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“األعلى للمرأة” يشيد بخطاب سمو ولي العهد رئيس الوزراء

زيادة في تقدم 
المرأة وأنها 
في طليعة 
األولويات 
الحكومية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أشـــاد المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بمـــا 
لولـــي  الســـامية  الكلمـــة  فـــي  جـــاء 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة في مســـتهل جلســـة مجلس 
الـــوزراء التـــي عقـــدت صبـــاح أمس 
بتأكيد سموه على زيادة تقدم المرأة 
البحرينية وأنها في طليعة أولويات 

)04 و05(العمل الحكومي.

حقـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( المرتبـــة األولـــى على مســـتوى مؤسســـات القطاع 
المصرفـــي بالبحرين في تصنيـــف الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشـــركات من 
شـــركة “ESG Invest”، التي ُتشـــرف على تقييم أداء أكثر من 700 شـــركة في 9 أســـواق 
إقليمية بمنطقة الشرق األوسط، وذلك اعتماًدا على 43 معيارا مرتبطا بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية ويغطي 140 مؤشًرا لألداء بتقييم عددي ونوعي.

“ الوطني” ُيحقق المرتبة األولى بتصنيف الحوكمة

القدس - وكاالت

أكـــد مســـؤول إســـرائيلي رفيـــع المســـتوى، أن الدولـــة 
العبريـــة أرســـلت أمس أول وفـــد لها إلى الســـودان، بعد 
شـــهر على إعـــالن اتفاق تطبيـــع العالقات بيـــن البلدين. 
ويأتـــي التأكيد اإلســـرائيلي بعـــد شـــائعات متزايدة في 
القدس مؤخرا عن إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم. 
وأعلنـــت إذاعة الجيش اإلســـرائيلي بعـــد ظهر أمس أن 

وفدا زار السودان.
والســـودان هو الدولة العربية الثالثة التي أعلنت أخيرا 
تطبيع العالقات و”إنهاء حالة العداء” مع الدولة العبرية 

بعد اإلمارات والبحرين.

وصول أول وفد 
إسرائيلي للسودان

)10(

دبي - العربية.نت

أكدت ألمانيا أن إيران تنتهك بشكل مستمر بنود االتفاق 
النووي، وذلك في الوقت الذي تأمل فيه طهران بتليين 

في الموقف الدولي تجاهها.
الخارجيـــة األلمانيـــة،  باســـم وزارة  المتحدثـــة  وقالـــت 
أندريا ساســـي، أمـــس، إن الوزير هايكو ماس ســـيلتقي 
مـــع نظيريـــه الفرنســـي والبريطانـــي في برليـــن إلجراء 
اإليرانـــي  النـــووي  االتفـــاق  علـــى  تركـــز  محادثـــات 

واالنتهاكات المستمرة لبنوده.

ألمانيا: إيران تنتهك 
بنود “النووي” دائًما

)10(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

أمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة بتخصيـــص وتوزيـــع 5000 وحدة 
ســـكنية للمواطنيـــن، والبـــدء فـــي تنفيـــذ 
3000 وحـــدة ســـكنية في مشـــروع شـــرق 
ســـترة واإلســـراع فـــي وتيـــرة الخدمـــات 

اإلسكانية.
ترؤســـه  لـــدى  كلمـــة  فـــي  ســـموه  وقـــال 
االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد إننا 
نستذكُر بكِل فخْر فقيَد الوطن العَم العزيز 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــَب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــُه هللا(، الذي 

ســـتبقى إســـهاماته فـــي النهضـــِة الوطنية 
خالـــدًة في ذاكـــرة الوطن، بمـــا بذل وقدم 
فـــي عهد صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة )رحمه هللا(، وصاحب 
السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
إلـــى العهـــد الزاهـــر  )رحمـــه هللا(، وصـــوالً 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وســـتظل سيرته شـــامخة ومصدَر 

قوٍة وعزٍة وفخر لنا.
وشكر ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء كل 
من عمل، خدمة لســـموه )رحمه هللا( خالل 
مســـيرة عمله الحكومي الحافـــل بالعطاء 
واإلنجاز. وقال سموه إن مسيرة التطوير 

ألداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر 
والمستقبل مستمرة وفق توجيهات جاللة 
الملك، والمسؤولية اليوم علينا جميعًا بأن 
نواصـــَل العمـــل وفـــاًء وإخالصـــًا لجاللتـــه 
أيـــدُه هللا وللوطن، وســـنعزز المبادئ التي 
ترتكـــز عليهـــا مســـاعي التطويـــر، ليكـــوَن 
وُمتفاعـــالً  ُمتجاوبـــًا  الحكومـــي،  الجهـــاز 
في خدمـــة المواطن، ُمبـــادرًا وُمتميزًا في 
تطويـــر البيئة التنافســـية وخلـــق الفرص، 
ُمتبنيـــًا للتقنيات الحديثة لســـرعة اإلنجاز 
بكفاءٍة ومهنيٍة وشفافية، ُمحاربًا للفساد، 
ُمحافظـــًا علـــى المـــال العـــام بـــكل نزاهـــٍة 

وأمانٍة ومسؤولية.

ــة بن  ــف ــي ــل مــســيــرة ســمــو األمـــيـــر خ
ــز وفــخــر لنا ــ ــوة وع ــ ــان مــصــدر ق ــم ــل س

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بتوزيع 5000 وحدة للمواطنين

)02(

“صادرات” و“األعلى للمرأة” يدعمان سيدات األعمال 
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

كشـــف كل مـــن “صـــادرات البحريـــن” والمجلس 
التـــي  التســـهيالت  إجمالـــي  أن  للمـــرأة  األعلـــى 
حصلـــت عليهـــا صاحبـــات مشـــاريع بحرينيـــات 
لتصديـــر خدماتهـــن ومنتجاتهـــم إلـــى األســـواق 
الدوليـــة وصل إلـــى 10.23 مليون دوالر )نحو 4 

مالييـــن دينار(. ويرتبط المجلـــس األعلى للمرأة 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة عبـــر 
“صـــادرات البحريـــن” باتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك 
في مجـــال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية 
وتســـهيل الدخول في األســـواق العالمية، بهدف 

دعـــم المشـــروعات المملوكـــة مـــن قبـــل المـــرأة 
البحرينية عبر تقديم التسهيالت واالستشارات 
لتطويـــر منتجاتهـــا وخدماتهـــا وتشـــجيعها على 
التصديـــر لتعزيـــز مـــن مشـــاركتها فـــي التجـــارة 

الدولية، ورفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
)07(

)06(



رأس ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الذي عقد 

صباح أمس عن ُبعد.
اســـتهل صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الوزراء االجتماع االعتيادي لمجلس الوزراء بكلمة 

هذا نصها:
 “بسم هللا الرحمن الرحيم،

أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس 
الوزراء،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
في البداية أرفُع عظيَم االمتنان وخالَص الوالء إلى 
حضرة صاحب الـجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه، ُمعاهـــدًا جاللته بمواصلـــة العمل إرادًة 
وتصميمـــًا لتحقيـــق اإلنجـــازاِت الوطنية، ترســـيخًا 
لنهِجـــه، وتحقيقـــًا لتوجيهاتـــه الســـامية عنـــد وضع 
ثوابت الميثاق وأسس الدستور والتي انبثقت منها 
مبـــادئ وتوجهات رؤية البحريـــن 2030، بأن يكوَن 

المواطن البحريني دومًا، هدفًا وغاية للتنمية.
إننـــا نســـتذكُر بكِل فخـــْر فقيـــَد الوطن العـــَم العزيز 
صاحـــَب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــُه هللا، الذي ســـتبقى إســـهاماته في 
النهضـــِة الوطنية خالدًة فـــي ذاكرة الوطن، بما بذل 
وقـــدم في عهد صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان بن 
حمد آل خليفة رحمه هللا، وصاحب الســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، وصـــوالً 
إلـــى العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وســـتظل سيرته شـــامخة ومصدَر قوٍة وعزٍة وفخر 
لنا، وأتذكُر شـــخصيًا بكل اعتـــزاز، بداية عملي معه 
رحمُه هللا في خدمة الوطن باجتماعات العمل قبل 
خمســـٍة وعشـــرين عامًا، وتشـــرفي بالعمـــل معه عن 

