
وزع محافظ العاصمة الشيخ  «
هشام بن عبدالرحمن آل 

خليفة 30 حاسًبا آلًيا على 
الطلبة المحتاجين واألسر 

المتعففة، في ظل استمرار 
الظروف االستثنائية التي 

فرضتها الجائحة.

قال وزير الصناعة والتجارة  «
والسياحة زايد الزياني خالل فعاليات 
مؤتمر حاضنات ومسرعات األعمال 

الخليجي الثالث، إن هناك 24 حاضنة 
ا أغلبهم  مرخصة في البحرين حاليًّ

يملكها القطاع الخاص البحريني في 
تخصصات مختلفة.

أعاد النواب الديمقراطيون  «
في الكونغرس األميركي أمس 

انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 
80 عاما رئيسة لمجلس النواب 

لوالية جديدة ولتكون أقوى 
شخصية في الكونغرس خالل 

والية الرئيس المنتخب جو بايدن.

تتملكك الدهشة وأنت تسير في  «
شوارع المنامة، حيث تنافس متاجرها 

متاجر مدينة البندقية اإليطالية، 
إذ فيه آخر ما ابتكرت المصانع من 

الكماليات، فضال عن الضروريات، فيه 
أجهزة تلفزيون، وماكينات تصوير، 

وسينما، وعطور، وتماثيل...

تتصدر الالعبة البحرينية  «
حصة العيسى المحترفة 

في صفوف نادي سلوي 
الصباح الرياضي هدافات 

الدوري الكويتي لكرة 
القدم داخل الصاالت 

برصيد 4 أهداف.
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المنامة - الصناعة والتجارة

قالت إدارة الفحص والمقاييس 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
والســـياحة إنهـــا  ســـحبت فـــي 
لعبـــة   6000 مـــن  أكثـــر   ،2019
علـــى  كانـــت  أطفـــال مخالفـــة  
شـــكل والعـــة تحتـــوي بداخلها 
حلويـــات وقطـــع صغيـــرة تفـــك 
وتنـــزع قابلـــة للبلع، إلـــى جانب 
طبيعتها فـــي تحريض األطفال 

الصغار على التدخين.

سحب 6000 لعبة أطفال مخالفة 2019
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السلطنة في الذكرى الـ 50 لعيدها الوطني... نهضٌة متجّددة وطموحاٌت عاليٌة

مواصلة 
التقدم والبناء 
على اإلنسان 

العماني

تحتفل الســـلطنة في الثامن عشـــر مـــن نوفمبر بالذكرى الخمســـين 
لنهضتهـــا المباركة، وأبناؤها المخلصـــون يواصلون بكل عزٍم وتفاٍن 
تحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات تحـــت القيـــادة الحكيمـــة لصاحب 
الجاللـــة الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظـــم الذي أخذ علـــى عاتقه 
مواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتقـــدم علـــى مســـتوى االنســـان الُعماني 
والوطن في نهضة متجّددة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
والُعمانيـــون  العـــام  هـــذا  الغاليـــة  الوطنيـــة  الذكـــرى  هـــذه  وتحـــل 
يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس 
بـــن ســـعيد بـــن تيمور “طيـــب هللا ثـــراه” الذي أســـس دولـــة حديثة 

)١٠(تواصل حضورها الذي ال تخطئه عين في مختلف الميادين.

طــريقـــــك الـــى العـــالميـــة
 تصدير الى اكثر من ٤٥ دولة

تواصل معنا

info@export.bh +973 1738 3999

exportbahrain

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  إحصـــاءات  كشـــفت 
االجتماعي عن تراجع أعداد الموظفين في القطاع 
الحكومـــي من المواطنين فـــي الفترة من منتصف 
العـــام الماضي وحتى منتصـــف العام الجاري بعدد 

1581 موظًفا.
 وأظهـــر التقرير اإلحصائي ربع الســـنوي للهيئة أن 
أعداد موظفي القطاع العام خالل الربع الثاني من 
العام الماضي بلغت 49125 موظًفا، مقابل 47544 

موظًفا في الربع الثاني من العام الجاري.
 وســـجلت اإلحصـــاءات أن أعـــداد الذكـــور الذيـــن 
غـــادروا القطـــاع الحكومـــي 334 موظًفـــا، مقابـــل 

1247 موظفة.
ورصـــد التقريـــر فيمـــا يتعلـــق بأعـــداد المتقاعدين 
من القطـــاع العام زيادة بمقدار 3926 من أصحاب 
المعاشـــات مـــن األحيـــاء والمتوفيـــن، حيـــث بلـــغ 
إجمالي عدد المتقاعدين في الربع الثاني من العام 
الماضـــي 35296 مواطًنا، مقابـــل 39222 متقاعًدا 

في الربع الثاني من العام الجاري.

 وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد ســـجل القطاع 
ارتفاًعـــا في أعداد موظفيـــه بمقدار 2366 موظًفا، 
حيـــث كانـــت أعـــداد المواطنين العامليـــن في هذا 

القطـــاع فـــي الربع الثانـــي من 2019 تبلـــغ 94601 
موظف، مقابل 96967 موظًفا في الربع الثاني من 

.2020

انكماش موظفي الحكومة 1581 مواطًنا في عام واحد
زيادة أعداد المتقاعدين 8 أضعاف العاملين... واإلناث يتراجعن في “العام”
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بومبيــو: نعمــل ضــد تهديــدات طهــران فــي المنطقــة

حزن وغضب بالذكرى األولى إلخماد احتجاجات إيران

عواصم - وكاالت

يثيـــر اســـتمرار عدم المســـاءلة عـــن مقتل 
مئات األشـــخاص في إيران خالل الحملة 
األمنيـــة التـــي تتكشـــف تفاصيلهـــا تباًعـــا، 
مشـــاعر مـــن الحـــزن والغضب، بعـــد مرور 
عـــام علـــى االحتجاجـــات التـــي أخمدتهـــا 

السلطات اإليرانية بقسوة. 
وفي تقرير نشـــرته منظمـــة العفو الدولية 
هذا األســـبوع، نّفـــذت إيران “تعتيًما شـــبه 
كامـــل لإلنترنـــت” اعتباًرا مـــن 16 نوفمبر، 
غـــداة بـــدء االحتجاجـــات، بإصـــدار أوامر 
لمشـــغلي اإلنترنـــت بقطع الخدمـــة، لتعود 

ا الحًقا اعتباًرا من 21 نوفمبر.  تدريجيًّ
وذكـــرت المنظمـــة أّن ما ال يقل عن 23 من 
القتلـــى تقـــل أعمارهـــم عن 18 عامـــًا، بمن 
فيهم مراهقون مثل محمد دستنكاه البالغ 
15 عامًا، الـــذي ُقتل برصاص قوات األمن 
المتمركزة على سطح منزله بينما كانعائدا 

من المدرسة في مدينة صدرا الواقعة في 
محافظة شيراز.

 علـــى صعيـــد آخـــر، قـــال وزيـــر الخارجية 
إن  أمـــس،  بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي 
واشـــنطن تعمـــل ضـــد التهديـــد اإليرانـــي 

وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.
 وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 

مع رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، بنيامين 
البحرينـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر  نتنياهـــو، 
القـــدس  فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
“تحدثنـــا عـــن كيفيـــة حمايـــة األميركيين 
واإلســـرائيليين فـــي المنطقـــة مـــن النظام 
األول  الراعـــي  مـــازال  الـــذي  اإليرانـــي 

لإلرهاب في العالم”.

بومبيو متحدثا عن ايران في مؤتمر صحافي بالقدس

أحد مخيمات النازحين في اليمن

عدن - وكاالت

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، نزوح 
فـــي  شـــخص  و200  ألفـــا   158

اليمن منذ مطلع 2020.

 جـــاء ذلك وفق تدوينة نشـــرها 
مكتـــب المنظمـــة األمميـــة فـــي 
اليمـــن، أمس، عبر حســـابه على 

“فيسبوك”.

نزوح 158 ألف يمني منذ مطلع 2020
المنامة - النيابة العامة

صرح وكيل النيابة بدر الحســـن بنيابة 
الـــوزارات والجهات العامـــة أن النيابة 
العامـــة أنجزت تحقيقاتها بشـــأن قيام 
متهـــم بتحويـــل فنـــاء منزلـــه لمقهـــى 
الشيشـــة والمشـــروبات  لتقديـــم  عـــام 
دون تصريـــح، وبالمخالفة لإلجراءات 
فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع  االحترازيـــة 
النيابـــة  وكانـــت  المســـتجد.  كورونـــا 
العامة قد تلقت بالًغا من إدارة الصحة 
العامـــة بقيـــام المتهـــم بتحويـــل فنـــاء 
منزله إلى مقهى عام لتقديم الشيشـــة 
بالمخالفـــة لإلجـــراءات  والمشـــروبات 
االحترازيـــة المقـــررة لمواجهة جائحة 
كوفيـــد 19، وتم ضبط المتهم متلبًســـا 
الشيشـــة  وتقديـــم  زبائـــن  باســـتقبال 
والمشـــروبات إليهم. وباشـــرت النيابة 
البـــالغ،  العامـــة التحقيـــق فـــور ورود 
وأمرت بحبس المتهم صاحب المقهى 
لمحاكمـــة  المتهميـــن  جميـــع  وبإحالـــة 

جنائية عاجلة.

محاكمة عاجلة بقضية 
تحويل فناء منزل لمقهى
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حصة العيسى في قائمة هدافي الدوري الكويتي“سوق المنامة” نافست متاجر البندقيةبيلوسي رئيسة لـ “النواب األميركي” مجددا24 حاضنة مرّخصة بالبحرينتوزيع 30 حاسًبا

سيدعلي المحافظة

لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن 
ســـلمان  الشـــيخ  الدوليـــة  البحريـــن 
بـــن عيســـى آل خليفة عـــن فتح باب 
التســـجيل ألفراد الصفوف األمامية 
جائـــزة  ســـباق  لحضـــور  وعوائلهـــم 
الخليـــج  الكبـــرى لطيـــران  البحريـــن 
للفورمـــوال 1، الـــذي ســـيقام فـــي 29 
جائـــزة  وســـباق  الجـــاري،  نوفمبـــر 

الـــذي  الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس 
سيقام في 6 ديسمبر المقبل، تقديرا 
وعرفانـــا للجهـــود الوطنية المخلصة 
الصحيـــة  الكـــوادر  تبذلهـــا  التـــي 
والجهات المســـاندة مـــن كل أعضاء 
فريـــق البحريـــن للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا بمـــا يحفـــظ صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.

“الحلبة”: فتح باب التسجيل ألفراد 
الصفوف األمامية وعوائلهم

الصخير- حلبة البحرين الدولية

)12(



اجتمع وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمـــي، فـــي القيـــادة العامـــة 
صبـــاح امس الخميس، مع مســـاعد وزير 
الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية 
بـــوزارة الخارجيـــة األميركيـــة آر. كالرك 

كوبر.
وأثنـــاء االجتمـــاع، رحـــب وزيـــر شـــؤون 
الدفاع بمساعد وزير الخارجية األميركية 
للشـــؤون السياســـية والعســـكرية، إذ تـــم 
اســـتعراض مجاالت التعاون والتنســـيق 

المشترك في المجال العسكري والتعاون 
الدفاعـــي، مشـــيًدا بمـــا تشـــهده عالقـــات 
الصداقـــة الثنائية بيـــن البلدين من تقدم 

وســـبل تعزيزها، كما تم مناقشة عدد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك

بحـــري  الركـــن  اللـــواء  حضـــر االجتمـــاع 

يوســـف أحمـــد مـــال هللا، مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان لإلمداد والتموين، واللواء 
الركـــن غانـــم إبراهيـــم الفضالة، مســـاعد 
رئيـــس هيئـــة األركان للعمليـــات، واللواء 
الركن الشـــيخ سلمان بن خالد آل خليفة، 
وعـــدد  والتســـليح،  التخطيـــط  مديـــر 
مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
وماجـــي نـــاردي، القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، والعقيد 
جون قاندول الملحق العســـكري بسفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية في مملكة 

البحرين.
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رأس القرين منطقة 
محظورة 3 أشهر

ــســواحــل أن  أعــلــنــت قـــيـــادة خــفــر ال
باسم  المعروفة  البحرية،  المنطقة 
فــي  والــــمــــحــــددة  ــن،  ــ ــري ــ ــق ــ ال رأس 
الخريطة المرفقة، منطقة محظورة 
، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 19 

نوفمبر 2020 ولمدة 3 أشهر مقبلة.
ــل،  ــواحـ ــسـ ــادة خـــفـــر الـ ــ ــي ودعــــــت قــ
ــذ الحيطة  ــى أخـ إلـ الــبــحــر  مـــرتـــادي 
ــدم االقـــتـــراب مــن هــذه  والــحــذر وعـ

المنطقة، حفاظا على سالمتهم.

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
صبـــاح  العامـــة  القيـــادة  فـــي 
امـــس الخميـــس، مســـاعد وزيـــر 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
الخارجيـــة  بـــوزارة  والعســـكرية 
كوبـــر،  كالرك  آر.  األميركيـــة 
والوفـــد المرافـــق، وذلك بحضور 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر 
الركن عبـــدهللا النعيمي، ورئيس 
الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 
ذيـــاب النعيمـــي. وأثنـــاء اللقـــاء، 
رحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحرين بمساعد وزير الخارجية 
السياســـية  للشـــؤون  األمريكيـــة 
اســـتعراض  تـــم  إذ  والعســـكرية، 
المشـــترك  التعـــاون  مجـــاالت 
فـــي مختلـــف المجـــاالت خاصـــة 
فـــي مجـــال التنســـيق العســـكري 

مشـــيًدا  الدفاعـــي،  والتعـــاون 
بمـــا تشـــهده عالقـــات الصداقـــة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
من تميز ونمو مستمر، بما يحقق 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
والشـــعبين الصديقيـــن، كمـــا تـــم 
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
رئيـــس  مســـاعد  اللقـــاء  حضـــر 
هيئة األركان لإلمـــداد والتموين 
اللواء الركن بحري يوسف أحمد 
مـــال هللا، وعدد مـــن كبار ضباط 
والقائـــم  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة 
بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
نـــاردي،  ماجـــي  األميركيـــة 
بســـفارة  العســـكري  والملحـــق 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
في مملكة البحرين العقيد جون 

قاندول.

استعراض مجاالت التعاون 
العسكري مع الواليات المتحدة

المنامة- بنا

األركان،  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر 
بالقيـــادة  فـــي مكتبـــه  النعيمـــي، 
العامـــة صبـــاح أمـــس الخميـــس، 
بســـفارة  العســـكري  الملحـــق 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين، 
العميـــد الركن طيـــار محمد علي 
الصمـــادي. ورحـــب رئيـــس هيئة 
العســـكري  بالملحـــق  األركان 
تقديـــره  عـــن  معربـــًا  األردنـــي، 

بالدور الذي يقوم به الملحق في 
تعزيز عالقات التعاون العسكري 
بين البلدين الشـــقيقين، مشـــيدًا 
بالعالقـــات األخوية المتينة التي 
تربـــط مملكة البحريـــن والمملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.
وتم خالل اللقاء مناقشـــة أوجه 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
الشـــقيقين فـــي شـــتى المجاالت 
بالمجـــال  يتعلـــق  بمـــا  وخاصـــًة 

العسكري والدفاعي.

تمتين عالقات التعاون العسكري مع األردن

المنامة- بنا

أقيم بقـــوة دفاع البحرين صباح 
أمـــس، الخميـــس، حفـــل تخريج 
العســـكرية  الـــدورات  إحـــدى 
المتخصصة للضبـــاط بالمدفعية 
الملكيـــة، وذلـــك بحضـــور اللواء 
الفضالـــة  إبراهيـــم  الركـــن غانـــم 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 

للعمليات.

الذكـــر  مـــن  آيـــات  تـــالوة  وبعـــد 
الحكيـــم، ُقدم إيجـــاز عن الدورة 
الـــدورة  عليـــه  اشـــتملت  لمـــا 
وتطبيقـــات  نظريـــة  مـــواد  مـــن 
عمليـــة متخصصـــة، بعدهـــا قـــام 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
للعمليات بتوزيع الشهادات على 

الخريجين.

تخريج دورة للضباط بالمدفعية الملكية

المير: البحرين منارة للسالم ومنبر للتعايش السلمي

شـــاركت أميـــن عـــام مركـــز الملـــك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي، ســـمية المير 
فـــي فعاليـــات المؤتمـــر الـــوزاري الثالث 
لحرية األديان والمعتقدات الذي نظمته 
وزارة الخارجيـــة البولندية بالتعاون مع 
ســـفارة مملكة البحرين لـــدى جمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة فـــي الفتـــرة 16-17 
نوفمبـــر الجاري عبـــر االتصـــال المرئي؛ 
لمواجهـــة تحديات التطـــرف واإلرهاب 
والطائفيـــة فـــي تهديـــد أمن واســـتقرار 
وازدهار المنطقة، وذلك بمشاركة نخبة 
مـــن المســـؤولين الحكومييـــن وممثلـــي 
المؤسســـات األهليـــة والمنظمـــات ذات 

االختصاص.  
وأكـــدت الميـــر فـــي مشـــاركتها بجلســـة 
رفيعة المســـتوى حملت عنـــوان “حرية 
أجنـــدة  ودعـــم  والمعتقـــدات  األديـــان 
 ،”2030 المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
أن البحريـــن كانـــت لقرون خلـــت منارة 
للتعايـــش  اســـتثنائيا  ومنبـــرا  للســـالم 
حيـــث  الدينيـــة،  والحريـــات  الســـلمي 
والمســـيحيون  المســـلمون  يعيـــش 
والهنـــدوس  والبهائيـــون  واليهـــود 
والبوذيـــون جنبـــا الى جنـــب متناغمين 
طقوســـهم  ويمارســـون  جيرانهـــم،  مـــع 
الدينيـــة وصلواتهـــم بحريـــة تامة دون 
التعـــرض ألي أذى أو أي نـــوع من أنواع 
الكراهيـــة، مؤكـــدة أن مملكـــة البحريـــن 
تقف كبارقة أمل للعالم أجمع باالستناد 
إلى تعزيـــز الحريات الدينيـــة والمعتقد 
األقليـــات  الحتضـــان  رئيـــس  كعامـــل 

العرقية والدينية ونشـــر مبادئ الســـالم 
والتسامح بين جميع المجتمعات حول 

العالم. 
وذكـــرت الميـــر فـــي كلمتهـــا أن أهميـــة 
توقيـــت هـــذا المؤتمر تأتي فـــي تزامنه 
والـــذي  للتســـامح  العالمـــي  اليـــوم  مـــع 
عـــام،  كل  مـــن  نوفمبـــر   16 يصـــادف 
والـــذي يشـــكل فرصـــة عظيمـــة للدعوة 
الـــى تأســـيس وتعزيـــز قيـــم التســـامح 
بيـــن جميـــع بنـــي البشـــر مـــن مختلـــف 
األديـــان والثقافات واألعـــراق؛ من أجل 
تحقيـــق حياة أفضـــل للجنس البشـــري 
عبر توطيـــد عرى الســـالم وتقبل اآلخر 

المختلف واالحترام المتبادل. 
وبينت المير أنه بفضل مسعى البحرين 
طويـــل األمـــد فـــي مجـــال تعزيـــز قيـــم 
التســـامح واحتـــرام الحريـــات الدينية، 
غالبيـــة  تحقيـــق  المملكـــة  اســـتطاعت 
والتـــي  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
تشـــمل تســـجيل صفر بالمئة معدل فقر 
وجـــوع، وحصول 100 % من الســـكان 

على الخدمات األساسية في مساكنهم، 
وتسجيل معدل 97.5 % إلمام بالقراءة 
والكتابـــة، واســـتحواذ النســـاء علـــى ما 
نســـبته 44 % مـــن المناصـــب التنفيذي 
فـــي القطـــاع الحكومـــي، وغيرهـــا مـــن 

المخرجات التنموية اإليجابية.  
وأكـــدت الميـــر فـــي كلمتهـــا أنـــه بفضل 
التوجيهـــات الســـديدة والـــرؤى الثاقبة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، تبقى مملكة 
البحريـــن ملتزمـــة فـــي بـــذل المزيد من 
للتنـــوع  الداعمـــة  والمســـاعي  الجهـــود 
الدينيـــة؛ لتقويـــة  الثقافـــي والحريـــات 
والتســـامح  الســـالم  ثقافـــة  وتعزيـــز 

والتعايش السلمي.
وشـــددت علـــى أن المملكـــة ســـتواصل 
العمـــل مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقة 
إلحـــراز مزيـــد من التقدم في نشـــر قيم 
التســـامح والتعايش الســـلمي وترسيخ 
الحريات الدينية على مســـتوى مختلف 
اقاليـــم العالـــم؛ األمـــر الـــذي سيســـاهم 

بلـــوغ مســـتقبل  فـــي  كبيـــرة  مســـاهمة 
أفضـــل وأكثـــر اســـتدامة للجميـــع مـــن 
خـــالل تحقيق أجنـــدة أهـــداف التنمية 

المستدامة للعام 2030 .
وأوضحـــت أنـــه منـــذ انطالقتـــه األولى 
فـــي العـــام 2018، نجـــح مركـــز الملـــك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي فـــي 
وقـــت قصيـــر فـــي إطـــالق العديـــد مـــن 
المبـــادرات والبرامـــج النوعيـــة وإبـــرام 
قيـــم  لتعزيـــز  الهادفـــة؛  الشـــراكات 
التعايش الســـلمي والتسامح والحريات 
الدينيـــة على مســـتوى مملكـــة البحرين 
وخارجهـــا، والتي تنســـجم فـــي مجملها 
مـــع التوجيهـــات الســـديدة لعاهل البالد 
الـــذي يعتبـــر ملـــك الســـالم والتســـامح، 
والـــذي يؤمـــن إيمانـــا راســـخا بضـــرورة 
حمايـــة الحريات الدينية والمعتقد على 
مســـتوى العالم، مرتكزا جاللته في ذلك 
علـــى مقولته المســـتنيرة “اإليمـــان ينير 
طريقنا نحو الســـالم” وفـــق ما جاء في 

وثيقة إعالن مملكة البحرين.
ونوهـــت المير إلى أن المركز ســـيواصل 
جهوده للتعاون مع المزيد من الكيانات 
المعروفـــة إقليميا ودوليـــا؛ لغرس بذور 
النبيلـــة علـــى نطـــاق  القيـــم اإلنســـانية 
أوســـع عالميا، لتغطي جميع بني البشـــر 
خصوصا الشباب قادة المستقبل، معربة 
عن أملها فـــي أن تتحد الجهود الدولية 
والخـــاص  الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي 
لجعل قيم التســـامح والحريات الدينية 
حقيقة ملموســـة علـــى أرض الواقع في 
جميع أنحاء العالم في القريب العاجل.

المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

القائد العام: الضباط يتحلون باالحترافية والتضحية

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، صبـــاح أمـــس الخميـــس، 
إحـــدى وحدات قوة دفـــاع البحرين، 
حيث اطلـــع على الجاهزيـــة القتالية 
واالســـتعدادات العسكرية المتقدمة، 
كمـــا ُقـــدم إيجـــاز عـــن مراحـــل ســـير 

العمل بتلك الوحدة.
وفـــي بدايـــة الزيـــارة التفقديـــة أكـــد 
القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين أن 
حصيلـــة تطور منظومتنا العســـكرية 
ســـبحانه  هللا  مـــن  بفضـــل  جـــاءت 
وتعالـــى ثم بفضل المتابعة الســـامية 
والـــرؤى الثاقبة لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة، حيث أثنـــى على االحترافية 
فـــي األداء والتضحيـــة الدائمة التي 
يبذلهـــا جميـــع ضباط وضبـــاط صف 
وأفـــراد تلك الوحدة فـــي الدفاع عن 
وطننـــا وصـــون ترابـــه الغالـــي، معربًا 
للجميـــع عـــن عميق تقديـــره لقيامهم 
بواجبهم الوطني العسكري المقدس.

وأضـــاف بـــأن قـــوة دفـــاع البحريـــن 
تواصـــل وبكل قوة وعـــزم في تنفيذ 
الخطط المرســـومة بكل دقة واتقان 
وصوالً لألهداف المرسومة وتحقيق 
المتميـــزة  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
وبنجـــاح كبيـــر فـــي مختلـــف المهـــام 
والعمليـــات المناطـــة بهـــا علـــى أكمل 

وجه في مختلـــف المواقع واألوقات 
وفي العديد من المجاالت المختلفة، 
وارتكازهـــا علـــى أفضـــل المنظومات 
اإلداريـــة  والتجهيـــزات  القتاليـــة 
الحديثة والتي تعتمد على التدريب 
العســـكري المتقدم ممـــا مكنها من أن 

تتبوأ مكانة ومستوى رفيع.
 وأعـــرب معاليه عـــن أمنياته للجميع 
التوفيق والســـداد، ودعاهم للتمسك 
بروح البذل والفداء والمواصلة بهذه 
العزيمـــة والتحلي بالمعنويـــة العالية 
وتقديم كل ما في وســـعهم من جهد 
وعطـــاء لخدمة هـــذا الوطـــن العزيز 
والدفـــاع عن أراضيـــه وحمايته بكل 

ما أوتوا من قوة.

المنامة- بنا

تعزيز التنسيق العسكري بين المنامة وواشنطن
المنامة- بنا

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقى تعزية 

رئيس وزراء النيبال
تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تعزية ومواســـاة من كيه 
بي شـــرما أولي، رئيس وزراء النيبال، أعرب فيها عن خالص 
تعازيـــه وصادق مواســـاته لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء في وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

احتضـــان األقليـــات العرقيـــة والدينيـــة بارقـــة أمـــل للعالـــم الجمـــع

ــك ــة الملـ ــة جاللـ ــاج متابعـ ــكرية نتـ ــة العسـ ــر المنظمـ ــة تطويـ حصيلـ



مهمــا كتبــت عــن المغفور له بإذن هللا صاحب الســمو األمير الراحل 
خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة فإّني لــن أوفيه حّقه ولكــن أجد الزًما 
علــّي أن أعّبــر فــي كلمة وفاء لمــا أكّنه من حب وتقديــر واحترام ال 

حدود له إلى سموه.

 قابلـــت ســـمو األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان أول مّرة وأنا ابن العاشرة 
حيـــث كنـــت فـــي لبنـــان وأخذني 
جـــّدي المرحـــوم الحـــاج أحمد بن 
حســـن إبراهيم معه للســـام على 
ســـموه وأخيـــه المغفـــور لـــه بإذن 
هللا صاحب الســـمو األمير الراحل 
محمـــد بـــن ســـلمان ال خليفة في 
منتجع “عاليه” حيث كانا يقيمان.
الفقيديـــن  صـــورة  تعّلقـــت  لقـــد 
الوقـــت  ذلـــك  منـــذ  بمخيلتـــي 
علـــى  حياتـــي  طـــوال  وحرصـــت 
زيارتهمـــا والتواصـــل معهـــم دون 

انقطاع حتى توفاهما هللا.
بعـــد عودتي من الدراســـة وبداية 
عملي في مكتبي في الســـبعينات 
مـــن القرن الماضـــي حرصت على 
زيـــارة ســـموه في مجلس ســـموه 
األســـبوعي في الرفـــاع وتطّورت 
العاقـــة إلى عاقة وطيدة وثيقة 
وخاصـــة أن ســـموه كان له معرفة 
بوالدي المرحوم المهندس صاح 
الديـــن، حيـــث كان دائًمـــا يذّكرني 
بذلـــك ولقائهـــم األخيـــر فـــي لندن 
فـــي ســـنة 1957 وذلـــك قبل وفاة 

والدي بعدة أشهر.
مـــع مـــرور الزمـــن وحرصـــي على 
التواصل مع سموه رحمه هللا في 
كافة المناسبات سواء في مجلسه 
دار  فـــي  ســـموه  مكتـــب  فـــي  أو 
الحكومة اكتشـــفت أهمية وقيمة 
التـــي  والمعلومـــات  األحاديـــث 

نسمعها من سموه أنا والحاضرون 
والتـــي كانت تشـــمل كافـــة األمور 
العملية وأحاديث الســـاعة وتطور 
األعمال الهندســـية والبناء، حيث 
ا بكافة تفاصيل  إن سموه كان ملمًّ
مراحل البناء في مشاريع عديدة، 
وكان دائًمـــا يوّجـــه إلـــى ضـــرورة 
اتخاذ كافة اإلجـــراءات المطلوبة 
مـــن  والمبانـــي  العمـــال  لوقايـــة 
أخطـــار الحريـــق وغيـــره وخاصة 
بعدما بدأ إنشـــاء المباني الشاهقة 
والتـــي أصبحـــت حقيقـــة واقعـــة، 
وكذلـــك بعـــد وقوع عـــدة حوادث 
كان  كمـــا  المعنيـــة،  المبانـــي  فـــي 
علـــى  المســـؤولين  ســـموه يحـــث 
تسهيل االســـتثمار وتطوير العقار 

والحصول على رخص البناء.
حريًصـــا  هللا  رحمـــه  ســـموه  كان 
على حضور وافتتـــاح المؤتمرات 
ورعايـــة المعارض بكافـــة أنواعها 
ودعم كافة الجمعيات االجتماعية 
والخيرية وتمثيل مملكة البحرين 
الدوليـــة  المحافـــل  معظـــم  فـــي 
والتي أكســـبت المملكة الكثير من 
االحترام والتقدير والذي انعكس 
علـــى العاقـــات الدولية مـــع كافة 

الدول التي زارها سموه. 
 إن مجالس ســـموه كانت مدرسة 
بمعنـــى الكلمة ال يمكـــن أن تخرج 
مـــن أي منهـــا ولـــم تتعلـــم شـــْيًئا، 
حيث إن أي مواضيع يتم طرحها 
يتم مناقشـــتها بـــكل أريحية لتعم 

الفائـــدة، كمـــا كان ســـموه يحرص 
فـــي  المختصيـــن  مشـــاركة  علـــى 
فـــي حديثـــه  المعنيـــة  المجـــاالت 
ويطلب من الحضور دائًما إطاع 
ســـموه على أي قصـــور أو متابعة 

مطلوبة في أي مجال.
إن مجلـــس ســـموه رحمـــه هللا    
مـــن  لـــم يكـــن يخلـــو  األســـبوعي 
واألحاســـيس  بالمـــودة  الشـــعور 
أفـــراد  عـــن  والســـؤال  الجميلـــة 
العائلة واألبناء والمعارف وبعض 
افتقدهـــم  الذيـــن  المتردديـــن 
ســـموه منـــذ مـــدة ودائًمـــا مـــا كان 
يذكر بمواقـــف طريفة حدثت مع 

المقربين من سموه.

