
عضو في فريق نّفذ سلسلة من العروض 
أعلى  فــوق  الــطــيــران  بينها  مــن  الجوية 
العالم، برج خليفة، والتحليق  مبنى في 
إلى جانب  طائرة ايرباص إيه 380، أكبر 

طائرة ركاب مدنية.
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لن أقول وداًعا، لن أحزن بعد اليوم، لن أنســـى أبًدا.. لن أفتقدك أبًدا.. فأنت 
الخالد بعطائك، وأنت زارع البسمة واإلشراقة، وأنت الحاضر بيننا لذلك لن 
أحزن لفراقك ألنك باٍق ما حييت وألنك بالوجدان، أنت القائد واألب واألخ 
والصديـــق والحامـــي، لـــن يمحو الزمن حضورك، ســـتبقى شمســـك ســـاطعة 
بمـــا أعطيت وحميت وأسســـت.. ووضعـــت القواعد والمناهـــج، وجعلت من 
إنســـانيتك محط ونبع هذا الحب العاصف كالشـــال، كيف ال وســـموك طيب 
هللا ثراك رجل دولة وقائد مســـيرة البناء والتنمية ومؤســـس قاعدة الوطن 
تتعاطـــى مـــع تلك الســـاعات الحالكة المظلمـــة والتحديات بشـــموخ الجبل؟ 
كيـــف ال وأنت تفكر وتتحدث وتتأمـــل؟ كيف ال وأنت تعالج وتداوي؟ كيف 
ال وأنت تســـاعد وتدعم؟ كيف كنت تبتســـم وقت الصعاب والمحن فتطمئن 
القلـــوب، ما رأيتك طـــوال فترة المحن والصعاب إال رجـــا يقوي من عزيمة 

كل من حوله.
نحـــن اليوم بشـــبه حالة من الضياع بدونك، ســـواء أدركنا أم لم ندرك حجم 
الفقـــد، نحـــن اليوم بضياع مـــن غيرك... فقط لو ســـرنا على نهجـــك وأوفينا 
لعهـــدك وتحلينا بقيمك وشـــيمك، كثيـــًرا ما كنا كوطن وشـــعب بمهب الريح 
ولـــوالك مـــا انتبهنا بيقظة لما يجـــري ويحوم حولنا، كنت الربان الجســـور ال 
تبحر الســـفينة من دون توجيهك، وهناك بين مختلف الجهات، كانت ترســـو 

سفينتنا بمرفأ األمان واالستقرار.

أثبـــت أنك رجل الصعاب والمهمات والوفاء، خليفة الوفاء لهذه األرض إنك 
بمكانة االســـم الذي احتل قلوب أبنائه من الذين عانوا وكنت عوًنا لهم، إنك 
معهم وســـندهم والمدافع عنهم والذي لم يترك لحظة تمر من دون الســـؤال 
واالستفســـار والمتابعـــة، ومازلـــت أذكـــر تلـــك الليالي شـــديدة الوطـــأة علينا 
جميعًا كبحرينيين حينما احتشـــد األلوف من أبناء هذه األرض الطيبة عند 
قصـــرك بالرفـــاع يؤكدون البيعـــة والوفاء واإلخاص، كان ليـــاً ثم فجرًا ثم 
نهارًا ثم إشـــراقًا فتح هللا على البحرين بالســـامة واألمن واالستقرار... هذا 
هـــو ميراثـــك الذي علينا حفظـــه وصيانته من الضياع، متمنيـــًا ومتضرعًا أن 
تـــدوم هـــذه النعمـــة علينا جميعًا با اســـتثناء وبـــا تمييز وبـــا احتقان بين 
أبنـــاء هـــذه األرض التي بنيتها بعرقـــك وصحتك وجهـــدك وعبقرية رؤيتك 

السديدة.
كنـــت ســـموك طيـــب هللا ثـــراك رجـــل دولـــة وقائـــد مســـيرة البنـــاء والتنمية 

ومؤسس قاعدة الوطن تتعاطى مع تلك التحديات بعظمة القائد اإلنسان.
شـــعرت لوهلة أننا ضعنـــا بدونك يا خليفة الحب... لكـــن تأملت ما تركته لنا 
مـــن إرٍث وقيـــم وقواعد ووفاء، فأدركـــُت أن أمة كتب لها رجل وقائد مثلك 

لن تضيع شرط أن تحفظ إرثك.

تنويرة: لك وفائي ما حييت يا نبع الوفاء. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

أمة تحفظ إرثك لن تضيع

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان وأروع صور البساطة والتواضع
كان ســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثـــراه، يخاطـــب زائريه في مجلس ســـموه األســـبوعي بكلمة 
التـــي عرفتهـــا  البســـاطة والتواضـــع  أروع صـــور  فـــي  “األخ” و”االبـــن” 
اإلنسانية، وخال المجلس يتوجه بالحديث إلى الجميع دون استثناء، 
ويعـــرف الجميـــع ويهتـــم بأصغر التفاصيـــل التي يتحدث بهـــا أي حاضر 
وفـــي أي شـــأن كان، وكان يولـــي اهتماما كبيرا لـــرأي المواطن ويحرص 

على االستماع إليه حتى ينتهي من ماحظته أو شكواه.
لـــم يكـــن مجلس ســـموه طيب هللا ثراه مجلســـا عاديا، إنما مدرســـة في 
الوطنيـــة تغطـــي عيـــون الشـــمس، ال يخرج منـــه المرء إال وقد اكتســـب 
قوة كبيرة وحماســـا للقيام بدوره الفعلي المطلوب في المجتمع كل من 
موقعه، والرسائل العظيمة التي تخرج من ذلك المجلس المزهر برايات 
الروعة واألصالة، رســـائل إنسانية شاملة في شتى فروع العلم وإطالة 
عظيمـــة على التاريـــخ والعادات والتقاليد، يشـــعر المواطن وهو بداخله 
بفائض الســـعادة واالنجذاب لنداء المعرفة، وهو لعمري مجلس نادر لن 
تجد له مثيا عبر تاريخ اإلنســـانية الطويل.. مجلس كان رمزا للتكامل 

المذهل والمودة والوالء وقاعدة لكســـب العلم والمعرفة وروعة التقدم 
في شتى نواحي الحياة اإلنسانية.

ومن أقوال سموه طيب هللا ثراه ألبنائه المواطنين في المجلس “أحرص 
أن أســـمع من المواطنين وكلي آذان صاغية لما يطرحونه من أمور تهم 
حياتهـــم ومهما صغرت هذه األمور فهي كبيرة عندنا، ألنها تتعلق بأغلى 
ثـــروة في هذا الوطن وهو المواطن”، “عونـــي بعد هللا أنتم ومواقفكم.. 
خلوني أشـــوفكم ففي شـــوفتكم دوائي، أعرفكم كلكم وأعرف أهاليكم 
وعيالكـــم وشـــعورنا شـــعور العائلـــة الواحـــدة، عيالكم بمثابـــة عيالي وال 
تقصرون علي بشوفتكم، شوفتي لكم هي التي تعطيني الدافع للعمل.. 
شـــعبي وبـــادي من أهم أولوياتي وال نترك المجـــال لمن يريد أن يدخل 

علينا لتفرقتنا”.

“أهتم حتى باألمور الصغيرة وأتابعها.. أريد أن أستمع منكم فأنا أستمد  «
قوتي من مالحظاتكم.. لقد قدمت بالدي على صحتي”. فهل هناك عظمة 

أكبر وأجمل من هذه األقوال للقائد الفذ والرمز الخالد طيب الله ثراه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فقيد الوطن ونقاء معدن شعبه
عاشـــت البحرين أياًما حزينة بل حزينة جدًا على فقدان األمير الراحل 
الكبيـــر خليفة بن ســـلمان طيـــب هللا ثراه، وفي الواقـــع وعلى الرغم من 
تلـــك األيـــام العصيبـــة التي عاشـــتها البحريـــن بجميع أطيافهـــا بدًءا من 
القيـــادة إلـــى أصغـــر مواطن أو حتـــى وافـــد إال أن الجميع شـــاهد وتابع 
كيـــف أن الـــكل كانـــوا على نفس المنـــوال من حزن، بـــل تعاطف الجميع 
وحزنهـــم الشـــديد على هذه الخســـارة التي ال تعوض، ولـــوال هذا الوباء 
سيئ الصيت الختلف الوضع تماًما، حيث كنا سنجد الزحف الجماهيري 
إلـــى مقبـــرة الحنينية إللقاء النظرة األخيرة على جثمان هذا القائد الفذ، 
حتى الخروج في مسيرات ضخمة في شوارع المملكة تعبيًرا عما يكنه 

هذا الشعب الوفي من حب ومعزة وامتنان للفقيد رحمة هللا عليه.
الكل شـــاهد كيـــف أن كبار المســـؤولين في الدولة لم يســـتطيعوا تمالك 
أنفســـهم عندمـــا كانـــوا يتحدثـــون عن مآثـــر الفقيـــد وإنجازاتـــه الكبيرة 
فـــي شـــتى المجـــاالت ودوره المحـــوري فـــي تحقيـــق أهـــداف الحكومة 
االســـتراتيجية، حقيقة كانت مشـــاهد تقشـــعر فيها األبـــدان واألهم أنها 
كانـــت صادقـــة ومـــن القلب. الجميع شـــارك وبـــكل قوة فـــي التعبير عن 
هـــذه الفاجعـــة بهـــذا الكـــم من المقـــاالت التي عبـــر عنها كتـــاب األعمدة، 
والمســـؤولون فـــي الدولة ومؤسســـات المجتمع المدني ورجال الســـلك 
الديـــن والوجهـــاء  والنـــواب ورجـــال  الشـــورى  الدبلوماســـي ومجلســـا 
واألعيـــان ورجـــال األعمـــال واإلعاميـــون وأصحـــاب مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي والحســـابات اإللكترونيـــة والقائمـــة تطول، وال ننســـى دور 
الجاليات األجنبية التي تعيش على هذه األرض الطيبة المعطاء، كانت 
مواقفهـــم مشـــرفة جـــًدا ونقلـــوا مـــا يكنون من حـــب واحتـــرام وامتنان 
للقيـــادة الرشـــيدة بفضـــل السياســـة الحكيمـــة واحتـــرام جميـــع األديان 

والمذاهب.