قرب منذ عام 2013.
وأتوجُه بالشـــكر كذلك لكِل من عمل، خدمة لسموه 
رحمـــه هللا خـــالل مســـيرة عمله الحكومـــي الحافل 

بالعطاء واإلنجاز.
إن مســـيرة التطويـــر ألداء الحكومـــة بمـــا يواكـــب 
وفـــق  مســـتمرة  والمســـتقبل  العصـــر  متطلبـــات 
توجيهـــات جاللة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه، 
والمســـؤولية اليوم علينا جميعًا بـــأن نواصَل العمل 

وفاًء وإخالصًا لجاللته أيدُه هللا وللوطن، وســـنعزز 
التطويـــر،  مســـاعي  عليهـــا  ترتكـــز  التـــي  المبـــادئ 
ليكـــوَن الجهـــاز الحكومـــي، ُمتجاوبـــًا وُمتفاعالً في 
خدمـــة المواطن، ُمبادرًا وُمتميـــزًا في تطوير البيئة 
التنافســـية وخلق الفرص، ُمتبنيًا للتقنيات الحديثة 
لســـرعة اإلنجاز بكفـــاءٍة ومهنيٍة وشـــفافية، ُمحاربًا 
للفساد، ُمحافظًا على المال العام بكل نزاهٍة وأمانٍة 

ومسؤولية.
وتحقيقـــًا لتطلعات المواطنين سنســـتمر في تنفيذ 
البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خالل 
تعزيـــز التعـــاون مع الســـلطة التشـــريعية، باإلضافة 
إلـــى زيـــادة المبادرات بتعـــاون واســـهامات الجميع، 

لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع 
مـــن كافِة أشـــكال العنف والتطرف، لتعزيز تماســـك 
نســـيِجنا االجتماعي ووحدِتنـــا الوطنية، لتكون من 

الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا.
كمـــا أن تأميـــن بيئٍة تنافســـيٍة عادلة ُتَمِكْن الشـــباب 
المـــرأة  تقـــدم  وزيـــادة  طموحاتهـــم،  تحقيـــق  مـــن 
البحرينيـــة، وتطويَر قطاع التعليم، وتوفيَر الســـكن 
المالئم للمواطن بمبادراٍت مبتكرة وفّعالة، وتطوير 
واســـتدامة خدمـــات القطـــاع الصحي، واســـتكمال 
مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع 
الخـــاص وتكثيـــف الجهود لتعافي ونمـــو االقتصاد، 
ومبـــادرات  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  ومواصلـــة 

اســـتدامة المالية العامة، في طليعة أولويات العمل 
الحكومـــي، لتحويل التحديات إلى فرص، والفرص 
الوطنيـــة  البنـــاء والنهضـــة  إنجـــاز، لمواصلـــة  إلـــى 

والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن.
وتعزيـــزًا للروابـــط األخويـــة العريقـــة القائمـــة علـــى 
وحدة الهدف والمصير، ســـيتم تســـخير كل الجهود 
للعمل المشترك مع أشقائنا بالمنطقة، سعيًا وحرصًا 
على تحقيق مزيدًا من التكامل في شتى المجاالت. 
وبهـــذا الصـــدد نعبـــر عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بالـــدور 
المحـــوري والريـــادي الذي تقوم بـــه المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في قيادة المســـاعي وتنسيق 
الجهود الدولية إلعادة االستقرار لالقتصاد العالمي 

.G20 من خالل رئاستها لمجموعة العشرين الـ
ولن ننســـى المواقـــف التاريخية لألشـــقاء بالمملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية،  العربيـــة 
المتحـــدة، ودولـــة الكويـــت، علـــى دعمهم المســـتمر 
لمملكـــة البحريـــن عبـــر مختلـــف المحطـــات وعلـــى 
مـــا قدمته هـــذه الدول الشـــقيقة من دعم اســـتقرار 
الماليـــة العامـــة ومواصلة تحفيز النمـــو االقتصادي 

المحلي.
كما أن مســـاعي تعزيـــز التنمية واألمن واالســـتقرار 
والســـالم العالمـــي ومكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف، 
تتطلـــب زيـــادة التعـــاون البنـــاء مـــع الـــدول العربية 

الشقيقة، وبقية دول العالم الحليفِة والصديقة.
لقـــد أثبـــت المجتمـــُع البحرينـــي علـــى مـــر الســـنين 
بـــأن عزَمـــه وعزيمتـــه، يمكّنـــُه من تجـــاوز وتخطي 
التحديات، وإننـــا اليوم نتوجه بالتحية، بكل تقدير 
واحتـــرام إلى كوادرنا الوطنيـــة العاملة في الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا التـــي حفظت 
البحريـــن، ليُضـــاَف مـــا تحقـــقَّ إلـــى ســـجل الوطـــن 
الحافل بالعزم والثبـــات واإلرادِة والعطاء للمواطن 

البحريني.
بتكاتفنـــا جميعـــًا أعضـــاء فريـــق البحريـــن الواحـــد، 
نســـتطيع أن نحول الطموَح إلى واقع والتحدي إلى 

إنجاز.
نسأل هللَا عَز وجل التوفيَق والسداد لنا جميعًا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته”
وخـــالل الجلســـة، تقـــدم مجلـــس الـــوزراء بالشـــكر 
واالمتنان للدول الشقيقة والصديقة وكافة الوفود 
مـــن خارج البحرين وجمـــوع المواطنين والمقيمين 
علـــى تعازيهم ومواســـاتهم الصادقة في وفاة فقيد 
الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائالً المجلس المولى 
عـــّز وجـــل أن يتغمد الفقيـــد الراحل بواســـع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
بعدها هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين ملك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الملك ســـلمان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود حفظـــه هللا وولي عهـــده صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود 
علـــى نجـــاح قمـــة قـــادة دول مجموعـــة العشـــرين 
)G20(، مشيًدا المجلس بإسهامات المملكة ودورها 
البـــارز فـــي تعزيـــز التعـــاون الدولي ودعـــم مختلف 

الجهود اإلقليمية والدولية.

للمواطنين سكنية  وحـــدة   5000 بــتــوزيــع  يــأمــر  الــــوزراء  رئــيــس  العهد  ــي  ول سمو 

مسيرة سمو األمير خليفة بن سلمان ستظل شامخة ومصدر قوة وعز لنا

أعاهد جاللة 
الملك بمواصلة 

العمل إرادًة 
لتحقيق اإلنجازاِت 

الوطنية

مباشرة اتخاذ 
اإلجراءات 

القانونية بشأن 
واقعة حادث بني 

جمرة

إسهامات الفقيد 
الكبير في   

نهضة البحرين 
خالدة في ذاكرة 

الوطن

البدء في تنفيذ 
3000 وحدة 
سكنية في 

مشروع شرق 
سترة

بداية عملي مع 
الراحل قبل 25 
عاما وتشرفت 

بالعمل معه عن 
قرب منذ 2013

مواصلة برنامج 
التوازن المالي 

ومبادرات 
استدامة المالية 

العامة

نحيي كوادرنا 
الوطنية العاملة 

في الجهود 
الوطنية للتصدي لـ 

“كورونا”

الجهاز الحكومي 
سيكون ُمحارًبا 

للفساد وُمحافًظا 
على المال العام 

بكل نزاهة

تأمين بيئٍة 
تنافسيٍة عادلة 
ُتَمِكْن الشباب 

من تحقيق 
طموحاتهم

إحالة 8 مالحظات 
إلى النيابة و10 
أخرى إلى لجان 
تحقيق و215 

للمتابعة

ترسيخ قيم 
الوسطية 

والتسامح وحماية 
المجتمع من 

العنف والتطرف

لن ننسى مواقف 
األشقاء في 

مواصلة تحفيز 
النمو االقتصادي 

المحلي

الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  ذلـــك  بعـــد 
المدرجة على جدول األعمال، وقرر:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنســـيقية بشأن تقرير ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة )2019-2020(، وقد 
أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الوزراء بإحالة 8 مالحظـــات إلى النيابة العامة، 

و215  تحقيـــق  لجـــان  إلـــى  مالحظـــات  و10 
مالحظة للمتابعة االدارية مع الوزارات.