كانـــت المتابعـــة الدائمـــة لصاحب 
أمـــور  لكافـــة  هللا  رحمـــه  الســـمو 
الدولـــة واالطـــاع اليومـــي علـــى 
ما يكتب فـــي الصحافة لهو دليل 
على ما يتمتع به سموه من حسن 
بالمســـؤولية الجســـمية التـــي تقع 
علـــى عاتـــق ســـموه، حيـــث يوّجه 
كافـــة المســـؤولين إلـــى مـــا يجب 
عملـــه أو مـــا كان يجـــب أن يتـــم 
عملـــه لتفادي معظـــم األمور التي 
تطرح لـــو حصلت علـــى االهتمام 

الازم مسبًقا.
يســـعى  هللا  رحمـــه  ســـموه  كان   
دائًما إلى لّم الشمل وإلى التقارب 
ونبـــذ الفرقـــة خاصـــة فـــي أوقات 

االنتخابات النيابيـــة أو انتخابات 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
وكان يدعـــو دائًمـــا إلـــى مناقشـــة 
كافـــة العراقيـــل التـــي من شـــأنها 
تأخير الوصول إلى حلول معينة، 
والحمـــد لله من كان يســـمع يقوم 
بإيصـــال رأي ســـموه إلى أصحاب 
الشأن حتى يبادروا بعمل ما يلزم 
ونقل وجهة نظرهم لســـموه متى 

كان ذلك مطلوًبا. 
 كان ســـموه مثاالً للمودة والطيبة 
لـــأب  والرقـــي حيـــث كان مثـــاالً 
يصـــل  الـــذي  العطـــوف  الرحيـــم 
أبنـــاءه المواطنيـــن بزيارتهـــم في 
أفراحهم وأحزانهم وال يخلو بيت 

فـــي البحريـــن من صـــوره المعبرة 
والمؤرخـــة لتلـــك الزيـــارات، كمـــا 
ال يفوتنـــي أن أرفـــع أحـــّر التعازي 
البـــاد  عاهـــل  إلـــى  والمواســـاة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
ال خليفـــة، ونائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
ومستشـــار  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
ســـمو رئيس الوزراء سمو الشيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
وســـمو الشيخة لولوة بنت خليفة 
آل خليفـــة وأحفـــاد ســـموه الكرام 

والعائلة الحاكمة الكريمة. 
إن رحيل ســـموه فاجعة لنا جميًعا 
وعزاءنا أن كافة من عرف ســـموه 
رحمـــه هللا عـــن قـــرب تعّلـــم منـــه 
الكثيـــر، حيـــث كان ســـموه المثل 

األعلى لنا جميًعا.
نتوّجه بصادق الدعاء إلى المولى 
العلـــي القديـــر أن يحمـــي مملكـــة 
البحريـــن ويرعاهـــا تحـــت قيـــادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
رحـــم هللا الفقيـــد الكبيـــر بواســـع 

رحمته وأسكنه فسيح جناته 
}إنا لله وإنا إليه راجعون{

بقلم: محمد صالح الدين

رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
محمد صالح الدين لالستشارات 
الهندسية

سمو األمير الراحل متوسًطا عدًدا من المسؤولين وعلى يمينه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ويساره محمد صالح الدين على هامش حضور سمو األمير الراحل متوسطا محمد صالح الدين وابنه بفعالية عامة
المنتدى االقتصادي العالمي لدول شرق آسيا في تايلند بالعام 2016

األمير الراحل مستقبال محمد صالح الدين بمكتبه في دار الحكومة

محمد صالح الدين: األمير الراحل مثال للموّدة واألب الرحيم

ــل ــ ــي ــ ــراق ــ ــع ــ ــات وتـــــذلـــــيـــــل ال ــ ــ ــاف ــ ــ ــخ ــ ــ ــذ ال ــ ــب ــ ــن ــ دعــــــانــــــا دوًمــــــــــــا ل
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الدوي: سموه حرص على أن تكون المجالس مكانا لتقوية اللحمة
ســلــمــان ــن  بـ خــلــيــفــة  ــر  ــيـ األمـ ــل  ــي ــرح ب ــعــمــيــق  ال ــم  ــه ــزن ح ــن  عـ ــرون  ــّبـ ــعـ ُيـ ــمــجــلــس  ال ُرواد 

عّبــر رواد مجلــس الــدوي عن عميــق حزنهم وألمهــم برحيل صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد صراع طويل 
مــع المــرض، داعيــن هللا ســبحانه وتعالــى أن يتغمــد الفقيد بواســع 
رحمتــه وأن ينزلــه فســيح الجنــات مــع الصديقيــن والشــهداء، وأن 

يصبر شعب البحرين على فقده الجلل والكبير.

وأكـــدوا بـــأن الفقيـــد الراحل كان 
شديد الحرص على الدور الكبير 
الذي تلعبه المجالـــس البحرينية 
فـــي تقوية اللحمة الوطنية وفي 
توعيـــة  وفـــي  المجتمـــع  خدمـــة 
األمـــور  بأهـــم  األفـــراد  وتثقيـــف 
التي تهمهم في معاشهم اليومي 
وفـــي االرتقاء بأبنائهـــم ودفعهم 
لأمـــام، مشـــيرين إلـــى أن ســـمو 
الفقيد الراحل كان كثير االعتزاز 
مـــدارس  باعتبارهـــا  بالمجالـــس 
تعلم النشء وتزرع فيهم احترام 

الكبار وحب الوطن.
وفي هـــذا الســـياق أكـــد صاحب 
“أن  الـــدوي  إبراهيـــم  المجلـــس 
مملكـــة البحريـــن ودول الخليـــج 
العربي والعالم اإلسامي برحيل 
قـــد  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة 

فقـــدت رجـــا مهما مـــن رجاالتها 
الذيـــن عملـــوا مـــن أجـــل رفعتهـــا 
ونهضتهـــا ومســـتقبلها المشـــرق، 
لـــم يتوان الفقيد الراحل أبدا في 
خدمـــة وطنه وشـــعبه وبذل في 
ذلـــك جهدا مقـــدرا، فـــإن الجوائز 
الدولية ذات الثقل العالمي الكبير 
التـــي حاز عليهـــا الفقيـــد الراحل 
من كبريات المؤسسات الراصدة 
للتطور في دول العالم تؤكد بأن 
تأثير الفكر االقتصادي والتنموي 
للفقيـــد قـــد تجـــاوز البحرين إلى 
آفاق واســـعة التأثير فرض نفسه 
علـــى متخـــذي القـــرار فـــي األمم 

المتحدة”.
وأشـــار إلـــى عاقة المحبـــة التي 
كانـــت تربطـــه بالفقيـــد الراحـــل، 
افتتـــاح  “بعـــد  قائـــا  فيتذكـــر 

مجلســـنا تشـــرف مجلـــس الدوي 
األميـــر  الراحـــل  الفقيـــد  بزيـــارة 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
ذلـــك  وكان  هللا،  رحمـــة  عليـــه 
حدثـــا تاريخيا مميـــزا في تاريخ 
أســـرتنا، ولطالمـــا يشـــيد ســـموه 

بالمجلـــس ودوره فـــي المجتمـــع 
ويســـال عن أخباره وُرواده، وقد 
حرص ســـموه علـــى أن يوصيني 
علـــى أن يكـــون المجلـــس مكانـــا 
لألفة والمحبـــة واجتماع الناس 
النســـيج  وتقويـــة  الخيـــر،  علـــى 

النـــاس  وخدمـــة  المجتمعـــي، 
والوطـــن كمـــا كانـــت مـــن قديـــم 

الزمان )مجالسنا مدارسنا(”.
وأوضح الدوي “أن الفقيد الراحل 
أصحـــاب  دائمـــا  يوصـــي  كان 
المجالـــس ويرشـــدهم لكل ما هو 

طيب ومفيد بالنســـبة للفعاليات 
جميعـــا  ونحـــن  يقيمونهـــا  التـــي 
وتوجيهاتـــه  بمشـــورته  نقتـــدي 
الســـديدة عليـــه رحمـــة هللا، فـــي 
الكثيـــر من المناســـبات كان رواد 
المجالـــس البحريني يعبرون عن 
حبهـــم وتقديرهم لجهـــود الفقيد 
العزيـــز إلســـهاماته المقـــدرة فـــي 
شـــهدته  الـــذي  الكبيـــر  التطـــور 
مملكـــة البحريـــن فـــي المجاالت 
الوجـــه  أهمهـــا  ومـــن  المختلفـــة، 
الحضـــاري المشـــرق المتمثل في 
طـــرق  مـــن  األساســـية  البنيـــات 
ومؤسســـات  وعمـــران  وجســـور 
واختتـــم  وتنمويـــة”.  اقتصاديـــة 
بالقول “إننـــا جميعا في البحرين 
بروحـــه  األميـــر  ســـمو  ســـنفتقد 
الجميلـــة ونفســـه التواقـــة دائمـــا 
للعمـــل واالنجـــاز، وإن المجالـــس 
ســـتفتقد الـــروح األبويـــة للراحل 
أن  تعالـــى  هللا  ندعـــو  المقيـــم 
يتغمـــده برحمتـــه الواســـعة وأن 
يصبرنـــا جميعا على فقده، إنا لله 

وانا إليه راجعون”.

محرر الشؤون المحلية



لمنظمـــات  العالمـــي  االتحـــاد  أعـــرب 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
)اليونيســـمو( عن بالغ الحزن واألســـى 
بفقـــد البحريـــن قائدا فذا مـــن الرعيل 
األول الـــذي تتلمـــذ على يديـــه الكثير 
من القادة وكان بحـــق أنموذجا للقائد 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  المتميـــز 

والعالمي.
وقـــد أعـــرب رئيـــس االتحـــاد العالمي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لمنظمـــات 
والمتوســـطة )اليونيســـمو( عبدالنبـــي 
بـــن عبـــدهللا الشـــعلة وجميـــع أعضاء 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  اليونيســـمو 
والمواســـاة إلـــى مقـــام عاهـــل البـــاد 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ونائـــب رئيـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة ومستشـــار رئيـــس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 

خليفة، وجميع أفـــراد العائلة الحاكمة 
البحرينـــي  الشـــعب  وأبنـــاء  الكريمـــة 
قاطبـــة في وفـــاة المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، داعيـــن المولـــى عـــز وجل أن 
يتغمـــده بواســـع رحمتـــه وأن يســـكنه 

فسيح جناته.

واختتـــم الشـــعلة قائـــا: بـــأن الفقيـــد 
غنيـــا  إرثـــا  وراءه  تـــرك  قـــد  الراحـــل 
بهـــا  ســـتتغنى  واضحـــة  وبصمـــات 
األجيـــال وتســـتذكره بهـــا جيـــا بعـــد 
أعضـــاء  جميـــع  بـــأن  مبينـــا  جيـــل، 
اليونيســـمو يكنون للراحل الفقيد كل 
االحتـــرام والتقدير، وختاما ال يســـعنا 
عبدالنبي الشعلةإال أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.

المنامة - )اليونيسمو(

“اليونيسمو” يستذكر مناقب سمو األمير خليفة بن سلمان
ـــال ـــد الراحـــل تـــرك بصمـــات واضحـــة ســـتتغنى بهـــا األجي “الشـــعلة”: الفقي

الفقــيد حــرص عــلى اسـتقبـالــنا حــتى بمرضـه
ــة ووضـــــــوح ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ ــت لـــمـــطـــالـــب الـــــنـــــاس بـ ــصـ ــنـ ــوه كـــــــان يـ ــ ــمـ ــ نــــــــــواب: سـ

أكـــد نـــواب أن مآثـــر صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة ســـتظل 
حاضـــرة فـــي ذاكـــرة الوطـــن والمواطنيـــن، 
بـــأن  حريصـــا  كان  ســـموه  أن  موضحيـــن 
اســـتقبال النـــواب حتـــى فـــي مرضـــه، وأنـــه 
ينصـــت لمطالـــب النـــاس بشـــفافية ووضوح 
تاميـــن؛ لكـــي يخدمهـــم. وقال النائـــب أحمد 
السلوم لـ “الباد”: أعزي جالة الملك والقيادة 
الحكيمـــة وأحفـــاد ســـموه وشـــعب البحرين 
على الخسارة الكبيرة في وفاة األمير خليفة 
بن ســـلمان، والـــذي الـــذي أنجز الكثيـــر لبناء 
الوطـــن، معاصـــرا بذلـــك ثاثـــة عهـــود مهمه 
ومفصلية، قبل اســـتقال البحريـــن وبعدها، 
وفي العهد اإلصاحي لجالة الملك الُمفدى.
وتابـــع الســـلوم “إنجازاتـــه وبصماتـــه مؤثـــرة 
واجتماعيـــا،  وتنمويـــا،  اقتصاديـــا،  وقائمـــة، 
وعلى الصعيد العائلي كنا قريبين من سموه، 
ســـواء كعائلـــة، أو بمكانة وجودنـــا في غرفة 
وتجـــارة صناعـــة البحريـــن، أو فـــي مجلـــس 
النـــواب، وســـموه كنـــا قريـــب منـــا، ويوجهنا، 

ويقـــدم لنـــا النصـــح، واإلرشـــاد، ويقـــف معنا 
لخير الوطن والمواطنين”.

وأكـــد النائب خالـــد بو عنق بأن وفـــاة األمير 
خليفة بن سلمان كان مفجعا ومؤلما ومباغتا 
للجميع، مضيفا “ســـموه كان رجل المصاعب 
والمواقف للبحرين ولشعب البحرين، والكل 

يعلم ذلك جميعا بحب وامتنان”.
وأكمل بو عنق “نســـتذكر كمحرقيين وقفات 
ســـموه الُمشرفة، ولســـموه معنا في المجلس 
البلـــدي - حيـــن كنـــت عضـــوا به - حيـــث إننا 
لم نطالب بشـــيء إال وتجاوب ســـموه رحمه 
هللا معنـــا، منها المشـــاريع البلدية والخدمية 

واإلســـكانية والتـــي تمتـــد من قالـــي مرورا 
بالديـــر وســـماهيج وصـــوال حتى البســـيتين، 
إن لســـموه محاســـن كثيرة مع أهـــل المحرق 
القادمـــة  األجيـــال  ستســـتذكرها  ومواقـــف 

بحب وامتنان”.
من جهته، علق النائب إبراهيم النفيعي قائا 
بإنفعال “نستذكر األمير الراحل في استقبالنا 
منـــذ اللحظـــات األولـــى لفوزنـــا فـــي مجلس 
النواب، وقبل القســـم، وكيف كان سعيدا بنا، 
وهنأنـــا، البحريـــن ومجلـــس النواب وشـــعب 
خليفـــة  برحيـــل  الكثيـــر  خســـروا  البحريـــن 
بـــن ســـلمان”. وأضـــاف “كان ســـموه يحـــرص 

علـــى اســـتقبال النـــواب حتـــى فـــي مرضـــه، 
نتصـــل بمكتب ســـموه في الليل، فيســـتقبلنا 
رحمـــه هللا صباحا، فا وزراء وال مســـؤولين 
يقومون بمـــا يقوم به، والعـــوض في القادم، 
والخلـــف بســـمو ولـــي العهـــد األميـــن”. وقال 
النائـــب محمـــد بو حمود قائـــا “رحلت يا من 
تركـــت االبتســـامة على كل شـــفاه، ولكل من 
التقـــى ســـموك، لقـــد فتحت مجلســـك العامر 

في قلبك، ولم يكن ديوانك فقط”.
وزاد بـــو حمـــود “فقدنـــا فـــي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
كبيـــر، هـــذا الرجـــل الـــذب بنـــى عمـــاد هـــذه 

المملكـــة، وقـــدم ألبنائنا الكثير، وســـموه أكبر 
مـــن أن يوصـــف فـــي دقائـــق أو ســـاعات أو 
أيام، فلقد بادل شـــعبه العطـــاء، فبادلوه حبا 

ووفاء. إنا لله وانا اليه راجعون”.
“فقـــدت  الدوســـري  عبـــدهللا  النائـــب  وقـــال 
األمتين العربية واإلســـامية برحيل ســـموه 
شـــخصية قيادية كبيـــرة كان لها البصمة في 
حياة الشـــعوب وفي مســـاعدتهم للعبور إلى 

مستقبل أفضل وأجمل”.
ويكمل “نستذكر دوما بمحبة وتقدير مسيرة 
الراحل الكبيـــر التاريخية والذي قدم خالها 

الكثيـــر للبحريـــن ألكثـــر مـــن خمســـين عاما، 
وشـــخصيا وعندمـــا كنـــت أزور ســـموه كان 
يهتـــم بـــأن يســـأل عن أهـــل البحريـــن، وأهل 
البديع والجسرة والهمله ويوصلهم السام”.

وأكمـــل الدوســـري “حيـــن كنـــا ننقـــل لســـموه 
همـــوم وماحظـــات النـــاس وطلباتهـــم، كان 
يهتم باإلنصات لها باهتمام شـــديد، ويتابعها 
بشكل مباشر، وكان يقول “أبي أسمع طلبات 
النـــاس”، وبـــأن ننقـــل لـــه أخبارهم بشـــفافية 
ووضـــوح تامين لكي يســـاعدهم، رحمه هللا 

بواسع رحمته وغفر له”.

عبدالله الدوسري إبراهيم النفيعي محمد بو حمودخالد بوعنق أحمد السلوم

إنجازات سموه ستظل شاخصة بكل المحافل الدولية
لفقيـــد  الحافـــل  للســـجل  المتصفـــح  إن 
البحريـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه  خليفـــة 
هللا( ســـيجده مرصًعا بالجوائز والتكريم 
المســـتمر من مختلف الدول والمنظمات 

حول العالم.
وقـــد حظـــي ســـموه رحمـــه هللا باحترام 
عالمـــي كبيـــر وحصـــل علـــى العديـــد من 
األوســـمة من المنظمات الدولية والدول 
والمؤسســـات اإلقليميـــة لمـــا قـــام به من 
دور مشهود وما حققه من إنجازات بارزة 
وذلك لمواقف ســـموه وعطائه اإلنساني 
علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي والعالمي، وهو 
أحد القادة الذين كان لهم األثر البالغ في 
رسم صورة المنطقة في العقود السابقة. 
شـــهادات كثيرة أطلقها المشـــاركون في 
البرنامـــج الخـــاص الـــذي بثـــه تلفزيـــون 
البحرين مســـاء يـــوم الثاثاء حول مآثر 
فقيـــد الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمة 

هللا عليه.

التنمية المستدامة

فـــي البداية كانت االنطاقـــة مع الممثل 
المتحـــدة  األمـــم  فـــي  للبحريـــن  الدائـــم 
الســـفير جمـــال الرويعـــي، حيـــث أكد أن 
تتويـــج ســـمو األميـــر الراحـــل رحـــم هللا 
وطيـــب ثراه لهذه الجوائز جاء لمســـيرة 
ســـموه التاريخيـــة وجهـــوده المنشـــودة 
ومبادراتـــه  الســـمتويات  جميـــع  علـــى 
الدوليـــة فيما ينصب فـــي صالح التنمية 
المســـتدامة وتعزيز نشـــر الســـام، وهي 
امتداد لطبيعـــة المجتمع البحريني، وقد 
ســـاهمت رؤيته في تعزيز وتطور مملكة 
البحريـــن وجعلهـــا تأخـــذ مكانـــة رفيعـــة 
جعلتهـــا في مصاف الـــدول الكبيرة على 

مستوى العالم.
وأشـــار إلـــى أن تكريـــم ســـموه المتوالي 
علـــى  دليـــل  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 
اإلنجازات التي حققتها تلك السياســـات 
الواضحة لسموه والمبادرات في تحقيق 
النمـــو الشـــامل، مؤكًدا أن تكريم ســـموه 
المتوالـــي دليـــل علـــى اإلنجـــازات التـــي 

حققتها سياســـاته علـــى جميع األصعدة، 
واعتراف دولي في ســـبيل نهضة ورقي 

المملكة.
ـــن أن معظـــم الجوائـــز الدوليـــة التي  وبيَّ
ثـــراه  وطيـــب  رحمـــه هللا  ســـموه  نالهـــا 
كانت مرتبطة في مجال تنيمة اإلنســـان 
والمجتمـــع مما ســـاهم في جعـــل مملكة 
بـــه  يحتـــذى  عالمـــي  نمـــوذج  البحريـــن 
علـــى مســـتوى جميـــع األصعدة ال ســـيما 

اإلنساني واإلنمائي. 
وقال: “الشك أن سموه ترك بصمة كبيرة 
فـــي موضوع التعاون الدولي وخصوصا 
مع األمم المتحدة لذلك كانت انعكاسات 
إذ تســـابقت  وفاتـــه رحمـــه هللا كبيـــرة، 
عـــن  التعبيـــر  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 
تعازيها للقيادة ومملكة البحرين؛ لفقدان 
قائد فد ساهم في العمل الدولي وأعمال 

األمم المتحدة”.
وفي ختام حديثه عاد الرويعي بالتأكيد 
علـــى أن تكريـــم ســـموه رحمـــه هللا على 
يعـــد  والعالمـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى 
اعترافا ممتدا لمبادرات سموه اإلقليمية 
والعالميـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق التنميـــة 

المستدامة.

الدور الفاعل

وعلـــى مشـــرب متصـــل، أكـــد المنـــدوب 
الدائـــم لـــدى األمـــم المتحدة فـــي جنيف 
الســـفير يوســـف بوجيـــري أن البحريـــن 
واإلقليـــم والعالـــم قد ودعـــوا رجل دولة 
من طراز رفيع أســـهم فـــي بناء البحرين 
نهضتهـــا  فـــي  وســـاهم  حياتـــه  طـــوال 
الحضاريـــة وتعزيـــز دورهـــا الفاعـــل في 

دورها اإلقليمي والعربي والعالمي.
وأفاد بأنه سموه رحم هللا اكتسب مكانة 
مرموقـــة فـــي مختلف المحافـــل الدولية 
واإلقليميـــة؛ وذلـــك تقديـــًرا لدور ســـموه 
فـــي خدمـــة وطنـــه  المخلـــص وتفانيـــه 
وشـــعبه، واعتـــراف بالقيمـــة والخبـــرات 
المتراكمة لســـموه والرؤية الثاقبة لديه، 
كمـــا أنـــه كانـــت لـــه بصمـــات فـــي توثيق 
مـــن  أســـس  علـــى  الدوليـــة  العاقـــات 
الـــود والتســـامح ونبـــذ التمييـــز والفرقة 
والكراهيـــة وعمـــل علـــى ترســـيخ قيـــم 

العدالـــة واإلنســـانية وهـــذا لـــم يكـــن في 
صعيد واحد بل في جميع المجاالت.

الراحـــل  األميـــر  “حظـــي ســـموه  وقـــال: 
بتقديـــر عاملي كبير، وهـــذا جاء لنتيجة 
اإلنجازات الحضارية والتنموية لســـموه 
إذ حصـــل علـــى العديـــد مـــن الجوائز من 
وكان  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  المنظمـــات 
حريصا على توفير ســـبل العيش الكريم 

لجيمع أبناء الوطن”.
وتابع: “كان لســـمو األمير الراحل احترام 
وتقدير على مســـتوى المجتمـــع العالمي 
ســـاهم  وقـــد  شـــخصياته،  وكل  الكبيـــر 
الـــدول  بمصـــاف  البحريـــن  وضـــع  فـــي 
المحترمة والمسموعة والمرموقة دولًيا، 
وقـــدم البحرين بصورة جميلـــة للجميع، 
وإنجازاتـــه سيســـجلها التاريـــخ بأحرف 
من ذهـــب، إذ هو قامة سياســـية فريدة، 
وســـتظل هذه اإلنجازات شـــاخصة على 

المحافل الدولية”.
وأفـــاد: “إن ســـموه ســـيظل حاضـــر بقوة 
فـــي المحافل اإلقليميـــة والدولية وهذه 
قيمة كبيرة للبحريـــن، ومبعث فخر لكل 
والبصمـــات  ومســـلم،  وعربـــي  بحرينـــي 
الامعة لسموه ال تخطئها العين، والعزاء 
كان كبيـــرا مـــن المنظمـــات الدولية بفقد 

هذه القامة القيادية الفريدة”.

الرؤية الثاقبة

أما النائب األول لرئيس مجلس الشورى 
جمـــال فخرو، فقد أكد أن الرؤية الثاقبة 
لفقيـــد الوطن الغالي حققـــت العديد من 
اإلنجـــازات االقتصاديـــة التـــي أســـهمت 
فـــي نهضـــة البحرين، وقد انطلق ســـموه 
بأفـــكار المعـــة منذ أمـــد بعيـــد، إذ بادرت 
لدى ســـموه فكرة فـــي 1973 وهي فكرة 

البنـــوك االســـتثمارية ومـــا يعـــرف ببنوك 
الفكـــرة  هـــذه  وأحدثـــت  شـــور”  “األوف 
طفـــرة ونقلة نوعية في البحرين وكانت 
هـــذه النقلة كبيرة على مســـتوى الخليج 

والمنطقة ككل.
هـــي  كانـــت  الخطـــوة  هـــذه  أن  ـــن  وبيَّ
الخطـــوة األولـــى فـــي تأســـيس القطـــاع 
إلـــى  البحريـــن، مشـــيًرا  فـــي  المصرفـــي 
أن هـــذه الفكـــرة لم يفكر فيهـــا أحد على 
مستوى المنطقة ســـوى سموه الذي كان 
ســـباق في هـــذا األمر، وقد ســـاهم وضع 
البحريـــن كأول دولة يوجد بها اتصاالت 
فـــي المنطقـــة وكذلك المطار ومؤسســـة 
النقـــد في توفيـــر بيئة مائمـــة النطاقة 
ســـموه  قـــام  وبعدهـــا  المصـــارف،  هـــذه 
رحمـــه هللا بجذب خبرات أجنبية وجعل 
البحرين رائدة على المســـتوى المصرفي 

والبنكي في المنطقة.
كذلـــك  ســـعى  ســـموه  أن  فخـــرو  ونـــوه 
لتنويع مصـــادر الدخل، والبحرين الدولة 
األولى في تنويـــع مصادر الدخل واليوم 
نحـــن نعتمد علـــى 22 % على النفط في 
االقتصـــاد وباقـــي االقتصـــاد يعتمد على 
أمـــور أخرى، وهـــذا أمر تجـــده فقط في 

البحرين على مستوى المنطقة.
هللا  رحمـــه  ســـنوه  اهتمـــام  “إن  وقـــال: 
بالقطـــاع الخـــاص كان الداعـــم الحقيقي 
والرئيســـي للشـــركات العائلـــة بمزيد من 
االستثمار والتوسع في البحرين ويسهل 
لها اإلجراءات ويدعمها دعًما كبيًرا، وكل 
عامـــات النجـــاح التي حققهـــا االقتصاد 
البحريـــن قائـــم على هذا التاريـــخ الكبير 

الذي أسسه سموه رحمة هللا عليه”.
كان  كذلـــك  الفـــت  أمـــر  “هنـــاك  وتابـــع: 
الحريـــة  وهـــو  فيـــه  ســـباق  ســـموه 

أساســـيات  مـــن  كان  فقـــد  االقتصاديـــة 
تكويـــن االقتصـــاد البحرينـــي وقـــد عـــزز 
هذه الحريات بقوانيـــن من جملتها عدم 
مصـــادرة رؤوس األموال وســـرية العمل 
والرقابـــة  كبيـــرة  والدولـــي  االقتصـــادي 
صارمـــة”، مشـــيًرا إلـــى أننا فـــي البحرين 
وضنـــا تلك األســـس وهنـــاك تطوير على 
مســـتوى اللبنات األساســـية وضعت من 

قبل سموه”.
وأكـــد فخـــرو أن ســـموه كان همـــه األول 
والكبير واألساســـي المواطـــن البحريني 
فـــي كل مجلـــس وكل لقـــاء يركـــز علـــى 
همـــوم المواطـــن البحرينـــي، كان ســـموه 
حريص جًدا أن يكون العمل االقتصادي 

على أولويات اهتماماته.
ـــن أن البحرين من أوائل الدول التي  وبيَّ
توفرت برامج متقدمة للتقاعد والتأمين 
االجتماعي وهذا حدث في عهد ســـموه، 
مشيًرا إلى أن سموه كان مؤمن بأن على 
الدولة توفير األساسيات األمن والصحة 

والتعليم والخدمات االجتماعية.
وذكـــر أن البحرين من أوائل الدول التي 
ســـمحت باالســـتثمارات بنســـبة 100 %، 
وفرنـــا قاعـــدة قانونيـــة كبيـــرة لحمايـــة 
مصرفيـــا  عمـــل  ووفرنـــا  االســـتثمارات 
دقيقـــا وراقيـــا، ووفرنا قاعـــدة موظفين 
مـــن المواطنيـــن القادريـــن علـــى خدمـــة 
القطاعات االقتصاديـــة المختلفة، وذلك 

كله بفضل هللا وخليفة بن سلمان.