 وأعجبت كثيًرا بمبادرة المآتم الرائعة بفتح مجالس العزاء على روح  «
الفقيد، حيث ضربوا أروع األمثال في الوالء واالنتماء لهذا الوطن الغالي، 

وكذلك يمكن اعتبارها رسالة ودرًسا للجيل القادم، وفي هذه المواقف 
تنكشف معادن الرجال المخلصين والموالين للقيادة، كما ينم األمر كذلك عن 
حسن اإلدارة القائمة على تلك المآتم، فمبادرات مثل هذه تحتاج إلى قيادة 

ملهمة وواعية للتأكيد على مبدأ الوالء واالنتماء من قبل جميع أطياف 
المجتمع البحريني الرائع الذي عرف عنه ذلك على مر القرون. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

يقظة الضمير وسمو الرقابة الذاتية
إن الهدف من المراقبة والمســـاءلة والمحاســـبة هو تقديم التوضيحات 
مـــن قبـــل المســـؤولين عـــن كيفيـــة اســـتخدام صاحياتهـــم وتصريـــف 
واجباتهـــم وإنفـــاق المـــال العـــام، وعليهم تقبـــل االنتقـــادات التي توجه 
لهـــم، وتحمـــل مســـؤولية الخطـــأ أو عـــدم الكفـــاءة فـــي أداء العمـــل كما 
هـــو مطلـــوب، وهـــذا يتطلب تصويـــب األخطاء مـــن خـــال اإلجراءات 
واألدوات واآلليـــات القانونيـــة واإلداريـــة بما ال يؤدي إلـــى توقف العمل 
أو تعطله. وتكون المراقبة والمساءلة والمحاسبة من مسؤولية الدولة، 
وتتم مســـاءلة المسؤول عن كيفية اســـتخدام صاحياته وعن نتائجها 
بمـــا يحفظ موارد الدولـــة من خال تقديم التقاريـــر الدورية للدولة عن 
ِلع عليهـــا المواطنـــون، كما تتم  ذلـــك االســـتخدام ونتائجـــه ونشـــرها ليطَّ
المســـاءلة من قبل البرلمان، أي أن المســـاءلة تكون تنفيذية وتشـــريعية 
ومجتمعية، وقد تؤدي المساءلة إلى المحاسبة عما ورد في التقرير بما 
ُيحقق اإلنصاف للمال العام بكيفية إدارته وبالحفاظ عليه من التصرف 
الخاطـــئ. لـــذا، فإن المســـاءلة تعـــد إحـــدى أدوات الرقابة فـــي مكافحة 
التجـــاوزات ومعياًرا لضبط األداء الحكومي وأداة تقويمية لألشـــخاص 
العامليـــن فـــي مؤسســـات الدولـــة المختلفـــة عنـــد محاســـبتهم.  الرقابة 
تتطلـــب ســـلوكا منضبطـــا للعامليـــن، وشـــيوع ثقافـــة النزاهـــة واألمانة، 
وهي معطيات تســـاهم في تشخيص مواطن الضعف والقوة في األداء 
واستغال وتوظيف مواطن القوة لتحقيق اإلنجاز األفضل وتجاوز كل 

العوامل المؤدية للقصور في األداء.
نحتاج نقاء القلب المجتهد في عمله، والِحس الوطني المسؤول للحفاظ  «

على المصلحة العامة، أي أننا نحتاج إلى سمو الرقابة الذاتية من اإلنسان 
لالرتقاء بواجبه، إن يقظة الضمير اإلنساني في أداء العمل بتطبيق أنظمته 

تنعكس إيجاًبا على جودة اإلنتاج وكفاءة المخرجات، ما ُيحقق أهداف 
التنمية الوطنية.

عبدعلي الغسرة

الـــذي يتابع كم المواد والتحليـــات والتقارير التي تكتب حول ما تمخضت 
عنه االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األميركية يشعر وكأن الدنيا 
ســـتنقلب رأســـا على عقب، وأن األنهار ستجف والجبال ســـتنقل من مكانها 
ألن الرئيـــس الجمهـــوري رحـــل والرئيـــس الديمقراطـــي جـــاء، وألن الرئيس 
الجديـــد ســـيهدم كل مـــا صنعـــه الرئيـــس القديم. لســـت مـــن بيـــن المحللين 
والمنظريـــن الكبـــار في مجـــال السياســـة والعاقات الدوليـــة، لكنني مع ذاك 
أرى أن العالـــم ســـيبقى مكانه ولـــن تزلزل األرض زلزالها بســـبب تغير رئيس 
دولـــة حتـــى لو كانـــت أقوى دولة فـــي العالم، صحيح أن الواليـــات المتحدة 
دولـــة عظمى وســـتبقى كذلك لفتـــرة طويلة وأن االنتخابـــات األميركية أمر 
يشـــغل العالـــم كلـــه ويؤثـــر بدرجة ما علـــى األصدقـــاء واألعـــداء والحلفاء، 
لكـــن ليـــس إلى هـــذا الحد خصوصا مع الـــدول التي تملك من أســـباب القوة 
االقتصاديـــة والعســـكرية الكثير.  العالم تحكمه المصالح وليس الشـــخصية 

ومشـــاعر الحب والكره وعاقة الرئيس القادم بهذا الرئيس أو هذا الحاكم، 
ألن كل رئيس مســـؤول أمام شـــعبه وأمام مؤسســـات الدولة التي يحكمها، 
فالمصالـــح تجعل هذا الرئيس أو ذاك يرســـم ابتســـامة عريضـــة على وجهه 
وهو يلتقي أعداء بلده دون أي اعتبار للمشـــاعر الشـــخصية، وبالتالي ليس 
مـــن المنطقـــي كل هـــذا الذي يطرحه اإلعـــام من تقارير حول مـــا يتوقع أن 
يقـــوم بـــه الرئيس األميركي المنتخب تجاه عشـــرات الـــدول وليس دولة أو 
دولتيـــن، وليس فقط الدول المعادية للواليـــات، لكن حتى الدول المتحالفة 

تاريخيا مثل بريطانيا.
الرئيس القادم لن يحارب العالم كله ولن يعادي العالم كله ألنه يعمل مع  «

مؤسسات راسخة وال يمكن تجاوزها بأي حال من األحوال، لذلك ال أتوقع كما 
يتوقع غيري بأن الرئيس الجديد سيفعل كذا مع الصين أو روسيا أو بريطانيا أو 

السعودية أو مصر أو غيرها، لكن الشيء الوحيد الذي أتوقعه أن يسعى الرئيس 
إلى تحقيق مصالح الواليات المتحدة األميركية بكل السبل.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

العالم سيبقى في مكانه



ارتفعـــت االســـتعدادات في نادي راشـــد 
لتنظيـــم  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية 
النســـخة الثانيـــة مـــن ســـباق البحريـــن 
الدولي األول لسباق الخيل الذي سيقام 
يوم بعد غد الجمعة على مضمار ســـباق 
نادي راشـــد وبمشـــاركة مـــاك ومدربين 
وفرســـان وجيـــاد مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم وذلـــك برعايـــة ودعم من شـــركة 
بتلكو وشـــركة بابكـــو ومجلس البحرين 

للتنمية االقتصادية.
وقد حـــرص المدربـــون العالميـــون على 
القيـــام بجولـــة تفقديـــة للوقـــوف علـــى 
أرضيـــة المضمـــار العشـــبي للســـباق في 
البحرين، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى 
المضمـــار ومـــا يتميز به مـــن مواصفات 
وذلـــك  الدوليـــة  المســـتويات  تضاهـــي 
يعكس االهتمـــام والجهود المبذولة من 
المسؤولين عن رياضة سباق الخيل في 

مملكة البحرين لتطوير مستوى رياضة 
ســـباق الخيـــل، مؤكديـــن أن المســـتوى 
الجيـــد للمضمـــار سيســـاهم فـــي تقديم 
المســـتويات  أقـــوى  المشـــاركة  الجيـــاد 

خال السباق المرتقب.
حضـــور  البحريـــن  ســـباق  وسيشـــهد 
ومشـــاركة مجموعة من أبـــرز المدربين 
الخيـــل  ســـباق  مجـــال  فـــي  العالمييـــن 
أمثـــال األيرلنـــدي إيدين أوبرايـــن الذي 
المشـــاركة مـــع الحصـــان  حـــرص علـــى 
األيرلنـــدي  الداربـــي  وبطـــل  المرشـــح 
جـــون  البريطانـــي  والمضمـــر  “ســـوفن”، 
جوســـدن الـــذي يحضـــر للمـــرة الثانيـــة 
فـــي الســـباقات البحرينية مـــع الحصان 
مـــدرب  وكذلـــك  جاينـــت”،  “قلوبـــال 
إبلبـــي،  تشـــارلي  أســـطبات جودلفيـــن 
وهـــو ما يعكـــس ثقة المـــاك والمدربين 
العالمييـــن في ســـباق البحريـــن، ويمنح 
زخًمـــا تنافســـًيا وإعامًيـــا لهذا الســـباق 

فـــي األوســـاط العالميـــة لرياضة ســـباق 
الخيـــل والذيـــن ســـتتجه أنظارهم نحو 
مضمار البحرين لمشاهدة قمة المنافسة 
واإلثارة والتحدي بين نخبة من الجياد 

المتنافسة على الفوز بجائزة السباق.
كما ضمت قائمة مدربي السباق الدولي 
3 مدربيـــن بحرينييـــن هم: فـــوزي ناس 

وهشام الحداد وحيدر إبراهيم.

مشاركة قوية واليوم قرعة الجياد

وســـتجرى صبـــاح اليوم “األربعـــاء” في 
بوابـــات  قرعـــة  ســـيزون  الفـــور  فنـــدق 
االنطاق للجياد المشـــاركة في الســـباق 
الدولـــي، إذ ضمت القائمة 14 جوادا من 
مختلف اإلســـطبات العالمية المعروفة 
بجانب عدد من اإلســـطبات البحرينية 
الكبيـــرة وتمثـــل 8 دول هـــي البحريـــن 
واإلمارات وبريطانيـــا وأيرلندا واليابان 
والنرويـــج، إذ تـــم اختيـــار هـــذه الجياد 

مـــن قبـــل اللجنـــة الفنية المشـــرفة على 
سباق البحرين من بين القائمة المبدئية 
للجيـــاد والتـــي ضمت 61 جـــوادًا، وذلك 
حســـب المعايير والتصنيـــف المتبع في 
الســـباقات الدولية، وســـتخوض الجياد 
الــــ 14 المنافســـة القويـــة والمثيرة على 
مضمـــار البحريـــن فـــي الشـــوط الســـابع 

والرئيسي لمسافة 2000 متر.
 وتشـــير قائمـــة الجيـــاد المشـــاركة فـــي 
ونوعيـــة  تميـــز  الـــى  البحريـــن  ســـباق 

وجودة الجيـــاد أبرزها الجواد المعروف 
الداربـــي  ســـباق  بطـــل  “ســـوفرجن” 
والجـــواد   ،2019 لعـــام  األيرلنـــدي 
جودولفيـــن  فريـــق  ممثـــل  “لوكســـلي” 
المهـــرة  وكذلـــك  العالمـــي،  اإلماراتـــي 

اليابانية الامعة “دير دري”. 
 كمـــا سيشـــهد الســـباق مشـــاركة جـــادة 
لعدد 5 من جياد اإلســـطبات البحرينية 
فـــي  وجودهـــا  إلثبـــات  الطامحـــة 
المشـــاركات الدوليـــة وأبرزهـــا الحصان 

العاديـــات  إلســـطبل  جاينـــت”  “جلوبـــل 
ريسنغ والذي سيخوض أولى مشاركاته 
فـــي المضمـــار البحريني تحت إشـــراف 
جـــون  العالمـــي  البريطانـــي  المـــدرب 
جوســـدن وهـــو قادم بســـمعة جيدة في 
الســـباقات البريطانيـــة بتحقيقه فوزين 
فـــي آخـــر 4 مشـــاركات، وكذلـــك الجواد 
“بـــورت ليونـــز” إلســـطبل فيكتوريـــوس 
القويـــة  الجيـــاد  مـــن  انـــه  أثبـــت  الـــذي 
بانتصاراتـــه فـــي الســـباقات الخارجية، 
وأبرزها فوزه بأحد أشـــواط سباق كأس 
الســـعودية العالمي فـــي فبراير الماضي 
متفوقـــًا على عـــدد من الجيـــاد العالمية 

القوية في مسافة 1200 متر.
كما ضمـــت القائمة 9 جيـــاد أخرى وهي 
“بانغكوك – ســـيرتين الد – دريم كاستل 
– دزرت إنكونتـــر - لـــورد قلترس – ســـم 
ســـير – ليـــدي وانـــاب – وات أ ولكـــم - 

كورال فورست“.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تدريبات الجياد والفرسان العالميين ترفع حماس السباق