2. مذكـــرة وزارة اإلســـكان بشـــأن مســـتجدات 
المشـــاريع اإلســـكانية، وقـــد أمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء بتخصيص 
وتوزيع 5000 وحدة سكنية للمواطنين، والبدء 
فـــي تنفيـــذ 3000 وحـــدة ســـكنية في مشـــروع 
شـــرق ســـترة واإلســـراع فـــي وتيـــرة الخدمـــات 

اإلسكانية.
3. مذكـــرة وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي بشـــأن اســـتمالك اثنيـــن 
وعشـــرين عقـــارًا ألعمـــال التخطيـــط العمرانـــي 
والتنميـــة الحضريـــة والثقافيـــة، وذلك تســـهيالً 
المناطـــق  مـــن  عـــدد  فـــي  المروريـــة  للحركـــة 
وااللتزام بمعايير التخطيط والتنمية الحضرية 

واستكماالً لمشاريع البنية التحتية.

 4. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عدد من 

االقتراحات برغبة من مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. تقرير معالي وزير الداخلية حول واقعة وفاة 
ثالثة مـــن عمال الصرف الصحـــي أثناء قيامهم 
بأعمال الصيانة في منطقة بني جمرة، وقد أمر 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمباشـــرة  الداخليـــة  وزيـــر 
القانونية الالزمة على ضوء نتائج التقرير.

ثالثًا: أخذ المجلس علًما بما يلي:
1. تقرير وزير التربية والتعليم بشـــأن المشاركة 
فـــي المؤتمر العام الســـادس والعشـــرين لمكتب 

التربية العربي لدول الخليج العربية.
2. تقرير وزير الخارجية حول الزيارة الرســـمية 

إلى دولة إسرائيل

قر ارات المجلس
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االســـتذكار بـــكل فخر فقيد الوطن صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه الله 

ســـتبقى إســـهامات فقيد الوطن رحمه الله في النهضـــة الوطنية خالدًة في 
ذاكرة الوطن 

،،
عطاء فقيد الوطن رحمه الله
سيظل شامًخا ومصدَر قوٍة وعزٍة وفخر 

المنامة - بنا
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ــِد ــيــ ــمــــواعــ ــ ــــى ُبـــــعـــــُد ال ــن ــمــ ــ ــنـــي وبــــيــــن ال ــيـ بـ
وأبــــــــعــــــــد الـــــبـــــعـــــد أحــــــــــــام الـــــمـــــوالـــــيـــــِد

ــاخـــصـــة ــت واألحـــــــــــــام شـ ــ ــاءلـ ــ ــسـ ــ فــــكــــم تـ
ــِد ــيـ ــرء أطـــــــــراف الـــجـــامـ ــ ــمـ ــ ــل يـــــــدرك الـ ــ هـ

ــنـــي ــربـ ــد الــــصــــبــــح قـ ــيــ ــعــ ــ يــــــــــــــاُربَّ لـــــيـــــٍل ب
ــه شــــــعــــــاٌع غــــيــــر مـــــوعـــــوِد ــيــ ــرقــ ــشــ مــــــن مــ

ــٍة داجــــــيــــ ــف  ــ ــلـ ــ خـ ــل  ــ ــي ــ ــل ــ ك قــــــلــــــٍب  وُربَّ 
ــعـــر مــــن مـــــاء الـــعـــنـــاقـــيـــد ِ يــســتــحــضــر الـــشـ

تـــطـــرقـــنـــي األقـــــــــــــدار  كــــمــــا  حــــلــــم  وُربَّ 
ــِد ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــي وتـ ــ ــفـ ــ ــي نـ ــ ــ ــود فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــه الـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ آفـ

ــٌة ــ ــزل ــ ــن أبــــــــا عـــــلـــــٍي لــــكــــم فــــــي الــــقــــلــــب مــ
ــوِد ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فــــــــا أقـــــــــــــول مــــــــقــــــــاالً غـــــيـــــر مـ

ــٌة ــلـ ــجـ ــحـ ــقــــي ألـــــــــــٌف مـ ــــطــ ــن ــى مــ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــكـ ــ لـ
أضـــــحـــــت يـــــــرددهـــــــا ســــلــــطــــان مــــــــــودوِد

ــتــكــم فــــكــــم تــــنــــاهــــي بــــفــــيــــٍض مــــــن مــحــب
داوود بــــــن  ــان  ــمــ ــيــ ــ ــل ســ ــي  ــاهــ ــ ــن ــ ــت ــ ال ــد  ــ ــن عــ

ســـابـــحـــٌة ــم  ــجــ ــ ــن ــ ال إال  ــه  ــيـ ــنـ ــيـ عـ راق  ــا  ــ ــ م
ــِد ــيـ ــهـ ــسـ ــي هـــــــٍم وتـ ــ ــ ــيــــن ف ــاعــ ــعــ ــشــ ــ ــن ال ــ ــي ــ ب

كــــــأنــــــمــــــا الــــــحــــــلــــــم شــــــــــــٌر قـــــــــد تــــأبــــطــــه
ــر مـــعـــهـــوِد ــ ــي وانــــــســــــل يـــــرمـــــي بـــســـهـــم غــ

فــقــعــقــع الـــخـــطـــُب فــــي الـــدنـــيـــا حــــوافــــَره
ــوُت فـــيـــنـــا كــــل صـــنـــديـــِد ــ ــمـ ــ ــرخ الـ ــصــ ــتــ واســ

ــمــة الـــلـــيـــل...فـــي أقـــصـــى غــيــاهــبــه فــــي ظــل
ــِد ــيــ ــامــ ــمــــحــ ــ وال ــي  ــ ــال ــ ــع ــ ــم ــ ال روح  ــلُّ  ــ ــت ــســ ــ ي

ُمــلــئــْت ــد  بـــطـــون األرض قـ ــل حــــدب  ــن كـ مـ
ــِد ــ ــي ــاجــ ــأمــ ــ ــيــــف شــــــّقــــــْت حــــشــــاهــــا ل ــكــ  فــ

ــر فـــارَســـهـــا ــ ــدهـ ــ ــْت ريـــــــاح الـ ــ ــّضـ ــ ــف عـ ــ ــي ــ وك
ــان والـــصـــيـــِد ــرســ ــ ــف ــ ــال ــ وأولـــــــــع الـــخـــطـــب ب

مضطرٌب األرض  في  للموت...هل  بــؤَس  يا 
ــوِد ــمـ ــلـ ــجـ ــرب جـــــلـــــمـــــودًا بـ ــ ــضـ ــ ــر يـ ــ ــ ـــدهـ ــ ــ وال

ــُه ــ ــُت ــ ــرب ــ ــو الــــلــــيــــَث ت ــلـ ــعـ ــبـــر تـ ــقـ ــلـ ــُت لـ ــ ــب ــجــ عــ
ــفـــي بـــالـــمـــعـــالـــي واألمـــــاجـــــيـــــِد ــتـ ــحـ هـــــل يـ

أبــــــــــــا عــــــلــــــي ومــــــــــــا لــــــلــــــمــــــوت مــــــعــــــذرة
ــِد ــيـ ــمـــجـــاحـ ــدر الـ ــ ــ ــوى غـ ــ ــ ــا سـ ــايــ ــ ــن ــمــ ــ ــا ال ــ ــ ومـ

ــطــيــف والـــدنـــيـــا تـــشـــيـــُم بــكــم ــال ســــافــــرَت ك
ــــســــوِد ــه ال ــ ــوابـ ــ ــرَت والـــــحـــــزُن فــــي أثـ ــ ــافـ ــ سـ