ثقل أساسي

وكانـــت هنالـــك وقفـــة مـــن قبـــل عضـــو 
مجلـــس الشـــورى خالـــد المســـقطى وقد 
بدأها بقول التالي: “ال يوجد شك أن دور 
سموه في بناء االقتصاد الوطني كان له 

دور أساســـي ويعتبر سموه ثقل أساسي 
في بناء الدولة الحديثة التي نحن اليوم 

نعيشها”.
وتابع: “كان رجل دولة من الطراز األول، 
وكان له اهتمام شديد بالشأن االقتصادي 
والمالـــي وهنـــاك اهتمام شـــديد بالقطاع 
المالـــي والصناعـــي وأعطـــى القطاعـــات 
جميعهـــا اهتماًمـــا بالًغـــا ويحـــرص علـــى 
االطـــاع علـــى كافـــة المســـتجدات فـــي 
كافـــة المجـــاالت خصوصـــا االقتصـــادي 

والتجاري”.
وأضـــاف: “كان ســـموه رحمـــه هللا يهتـــم 
والمؤسســـات  بالتجـــار  خاصـــة  بصفـــة 
الصغيـــرة والكبيـــرة والمتوســـطة، وكان 
دائًما يوجه بتوفير التوجيهات الممكنة؛ 
لتمكين المؤسســـات الوطنية واألجنبية، 
وكانـــت نظرته مميزة وســـاهمت بشـــكل 
كبير في اســـتقطاب الكثير من المشاريع 
االقتصاديـــة الكبيـــرة وأكبـــر مثـــال على 
هذه النظرة شـــركة ألمنيوم البحرين ألبا، 

وهو أكبر مصهر ألمنيوم في العالم”.
نوعيـــة  خطـــوة  حقـــق  “ســـموه  وأفـــاد: 
جريئـــة علـــى المســـتوى الصناعـــي فـــي 
العالم، ونحن اليوم نجني ثمار ما قام به 
ســـموه من مبادرات كبيـــرة، وال يفوتني 
أذكـــر أن ســـموه كان حريصـــا علـــى  أن 
توطيـــد العاقـــات االقتصاديـــة وطـــرح 
أفـــكار لتبني مشـــاريع مشـــتركة مع دول 
المنطقـــة، ومن هذه نتج شـــركة الخليج 
مـــن  وهـــي  البتروكيماويـــات،  لصناعـــة 

أنجح الشركات”.
إلـــى أن ســـموه رحمـــه هللا كان  وأشـــار 
التـــي  اللقـــاءات  إجـــراء  علـــى  حريصـــا 
صغيرهـــم  األعمـــال  لرجـــال  يتيحهـــا 
البحريـــن  مـــن  المســـتثمرين  وكبيرهـــم 
وخـــارج البحريـــن، وكان حريصـــا بإزالة 
أي عقبات من المســـتثمرين وهذا ساهم 
بجذب مستثمرين كثر من الخارج، وكان 
ســـموه متواجـــد دائًما فـــي كل المحافل 
والمعـــارض والمؤتمـــرات وكان يحـــرص 
على رعايـــة المعارض والمحافل الكبيرة 

ويتابع كل صغيرة وكبيرة.

إبراهيم النهام

علوي الموسوي
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت وكيـــل وزارة الخارجيـــة، 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
بالديـــوان  آل خليفـــة، فـــي مكتبهـــا 
جمهوريـــة  ســـفير  للـــوزارة،  العـــام 
الصين الشعبية لدى مملكة البحرين 

السفير أنور.
 وخالل اللقـــاء، رّحبت وكيل وزارة 
الخارجية بســـعادة ســـفير جمهورية 
بمســـار  مشـــيدة  الشـــعبية،  الصيـــن 
بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة  عالقـــات 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية الصين 
الشـــعبية الصديقـــة وما تشـــهده من 
تطـــور ونماء علـــى كافـــة األصعدة، 

مستعرضة سبل تعزيز تلك العالقات 
واالرتقاء بها إلى مســـتويات أرحب 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى 
البلديـــن والشـــعبين الصديقين.  من 
عـــن  أنـــور  الســـفير  أعـــرب  جانبـــه، 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخة رنـــا بنـــت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة، مؤكًدا 
حـــرص جمهوريـــة الصين الشـــعبية 
علـــى توطيـــد عالقـــات الصداقة مع 
لمملكـــة  متمّنًيـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
والرخـــاء.  التقـــدم  دوام  البحريـــن 
كمـــا جرى خـــالل اللقـــاء، بحث عدد 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 

االهتمام المشترك.

االرتقاء بالعالقات مع الصين نحو مستويات أرحب

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني أمـــس الخميس، بالديوان العام 
للوزارة، مساعد وزير خارجية الواليات 
المتحدة األمريكية للشـــؤون السياسية 
والوفـــد  كوبـــر،  كالرك  والعســـكرية 
وزارة  وكيـــل  وبحضـــور  لـــه،  المرافـــق 
شـــؤون مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة، ووكيـــل 
الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 

الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
متانـــة العالقـــات التاريخيـــة الوطيـــدة 
والشـــراكة اإلســـتراتيجية القائمـــة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة الصديقـــة التـــي تســـتند إلى 
دعائـــم صلبـــة مـــن االحتـــرام والتقديـــر 
المتبادل والمصالح المشـــتركة، مشـــيًدا 
بمـــا يبذلـــه الطرفـــان من جهـــود حثيثة 

والتعـــاون  الثنائيـــة  العالقـــات  لتعزيـــز 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  المشـــترك 
إلـــى  التعـــاون  بمســـتويات  واالرتقـــاء 
مســـتويات أشـــمل بمـــا يلبـــي التطلعات 
المشـــتركة ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشـــاد مساعد وزير خارجية 
الواليـــات المتحـــدة األمركيـــة للشـــؤون 
بالمســـتوى  والعســـكرية  السياســـية 
المتميز الذي تشـــهده العالقات الثنائية 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 

منوهـــا بالـــدور الحيـــوي الفعـــال لمملكة 
األمـــن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  البحريـــن؛ 
وإرســـاء السالم واالستقرار في منطقة 
بالزيـــارة  مشـــيدا  األوســـط،  الشـــرق 
الناجحـــة التي قام بها وزيـــر الخارجية 
لدولة إســـرائيل أخيـــرا، متمنًيـــا لمملكة 
البحريـــن المزيـــد مـــن الرفعـــة والتقدم 

والنماء.
وجرى خالل اللقاء، استعراض عدد من 
الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك.
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الصالح تستعرض استراتيجيات االستجابة لجائحة “كوفيد 19”
القيـــادة الحكيمـــة حجـــر أســـاس لسياســـات النهـــج الحكومـــي المتكامـــل

شـــاركت وزارة الصحـــة صبـــاح أمـــس في 
المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي نّظمـــه المكتـــب 
اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة 
العالميـــة لوســـائل اإلعالم حـــول تطورات 
جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد19-” فـــي إقليـــم 
شـــرق المتوســـط، والـــذي تم فيـــه التركيز 
علـــى جهـــود االســـتجابة للجائحـــة علـــى 

الصعيد الوطني.
 وتحّدث في المؤتمر الصحافي عن طريق 
الفيديـــو كل مـــن وزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
الصالح، ومســـاعد رئيس الوزراء الخاص 
للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في 
باكســـتان فيصل ســـلطان، ووزيـــر الصحة 
في تونس فوزي مهدي، والمدير اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية لشـــرق المتوسط 

أحمد المنظري.
إحاطـــة  تقديـــم  علـــى  المؤتمـــر  وشـــمل   

اإلقليمـــي  الوضـــع  مســـتجدات  حـــول 
والعالمي لجائحة كوفيد19-، واالستجابة 
لجائحـــة كوفيد19- في مملكـــة البحرين: 
مناهـــج مبتكرة فـــي االســـتجابة للجائحة 
الصحيـــة  االحتياجـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
األساســـية األخرى، واالســـتجابة للجائحة 
الفنيـــة  البعثـــات  أهميـــة  باكســـتان:  فـــي 
تنفيـــذ  لدعـــم  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
لــــكوفيد19-  االســـتجابة  اســـتراتيجيات 
واالســـتجابة  القطـــري،  المســـتوى  علـــى 

لجائحـــة “كوفيد “19 فـــي تونس: قصص 
النجاح والتحديات والدروس المستفادة، 
ال ســـيما في اتصـــاالت المخاطر وإشـــراك 

المجتمع.
وفي المؤتمر، اســـتعرضت وزيرة الصحة، 
االســـتجابة لجائحة كوفيد 19 في مملكة 
حكومـــة  تبنـــي  إلـــى  مشـــيرة  البحريـــن، 
مملكة البحرين عدًدا من االســـتراتيجيات 
المبتكـــرة فـــي االســـتجابة والتـــي بنيـــت 
تتصدرهـــا  أساســـية،  ركائـــز  أربـــع  علـــى 

القيادة السياســـية الحكيمـــة، والتي كانت 
حجر األســـاس والركيـــزة الصلبة لعدد من 
سياســـات النهج الحكومـــي المتكامل في 
التعامـــل مع هذه الجائحـــة. وتطرقت إلى 
الركائز األخرى التي تمثلت في العالجات 
القـــدرات  وبنـــاء  اللقاحـــات،  وتطويـــر 

والسيطرة.
 وتطّرقت إلى االستجابة الزمنية لجائحة 
كوفيد 19، واالســـتجابة بحســـب القطاع، 
ووضع السياسات وتحديث البروتكوالت 
العالجيـــة للحـــاالت القائمـــة والمخالطيـــن 
بحســـب مراحل انتشار الفيروس وأدوات 
والتقريـــر   ،19 كوفيـــد  إجـــراءات  تقييـــم 
قـــدرات  وإضافـــة  للحـــاالت،  اليومـــي 
المختبرات والفحوصات المنفذة وتدريب 
العامليـــن الصحييـــن وزيـــارة خبـــراء مـــن 
وحـــدة  لتقييـــم  واستشـــاريين  المنظمـــة 

العناية القصوى.

المنامة- وزارة الصحة

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
بمكتبـــه  الخميـــس،  أمـــس  الزيانـــي 
بالديوان العام للوزارة، سفير جمهورية 
كازاخستان المعين لدى مملكة البحرين 
آريـــن،  بيريـــك  الريـــاض  فـــي  والمقيـــم 
بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
وزيـــر  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل  خليفـــة. 
جمهوريـــة  ســـفير  بســـعادة  الخارجيـــة 
كازاخســـتان، مشيًدا بمســـتوى التعاون 
الثنائـــي القائم بيـــن البلدين، ومعرًبا عن 

تطلـــع مملكـــة البحريـــن إلـــى مزيـــد من 
التعاون البناء مع جمهورية كازاخستان 
الصديقة في شـــتى المجاالت واالرتقاء 
بهـــا إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح 
المشـــتركة، متمنًيا للســـفير كل التوفيق 
والنجاح.  من جانبه، أكد السفير بيريك 
آرين حرص جمهورية كازاخستان على 
توطيد وتعزيز عالقات التعاون الثنائي 
مـــع مملكة البحرين، معرًبـــا عن اعتزازه 
وتقديره لما تشـــهده عالقـــات الصداقة 
من تطور ونماء، متمّنًيا لمملكة البحرين 

المزيد من التقدم واالزدهار.

حرص بحريني كازاخستاني على توطيد العالقات
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استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، 
أمـــس، بمكتبهـــا بالديـــوان العام للـــوزارة، 
سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين أجوس 

سليم بن حاجي يوسف.
وزارة  وكيـــل  رحبـــت  اللقـــاء،  وخـــالل 
الخارجية بســـفير ماليزيا، مشيدة  بمسار 
عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
وماليزيـــا، مؤكدة حـــرص مملكة البحرين 
علـــى تنميـــة وتطويـــر العالقـــات الثنائية 
بمـــا يعود بالخيـــر والمنفعة علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الماليزي عن 
ســـعادته بلقـــاء وكيـــل وزارة الخارجيـــة، 
معبـــًرا عـــن اعتـــزاز وتقديـــره لما تشـــهده 
ونمـــاء  تقـــدم  مـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، متمنًيـــا لمملكة 

البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

كما استقبلت الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، ســـفير جمهورية الهند 
 Piyush البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعيـــن 

.Srivastava
وزارة  وكيـــل  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــالل 
التاريخيـــة  العالقـــات  عمـــق  الخارجيـــة 
الوطيـــدة التي تجمع بين مملكة البحرين 
وجمهورية الهند الصديقة، والتي تســـتند 
إلـــى أســـس متينة قائمـــة علـــى االحترام 
والمودة، مشـــيدة بجهود الجالية الهندية 

فـــي تعزيـــز مســـيرة التنميـــة فـــي مملكة 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمنيـــة  البحريـــن، 

والنجاح.
مـــن جانبه، أعـــرب ســـفير جمهورية الهند 
المعيـــن لدى مملكـــة البحرين عن اعتزازه 
للقاء الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة، مؤكًدا حرص بالده على تعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة مـــع مملكـــة البحريـــن 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى آفـــاق أوســـع، متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

مؤكدة حرص المملكة على تنمية وتطوير العالقات الثنائية
وكيل الخارجية تشيد بعمق العالقات مع الهند وماليزيا
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كالرك كوبر يشيد بدور البحرين في إرساء السالم بالمنطقة
الزياني يؤكد متانة العالقات التاريخية مع أميركا

وزير الداخلية: تعزيز التنسيق والتعاون األمني مع أميركا
والــحــضــاري الــديــمــقــراطــي  نهجها  بتوطيد  مــاضــيــة  الــبــحــريــن 

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبدهللا آل خليفة، صباح امس، 
مســـاعد وزير الخارجيـــة األميركية 
والعســـكرية  السياســـية  للشـــؤون 
رينيـــه كالرك كوبـــر والوفد المرافق 
خفـــر  قائـــد  بحضـــور  وذلـــك  لـــه، 
الســـواحل اللواء ركـــن بحري عالء 
عبـــدهللا ســـيادي، والقائـــم بأعمـــال 
سفارة الواليات المتحدة األميركية 
مارغريـــت  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

ناردي.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزير 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  بزيـــارة 
السياســـية  للشـــؤون  األميركيـــة 
والعسكرية والوفد المرافق، والتي 

الوثيقـــة  للعالقـــات  تعزيـــًزا  تأتـــي 
واالســـتراتيجية التي تجمع مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
أهميـــة  إلـــى  منوهـــا  األميركيـــة، 
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون والتنســـيق 
الصديقيـــن خصوصـــا فـــي المجال 
األمني، مؤكـــدا أن البحرين ماضية 
قدمـــا في تعزيز النهج الديمقراطي 

والحضـــاري الـــذي أرســـى قواعـــده 
عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
اســـتعراض  اللقـــاء،  أثنـــاء  وتـــم 
العالقـــات الثنائية المتميزة، وأوجه 
تعزيـــز التعـــاون األمنـــي بمـــا يخدم 
مصالح البلديـــن، كما تم بحث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.
فـــي ســـياق متصـــل، تفقد مســـاعد 
وزير الخارجية األميركية للشـــؤون 
والوفـــد  والعســـكرية  السياســـية 
المرافـــق، المعرض الـــذي أقيم على 
نمـــاذج  وتضمـــن  الزيـــارة،  هامـــش 
مـــن األســـلحة والمتفجـــرات التـــي 
اســـتخدمتها الجماعـــات اإلرهابية، 
وتـــم ضبطها في الفتـــرة من 2011 
ذخائـــر  بينهـــا  مـــن  اآلن،  حتـــى 
وقنابـــل يدويـــة وعبـــوات متفجرة، 
إضافة إلـــى المـــواد واألدوات التي 
اإلرهابيـــة  العناصـــر  تســـتخدمها 
رجـــال  حيـــاة  بهـــا  ويســـتهدفون 

الشرطة.
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عبداهلل بن راشد: الرؤية الملكية حول التعايش ساهمت بعقد السالم مع إسرائيل
أكد ســفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية، الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة، أن رؤية عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، المتعلقة بالتعايش الســلمي في مملكة البحرين والمنطقة، كان لها الدور األســاس في 
الخطوة التاريخية المهمة التي اتخذتها مملكة البحرين والمتمثلة في توقيع إعالن تأييد السالم مع دولة إسرائيل، مضيًفا أن 

جاللة الملك كان حريًصا على دعم مسيرة األمن والسالم في المنطقة، باعتبار ذلك أحد أعمدة االستقرار االقتصادي.

جاء ذلـــك، أثناء مشـــاركة الســـفير 
فـــي نـــدوة عقدهـــا نادي واشـــنطن 
االقتصـــادي، وشـــارك فيهـــا ســـفيرا 
دولتـــي اإلمارات العربيـــة المتحدة 
وإســـرائيل لدى الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، وذلك فـــي أول فعالية 

عامة تجمع سفراء الدول الثالث.
ورد الســـفير البحرينـــي علـــى عـــدد 
بعـــد  المطروحـــة  التســـاؤالت  مـــن 
إعـــالن تأييـــد الســـالم بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل، مشـــيًرا 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن اتخـــذت 

هذه الخطوة بالتشـــاور مع حلفائها 
فـــي المنطقة وخارجها، من منطلق 
القناعة بأننا على المسار الصحيح، 
إذ أســـفرت المباحثـــات المشـــتركة 
مع الجانب اإلســـرائيلي عن توقيع 

مذكرات تفاهم، موضًحا أن مملكة 
البحريـــن تتطور بشـــكل ســـريع من 
خالل تنويع مصادر الدخل والرؤية 
المتطـــورة في مجـــال تنمية ريادة 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  األعمـــال 
فـــي إطـــار  والمتوســـطة، وأجـــرت 
مكافحتهـــا جائحة فيروس كورونا 
19( 1.8 مليـــون فحـــص،  )كوفيـــد 
متجـــاوزة بذلـــك عدد الســـكان من 

مواطنين ومقيمين.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين كانت 
الدولـــة األولـــى فـــي المنطقـــة التي 

تم فيها اكتشاف النفط، وتم خالل 
العام 2018 اكتشاف كميات كبيرة، 
ونتطلـــع للتعـــاون مـــع المؤسســـات 
هـــذا  فـــي  األميركييـــن  والشـــركاء 

الشأن.
وتطرق الســـفير إلى الدور اإليراني 

الذي يعمل على زعزعة االســـتقرار 
في المنطقة، مشيًرا إلى أنه ينبغي 
حـــال  المتحـــدة،  الواليـــات  علـــى 
توقيـــع اتفـــاق جديـــد مـــع إيـــران، 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار التحديـــات 
كافـــة التـــي تواجـــه دول المنطقـــة 

وليـــس فقـــط برنامـــج إيـــران فـــي 
الباليســـتية،  الصواريـــخ  مجـــال 
ومنها أنشـــطة دعم اإلرهاب ونشـــر 
أيديولوجية وطموح الهيمنة الذي 
شـــهدناه من إيران خـــالل األربعين 

عاًما الماضية.
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أمن المنطقة 
ركيزة لالستقرار 

االقتصادي



المحـــرق  محافظـــة  محافـــظ  نائـــب  أكـــد 
العميد عبـــدهللا خليفة الجيران أن النظام 
الوطني للمقترحات والشـــكاوى “تواصل” 
مـــع  التواصـــل  فـــي  آفـــاق جديـــدة  فتـــح 
األهالي والمقيمين، حيث تلقت المحافظة 
خالل شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر الماضيين 
)123( رســـالة إلكترونيـــة تنوعـــت مـــا بين 
والخدمـــات  والمالحظـــات  المقترحـــات 

االجتماعية.
 وأشـــاد نائب المحافظ بإقبال المواطنين 
والمقيميـــن علـــى التواصل مـــع المحافظة 
عبـــر كافة منصاتها اإللكترونية، مؤكًدا أن 
محافظة المحرق تعتبر األهالي والمقيمين 
شركاء في تنمية الوطن والخدمات التي 
تقدمهـــا كافـــة األجهزة الحكومية، ســـواء 
عبـــر المقترحـــات والمالحظـــات أو غيرها 
من وســـائل التواصل، مؤكـــدًا بأن برنامج 
)تواصـــل( يعتبـــر نقلـــة نوعيـــة فـــي توفير 
الوقـــت والجهـــد وضماًنا لجـــودة الخدمة 
خدمـــة  وتتوفـــر  االســـتجابة.   وســـرعة 
 Bahrain.bh تواصل عبر البوابة الوطنية

أو عبر تطبيق تواصل الذي يمكن تحميله 
مـــن خـــالل متجـــر الحكومـــة اإللكترونية 
بالذكـــر  والجديـــر   ،apps.bahrain.bh
أن “تواصـــل” يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
للتعامل مع أي مقترحات أو استفســـارات 
أو شـــكاوى ذات صلة بالجهات الحكومية 
المنضمـــة إليـــه.  وأشـــار نائـــب المحافـــظ 
إلـــى أن محافظـــة المحـــرق ترّحـــب بكافة 
عبـــر  ســـواء  والمالحظـــات  االقتراحـــات 
برنامج تواصل أو عبر منصات المحافظة 

على مواقع التواصل الرسمية.

انكماش موظفي الحكومة 1581 مواطًنا في عام واحد
كشـــفت إحصـــاءات الهيئـــة العامـــة 
تراجـــع  عـــن  االجتماعـــي  للتأميـــن 
القطـــاع  فـــي  الموظفيـــن  أعـــداد 
خـــالل  المواطنيـــن  مـــن  الحكومـــي 
الفتـــرة مـــن منتصف العـــام الماضي 
وحتى منتصف العـــام الجاري بعدد 
التقريـــر  وأظهـــر  موظًفـــا.    1581
اإلحصائـــي ربـــع الســـنوي للهيئـــة أن 
أعـــداد موظفي القطـــاع العام خالل 
الربع الثاني من العام الماضي بلغت 
 47544 مقابـــل  موظًفـــا،   49125
موظًفـــا فـــي الربـــع الثاني مـــن العام 

الجاري.

أعـــداد  أن  اإلحصـــاءات  وســـجلت   
القطـــاع  غـــادروا  الذيـــن  الذكـــور 
الحكومي 334 موظًفا، مقابل 1247 

موظفة.
ورصـــد التقريـــر فيما يتعلـــق بأعداد 
المتقاعدين مـــن القطاع العام زيادة 
بمقدار 3926 من أصحاب المعاشات 
من األحيـــاء والمتوفيـــن، حيث بلغ 
إجمالـــي عدد المتقاعديـــن في الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الماضـــي 35296 
مواطًنا، مقابل 39222 متقاعًدا في 

الربع الثاني من العام الجاري.
 وفيمـــا يتعلق بالقطاع الخاص، فقد 
ســـجل القطـــاع ارتفاًعـــا فـــي أعداد 

موظًفـــا،   2366 بمقـــدار  موظفيـــه 
المواطنيـــن  أعـــداد  كانـــت  حيـــث 
العامليـــن في هذا القطـــاع في الربع 
 94601 تبلـــغ   2019 مـــن  الثانـــي 
موظـــف، مقابـــل 96967 موظًفا في 

الربع الثاني من 2020.
وكان نصيـــب الذكـــور مـــن الزيـــادة 
في موظفي القطـــاع الخاص 1111 

موظًفا مقابل 1255 موظفة.
وأظهـــر التقرير زيـــادة بمقدار 3018 
مواطًنـــا إلى أعـــداد المتقاعدين من 
األحيـــاء  مـــن  المعاشـــات  أصحـــاب 
والمتوفيـــن، إذ بلغ عدد المتقاعدين 
فـــي العام الماضـــي 40678 مواطًنا، 
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“شبابية المرأة”: الغذاء السليم والرياضة... طريق للصحة
ــســب الــشــفــاء ــد مـــن ن ــزي ــان الـــثـــدي ي ــرط ــس الــتــشــخــيــص الــمــبــكــر ل

نظمت لجنة الشـــباب بالمجلس األعلى للمرأة لقاء تفاعليا 
عن بعد ضمن برنامج “نقاش في 30 دقيقة” تحت عنوان 

“أهمية جودة الحياة للوقاية من األمراض الخبيثة”.
وتحدثت طالبة الطب البشـــري عضو اللجنة دالل يوسف 
أثنـــاء اللقـــاء عن تعزيز وعـــي المرأة بطـــرق الحفاظ على 
صحتهـــا والوقايـــة مـــن جميـــع األمـــراض بمـــا فـــي ذلـــك 
األمراض الخبيثة مثل مرض ســـرطان الثدي، الذي ترتفع 
نسبة الشفاء منه بإذن هللا إلى حد كبير في حال اكتشافه 
مبكـــرا، مـــع التركيـــز علـــى أهمية الفحـــص الذاتـــي للثدي 
حتـــى فـــي مرحلة عمريـــة مبكـــرة، خصوصا لدى النســـاء 
اللواتـــي لديهن في عوائلهن قصص مرضية مشـــابهة لدى 
األمهـــات أو الجـــدات. وتطرقـــت إلى أهمية جـــودة حياة 
المـــرأة وتمتعها بصحة جســـدية ونفســـية من أجل ضمان 
قيامها بأدوارها األســـرية والمجتمعيـــة والعملية، معتبرة 
أن اســـتقرار العالقات األسرية والتوازن المعيشي السليم 
المتمثـــل فـــي انتقاء الطعـــام الصحي وممارســـة الرياضة 
ومواجهـــة ضغوطـــات الحيـــاة بطريقـــة إيجابية شـــروط 

أساســـية للتمتـــع بالصحـــة والعافيـــة. وأكـــدت أن تعزيـــز 
الوعـــي الصحـــي لدى المـــرأة ال يعود بالفائـــدة على المرأة 
فقـــط، وإنمـــا على جميع أفراد أســـرتها أيضا؛ كـــون المرأة 
صاحبـــة األثـــر األكبـــر واألول داخـــل األســـرة فـــي تحديد 

نوعية الحياة الصحية المالئمة لها وألفراد عائلتها.
بالجهـــود  اللقـــاء اإلشـــادة  أثنـــاء  المداخـــالت  وتضمنـــت 
الوطنيـــة المبذولـــة لرفـــع محصلـــة جـــودة حيـــاة المـــرأة 

البحرينيـــة، وتعزيـــز وعيها بكيفية الحفـــاظ على صحتها 
أدوارهـــا  أداء  مـــن  يمكنهـــا  وبمـــا  والجســـدية،  النفســـية 
الحياتيـــة المختلفة بكل كفاءة واقتدار. هذا وتقوم فكرة 
نشـــاط “نقاش في 30 دقيقة” للجنة الشباب في المجلس 
األعلـــى للمرأة علـــى عرض جوانب من خبـــرات األعضاء، 
واستقطاب عدد من الخبراء في المجاالت المختلفة لعقد 

محاضرات وورش عمل ألعضاء اللجنة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح وكيـــل النيابـــة بدر الحســـن 
والجهـــات  الـــوزارات  بنيابـــة 
العامـــة أن النيابـــة العامـــة أنجزت 
متهـــم  قيـــام  بشـــأن  تحقيقاتهـــا 
بتحويـــل فنـــاء منزلـــه لمقهى عام 
لتقديم الشيشة والمشروبات دون 
تصريـــح، وبالمخالفـــة لإلجراءات 
االحترازيـــة لمنع انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقت 
العامـــة  بالًغـــا مـــن إدارة الصحـــة 
بقيام المتهـــم بتحويل فناء منزله 
إلـــى مقهـــى عـــام لتقديم الشيشـــة 
والمشروبات بالمخالفة لإلجراءات 
لمواجهـــة  المقـــررة  االحترازيـــة 
جائحة كوفيـــد 19، وقد تم ضبط 
المتهـــم متلبًســـا باســـتقبال زبائـــن 
والمشـــروبات  الشيشـــة  وتقديـــم 
اليهم، كما تبين تقديمه الشيشـــية 

مســـتعملة  خراطيـــم  باســـتخدام 
ســـابقة االســـتخدام، واســـتخدامه 
ســـعة  مـــن   %  50 مـــن  أكثـــر 
مـــن  ألكثـــر  والســـماح  الطـــاوالت، 
6 أشـــخاص علـــى طاولـــة واحدة، 
وعـــدم توفيـــر المعقمـــات لتنظيف 
وتعقيـــم األســـطح، وعـــدم توفيـــر 
ضبـــط  كمـــا  األيـــدي،  معقمـــات 
 13 عـــن  فضـــال  بالمقهـــى  العامـــل 
زبونـــا كانـــوا موجودين فـــي فناء 
بارتـــداء  التزامهـــم  دون  المنـــزل 
الكمامـــات، وتجمعهـــم فـــي مـــكان 
عـــام بالمخالفـــة لقـــرار التجمعـــات 

لمنع انتشار الفيروس.
العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت  هـــذا 
التحقيق فور ورود البالغ، وأمرت 
بحبـــس المتهـــم صاحـــب المقهـــى 
وبإحالة جميـــع المتهمين لمحاكمة 

جنائية عاجلة.

محاكمة عاجلة بقضية تحويل فناء منزل لمقهى

“التنمية السياسية” يطلق النسخة الثالثة من “ترابط”
للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
السياســـية عن فتح باب التسجيل 
فـــي  للمشـــاركة  الكريـــم  للجمهـــور 
البرنامـــج  مـــن  الثالثـــة  النســـخة 
التفاعلي “ترابـــط” من خالل زيارة 
والـــذي   ،bipd.org المعهـــد  موقـــع 
يأتـــي اتســـاًقا مع الخطـــة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
قيـــم المواطنـــة “بحريننـــا”، حيـــث 
 ٢٤ بتاريـــخ  البرنامـــج  ســـينطلق 
نوفمبـــر الجـــاري، وسيشـــمل علـــى 
حـــوارات مباشـــرة وتفاعليـــة بيـــن 
نخبـــة مـــن المســـؤولين والجمهور، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي عـــن 
ُبعـــد؛ للحديث عن أهـــم المنجزات 
والمبادرات الحكوميـــة إلى جانب 
اإلســـهامات واالجـــراءات التي تم 

اتخاذهـــا لدعـــم الخطـــة الوطنيـــة 
للتصدي ألزمة كوفيد 19.