المضمر جون غوسدنالمضمر فوزي ناس
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بارك ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة، االتفاقيـــة الموقعـــة بين 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الِهمم بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والرامية إلى 
تحقيـــق التعـــاون البنـــاء في مجـــال العمل 
اإلنســـاني وتأهيل األطفـــال الذين يعانون 
مـــن التوحد، مؤكـــًدا أن االتفاقية الموقعة 
بين الجانبين تمثل شـــكا مهًما من أشكال 
التعاون البناء بيـــن مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي مختلف 
المجـــاالت والتـــي تتوافـــق مـــع توجيهات 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وأخيـــه رئيس دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة صاحب الســـمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
 وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“إن العاقـــات البحرينية اإلماراتية تشـــهد 
تطـــورا ملحوظـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت 
خاصة فـــي الجانـــب الرياضـــي ونحن في 
المملكـــة حريصـــون على تســـخير الرياضة 
للعمـــل اإلنســـاني والمســـاهمة الفاعلـــة في 
تأهيـــل وعاج األطفال الذيـــن يعانون من 
التوحـــد من خـــال رياضـــات الخيل، األمر 
الذي يســـاهم في إيجاد تعاون بناء وقوي 
يســـاند هـــذه الفئـــة العزيـــزة علـــى قلوبنـــا 
جميعـــا ويمهـــد الطريـــق إلـــى خلـــق بيئـــة 
متميـــزة وصحيـــة وفاعلة لعـــاج األطفال 

الذين يعانون من التوحد”.
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “إن توقيـــع االتفاقية بيـــن االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
الِهمـــم  العليـــا ألصحـــاب  ومؤسســـة زايـــد 
الثنائـــي  التكامـــل  الســـتمرار  تجســـيد 
بيـــن  الناجحـــة  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
المؤسســـات فـــي مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
اإلمارات في العديد من المجاالت، ويمثل 
استجابة عملية لتوجيهات القيادة في كا 
البلدين بضرورة تعزيز التعاون بما يساهم 

في تحقيق األهداف المنشودة”.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة زايد العليا ألصحاب الهمم ســـمو 
الشـــيخ خالد بن زايد آل نهيان عن تقديره 
للقائميـــن علـــى االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة، 

التفاهـــم  مذكـــرة  بإبـــرام  ســـموه  ورحـــب 
المشتركة بين المؤسسة واالتحاد، مشيًدا 
بالعاقـــات الثنائيـــة المتميـــزة التـــي تربط 
بيـــن الشـــعبين الشـــقيقين دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة برئاســـة صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيـــان رئيس 
الدولـــة حفظه هللا، وأخيـــه عاهل البحرين 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
لســـموه  صحافـــي  تصريـــح  فـــي  وقـــال   
بيـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع  بمناســـبة 
الهمـــم  ألصحـــاب  العليـــا  زايـــد  مؤسســـة 
للفروســـية  البحرينـــي  الملكـــي  واالتحـــاد 
المذكـــرة  توقيـــع  إن  القـــدرة،  وســـباقات 
الثنائـــي  التكامـــل  اســـتمرار  هـــو تجســـيد 
بيـــن  الناجحـــة  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
المؤسســـات فـــي دولـــة اإلمـــارات ومملكة 
البحريـــن بعدة مجاالت، ويمثل اســـتجابة 
عمليـــة لتوجيهـــات القيـــادة الحكيمـــة في 
البلديـــن بضرورة تعزيز التعـــاون في كافة 
المجاالت، الســـيما االجتماعية واإلنسانية 
ومنها دعم جهـــود رعاية وتأهيل أصحاب 
الهمـــم، وذلـــك فـــي إطـــار تفعيـــل الرؤيـــة 
المشـــتركة للتكامل بين البلدين، بما يحقق 
أهدافهما المشتركة، وتعزيز دور كل منهما 
لألخـــر فـــي خدمـــة المجتمعيـــن اإلماراتي 

والبحريني.
 وتوجـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان بالتحية والتقديـــر إلى ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وإلـــى المســـؤولين عـــن االتحـــاد البحريني 
الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  رأســـهم  وعلـــى 
للفروســـية وســـباقات القدرة ســـمو الشيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة، على تعاونهم 
مع مؤسســـة زايـــد العليا ألصحـــاب الهمم، 
مشـــيًدا بموضـــوع المذكـــرة بشـــأن تبـــادل 
ونقل الخبرات بين الجانبين، والمســـاهمة 
فـــي تأهيـــل األطفـــال المصابيـــن بالتوحد 
من خـــال رياضـــات ركوب الخيـــل، وذلك 
من خـــال البرامـــج والزيارات واألنشـــطة 
المتفق عليها بين الجانبين الذي من شـــأنه 
اإلســـهام تحســـين ظروف أصحـــاب الهمم 
ليصبحـــوا قـــوى عاملـــة منتجة ومشـــاركة 

في بناء المجتمع.
 وكان االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة قد وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة 
زايـــد العليـــا ألصحـــاب الِهمـــم، حيـــث وقع 

االتفاقية من جانب االتحاد الملكي رئيس 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
زايـــد  آل خليفـــة، ومـــن جانـــب مؤسســـة 
العليا عبـــدهللا عبدالعالـــي الحميدان أمين 
عام مؤسســـة زايد العليا ألصحـــاب الِهمم، 
وشـــهد االجتماع مشـــاركة الشـــيخ سلطان 
بـــن حمدان بـــن زايد آل نهيان ســـفير دولة 
اإلمـــارات لـــدى مملكـــة البحرين، والشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة ســـفير مملكة 

البحرين لدى دولة اإلمارات.
 كما شهد االتحاد مشاركة عدد من أعضاء 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة وهم غالب العلوي أمين الســـر العام 
والدكتـــور خالـــد أحمـــد حســـن أمين الســـر 
المســـاعد وتوفيـــق الصالحـــي رئيس لجنة 

العاقات العامة واإلعام.
بيـــن  للتعـــاون  اطـــاًرا  االتفاقيـــة  وتمثـــل   
طرفيهـــا مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي تأهيل 
األطفـــال الذيـــن ُيعانـــون مـــن التوحد عبر 
رياضـــات الخيل التـــي لهـــا جاذبية خاصة 
وذلـــك  عاجهـــم،  فـــي  وُتســـاهم  لديهـــم، 
من خـــال البرامـــج والزيارات واألنشـــطة 
المتفـــق عليهـــا كتابًيـــا بشـــكل مســـبق بين 
الطرفيـــن كما تنص االتفاقية على تســـمية 
الطرفان على أن ُيسمي كل طرف )منسًقا( 
تكون مهمته رفع تقارير مشـــتركة تتضمن 

مقترحات لألنشـــطة والفعاليات المشتركة 
والمســـاهمات خـــال مـــدة هـــذه المذكـــرة 
ومجاالت التعاون والتشـــاور بينهما بشكل 
منتظـــم وفـــي أوقـــات ُتحـــدد فيمـــا بينهما 
والوقـــوف  اآلراء  تبـــادل  بهـــدف  وذلـــك 
علـــى أيـــة مســـتجدات خاصة بالمبـــادرات 

المشتركة.
مـــن جانبـــه، قال ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه بهذه 
المناســـبة “االتفاقية الموقعـــة بين االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الِهمم تمثل 
تأكيـــًدا لتوجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة فـــي التعاون مـــع مختلف 
المؤسســـات فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة من أجـــل تقوية أواصـــر التعاون 
بين البلدين في مختلف المجاالت بما فيها 

الجوانب المتعلقة بالخيل والفروسية”. 
 وبيـــن ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة “إن االتحـــاد الملكي للفروســـية 
مـــع  بالتعـــاون  يعتـــز  القـــدرة  وســـباقات 
الِهمـــم  ألصحـــاب  العليـــا  زايـــد  مؤسســـة 
مـــن أجل المســـاهمة فـــي تأهيـــل األطفال 
يمثـــل  الـــذي  االمـــر  بالتوحـــد،  المصابـــون 
واجبا وطنيا وانســـانيا من أجل المساهمة 
فـــي تأهيل هذه الفئة العزيـــزة على قلوبنا 
جميع ونحن في االتحاد الملكي للفروسية 

وســـباقات القـــدرة ســـنعمل علـــى تســـخير 
كافـــة اإلمكانيـــات للوصـــول الـــى األهداف 

التي وجدت من أجلها االتفاقية”. 
من ناحيتـــه، رحب األمين العام لمؤسســـة 
عبـــدهللا  الهمـــم  ألصحـــاب  العليـــا  زايـــد 
مـــع  التفاهـــم  بتوقيـــع مذكـــرة  الحميـــدان 
للفروســـية  البحرينـــي  الملكـــي  االتحـــاد 
والمســـؤول  المشـــرف  القـــدرة  وســـباقات 
علـــى جميـــع أنشـــطة الفروســـية واأللعاب 
والفعاليـــات بالمملكة، وقال إن المؤسســـة 
وتبـــادل  التعـــاون  جســـور  لمـــد  تســـعى 
الخبـــرات مـــع كافـــة الجهـــات ذات العاقة 
واإلقليمـــي  المحلـــي  المســـتويين  علـــى 
والعالمـــي بهدف االســـتفادة مـــن التجارب 
علـــى أوســـع نطـــاق لصالـــح منتســـبيها من 
أصحـــاب الهمم، من خـــال تبادل الزيارات 
بين المســـؤولين والباحثين والمهتمين من 
الطرفيـــن والتعاون المشـــترك في مجاالت 

التدريب والتأهيل وكافة األنشطة. 
 وأكـــد أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم يأتـــي 
خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  ومتابعـــة  بإشـــراف 
بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس مجلـــس إدارة 
الهمـــم،  ألصحـــاب  العليـــا  زايـــد  مؤسســـة 
والشـــراكة  الثنائـــي  للتكامـــل  تجســـيًدا 
االســـتراتيجية الناجحـــة بين المؤسســـات 
البحريـــن  ومملكـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي 
الشـــقيقة بعدة مجاالت، كمـــا انه يأتي من 

منطلـــق التعـــاون المثمـــر بيـــن زايـــد العليا 
“ واالتحـــاد الملكـــي البحرينـــي للفروســـية 
العمـــل  نطـــاق  فـــي  القـــدرة  وســـباقات 
االجتماعي واإلنســـاني المشترك، واقتناًعا 
مـــن الطرفين بتوجيهـــات الدولة والمملكة 
الرشيدة الرامية إلى تشجيع وبسط العمل 
االجتماعـــي واإلنســـاني والوطني وتفعيل 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  فـــي  الشـــراكة 
أهدافهمـــا  يحقـــق  بمـــا  بينهمـــا،  المشـــترك 
المشتركة، وتعزيز دور كل منهما لألخر في 

خدمة المجتمعين اإلماراتي والبحريني.
 وشكر عبد هللا الحميدان كافة المسؤولين 
للفروســـية  البحرينـــي  الملكـــي  باالتحـــاد 
وسباقات القدرة وعلى رأسهم سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبدهللا بـــن عيســـى آل خليفة 
مؤسســـة  مـــع  لتعاونهـــم  االتحـــاد  رئيـــس 
زايـــد العليـــا ألصحـــاب الهمـــم، موضًحا أن 
الهـــدف من التوقيـــع على مذكـــرة التفاهم 
هـــو فتح مجـــاالت جديدة لاســـتفادة من 
الخبرات اإلدارية والفنية المشتركة، ونقل 
خبـــرات كوادر المؤسســـة المتخصصة في 
اســـتخدام الخيول لتأهيـــل أصحاب الهمم 
والســـيما من مصابي التوحد إلى األشـــقاء 

في مملكة البحرين. 
 وفي نفس االطار، أعرب الشـــيخ ســـلطان 
بـــن حمدان بـــن زايد آل نهيان ســـفير دولة 
اإلمـــارات لـــدى مملكـــة البحريـــن عـــن بالغ 
ســـعادته بمشـــاركته فـــي توقيـــع االتفاقية 
التـــي تؤكـــد عمـــق العاقـــات بيـــن البلدين 
الشـــقيقين، مؤكـــًدا أنهـــا ســـتحقق العديـــد 
من األهداف اإلنســـانية فـــي تنمية قدرات 
أطفـــال التوحد فـــي رياضة الخيـــل والتي 
تتماشـــى مع توجيهات القيادة في البلدين 

الشقيقين.
 مـــن جانبـــه، أكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  اإلمـــارات  دولـــة  لـــدى 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن رياضـــة الفروســـية 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
شهدت طفرات نوعية في الفترة الماضية 
وأن هـــذه االتفاقيـــة ستســـاهم بمواصلـــة 
االرتقـــاء برياضة الفروســـية خصوًصا في 
الجانـــب اإلنســـاني عبـــر تأهيـــل األطفـــال 
الذيـــن ُيعانـــون مـــن التوحد عبـــر رياضات 
الخيـــل، متمنًيا لاتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة ومؤسســـة زايـــد العليـــا 

ألصحاب الهمم كل التوفيق والنجاح.