مـــغـــّيـــٌب فــــي الــــثــــرى والـــطـــيـــر تــحــرســكــم
ــن مــــــوفــــــور الــــمــــراقــــيــــِد ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ بــــيــــن الـ

ــا ــ ــَدًث ــ ــوا َج ــب... ال تــســتــعــجــل ــركــ ــ ــل ــ ل أقــــــول 
ــــب مـــــــوعـــــــوًدا لـــلـــمـــوعـــوِد ــائ ــحــ ــــســ ــو ال ــــحــ ن

ــا ــ ــه ــ ــُرت ــى... وبـــــاألحـــــشـــــاء زفــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــل ثـ ــكــ فــ
ــِد ــ ــي ــ ــال ــ ــق ــمــ ــ ــال ــ ــا الـــــــــرزايـــــــــا ب ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ألــــــقــــــت إلـ

ــه ــتـ ــربـ مــــــغــــــرورقــــــات الـــــمـــــآقـــــي حــــــــول تـ
ــع عــــــون عـــلـــى أحــــزانــــهــــا الــــســــوِد ــ ــدمــ ــ ــ وال

لــــــــــــوال ســـــقـــــتـــــه شـــــــآبـــــــيـــــــٌب وأفـــــــــئـــــــــدٌة
 لـــكـــنـــُت أرخــــصــــُت مــــــاَء الـــقـــلـــب والـــجـــيـــِد

ــُه ــلـ ــاكـ كـ ألــــقــــى  أو  الــــلــــيــــُل  أوحــــــــش  إن 
ــر الــــــدمــــــُع مـــــن أجـــــفـــــان مــــكــــدوِد ــاطــ ــقــ ــ  ت

قــــــد ضــــمــــه الـــــقـــــبـــــُر واآلهــــــــــــــــاُت تــتــبــعــه
ــِد ــ ــي ــصــ ــ ــن ذويـــــــــه الــــــّغــــــِر وال ــ لـــــواعـــــًجـــــا مــ

ــًا ــ ــَدث ــ ــاُهـــُم َج ــوم فــــي مـــمـــشـ ــقــ ــ يــســتــخــلــف ال
ــوِد ــجــ ــ ــأِس وال ــبـ ــلـ ــا لـ ــًبـ ــاحـ ــى صـ ــ بـ ــرُّ ــ خـــلـــف الـ

ــى الـــــتـــــعـــــّزي بـــــــــادي وهـــــــي ثـــاكـــلـــٌة ــ ــأبـ ــ تـ
ــاُن الــــصــــنــــاديــــِد ــ ــجـ ــ ــيـ ــ فـــــــراحـــــــُل الـــــــــــدار تـ

ــُه ــ ــب ــاقــ ــ ــن ــى مــ ــ ــ ـ ــلَّ ــ ــ ــُجـ ــ ــ وراحـــــــــــــل الـــــــــــــدار والـ
شـــــــــواهـــــــــد... بــــيــــن تـــشـــيـــيـــد وتــــوطــــيــــِد

فــــلــــلــــمــــلــــيــــِك عــــــــــــــــزاٌء مـــــــــلـــــــــُؤُه ســــكــــٌن
بـــتـــعـــديـــِد يـــُحـــصـــى  ــن ال  ــيـ ــعـ ــالـ بـ ــع  ــدمــ ــ ــال ــ ك

ــًى ــ ــون أســ ــ ــ ــادق ــ ــصــ ــ ــ أحــــــــفــــــــاُدُه وبــــــنــــــوُه ال
ولـــــيـــــس حــــــــزن أخــــــــي صــــــــدق بــــــمــــــردوِد

إذا األكــــــــرمــــــــيــــــــن  عـــــــــــــــــزاُء  ولـــــــلـــــــبـــــــاد 
ــبــيــِد ــاريـــن فـــي ال ــسـ يـــحـــدو بــهــم مـــوكـــُب الـ

رقـــــٍة فــــالــــدمــــع قـــــد بـــــــات فـــــي عــــيــــٍن مـــــؤَّ
ــوِد ــقــ ــ ــِر ال ــ ــم ــ ــضُّ ــ والـــقـــلـــب يــــحــــدو ُحــــــــداء ال

ــٌي لـــســـت أمــلــكــه ــ ــاس شـ ــ ــن ــ ــي ال والــــحــــزن فــ
ــهـــوِد ــعـ ــع ســـيـــا غـــيـــر مـ ــ ــدمـ ــ ــلـــك الـ ــمـ ــن يـ ــ مـ

ــا ــَنـ ــوراَسـ ـــْت فـ ــون... وقــــد عـــضَّ ــ ــن ــمــ ــ هــــذي ال
ــى نـــــــــــــأٍي وتــــبــــعــــيــــِد ــ ــ ــل ــ وأقــــــعــــــدتــــــنــــــا عــ

تــحــرُســُه واألرُض  مــضــى  قـــد  ــا  ــ ــارًس ــ ف يـــا 
ــوِد ــقـ ــعـ ــمـ كــــــحــــــارِس الــــبــــحــــِر مـــــعـــــقـــــوًدا لـ

ــتــت ــب ــبــــي وحـــــُســـــبـــــُكـــــُم أخـــــــاقـــــــُه ن حــــســ
ــاء لـــلـــعـــوِد ــ ــ ــم ــ ــ ــوب كـــســـقـــي ال ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــي ــ ب

لـــه مــــــــــــردَّ  ال  أمــــــــــــــًرا  هللا  قـــــضـــــى  لـــــقـــــد 
ــر مـــــــــردود ــ ــيـ ــ وقــــــــولــــــــُة الـــــــحـــــــّق أمـــــــــــٌر غـ

مضى خليفة والدنيا تشيم به

تعزيز التنسيق المشترك مع األسطول الخامس
متقدمة أميركا  مع  العسكري  التعاون  الوزراء: مستويات  رئيس  العهد  ولي  سمو 

الوزراء  القائد األعلى رئيس  نائب  العهد  أكد ولي 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الوطيدة  التاريخية  العاقات  عمق  على  خليفة 
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  تجمع  التي 
األميركية الصديقة وما وصل إليه التعاون الثنائي 
المشترك من مستويات متقدمة في كافة المجاالت 

خاصة في المجاالت العسكرية والدفاعية.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية 
صمويل  بحري  الفريق  الخامس  األســطــول  قائد 
تعزيز  مواصلة  أهمية  ســمــوه  أكــد  حيث  ــابــارو،  ب
البحرين  مملكة  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة الــصــديــقــة على 
البلدين  وصــالــح  خير  فيه  لما  األصــعــدة  مختلف 
تحقيق  فــي  يسهم  وبــمــا  الصديقين  والشعبين 

األمن واالستقرار في المنطقة.  وخال اللقاء تم 
استعراض عدٍد من القضايا ذات االهتمام المشترك 

اإلقليمية  الــســاحــتــيــن  عــلــى  الــمــســتــجــدات  وآخـــر 
والدولية.
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ــس الــــــــوزراء ــ ــي ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ــو ول ــمـ قـــــــرار صـــــــادر عــــن سـ

شعر: محمد حسن كمال الدين

في رثاء المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه(

تعزيز التنسيق المشترك مع السعودية
عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ اســتــقــبــل 
للوزارة،  العام  بالديوان  بمكتبه  الزياني، 
السعودية  العربية  المملكة  سفير  امــس، 
ــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن صــاحــب الــســمــو  ل
عبد  بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي 

العزيز آل سعود.
ــلــقــاء، رحـــب وزيـــر الــخــارجــيــة  وأثـــنـــاء ال
سلطان  األمــيــر  الملكي  السمو  بصاحب 
بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، معرًبا 
بــالــروابــط  الــبــحــريــن  اعــتــزاز مملكة  عــن 
تجمع  التي  المتميزة  التاريخية  األخوية 
السعودية  العربية  المملكة  وبين  بينها 

ــشــقــيــقــة، ومــــا تــتــســم بـــه مـــن شــمــول  ال
في  الــمــســتــويــات،  مختلف  على  وتــطــور 
ظل الحرص المشترك على تعزيز وتنمية 
ــذه الـــعـــاقـــات عــلــى األصـــعـــدة كــافــة،  هــ

المهم  الدور االستراتيجي  مثمًنا سعادته 
السعودية تجاه مختلف  العربية  للمملكة 
الذي عكسه  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
مجموعة  دول  لقمة  المملكة  استضافة 

بالنجاح  مشيًدا  االفــتــراضــيــة،  العشرين 
وبــالــنــتــائــج  الــقــمــة  ــذي حققته  ــ ال الــكــبــيــر 

المهمة التي توصلت إليها.
الملكي  السمو  صاحب  أعرب  جانبه،  من 
األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل 
سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، 
منوًها بعمق العاقات األخوية التاريخية 
ــديــن  ــل ــب الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تــجــمــع بـــيـــن ال
الشقيقين، مؤكًدا حرص المملكة العربية 
العمل  تعزيز  على  الشقيقة  الــســعــوديــة 
البحرين  مملكة  مع  المشترك  والتنسيق 

في شتى المجاالت.