مـــن  عـــدًدا  البرنامـــج  وســـيتضمن 
اللقـــاءات البنـــاءة مـــع مزيـــد مـــن 
المســـؤولين في الجهات والهيئات 
الحكومية؛ لبيان جهودهم الوطنية 
مهامهم وإنجازاتهـــم  أداء  فـــي 
لالرتقـــاء  المختلفـــة  ومبادراتهـــم 
والتنميـــة  الحكومـــي  بالعمـــل 
وتســـهيل  المجـــاالت،  شـــتى  فـــي 
اإلجـــراءات وغيرهـــا فـــي مختلف 
الظروف، باإلضافة الى إسهاماتهم 
فـــي تعزيز اإلجـــراءات االحترازية 
والقرارات التـــي تم اتخاذها لدعم 
الخطـــة الوطنيـــة للتصـــدي ألزمـــة 

جائحة كورونا كوفيد19-.
البرنامـــج  محـــاور  وســـتتطرق 
للتركيـــز علـــى الـــدور المنـــاط بكل 

مسؤول وإســـهاماته في اإلشراف 
على تنفيذ السياسة العامة للدولة، 
والتشـــريعات التنمويـــة فـــي نطاق 
عمل كل جهة وإبراز دور التنســـيق 
والتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
والتشريعات  والقرارات  المختلفة، 
للتســـهيل  اتخاذهـــا  تـــم  التـــي 
الخدمـــات  بمســـتوى  واالرتقـــاء 
للمواطنيـــن، باإلضافـــة إلـــى عرض 
البنـــاءة  واآلراء  النظـــر  وجهـــات 

المواطنيـــن  لخدمـــة  المختلفـــة؛ 
وتســـهيل الخدمات مع العمل على 

تذليل أي صعوبات.
وسيســـتضيف البرنامج فـــي لقائه 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  األول 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي إيمان 
المرباطـــي، فيمـــا ســـتكون وكيـــل 
رنـــا  الشـــيخة  الخارجيـــة  وزارة 
خليفـــة، ضيفـــة  آل  عيســـى  بنـــت 
اللقـــاء الثانـــي. أمـــا ضيـــف اللقـــاء 
الثالـــث، فســـيكون وكيـــل الـــوزارة 
لشـــؤون الطيـــران المدنـــي بـــوزارة 
محمـــد  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
ثامـــر الكعبـــي. أمـــا اللقـــاء الرابـــع، 
فســـيكون مع وكيل وزارة شـــؤون 

اإلعالم عبدالرحمن محمد بحر.
 فيمـــا ســـتحل وكيـــل وزارة العدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 

األســـري  والتوفيـــق  للتخطيـــط 
الزيانـــي  خميـــس  دانـــة  والنفقـــة 
ضيفـــة في اللقـــاء الخامـــس، فيما 
اللقـــاء الســـادس  ســـتكون ضيفـــة 
الرئيـــس التنفيـــذي للجهاز الوطني 

لإليرادات رنا إبراهيم فقيهي.
وفي اللقاء السابع سيتم استضافة 
األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد، 
وكما سيكون وكيل الوزارة لشؤون 
األشـــغال  وزارة  فـــي  البلديـــات 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني الشـــيخ محمـــد بن أحمد 
آل خليفة ضيف في اللقاء الثامن، 
وسيختتم البرنامج بلقاء مع مدير 
عـــام إدارة الثقافة والفنـــون بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة 

هال بنت محمد آل خليفة.

يذكـــر أن البرنامـــج يأتـــي حرًصـــا 
مـــن المعهـــد علـــى مواصلـــة دوره 
المحـــوري فـــي نشـــر ثقافـــة تبادل 
الـــرأي والحـــوار وتســـليط الضـــوء 
على مختلف التشـــريعات المنبثقة 
مـــن خـــالل المشـــروع اإلصالحـــي 
لجاللـــة الملـــك المفـــدى، والنهوض 
الديمقراطية  الممارســـات  بمبـــادئ 
والتوعيـــة  قيمهـــا  وترســـيخ 
بمفاهيمهـــا وتعزيـــز وتنمية قنوات 
واالتصـــال  التواصـــل  وأســـاليب 
المواطنيـــن  مـــع  المؤسســـي 
والمقيمين، واستمراًرا في تجسيد 
أحـــد أهـــداف إنشـــاء المعهـــد فـــي 
عقد النـــدوات واللقاءات المختلفة 
لجميـــع فئـــات الشـــعب؛ مـــن أجـــل 
تنميـــة الوعـــي والمشـــاركة البناءة 

في أوجه الحياة السياسية كافة.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

استضافة نخبة من 
المسؤولين في 

حوارات مباشرة مع 
الجمهور

سيدعلي المحافظة

حركة العاملين والمتقاعدين البحرينيين بين عامين
موظفو القطاع موظفو القطاع العامالفترة

الخاص
متقاعدو القطاع 

العام
متقاعدو القطاع 

الخاص

49,12594,60135,29640,678الربع الثاني 2019

47,54496,96739,22243,696الربع الثاني 2020

236639263018)1581(مقدار التغير

فيمـــا بلغـــت أعدادهـــم خـــالل العـــام 
الجاري 43696 مواطًنا.

 وباإلشـــارة إلـــى مـــا ســـبق، يصبـــح 

مقـــدار الزيادة في أعـــداد الموظفين 
الفتـــرة  خـــالل  القطاعيـــن  فـــي 
المذكـــورة 785 موظًفـــا فقط، مقابل 

زيادة بمقدار 6944 مواطًنا متقاعًدا 
ما يعادل 8.8 أضعاف مقدار الزيادة 

في المؤمن عليهم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخليةالجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

أكـــد محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
مواصلـــة  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
المحافظـــة تبنـــي المبادرات التي تســـهم 
الســـلبية  اآلثـــار  مـــن  التخفيـــف  فـــي 
الناتجـــة عـــن جائحـــة )كوفيـــد 19( على 
المواطنيـــن والفئـــات األكثر تضـــرًرا، من 
منطلـــق حرصها علـــى تلبيـــة احتياجات 
بمـــا  لهـــم،  الدعـــم  وتقديـــم  المواطنيـــن 
يتســـق مع رؤيتهـــا ورســـالتها في خدمة 
المواطنين من أجل حياة أفضل وتنمية 

مستدامة.
حاســـًبا   30 توزيعـــه  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 

آلًيـــا علـــى الطلبـــة المحتاجيـــن واألســـر 
المتعففة، بحضور نائب المحافظ حسن 
الظـــروف  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  المدنـــي، 
الجائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 
ومـــا نجم عنها من تداعيـــات وتطبيقات 
لمفاهيـــم التباعـــد االجتماعـــي والتعليم 
عـــن بعد فـــي إطـــار الخطـــوات الوقائية 
علـــى  الحفـــاظ  لضمـــان  واالحترازيـــة 
ســـالمة الطلبة، وبما يتماشـــى مع جهود 
الفريـــق الوطنـــي واإلجـــراءات المتخذة 
الراميـــة إلـــى الحـــد من انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.

ثّمنت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية 
عهدية أحمد الســـيد اهتمام رئيسة مجلس 
النـــواب فوزية بنـــت عبدهللا زينـــل، ووزير 
شـــؤون اإلعـــالم علـــي الرميحـــي، دعمهمـــا 
لوســـائل اإلعـــالم والمؤسســـات الصحافية 
الوطنيـــة، والجســـم اإلعالمـــي فـــي مملكة 
البحرين بشكل عام، مشيدة ما تم التطرق 
إليـــه فيمـــا يخـــص المؤسســـات اإلعالميـــة 
والصحافيـــة في اللقـــاء الذي جمـــع بينهما 

أمس االربعاء.
 وأوضحـــت الســـيد أن العاميـــن الماضيين 
متســـارعة  تطـــورات  فيهـــا  العالـــم  شـــهد 
فـــي كل المجـــاالت خصوصـــا فـــي العمـــل 
الصحافـــي واإلعالمـــي بالتزامـــن مع كارثة 
انتشـــار فيروس كورونا )كوفيـــد 19( الذي 
ألحق أضـــراًرا كبيرة بالبشـــرية، األمر الذي 
أكـــد بالتجربـــة العملية ليس على مســـتوى 
البحرين بل على مســـتوى البشرية جمعاء 
أن الصحافـــة هـــي الوســـيلة األكثـــر صدًقا 
وموثوقية في نشـــر المعلومات الصحيحة 

عن الفيروس.
 وأشـــارت إلـــى أن “الصحافـــة البحرينيـــة 

لعبـــت ومـــا زالـــت الـــدور الكبير فـــي وضع 
النـــاس في صـــورة الحدث ســـاعة بســـاعة 
ولـــم تتأخـــر ولم تفتـــر همتها فـــي توضيح 
الضروريـــة،  والطبيـــة  الصحيـــة  الحقائـــق 
ونشـــر القصـــص االنســـانية للذيـــن أصيبوا 
بالفيـــروس وتعافـــوا منه، كل ذلـــك يجعلنا 
أكثر حرًصا ومطالبة بضرورة اإلســـراع في 
إنجـــاز قانـــون الصحافة واإلعـــالم الجديد 
الـــذي نوقن أنه ســـيحدث طفـــرة صحافية 
وإعالميـــة كبيـــرة تتواكـــب مـــع المتغيرات 

العالمية المتسارعة.

الجيران يشيد بإقبال المواطنين على “تواصل”“الصحفيين” تطالب بسرعة إنجاز قانون الصحافة الجديدتوزيع 30 حاسبًا آليًا لألسر المتعففة

العميد عبدالله الجيرانعهدية أحمد

شبابية األعلى للمرأة تنظم لقاًء  تفاعليًا حول أهمية جودة حياة المرأة للوقاية من األمراض الخبيثة
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المنامة - بورصة البحرين

ارتفعت سوق البحرين 
المالية بختام تعامالت 
وسط  الخميس،  أمس 
ارتفاع جماعي لألسهم 
ــا الـــبـــنـــوك  ــدرهــ ــصــ ــتــ ــ ت

والصناعة.
الجلسة،  إقــفــال  ــع  ومـ
ــعــام  صــعــد الـــمـــؤشـــر ال
إلــى   ،%  0.49 بــنــحــو 
 1452.08 ــوى  ــتـ ــسـ مـ

نقطة، رابًحا 7.12 نقطة.
 1.13 قدرها  إجمالية  بقيمة  سهم،  مليون   5.04 المستثمرون  وتــداول 
المستثمرون  ركــز  إذ  صفقة،   92 خــالل  مــن  تنفيذها  تــم  ديــنــار،  مليون 
تعامالتهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
442.77 ألف دينار، أي ما نسبته 39.15 % من القيمة اإلجمالية للتداول 

وبكمية قدرها 834.50 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 16 صفقة. 
وصعد قطاع البنوك 0.56 %، واالستثمار 0.16 %، والخدمات 0.45 %، 
 1.20 0.77 %، وألبا  1.17 %. وانتعش سهم األهلي المتحد  والصناعة 
0.76 %، وإيه بي إم  1.34 %. وارتفع سهم بتلكو  %، وجي اف اتش 
تيرمينالز 0.26 %. وجاءت شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( في المركز 

األول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 391.16 ألف دينار، 
أما المركز الثاني فكان اللمنيوم البحرين )ألبا( بقيمة قدرها 189.23 ألف 

دينار، ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 166.15 ألف دينار.

 أسهم البنوك والصناعة ترتفع بالبورصة
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 مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

 

 

ا 24 حاضنة مرّخصة بالبحرين والقطاع يلقى اهتماًما حكوميًّ
ــويـــل” ــمـ ــتـ ــان” و“الـ ــ ــض ــ ــت ــ ــرز الـــقـــضـــايـــا “الــتــشــبــيــك الــخــلــيــجــي” و“فــــتــــرة االح ــ ــ الـــســـلـــوم: أب

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــال 
خـــالل  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
فعاليـــات مؤتمر حاضنات ومســـرعات 
األعمـــال الخليجـــي الثالـــث، إن هنـــاك 
البحريـــن  فـــي  مرخصـــة  حاضنـــة   24
ـــا أغلبهـــم يملكها القطـــاع الخاص  حاليًّ
فـــي تخصصـــات مختلفـــة  البحرينـــي 
والتكنولوجيـــا  التكنولوجيـــا،  أهمهـــا 
الماليـــة، اإلعالم واألزيـــاء والصناعات 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  وغيرهـــا،  الخفيفـــة 
الحكومـــة تمنح هـــذا القطـــاع اهتماًما 
كبيـــًرا وتتلمـــس دوره المميز في دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي ورواد األعمال في 
المملكـــة، وأشـــاد الوزيـــر بـــدور جمعية 
البحريـــن لتنمية المؤسســـات الصغيرة 
تنظيـــم  فـــي  والمتوســـطة ومبادرتهـــا 
هـــذا المؤتمر على المســـتوى الخليجي 

ونشاطها على المستوى المحلي.

الـــوزارة مســـتمرة  الزيانـــي أن   وأكـــد 
لهـــذا  فـــي تقديـــم المســـاندة والدعـــم 
المؤتمر كونه يسلط الضوء على نظام 
ـــا  االحتضـــان وتســـريع األعمـــال محليًّ

ا. ا وعربيًّ وخليجيًّ
 من جهته، قال رئيس الجمعية، النائب 
أحمد صباح الســـلوم، إن هنـــاك قضايا 
مهمـــة تنطلع لمناقشـــتها بجدية خالل 

فعاليـــات المؤتمـــر وجلســـات النقـــاش 
بكل دولة، أبرزها “التشبيك الخليجي” 
بحيـــث يتم تبادل الخبـــرات من خالل 
الحاضنـــات  بيـــن  توأمـــة  اتفاقيـــات 
الخليجية والعربية أيًضا، ونقل تجارب 
المشـــروعات المميزة إلى بلدان أخرى، 
“مد فترة االحتضان” وهو مطلب صار 
ـــا بين الحاضنات حاليـــا وربما من  ملحًّ

قبـــل وســـاعدت جائحـــة كورونـــا على 
إعادته بصورة قوية إلى الســـطح مرة 
أخـــرى نظـــًرا لتضـــرر بعـــض القطاعات 
من تبعـــات األزمة األخيـــرة، “التمويل”  
وهـــو الهاجـــس القديـــم الجديـــد لـــدى 
الحاضنات ورواد األعمال، ويجب في 
هذا الصـــدد البحث عن أفـــكار مبتكرة 
للتمويل باإلضافة إلى حث البنوك على 

المســـاهمة بفاعليـــة فـــي هـــذا الصـــدد، 
إلـــى جانـــب دول الحكومـــة والجهـــات 
المانحة في بعض الدول مثل “تمكين” 
فـــي البحرين. وأكد النائب أن “تمكين” 
لعـــب دوًرا مؤثـــًرا في تخفيـــف تبعات 
األزمة  على القطـــاع التجاري، ونتمنى 
فـــي ضـــوء األهميـــة الكبرى لألنشـــطة 
 والبرامـــج التي تقوم بهـــا “تمكين” في 

الســـوق المحلي أن يســـتمر هـــذا  الدور 
وفق شـــروط ومعايير تناسب  المرحلة 
الراهنة بما شـــهدته مـــن  دخول عناصر 
التقنيـــة الحديثة في أعمال الشـــركات 

 والمؤسسات  بشكل كبير. 
 مـــن جهته، قـــال الســـفير المصري في 
البحريـــن ياســـر شـــعبان “بـــدأ النشـــاط 
الرســـمي لتشـــجيع الصناعات الناشـــئة 
في مصر من خالل تأســـيس الصندوق 
االجتماعـــي للتنميـــة عـــام 1991، الذي 
استمر في العمل بتقديم الدعم المالي 
أصحـــاب  لـــكل  والتســـويقي  والفنـــي 
األعمـــال الناشـــئة،  ووفًقـــا لمـــا ذكرتـــه 
وزيرة التجارة والصناعة المصرية فإن 
الجهاز يستهدف المساعدة في تمويل 
مائتي ألف مشروع متناهي الصغر بما 
قيمتـــه 3 مليـــارات جنيـــه خـــالل العام 

القادم )ما قيمته 190 مليون دوالر(”.

السفير المصريوزير الصناعة والتجارة والسياحة

ــة ــرفـ ــصـ ــتـ مـ ــة  ــ ــهـ ــ جـ  15 مـــــــن  مـــــطـــــروحـــــة 

فتح مظاريف 133 عطاء لعدد 17 مناقصة ومزايدتين

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، مظاريف 133 عطاء لعدد 
وتضمن  متصرفة.   جهة   15 مــن  مطروحة  ومزايدتين  مناقصة   17
األشــغــال وشــؤون  لـــوزارة  مناقصة  فتح  الفتح،  لجنة  أعــمــال  جــدول 
البلديات والتخطيط العمراني )شؤون األشغال( بشأن توفير حراسات 
أمنية لمباني الوزارة )شؤون األشغال(، وقد تم استالم 12 عطاء لهذه 

المناقصة. 

كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة 
ــد وتــركــيــب  ــوريـ الــصــحــة بـــشـــأن تـ
ــة )الـــمـــخـــتـــبـــريـــة(  ــ ــعـ ــ مـــعـــمـــل االشـ
خليفة  لــمــركــز  االجــهــزة  ومختلف 
 9 اســتــالم  وتــم  عسكر،   - الصحي 

عطاءات لهذه المناقصة. 
عطاء   11 الــفــتــح  لجنة  وفــتــحــت 
واالقتصاد  المالية  وزارة  لمناقصة 
الـــمـــركـــزيـــة  اإلدارة   - الـــوطـــنـــي 
للمشتريات الحكومية بشأن شراء 
أجهزة حواسيب مكتبية ومحمولة 

ومستلزماتها. 
ــوزارة  ل مناقصة  تــم فتح  وكــذلــك، 
بشأن  والــريــاضــة،  الشباب  شــؤون 
عقد زمني لتوفير خدمات هندسية 
واستشارات لوزارة شؤون الشباب 
ــــريــــاضــــة، وقــــد تـــم اســـتـــالم 4  وال

عطاءات لهذه المناقصة. 
ــاءات  عــــطــ  6 الـــلـــجـــنـــة  ــتـــحـــت  وفـ
والــمــاء  الــكــهــربــاء  هيئة  لمناقصة 
بشأن صيانة الرافعات العلوية في 

محطات إدارة نقل الكهرباء. 
لهيئة  مناقصة  اللجنة  فتحت  كما 
توفير  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن 
عمال لورشة النجارة وصيانتها في 
الهيئة لمدة عامين، وقد تم استالم 

خمسة عطاءات لهذه المناقصة. 
وتم فتح مناقصة لهيئة المعلومات 
تجديد  اإللــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
Tibco Jas- لبرنامج  الترخيص 
عطاء  اســتــالم  تــم  وقــد   ،persoft

واحد لهذه المناقصة. 
لهيئة  مــنــاقــصــة  الــلــجــنــة  وفــتــحــت 
توفير  بشأن  العمل  ســوق  تنظيم 

الخدمات اللوجستية والتنظيفات، 
وقـــد تــم اســتــالم 17 عــطــاًء لهذه 

المناقصة. 
عطاءات   3 الفتح  لجنة  وفتحت   
لمناقصة للجهاز الوطني لإليرادات 
تكنولوجيا  حــلــول  شــــراء  بــشــأن 
المعايير  لتطبيق  المعلومات  تقنية 

الضريبية الدولية. 
الــطــيــران، فتحت  وأمــا فــي قطاع 
لجنة الفتح مناقصة لشركة طيران 
الخليج بشأن خدمات رفع الطعام 
الطائرة في مطار جون  متن  على 
إف كــيــنــيــدي الـــدولـــي، نــيــويــورك، 
وتم  األميركية،  المتحدة  الواليات 
استالم 4 عطاءات لهذه المناقصة. 
والــغــاز، فتحت  النفط  وفــي قطاع 
اللجنة مزايدة لشركة نفط البحرين 
بيع  خدمات  توفير  بشأن  )بابكو( 
غيارها،  وقطع  قبو  بارجة  وازالـــة 
لهذه  عــطــاءات   3 استالم  تم  وقــد 
المناقصة. كما تم فتح مناقصتين، 
الــمــنــاقــصــة األولـــــى بــشــأن تــفــريــغ 
البولي  وحـــدة  فــي  الحفز  وشــحــن 
رقم 2 - عقد زمني لخمس سنوات، 
لهذه  عــطــاءات   4 استالم  تم  وقــد 
الثانية  المناقصة  أمــا  المناقصة. 
ــأن تـــوفـــيـــر خـــدمـــات  ــشـ فـــكـــانـــت بـ
المتقدمة  إتــالفــي  الغير  الفحص 
- عــقــد لــمــدة 3 ســـنـــوات، وقـــد تم 
استالم 9 عطاءات لهذه المناقصة. 
مناقصتين  الــلــجــنــة  فــتــحــت  كــمــا 
المناقصة  للبترول،  تطوير  لشركة 
ــشــأن تــقــديــم الــخــدمــات  األولـــــى ب
ــمــــرضــــات اإلســـعـــاف  الــطــبــيــة ومــ

لــمــدة 3 ســنــوات، وقــد تــم استالم 
4 عــطــاءات لــهــذه الــمــنــاقــصــة. أمــا 
الــمــنــاقــصــة الــثــانــيــة فــكــانــت بشأن 
تــوريــد مــقــيــاس تــدفــق إيــمــرســون 
او مــا يــعــادلــه، وقــد تــم اســتــالم 4 

عطاءات لهذه المناقصة. 
وفــتــحــت الــلــجــنــة عـــطـــاًء واحــــًدا 
ــمــنــاقــصــة لـــشـــركـــة تـــوســـعـــة غـــاز  ل
استيراد  بشأن  الوطنية  البحرين 
قطع غيار لجهاز ضغط الهواء من 
في  المثبت  دنــفــر  جــاردنــر  شــركــة 
مصنع الغاز 3 ومنشأة التخزين في 

سترة. 
اللجنة  فتحت  ذلـــك،  على  عـــالوة 
لالستثمار  البحرين  لشركة  مزايدة 
تأجير عقار  )إدامــه( بشأن  العقاري 
في مدينة حمد بمساحة 1,781.8 
اســتــالم عطاءين  مــربــع، وتــم  متر 

لهذه المناقصة 
مناقصتين  اللجنة  وأخيرا، فتحت 
للتطوير  الـــجـــزائـــر  ــالج  ــ ب لــشــركــة 
بشأن  األولـــى  المناقصة  الــعــقــاري، 
تــوفــيــر خــدمــات األمـــن والــســالمــة 
)الــســاحــل  ــجــزائــر  ال بـــالج  لمنطقة 

وقد  الــشــالــيــهــات(،  ومنطقة  الــعــام 
لــهــذه  ــاءات  ــالم 10 عــــطــ ــتـ ــم اسـ تـ
الثانية  المناقصة  أمــا  المناقصة، 
ــشــأن تــوفــيــر الــخــدمــات  فــكــانــت ب
بالتصميم  المتعلقة  االســتــشــاريــة 
ــراف عــلــى مــشــروع تطوير  ــ واإلشـ
عــــدد فــنــدقــيــن مـــن فــئــة 4 نــجــوم 
بالج  منطقة  فــي  شاطئي  ونـــادي 
الجزائر، وقد تم استالم 24 عطاء 

لهذه المناقصة. 
ــعــطــاءات  وحــضــر عــمــلــيــة فــتــح ال
عدد من ممثلي الجهات المتصرفة 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والــــــشــــــركــــــات الـ
التزام  إطار  في  وذلك  المناقصات 
والــمــزايــدات  المناقصات  مجلس 
ــخ بــتــوفــيــر مــعــامــلــة عــادلــة  ــراسـ الـ
ــيــن  ــمــقــاول لــجــمــيــع الـــمـــورديـــن وال
ــكــافــؤ الـــفـــرص،  ــدأ ت ــمــب تــحــقــيــًقــا ل
وســـتـــخـــضـــع جـــمـــيـــع الـــعـــطـــاءات 
المقدمة للمناقصات للتقييم الفني 
ــي، وســتــتــم الــتــرســيــة على  ــمــال وال
ــا واألقـــل  الــعــطــاء األفــضــل شــروًط

سعًرا.

المنامة - المناقصات والمزايدات

جانب من جلسة المناقصات

انقرة - أف ب

“المركزي” التركي 
يرفع معدالت الفائدة

رفـــع الــمــصــرف الــمــركــزي الــتــركــي أمــس 
بعد  بــشــدة  الرئيسية  الــفــائــدة  مــعــدالت 
تضمن  االقتصادي  للفريق  كبير  تعديل 
تخلي صهر الرئيس رجب طيب أردوغان 
إن  المصرف  وقــال  المالية.  وزارة  عــن 
)ريــبــو( لمدة  الــشــراء  سعر فائدة إعــادة 
مــن 10,25  إلــى 15 %  أســبــوع سيرتفع 
% وإنه يلغي جميع تسهيالت اإلقراض 
أكثر  سياسته  قــــرارات  لجعل  األخــــرى 
“شفافية”. وارتفعت قيمة الليرة التركية 

2 % مقابل الدوالر .

“بابكو”: مزايدة لتوفير خدمات بيع 
وإزالة بارجة قبو

6000 لعبة أطفال مسحوبة لمخالفتها االشتراطات 2019
تولــي وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة اهتمامــا كبيــرا لســالمة األطفــال فــي 
ســنوات عمرهــم المبكــرة، عبر تنفيذ حمالت تفتيشــية بشــكل دوري علــى منتجات 
لعب األطفال المتداولة في السوق المحلية، إذ ضبطت اإلدارة في سنة 2018 أكثر 
من 20 ألف لعبة شملت لعبا ال تحمل غطاء سالمة للبطاريات، وأخرى يزيد حجمها 
بنســبة تزيد عن النســبة المســموحة لزيــادة الحجم، وكذلك لعب لهــا أطراف حادة 
تــؤذي األطفــال، وبالونــات تحتــوي علــى مصابيح وبطاريــات بداخلهــا، ومنتجات 

الساليم )الطين( التي تحتوي على مكونات كيميائية مضرة غير مطابقة.

واستمرارا لهذا النهج، تم في سنة 2019 
ســـحب أكثر مـــن 6000 لعبـــة كانت على 
شـــكل والعة تحتـــوي بداخلهـــا حلويات 
وقطـــع صغيرة تفـــك وتنزع قابلـــة للبلع، 
تحريـــض  فـــي  طبيعتهـــا  جانـــب  إلـــى 

األطفال الصغار على التدخين.
وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية 
والخارجيـــة بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، الشـــيخ حمـــد بن ســـلمان آل 

خليفـــة إلـــى الـــدور الريـــادي الـــذي تلعبه 
إدارة الفحـــص والمقاييـــس فـــي توعيـــة 
األطفـــال وأوليـــاء األمـــور بســـالمة لعب 
األطفـــال وأهميـــة اقتنـــاء اللعـــب اآلمنة 
وتجنيـــب الطفـــل مخاطـــر اللعـــب غيـــر 

اآلمنة.
والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  وتشـــارك 
بالـــوزارة فـــي االحتفـــال باليـــوم العالمي 
للطفـــل، الـــذي يصـــادف 20 نوفمبـــر مـــن 

كل عام، تعزيًزا للجهود الدولية للتوعية 
بأهميـــة حقوق الطفـــل وتحقيـــق الرفاه 

االجتماعي له.
وأكد الشيخ حمد بن سلمان، على أهمية 
الفعاليـــات واأليـــام الدوليـــة والتـــي مـــن 
ضمنهـــا “اليـــوم العالمي للطفـــل” لتثقيف 
عامة الناس حـــول القضايا ذات األهمية 
لألجيال القادمة وتعبئة الموارد لمعالجة 
بقضايـــا  المتعلقـــة  العالميـــة  المشـــاكل 

الطفل.

ونـــوه الوكيل المســـاعد للتجارة المحلية 
والخارجية أن إدارة الفحص والمقاييس 
بالـــوزارة شـــرعت بتطبيـــق اشـــتراطات 
متعددة لتعزيز سالمة لعب األطفال في 
البحريـــن منـــذ 1 يناير 2011، عبـــر إلزام 
الموردين باشـــتراطات األمن والســـالمة 

المملكـــة،  إلـــى  المســـتوردة  اللعـــب  فـــي 
وتأتـــي االشـــتراطات علـــى نوعيـــن منها 
مـــا هـــو باطنـــي، يتلخص فـــي خصائص 
اللعبـــة وتركيبها الكيميائي كأن ال تدخل 
مادة ســـامة أو ضارة فـــي تصنيع اللعبة، 
ومنهـــا ما هو ظاهري، يتجلى في تغليف 
العلبة كأن تحمل التحذيرات األساســـية 
أن  أو  االســـتخدام  بشـــروط  المتعلقـــة 
تحمـــل شـــارة تســـمى “شـــارة المطابقـــة 
الخليجيـــة” للداللـــة علـــى اســـتيفاء هذه 

اللعب الشتراطات السالمة.
وختم الشـــيخ حمد بن ســـلمان بالتأكيد 
علـــى أن اإلدارة مقبلة علـــى نقلة نوعية 
جديـــدة لرفـــع مســـتويات ســـالمة لعـــب 
األطفـــال المســـتوردة إلـــى البحرين من 
خـــالل اإللـــزام بوجـــود الرمـــز الخليجي 
)GCTS( علـــى  للتحقـــق مـــن المطابقـــة 

اللعب المستوردة اعتباًرا من بداية مايو 
2021، إذ يســـاهم هذا النظام في سرعة 
البـــت فـــي صحـــة الشـــهادات الخليجية 
عبـــر مســـح الكـــود الخـــاص بالشـــهادة، 
ومن ثم تتوافر كافـــة البيانات المتعلقة 

بالمنتج.
والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  دعـــت  و 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
عموم تجـــار ومســـتوردي منتجات لعب 
النـــدوة االفتراضيـــة  األطفـــال لحضـــور 
التي ستقام بتاريخ 29 نوفمبر 2020 في 
تمام الساعة 10:30 صباًحا، بالتعاون مع 
غرفـــة تجارة وصناعة البحرين، لتعريف 
أصحـــاب األعمـــال بكافـــة المســـتجدات 
الســـتيراد  المطلوبـــة  واالشـــتراطات 
منتجـــات لعـــب األطفـــال فـــي المرحلـــة 

المقبلة.