جانب من االجتماع

اللجنة االعالمية

ناصر بن حمد يبارك اتفاقية “االتحاد الملكي” و “زايد العليا ألصحاب الهمم”
خالد بن زايد: استجابة عملية لتوجيهات القيادة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون في المجاالت كافة 

تهدف لتحقيق 
التعاون البناء في 

مجال العمل اإلنساني 
ألصحاب الهمم  

سفير اإلمارات يشيد 
باالتفاقية.. وسفير 
البحرين: خطوة نحو 

آفاق جديدة 

عيسى بن عبدهللا: 
تأهيل أطفال 

التوحد يمثل واجًبا 
وطنًيا وإنسانًيا 



المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي:

شارك نائب رئيس االتحاد البحريني للسامبو فهد نبيل تقي، في 
اجتمـــاع الجمعية العمومية )32( لالتحاد الدولي للســـامبو، الذي 
عقـــد علـــى هامش بطولة العالم للســـامبو المقامـــة في جمهورية 
صربيـــا، وذلـــك بواســـطة تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، حيـــث شـــهد 

االجتماع مشاركة 60 اتحادا. 
 وخـــالل االجتماع الذي ترأســـه رئيس االتحاد الدولي للســـامبو 
لي سيســـتاكوف، نقـــل نائب رئيـــس االتحاد البحريني للســـامبو 
فهـــد نبيل تقي، تحيات وتقدير ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية للمشاركين 
فـــي االجتماع، وُشـــكر ســـموه على الجهـــود البارزة التـــي يبذلها 
االتحاد الدولي في مواصلة االرتقاء برياضة السامبو في العالم.

 مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للســـامبو أن االتحاد 
حريـــص علـــى تحقيق المزيـــد من النجاحـــات، بما يخـــدم تطور 
رياضة السامبو على مستوى العالم، مشيدا بالجهود البارزة التي 
يبذلهـــا المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية، وحـــرص المجلس 
على توســـعة نطاق هذه الرياضة على مســـتوى البحرين، مقدرا 
كذلـــك جهود االتحاد البحريني للســـامبو برئاســـة الســـيد محمد 
علـــي جناحـــي في وضـــع الخطـــط والبرامج التي ستســـاهم في 

تعزيز نشـــر هـــذه الرياضة وتحقيـــق المزيد من التطـــور لرياضة 
السامبو البحرينية.

 وقـــد خلـــص االجتمـــاع الـــى اعتمـــاد المشـــاركين إقامـــة بطولة 
العالم للعام 2021 في شهر نوفمبر القادم في العاصمة الروسية 

موسكو.

جانب من االجتماع

اعتماد المشاركين إقامة بطولة العالم للعام 2021 في روسيا
نائب رئيس اتحاد السامبو يشارك في “عمومية” الدولي

قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، رئيــس لجنــة 
المســابقات عبدالرضــا عاشــوري بــأن االتحاد لــم يتلق لغاية اآلن أي إشــعار 

بخصوص إقامة مسابقات الفئات العمرية للموسم الجاري 2020 – 2021.

األلعـــاب  اتحـــادات  معظـــم  وكانـــت 
أنشـــطة  تعليـــق  قـــررت  الجماعيـــة 
الفئات العمرية؛ بســـبب تفشـــي وباء 
كورونا )كوفيد – 19( منذ شهر مارس 
اللجنـــة  عـــن  بقـــرار صـــادر  الماضـــي 
التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف عاشـــوري لـ “البالد ســـبورت” 
أن اتحـــاد الكرة الطائـــرة حاله كحال 
اإلذن  ينتظـــر  االتحـــادات  باقـــي 
المختصـــة  الجهـــات  مـــن  الرســـمي 
لتنظيـــم مســـابقات الفئـــات العمريـــة 
أي  أو  التجمعـــات  بنظـــام  ســـواء 

شـــكل آخـــر ولغايـــة هـــذه اللحظة لم 
يتســـلم االتحاد أي قرار رســـمي بهذا 

الخصوص.
تطويـــرات  أي  عـــن  ســـؤاله  ولـــدى 
ستشهدها المسابقات خالل المواسم 
المقبلـــة أو الموســـم الجـــاري أوضـــح 
عاشـــوري بأن مجلـــس إدارة االتحاد 
برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفـــة قـــرر تشـــكيل لجنـــة لتطويـــر 
رئيـــس  نائـــب  وبرئاســـة  المســـابقات 
وعضويـــة  خلفـــان  جهـــاد  االتحـــاد 
مجموعـــة من الالعبيـــن والمختصين 
في اللعبة، وهي من ســـتحدد اآلليات 

للتطويـــر  المناســـبة  المقترحـــات  أو 
والخـــروج بأفضل التوصيات الالزمة 
لالرتقـــاء بالمســـابقات بعـــد اعتمادها 

من جانب مجلس إدارة االتحاد.
وتطلـــع عاشـــوري خروج المســـابقات 
فـــي  الموســـم  لهـــذا  بأفضـــل صـــورة 
ظل اســـتمرار تفشـــي الوباء، مشـــيدا 
بالجهـــود التـــي يبذلها طاقـــم االتحاد 

في تطبيق اإلجراءات االحترازية.

عبدالرضا عاشوري

عاشــوري : لجنــة التطوير معنيــة بالتحديثــات الجديدة
قرار تعليق مسابقات الفئات مستمر

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حصـــل الحكـــم الدولي المـــدرب محمد 
بن جمال على رخصـــة “محاضر دولي” 
مـــن االتحـــاد العالمـــي للتيكوانـــدو، بعد 
الـــدورة  متطلبـــات  بنجـــاح  اجتيـــازه 
الدوليـــة للمحاضريـــن الدولييـــن، التـــي 
نظمها االتحـــاد العالمي للتيكواندو عبر 

تقنية االتصال المرئي.
 وجـــاءت مشـــاركة بن جمـــال في هذه 
االتحـــاد  مـــن  اختيـــاره  بعـــد  الـــدورة 
العالمـــي للتيكوانـــدو ضمـــن 51 حكمـــا 
دوليـــا ممـــن يمتلكـــون الخبـــرة واإللمام 
بالقانـــون الدولـــي للعبـــة، عـــالوة علـــى 
فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركته  حضـــوره 
معظـــم الـــدورات والبطـــوالت الدولية، 
ليصبـــح أول بحريني يحصل على هذه 
الرخصة الدولية، التي تضاف لمسيرته 

الرياضية في لعبة التيكواندو. 
 وكان الحكـــم الدولـــي محمد بن جمال 
قد اختيـــر ضمن أفضل 100 حكم على 
مســـتوى العالـــم فـــي آخـــر بطولـــة عالم 
للتيكواندو أقيمت في مدينة مانشستر 

البريطانية العام الماضي.
االتحـــاد  رئيـــس  هنـــأ  جانبـــه،  مـــن   
البحرينـــي للتيكوانـــدو عبدهللا عيســـى 
الدوي الحكم الدولي والمدرب الوطني 
محمد بـــن جمال حصولـــه على رخصة 
المحاضـــر الدولي، مؤكـــدا أنه يعد أحد 
الكفاءات الوطنية التي اســـتطاعت أن 

تشق طريق النجاح في هذه اللعبة.
البحرينـــي  االتحـــاد  أن  وأضـــاف   
للتيكواندو حريص على دعم الكفاءات 
الوطنية، مشـــيرًا إلى أن اختيار الحكم 

الدولـــي محمد بن جمال للمشـــاركة في 
هـــذه الـــدورة الدوليـــة وحصولـــه علـــى 
رخصـــة المحاضـــر الدولـــي، تضاف إلى 
رصيد إنجازات االتحاد عموما والدولي 
بن جمال خصوصا في لعبة التيكوندو.

العـــام  الســـر  أميـــن  يوســـف  أحمـــد  أكـــد 
أن  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي  لالتحـــاد 
خليفـــة  مدينـــة  بصالـــة  العمـــل  مراحـــل 
الرياضيـــة وصلـــت إلـــى نســـبة متقدمـــة، 
مشـــيرا إلـــى تســـارع وتيـــرة العمل خالل 
األيـــام القليلة الماضية، ومـــن المؤمل أن 
يتـــم االنتهـــاء مـــن تجهيـــز الصالـــة نهاية 
الســـتضافة  وذلـــك  الجـــاري،  األســـبوع 
كأس  تصفيـــات  مـــن  الثانيـــة  النافـــذة 
البحريـــن  ستســـتضيف  إذ   ،2021 آســـيا 
مجموعتيـــن، إحداهما مجموعة منتخبنا 
الوطني والعراق ولبنان والهند، واألخرى 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  الفلبيـــن  مجموعـــة 
وتايلند واندونيسيا، خالل الفترة من 27 

لغاية 30 نوفمبر الجاري.
وأكـــد يوســـف أن تعـــاون وزارة شـــؤون 

الشـــباب والرياضـــة ســـاهم فـــي تحقيـــق 
تقدم ملموس في إنجاز الكثير من األمور 
المخصصـــة  األرضيـــة  تركيـــب  وأبرزهـــا 
إلقامـــة المباريات عليها، كما تمت معاينة 
مـــن  والتأكـــد  اإللكترونيـــة  الشاشـــات 

جاهزيتها، كما سيتم العمل في الساعات 
القليلـــة المقبلة على وضـــع مقاعد خاصة 
لالعبيـــن ولبدالء المنتخبـــات في أرضية 
الملعـــب، إلى جانب عمـــل منصة ألعضاء 
الفنييـــن  وللمشـــرفين  الفنيـــة  اللجنـــة 
واإلدارييـــن مـــن خلـــف طاولـــة التحكيم 

ومراقبي المباريات.
وأضاف يوسف بأنه سيتم تثبيت شاشات 
العرض الدعائية والتي ســـتتضمن عرض 
اإلعالنـــات التجاريـــة والشـــركات الراعية 
لالتحـــاد اآلســـيوي، إضافـــة إلـــى تثبيـــت 
شـــعار التصفيات، كما سيتم االنتهاء من 
تجهيز المتطلبات األخرى المتعلقة بغرف 
الالعبيـــن والحكام واألماكـــن المخصصة 
للجـــان العاملة، إضافة إلى أماكن جلوس 

اإلعالميين والمرافق المخصصة لهم.