المنامة - وزارة الخارجية

تخصيص 32 % من النائج المحلي لمواجهة كورونا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
مملكة  أن  خــلــيــفــة   آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
أواًل  الــمــواطــن  مصلحة  وضــعــت  الــبــحــريــن 
اعتبار  كــل  فــوق  للوطن  العليا  والمصلحة 
خال التعامل مع جائحة كورونا ) كوفيد - 
19 ( وحرصت على مواجهة كافة تحديات 
الجائحة وانعكاساتها بما يحقق التوازن بين 
للمواطنين والمقيمين ودعم  العامة  الصحة 
االقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ 
العديد من اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية االستباقية بفضل الجهود الوطنية 
رئيس  العهد  ولــي  بقيادة  البحرين  لفريق 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
التصدي  في  يسهم  بما  آل خليفة،  بن حمد 

للفيروس والحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك خال مشاركة الوزير في المنتدى 
المشترك  العامة،  للمالية  الخامس  السنوي 
ــنـــدوق النقد  ــعــربــي وصـ ال الــنــقــد  لــصــنــدوق 
ــول تـــطـــورات االقــتــصــاد الكلي  الـــدولـــي حـ
وآفاقه، والذي عقد امس عبر تقنية االتصال 

المرئي.
ــقــاهــا في  وأوضـــــح خــــال الــكــلــمــة الــتــي أل
الكلي”  االقــتــصــاد  ــاق  وآفـ “تــطــورات  جلسة 
الـــبـــحـــريـــن وضـــعـــت خــطــطــهــا  ــكــة  مــمــل أن 
قائمة  حالة  أول  اكتشاف  قبل  االستباقية 
وتميزت استراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها 
الــفــيــروس حسب  مــراحــل  كــل  مــع  للتعامل 
الوقائية  جهودها  كثفت  كما  المستجدات، 
استراتيجية  اتــبــاع  عبر  انتشاره  مــن  للحد 
)التتبع، الفحص، العاج( الهادفة إلى سرعة 
اكتشاف الحاالت وسرعة عاجها مما يسهم 

لهذا  تعافيها، و كنتيجة مباشرة  في سرعة 
ــداد الــمــبــكــر. مــنــوهــُا بــأن  ــ الــتــخــطــيــط واإلعــ
أعلى  مــن  ــدة  واحـ حققت  البحرين  مملكة 
المعدالت في نسبة الفحوصات اليومية لكل 
إشــادة واسعة من  ألف شخص ونالت على 

منظمة الصحة العالمية.
المالية السريعة التي  وأشار إلى االستجابة 
القطاعات  لدعم  البحرين  مملكة  اتخذتها 
مالية  حزمة  إطــاق  خــال  من  االقتصادية 
مبادرة   20 من  أكثر  من  تتألف  واقتصادية 
بقيمة تفوق 4.5 مليارات دينار أي ما يعادل 
لمملكة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   % 32
للقطاع  الــســيــولــة  بــهــدف ضــخ   ، الــبــحــريــن 
ــمــؤســســات،  ــراد وال ــ ــ الـــخـــاص وحــمــايــة األف
أهمها  مـــبـــادرات  عـــدة  الــحــزمــة  تضمنت  إذ 
العاملين  المواطنين  رواتـــب  بدفع  التكفل 

بالكامل في  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي شــركــات 
تلتها  الجائحة  مــن  األولـــى  الشهور  الــثــاث 
للعاملين  وذلك   % 50 بنسبة  رواتبهم  دعم 
ثم  المتضررة،  الخاص  القطاع  شركات  في 
في  للعاملين   %  50 بنسبة  رواتــبــهــم  دعــم 
شركات القطاع الخاص األكثر تضررًا حتى 
نهاية العام الجاري، وتكفل الحكومة بفواتير 
الكهرباء والماء لكافة المشتركين من األفراد 
والشركات ورفع قدرة اإلقراض لدى البنوك 
وذلك إلعطائهم المرونة الازمة للتعامل مع 
طلبات العماء لتأجيل األقساط أو للتمويل 
صندوق  حجم  مضاعفة  تم  كما   ، اإلضافي 
 ، بحريني  ديــنــار  مليون   200 إلــى  السيولة 
وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين 
للشركات المتأثرة من األوضاع الراهنة التي 

سببتها الجائحة.

المنامة - وزارة الخارجية

إعادة تشكيل “العليا لحقوق اإلنسان”

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
لسنة   )20( رقــم  قــرار  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
 2017 )31( لسنة  2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 
اإلنسان  لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  تشكيل  بإعادة 

جاء فيه:
المادة األولى: ُيستبدل بنصي المادتين )1( و)2( من القرار 
التنسيقية  اللجنة  تشكيل  بإعادة   2017 لسنة   )31( رقم 

العليا لحقوق اإلنسان، النصان اآلتيان:
لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  تشكيل  ُيعاد   :)1( مــادة 

اإلنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كلٍّ من:
عن  ممثل   2- للرئيس.  نائبا  الخارجية.  وزير  مساعد   1-

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
-3 ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء. -4 ممثل عن 

وزارة الخارجية. -5 ممثل عن وزارة الداخلية.
-6 ممثل عن وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف. 
-7 ممثل عن وزارة التربية والتعليم. -8 ممثل عن وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية. -9 ممثل عن وزارة الصحة. 
عن  ممثل   11- ــام.  اإلعــ شـــؤون  وزارة  عــن  ممثل   10-
النيابة العامة. -12 ممثل عن المجلس األعلى للمرأة. -13 
ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني. -14 ممثل عن 
المخابرات  الوطني. -15 ممثل عن جهاز  االتصال  مركز 
 17- َظلُّمات.  للتَّ العامة  األمانة  عن  ممثل   16- الوطني. 
ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة. -18 ممثل عن هيئة 

تنظيم سوق العمل.
الجهات،  بتسمية ممثلي  اللجنة  رئيس  قرار من  ويصدر 
وذلك بناًء على ترشيح تلك الجهات، على أال يقل مستوى 
التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه، وتكون 
للتجديد  قابلة  سنوات  ثاث  اللجنة  في  العضوية  مدة 

لمدد أخرى مماثلة.
مادة )2(: إذا خا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة أليِّ سبب، 
ويكمل  الجهة،  ذات  يمثل  َمــن  األداة  بــذات  محله  يحل 

العضو الجديد مدة سلفه.
هذا  أحكام  تنفيذ  الخارجية  وزيــر  على  الثانية:  الــمــادة 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

اتصال بين سمو ولي العهد رئيس الوزراء  ونتانياهو
جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس الوزراء 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بنيامين  إســرائــيــل  ــــة  دول وزراء  ــيــس  ورئ خليفة 

نتانياهو.