المنامة - الصناعة والتجارة

الشيخ حمد بن سلمان

إلزام المستوردين 
برمز المطابقة 
الخليجي في 

مايو2021



متخصصون في إدارة العقارات

نوفر عليك الجهد والمال ,, 
بإدارة محترفة لعقاراتك

39696598
مهدي حبيل

17555593
المكتب الرئيسي

Call.

www.grnata.com

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

تحصيل اإليجارات 

متابعة العقود المنتهية وتأجير الشاغر 

صيانة العقار ورفع قيمته السوقية

توفير خدمات راقية تليق بمستوى المستأجرين

 بعض من أعمالنا في إدارة المباني

إدارة شاملة للعقار تحت إشراف أمهر 

المستشارين واإلداريين والمهندسين

متابعة الجوانب القانونية وتمثيل المالك 

في المحكمة

 g r n a t aFOLLOW:

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 والسياحة  الصناعة  والتجارة  والسياحة
  ٕادارة  التسجيل 

تاريخ الطلب  2020/11/18
CR2020 -159072 ٕاعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقد م الينا الســيد/ الســيد ة عادل ســعيد علي النشــيط طلب  تحويل /المحالت التجارية 
التالية الى السيد/السيدة ياسر سعيد علي النشيط

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

قيد:  3-25924
االسم التجاري:  تشابك للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة ميد سيف لالستشارات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها الســيد 
/ رمــاح حمــد عقلــه ابوخيــط باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ميد ســيف لالستشــارات 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محدوده بموجب القيد رقم 113710طالبا ٕاشــهار 
ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا 

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

التاريخ:18 /نوفمبر/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
 ) 161677-CR2020 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 7-20645

اسم التاجر: عقيله احمد عيسى النشيط
االسم التجاري الحالي: صالون النشيط للحالقة الرجالية

االسم التجاري المطلوب: كفتيريا النشيط

القید : 1-129625
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة ٕادارة التسجیل

ٕاعالن لسنة 2020
بشأن تغییر االسم التجاري لشركة اورینت جیو لالدارة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســیاحة بأنــھ قــد تقــدم ٕالیھــا الســادة 
اصحــاب شــركة اورینــت جیــو لــالدارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القیــد رقــم 1-129625، 
طالبین تغییر االســم التجاري من اورینت جیو لالدارة ذ.م.م الى ٔاورینت جیو سیرفیســز 

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لدیــھ اعتــراض التقــدم باعتراضــھ ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر یوم یومًا من تاریخ نشر ھذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )139828( لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة باك 2 بلوم لالستشارات ش.ش.و

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســيد 
/ راشــد عبدالرحمــن ابراهيــم عبدالرحمــن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة بــاك 2 بلوم 
لالستشــارات ش.ش.و، المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
130513، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن 
الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكامقانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
مكتــب نبيــل ســعيد للمحامــاة ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد ٨٧٩٣١، طالبا 
ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكامقانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم ١١١ لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة وست ان ش.ش.و لمالكتها سامية خورشيد الحسن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها مالســيدة 
سامية خورشيد الحسن محمد ابراهيم باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة وست ان 
ش.ش.و لمالكتها ســامية خورشــيد الحســن، والمسجلة كشــركة الشخص الواحد بموجب 
القيد ٩٨٨٤٨، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من 
الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكامقانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 124283 
التاريخ : 2020-11-17

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة بول لتصميم الديكور شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحاب شركة بول لتصميم الديكور شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 
124283طالبيــن تغييــر االســم التجاري من بــول لتصميم الديكور شــركة تضامن بحرينية 
الــى ســبينر كيــه كونيكــت شــركة تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم 
باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خــالل مــدة خمســة عشــر يوم يومــا من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن 

القيد : 1-128051
 التاريخ : 17/11/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )156769( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ٔاي ٔار كي قلوبال ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحــاب شــركة ٔاي ٔار كــي قلوبــال ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 128051-1 طالبين 
تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة ٔاي ٔار كــي قلوبــال ذ.م.م الــى شــركة ســتيدي ليفــت 

انترناشونال ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تــنــويــه
 

فرعنـــا  العمـــل يف  بإيقـــاف  نقـــوم  ســـوف  بأننـــا  إخطاركـــم  نـــود 
املوجـــود يف منطقـــة املنامـــة اعتبـــارًا مـــن 31 ديســـمبر 2020، 
وبأننـــا سنســـتمر يف خدمـــة عمائنـــا مـــن خـــال شـــبكة فروعنـــا 
األخـــرى وعلـــى مـــدار الســـاعة وطـــوال أيـــام األســـبوع عبـــر مركـــز 

االتصـــال باإلضافـــة إلـــى اخلدمـــات املصرفيـــة الرقميـــة.
 

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود
البحرين

بنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق األوســط احملــدود 2020 جميــع احلقــوق محفوظــة. ال يجــوز استنســاخ أي جــزء مــن هــذا املنشــور أو 
تخزينــه يف أي جهــاز خلــزن املعلومــات أو حتويلــه،  يف أي شــكل أو وســيلة إلكترونيــة، ميكانيكيــة، التصويــر، التســجيل، أو غيــر ذلــك، 

دون احلصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن بنــك إتــش إس بــي سيالشــرق األوســط احملــدود.
 

صــدر عــن بنــك إتــش إس بــي ســي الشــرق األوســط احملــدود، فــرع البحريــن،  ص.ب. 57، املنامــة، مملكــة البحريــن، املرخــص واخلاضــع 
للتنظيــم مــن قبــل مصــرف البحريــن املركــزي كبنــك للخدمــات املصرفيــة التقليديــة لألفــراد واخلاضــع للتنظيــم األساســي مــن قبــل 

BAH/CRN201107 ســلطة دبي للخدمات املالية
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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 

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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

ABU TAHER RESTAURANT & COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258710  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

ANMAR COMPUTER AND COMMUNICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anmar-pc@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Cayan Energy company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200038  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

Dara Innovation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 36620011  or  HSALEM@DARABH.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

UM MAJEED SHOE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  SHOE REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

FLORA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39202742  or  SABT_NAZHASABT@HOTMAIL.COM 

SAFEWAY GATE FOOD INDUSTRIES CO. LTD. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003828  or  SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT(INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

JANAT ALRAHMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33357617  or  ALERSHAIDAT85@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

AL THIYANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

MONDELEZ BAHRAIN BISCUITS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39909935  or  jinna.mohamedali@mdlz.com 

AL HASEEB A/C WORK SHOPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572848  or  a.hafeez62@yahoo.com 

FRONT LINE INSULATION AND CONCRETE SYSTEMS CO.S.P.C OWNED BY BATOOL SAYED ALI SAEED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17660326  or  frontline.bh@hotmail.com 

Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33509696  or  HARMOONYHOMES@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 

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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39347757  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

Bisco Technical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17662945  or  VENUS@BISCOME.COM 

Um badar tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33215756  or  FAWADOUSUF.BH@GMAIL.COM 

Um badar tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33215756  or  FAWADOUSUF.BH@GMAIL.COM 

REX COMPUTERS S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMM 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Arafa phones co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32361000  or  SHIHABARAFABH@GMAIL.COM 

AVH ADVERTISING CO S.P.C OWNED BY HAREESH VEETTIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224643  or  HAREESHUNIQUE@GMAIL.COM 

Fayyaz Electronic Repairing S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38811105  or  nabeelafzal57@gmail.com 

Aarksee Holding Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(PERSONNEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501 

Saga Burger Line W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

AIR BUTTERFLY WORKSHOP FOR AIR CONDITIONER S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36339944  or  AIRWORKSHOPAC@GMAIL.COM 

BLACK HAWK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33276690  or  FATIMA.TARIQUE@ONTARIOTECHU.NET 

Bai Li W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39096703  or  315257133@QQ.COM 

AL SHARKIA WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040577  or  SAMEERNOOR1046@GMAIL.COM 

INDIAN BAKE HOUSE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17217800  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

Fajer Alarabia Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

Two Corners Cleaning Co. S.P.C. Owned by YASER ABDULMAJEED ALI M 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33939913  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

GATE MIZAN  SALE OF SPORTING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM 

Seaview Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17341342  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

Salon cut and care 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36002128  or  WIDABAZIRGANI@GMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

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

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

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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 

Speed Net Express Cargo Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312868  or  LOTUSCARGOBH@GMAIL.COM 

FRIOO ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36007077  or  ABDULLA.ALMAHMEED11@GMAIL.COM 

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 

ABBRUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38779601  or  ABBRUCH9090@GMAIL.COM 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

AYRUS Global Technologies WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

 17262830  or  ASHRAF@AYRUSGLOBAL.COM 

H J K CLEANING - PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35349089  or  S.HUSSAIN298@GMAIL.COM 

Kowaid For Auto Serivce & Maintenance Bahraini partnership compa 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730760  or  KWAYEDS@GMAIL.COM 

NADANS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36362402  or  BHPANORAMA87@HOTMAIL.COM 

All Africa Mens Salon S.P.C Owned by James Emory Sellers 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402271  or  INFO@ALLAFRICABEAUTY.COM 

Sanjana Management Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  NATARAJAN.GOPINATH@INGMANAGEMENTSERVICES.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

TAIMOOR GRAPHIC DESIGN CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32156900  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

EASTERN POWER CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332561  or  KMO0OKM@HOTMAIL.COM 

ALMOBDEA for Publicity and Advertising SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33024774  or  RAED0071@HOTMAIL.COM 

DIGITAL GATE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35441418  or  MOHAMMED35441418@GMAIL.COM 

LA ROSE JEWELLERY DESIGN CO S P C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39723400  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

S F J INTERIOR DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

AYSHA ABDULMAJEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  AYSHAABDULLMAJEED@GMAIL.COM 

Nile Beach Contracting Company S.P.C Owned by ALI YUSUF ALI ALSA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34449907  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM 

Stone mix For cement products company S.P.C Owned by ANAS MOHAMM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36666212  or  ADELMASKATI@GMAIL.COM 

WHOLE FOODS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

HIDD CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671443  or  JASSIMBUALI@HOTMAIL.COM 

ABDULLA EBRAHIM FATHI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888478  or  SADIQ.TB@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 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 

Welcome To world wide of Other Marketing Promotion Activities W. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33237433  or  SK_U2M@YAHOO.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Pentium Tower Construction Of Buildings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34489258  or  NITHINGLIDER@GMAIL.COM 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77998636  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

JUTT MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34360407  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

SALMANIYA GARAGE WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (SPRAY-GUN) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785545  or  KUZBARH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMATAF MARKETING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600595  or  moosakhalaf@gmail.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

ALZINJ TRANSPORT FOR DEMOLITION & RECLAMATION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRAWLER CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877669  or  ahaf2aeed@gmail.com 

MOHAMMED YOUSIF ALMUTAWA AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 37701811  or  ADELALMUTTAWA@GMAIL.COM 

UMGHAZI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454369 

JALAL IONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM

Alghanah Group W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

DELMON PRECAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

ALKAWTHER JUICE & ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33285166  or  ebrahimalamana@gmail.com 

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 

ALLAHDAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695158  or  FAHADALDOSERI191@YAHOO.COM 

ROCHE BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17736686  or  h.alkhaja9@gmail.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Jamal Showaiter Sweets Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

Jamal Showaiter Sweets Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17340282  or  J.SHOWAITER@YAHOO.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

Juice Magic 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77366100  or  JUICEMAGIC.BH@GMAIL.COM 

ADAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784080  or  ADAM.SALON10@GMAIL.COM 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608208  or  md.delmon@gmail.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

ALKHEDER FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17415153  or  ALKHEDER111@HOTMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

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

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

ROYAL ALUMINIUM Co. S.P.C OWNED BY FEROZ AHMED MOHIUDDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783732  or  FEROZ2ROYAL@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com

KHALIFA HASAN AHMED   KHALAF (141233) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637626  or  HJ85108@GMAIL.COM 

KHALIFA HASAN AHMED   KHALAF (141233) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637626  or  HJ85108@GMAIL.COM 

AL MOSAWI SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39185853  or  HABIB83@BATELCO.COM.BH 

NASEEM ALBAYAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060273  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ALKABEER LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221225  or  ADEEBA_SHOP@YAHOO.COM 

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39619192  or  KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

SONA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342704  or  shyjuvaliyaveetil@gmail.com 

BHX Facilities Support Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36634333  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

ALOMDAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642869  or  alomdeh.carpentry.bh@gmail.com 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT(LANDSCAPE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822666  or  fp1@ghe.com.bh 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17008636  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

AL SAWARI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651540  or  MUSTAFA.ALSAEED12@GMAIL.COM 

AL RABIA AL KHADRAA FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554202  or  kHEJAIR@gmail.COM 

DORWAZAT AL CERAMICS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600821  or  md.delmon@gmail.com 

AKSHAYA PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001678  or  AKSHAYAMANAMA@GMAIL.COM 

ISA SALIM  Bicycle 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413470  or  Isa.salim123@HOTMAIL.COM 

RELAX GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232542  or  RELAXGENTSSALON@GMAIL.COM 

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com 

LEBANON RESTAURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245512  or  MAHMOA@SPU.EDU 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALHAMAD CLEARING & FORWARDING AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33270707  or  HALHAMAD2002@HOTMAIL.COM 

NADEER COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36618881  or  MAHDI-61@HOTMAIL.COM 

7 Tea House for Trading 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17293366  or  7t@7t-house.com 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

SPONGE BOB ICE CREEM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737583  or  Hanano.herz71@Gmail.com 

MONA ISA HASAN DALLAL 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  MONA.ISA77@YAHOO.COM 

GULF DOLPHIN CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290900  or  ALSELMY-GROUP@HOTMAIL.COM 

A A Q Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

On spot computer 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

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

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

ALMALKIYA CONSTRUCTION COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39663798  or  ALMALKIYACONTRACTING@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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 

Sponge bob restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38880656  or  ASIMKH14@GMAIL.COM 

K.A BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35456756  or  KALIMSWARO@GMAIL.COM 

Pepper cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17254543  or  splashpools.bh@gmail.com 

Wish gate Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064483  or  alwahacity@gmail.com 

MR. RANJ BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

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

POPULAR AUTO SPARE AND A C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244183  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

Infinitely World Technologies & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

KHALIL PERVAIZ SARWAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66662499  or  KHALILPERVAIZ123@GMAIL.COM 

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

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

AL NAWRAS WATER DISTRIBUTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  ADRAJ1@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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 

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

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

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

First cut of Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

ABU AYSA ABAYT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Happy trimming men salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  YSUBAIE@GMAIL.COM 

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

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33496627  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

USMANS TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Top tower building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39959975  or  hussainbsn121@hotmail.com 

SIDRA FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988546  or  ALI1988JUMA@GMAIL.COM
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الخرطوم - وكاالت

أعلن االتحـــاد األوروبي، أمـــس، تقديم 
مســـاعدات مالية طارئة إلـــى الالجئين 
اإلثيوبيين في السودان، داعيا أطراف 
النـــزاع بإقليـــم “تيغـــراي” إلـــى تســـهيل 
نشـــره  بيـــان  وذكـــر  اإلنســـاني.  العمـــل 
فرع االتحاد بالســـودان عبر “فيســـبوك” 
أنـــه “مـــع اســـتمرار وصـــول المزيـــد من 
مـــن  الفاريـــن  اإلثيوبييـــن  الالجئيـــن 
الصراع إلى الحدود الســـودانية، نحشد 
كمســـاعدات  يـــورو  مالييـــن   4 مبلـــغ 
طارئـــة”. وأوضـــح أن التمويـــل المعلـــن 
الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات  ســـيدعم 
ووكاالت األمـــم المتحـــدة فـــي واليتي 
كسال والقضارف )شرق(، حيث تشهدان 
تدفقا مفاجئا لالجئين الوافدين. وأشار 

مفـــوض االتحـــاد إلدارة األزمات جانيز 
لنيارتشـــيتش، فـــي البيـــان، إلـــى “أزمة 
إنســـانية حقيقيـــة ســـببها الصـــراع في 
تيغراي. بهذا التمويل األولي سنســـاعد 
علـــى  وشـــدد  اإلثيوبييـــن”.  الالجئيـــن 
أن الحـــل “يكمـــن فـــي وقـــف األعمـــال 
العدائيـــة”، داعيـــا أطـــراف النـــزاع إلـــى 
بالمجـــال  العامليـــن  بوصـــول  الســـماح 
اإلنساني “بشكل كامل وغير مقيد” إلى 
جميـــع المناطـــق المتضـــررة مـــن القتال 

في اإلقليم اإلثيوبي.
لألمـــم  الســـامية  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
المتحـــدة لشـــؤون الالجئيـــن، األربعاء، 
ارتفـــاع عـــدد الالجئيـــن اإلثيوبيين في 

السودان إلى 30 ألفا.

“األوروبي” يرسل مساعدات لالجئي “تيغراي”

عدن - وكاالت

أعلنـــت المنظمـــة الدولية للهجـــرة التابعة 
لألمـــم المتحـــدة، نـــزوح 158 ألفـــا و200 
العـــام  مطلـــع  منـــذ  اليمـــن  فـــي  شـــخص 
الجـــاري 2020؛ معظمهم بســـبب الصراع 
الدائـــر في البالد. جـــاء ذلك وفق تدوينة 
نشرها مكتب المنظمة األممية في اليمن، 
أمس، عبر حســـابه على “فيسبوك”. وقال 
المكتـــب “تعـــد مـــأرب )شـــرق( المحافظة 
التـــي شـــهدت أعلى نســـبة نـــزوح باليمن، 
حيـــث انتقـــل أكثر من 100 ألف شـــخص 
إلـــى مواقع النزوح المزدحمة في المدينة 
والمناطـــق المحيطـــة بهـــا”، دون تفاصيل 
أخرى. ومنذ أشـــهر، اشـــتدت المعارك بين 
القـــوات الحكومية والحوثييـــن بجبهات 
عـــدة، خصوصا في مأرب، مخلفة العديد 
الطرفيـــن،  مـــن  والجرحـــى  القتلـــى  مـــن 
إضافة إلى تسببها بنزوح كثير من األسر.
وأدى النـــزاع المريـــر إلى مقتـــل 112 ألفا، 

بينهـــم 12 ألـــف مدنـــي، وفـــق تقديـــرات 
األمم المتحدة.

مـــن جانبه، قـــال وزير الخارجيـــة اليمني 
محمـــد الحضرمـــي، أمـــس، إن المجلـــس 
االنتقالي الجنوبي “مســـتمر في التصعيد 
العســـكري والسياســـي”. جـــاء ذلك خالل 
إقامـــة  مقـــر  فـــي  الحضرمـــي  اســـتقبال 
بالعاصمـــة  المؤقـــت  اليمنيـــة  الحكومـــة 
الســـعودية الرياض، ســـفراء الدول دائمة 

)الواليـــات  األمـــن  بمجلـــس  العضويـــة 
المتحـــدة والصيـــن وروســـيا وبريطانيـــا 
وفرنســـا( المعتمدين لدى اليمن. وأضاف 
الحضرمـــي أن “اســـتمرار بعـــض العناصر 
الجنوبـــي  االنتقالـــي  للمجلـــس  التابعـــة 
فـــي التصعيد العســـكري والسياســـي غير 
المبرر، لن يعيق جهودنا المخلصة للتنفيذ 
الكامـــل التفـــاق الريـــاض وعـــودة الدولة 

للعاصمة المؤقتة عدن”.

أحد مخيمات النازحين في اليمن

مبــرر غيــر  الجنوبــي”  “االنتقالــي  تصعيــد  الحكومــة: 
نزوح 158 ألف يمني منذ مطلع 2020

واشنطن - وكاالت

أعـــاد النـــواب الديمقراطيـــون فـــي الكونغـــرس األميركـــي 
أمـــس انتخاب نانســـي بيلوســـي البالغـــة 80 عاما رئيســـة 
لمجلـــس النـــواب لوالية جديـــدة ولتكون أقوى شـــخصية 
في الكونغرس خـــالل والية الرئيس المنتخب جو بايدن. 
وقـــال المجمـــع االنتخابـــي الديمقراطي فـــي تغريدة على 
تويتر “تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي 
ســـّماها الديمقراطيـــون مجـــّددًا لتكون قائدتنا الشـــجاعة 

ورئيسة مجلس النواب الـ 117”.
وبيلوسي التي لم يترّشح أحد ضّدها في هذه االنتخابات، 
هـــي الخصـــم الرئيســـي للرئيـــس المنتهية واليتـــه دونالد 
ترامب، وهي تقود المجمـــع االنتخابي الديموقراطي منذ 

العام 2003.
وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، إال 
أن الوضـــع ظـــّل علـــى حالـــه، إذ احتفظ ســـتاني هوبر )81 
عامـــا( بمنصـــب زعيـــم الغالبيـــة، وجيمـــس كاليبـــورن )80 
عامـــا(، األعلـــى مرتبـــة بيـــن النواب الســـود فـــي المجلس، 
بمنصـــب منّســـق الغالبية، وهمـــا المركزان الثانـــي والثالث 

في مجلس النواب من حيث التراتبية.

وســـيتم التصويت بشـــكل رســـمي على هذه الترشـــيحات 
فـــي قاعـــة مجلـــس النـــواب فـــي كانـــون الثاني/يناير بعد 
الجلسة االفتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير 
مـــن تولي بايدن منصب الرئيـــس الـ 46 للواليات المتحدة 

في 20 من الشهر نفسه.
وبعيـــد فوزها بأصوات زمالئها فـــي التصويت الذي جرى 
للمـــرة األولى في تاريخ التكّتل النيابي الديموقراطي عبر 
اإلنترنت بســـبب كوفيد19-، قالت بليوسي “يشّرفني جدا 

جدا قبول هذا الترشيح”.

نانسي بيلوسي 

ســتكون أقوى شــخصية بالكونغرس خــال والية بايدن
إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لـ “النواب األميركي”

دبي- العربية.نت

باإلنابة  األممية  المبعوثة  أعلنت 
إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس 
الــخــمــيــس، عـــن تــوصــل الــفــرقــاء 
النار  إطـــالق  وقــف  ــى  إل الليبيين 
المسلحة  الــقــوات  جميع  وسحب 
ــزقــة مـــن كــافــة األراضــــي  ــمــرت وال
األمين  لــدعــوة  استجابة  الليبية 
ــمــتــحــدة. وقــالــت  الـــعـــام لــألمــم ال
لــيــبــيــا  انـــتـــخـــابـــات  إن  ويـــلـــيـــامـــز 
ديسمبر  مــن   24 ـــ  ال فــي  ستجرى 
العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك 
تقدما ملموسا في الحوار الليبي. 
مؤتمر  خــالل  ويليامز  وأضــافــت 

تصدير  استئناف  أن  صحافي 
سيحسن  الليبي  النفط 

الوضع اإلنساني.
أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 

الــــمــــبــــعــــوثــــة 
ــى  األمـــمـــيـــة إل

أعلنت  ويليامز،  ستيفاني  ليبيا، 
استمرار  الــمــاضــي،  األحـــد  مــســاء 
ــاورات الـــســـيـــاســـيـــة بــيــن  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
األطـــــراف الــلــيــبــيــة بــعــد أســبــوع، 
جولة  انتهاء  إثــر  اإلنــتــرنــت،  عبر 
الليبي  المباشر  السياسي  الحوار 
الذي انعقد في العاصمة التونسية 
دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــول 
التنفيذية  السلطة  اختيار  آليات 

الجديدة.
صحافي  مؤتمر  في  أضافت  كما 
أنـــه تــم االتــفــاق عــلــى االســتــمــرار 
“الحل  السياسي؛ ألنه  الحوار  في 
الــوحــيــد لــألزمــة الــلــيــبــيــة”، وعقد 
المشاركين  مع  جديد  اجتماع 
ــــوع عـــبـــر تــقــنــيــة  ــب بـــعـــد أســ
حل  الستكمال  الفيديو؛ 
الــــنــــقــــاط الـــخـــالفـــيـــة 

القائمة.

المبعوثة األممية: تقدم في الحوار الليبي
القاهرة - وكاالت

المفاوضـــات  خـــالل  مصـــر،  جـــددت 
التـــي جـــرت أمـــس، تمســـكها بضرورة 
إبـــرام اتفـــاق قانوني وملزم حول ســـد 
النهضـــة، بينما طالب الســـودان بتغيير 
طريقـــة التفـــاوض. وقالـــت الخارجية 
المصريـــة فـــي بيـــان إن الوزير ســـامح 
وزيـــر  عبدالعاطـــي  ومحمـــد  شـــكري 
فـــي  شـــاركا  والـــري  المائيـــة  المـــوارد 
االجتماع الُسداســـي لوزراء الخارجية 
والميـــاه في مصر والســـودان وإثيوبيا 
الذي ُعقد أمس برئاسة وزيرة خارجية 
جنـــوب إفريقيـــا للتباحث حول مســـار 
مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية 
إفريقيـــة. وأكـــدت مصـــر علـــى أهميـــة 
اســـتئناف التفاوض؛ من أجل التوصل 

في أســـرع وقت ممكن التفاق قانوني 
ُملزم حول ملء وتشـــغيل سد النهضة، 
وذلك تنفيذا لُمقررات اجتماعات هيئة 

مكتب االتحاد اإلفريقي.
وأعربت مصر عن تطلعها للمشاركة في 
الجولـــة المقبلة للمفاوضـــات التي تقرر 

أن ُتعقد خالل األيام القليلة المقبلة.
خـــالل  الســـودان  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
االجتماع تمســـكه بالعملية التفاوضية 
كوســـيلة  اإلفريقـــي  االتحـــاد  برعايـــة 
للتوصـــل التفـــاق ملـــزم يرضـــي جميع 
األطراف، وفـــق منهجية جديدة تمنح 
دورا أكبـــر لخبـــراء االتحـــاد اإلفريقـــي 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن الـــدول 

الثالث.

مصر تتمسك باتفاق ملزم بشأن “النهضة”

ترامب يسحب طعنه 
بنتائج والية ميشيغان

دونالد  األميركي  الرئيس  حملة  أعلنت 
ترامب، أنها ستسحب طعنها في نتائج 
ــال  ــة مــيــشــيــغــان. وقـ ــواليـ ــتــصــويــت بـ ال
“قررنا  ترامب  محامي  جولياني  رودي 
ميشيغان  في  القضائية  دعوانا  سحب 
التي  اإلغاثة  لتحقيق  مباشرة  كنتيجة 
اعتماد  “إيــقــاف  وأضـــاف  إليها”.  سعينا 
قبل  )وايــــن(  مقاطعة  فــي  االنــتــخــابــات 
األوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه 
تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم”.

واشنطن - روسيا اليوم

السلطنة في الذكرى الـ 50 لعيدها 
الوطني... نهضٌة متجّددة وطموحاٌت عاليٌة

تحتفل الســـلطنة في الثامن عشـــر من نوفمبر بالذكرى الخمســـين 
لنهضتهـــا المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزٍم وتفاٍن 
تحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجازات تحـــت القيـــادة الحكيمـــة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم الـــذي أخذ 
على عاتقه مواصلة مســـيرة البناء والتقدم على مســـتوى االنسان 
الُعمانـــي والوطـــن فـــي نهضـــة متجـــّددة طموحـــة تشـــمل مختلف 

مناحي الحياة.
 وتحـــل هـــذه الذكـــرى الوطنيـــة الغاليـــة هـــذا العـــام والُعمانيـــون 
يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس 
بـــن ســـعيد بن تيمـــور “طيـــب هللا ثراه” الذي أســـس دولـــة حديثة 

تواصل حضورها الذي ال تخطئه عين في مختلف الميادين.

 االنتقال السلس للُحكم

ـ تولي جاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم 
 رغم المصاب الجلل الذي ألمَّ بالوطن واألمتين العربية واإلسالمية 

إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور إال أن يوم الحادي 
عشـــر مـــن يناير مـــن العام الحالـــي 2020 كان يوًما خالـــًدا من أيام 
ُعمـــان ســـّطر فيه الُعمانيون ملحمة وطنية مـــن الوفاء واإلخالص 
إذ شـــهدت الســـلطنة خالله انتقااًل سلًسا للحكم عندما قرر مجلس 
العائلـــة المالكة عرفاًنا وامتناًنا وتقديًرا للســـلطان الراحل وبقناعة 
راســـخة تثبيت من أشـــار إليـــه لوالية الحكم إيماًنـــا منهم بحكمته 

المعهودة ونظرته الواسعة.
  وتنفيـــًذا لهذه الرغبـــة أوكل مجلس الدفاع القيام بفتح الرســـالة 
التي أشـــار فيهـــا “رحمه هللا” إلـــى تثبيت حضرة صاحـــب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطانا للبالد “لما توسم فيه من 

صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه األمانة”. 
  وقـــد ودع الُعمانيـــون أعـــز الرجـــال وأنقاهـــم )طيـــب هللا ثـــراه( “ 
وشـــيعوه باالبتهـــال والدعـــاء واالمتنـــان والعرفـــان واســـتعراض 
إنجازاتـــه العظيمـــة ومآثره الخالدة” بعد مســـيرة طويلة من البناء 
والعطـــاء دامت ألكثر مـــن 49 عاًما كان فيها اإلنســـان الُعماني هو 

محور التنمية وأساسها. 

 إنجازات جاللة السلطان المعظم

  وقـــد تمّكـــن حضـــرة صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثم بـــن طارق 
المعظـــم في األشـــهر العشـــرة األولى منذ توليـــه مقاليد الحكم في 
البـــالد مـــن تحقيق العديد مـــن المنجزات بإرادة صلبـــة وعزيمة ال 
تلين فـــي مختلف المجاالت توجت بإعـــادة هيكلة الجهاز اإلداري 
للدولـــة لتتواكـــب مـــع “رؤيـــة ُعمـــان 2040” التي شـــارك في رســـم 
مالمحهـــا جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات جاللته إذ أســـهم 
المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاًرا ونماًء.