االتحاد البحريني للتيكواندو حريص على دعم الكفاءات الوطنية تركيب األرضية المخصصة ومعاينة الشاشات اإللكترونية

محمد بن جمال يحصل على رخصة “محاضر دولي” صالة خليفة الرياضية تستعد للتصفيات السالوية

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

أبرم نـــادي الشـــباب الرياضي، مســـاء 
اإلثنيـــن، اتفاقية شـــراكة إعالمية مع 
شـــركة “ليـــث ميديـــا”، وذلـــك لتقديـــم 
االستشـــارات اإلعالمية والتســـويقية 

للفريق األول لكرة اليد بالنادي. 
العمـــل  إطـــار  اتفاقيـــة  وقـــع  وقـــد 
المشـــترك، رئيس مجلـــس إدارة نادي 
الشباب ميرزا أحمد، ممثال عن النادي، 
والمديـــر العـــام لشـــركة “ليـــث ميديا” 
الشـــركة،  عـــن  أبوليـــث، ممثـــال  علـــي 
بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
ورئيـــس  الموالنـــي،  عبـــدهللا  النـــادي 
جهـــاز كرة اليد رضا حمـــاد، وعدٍد من 
أعضاء مجلس إدارة النادي. وبحسب 
عقد الشـــراكة، فقد تضمنت االتفاقية 

عدٍد من البنود التي شـــملت التسويق 
االجتماعي وإعـــداد المحتوى الرقمي 
اإلعالميـــة  االستشـــارات  وتقديـــم 
للفريـــق  والترويجيـــة  والتســـويقية 
األول لكـــرة اليـــد بنادي الشـــباب. وقد 
أعـــرب عضـــو مجلـــس اإلدارة رئيـــس 
جهـــاز كـــرة اليـــد بالنـــادي رضـــا حماد، 
عن ســـعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة، 
مشيًرا إلى أنها تأتي ضمن إطار جهود 
مجلس إدارة نادي الشباب في إيجاد 
الجهـــات الداعمة ألنشـــطته وبرامجه 

وفرقه الرياضية. 
ولفت إلـــى أن االتفاقية ستســـهم في 
تطويـــر لعبة كرة اليـــد بالنادي، خاصة 
وأن الشـــركة أبدت رغبتهـــا في تعزيز 

نـــادي  الشـــراكة وســـبل التعـــاون مـــع 
الشـــباب علـــى الصعيدين التســـويقي 
واإلعالمي. من جانبـــه تحدث المدير 
العـــام لشـــركة “ليـــث ميديا” علـــي أبو 
ليـــث، وقـــال: “نثمـــن التعـــاون المثمـــر 
مـــع نـــادي الشـــباب الرياضـــي، وأقدم 

شـــكري وتقديـــري إلدارة النـــادي على 
الثقـــة التي أوليت للشـــركة ألن تكون 
اليـــد،  كـــرة  لفريـــق  إعالميـــا  شـــريكا 
ونتطلع الســـتمرار التعـــاون اإليجابي 
بيـــن الطرفيـــن بمـــا يخـــدم تطلعـــات 
الشركة ولعبة كرة اليد بالنادي”. وقال 

أبـــو ليـــث إن “ليـــث ميديـــا” تهتـــم في 
بنـــاء عالمتهـــا التجاريـــة علـــى تعزيز 
شـــراكاتها مع مؤسســـات المجتمع في 

إطار المسؤولية االجتماعية. 
وأضـــاف “تحقيقا لقيم الشـــركة تنظر 
ليـــث ميديا إلى أن الشـــراكة مع نادي 

الشـــباب تســـهم فـــي مبـــادرات النادي 
نحو تنشـــئة الجيـــل الحالي من خالل 
تعزيز قيـــم المواطنة مـــن خالل دعم 
الشـــباب والرياضـــة”. وذكر بـــأن “ليث 
ميديا” تحرص على تحقيق المشاركة 
الفعالـــة بما يحفظ الطاقات الشـــبابية 
لتحقيـــق  الصحيـــة  البيئـــة  ويخلـــق 
مزيد من االنجازات على المســـتويين 
االقليمـــي والدولي، باعتبـــار الرياضة 
لغة عالمية مشـــتركة لدى جميع أفراد 
المجتمـــع. وأوضـــح أبـــو ليـــث أّن كرة 
اليـــد أبـــرزت البحريـــن علـــى الخارطة 
العالميـــة، مشـــيرا إلـــى فخـــر واعتزاز 
الشـــركة بـــأن تكون شـــريكة في قادم 

النجاحات.

ــد ــي تـــقـــديـــم االســــتــــشــــارات اإلعـــامـــيـــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة لـــفـــريـــق كـــــرة ال

نادي الشباب يوقع اتفاقية شراكة مع “ليث ميديا”

جانب من توقيع االتفاقية

Sports@albiladpress.com
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اليمنـــي  الالعـــب  انضـــم 
عمـــر الدعيس إلـــى فريق 
فريقـــه  ليمثـــل  االتحـــاد 

األول لكـــرة القـــدم بالموســـم 
الرياضي الجديد 2021/2020.

هـــي  التجربـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
الثانيـــة للدعيس فـــي دورينا، 
حيث الذي لعب في المواسم 
ســـترة  نـــادي  مـــع  الســـابقة 

الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  فـــي 
لكـــرة القـــدم. وباشـــر الدعيـــس 

فـــي تدريبـــات “االتـــي” منذ 
اليومين السابقين تحت 
الوطني  المـــدرب  قيادة 

سلمان إبراهيم.

الدعيس ينضم لفريق االتحاد للقدم

جعفر راشد مدرًبا لفريق الرفاع السالوي
الــجــديــد ــي  ــاض ــري ال لــلــمــوســم  اســـتـــعـــداًدا  فــعــلــًيــا  مهمته  ــدأ  بـ

أن  ســـبورت”  “البـــالد  مصـــادر  كشـــفت 
المـــدرب الوطني جعفر راشـــد، ســـيقود 
دفـــة الفريـــق األول لكـــرة الســـلة بنادي 
الرفاع للموسم الرياضي 2021/2020.

بـــدأ  قـــد  راشـــد  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
مهامه بشـــكل فعلي مع “الســـماوي” من 
خالل الحصص التدريبية التي أجريت 
للموســـم  اســـتعداًدا  الماضيـــة  باأليـــام 
الجديـــد الـــذي ســـينطلق ببطولـــة كأس 
االتحـــاد “باكـــورة المســـابقات” بعد أيام 

قليلة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الفريق وبعد 
رحيـــل 4 عناصـــر بـــارزة مـــن صفوفـــه 
وهـــم: االخـــوان محمـــد ويونـــس كويد 

)األهلـــي(،  حســـين  صبـــاح  )المحـــرق(، 
عبدالرحمـــن غالـــي )الحالـــة(،  ســـيعول 

علـــى العناصـــر المتواجدة فـــي صفوفه 
علـــي  أمثـــال  الماضـــي  الموســـم  منـــذ 

جاســـم، علـــي عبـــاس، محمـــد ســـلمان، 
وتدعيمه بالعبين آخرين.

ويأتي ذلك، ليفند كل األخبار واألقاويل 
التي أشارت لتجميد نادي الرفاع للعبة 
كـــرة الســـلة فـــي ظـــل رحيـــل عناصـــره 
بشـــكل متتـــاٍل وموقفـــه الصامـــت فـــي 
ســـوق االنتقـــاالت التـــي أشـــعلها فريقا 

المحرق واألهلي بشكل جنوني.
ويعتبـــر المـــدرب راشـــد مـــن أصحـــاب 
الخبـــرة والحنكة في المجال التدريبي، 
ولـــه محطـــات تدريبيـــة محليـــة أمثال 
فـــرق االتحـــاد، النجمة، ســـترة، وكذلك 
عمـــل بالـــدوري الســـعودي مـــع فريقـــّي 

االتحاد وقبل ذلك النهضة.

جعفر راشد

علي مجيد
علي مجيد

حسن علي

الحكم الدولي محمد بن جمالأحمد يوسف



انتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد عن الدهنيات.

قد تواجه بعض المطّبات في العمل، فانتبه لذلك.

يمكن أن تتوتر األجواء اليوم في أي لحظة.

أوقات فراغك ثمينة جدا، اقتنصها لممارسة الرياضة.

ابتعد عن الشكوك واألوهام، فأي خطوة ستكون صعبة.

تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك.

يكون الوقت مالئما جدا للتفكير في مستقبل هادئ.

يحاول الزمالء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية.

تتلقى دعما غير متوقع، ال تبق وحيدا بل شارك في األنشطة.

تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة، لكّنها ضرورية.

حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق األوالد في رحالتهم.

يتميز هذا اليوم بالحظوظ واإليجابيات وبانطالقة سريعة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

فــازت المغنيــة اللبنانيــة كارول ســماحة بجائزة أفضل 
ممثلة من مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر 
المتوسط، في دورته السادسة والثالثين التي عقدت في 
ظل ظروف استثنائية بســبب جائحة كورونا، عن دورها 

في فيلم “بالصدفة”، للمخرج باسم خريستو.
وتقاســمت معها الجائزة اإلسبانية إيما ســواريز عن دورها 

في فيلم “نافذة علــى البحر”، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للمغربي ربيع 
جليم عن دوره في فيلم “اللكمة”، وتوج “باري” لإليراني سيامك اعتمادي.

طرحت القيثارة نوال الكويتيــة أغنية وطنية جديدة بعنوان 
“عز الكويت”، أهدتها لسمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد؛ بمناسبة 
توليهما مقاليد الحكم بالبالد. وأوضحت نوال أنها تعاونت 

في هذا العمل مع الشاعر الغنائي صياح أبوشيبة، والملحن 
ضاري المســيليم، والمــوزع عــادل الفرحان. إلــى جانب ذلك، 

تعكف نوال على التجهيز أللبومها الجديد المقرر انطالقه الشهر المقبل، وتتعاون 
من خالله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين األهم بالوطن العربي.

تشارك الفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني من خالل 
المشاركة بمسلســل “موســى” للنجم محمد رمضان، 
إذ تعاقــدت علــى العمل األيــام الماضية، لتجســد دورا 
مهما ومحوريا بجانــب رمضان. ومن المقرر بدء تصوير 

مشــاهدها مطلع ديســمبر المقبل، بعــد انتهاء معاينة 
أماكــن التصويــر، والعمــل من تأليــف ناصر عبــد الرحمن 

وإخراج محمد سالمة. مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج 
محمد سالمة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

مسلسل “موسى”عز الكويتأفضل ممثلة
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المقلة يرثي سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان

عبــر  حســابه  فــي  صــورة  المقلــة  يعقــوب  أحمــد  القديــر  المخــرج  نشــر 
“االنســتغرام” تجمعــه مــع صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه( فــي مجلســه العامــر. وكتب تعليقا جــاء فيه: 
حيــن تقــف أمامــه يختزل لك التاريــخ واألصالة، كم كنــت أتمنى أن أوثق 
مــن خــالل حديث مطول معه تاريخ البحرين الحديث بروايته.. رحم هللا 

خليفة بن سلمان وغفر له وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة.

وقـــد غصـــت حســـابات عـــدد كبيـــر 
واإلعالمييـــن  الفنانيـــن  مـــن  جـــدا 
فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
برســـائل التعـــازي والمواســـاة وألـــم 
فـــراق والـــد الجميـــع وأميـــر الخيـــر 
الملكـــي  الســـمو  والعطـــاء صاحـــب 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 

عـــن  عبـــروا  إذ  ثـــراه(،  هللا  )طيـــب 
حزنهم الشـــديد بوفـــاة القائد الكبير 
الـــذي أحـــب شـــعبه وأحبـــوه، وكان 
لســـموه )رحمه هللا( مواقف إنسانية 
كثيـــرة مع الفنانين، فقد كان الداعم 

األول ألهل الفن واإلبداع.

قـــال المخـــرج الكويتـــي القديـــر غافـــل 
فاضـــل إن بعـــض األســـماء ممـــن عملوا 
فـــي الدرامـــا الكويتيـــة كمخرجين ليس 
لهـــم تاريخ إخراجي فـــي بالدهم، ولكن 
عملـــوا فـــي مهن أخـــرى كمســـاعد راكور 
أو مســـاعد ثـــان، والمشـــكلة أن بعضهـــم 
يتصـــدى إلخراج أعمـــال تراثيـــة، فماذا 
يعـــرف عـــن تراثنـــا الخليجـــي.  وتابع .. 
طبعـــا يفضل في هـــذه الحالة ابـــن البلد 
الـــذي يعـــرف تاريخـــه ولهجتـــه، بمعنى 
هـــل أصلح أنا بـــكل خبرتـــي اإلخراجية 
إلخـــراج عمـــل مصـــري عـــن الصعايـــدة، 
شـــركات  أن  علـــى  عـــالوة  ال،  بالطبـــع 
اإلنتـــاج تأتـــي بالمخـــرج العربـــي لفتـــرة 
محـــدودة لضغـــط التكاليـــف، فـــال يأخذ 

فرصتـــه في قراءة النـــص بتأن ويدخل 
على التصوير مباشـــرة. وفي سياق آخر 
أوضـــح غافـــل أنـــه عندما يأتـــي مخرج 
محتـــرف من أي بلد عربي له أعماله في 
بلـــده فعلى العين والرأس، لكن لألســـف 
من يأتـــون معظمهـــم ليســـوا مخرجين، 
بل مســـاعدون أو مصورون أو منفذون، 
أعمالنـــا،  فـــي  اإلخـــراج  ويتعلمـــون 
ويأخـــذون فـــرص أوالدنا وشـــبابنا، فهم 

أولى بالتعلم واحتراف اإلخراج.