االتصال  خــال  اإلسرائيلي  ــــوزراء  ال رئيس  وعبر 
الباد  لعاهل  مواساته  وصــادق  تعازيه  خالص  عن 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
الوزراء  العهد رئيس  الملكي ولي  السمو  ولصاحب 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوطن  فقيد  بوفاة 

خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
الثنائي بين  الــتــعــاون  وجــرى اســتــعــراض مــجــاالت 
البلدين في إطار إعان تأييد السام بين البلدين، 
التعاون في مختلف  من  أوســع  أفــق  نحو  والــدفــع 
المجاالت بما يعزز السام واالستقرار في المنطقة.

المنامة - بنا



أشـــاد المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بما 
لولـــي  الســـامية  الكلمـــة  فـــي  جـــاء 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة في مســـتهل جلســـة مجلس 
الـــوزراء التـــي عقدت صبـــاح أمس 
اإلثنيـــن بتأكيـــد ســـموه علـــى زيادة 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وأنهـــا في 
طليعـــة أولويات العمـــل الحكومي، 
مشـــيرا إلى أنه يســـتلهم مـــن الرؤى 
والتطلعات الرحبة لسمو ولي العهد؛ 
من أجـــل نقل عمليات تقـــدم المرأة 
لمســـتويات  األصعـــدة  كافـــة  علـــى 
متقدمة مـــع التأكيد على أن خطط 
المجلس وبرامجـــه ومبادراته تضع 
ارتـــكازا على المحددات األساســـية 
للدولـــة في مملكـــة البحريـــن، وفي 
الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  مقدمتهـــا 
البحريـــن  ورؤيـــة  والدســـتور 
االقتصاديـــة 2030، وذلـــك انطالقا 
مـــن اختصاصاته الـــواردة في األمر 
الســـامي بإنشـــائه “بوضـــع ومتابعة 
العامـــة  السياســـة  وإنفـــاذ  تنفيـــذ 
للدولـــة علـــى صعيـــد تقـــدم المـــرأة 
البحرينيـــة وتعزيـــز مســـاهمتها في 
ذلـــك  باعتبـــار  الوطنيـــة”،  التنميـــة 
ركيزة أساســـية من ركائز المشروع 
اإلصالحـــي لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

رؤية رحبة 

وتواكـــب المبادئ األساســـية لرؤية 
مملكة البحريـــن االقتصادية 2030 
التي أشرف على إعدادها سمو ولي 
العهد، وهي االســـتدامة والتنافسية 
المجلـــس  عمـــل  جوهـــر  والعدالـــة، 
األعلى للمرأة الذي يكرس سياساته 

وخططـــه علـــى مبدأ تكافـــؤ الفرص 
والتوازن بين الجنســـين في الحياة 
العامـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، وبمـــا 
يضمن للمرأة شـــراكة مستدامة في 

مجتمـــع تنافســـي قائم علـــى عدالة 
إتاحـــة الفـــرص. ويرتبط ما نســـبته 
)78 %( مـــن برامج الخطة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية بتوجهات 

االقتصاديـــة،  الرؤيـــة  ومبـــادرات 
فيمـــا تبلـــغ نســـبة مؤشـــرات الخطة 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية 

المرتبطة بالرؤية نسبة )100 %(.

زيارة تاريخية 

ودشنت زيارة سمو ولي العهد لمقر 
المجلـــس األعلـــى للمرأة فـــي أبريل 

2008 مرحلـــة جديـــدة  العـــام  مـــن 
أرحـــب  مســـاحة  بإعطـــاء  تميـــزت 
المجـــال  فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة 
االقتصـــادي، حيـــث جـــرى التوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجلـــس 
للتنســـيق  االقتصاديـــة  التنميـــة 
المجـــاالت  فـــي  الـــرأي  وتبـــادل 
سياســـات  وتبنـــي  االقتصاديـــة، 
التســـهيالت  تقديـــم  فـــي  تســـاهم 
علـــى  المـــرأة  لتشـــجيع  والحوافـــز 
االســـتثمار فـــي مجـــاالت وأنشـــطة 
وتذليـــل  جديـــدة،  اقتصاديـــة 
المـــرأة  تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات 
المســـتثمرة والتي تعيق مشاركتها 
االقتصاديـــة  التنميـــة  عمليـــة  فـــي 

الشاملة. 
وقد تبع سموه تلك الزيارة للمجلس 
األعلى للمرأة بزيارة أخرى في العام 
2014 فـــي إطار حرصه الشـــخصي 
لالطالع عن كثب على أداء وأعمال 
أجهزة ومؤسســـات الدولة تجويدا 
ببرامجهـــا.  ولالرتقـــاء  لخدماتهـــا 
وقـــد كان لتلـــك الزيـــارة الميمونـــة 
وقعهـــا وأثرهـــا الكبير علـــى نفوس 
العامـــة  باألمانـــة  العامـــل  الفريـــق 
للمجلس الذي تشـــرف بلقاء سموه 
وعبـــّرت  لتوجيهاتـــه.  واالســـتماع 
رئيســـة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
حفظهـــا  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الزيـــارات،  تلـــك  أعقـــاب  فـــي  هللا، 
عن بالـــغ تقديرهـــا وامتنانها للدعم 
الكبيـــر الـــذي يحظـــى بـــه المجلس 
من لدن ســـموه التي تترجم الرؤية 
الملكيـــة الســـامية والتـــي تأتي في 
إطار حرص ســـمو ولـــي العهد على 
البحرينـــي  بالمواطـــن  االرتقـــاء 
الســـيما المرأة التي تشـــكل جزءا ال 

يتجزأ من مسيرة البناء والعطاء.

االهتمام بالتطوع 

وفـــي العـــام 2010، تجســـد تقدير 
ســـمو ولي العهـــد لجهـــود وأعمال 
عندمـــا  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
المـــرأة  يـــوم  رعـــى ســـموه حفـــل 
لتســـليط  المخصـــص  البحرينيـــة 
الضـــوء علـــى ريـــادة المـــرأة فـــي 
مجـــال العمـــل التطوعـــي، وبـــارك 
خـــاص  ســـجل  إطـــالق  ســـموه 
للمتطوعـــات البحرينيات، لتوثيق 
إسهامات نســـاء البحرين في بناء 
وتشـــكيل منظومة العمـــل األهلي 
وقيـــادة حـــراك اجتماعـــي متجدد 
فـــي مجـــال الشـــأن العـــام، إضافة 
إلى إطالق جائزة للعمل الشـــبابي 
التطوعـــي؛ تكريمـــا لعطـــاء جدته 
تعالـــى،  هللا  بـــإذن  لهـــا  المغفـــور 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل 
خليفة، الهادفة إلـــى تعظيم قيمة 
التطـــوع لدى األجيال الشـــابة من 
الجنســـين وإبراز قيمة هذا العمل 
اإلنساني في رفد مسارات التنمية 

في مملكة البحرين.

 حليف إستراتيجي

ويعـــد مجلس التنمية االقتصادية 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولي العهد حليًفا إســـتراتيجًيا في 
تنفيـــذ النمـــوذج الوطنـــي للتوازن 
بيـــن الجنســـين منـــذ اطالقـــه في 
اســـتطاع  الـــذي   ،2010 العـــام 
مـــن خـــالل عضويتـــه فـــي اللجنة 
الوطنيـــة لمتابعـــة تنفيـــذ النموذج 
الوطني إلدماج احتياجات المرأة 
فـــي برنامج عمـــل الحكومـــة، بأن 
ينجح فـــي تنفيذ أولويـــات العمل 
المســـندة له ضمن أعمـــال اللجنة، 
التـــي نتـــج عنهـــا تضميـــن الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  فـــي 
)2018-2014(، وفي حث شركات 
تبنـــي  علـــى  الخـــاص  القطـــاع 
متطلبات النموذج الوطني إلدماج 
احتياجات المـــرأة، ومتابعة تقدم 
مملكة البحرين فـــي مجال المرأة 
فـــي التقاريـــر الدوليـــة، ومواصلة 
التعريف والترويج لتجربة مملكة 
البحريـــن فـــي إدمـــاج احتياجات 
علـــى  الفـــرص  وتكافـــؤ  المـــرأة 