 تنظيم العمل اإلداري في السلطنة

  وقد شـــكل المرســـوم الســـلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز 
اإلداري للدولـــة نقلـــة جديدة في ممارســـة وتنظيـــم العمل اإلداري 
في الســـلطنة إذ أنه سيسهم في تبسيط اإلجراءات واالنتفاع من 
الخدمات المقدمة وانجازها بشـــكل أســـرع األمر الذي يتوافق مع 

توجهـــات “رؤية ُعمان 2040” التي تعد أولوية لتنمية المحافظات 
والمدن المستدامة وبمثابة توجه استراتيجي من خالل اتباع نهج 
المركـــزي نّصت عليه المادة الثانية التـــي تذكر أن “الجهاز اإلداري 
يتكون مـــن وحدات مركزية كالـــوزارات واألجهزة والمجالس وما 
في حكمها ومن وحدات ال مركزية كالهيئات والمؤسســـات العامة 

وما في حكمها”.
  وسيســـهم المرســـوم الســـلطاني رقم 101 / 2020 المتعلق بنظام 
المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات 
المقومـــات  مـــن  واالســـتفادة  أفضـــل  بشـــكل  المـــوارد  واســـتثمار 
الســـياحية والتراثيـــة وتوفيـــر الخدمـــات المطلوبة لـــكل محافظة 
باإلضافـــة إلـــى إدارة مرافـــق البلديـــة.. كمـــا أن مجلـــس شـــؤون 
المحافظات ســـيعمل على التنســـيق بين المحافظات في ممارســـة 
اختصاصاتهـــا ومتابعـــة المشـــاريع اإلنمائيـــة باإلضافة إلـــى تقييم 

أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.
 )التفاصيل على الموقع اإللكتروني(
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلمات خالدة لألمير خليفة بن سلمان طيب اهلل ثراه
لقد خلف لنا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثراه، نبراســـا ومنهجا نســـير عليه فـــي خدمة الوطن، 
وكلمـــات خالـــدة نســـتقي منها المثل والقـــدوة، فهو الزعيـــم الخالد الذي 
حمـــل على عاتقه هم أمته وأبهرت زعامته كل أرجاء المعمورة، وكوني 
مالزما لمجلســـه األسبوعي طيب هللا ثراه الذي يلتقي فيه بأبناء شعبه 
لســـنوات طويلة، دونت آالف الحكم والكلمـــات النيرة والنصائح الغالية 
فـــي عدد كبير مـــن “المفكرات” وهي بمثابة كتاب خالد، وفيما يلي جزء 

يسير من تلك الكلمات الخالدة وأريجها الذي ينتشر بفضاء األرض.
“إذا كانـــت البحريـــن نقطـــة فـــي خريطـــة، فهي كبيـــرة في نظـــر العالم”، 
“أحـــب أن أقـــول دائمـــا البحريـــن هـــي األولى، نريـــد العمـــل والمحافظة 
علـــى اإلنجـــازات”، “ال يمكن أن نأخذ كل ما نشـــاهده من هنا أو هناك، بل 
يجـــب أن نحافـــظ على هويتنـــا ونأخذ مـــن التقدم الموجود فـــي العالم 
ونســـتفيد منـــه، ونغض البصر عن كل مـــا ال يفيدنا”، “ثروتنا هي شـــعبنا 

وعملنـــا الجماعـــي”، “نحـــن نأخذ رأي شـــعبنا في كل األمـــور”، “الصحافة 
خـــط الدفـــاع األول للبلـــد”، “مجالســـنا ورثناها من آبائنـــا وأجدادنا وهي 
تجمعنا على المحبة والتشـــاور فيما بيننا.. ودائما تســـرني شـــوفتكم لو 
مرة في األســـبوع وأتشـــوق لهذا اليوم للقاء شـــعبي الوفـــي”، “أنا واحد 
منكـــم وخدمـــت بما يمليه علي واجبي”، “اإلنســـان الذي يقف مع حقه ال 
يضيـــع”، “عندما ُســـئلت.. من معـــك؟ فأجبت: معي جاللة الملك وســـمو 
ولي العهد وشعب البحرين، ونحن جميعا نعمل يدا بيد من أجل حاضر 
البحرين ومســـتقبلها، فأمن الوطن وبناؤه واســـتقراره شـــأن ال يعلو إلى 

مستواه أي شأن آخر”.

“كل شخص تقع عليه مسؤولية أن يسهم في نهضة الوطن وازدهاره،  «
وأن تعلو مصلحة الوطن وشعبه على ما سواها”، “إن التجارب علمتنا أن 

األوطان غالية، والحفاظ عليها والذود عنها فرض على الجميع”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الصحراء المغربية
كل دولـــة عربيـــة لها وجـــع تاريخي معيـــن بدأ قبل فتـــرة واســـتمر وكأنه مرض 
عضـــال ال يغـــادر جســـد هـــذه الدولـــة أو تلك، فيظـــل منغصـــا لها طـــوال الوقت 
خصوصا عندما يستخدمه أعداء هذه الدولة في الضغط عليها وإشغالها طوال 
الوقـــت، فهنـــاك دول وجعها الطائفية، وهنـــاك دول وجعها الميـــاه... أما المغرب 
فالمسألة الصحراوية التي بدأت منذ ما يقرب من نصف قرن وال تزال موجودة 
وال يزال المغرب الشـــقيق يتصدى لهذه المشـــكلة بكل حكمة وحســـم وال يفرط 

في شبر من هذه األرض.
الصحـــراء هـــي أرض مغربيـــة دون أدنـــى شـــك وقـــد قامـــت المملكـــة المغربيـــة 
الشقيقة منذ عام ١٩٧٥ وحتى اآلن بالتعامل مع هذه القضية بكل حكمة وبدون 

أي تفريط أو خروج عن قواعد القانون الدولي.
هذه المشـــكلة كغيرها من مشـــكالت أخرى ابتليت بها الدول العربية كان ســـببها 
االســـتعمار الذي اســـتمر فـــي دولنا العربية لفترة طويلة مـــن الزمن والذي يصنع 
قبل رحيله نوعا من زرع الشـــقاق والســـعي لوضع مرض معين في جسد الدولة 
التـــي يوشـــك أن يغادرهـــا مع اختالف الوســـيلة التـــي يتم تبنيها فـــي كل دولة 
حسب ظروفها وحسب مكونات شعبها. عندما قرر االحتالل اإلنجليزي الرحيل 
عن مصر والســـودان زرع آالف األســـافين بين المصريين والســـودانيين ثم بين 
الســـودانيين والسودانيين وبقي مفعول هذه األسافين لوقت طويل وكانت لها 
آثار مدمرة. مشكلة الصحراء ظهرت عام ١٩٧٥ قبل رحيل االستعمار اإلسباني 
عـــن األرض المغربيـــة، ولنضع خطا تحت كلمة “قبـــل”، وفي هذا التوقيت طالب 
المغـــرب بـــكل أراضيـــه الجنوبية التـــي كانت تحت ســـيطرة االســـتعمار، وبدأت 
المشـــكلة، وعلى رغم من صعوبة هذه المشـــكلة وما تكبده الشـــعب المغربي في 
ســـبيلها إال أنـــه لـــم يفرط يوما في ذرة مـــن ترابها، منذ المســـيرة الخضراء التي 

قادها بنفسه الراحل العظيم جاللة الملك الحسن وحتى اليوم.

المسيرة الخضراء التي خرج فيها الشعب المغربي الشقيق بقيادة جاللة  «
الملك محتشدا ال يتسلح سوى بكتاب الله وبالعلم المغربي والروح التي 

تولدت بسبب القيادة الوطنية الحكيمة لجاللة الملك. ووقف الشعب 
المغربي في وجه المستعمر مطالبا بأرضه رافضا فرض أي واقع ال يقبله 

التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي. قبل أيام قليلة رد الجيش المغربي 
على استفزازات ميليشيات البوليساريو بعد أن قامت األخيرة بإطالق النار 

على الجدار األمني وأحدثت قلقا واضطرابات معينة عند معبر الكركات، 
وكان هذا ردا مغربيا ضروريا على تلك المليشيات حتى تبقى هذه المنطقة 

آمنة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كورونا حجة غياب... أم عذر حقيقي؟
“كانـــت تائهـــة وعثرنا عليها”.. لطالما تمنينا ذلك في الماضي بيننا وبين أنفســـنا، 
كنـــا نتمنـــى أْن يُكـــفَّ األهُل والجيران عـــن زياراتهم اليومية فـــي “حوش دارنا”؛ 
ْرنا علـــى نعمِة التواصـــِل في الزمن  لننعـــَم ببعـــض الخصوصيِة فـــي منازلنا، تبطَّ
ِر والرقي؛  الجميـــل، وجنحنـــا للعزلِة والوحدة ظنًا مّنا أنَّ ذلك من ســـماِت التحضُّ
فخلَّفنا وراَءنا إرثًا رائعًا وقلوبًا جميلة تتداعى إلى أحبتها في الشـــدِة والرخاء 
بـــال موعـــٍد مســـبٍق وال إخطـــار. ومن تقاليـــِد الباب المفتـــوح والحصيـــِر الممدود 
و”قلـــة” التمـــر فـــي الحوِش أو الليـــوان، حيث األحاديـــث الطويلِة التـــي تختلُط 
فيها األصواُت بأنغاٍم ال تنتهي، يتفقُد خاللها الجاُر جاره والجُد عياله، لسياســـِة 
الباب المغلِق التي انتهجها الجيُل الثاني تمشـــيا مع عجلة التطوِر والتقدِم التي 
ْت كالً من الرجِل والمرأِة إلى حقِل العمل واإلنتاج، فُذِهلْت المرأُة عن شؤوِن  جرَّ
مجتمعهـــا بالعمـــِل ورعايـــة األطفال والمنـــزل، وُأجبَر الرجُل علـــى إيجاد مصادَر 
أخرى للدخل إيفاًء لمتطلباِت الحياة التي تزداُد يومًا بعد يوم مع ذهاِب القناعِة 

وزيادِة الغالء.

باَت الناُس يخشون زيارَة بعضهم النشغاِل الجميع ومخافة البعض من  «
إقالِق راحِة البعض اآلخر، وُأغلَق الباُب بصورٍة رسمية لْم ُينكرها أحد 

أو يزدريها المجتمع، إال ثلٌة من الطيبين ال غير، وجاءت كورونا ال لُتغلَق 
الباَب فحسب، بل ولتضَع قفاًل ال ُيفتح على العالقاِت اإلنسانية وأواصر 

الدم، وباتْت قطيعة الوالدين واألهل مبررة، وصار المجتمُع ينادي بالعزلة 
ويشجُع عليها، بطبيعِة الحال، حتى أصبحت كورونا حجَة غياٍب متفق 

عليها ال تشوبها شائبة، ويبدو أنَّ البعض وجدها فرصًة ذهبيًة للتخلِص من 
مسؤولياته تجاَه ذويه ومجتمعه واستعذَب االختفاَء والعيش بحرية، ال 
ُيسأل عما يفعل، وال أين يقضي وقته، وقد يسافُر، أو يتجوُل أو يتناوُل 

ُن األقربين في خِط سيِر رحالته التي ال  وجباته خارج منزله، لكنه ال ُيضمِّ
ُن من خطِر الفيروس  تتوقف، إال على باب األهِل والجيران، وهنا، فأنا ال ُأهوِّ
بالتأكيد، فالوقاية واجبة؛ لكنَّ السؤاَل الذي يطرُح نفسه، هل يقبُع الفيروس 

في بيوتاِت األحبة وتخلو منه المرافُق العامة والطرقات.

هدى حرم

طالعتنا الصحف قبل أيام بقرار صادر عن ســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس دولة اإلمـــارات رئيس الوزراء حاكـــم دبي، باعتماد قـــرار لمنح اإلقامة 
الذهبيـــة التـــي تصـــل مدتهـــا إلى 10 ســـنوات إلى فئات جديدة، الســـتمرار مشـــاركة 
“العقـــول والمواهـــب” في مســـيرة التنمية، وينـــص القرار على منـــح اإلقامة الذهبية 
للمقيمين لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، 
كل األطباء، المهندســـون في مجاالت هندســـة الكمبيوتـــر واإللكترونيات والبرمجة 
والكهربـــاء والتكنولوجيـــا الحيويـــة، متفوقـــو الجامعـــات المعتمـــدة بالدولـــة بمعدل 
3.8 وأكثـــر”، وأضـــاف “كمـــا ســـيتم منح اإلقامـــة الذهبيـــة للحاصلين على شـــهادات 
تخصصية في الذكاء االصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم األوبئة والفيروسات، 
باإلضافـــة ألوائـــل الثانوية العامة في الدولة مع أســـرهم”، وتابـــع بالقول “هذه دفعة 
أولى ستتبعها دفعات، والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة 

التنمية واإلنجازات”.
واســـتوقفني القرار ورفعت لحاكم دبي القبعة وذلك لما للقرار من فوائد جمة تعود 
بالنفـــع علـــى دبـــي وصاحب اإلقامـــة، وكما يقولـــون الربح من نصيـــب الطرفين. في 
اعتقادي أن حكومة اإلمارات تسعى جاهدة لدراسة السبل الكفيلة بدعم اقتصادها 
الوطني وتعتمد على اإليرادات غير النفطية بنسبة كبيرة، حيث إنه من المعروف أن 
إجمالي التجارة غير النفطية لدولة اإلمارات ارتفع إلى 1.603 تريليون درهم خالل 

العـــام 2019 بنمو نســـبته 4.4 % مقارنـــة مع 1.536 تريليون درهـــم في العام 2018 
وفقا ألحدث اإلحصائيات التي أصدرتها الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.

نحـــن أمـــام تحديـــات جســـيمة وظـــروف اســـتثنائية تتطلب عمـــال دؤوبـــا ومخلصا 
للنهـــوض باقتصـــاد أوطاننـــا التـــي تمـــر بأزمة بســـبب انخفاض أســـعار النفـــط ووباء 
كورونـــا، وكمـــا ذكـــر حاكـــم دبي.. الدولـــة تريد من تلـــك العقول والمواهـــب أن تبقى 
لتشـــارك فـــي مســـيرة التنميـــة واإلنجـــازات. حًقا... هؤالء من يســـاهم فـــي النهوض 
واالرتقـــاء بالدول ووجودهم ســـيضيف حتمـــا في دعم االقتصـــاد والتجارة والنمو. 
هـــذه الفئة ستســـتثمر في العقار وتفتـــح عيادات ومحال تجاريـــة ومطاعم وفنادق 
وغيرهـــا مـــن األعمـــال التجاريـــة الحيوية وتـــدور رأس المال فـــي الداخل من خالل 
الدخول في أنشطة استثمارية ناجحة بدل العمالة السائبة التي تصول وتجول وال 
تشكل قيمة مضافة القتصادنا. وأنا أبصم بأن هذا القرار الحكيم سيلقي ظالله على 

الشارع التجاري بشكل إيجابي وفي فترة وجيزة جًدا.

ومن هذا المنبر أدعو للنظر في إمكانية تطبيق القرار ذاته في مملكتنا الغالية  «
التي هي بأمس الحاجة لتعافي اقتصادنا الذي يعاني من تلك التداعيات. 

ولم ال، فنحن في دول الخليج نكمل بعضنا بعضا وهذا ما يسمى بالتكامل 
االقتصادي، فال ضير في استنساخ التجارب الناجحة. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

دبي... ومنك نستفيد

بعد 1300 ســـنة من وفاة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، أحد القادة األكثر اســـتراتيجية 
في العالم العربي واإلسالمي مع بعض التراجع في إنهاء بعض األعمال، اتخذ القائد 
العظيم موطئ قدم له على هذه األرض الطيبة حيث بنى مســـجد الخميس الشهير، 
وكان متيقنـــا بـــأن أرض دلمون ســـتتذكره على مر الســـنين وأن حلمـــه في بناء دولة 
العدالـــة والقانون ســـيتحقق مـــن خالل أحد أبناء هـــذا الوطن، وقـــد تحقق ذلك من 
خالل إنجازات المغفور له بإذن هللا صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة طيب هللا ثراه، مع التشابه الذي سيدخل التاريخ وتكرار الصدى من أرض 

مسجد الخميس وصوت من أرض البحرين.
كانـــت الفترة القصيـــرة التي حكم فيها الخليفة عمر بـــن عبدالعزيز بمثابة واحة في 
الصحـــراء الشاســـعة، أو كســـقوط مطـــر الخير على التربـــة القاحلة، وكانـــت من ألمع 
فتـــرات الخالفـــة بالعـــام الهجـــري 91 من العهد األمـــوي، وعلى الرغم مـــن عدم بقائه 
طويـــال، فقد تحولت النظرة العامة للدولة وأفرجت عنها القوى الديمقراطية القوية 

وصدى رؤية الخليفة، حيث تحولت إلى واحة العمارة الحديثة.
كان الخليفـــة عمـــر بـــن عبدالعزيز مســـؤوال وزعيما قـــادرا وضليعا فـــي واجباته في 
هـــذه الدنيـــا وكذلك من أجل اآلخـــرة، كان يصر على مواصلة العمـــل الدؤوب عندما 
يحثه الناس على اتخاذ بعض من الراحة، بل قيل إنه لم يســـتجب لهم أو لدعواتهم 

لـــه بالراحة واالســـتجمام، وقد وضع الخليفـــة عمر اإلدارة بنفســـه باعتبارها نموذجا 
ليتم نســـخها، وعندما نقرأ تاريخ هذا الخليفة البد لنا أن نتذكر المغفور له بإذن هللا 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وما حققـــه لهذا الوطن 
علـــى مـــدى أربعـــة عقود مـــن الزمن حيث لم يتقاعـــس، رحمه هللا، طيلـــة هذه المدة 
في واجباته تجاه الوطن، وســـيظل أبد الدهر إن شـــاء هللا مثاال ُيحتذى به لألجيال 

المعاصرة واألجيال القادمة.

لقد كان الخليفة عمر بن عبدالعزيز لطيفا وعادال حتى تجاه غير المسلمين،  «
وقد عرف بـ “الموسوعة اإلسالمية” وأنه كان مسلما متدينا، إال أنه كان كريما 

متسامحا مع أعضاء المذاهب األخرى وأيضا مهموما تجاههم، وقد سمح 
ألصحاب الديانات األخرى باالحتفاظ بكنائسهم ومعابدهم، وبطبيعة الحال فإن 

هذا األمر يستدعينا إلى استحضار الصورة المتكاملة للنهج الذي تتبعه قيادة 
هذا البلد ممثلة في جاللة الملك عاهل البالد وسمو ولي العهد والراحل الباقي 

في قلوبنا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان رحمه الله، حيث 
إن البحرين كانت ومازالت متسامحة مع جميع األديان األخرى، وسمحت لهم 

ببناء معابدهم وكنائسهم وأداء طقوسهم بكل حرية ويسر. “المقال كامال في 
الموقع اإللكتروني”.

 

د. جاسم حاجي

صدى من مسجد الخميس وصوت خليفي من أرض البحرين



تنطلق اليوم الجمعة الجولة الثانية لدوري عيســى بن راشــد للكرة الطائرة ألندية 
الدرجة األولى بإقامة مواجهة ساخنة بين األهلي وصيف الدوري الموسم الماضي 
وداركليــب الثالــث وبطــل كأس ولــي العهــد الســاعة 6:00 مســاء، بينمــا يلتقــي في 
المواجهة األخرى البســيتين والنجمة الســاعة 7:30 مســاء وذلك على صالة الشيخ 

عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.

وكان اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة أجـــل إقامة 
الجولة الثانية إلى موعد الحق بعد قرار 
توقـــف النشـــاط الرياضـــي لمـــدة 7 أيـــام 
حـــدادا علـــى المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة رحمه هللا.
المواجهـــة األولـــى يتطلـــع األهلـــي  فـــي 
لكســـب اللقـــاء ليبرهـــن عـــن قوتـــه هـــذا 
الموســـم ورغبتـــه فـــي المنافســـة بقـــوة 
للعـــودة إلـــى منصـــات التتويـــج بعـــد أن 

اســـتهل مشـــواره بالفوز علـــى بني جمرة 
الفريـــق  ويقـــود  األولـــى،  بالجولـــة   3/1
المـــدرب التونســـي منير بن قـــارة والذي 
البرازيلـــي  بالمحتـــرف  صفوفـــه  ســـلح 
الجديـــد “جوفينتينـــو” ضـــارب مركز )4( 
بعـــد إكمـــال تســـجيله والذي ســـيخوض 
مبـــاراة  أول  فـــي  لـــه  أول اختبـــار جـــاد 

رسمية مع “النسور”.
كمـــا يضـــم األهلـــي فـــي صفوفـــه كوكبة 
مـــن الالعبين الدوليين أمثال الشـــقيقين 

ناصـــر ومحمد عنان في األطراف، وعلي 
الصيرفـــي وعبـــاس الخباز فـــي االرتكاز 
مع وجود الليبرو ايمن هرونة في تأمين 
الكـــرة األولى والدفـــاع وصانعـــي اللعب 

عماد سلمان وعلي حبيب.
أمـــا داركليب بقيـــادة المـــدرب البرازيلي 
“سيرجيو” فإنه يسعى لإلطاحة باألهلي 

والتأكيـــد على قوته بعدما كســـب اللقاء 
األول أمام عالي بنتيجة 3 /0، فهو يلعب 
مـــن دون العـــب محتـــرف وســـبق لـــه أن 
كســـب الرهان بعناصره المحلية في عدة 
مناســـبات، ويتســـلح بنخبة مـــن النجوم 
البارزيـــن يتقدمهم علـــي ابراهيم ضارب 
مركـــز )2( في حـــال تعافى مـــن اإلصابة، 

ومحمـــود عبدالواحـــد وعبـــاس ســـلطان 
)4( مـــع وجـــود العبـــي االرتـــكاز  بمركـــز 
حســـن عبـــاس وايمـــن عيســـى، بجانـــب 
العب الخبـــرة ميرزا عبدهللا الذي يتوقع 
لـــه أنـــه يشـــارك بمركـــز 2 ليالقـــي فريقه 
الســـابق، بينما يعتبر محمود حســـن احد 
أبـــرز األوراق الرابحـــة لخبرته في توزيع 
األلعـــاب الهجوميـــة بـــذكاء للهـــروب من 

حوائط األهلي.

النجمـــة  يطمـــح  اآلخـــر  اللقـــاء  وفـــي 
)نقطتيـــن( بقيادة المـــدرب الوطني فؤاد 
عبدالواحـــد لمواصلـــة انتصاراتـــه بعدما 
 ،3/2 النصـــر  علـــى  صعبـــا  فـــوزا  حقـــق 
ليتفادى مسلسل نزيف النقاط، خصوصا 
وأن البســـيتين بقيـــادة المـــدرب الوطني 
خالد عبدالقـــادر ظهر بصورة جيدة أمام 
المحـــرق ولديـــه طمـــوح للمنافســـة على 

المراكز المتقدمة.

اختبار جاد لمحترف األهلي بمواجهة داركليب

شعار دوري عيسى بن راشد
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

استقبل رئيس البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
يــوم أمــس األول، رئيــس االتحاد الســوري لكــرة القــدم العميد حاتم 

الغايب، والوفد المرافق بمناسبة زيارته الحالية لمملكة البحرين.

ورحـــب الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
الســـوري  االتحـــاد  برئيـــس  خليفـــة 
المرافـــق،  والوفـــد  القـــدم  لكـــرة 
مشـــيًدا بالتعاون القائم بين االتحاد 
ونظيـــره  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الســـوري، الـــذي يعـــزز مـــن جوانـــب 
فـــي  باللعبـــة  واالرتقـــاء  النهـــوض 
البلديـــن الشـــقيقين. وأثنـــاء اللقاء، 
ناقش رئيســـا االتحاديـــن البحريني 
والســـوري لكـــرة القـــدم تعزيز ســـبل 
التعـــاون بيـــن الطرفيـــن فـــي الفترة 
يخـــدم  بمـــا  وتطويرهـــا  المقبلـــة، 

منظومة كرة القدم في البلدين.
وشـــهد اللقـــاء اســـتعراض الجوانب 
المرتبطة بالشـــراكة بيـــن االتحادين 
القـــدم  لكـــرة  والســـوري  البحرينـــي 
عبـــر مجـــاالت الزيـــارات واللقاءات 
والمعســـكرات التدريبيـــة ومباريات 
المنتخبـــات، والتأكيـــد علـــى أهميـــة 
زيادة حجم تفعيلها بما يعكس قوة 
العالقة بين الطرفين الشـــقيقين من 
جهة، واالســـتفادة الفنيـــة واإلدارية 
لمنظومـــة اللعبـــة فـــي البلديـــن مـــن 

جهة أخرى.

رئيس “اتحاد الكرة” يستقبل نظيره السوري

حسن علي

ــجــمــعــة( مــنــافــســات  تــقــام الـــيـــوم )ال
الثامنة لدوري االتحاد لكرة  الجولة 
الـــصـــاالت، وذلـــك عــلــى صــالــة نــادي 

الشباب.
ــع الـــحـــد عند  ويــلــتــقــي الــمــالــكــيــة مـ
الساعة 4 عصًرا، التضامن والشباب 
مدينة  ويــخــضــع  مــســاًء.   5.45 عــنــد 

عيسى للراحة اإلجبارية.
ــدوري حــالــًيــا إلــى  ــ ويــشــيــر تــرتــيــب ال
 14 الشباب  نقطة،   14 الحد  اآلتــي: 
مدينة  نقطة،   12 التضامن  نقطة، 
عيسى 7 نقاط والمالكية في المركز 

األخير برصيد 3 نقاط.
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البحرينية األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس  ــن  م ــادر  صـ ــرار  قـ

اليــوم أنظــار جماهير الخيل تتابع الســباق الدولــي المرتقب

عبداهلل بن عيسى رئيًسا التحاد السيارات

صراع التحدي بين أبطال الجياد والفرسان

صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
تشـــكيل  بإعـــادة   )21( رقـــم  قـــرار 
مجلـــس إدارة اإلتحـــاد البحرينـــي 
للسيارات للدورة االنتخابية 2020 

 .2024 -
 وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن القـــرار 
إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  يعـــاد  أنـــه 
االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات في 
 2024  -  2020 الجديـــدة  دورتـــه 
برئاســـة الشـــيخ عبدهللا بن عيسى 

بـــن محمد آل خليفـــة وعضوية كال 
مـــن الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى بن 
ابراهيـــم آل خليفـــة، نـــواف فيصل 

يعقوب الحمر، 
راشد عبداللطيف راشد عبداللطيف 
عمـــر الزيانـــي،  عبدالرحمـــن غلـــوم 
حســـن علـــي المهـــري، إيلـــي لويس 
جميل سمعان، ممثل لنادي منظمي 
لنـــادي  ممثـــل  الســـيارات،  رياضـــة 
البحريـــن للدراجـــات النارية، ممثل 
لنادي سباقات الحلبة، ممثل لنادي 
البحريـــن لســـباق الســـرعة، ممثـــل 

لنادي البحرين للكارتنج.
 وجـــاء في المـــادة )2( على األمين 
العـــام وكافـــة المعنييـــن تنفيذ هذا 

القـــرار - كل فيما يخصـــه - ويعمل 
به اعتبارا من تاريخ صدوره.

تتجــه أنظــار جمهــور ومتابعــي رياضــة ســباق الخيــل فــي العالــم اليوم 
)الجمعة( صوب مملكة البحرين لمتابعة الحدث الدولي بإقامة النسخة 
الثانيــة مــن ســباق كأس البحريــن الدولــي للخيــل والــذي ســيقام علــى 
مضمار نادي راشــد للفروسية وسباق الخيل وبمشاركة مالك ومدربين 
وفرســان وجيــاد مــن مختلــف اإلســطبالت العالميــة وتمثــل 6 دول هي 

البحرين واإلمارات وبريطانيا وأيرلندا واليابان والنرويج.

وسيشـــتمل سباق اليوم على 7 أشواط 
ســـيكون الشـــوط الســـابع واألخيـــر هو 
ســـيقام  والـــذي  والمرتقـــب  الرئيســـي 
الدولـــي  البحريـــن  ســـباق  كأس  علـــى 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص 
“المستوردة” مســـافة 2000 متر، حيث 
البحرينـــي صراعـــًا  المضمـــار  سيشـــهد 
مثيرًا وتحديًا قويًا بين الجياد القادمة 
بســـمعة األبطـــال ويتقدمهـــا الحصـــان 
“لوكســـلي”  والحصـــان  “ســـورفين”، 
وكذلـــك المهـــرة اليابانيـــة الالمعة “دير 

مـــن  الســـباق  إثـــارة  وســـتبدأ  دري”. 
الشـــوط األول الـــذي ســـينطلق اعتبارًا 
من الواحدة و10 دقائق ظهرًا وســـيقام 
علـــى كأس مجلس التنمية االقتصادية 
الدرجـــة  جميـــع  لجيـــاد  والمخصـــص 
الرابعـــة والمبتدئات مـــن خيل البحرين 
مســـافة  “الواهـــو”  األصيلـــة  العربيـــة 
1200 متر والجائزة 3000 دينار ويبرز 
الحصـــان “طويســـان 1762” ومنافســـه 
الحصان “الحمدانـــي 1746” والحصان 

“الصقالوي 1772”.

ويقام الشـــوط الثاني على كأس شركة 
بابكـــو للفئـــة الثالثـــة من جيـــاد الدرجة 
األولـــى “نتـــاج محلـــي” مســـافة 1200 
متـــر والجائزة 3000 دينـــار ويبرز منها 
الفـــرس  وكذلـــك  “رمانـــي”  الحصـــان 
الفـــرس  بجانـــب  “صهيـــل”  المتألقـــة 
“صـــداره”. ويقـــام الشـــوط الثالث على 
الدرجـــة  لجيـــاد  بتلكـــو  شـــركة  كأس 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات  الرابعـــة 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة 
و”وســـيله”  “شـــواش”  ويبـــرز  دينـــار 

و”ألياخنـــدرو”. ويقـــام الشـــوط الرابـــع 
علـــى كأس مجلس التنمية االقتصادية 
لجياد سباق التوازن “مستورد” مسافة 
1600 متـــر والجائزة 4000 دينار حيث 
الحصـــان  المرشـــحين  أبـــرز  ســـيكون 
“دزرت ليون” و”غوماتي” و”ستار بوي”. 
الخامـــس علـــى كأس  الشـــوط  ويقـــام 
شـــركة بتلكـــو للفئـــة الثانيـــة مـــن جياد 
الدرجـــة األولـــى “نتاج محلي” مســـافة 
2200 متر والجائزة 5000 دينار ويبرز 
الحصـــان “الطـــارق” وينافســـه الحصان 

“نيوز بريكر”.
علـــى كأس  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
شـــركة بابكـــو للفئـــة الثانيـــة مـــن جياد 
مســـافة  “المســـتورد”  األولـــى  الدرجـــة 
1000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 7000 
و”ســـموم”،  زون”  “بفـــر  ويبـــرز  دينـــار 

و”كونشك” و”دون أرمادو”. 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الشيخ عبدالله بن عيسى سمو الشيخ خالد بن حمد 

ــد ــ ــن راشـ ــ ــاط بـــــــــدوري عـــيـــســـى بـ ــ ــق ــ ــن ــ ــف ال ــ ــزي ــ ــي الـــبـــســـيـــتـــيـــن لـــمـــنـــع ن ــ ــاق ــ ــة ي ــمـ ــجـ ــنـ الـ

محترف األهلي فيرناندو

موقف الفرق حتى الجولة األولى

دوري الصاالت
اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

فتح باب التسجيل ألفراد الصفوف األمامية وعوائلهم
أشــاد الرئيــس التنفيــذي لحلبة البحرين الدولية الشــيخ ســلمان بن عيســى 
آل خليفــة بتوجيــه ولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة لتخصيــص عــدد محــدد مــن مقاعــد المدّرجات 
لعوائــل العامليــن فــي الصفــوف األماميــة مــن الكــوادر الصحيــة والجهات 
المســاندة األخــرى لحضور ســباق جائــزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 
الكبــرى، وذلــك عرفانــًا  الصخيــر  للفورمــوال وان وســباق جائــزة رولكــس 
لمســاهماتهم والتزامهــم الكبيــر ضمــن الجهــود الوطنيــة المبذولــة للتصــدي 

لجائحة كورونا.

لحلبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعلـــن 
بـــاب  فتـــح  عـــن  الدوليـــة  البحريـــن 
التســـجيل ألفراد الصفـــوف األمامية 
جائـــزة  ســـباق  لحضـــور  وعوائلهـــم 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمـــوال 1، الـــذي ســـيقام فـــي 29 

جائـــزة  وســـباق  الجـــاري،  نوفمبـــر 
رولكس الصخير الكبرى الذي سيقام 
في 6 ديسمبر المقبل، تقديرا وعرفانا 
التـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة  للجهـــود 
تبذلهـــا الكـــوادر الصحيـــة والجهـــات 
المســـاندة مـــن كافـــة أعضـــاء فريـــق 

البحريـــن للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
بما يحفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين.
وأوضـــح أن حلبـــة البحريـــن الدولية 
للســـيارات حريصة كل الحرص على 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كل  تطبيـــق 
وااللتـــزام  الصحيـــة  الوقائيـــة 
صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  باالشـــتراطات 

أنـــه  إلـــى  يشـــار  الجميـــع.  وســـالمة 
علـــى الراغبيـــن مـــن أفـــراد الصفوف 
األماميـــة وعوائلهـــم لحضـــور ســـباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
وســـباق  وان  للفورمـــوال  الخليـــج 

الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس  جائـــزة 
الوطنيـــة  المنصـــة  عبـــر  التســـجيل 
 للتطـــوع مـــن خـــالل الرابـــط التالـــي
www.volunteer.gov.bh/front-  

liners.html، علـــى أال يتجـــاوز عـــدد 
أشـــخاص،   4 عـــن  األســـرة  أفـــراد 
واألولويـــة للمســـجلين مســـبقا وفـــق 

الشروط والضوابط الالزمة لذلك.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

حضور سباقي 
جائزتي طيران 

الخليج ورولكس 
الصخير الكبرى



اليوم “ديربي” كرة اليد البحرينية
تختتم اليوم )الجمعة( منافسات الجولة الثانية من الدور السداسي لدوري 
أنديــة الدرجــة األولى لكرة اليد، عبر مواجهــة الغريمين التقليديين فريقّي 
األهلي والنجمة وذلك في تمام الساعة 6.30 مساًء على صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.

لقـــاء اليـــوم هـــو “ديربـــي كـــرة اليـــد 
البحرينية”، ودون شـــك لقاء مرتقب 
بـــكل مـــا للكلمـــة مـــن معنـــى في ظل 
المعطيات والحســـابات التي تســـبق 
هـــذه المواجهـــة، إذ مـــن المؤمـــل أن 
تكون وجبة دســـمة بأرضية الميدان، 
تعوض مـــن خاللها غيـــاب الجماهير 
عن المدرجات في ســـابقة لم نعتدها 

أبًدا.

حسابات “الديربي”

يدخـــل األهلـــي مبـــاراة اليـــوم وفـــي 
جعبتـــه نقطـــة واحـــدة من خســـارته 
أمـــام  األولـــى  بالجولـــة  المفاجئـــة 
الشـــباب، فيما النجمة يمتلك 3 نقاط 
إثـــر تغلبه المهم علـــى “حامل اللقب” 

فريـــق باربار، ما يعنـــي أن لقاء اليوم 
يعتبر مفتـــرق طـــرق للطرفين عطًفا 

على النتيجة التي ستؤول إليها.
“الجديـــد  مدربـــه  بقيـــادة  األصفـــر 
القديـــم” عادل الســـباع، يـــدرك تماًما 
أن مباراة اليوم قد تغير مســـاره في 
البطولـــة، إما الفوز والعـــودة للطريق 
اللقـــب  علـــى  للمنافســـة  الصحيـــح 
أو تلقـــي الخســـارة الثانيـــة وفقـــدان 
فرصـــة ذلـــك، وفـــي المقابـــل األزرق 

بقيادة مدربه “ابن النادي” ســـيد علي 
الفالحي، يعلم جيـــًدا أن الفوز يعني 
له مواصلة المشوار باالنتصار الثاني 
واالقتراب شـــيًئا فشـــيئا مـــن القبض 
علـــى اللقـــب، والخســـارة أن حدثـــت 
قـــد تعيـــده لنقطـــة الصفـــر والدخول 
فـــي حســـابات أخـــرى مـــع منافســـيه 

المباشرين.
مقومـــات  كل  يمتلـــكان  الفريقـــان 
وتحقيـــق  القـــوي  الفنـــي  الظهـــور 

الفوز شـــرط أن يكـــون الالعبون في 
بـــكل  الســـباع  المعهـــود.  مســـتواهما 
تأكيـــد يعـــول علـــى عناصـــره الخبرة 
أمثـــال حســـين فخـــر، صـــادق علـــي، 
محمـــد ميـــرزا، علي حســـين، حســـن 
الســـماهيجي، ولديـــه أســـماء جيـــدة 
بقدرتهـــا  البـــدالء  دكـــة  فـــي  للغايـــة 
المقابـــل  وفـــي  اإلضافـــة،  تحقيـــق 

الفالحـــي، دون شـــك ســـيعتمد علـــى 
عناصـــره البـــارزة فـــي صفوفـــه مثل 
عيـــد، حســـن شـــهاب، محمـــد  علـــي 
بشـــام،  بـــالل  ســـعد،  مهـــدي  ميـــرزا، 
والحـــارس محمـــد  كميـــل محفـــوظ 
عبدالحسين، باإلضافة ألسماء أخرى 
موجـــودة بالخارج يمكن االســـتعانة 

بها بحسب المجريات.

حقـــق فريقا االتحاد والمنامة نتيجتا االنتصار 
فـــي افتتـــاح بطولـــة كأس االتحـــاد البحريني 

لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/ 2020.
ففي المبـــاراة األولى، كســـب االتحاد مواجهة 
األهلـــي بنتيجـــة )86/ 107( وبواقـــع األشـــواط 
 28 /21 األهلـــي،   25 /23 االتحـــاد،   21 /18(
االتحاد، 22/ 35 االتحاد(. وبذلك أصبح رصيد 
االتحـــاد نقطتين واالهلي نقطة واحدة.  وفي 
المبـــاراة الثانية، عبـــّر المنامة بوابة ســـماهيج 
دون معانـــاة محقًقـــا الفـــوز بنتيجـــة )75/ 81( 
وبواقـــع األشـــواط )20/ 20، 16/ 18 ســـماهيج، 
20/ 26 المنامـــة، 17/ 19 المنامة(، وبذلك حصد 
األبيض أول نقطتين فيما ســـماهيج بخسارته 

هذه أصبح رصيده نقطة واحدة. 

اليوم مباراتين

تســـتكمل منافســـات الجولـــة الثانيـــة بإقامـــة 

مباراتيـــن اليوم )الجمعة(، ويلتقي في المباراة 
األولى فريق ســـترة مع مدينة عيسى لحساب 
المجموعـــة الثانية عند الســـاعة 5.30 مســـاًء، 

فيما يواجه مدينة عيســـى نظيـــره النويدرات 
لحســـاب المجموعـــة الثانية في تمام الســـاعة 

.7.45

لقاء المنامة وسماهيجلقاء األهلي واالتحاد

اليــوم.. ســترة يلتقــي النجمــة ومدينة عيســى مــع النويدرات
االتحاد والمنامة ينتصران بكأس االتحاد

تتصدر الالعبة البحرينية حصة العيســـى المحترفة 
في صفوف نادي ســـلوي الصباح الرياضي هدافات 
الـــدوري الكويتي لكرة القدم داخل الصاالت برصيد 

4 أهداف.
وأظهـــرت العيســـى إمكانـــات متميـــزة مـــع النـــادي 
الكويتي في مســـيرتها اإلحترافية لتخطف صدارة 
الهدافات وتقدم مستوى متميزا خلف كل من العبة 
القادســـية ريـــم العازمـــي )3 اهـــداف(، والعبـــة نادي 
الكويت فجر أحمد ) 3 اهداف(، والعبة نادي سلوى 
الصبـــاح الرياضـــي عبير الرفاعي )هدفيـــن(، والعبة 

نادي الفتاة نسيمة عبيدي )هدفين(.
ويحتـــل فريـــق ســـلوى الصبـــاح الـــذي تلعـــب فـــي 
صفوفه البحرينية حصة العيسى المركز الثالث في 
الترتيـــب العام بــــ 3 نقاط من مواجهتين بالتســـاوي 
مع نادي الفتـــاة والنادي العربي اللذين لعبا مواجهة 

واحدة فقط.
وفـــي تصريـــح لهـــا لحســـاب اإلنســـتغرام الخـــاص 

ســـعيدة  بأنهـــا  العيســـى  حصـــة  قالـــت  بالـــدوري  
بالمشـــاركة للموسم الثاني على التوالي في الدوري 
مع نادي ســـلوى الرياضي، مؤكدة اســـتعداد فريقها 
بصـــورة أفضـــل وأكثـــر جاهزيـــة متطلعـــة لتحقيـــق 
نتيجة ايجابية، معربة عن سعادتها الكبيرة بتصدر 
قائمـــة الهدافين وتمنت بأن تكون دائما عند حســـن 

ظن ناديها وزميالتها الالعبات.

الالعبة حصة العيسى

تلعــب محترفة مع نادي ســلوى الصبــاح الرياضي
حصة العيسى في قائمة هدافي الدوري الكويتي

األهلي لتصحيح المسار والنجمة لمواصلة 
المشوار

Sports@albiladpress.com
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االتفاق باقتدار أسقط باربار المنهار

بفـــارق 10 أهـــداف... الشـــباب يكســب االتحــاد

تألــق الحــارس علــي خميــس وفيصــل والشــاب محمــد حميد

ــة عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ ــي الـ ــ ــي يــــعــــزز حـــظـــوظـــه فـ ــ ــارونـ ــ ــمـ ــ الـ

واصــل فريــق االتفــاق عروضه القويــة فــي دوري أندية الدرجــة األولى لكرة 
اليــد، وتمكــن مــن إنــزال الهزيمــة بنظيــره باربــار )20/25( فــي المبــاراة التــي 

جمعتهما أمس لحساب الجولة الثانية من الدورة السداسية.

بتقـــدم  انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
االتفـــاق )10/12(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد 
االتفـــاق )6 نقـــاط(، معـــزًزا حظوظـــه فـــي 
المنافســـة على لقـــب الدوري، فيمـــا باربار 
بخســـارته هذه وهي الثانيـــة على التوالي 
)نقطتيـــن(، وفقـــد فرصـــة  صـــار رصيـــده 
الحفـــاظ على اللقب الذي دائم في خزائنه 

لموسمين متتاليين.

االتفاق يتقدم

خطـــف فريق االتفـــاق األفضلية بالشـــوط 
قدمـــه  الـــذي  األداء  علـــى  عطًفـــا  األول 

والنتيجـــة التـــي خـــرج بها بفـــارق هدفين 
االتفـــاق  العبـــي  أداء  اتســـم   .)10/12(
بالجديـــة والتركيـــز العالـــي فـــي الجانـــب 
الدفاعـــي الـــذي مكنـــه مـــن حـــد خطـــورة 
خصمـــه بصـــورة كبيـــرة، كما كان حارســـه 
علي خميس في قمة التألق بتصديه كرات 
كثيـــرة، وفـــي الهجوم لعب أكبـــر المرزوق 
لزمالئـــه  الكـــرات  بصناعـــة  كبيـــًرا  دوًرا 
والتســـجيل أيًضـــا وبجانبـــه فيصل محمد 
بانطالقاتـــه  باختراقتـــه وحســـين صالـــح 
بتصويباتـــه  حميـــد  ومحمـــد  الســـريعة 
القاتلـــة. فـــي المقابـــل باربار، وضـــح عليه 

االهتـــزاز واالنهيـــار الفنـــي بدرجـــة كبيـــرة 
فـــي الجانبيـــن الدفاعـــي والهجومي، فيما 
يذكر له صحوة حارسه عيسى خلف. فلم 
تكـــن خطوطـــه الدفاعيـــة جيـــدة، وقد تم 
اختراقهـــا كثيًرا من العمـــق، وفي الهجوم 
لـــم تكن هناك حلوال فنية واضحة، ولعبت 
االجتهـــادات الفرديـــة دوًرا في التســـجيل 
ومحمـــود  المقابـــي  محمـــد  فيهـــا  وبـــرز 

عبدالقادر )فاست( والشاب قاسم جعفر.

االتفاق يفوز

وفـــي الشـــوط الثانـــي، شـــهدت مجرياتـــه 
الكثيـــر من التقلبات فـــي األداء والنتيجة، 
إال أن االتفـــاق تمكـــن من تحقيق االنتصار 
نظيـــر اإلرادة التي تحلى بها لتحقيق ذلك 
رغـــم النقـــص الذي طاله بطـــرد قائده أكبر 
المرزوق منذ نهاية الشوط األول. االتفاق 

سار على نفس منوال الشوط األول القوة 
الدفاعية والهجوم المنظم وتمكن من أخذ 
فارق األهداف لصالحـــه عبر محمد حميد 
وفيصـــل محمـــد ومجيـــد حميد وحســـين 
جعفـــر وخلفهم الحـــارس علي خميس، إال 
أن باربار تمكن بشكل تدريجي من تحقيق 
العـــودة عبـــر أهـــداف الشـــاب علـــي أحمد 
عبدالقـــادر.  ومحمـــود  جعفـــر  واألخويـــن 
دخـــل الفريقـــان الدقائق العشـــرة األخيرة 
والتعـــادل ســـيد الموقـــف، إال أن االتفـــاق 
ســـرعان ما أخذ أفضلية التقـــدم بالنتيجة 
التـــي انتهت عليها عبـــر تألق محمد حميد 
الـــذي برز بصـــورة كبيـــرة وبجانبه فيصل 
محمـــد، فيما باربار وقـــع في فخ األخطاء 
الشخصية والجماعية وغياب التركيز في 
التســـجيل باإلضافـــة لضعف الدفـــاع لديه 

ليخرج خاسًرا.

كسب فريق الشباب مواجهة نظيره االتحاد بنتيجة )23/32( في المباراة التي 
جمعتهمــا مســاء الخميس لحســاب الجولــة الثانية من الدور السداســي لدوري 

أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

وانتهى الشـــوط األول بتقدم الشـــباب 
بفـــارق 7 أهداف )7/14(، وبذلك أصبح 
رصيـــده )6 نقـــاط( معـــزز موقفـــه فـــي 
الترتيب والمنافسة على لقب الدوري، 
فيمـــا االتحـــاد بخســـارته الثانيـــة صار 

رصيده )نقطتين(.

مجريات المباراة

لـــم تجد كتيبة المدرب محمد المراغي 
أيـــة صعوبة فـــي تحقيـــق الفـــوز نظًرا 
قدمـــه  الـــذي  العـــاٍل  العـــاٍل  للمســـتوى 
العبيـــه علـــى مـــدار 60 دقيقـــة كاملة، 

مقابـــل أداء متفـــاوت لالعبـــي االتحاد 
بقيادة مدربه عبدالرحمن محمد. 

نفســـه  فـــرض  مـــن  تمكـــن  المارونـــي 
وســـيطرته علـــى مجريـــات الشـــوطين 
وتســـييّرهما لصالحـــه بفضل حراســـته 
ودفاعـــه  عقيـــل  قاســـم  فـــي  القويـــة 
وأيًضـــا  مهمتـــه  أجـــاد  الـــذي  المحكـــم 
فيمـــا  األماميـــة،  للخطـــوط  لتغطيتـــه 
الهجـــوم لعـــب دوًرا مميـــًزا بالتصويب 
البعيد واالختراقات و”الفاســـت بريك” 
بقيادة المتألق مجتبى الزيمور وأحمد 
وأحمـــد  الســـالطنة  وعبـــدهللا  حمـــزة 

جالل وجاســـم علي باإلضافة لالعبين 
الذيـــن اســـتعان بهم في نهاية الشـــوط 
الثانـــي كمحمـــد جعفر وحســـين رضي 

لينهي المباراة لصالحه.

االتحاد قد ُيحســـب له التحســـن الفني 
من خالل الشـــوط الثانـــي إذا ما ذكرنا 
أن الشـــوط األول لـــم يقـــدم ما يشـــفع 
لـــه على كافـــة األصعدة. ففي الشـــوط 

الثانـــي ورغم خســـارته وتخلفه بفارق 
من األهداف إال أنه أظهر مســـاعيه في 
فعل شيء بأرضية الميدان، وكان ذلك 
تحديـــًدا فـــي الجانب الهجومـــي الذي 

اســـتطاع أن يسجل األهداف بمختلف 
وبـــرز  والجماعيـــة  الفرديـــة  الطـــرق 
منـــه عبدهللا علـــي ومحمد علـــي، فيما 

الجوانب الدفاعية لم تكن حاضرة.

لقاء االتفاق وباربار

من لقاء الشباب واالتحاد



شاركت الممثلة األردنية دانا حمدان المتابعين عبر صفحتها 
الخاصــة على أحــد مواقــع التواصل مقطــع فيديو طريف 
لهــا، ظهرت فيه وهــي ترتدي حجاًبا باللون األســود، وتضع 
ا بين المتابعين،  مكياجًا الفًتا. وأثار هذا الفيديو جداًل واســعً

إذ انتقدوا اســتغاللها للحجاب من أجل الترفيه فقط، ال من 
أجل ارتدائه بشــكل دائم. ُيذكر أن أحــدث أعمال دانا حمدان كان 

مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، الذي ينتمي الى نوعية األعمال الدرامية المطولة، 
وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى “زينات”.

انضــم الفنــان األردنــي منذر رياحنة لمسلســل “موســى” 
للنجــم محمد رمضــان والمقّرر عرضه في موســم دراما 
رمضــان المقبــل، حيث يواجــه بطل العمــل ويدخل في 
صراعــات معه خالل األحــداث، كما اقتــرب مؤلف العمل 

ناصر عبــد الرحمن من كتابــة الحلقات األخيرة، ويســتعد 
فريق العمل النطالق التصوير.  وتم التعاقد بشكل رسمي مع 

كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجاٍر التعاقد مع باقي 
النجوم، استعداًدا النطالق التصوير في العديد من األماكن في القاهرة.

أكــد النجم محمد هنيدى أنه بصــدد التحضير لفيلم جديد 
ا حيث  من إنتــاج وليد صبري، ويتكّتم علــى تفاصيله حاليًّ
ــا مــع صّناعه للوقــوف على  يعقــد جلســات عمــل يوميًّ
الخطوط العريضــة للفيلم، قبل انطالق تصويره، واختيار 

مخرج للعمل لترشــيح األبطــال الذين يقفــون أمامه في 
أحــداث الفيلم.  ومن ناحية أخرى، ينتظر هنيدى عرض فيلمه 

ا  الجديد “النمس واإلنس”، حيث يواصل المخرج شــريف عرفة في مونتاجه حاليًّ
استعداًدا للعرض، وحتى اآلن لم يستقر صناع الفيلم على الموعد.

جديد هنيديانضمام منذرحجاب دانا
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قررت الشـــركة المنتجة لمسلســـل 
 The Umbrella اإلثـــارة والخيـــال
لموســـم  تجديـــده   ،Academy
ثالـــث، بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي 
حققـــه العمل الدرامي فـــي الفترة 
مشـــاهدات  وتحقيقـــه  األخيـــرة، 
ضخمة، على أن يبدأ التصوير في 

فبراير المقبل بمدينة تورنتو.
وســـيعود طاقـــم العمـــل الدرامـــي 
أدوارهـــم  لتجســـيد  بالكامـــل 
الســـابقة، وهـــم: إيليـــن بيـــغ، تـــوم 
هوبـــر، ديفيـــد كاســـتانيدا، إيمـــي 

أيـــدان  شـــيهان،  روبـــرت  رافـــر، 
ميـــن،  إتـــش  جوســـتين  جالجـــر، 
ريتـــو آريـــا، وكولـــم فيـــور، إضافة 
إلى عودة المنتج التنفيذي ستيف 

بالكمان.
وكان الموسم الثاني من مسلسل 
The Umbrella Academy طرح 
ــدة في  ــ دفـــعـــة واحــ ــقــات  10 حــل
عــلــى منصة  الــمــاضــي  يــولــيــو   31
تقييم  عــلــى  وحــصــل  نتفليكس، 
تجاوز 90 في المئة من 73 ناقدا، 
ويقتبس  مــشــاهــدا،  و762 
أحــــــداثــــــه مـــــن روايــــــــات 
 Dark Horse Comics

المصورة.

The Umbrella Academy بموسم ثالث جديد

قالت يونيفرسال بيكتشرز التابعة 
لكومكاست كورب إنها أجلت عرض 
فيلم “جوراسيك وورلد: دومينيون” 
إلى يونيو 2022، ليكون أحدث فيلم 

يتأجل في غمرة جائحة فيروس 
كورونا. وغيرت استديوهات 

هوليوود مواعيد عرض األفالم، 
فيما تكافح صناعة السينما للتعافي 
من أثر إغالق دور العرض في العالم 

في مارس الماضي.

اســتطالع عن البحرين في أول عدد من مجلــة العربي 1958

“سوق المنامة” نافست متاجر مدينة البندقية اإليطالية في الخمسنيات

لقـــد لعبـــت المجلـــة الشـــهيرة “العربي” 
الكويتية دورا كبيرا في خدمة الثقافة 
العربيـــة على مدى ســـنوات طويلة، إذ 
شـــكلت قاعـــدة بموضوعاتها المختلفة 
لنشـــر الثقافة العربيـــة والفنون وغذت 
الموضوعـــات  بجمـــال  العربـــي  الفكـــر 
وتنوع الشـــكل والمحتوي، وفي العدد 
األول مـــن المجلـــة الصادر فـــي أكتوبر 
عـــن  اســـتطالعا  أجـــرت   1958 العـــام 
البحرين غطى مختلف جوانب الحياة 
في ذلـــك الزمن وفيما يلي نســـتعرض 

أبرز ما جاء في االستطالع:
هـــذه الجزيـــرة تجمـــع أربـــع حضـــارات 
قديمـــة. إنهـــا جزيرة صغيـــرة من جزر 
تزيـــد  ال  مســـاحتها  العربـــي،  الخليـــج 
عـــن 400 ميـــل مربـــع، واليوم شـــرعت 
العروبـــة  ركـــب  فـــي  الســـير  البحريـــن 
الزاحـــف وتقـــوم بدورهـــا وتصبح درة 

في تاج العروبة.

“مجلس الحاكم”
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم 
البحريـــن يتصـــدر أحـــد المجالس التي 
يعقدها يوميا ويحضرها رجال الحكم 
وأعيـــان البـــالد، ومـــن شـــاء مـــن عامة 
الشـــعب، وتقدم فيهـــا القهوة والطيب، 
فاذا بدأ البخور كان ذلك إيذانا بانتهاء 

الجلسة.

 “ جولة في المنامة”
المنامـــة  العاصمـــة  عـــدد ســـكان  يبلـــغ 
53000 نســـمة تقريبـــا وتليها مباشـــرة 
المحـــرق وبهـــا مـــا يقـــرب مـــن خمســـة 
المنامـــة  وشـــوارع  ألفـــا،  وثالثيـــن 
مرصوفـــة رصفـــا جيـــدا. أمـــا المنـــازل، 
فبعضهـــا قديـــم وبعضهـــا مبنـــى علـــى 
الحديثـــة  والمنـــازل  طـــراز،  أحـــدث 
عبـــرة عن عمارات وفيـــالت، ولكل فلة 

حديقة صغيرة.

“قطعة من أوروبا”
تســـير  وأنـــت  الدهشـــة  وســـتتملكك 
فـــي شـــوارع المدينـــة، حيـــث تنافـــس 
البندقيـــة  مدينـــة  متاجـــر  متاجرهـــا 

اإليطاليـــة، حيث فيه آخر مـــا ابتكرت 
المصانـــع مـــن الكماليـــات، فضـــال عـــن 
تلفزيـــون،  أجهـــزة  فيـــه  الضروريـــات، 
وماكينـــات تصوير، وســـينما، وعطور، 
وتماثيـــل وأحذية وثالجات وســـاعات 
وحقائـــب وكل مـــا يخطـــر لـــك ببـــال. 
وجميـــع هـــذه البضائـــع تـــرد رأســـا إلى 
البحريـــن مـــن الشـــرق والغـــرب علـــى 
الســـواء من أمريكا وأوروبا، وانجلترا، 

ثم من الهند والصين.

صيد السمك”
وهو من أهم الموارد التي يعتمد عليها 
األهالـــي في حياتهـــم اليومية وتخرج 

الســـفن بالليل لتعود مـــع الفجر محملة 
بمئات األسماك.

“التلفزيون”
وزعـــت شـــركة نفـــط البحريـــن أجهزة 
للتلفزيـــون مجانـــا على األنديـــة، ولكن 
العجيب أن أحدا ال يفتحها، فبرامجها 
أمريكية للدعايـــة موجهه من الظهران 

بالسعودية.

“صناعات يدوية”
من أكثر الصناعات تداوال في البحرين 
صناعة المســـامير من الحديد الخردة، 
وصناعـــة الســـفن التـــي تباع لمســـقط، 

وصناعـــة الفخـــار وهـــي مزدهـــرة فـــي 
مدينـــة “عالـــي”، وتؤخـــذ الرمـــال مـــن 
التـــالل القديمـــة المحيطـــة بالمدينـــة، 
وكلهـــا صناعات يدوية لـــم يطرأ عليها 

تغيير منذ مئات السنين.

“سوق األربعاء”

ظل كما شاهده ابن بطوطة والسندباد 
منـــذ مئات الســـنين، لم يطـــرأ عليه أي 
تغييـــر ســـوى “النايلـــون والبالســـتيك” 

والشمسية طبعا.

“كل شيء عند البقال”

اللـــب،  مـــع  الالكـــي ســـترايك  ســـجاير 
منتجات نســـتله مع زيت هندي لدهان 

الشعر.

“الزيتون والببغاء”

إن أرض البحريـــن من أصلح األراضي 
لزرع الفاكهة. أمـــا الببغاء، فيباع هناك 
أســـماء  طريـــف  ومـــن  متكلـــم.  وهـــو 
“الزيتـــون”،  البحريـــن  فـــي  الفاكهـــة 
ويقصـــد بـــه ثمـــر الجوافة، وقـــد أمكن 
زراعـــة المانجو والموز ومختلف أنواع 
الفاكهـــة األخرى في المركـــز التجريبي 

للزراعة هناك.

“سترة والنبيه صالح”

هنـــاك جزيرة ســـترة، حيـــث تقع ميناء 
البترول، ثم جزيرة النبيه صالح شمال 
ســـترة، وهي غنية بالنخيل الذي يعتبر 
مـــن الثـــروات الزراعية األساســـية في 
البحرين، وجزيرة “أم النعســـان”، وهي 

صحراوية مألى بالغزالن واألرانب.

“الدوبي” 

الدوبـــي كلمـــة هنديـــة تعنـــي الغســـال، 
ويوجـــد عـــدد كبير مـــن الغســـالين في 
البحرين يغســـلون مالبـــس مواطنيهم 
وقبل نزولهم إلى الماء يضعون مرهما 
كبريتيـــا لحماية أرجلهم من “حســـون” 

السمك الصغير الذي يأكل بشرتهم.

صيد السمك

غالف العدد

الزيتون والببغاء

التلفزيون

مجلس الحاكم

تحاول اليوم فهم بعض النقاط الغامضة. 

كن حذرا. ربما تشك في معتقداتك وأفكارك.

خالفاتك قد تسبب لك االرتباك والتراجع. 

لديك عدد من األفكار التي تستطيع توظيفها.

تحاول التعبير عما بداخلك من خالل نشاط.

يجب أن تبحث عن المعلومات الالزمة إلنجاز مشاريعك.

ال تسمح للفشل أن يجعلك تشك في قدرتك على النجاح.

ستستمتع جدا بالمشاركة في األنشطة الرياضية. 

مارس الرياضة حتى تتخلص من الضغط.

الظروف التي كانت تعيقك قد تم التغلب عليها نهائيا.

المظهر الالئق يكسبك احترام النفس واحترام اآلخرين.

قدرتك على فهم من حولك تزداد اليوم شيئا فشيئا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1710
الدولـــة العثمانيـــة تعلن الحرب 
الروســـية  اإلمبراطوريـــة  علـــى 
وتتمكـــن الدولـــة العثمانيـــة من 
االنتصار في هـــذه الحرب فيما 

عرف بحملة نهر بروت.

 1815
توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.

 1832
تنصيب األمير عبد القادر ابن محيي الدين سلطاًنا على الجزائر. 

1945
بداية محكمة نورنبيرغ ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

 1980
بدء محاكمة عصابة األربعة في بكين من بينهم زوجة الرئيس ماو تسي تونغ.

 2001
الرئيس األمريكي جورج بوش يطلق اسم روبرت كينيدي على مبنى وزارة العدل.