غافل فاضل: من يأتون إلينا معظمهم ليسوا مخرجين

18 نوفمبر

 1963
عبدالسالم عارف يقوم بانقالب 
على شـــريكه فـــي الحكم حزب 
البعـــث العربـــي االشـــتراكي، إذ 
قضـــى علـــى الحـــرس القومـــي 

وطرد البعثيين من الحكومة.

 1601
العثمانيون ينتصرون على األلمان بعد أن كان األلمان يحاصرونهم.

 1626
البابا أوربان الثامن يدشن كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان رسمًيا.

 1930
تأسيس سوكا غاكاي، وهي جماعة دينية يابانية تتبع البوذية.

 1935
عصبة األمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.

 2002

مفتشو األسلحة التابعين لألمم المتحدة يصلون إلى العراق.

محرر مسافات

كشفت بعض التقارير 
األجنبية عن 

انضمام نجمة فيلم 
الجوكر زازي بيتز 

إلى طاقم عمل 
 Bullet فيلم
Train، الذي 

يقوم ببطولته 
النجم براد 

بيت، بجوار 
كل من جوي 
كينج وآرون 

تايلور 
جونسون، 

وبريان تيري، 
وأندرو كوجي.

tariq_albahhar

حسين الفردان: باإلرادة وعدم االلتفات للمحبطين حققت حلمي
حســـين الفردان أب ألربع بنات متقاعد من سنوات 
قليلـــة صاحـــب عربـــة طعام، بـــدأ كهاٍو فـــي الطبخ 
منـــذ صغـــره بفضل والدتـــه التي علمته أساســـيات 
الطبخ، وكبر على هذه الهواية، فكان يطبخ للعائلة 
والضيوف واألصدقاء الذين كانوا يشجعونه دائما 
على أن يفتح مطعما خاصا به، وبسبب رأس المال، 
ومـــع دخـــول السوشـــيال ميديـــا وانتشـــار عربـــات 
الطعـــام )فـــود تـــرك( في البـــالد، بدأ فـــي التخطيط 
لهـــذا المشـــروع جيدا مـــن ناحية المنتـــج المطروح 
للبيع وكيفية طرحه وبأي شكل سيكون، وبدا ذلك 
كحلـــم وتم تحقيقه، عن هـــذه الهواية وغيرها كان 

لنا هذا اللقاء السريع:
 لماذا اخترت هذا المشروع؟ «

هذا المشروع ربما يكون األسهل للشباب البحريني 
للطبـــخ  الهـــاوي 
اليوم؛ بسبب إمكان 
وتكلفتـــه  تنفيـــذه 

األقـــل مـــن افتتـــاح مطعم بمبالـــغ كبيرة، والســـبب 
األكبـــر إقبـــال النـــاس على هـــذه المشـــاريع وحبهم 

ودعمهم للبحرينيين كان المحفز لي الفتتاحه.
حدثنا عن هذا المشروع؟ «

كان العائـــق األكبر قي البدايـــة مبلغ صناعة العربة، 
وكانـــت زوجتي هـــي الشـــريك النفســـي والمعنوي 
لي مـــن خلف الكواليس، فقد كانت تســـاعدني في 
تحقيـــق حلمـــي، والتـــي كانت ومازالـــت الداعم لي 
وبقـــوة ومعـــي ثالثة شـــباب من العائلة مســـاعدين 
لـــي،  يقدمونـــه  فيمـــا  كبـــار  أعمارهـــم  فـــي  صغـــار 

واعتبرهم أعمدة العمل داخل العربة.
كيف كان للسوشيال ميديا دور في نجاح ما  «

تقدمه؟

بشـــكل كبير جـــدا كنت أعتمد عليـــه بصورة يومية 
فـــي كل مـــا أقدمـــه من طبـــخ حتى وصلـــت للناس 
ومحبتهـــم، بالرغـــم مـــن وجـــود بعـــض الصعوبـــات 
التي تغلبت عليها بـــاإلرادة واإلصرار على التحدي 
وإنجاز ما كنت أحلم 

بإنجازه.
 وجه كلمة إلى  «

الشباب الذين يتطلعون 
لبدء مشروع؟

لهـــم الخطـــوة  أقـــول 
األولـــى هـــي أال تعير 
المحبطيـــن اهتمامـــا، 

وكـــن على قـــدر التحـــدي وتقـــدم، فأنت تســـتطيع 
فعل المستحيل وستحقق حلمك باإلرادة والتوكل 
علـــى هللا، واألهـــم في كل مشـــروع وفـــي كل عمل 
النـــاس  تعاملـــك  وأســـلوب  وطيبتـــك  ابتســـامتك 
تحتـــاج الكلمـــة الحلـــوة والقلب الكبير. وشـــخصيا 
أطمـــح يوما أن تتحـــول هذه العربـــة الصغيرة إلى 

مطعم ومقهى، وله محبون وأصدقاء.

لقاء طالب اإلعالم محمد حميدان
جامعة البحرين

» Eno�و Stranger Things  بعد نجاح
la Holmes، تسعى النجمة البريطانية 

ميلي بوبي براون لتكرار تجربتها 
د ميلي  الناجحة مع نتفليكس. وتجِسّ

دور البطولة في مشروع سينمائي جديد 
بعنوان Damsel من إنتاج شبكة البث 

التدفقي العمالقة. وأفادت صحيفة “ديلي 
ميل” البريطانية بأن ميلي بوبي 

براون، البالغة من العمر 16 عاما، 
ستجسد الدور الرئيس في الفيلم 

الذي تنتجه الشبكة األمريكية 
بسيناريو أصلي. وذكرت أن 

ميلي بوبي براون ستساهم 
في صناعة الفيلم عبر مهمة 

أخرى، إلى جانب تجسيدها 
للشخصية الرئيسية فيه؛ 

كونها ستخوض للمرة األولى 
تجربة المنتج التنفيذي، 

وفقا لما ذكره موقع العين. 
وتجسد ميلي بوبي براون 

في الفيلم، شخصية باسم 
األميرة “إيلودي”، التي تتطلع 

ألن تتزوج من أمير، وبدال 
من ذلك تجد نفسها يتم 
تقديمها كقربان لتنين. 

العمل الجديد من 
إخراج خوان كارلو 

فريسناديلو، وتأليف 
دان مازوي.

سطوع نجم “ميلي بوبي براون” بطلة “نتفليكس”



احتفــل معهــد “إن جــي إن” للتدريــب والتطويــر بتخريــج 144 بحرينيــا 
اتبعــوا عــن بعــد دورة تدريبيــة في أساســيات أمــن المعلومــات، وذلك 
ضمن عمل المعهد على تهيئة وتدريب الكوادر الوطنية وفقا للمتطلبات 
المســتجدة في سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وفي 
إطار دعم جهود التحول الرقمي الذي تشــهده البحرين، وبناء اقتصاد 

المعرفة كما نصت عليه رؤية البحرين 2030.

ويمثـــل الخريجون الــــ 144 هؤالء 
الدفعة األولى من خريجي برنامج 
مؤخـــرا  المعهـــد  أطلقـــه  طمـــوح 
بموجـــب مذكـــرة تفاهـــم وقعها مع 
وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
نوعـــي  تدريـــب  توفيـــر  بهـــدف 
فـــي  بحرينـــي  آالف  لــــ5  مجانـــي 
مختلـــف مجـــاالت أساســـيات أمن 

المعلومات.
وجرت عملية التدريب باستخدام 
االفتراضـــي،  التدريـــب  تقنيـــة 
تحت إشـــراف مباشـــر من مدربين 

اختصاصييـــن بتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصاالت من معهد “إن جي إن”، 
وبتعاون وإشـــراف مـــن قبل وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي للمعهد، 
يعقوب العوضي، بما بذله منتسبو 
الدفعـــة األولـــى مـــن البرنامـــج من 
جهـــود إلتمـــام مفرداتـــه وحرصهم 
علـــى االلتـــزام باإليفـــاء بالتزامات 
التخـــرج، مؤكـــدا حـــرص “إن جـــي 
إن” علـــى تقديم أفضـــل الخدمات 
حاجـــات  تلبـــي  التـــي  التدريبيـــة 

لتأهيلهـــم  الوطنيـــة  الكـــوادر 
فـــي  إدماجهـــم  عمليـــة  وتســـهيل 
منشـــآت القطاع الخـــاص، وتطوير 
وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية 
للباحثيـــن عن عمل وزيـــادة فرص 

توظيفهم.

أعلنـــت مجموعة هواوي ألعمال المســـتهلكين عن وصول 
 HUAWEI WATCH GT 2 Pro أحـــدث ســـاعتها الذكيـــة
إلـــى البحرين. يمثـــل هذا اإلطالق الجديـــد أحدث إضافة 
 ،WATCH GT 2 Series HUAWEI ســـاعات  لسلســـلة 
وهـــي واحدة من أكثر الســـاعات الذكيـــة مبيًعا في العالم، 
Moonphase col�  مـــع مجموعة أطـــوار القمر الفاخـــرة  –

lection، والتصميـــم االســـتثنائي، وبطاريـــة تـــدوم لمـــدة 
أســـبوعين، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة 
المتقدمـــة مـــع مقاومـــة المـــاء بمعيـــار 5ATM )األحزمـــة 
الجلديـــة غيـــر مقاومـــة للمـــاء(، ومجموعـــة واســـعة مـــن 
الخصائـــص التـــي تســـاعدك في إنجـــاز مهماتـــك اليومية. 
ومن المتوقع للســـاعة الجديدة أن تحقق نجاًحا كبيًرا مع 
عشـــاق الساعات الفاخرة الراقية وعشـــاق اللياقة البدنية 

والمستخدمين على حد سواء.

“مراحل القمر” بتصميم استثنائي

 HUAWEI WATCH GT 2 Pro ســـاعة  تصميـــم  تـــم 
لمســـاعدة المســـتخدمين على استكشـــاف المزيد، ســـواء 
كان استكشاف العالم من حولهم، أو تعلم مهارات جديدة 

أو استكشـــاف حـــدود إمكانـــات اللياقـــة البدنيـــة لديهـــم. 
فريـــدة  مشـــاهدة  وجـــوه  للمســـتخدمين  وتوفرالســـاعة 
يمكنهـــم مـــن خاللها مراقبة األطـــوار المختلفة للقمر أثناء 
تغيره. وتعتبر الساعة ذكية بسيطة ومريحة، لكنها قوية. 
 AMOLED فوجههـــا مصنـــوع مـــن الياقـــوت مـــع شاشـــة
مقاس 1.39 بوصة، وتأتي الســـاعة بهيكل خارجي صلب 
ومتيـــن ومقاوم للخدش، بينما إطار الســـاعة مصنوع من 

التيتانيوم.

يعقوب العوضي

ضمن مذكــرة تفاهم مع “العمــل” دعما للتحــول الرقمي مــع مجموعة أطــوار القمر الفاخرة والتصميم االســتثنائي
ا في أمن المعلومات “إن جي إن” ُيخرِّج 144 بحرينيًّ ساعة HUAWEI WATCH GT 2 تصل البحرين
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت جمعيـــة المرصد لحقوق اإلنســـان عـــن تنظيمها نـــدوة بعنوان 
“التســـامح في مملكة البحرين.. بين المفهوم والممارسة” تحت رعاية 
رئيـــس مجلـــس أمناء مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي، 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وذلك يوم الســـبت المقبل الموافق 
14 نوفمبر 2020، بمشـــاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين في 

هذا المجال.
وقال رئيس جمعية المرصد لحقوق اإلنسان محسن الغريري “إن هذه 
الندوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح الذي تحتفي به دول 
العالـــم بتاريـــخ 16 نوفمبر مـــن كل عام من أجل ترســـيخ قيم وثقافة 

التسامح واالحترام ونبذ مظاهر التعصب والكراهية والتمييز”.