الصعيد اإلقليمي والدولي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

خطاب سمو ولي العهد رئيس الوزراء ينقل عمليات تقدم المرأة لمستويات أرحب
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ـــى 6.6 % ـــية إل ـــى 51 % والسياس ـــة إل ـــوة االقتصادي ـــد الفج ـــاع س ارتف
وكان مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
مـــن أوائـــل الجهـــات التـــي أنشـــئت 
لجنـــة معنيـــة بتكافـــؤ الفـــرص، وهو 
مـــا ســـاهم فـــي تعزيـــز التعـــاون بين 
المجلســـين بتنفيذ مبـــادرات نوعية 
عديـــدة، كان آخرها وليـــس أخيرها، 
التوازن بين الجنســـين في مجاالت 
التقنيات الرقمية والســـعي المستمر 
لتحســـين ومتابعة مؤشـــرات مملكة 
البحرين فـــي التقاريـــر الدولية ذات 
ومـــن  المـــرأة.  بتنافســـية  العالقـــة 
أهـــم هـــذه التقاريـــر، تقريـــر الفجوة 
بين الجنســـين الصادر عـــن المنتدى 
االقتصادي العالمي دافوس، وتقرير 
التنافســـية الدولـــي، وتقريـــر المـــرأة 
وأنشـــطة األعمـــال والقانـــون. ولقـــد 
أســـهمت هذه الجهود المشتركة في 
التأكيـــد على التـــزام مملكة البحرين 
والممارســـات؛  التجـــارب  بأفضـــل 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  لضمـــان 
الجنســـين علـــى المســـتوى المحلـــي 
ورفع تنافسية المرأة على المستوى 

الدولي.

مؤشرات إيجابية

ومـــن بين أهـــم المؤشـــرات التي تم 
رصدهـــا فـــي الفتـــرة )2008-2019( 
هـــو تواصـــل ارتفاع ترتيـــب مملكة 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى  البحريـــن 
واســـتمرار تقدمهـــا خليجيـــا ضمـــن 
تقريـــر دافـــوس، وقـــد رافـــق ذلـــك، 
ارتفاعا ملحوظا لنســـبة غلق مملكة 
الجنســـين  بيـــن  للفجـــوة  البحريـــن 
ولمحـــاور التقريـــر الرئيســـة خـــالل 
ذات الفتـــرة، حيث ارتفعت النســـبة 
مـــن 39.9 % إلـــى 51 % في محور 
 1.9 االقتصاديـــة، ومـــن  المشـــاركة 
% إلـــى 6.6 %  في محور التمكين 
السياســـي. كما أشار التقرير الصادر 
مملكـــة  أن  إلـــى   2019 العـــام  فـــي 
البحريـــن قد أغلقت الفجوة بشـــكل 
تام في مؤشرات االلتحاق بالتعليم 

الثانوي والعالي.
كمـــا شـــهدت نســـبة العامـــالت فـــي 
القطاعيـــن العام والخـــاص تصاعدا 
مســـتمرا منـــذ العـــام 2008 ولغايـــة 
حيـــث   ،2020 مـــن  األول  النصـــف 
فـــي  مشـــاركتهن  نســـبة  ارتفعـــت 
القطـــاع العـــام من 41 % فـــي العام 
النصـــف  فـــي   %  52 إلـــى   2008
األول 2020، وفـــي القطاع الخاص 
فـــي   %  30 مـــن  النســـبة  ارتفعـــت 
العام 2008 إلـــى 35 % في النصف 
نســـبة  وشـــهدت   .2020 األول 
العامـــالت فـــي الوظائـــف التنفيذية 
في القطـــاع الحكومـــي ارتفاعا من 
26 % فـــي العـــام 2009 إلى 45 % 
فـــي النصف األول 2020، كما زادت 
نســـبة العامالت فـــي المهن اإلدارية 
واالشرافية في القطاع الخاص من 
32 % فـــي العـــام 2008 إلى 34 % 

في النصف الثاني 2020. 
األعمـــال  رائـــدات  نســـبة  أن  يذكـــر 
للســـجالت  )المالـــكات  البحرينيـــات 
تحســـنا  ســـجلت  قـــد  التجاريـــة( 
ملحوظـــا بلغ 37 % في العام 2010 
النصـــف  فـــي   %  43 إلـــى  ليرتفـــع 
أعـــداد  وتســـتمر   .2020 األول 
النســـاء باالزدياد في مجالس إدارة 
الشـــركات الخاصة، حيـــث ارتفعت 
نســـبة حضورهـــن مـــن 12 % فـــي 
العـــام 2010 إلـــى 17 % فـــي العـــام 
2019.  وقـــد تـــوج مجلـــس التنمية 
دعـــم  فـــي  جهـــوده  االقتصاديـــة 
وتمكيـــن المـــرأة بنيـــل المركز األول 
بجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينية 
في دورتها الثالثـــة، كما فاز بالمركز 
 - وبالمناصفـــة   - للجائـــزة  األول 
مســـتوى  علـــى   )2020( مؤخـــرا 
الجهات الرســـمية في القطاع العام، 
حيـــث يبلـــغ متوســـط نســـبة المرأة 
البحرينيـــة فـــي مناصـــب المجلـــس 

القيادية 50 %.

تنسيق فعال

وفـــي مقدمـــة القضايـــا المهمة التي 
تحققـــت فـــي ظـــل آليـــات التعـــاون 

المجلـــس  بيـــن  الفعالـــة  والتنســـيق 
األعلى للمـــرأة والســـلطة التنفيذية 
األول  النائـــب  مكتـــب  فـــي  ممثلـــة 
لرئيـــس مجلس الوزراء، اســـتيعاب 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  وثيقـــة 
الوطنيـــة  للخطـــة   )2015-2018(
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة، بتأكيد 
أهميـــة  علـــى  الموقـــرة  الحكومـــة 
المجلـــس  مـــع  الفعـــال  “التنســـيق 
تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  للمـــرأة؛  األعلـــى 
المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة 
البحرينيـــة 2022-2013”، واعتبـــار 
مسألة تقدم المرأة البحرينية ورفع 
مســـاهمتها في عملية التنمية ضمن 
األولويـــات اإلســـتراتيجية لبرنامج 

العمل الحكومي. 
اإليجابيـــة  النتائـــج  ضـــوء  وفـــي 
والمؤثرة من جراء التبني الســـلطة 
لسياســـات  الســـليم  التنفيذيـــة 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، تواصلت 
التوجهـــات الحكومية، ومن منطلق 
التعـــاون الفعال مع المجلس األعلى 
للمـــرأة، نحـــو المزيـــد مـــن اإلدمـــاج 
لمضاميـــن الخطـــة الوطنية لنهوض 
المـــرأة البحرينية فـــي برنامج عمل 
معتبـــرة   ،)2019-2022( الحكومـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  برامـــج  تضميـــن 
األداة  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
الفاعلـــة لمتابعة إدمـــاج احتياجات 
بيـــن  والتـــوازن  البحرينيـــة  المـــرأة 
الجنســـين في جميع برامج التنمية 
الشاملة الستدامة الجهود الوطنية 
لتقدم المرأة بما يرتقي باالســـتقرار 
األســـري ويرفـــع من مســـاهمتها في 
االقتصـــاد الوطنـــي. وبلغـــت نســـبة 
المبـــادرات الحكوميـــة المســـتجيبة 
المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة  للخطـــة 
البحرينيـــة )47 %(، فـــي حيـــن تبلغ 
نســـبة مؤشـــرات الخطـــة الوطنيـــة 
لنهوض المـــرأة البحرينية المرتبطة 

ببرنامج عمل الحكومة )100 %(.