أسامة الماجد

أحالم تهدي السلطنة “هذه عمان”
الخليجية ــة  ــي ــن األغ نــجــوم  مـــن  نــخــبــة  تــجــمــع 

اإلماراتيـــة  الفنانـــة  تشـــارك 
عمـــان  ســـلطنة  أهـــل  أحـــالم 
باليـــوم  باالحتفـــاء  فرحتهـــم 
الوطنـــي للســـلطنة، وذلـــك بــــ 
فهـــد  الفنـــان  رفقـــة  “ســـنغل” 
البلوشي، ليقدما مًعا قصيدة 
صـــاغ  التـــي  عمـــان”،  “هـــذي 
أبياتهـــا الشـــاعر العراقي عمر 
عّنـــاز، ليتغنـــوا جميًعـــا بمجد 
السلطنة التي تحتفل بيومها 

الوطني الـ 50.
هديـــة  األغنيـــة  وجـــاءت 
مقدمة من الشعب اإلماراتي 
إلى شـــقيقه العماني، وحملت 
األغنيـــة توقيـــع الملحـــن فهد 

الناصر الذي استطاع صياغة 
جمـــل مميـــزة. وتجتمع نخبة 
من نجـــوم األغنية الخليجية 
فـــي أوبريـــت “هـــذه ُعمـــان”، 
العـــرب  فنـــان  يجمـــع  الـــذي 
جانـــب  إلـــى  عبـــده  محمـــد 
الفنانين نبيل شعيل وحسين 
وفـــؤاد  وأحـــالم  الجســـمي 
عبدالواحـــد والفنـــان العماني 

طارق المرهون.
تكتـــف  لـــم  أحـــالم،  الفنانـــة 
عمـــان”  “هـــذي  أغنيـــة  ببـــث 
تويتـــر،  فـــي  حســـابها  علـــى 
وإنمـــا آثـــرت االحتفـــال بهذه 
المناســـبة علـــى طريقتهـــا، إذ 

الســـياق  هـــذا  فـــي  أطلقـــت 
مجموعـــة تغريـــدات، حملـــت 
فـــي أولهـــا التهنئـــة للســـلطنة 
قالـــت  إذ  الوطنـــي،  بيومهـــا 
عمـــان  وســـلطنة  عـــام  “كل 

تزهو بقائدها وســـلطانها، كل 
عام وســـلطنة ُعمـــان في أمن 
وأمـــان، وعـــز ورخاء في ظل 
طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان 

حفظه هللا”.

  أحالم

الخرجي: نعاني من عدم االستقرار بسبب الجائحة
بصـــدد قـــراءة العديـــد مـــن النصـــوص الختيـــار المناســـب

تـــرى الفنانـــة الكويتيـــة زهرة 
أزمـــات  هنـــاك  أن  الخرجـــي 
عدة تواجـــه صناعة الفن في 
العالم؛ بسبب جائحة كورونا.

عـــدم  “نعانـــي  وأضافـــت 
الجائحـــة،  بســـبب  اســـتقرار 
ليســـت حالـــة خاصـــة يمكـــن 
تشـــخيصها وعالجهـــا، وإنمـــا 
هو واقع نعيشه في كل مكان 
بالعالـــم، انعكـــس ذلـــك علـــى 
النصوص الدرامية واإلخراج 
زلنـــا  مـــا  ولكننـــا  والتمثيـــل، 

صامدين ونقاوم”. 
وكشـــفت الخرجـــي عـــن أنها 
مـــن  العديـــد  قـــراءة  بصـــدد 

النصـــوص الختيار المناســـب 
منهـــا لشـــهر رمضـــان المقبل، 
موضحـــة أن لدينـــا إشـــكالية 
الفتـــرة  طـــول  فـــي  تكمـــن 
يســـتغرقها  التـــي  الزمنيـــة 
مـــع  اتفاقـــه  إلتمـــام  المنتـــج 
أبطال المسلسل؛ بسبب أزمة 
فـــي عـــدد الفنانيـــن بمنتصف 
العمـــر، نعـــم لدينـــا أزمـــة فـــي 
بينمـــا  العمريـــة،  الفئـــة  تلـــك 
هناك وفرة في جيل الشباب، 
لذلك يســـتغرق المنتـــج وقتا 
طويـــال الختيار طاقـــم العمل 
واالســـتقرار علـــى تلـــك الفئة 

العمرية.

عـــن  الخرجـــي  كشـــفت  كمـــا 
المشـــاركة كضيفة شرف في 
بـــدر  للمخـــرج  فيلـــم شـــبابي 
البلوشي، من المتوقع عرضه 

قريًبـــا بمجرد إعادة فتح دور 
السينما بالتزامن مع المرحلة 
الخامســـة لعـــودة الحياة إلى 

طبيعتها.

  زهرة الخرجي
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نور الشيخ: أتمنى تقديم برنامج مع زوجي خالد الشاعر
اســـتطاعت الفنانـــة نور الشـــيخ أن تحقـــق نجاحا ملحوظـــا لها فـــي عالم الدراما 
وتحديدا بعد نجاح أعمالها األخيرة، فنور الشيخ جذبت األنظار في بداية عملها 
في مجال اإلعالم ثم بانتقالها إلى عالم الفن ومشـــاركتها في العديد من األعمال 

الدراميـــة التـــي مـــن خاللهـــا اســـتطاعت أن تطور أدواتهـــا التمثيلية 
وتمكنت من رسم  شخصيتها في 5 أعمال، فكان لها حضور قوي 

بها، ونالت إشـــادة واســـعة بســـبب التطور الملحوظ في أدائها 
مـــن عمـــل آلخر حتى جـــاءت تجربتهـــا األخيرة في مسلســـل 
“دفعة بيروت” لتظهر النجمة الشـــابة بإمكانات تمثيلية أكدت 
مـــن خاللها علـــى قدرتها على تقديم أصعب األدوار بسالســـة 

جعلتها تحظـــى بإعجاب الجمهور العربي الذي بات منتظرا 
بشكل دائم حلقات المسلسل الجديد على منصة “شاهد”، 
وعـــن ذلـــك قالت لمجلة هـــي في لقاء طويـــل بأنها تحب 
المشـــاركة في األعمال التي تتنـــاول حقبا زمنية مختلفة 
لكـــي تعيش فيها، فهناك حقبات زمنية نســـمع عن طبيعة 

تكوينها والعالقات األســـرية بها، والتعامالت فيها، لكن 
عنـــد تقديمهـــا في عمـــل درامي تكتشـــف الكثير من 
األشـــياء التي تميـــل إلى اإليجابي منهـــا والتي من 
بينها عـــدم وجـــود تكنولوجيـــا، فهـــذا يجعـــل الفنان 

يبتعـــد عـــن عالمنا، ويعيـــش فـــي عالـــم مختلـــف تمامـــا، 
وأعتقـــد أن هذه النوعية من األعمال تعيد أيضا المشـــاعر 
الحقيقيـــة وأفكارنـــا التـــي لم يكـــن يؤثر فيهـــا غير بعض 

األخبار في الجرائد، ورغم أن هذه الحقب الزمنية بها كذلك العديد من األشـــياء 
الســـلبية والمؤلمـــة مثـــل طريقة التعامل مـــع المـــرأة ومكانتها، لكنهـــا أيضا حياة 
مختلفة تماما عن األعمال التي قد نقدمها في وقتنا الحاضر. وعن السينما قالت 
نور: ”أتمنى أن أشارك في بطولة عمل سينمائي بالتأكيد، لكن حتى اآلن ال توجد 
الفرصة التي تسمح بذلك، فلم يقدم لي نص مميز يلفت االنتباه، وعلى أمل أن 
تكون هناك خطوة في ذلك؛ ألنني بالفعل أريد تقديم عمل سينمائي، لكن المهم 

أن يكون النص جيد، وكذلك وجود مخرج مميز“.
وعـــن ســـر ابتعادها عن اإلعـــالم، قالت ليس للدراما دخل فـــي ذلك: ”الدراما 
ليســـت ســـبب ابتعـــادي عـــن اإلعـــالم، لكن بعـــد الــــ9 أشـــهر الماضية من 
المجهـــود في تصوير مسلســـل )دفعة بيروت( أريـــد بالفعل العودة من 
جديـــد لإلعـــالم عن طريق برنامـــج أقدمه أنا وخالد الشـــاعر؛ ألنني 
معجبـــة كثيرا به كإعالمي، ثم كممثل وقبل كل شـــيء كشـــخص، 
فأريد أن أقدم برنامجا كل ســـنة مع المشـــاركة فـــي عمل درامي، 
وذلـــك مـــن أجل كســـر الروتيـــن، فالعمل في المجـــال اإلعالمي 
أمـــر مميـــز، وكنت في الماضي أقول عنـــه إنه ممل في بعض 
األحيـــان، لكنني اشـــتقت إليـــه ولتحضير األســـئلة، ومقابلة 
الضيـــوف ومبادلـــة الخبـــرات، وأتمنـــى أن أقـــدم برنامجـــا 

بالمشاركة مع زوجي خالد الشاعر.

ترجمة طارق البحار

تصدرت النجمة بيلي إيليش مخطط تدفق Spotify في الواليات  «
المتحدة األميركية، بأغنيتها األخيرة “Therefore I Am”. وحققت 
األغنية نجاحا مذهال في الساعات األولى من إطالقها، بما يتجاوز 

1.755 مليون بث Spotify في الواليات المتحدة فقط، وهو الخبر الذي 
تناقلته العديد من المواقع الفنية واإلخبارية حول العالم.
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توزيع جوائز People’s Choice Awards رغما عن “الكورونا”
ــرب ــل مطـ ــر أفضـ ــتين بيبـ ــدي وجاسـ ــم كوميـ ــل فيلـ The Kissing Booth 2 أفضـ

 People’s Choice بحضور أكبر األسماء في الترفيه، تم مؤخرا في الواليات المتحدة توزيع جوائز
Awards للعــام الجــاري 2020، والتــي قدمتــه نجمــة الغنــاء ديمــي لوفاتــو، وذلــك فــي ســانتا مونيكا 
بكاليفورنيا، وحضره حشد كبير من النجوم العالميين ونقلته العديد من الوكاالت اإلخبارية والفنية.

وفي هذه المســـابقة السنوية الكبيرة يتم تحديد 
الجوائـــز بناًء علـــى تصويت الجمهـــور  بتصويت 
إلكتروني وورقي، بث ألول مرة العام 1975 على 
شبكة ســـي بـــي اس واليزال يعـــرض عليها وعبر 

مواقعها اإللكترونية.
وهـــذا العـــام حقـــق النجـــم جاســـتين بيبـــر جائزة 
أفضل مطـــرب، وحققت النجمـــة المحبوبة اريانا 
غرانـــدي جائـــزة أفضـــل مغنيـــة للعام، كمـــا فازت 
 “THE SOCIAL CELEBRITY“ غرانـــدي بجائـــزة
أو شـــهيرة السوشـــال ميديـــا، وحققت مـــن كوريا 
فرقـــة BTS جائـــزة أفضل أغنية للعـــام، بأغنيتهم 
“Dynamite”، وهـــي الجائـــزة التـــي يدخـــل فـــي 
ترشـــيحاتها نجـــوم الفن، وهـــذا العام كانـــوا: دوا 
ليبا وجاســـتين بيبر وإريانا غرانـــدي وليدي غاغا 
وكاردي بـــي وميغـــان ذا ســـتاليون.، وكانت غاغا 
وجســـتين بيبر قد رشـــحا لســـبع جوائز، مما جعل 

منهما األعلى ترشيحا هذا العام.
وفـــاز بليك شـــيلتون بجائـــزة مغنـــي الكانتري أو 
“THE COUNTRY ARTIST”، فيمـــا فـــاز بجائزة 

أفضـــل نجم التينـــي Becky G. وكانت جائزة 
مـــن نصيـــب نجمـــة  نجـــم جديـــد  أفضـــل 

الراب الشـــهيرة دوغـــا كات. ونالت أغنية 
“WAP”، لكاردي بي وميغان ذا ستاليون، 
جائـــزة أفضـــل تعـــاون، في حيـــن فازت 
النجمـــة زندايا بجائزة النجمة األنيقة أو 

.”THE STYLE STAR“
ومن الرابحـــون في 2020 نجوم 

بـــارزون آخـــرون أمثـــال: ويـــل 
 Bad Boys for عـــن  ســـميث 
 Like تيفاني هاديش عن ،Life
a Boss، وكريـــس هيمســـورث 

Mu� ونـــال ،Extraction  عـــن
فيلـــم  أفضـــل  جائـــزة   lan
أكشـــن. وكانت جائزة أفضل 
برنامـــج تلفزيون واقع للعام 
 Keeping Up نصيـــب  مـــن 
 ،with the Kardashians

وفـــازت النجمـــة كلـــو كاردشـــيان بجائـــزة أفضل 
نجمة تلفزيون واقع، ونالت النجمة جينيفر لوبيز 
جائـــزة أيقونة العام 2020 وبعد تســـلمها الجائزة، 
قالت: “يا ربـــي العام 2020، لم يكن مزحة، أليس 
كذلـــك؟“ وتابعـــت: “أعني، قبـــل العـــام 2020، كنا 
مهووســـين بالفوز بهـــذه الجائزة، والترشـــح لهذه 
الجائـــزة، وعلقنـــا علـــى مـــن حقـــق أكبر عـــدد من 
األرقـــام القياســـية أو مـــن كان لديه أكبـــر افتتاح 
في شـــباك التذاكر أو األشياء المجنونة. كان هذا 
العـــام هـــو األفضل. أظهـــر لنا ما هو مهـــم، وما لم 
يكن كذلك، وبالنسبة لي، عزز ما هو األكثر أهمية، 

الناس“.
حضـــر الحفـــل العديـــد مـــن أشـــهر نجوم الشـــباب 
وإليـــن  ســـبروس،  كـــول  أمثـــال  والكبـــار 
بومبيو، وماندي مور، وغيرهم. وهذه 
باقـــي الفائزين هـــذا العـــام بالجوائز 

التي جاءت كالتالي:
The Kiss�  * أفضل فيلم كوميدي:

          ing Booth 2
Ham�  * أفضـــل فيلم دراما:

ilton
On�  * أفضل فيلم عائلي:

 ward
لفيلـــم  ممثـــل  أفضـــل   *
Lin�Manuel Mi�  دراما:

     randa
* أفضـــل ممثـــل لفيلم 
  Joey King :كوميدي

عمـــل  أفضـــل   *
 Grey’s :تلفزيونـــي

Anatomy
            Riverdale :أفضل عمل تلفزيوني دراما *
 Never Have :أفضـــل عمل تلفزيونـــي كوميدي *

I Ever
   The Voice :أفضل عمل تلفزيوني مسابقاتي *

     Cole Sprouse :أفضل نجم تلفزيوني *
Ellen Pom�  * أفضـــل نجمة تلفزيونيـــة:

   peo
تلفزيونـــي  نجـــم  أفضـــل   *

     Mandy Moore  :درامي
* أفضـــل نجـــم تلفزيونـــي 
Sofia Vergara :كوميدي

* أفضـــل عمـــل تلفزيونـــي 
The Ellen DeGe�  حـــواري:

neres Show
حـــواري  تلفزيونـــي  عمـــل  أفضـــل   *
 The Tonight Show Starring:ليلـــي

 Jimmy Fallon
 Gigi :2020 المتســـابق المنافس في العـــام

Goode
* أفضـــل نجمـــة تلفزيونـــي واقعـــي: 

      Khloe Kardashian
* برنامـــج جدير بالثنـــاء لعام 

Outer Banks:2020
تلفزيونـــي  عمـــل  أفضـــل   *

Wynnona Earp :خيالي
Tyler Perry :بطل هذا العام

العـــام:  هـــذا  األزيـــاء  أيقونـــة 
Tracee Ellis Ross
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عودة “توم وجيري” في فيلم سينمائي كبير
جاهزا   Tom and Jerry فيلم  أصبح 
لــلــعــرض فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــمــقــبــل، 
وطـــرحـــت الــشــركــة الــمــنــتــجــة لـــه أول 
محبو  ينتظره  ــذي  والـ للعمل،  بــرومــو 

سلسلة توم وجيري حول العالم.
المنتجة  بـــرازر”  “وارنـــر  وبـــدأت شركة 
العد  الــجــديــد،  وجـــيـــري”  “تــــوم  لفيلم 
السينمات،  في  الفيلم  لطرح  التنازلي 
المنتظر  للفيلم  برومو  أول  وطرحت 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــى يــــوتــــيــــوب ومـ ــ ــل الـــــيـــــوم عــ
ــداوال كبيرا  ــذي القــى تـ الــتــواصــل، والـ
الــتــواصــل بسبب عــودة  عــلــى مــواقــع 
ــوم وجــيــري  مــغــامــرات ومـــطـــاردات تـ
بسبب  وكـــذلـــك   ،2021 فـــي  مـــجـــددا 
الشهير،  للمسلسل  الجديدة  المعالجة 
وتقديمها بشكل مختلف ومتطور من 
الشركة  وأعــلــنــت  الــبــصــريــة.  الــنــاحــيــة 
ــوم وجــيــري”  عــن بـــدء عـــرض فيلم “تـ
 ،2021 مـــارس   5 يــوم  السينمات  فــي 
والفيلم من إخراج تيم ستوري مخرج 

2005، وتأليف  Fantastic Four العام 
بطولة  ومــن  كوستيلو،  كيفين  تأليف 
كــلــوي غــرايــس مــوريــتــز ومــايــكــل بينا 
وكــولــن جــوســت وويــلــيــام حنا وجــون 
فــراي وغيرهم. وتــدور أحــداث الفيلم 
بالقط  أفـــراح  منظمة  استعانة  حــول 
ــوم”؛ مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى الــفــأر  ــ “تـ
“جيري”، وذلك في حفل الزفاف الذي 
ــادق نــيــويــورك،  ســيــقــام فــي أفــخــم فــن

الزفاف  حفالت  منظمة  تتورط  ولكن 
الفندق بعد أن يتسبب توم  وموظفي 
فــي فــوضــى عــارمــة بسبب مــطــاردتــه 
ــاردات إلــى  ــمــــطــ ــ لـــجـــيـــري، وتــنــتــقــل ال
البرومو جمهور  الفندق، وشوق  خارج 
توم  عــودة صــراع  بعد  إلــيــه،  السلسلة 
وعرضت  الشهير،  الكرتوني  وجــيــري 
والفأر”  “القط  بعنوان  البرومو  الشكرة 

المفضلين لدى الجميع”.

كشفت دراسة حديثة أن ذوبان أكبر 
قد  غرينلند  في  جليدية  أنهر  ثالثة 
األكثر  التوّقعات  مــن  أســرع  يكون 
شأنه  ومن  الصدد  هذا  في  تشاؤما 
بأكثر  البحار  يرفع مستوى مياه  أن 
من متر في العالم، واستند القّيمون 
على هــذه الــدراســة الــمــنــشــورة في 
صور  إلى  كوميونيكايشنز”  “نيتشر 
لتقدير  أخــــرى  ــيــانــات  وب تــاريــخــيــة 
كــّمــيــة الــجــلــيــد الــتــي ذابــــت خــالل 
الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي هــــذه األنــهــر 
إسبري  ياكوبشافن  وهــي  الــثــالثــة، 

وكانغرلوسواك وهيلهايم.
ورّجح هؤالء أن يكون ياكوبشافن 
 1500 مــــن  ــر  ــثــ أكــ ــر  ــسـ إســــبــــري خـ
 1880 بين  الجليد  مــن  طــّن  مليار 
مليار   1381 مــقــابــل  فــي  و2012، 
طّن  مليار  و31  لكانغرلوسواك  طّن 

لهيلهايم، وذلك بين 1900 و2012.

ذوبان أكبر 3 
أنهر جليدية في 

غرينلند
يوليو  شــهــر  جــانــيــرو  ريـــو دي  ــددت  حــ
2021 موعدا جديدا لكرنفالها الشهير إذا 
توافر عدد من الشروط، على ما أعلنت 
الحدث  هــذا  مة  منظِّ السامبا،  ــدارس  مـ
فبراير  في  أقامته  المقرر  من  كان  الذي 

2021 وأرجئ بسبب جائحة كورونا.
إالّ أن الموعد الجديد سيبقى رهَن توافر 
المستجّد  كـــورونـــا  لــفــيــروس  لــقــاحــات 
أيــام  بتخصيص  الــحــكــومــة  مــن  ــرار  وقــ

عــطــل عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي خــالل 
الجنوبي،  الشتاء  موسم  في  أي  يوليو، 
المستقّلة  الرابطة  أوضحت  ما  بحسب 
جانيرو  دي  ريــو  فــي  السامبا  لــمــدارس 

“لييسا” التي تتولى تنظيم الكرنفال.
وقال الناطق باسم الرابطة فيسينتشي 
داتولي لوكالة فرانس برس إن “مدارس 
في  الــكــرنــفــال  يــقــام  أن  قـــررت  السامبا 

يوليو في حال تواَفَر اللقاح.

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية عن استمرار تلقيها ترشيحات 
المتقدمين لنيل جائزة “سلطان بن علي 
السابعة  دورتها  في  الثقافية”  العويس 
أعلنت  كــمــا   ،)2021  –  2020( عــشــرة 
المؤسسة أن عدد المرشحين المتقدمين 
لنيل الجائزة في هذه الدورة بلغ 1816 
إذ  الجائزة،  مرشحا في مختلف حقول 
مــرشــحــا، وفي   317 الشعر  فــي  تــرشــح 
 466 والمسرحية  والرواية  القصة  باب 

والنقد  األدبية  الدراسات  مرشحا، وفي 
282 مــرشــحــا، وفـــي حــقــل الـــدراســـات 
مرشحا،   491 والمستقبلية  اإلنسانية 
وفـــي اإلنــجــاز الــثــقــافــي والــعــلــمــي 260 
مــرشــحــا، وســــوف تــغــلــق الــجــائــزة بــاب 

الترشح في 31 ديسمبر 2020.
وكـــانـــت مــؤســســة ســلــطــان بـــن علي 
العويس الثقافية قد أعلنت فتح باب 
يناير  مطلع   17 الـــ  لــلــدورة  الترشيح 

.2020

موعد جديد لكرنفال ريو دي جانيرو

العويس الثقافية تواصل استقبال الترشيحات

 American Idol عضوة لجنة التحكيم في برنامج
في دورته الجديدة الحسناء كيتي بيري بأحدث 

ظهور لها.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هونغ  إلى  وزيوريخ  باريس  انضّمت 
العالم  فــي  مــدن  ثــالث  كأغلى  كــونــغ 
بعدما  الــمــعــيــشــة،  تكلفة  حــيــث  مــن 
ــا في  ــاكـ تــراجــعــت ســنــغــافــورة وأوسـ
هذا الترتيب، بحسب بيانات نشرتها 
وأفاد  إيكونوميست”  “ذي  أسبوعية 
قيمة  على  الوباء  تأثير  بــأن  التقرير 
ــعــامــل األبـــــرز لــتــبــّدل  الــــــدوالر هـــو ال
ــّدة.  تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة فـــي بـــلـــدان عــ
شاركت  التي  دوت  أوباسانا  وقالت 
فــي إعـــداد هــذه الــدراســة إن “وبــاء 
كورونا أفقد الدوالر قيمته، في حين 
والشمالية  الغربية  أوروبا  أن عمالت 
على  انعكس  ما  قيمة،  زادت  وآسيا 
في  وجاء  والخدمات”.  السلع  أسعار 
التقرير أن “باريس وزيوريخ انضّمتا 
إلى هونغ كونغ في صدارة التصنيف 
والفرنك  اليورو  قيمة  ارتفاع  نتيجة 

السويسري مقابل الدوالر“.

أفــــــادت بـــوابـــة الـــجـــمـــال “هــــــــاوت.دي” 
ــأن الـــتـــخـــزيـــن الــصــحــيــح  ــ ــة بـ ــيـ ــانـ ــمـ األلـ
لمستحضرات التجميل يلعب دورا مهما 
وجــودتــهــا،  سالمتها  على  الــحــفــاظ  فــي 
تأثيرها  المستحضرات  تحقق  ثم  ومن 
وتحافظ  ناحية،  مــن  المرجو  الجمالي 
في الوقت نفسه على صحة البشرة من 
ناحية أخرى. وأوضحت البوابة المعنية 
بالجمال أن أفضل طريقة للحفاظ على 
العبوة  التجميل هي فتح  مستحضرات 
جيدا  وغلقها  مباشرة  االستعمال  قبل 
وبإحكام بعد كل استخدام، مشددة على 
أهمية تنظيف كل األدوات، التي تالمس 
أو  الفرشاة  التجميل مثل  مستحضرات 
بصفة  الصيدالني،  ملعقة  أو  اإلسفنجة 
منظف  أو  الصابون  وبواسطة  منتظمة 
أن  وينبغي  لطيف،  شامبو  أو  األوانـــي 
عند وضعها  دائما  نظيفة  األيــدي  تكون 

داخل العبوة.

باريس وزيوريخ 
وهونغ كونغ أغلى 

مدن العالم

فن تخزين 
مستحضرات 

التجميل
أعلنــت 33 واليــة أمريكيــة، موافقــة شــركة “أبل” على دفــع 113 مليون دوالر 
لتســوية دعــاوى الواليــات ومقاطعــة كولومبيا بأنهــا أبطأت أجهــزة “آيفون” 
إلــى شــراء  المســتخدمين  البطاريــات ودفــع  فــي  عمــدا؛ إلخفــاء مشــكالت 

اإلصدارات الحديثة.

االتــفــاق الـــذي أبـــرم مــع الــتــحــالــف الــذي 
ــات أريـــزونـــا وأركــنــســاس  ــ تــقــودهــا واليـ
التسوية  عــن  تــمــامــا  منفصل  ــا،  وإنــديــان
في  الشركة  لها  توصلت  التي  المقترحة 
دوالر  مليون   500 لــدفــع  آذار،  مـــارس/ 

لمستخدمي هواتف “آيفون” المتأثرين.
ــت  ــ ــدثـ ــ فــــي الــــعــــام 2016 حـ
ســرا  التشغيل  “أبــل” نــظــام 
6 و7  “أيــفــون  على هــواتــف 

لــخــفــض  إي”؛  وإس 
الشريحة  ســرعــات 
تـــرســـل  ال  بـــحـــيـــث 

الـــبـــطـــاريـــات الــقــديــمــة 
طفرات  األجــهــزة  على 

معالج  إلــى  طــاقــة 
وتتسبب  الــهــاتــف 

تشغيله  إيقاف  في 

بشكل غير متوقع.
زعمت الواليات أن شركة “أبل” تصرفت 
اســتــبــدال  عليها  وكـــان  مــخــادع  بشكل 
المشكلة. تأثر  الكشف عن  أو  البطاريات 
الــتــيــار  المستخدمين بضعف  مــاليــيــن 
ــكــهــربــائــي، وفــقــا لــلــدعــاوى الــمــقــدمــة  ال
أمــام القضاء في أريــزونــا. قــال المدعي 
في  برنوفيتش  مــارك  أريزونا  في  العام 
ــالئـــي نـــحـــاول جــذب  مــقــابــلــة: “أنــــا وزمـ
التكنولوجيا  شركات  انتباه 
أن  وآمـــل  هـــذه،  الكبيرة 
حكم  انتباههم  يلفت 
بــمــاليــيــن الــــــدوالرات 
مع أكثر من 30 والية. 
أن  للشركات  يجوز  ال 
وأن  مـــخـــادعـــة  ــكـــون  تـ

تخفي أشياء”.

فرض غرامة كبيرة على “أبل” لتعمدها إبطاء هواتفها

صورة جديدة من سويسرا ودخول فصل الشتاء مبكرا هناك

الطيور  أن  حديثة  دراســـة  كشفت 
ــتــي تــبــذل  والـــثـــديـــات الــمــهــاجــرة ال
طــاقــة كــبــيــرة إثــــر قــطــع مــســافــات 
طــويــلــة إليـــجـــاد الـــقـــوت أو مــوقــع 
للتعشيش تموت في سّن أصغر من 
الحيوانات المتجانسة األقّل حركة، 

لكّن نسلها يكون أكثر.
الدراسة  هذه  على  القّيمون  وحّلل 
مجّلة  فــي  تفاصيلها  نــشــرت  الــتــي 
من  أكثر  كوميونيكايشنز”  “نيتشر 
من  و540  الــطــيــور  مــن  ــوع  نـ  700
الــثــديــات وخــلــصــوا إلـــى أن مــا من 
إستراتيجية أفضل من األخرى من 

حيث تطّور األصناف.
المحاضر في جامعة  وقال األستاذ 

ــبــريــطــانــيــة ســتــيــوارت  إكــســيــتــر ال
بيرهوب “إنهما وسيلتان مختلفتان 
ــوجــوديــة  لــمــواجــهــة الــمــشــكــالت ال
وتــعــتــمــد إحــــدى الــطــريــقــتــيــن نمطا 
ــوت فــي  ــ ــمـ ــ ــة والـ ــركـ ــحـ ــالـ مــفــعــمــا بـ
ــيـــرة، فــــي حـــيـــن تــعــتــمــد  ــغـ ــّن صـ ــ سـ
هادئا”،  نمطا  الثانية  اإلستراتيجية 

وما من غلبة ألّي من األسلوبين.
األنواع  بعض  أن  الدراسة  وكشفت 
أبــي  طــيــور  مــثــل  النمطين،  تعتمد 
الــقــلــنــســوة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
مهاجرة  أو  موطنها  فــي  مستقّرة 
الطير  يعيش  األخيرة  الحالة  وفي 
أكبر  بسرعة  وينضج  أقصر  لفترة 

ويكون نسله أكبر.

الطيور المهاجرة تموت في سّن أصغر

سيكون حاليا إمكان ُمستخدمي منصة غوغل لعب 
لعبة Destiny 2 ديستني 2 في أي مكان مجاًنا عبر 
Google Stadia، حسبما  خدمتها لأللعاب السحابية 

أعلنت الشركة األمريكية.
وأشارت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال 

تشجيع  تــحــاول  غــوغــل  شــركــة  أن  ــى  إل التكنولوجيا، 
األشخاص على تجربة المنصة مع حلول الذكرى السنوية 

األولى إلطالق خدمة Google Stadia في 19 نوفمبر.
فكان من قبل على من يريد لعب لعبة Destiny 2 ديستني 
 Stadia Pro إمــا االشــتــراك فــي  الماضي  الــعــام  2 خــالل 
Destiny 2: The Collec�  والمطالبة بنسخة مجانية من

tion أو شراء توسعيات Forsaken وShadowkeep لّلعبة 
إنفاق  الحالتين  كلتا  لّلعب وكان عليك في  بشكل منفصل 

األموال مع غوغل للوصول إلى اللعبة.

“غوغل” تتيح لعب “Destiny 2” مجاًنا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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04:46

06:16 
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