“المرصد الحقوقي” تحتفي 
بالتسامح في البحرين

مشــاريعهم ودعــم  األعمــال  رواد  مهــارات  لصقــل 

مســاعدة الشــباب البحرينــي علــى اكتســاب خبــرة قّيمــة

“أوريجين” يطلق برنامجه التدريبي “ريادي”

“كي بي إم جي” تواصل استقبال الطالب المتدّربين

للتدريـــب  أوريجيـــن  مركـــز  أطلـــق 
برنامجه التدريبي “ريادي” المتخصص 
األعمـــال  رواد  مهـــارات  صقـــل  فـــي 
أهدافهـــم  علـــى تحقيـــق  لمســـاعدتهم 
والمضـــي في طريق النجـــاح، وبالتالي 
ومؤسســـاتهم  مشـــاريعهم  تأســـيس 
الصغيـــرة لهم؛ نظًرا للـــدور الكبير الذي 
تقـــوم به ريادة األعمال للمســـاهمة في 
تحســـين االقتصاد الوطنـــي من خالل 
االقتصاديـــة  الدخـــل  مصـــادر  توفيـــر 
وتوفيـــر  النفـــط،  عـــن  بعيـــًدا  البديلـــة 
مصـــادر جديدة للوظائـــف، وخلق بيئة 
جديدة لالســـتثمار، وتطوير وتحسين 
أهمهـــا  مجـــاالت  عـــدة  فـــي  المعرفـــة 
التكنولوجيـــا واالبتكار. فرواد األعمال 
ال يحتاجـــون بالضـــرورة إلـــى الدرجـــة 
األكاديميـــة بقـــدر حاجتهـــم الكتســـاب 
وتنميـــة بعض المهـــارات المهمة والتي 
ســـتؤدي بهـــم إلـــى اإلبـــداع والتفـــوق 

والنجاح.
ويعتبـــر برنامـــج “ريادي” مـــن البرامج 
المناســـبة  التفاعليـــة  التدريبيـــة 
للشركات الناشـــئة والمشاريع الصغيرة 
والمتوســـطة واألفراد المبدعين الذين 
يسعون الكتشـــاف أهم مهاراتهم التي 
مشـــاريعهم  فـــي  للبـــدء  ستســـاعدهم 
الخاصـــة بشـــكل منظـــم ومتـــوازن، إذ 
إنـــه يحتـــوي علـــى عـــدد مـــن المـــواد 
تطويـــر  فـــي  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
بعـــض المهـــارات المهمـــة للنجـــاح فـــي 
هـــذا المجـــال، مثل اســـتعراض قصص 

النجاح المختلفة من الســـوق المحلي، 
وكيفية وضع األهداف المالية للشركة 
الناشـــئة، ومعرفـــة التحليـــل الصحيح 
وإدارة  المشـــروع  وتنظيـــم  للســـوق، 
فريق العمل، وزيادة الوعي في كيفية 
البحـــث عـــن طـــرق التمويـــل لتدعيـــم 
الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، 
ودراســـة إدارة الفشل وإدارة المخاطر 
إضافـــة  للشـــركة،  والقانونيـــة  الماليـــة 
إلـــى فهم اســـتراتيجيات النمو وكيفية 
اختراق الســـوق ودراســـة المنافســـين. 
المشـــاركين  لجميـــع  الفائـــدة  ولزيـــادة 

فرًصـــا  التدريبـــي  البرنامـــج  فســـيوفر 
لمقابلـــة بعـــض رواد األعمـــال الملهمين 
والذين سيشاركون بتجاربهم الناجحة 
في مجال تأســـيس المشاريع الخاصة 

وتنميتها.
ويأتـــي إطالق هذا البرنامـــج بالتزامن 
مع االحتفال بـ )األسبوع العالمي لريادة 
األعمال(، وهـــو يعد أحد أبرز األحداث 
علـــى مســـتوى جميـــع القـــارات والتـــي 
يحتفل بها العالم منذ أكثر من 12 عاًما 
بمشـــاركة المالييـــن مـــن مختلف دول 
العالم خصوًصا فئة الشـــباب، إذ تهدف 
هذه المبادرة العالمية لتعريف الشباب 
بأهميـــة ريـــادة األعمـــال وفوائدها من 
خالل األنشـــطة المختلفـــة وتحفيزهم 
الستكشـــاف أفـــكار المشـــاريع الخاصة 
العقبـــات  لتخطـــي  بهـــم ومســـاعدتهم 
التـــي تمنعهـــم مـــن المضي قدًمـــا نحو 

اإلبداع والنجاح.

فـــي  بـــي إم جـــي  كـــي  تعمـــل شـــركة 
البحرين علـــى تحقيق التزامها بالتعّلم 
تنميـــة  مبـــادرة  الحيـــاة بفضـــل  مـــدى 
المواهب الشـــابة التـــي ُتعرف ببرنامج 
وأحـــرز  التدريبـــي.  قاســـم  حســـين 
الـــذي  المســـتمر  التدريبـــي  البرنامـــج 
تنفـــذه الشـــركة تقّدًمـــا خـــالل جائحـــة 
حيـــث  المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس 
سعى إلى دعم الشباب البحريني الذي 
يخطـــو أولـــى خطواته لدخـــول العالم 
المهنـــي. ويســـتقبل البرنامج إجمااًل ما 
بين 50 و80 طالًبا ســـنوًيا، وقد التحق 
بـــه العـــام الماضـــي 48 متدّرًبـــا ُعـــرض 
على 24 منهم )نحو 50 % من إجمالي 

عـــدد المتدربيـــن لهـــذا العـــام(  فـــرص 
عمـــل بـــدوام كامل لدى شـــركة كي بي 
إم جـــي فـــي البحريـــن.  وقـــد ُأنشـــئ 
برنامج حسين قاسم التدريبي؛ بهدف 

المناســـبة  التعليميـــة  الفـــرص  توفيـــر 
للطـــالب البحرينييـــن الذيـــن يرتادون 
أهم الجامعات محلًيا ودولًيا. ويساعد 
البرنامـــج الطالب على اكتســـاب خبرة 

منحهـــم  مـــع  بالتزامـــن  قّيمـــة  عمليـــة 
لمســـيرة  واالســـتعداد  التعّلـــم  فرصـــة 
مهنيـــة ناجحـــة فـــي المســـتقبل. وقـــد 
ُسمي هذا البرنامج تيّمًنا باسم حسين 
قاســـم، الشـــريك المؤســـس لشركة كي 
بي إم جي في البحرين، وقبل تأسيس 
الشـــركة مع جاســـم فخـــرو، كان هذان 
الشـــريكان ُيعتبران معّلمين ومرشدين 
فـــي  والتقديـــر  باالحتـــرام  يحظيـــان 
المجتمـــع، ولطالمـــا تطّلعـــا وســـعيا إلى 
دعـــم الموظفين المهنيين الشـــباب في 
البحريـــن للتعّلـــم واكتســـاب المعرفـــة 
الالزمة اســـتعداًدا النطالق مسيراتهم 

المهنية بقوة وزخم كبيرين.

“إل جي” تطلـق جهــاز تنقيــة هواء القابــل لالرتـــداء
أطلقت “إل جي إلكترونيكس”، حّلها الشــخصي للهواء في ســوق البحرين، 
 LG PuriCare Wearable Air وهــو جهــاز تنقيــة الهــواء القابــل لالرتــداء

Purifier، وذلك بعد الكشف عنها في معرض أيفا 2020.

ولطالمـــا ارتبطـــت “إل جـــي”، وهـــي 
شـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي مجـــال 
بتمكيـــن  النظيـــف،  الهـــواء  حلـــول 
أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة. وبســـبب 
مكانتهـــا فـــي هـــذا المجـــال، عملـــت 
الشـــركة علـــى إنشـــاء فئـــة جديـــدة 
كاملة من تقنية تنقية الهواء القابلة 
لالرتـــداء، بهـــدف تقديـــم مســـتوى 
المحمولـــة.  الحمايـــة  مـــن  جديـــد 
وتتضّمـــن مجموعـــة أجهـــزة تنقيـــة 
الهـــواء PuriCare  مـــن “إل جـــي”، 
والتي يتم توسعتها باستمرار، على 
نمـــاذج برجيـــة مفـــردة ومزدوجـــة 
ونموذًجـــا  الســـكنية،  للمســـاحات 

تجارًيـــا للمكاتـــب، وجهـــاًزا محمواًل 
لالســـتخدام أثناء التنقل. وتســـعى 
“إل جي”، عبـــر أحدث إصدار لعائلة
PuriCare ، لضمـــان الحفـــاظ علـــى 
الهواء النقـــي والراحة األمثل أثناء 

التنفس، أينما كان المستخدم.
وبينمـــا تظهـــر أهمية الحفـــاظ على 
جودة الهواء الصحي بشكل متزايد 
هذا العام، فلطالما كانت النقاشـــات 
حول جودة الهواء مصدر قلق كبير 
للـــدول واألفـــراد فـــي جميـــع أنحاء 
أمـــا  العالـــم منـــذ ســـنوات عديـــدة. 
تطويـــر جهـــاز تنقيـــة الهـــواء القابل 
 LG PuriCare Wearable لالرتداء

Air Purifier، فيعود إلى عام 2017، 
مـــن  ســـنوات  لثـــالث  خضـــع  وقـــد 
البحـــث والتطويـــر واختبـــار المنتج 

بشكل مكّثف.
وقـــال مديـــر مجموعـــة عبـــد الجبار 
الكوهجي، محمد الكوهجي “لطالما 
االبتـــكار  فـــي  ســـريعة   LG كانـــت 
وتلبيـــة متطلبات الســـوق المتغيرة. 
مـــرة أخـــرى، تؤكد الشـــركة التزامها 
من خـــالل إطالق منتـــج ثوري آخر 

في شـــكل جهاز تنقية الهواء القابل 
لالرتداء. لقد اختبرت بشكل مباشر 
مـــدى صغر حجـــم المنتج وســـهولة 
أنـــه  مـــن  واثـــق  وأنـــا  اســـتخدامه، 
ســـيمّكن عمالئنـــا فـــي البحرين من 

تجربـــة أنماط حيـــاة صحية، بهواء 
أنقى وأنظف”.

ويأتـــي جهـــاز تنقيـــة الهـــواء القابل 
LG PuriCare Wear�  لالرتـــداء
able Air Purifier مـــزوًدا ببطاريـــة 
820 مدمجة وقابلة إلعادة الشحن. 
ويمكـــن للبطاريـــة توفيـــر مـــا يصل 
إلـــى ثمانـــي ســـاعات من التشـــغيل 
بســـرعة منخفضـــة وســـاعتين على 
أعلـــى إعـــداد. أمـــا إلعادة الشـــحن، 
فيحتـــاج المســـتخدم إلـــى توصيل 
الجهـــاز بمصـــدر طاقـــة، وذلـــك عـــن 
 USB C كابـــل  اســـتخدام  طريـــق 
المرفـــق. ولمزيد من الراحة، يســـهل 
إزالة واســـتبدال  – وتمديد إمكانية 
الرئيســـية  المكّونـــات  اســـتخدام 
مثل المرشـــحات والغطاء الداخلي 
األذن  وأشـــرطة  الوجـــه  وواقـــي 

وموسعات الشريط.
وستصدر إل جي أيًضا غطاء فريد 
من نوعه لجهاز تنقية الهواء القابل 
LG PuriCare Wear�  لالرتـــداء
able Air Purifier  تســـتخدم تقنية 
التعقيم UVnano الخاصة بالشركة 
والتـــي تقضـــي علـــى %99.99 مـــن 
الجراثيم في 30 دقيقة فقط، وذلك 
 LEDمـــن خالل اســـتخدام مصابيح
UV�C 2. كمـــا يمكـــن للغطـــاء إزالة 
الرطوبـــة مـــن المكّونـــات الداخليـــة 
مرتديهـــا،  تنّفـــس  عـــن  الناتجـــة 
ويمكنهـــا أيًضـــا شـــحن الجهـــاز مـــن 
ســـاعتين  فـــي  ممتلـــئ  إلـــى  فـــارغ 
فقـــط، وكذلـــك إرســـال اإلشـــعارات 
إلـــى الهاتف الذكي للمســـتخدم عبر 
تطبيـــق LG ThinQ حيـــن يســـتلزم 

استبدال المرشحات.

محمد الكوهجي

يستخدم فالتر 
عالية األداء 

ومراوح محكمة 
بالمستشعرات

محسن الغريري الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 



طبيب مصري يبني معالم شهيرة بأعواد الثقاب
إنــه  المســاء،  فــي  وفنــان  صباحــا  أشــعة   متخصــص 
المصــري أحمــد حســن )62 عاما( الذي يســتخدم أعواد 
الثقاب في إبداع نماذج مصغرة مبهرة لمعالم شهيرة.

ومنزلــه بالجيــزة في مصر مليء بأعمــال فنية مصغرة 
علــى شــكل عجائــب الدنيــا قديمــا وحديثــا، مصنوعــة 
أن كل قطعــة  الثقــاب. ويوضــح  أعــواد  مــن  بالكامــل 

تحتاج منه شهورا لكي تكتمل.
وقــد اســتلهم قطعتــه الفنيــة لكاتدرائيــة نوتــردام مــن 
حزنــه عليهــا بعــد أن التهمتهــا النيــران فــي حريــق عام 
2019. فقد بدأ العمل في تلك القطعة الفنية بعد أربعة 
أيــام فقــط مــن نشــوب الحريق، واســتغرق العمــل فيها 
منــه ثالثة أشــهر واســتخدم في بناء النمــوذج نحو 28 

ألف عود ثقاب.
وعــن ذلــك قــال، “نوتــردام بالــذات لها مفهــوم مختلف، 
فعندمــا تابعت الحريــق الــذي أصابهــا تأثــرت جدا، هي 
تــراث إنســاني جميــل ال يجــب أن نفتقــده، لذلك بدأت 
أصنعهــا بعيدانــي بعــد أربعــة أيــام مــن انتشــار الخبــر. 
وبقيت نحو ثالثة أشــهر أشــتغل عليها. اتسهلكت نحو 

28 ألف عود ثقاب”.
ويقــول متخصــص األشــعة، الــذي تعلم الفن مــن تلقاء 

نفســه، إنــه يصنع أعماله الفنية من أعــواد الثقاب فقط 
دون اســتخدام أي مواد أخرى أو نماذج أولية بحســب 

العرب اللندنية.
ومكتبــة  اإلســكندرية  لمنــارة  نمــاذج  أعمالــه  وتضــم 
اإلســكندرية وجســر لنــدن وغيرهــا. وقــال حســن “مــن 
ضمــن الحاجــات التــي أحبهــا جدا في شــغلي هي أنني 
وقــت  فــي  البشــرية  فقدتهــا  مبــاٍن  اســتعادة  أحــاول 
مــن األوقــات وخصوصــا تلــك القديمــة جدا، مثــل فنار 

اإلسكندرية”.

أعربــت المغنيــة األميركيــة الشــهيرة 
تكــون  أن  أملهــا  عــن  لوبيــز  جنيفــر 
مســيرتها الفنيــة مصدر إلهــام للعديد 
من الفتيات حول العالم. وقالت لوبيز 
)51 عامــا( خــالل حفــل توزيع “جوائز 
حيــث  األميركــي،  الشــعب”  خيــار 
حصلــت على لقب “أيقونــة العام”، إن 
المقياس الحقيقي لنجاحها هو “إلهام 
الفتيــات مــن جميــع األعمــار وألــوان 

العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  البشــرة 
ليعلمــن أنــه باإلمــكان فعــل أي شــيء 
يردنــه، وأن يفخــرن بأنفســهن، بغض 
النظر عن المكان الذي ينحدرن منه”.
يشــار إلــى أن “جوائــز خيار الشــعب”، 
هــو حفل جوائز أميركي يقام ســنويا 
والموســيقى،  والتلفزيــون  للســينما 
ويتــم اختيار الفائزيــن فيه بتصويت 

الجمهور.

الصــادرة  التقاريــر  أحــدث   أظهــرت 
عــن مختبرات شــركة إف 5 اســتمرار 
مجرمــي اإلنترنت باســتغالل ظروف 
للقيــام  “كورونــا”  فيــروس  جائحــة 
واالحتيــال  التصّيــد  بممارســات 
النســخة  كشــفت  اإللكتروني. فقــد 
الرابعة من تقريــر التصّيد واالحتيال 
أن حاالت التصّيد االحتيالي ســّجلت 
مقارنــة   %  220 بنســبة  ارتفاعــا 

بالمعّدل الســنوي لها، وذلــك بالتزامن 
مع ذروة يشهدها الوباء العالمي.

وأظهــرت البيانات الصادرة عن مركز 
العمليات األمنية لدى شــركة “إف 5”، 
أن حوادث التصّيد االحتيالي ســوف 
تســّجل ارتفعــا ســنويا بمعــدل 15 % 
للعام 2020، على الرغم من احتمالية 
الموجــة  بســبب  الرقــم  هــذا  ارتفــاع 

الثانية المتوقعة لجائحة “كورونا”.

جنيفر لوبيز: مقياس نجاحي إلهامي للناس

ارتفاع هجمات التصيد االحتيالي خالل الجائحة

شــهدت وحــدات تحكــم الجيل التالي من مايكروســوفت، Xbox Series X و 
Xbox Series S رقم مبيعات ضخًما في يوم اإلطالق.

ُيعــد أحــد أكبــر عمليــات اإلطــالق فــي 
تاريخ Xbox، حيث باعت الشــركة أكثر 
من 1.2 مليون وحدة في يوم اإلطالق، 
وفًقــا لتقريــر جديــد. تــم تعييــن الرقــم 
 Xbox One القياســي الســابق بواســطة
فــي العــام 2013 عندمــا باعــت الشــركة 
أكثــر مــن مليون وحدة فــي أقل من 24 

ساعة. 
عــن  الصــادرة  األوليــة  للبيانــات  وفًقــا 
 Xbox أن  التقريــر  قــدر   ،VGChartz
Series X و Series S مًعــا قــد باعوا ما 
يقــدر بنحــو 1.2 إلــى 1.4 مليون وحدة 
 Xbox 24 ســاعة األولــى. كان  الـــ  فــي 
Series X أكثر شــيوًعا مع مبيعات يوم 
 925000 إلــى   800000 بيــن  اإلطــالق 
 Xbox Series باعــت  وحــدة، 
إلــى   400000 نحــو   S

475000 وحدة.
ــــى أن  يــشــيــر الــتــقــريــر إل
الواليات  هو  ســوق  أكبر 
ــي تــمــثــل  ــتـ الـــمـــتـــحـــدة الـ
نصف مبيعات Xbox قد 
ــاعــت الــوحــدتــان  ب
 670.000 نــحــو 
 7 8 0 . 0 0 0 و

وحدة.

“Xbox” تبيع 1.4 مليون وحدة في يوم اإلطالق

المملوكــة  الشــركة  رحلــة  انطلقــت 
لرائد التكنولوجيا، إيلون ماسك، إلى 
المحطة الدولية حاملة 4 رواد فضاء 
فــي أول مهمــة كاملــة ترســل فيهــا 
إدارة الطيــران والفضــاء األميركيــة 
)ناســا( طاقمــا إلى الفضــاء على متن 

مركبة مملوكة للقطاع الخاص.
“كــرو  الفضــاء  كبســولة  وانطلقــت 
دراجــون” المصممــة حديثا بواســطة 
الصــاروخ “فالكــون 9” الســاعة 7:27 
المتحــدة  الواليــات  مســاء بتوقيــت 
مــن مركــز “كنيــدي” للفضــاء التابــع لـ 

“ناسا”.
تبــدأ  أن  األساســية  الخطــة  وكانــت 
الرحلة التي تســتغرق 27 ســاعة إلى 
محطــة الفضــاء، وهــي مختبــر يدور 
حــول األرض على بعد 400 كيلومتر 
الســبت الماضي، لكن ســوء األحوال 

الجوية أدى إلى تأجيل المهمة.

انطالق أول مركبة 
فضاء مملوكة 

لقطاع خاص

دولــة  اختــارت 
فيلمهــا  الســودان، 
فــي  “ســتموت 
للمخــرج  العشــرين” 
أبوالعــالء؛  أمجــد 
لتمثيلها في منافســات 
أفضــل  فئــة  األوســكار 
بعــد  أجنبــي  فيلــم 
الــذي  الدولــي  النجــاح 

حققه الفيلم مؤخًرا.
فــي  ســتموت  فيلــم   
العشــرين، مقتبس عن 
قصصيــة  مجموعــة 

“النــوم عنــد قدمــي الجبــل” للكاتــب الســوداني حمــور زيــاد الفائــز 
بجائــزة نجيــب محفــوظ األدبيــة وهــو أول فيلــم روائــي طويــل 
للمخــرج أمجــد أبوالعــال الذي شــاركه فــي كتابة العمل مــع الكاتب 
اإلماراتــي يوســف إبراهيــم، ويشــارك فــي بطولتــه إســالم مبــارك، 
ومصطفــى شــحاتة، ومــازن أحمــد، وبثينــة خالد، وطــالل عفيفي، 

ومحمود السراج وبونا خالد.
 حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز العالمية فــي مهرجانــات دولية، 
وذلــك بعــد حصوله على منحــة تطوير بصندوق اتصــال بمهرجان 
األقصر للســينما اإلفريقية، ثم بعدها شــارك في مهرجان فينيســيا 
ومهرجان الجونة وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية ألفضل فيلم 
طويــل، وعــرض أيضا مهرجان مومباي الســينمائي ومهرجان أيام 
قرطــاج الســينمائية وعــدد كبير مــن المهرجانات األخــرى، وحصد 
مــن خاللهــا جوائــز عــدة، ومؤخرا تــم عرضه في مهرجــان األقصر 

للسينما اإلفريقية.

“ستموت في العشرين” يمثل السودان في “األوسكار”

كانــت PUBG Mobile واحــدة مــن أشــهر ألعــاب الهاتــف المحمــول فــي 
الهند، حتى فرضت عليها الحكومة الهندية حظًرا في سبتمبر 2020. 

وتم حظر PUBG Mobile وإصدارها الخفيف إلى جانب 114 تطبيًقا آخر بموجب 
القســم 69A مــن قانــون تكنولوجيــا المعلومــات، إلى جانب اتهمــوا أن اللعبة كانت 

تمارس أنشــطة تمس ســيادة وسالمة والدفاع وأمن البالد، لكن 
يبدو أن PUBG Mobile تخطط للعودة في الهند. 

وأصــدرت شــركة PUBG Corporation األســبوع الماضي 
إعالًنــا عــن عــودة اللعبة، في صورة رمزية جديدة، تســمى 
PUBG Mobile In� يمكن أن تعود ،PUBG Mobile India

dia بلمسة محلية إليها.
بيئــة  أنهــا ســتحافظ علــى   PUBG Corporation وذكــرت 
لعب آمنة وصحية لالعبين الهنود، كما أنها ضمنت أن تكون 

خصوصية وأمن الالعبين الهنود على رأس أولوياتها.

عودة محتملة لـ “PUBG Mobile” في الهند
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