المرصد الوطني 

صاحـــب  توجيهـــات  علـــى  وبنـــاء 

بتبنـــي  البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة 
مخرجـــات عمـــل اللجنـــة الوطنيـــة 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  إلدمـــاج 
التنميـــة الوطنيـــة، اعتمـــد مجلـــس 
الـــوزراء توصية اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد فـــي 30 أبريـــل 2018، بتبني 
دوري  وطنـــي  لتقريـــر  الحكومـــة 
يقيـــس التـــوازن بين الجنســـين في 
مؤسســـات القطاع العام واالقتصاد 
الوطنـــي وبالتعـــاون مـــع المجلـــس 
هـــذه  وباعتمـــاد  للمـــرأة.  األعلـــى 
البحريـــن  لـــدى  أصبـــح  التوصيـــة 
آليـــة علمية لقياس تنافســـية المرأة 
تقدمهـــا  ومســـتويات  البحرينيـــة 
المنهجيـــات  ذات  إلـــى  وباالســـتناد 
التي تعتمدها المؤشـــرات والتقارير 

الدولية في هذا المجال.
وتفعيـــال للتقرير، فقد وافق مجلس 
الوزراء على نتائج التقرير الوطني 
 –2017 الجنســـين  بيـــن  للتـــوازن 
اللجنـــة  بـــه  أوصـــت  الـــذي   2018
ولـــي  ســـمو  برئاســـة  التنســـيقية 
العهـــد، الذي أعـــده المجلس األعلى 
للمـــرأة، وقـــام بعرضه وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطني، ووجه مجلس 
الـــوزراء، فـــي هـــذا الشـــأن، بعرضه 
علـــى اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومـــات 
والســـكان، وتشـــكيل لجنة مشتركة 
بين المجلـــس األعلى للمرأة ووزارة 
المالية واالقتصـــاد الوطني ووزارة 
شـــؤون مجلـــس الـــوزراء؛ لمتابعـــة 
تنفيـــذ توصيـــات التقريـــر المذكـــور 
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 

ارتفاع مواز

وقـــد بّينـــت نتائـــج التقريـــر ارتفاع 
مؤشـــر التـــوازن بين الجنســـين في 
مملكة البحرين من 60 % في العام 
2016 إلـــى 64 % لمتوســـط الفترة 
مـــواز  ارتفـــاع  مـــع   ،2017-2018
لمؤشـــرات التـــوازن بين الجنســـين 
التـــي ترصـــد مشـــاركة المـــرأة فـــي 

عدد من المجـــاالت النوعية كالعمل 
والتعليـــم والصحـــة ومواقـــع صنـــع 

القرار والمجتمع.
وتبـــع قـــرار تبنـــي التقريـــر الوطني 
قـــرارا نوعيا آخر ال يقـــل أهمية عما 
ســـبقه، وبنـــاًء على توصيـــة اللجنة 
ولـــي  ســـمو  برئاســـة  التنســـيقية 
باعتمـــاد  الحكومـــة  قامـــت  العهـــد، 
مرصـــد وطنـــي لمؤشـــرات التـــوازن 
بين الجنســـين ليكـــون مرجعا بيانيا 
ومستودعا شامال لمؤشرات قياس 
تنافسية مملكة البحرين في مجال 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  المـــرأة 
والدولـــي وتعزيـــز مكانتهـــا كمركـــز 

للخبرة النوعية في هذا المجال. 

تعاون مشترك

تعـــاون  وعبـــر  الســـياق  ذات  وفـــي 
مشـــترك بين المجلس األعلى للمرأة 
ومكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء تم إعداد وتشغيل التطبيق 
التـــوازن  لمؤشـــرات  اإللكترونـــي 
بيـــن الجنســـين، الذي يعتبر نســـخة 
مصغرة مـــن المرصد والهـــادف إلى 
شفافية نشـــر المعلومات والبيانات 

وإتاحتها للمهتمين والدارسين.
وبتبنـــي حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
لتقريـــر المرصـــد الوطنـــي للتـــوازن 
بيـــن الجنســـين، فقـــد أنهـــت اللجنة 
تنفيـــذ  بمتابعـــة  المعنيـــة  الوطنيـــة 
النموذج الوطني إلدماج احتياجات 
المـــرأة فـــي التنميـــة كافـــة أعمالها، 
 2007 العـــام  فـــي  تشـــكلت  والتـــي 
بأمر ملكي وبرئاسة كريمة لصاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة. وقد أعلن 
المجلـــس بهـــذه اإلنجـــازات المهمـــة 
التي يقف وراء تحقيقها ســـمو ولي 
باالنتهـــاء  الـــوزراء،  رئيـــس  العهـــد 
مـــن تنفيذ كافة متطلبـــات النموذج 
الوطنـــي إلدماج احتياجـــات المرأة 
فـــي التنمية واعتباره نظاما شـــامال 
الفـــرص  تكافـــؤ  لحوكمـــة عمليـــات 

تنفـــرد  الجنســـين  بيـــن  والتـــوازن 
مملكة البحرين ببنائه، بما يتسق مع 
الوطنية،  أولوياتهـــا وخصوصيتهـــا 
وبآليـــات تخاطـــب المجتمع الدولي 
بمنهج علمي يستند إلى المؤشرات 

واألرقام والحقائق. 

التعامل الحصيف مع جائحة 

كوفيد 19

العهـــد  ولـــي  ســـمو  وبـــرزت جهـــود 
الداعمة للمرأة البحرينية وأســـرتها 
بشـــكل واضح للعيان فـــي مواجهة 
أزمـــة فيـــروس كوفيـــد 19، حيـــث 
جـــاءت مبادرات ســـموه المتواصلة 
مستبقة لتداعيات الحدث، وتمثلت 
فـــي وضـــع وتنفيذ نمـــوذج متكامل 
وقـــد  الصحيـــة.  األزمـــة  إلدارة 
تميـــز النمـــوذج الوطنـــي البحريني 
إلدارة أزمـــة كوفيـــد19- بالتكامـــل 
كافـــة  بيـــن  الفاعـــل  والتنســـيق 
العاملـــة  فرقـــه  وضمـــت  الجهـــات، 
الكـــوادر الوطنيـــة مـــن  نخبـــة مـــن 
واألطبـــاء  والمســـؤولين  الـــوزراء 
والخبـــراء والمختصين، عملوا على 
وضع وتنفيذ إســـتراتيجية شـــاملة 
الحتـــواء ومنـــع انتشـــار الفيـــروس 
ولتحجيـــم آثـــار الجائحـــة الصحية 
علـــى  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 

المواطنين والمقيمين. 
وأولى فريق البحرين برئاســـة سمو 
ولـــي العهـــد اهتمامـــا خاصـــا لمكون 
مواجهـــة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
الجائحـــة، حيـــث بلـــغ نســـبة المرأة 
العاملـــة فـــي المناصـــب التنفيذيـــة 
للفريـــق الوطنـــي نحـــو 80 %، و64 
والعـــزل  الحجـــر  عمليـــات  فـــي   %
والكشـــف عن الحاالت ونحو 69 % 
في الوظائـــف التخصصية، و71 % 
فـــي المختبـــر، و78 % فـــي تحليـــل 

وجمع البيانات.
وســـاندت الحكومـــة بتوجيهات من 
ســـموه مســـاعي المجلـــس األعلـــى 
مواجهـــة  فـــي  ومبادراتـــه  للمـــرأة 
)كوفيـــد19-(  الكورونـــا  فيـــروس 

الطارئـــة  االحتياجـــات  لمباشـــرة 
فـــي  وأســـرتها  البحرينيـــة  للمـــرأة 
لهـــذه  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل 
األزمة للحـــد والتقليل من أضرارها 
على مســـتويات االســـتقرار األسري 

والمجتمعي.
ومن أهـــم القرارات التـــي أصدرتها 
الحكومـــة الموقرة في هذا الشـــأن، 
تطبيق نظام العمل عن ُبعد ومراعاة 
تقديـــرا  العاملـــة؛  المـــرأة  ظـــروف 
المتعـــددة،  ومســـؤولياتها  لمهامهـــا 
وتبنت الحكومة توصية صادرة من 
المجلـــس األعلى للمرأة بمنح أزواج 
العامـــالت فـــي الصفـــوف األماميـــة 
فرصة العمل عن ُبعد بســـبب تواجد 
األم  المنـــزل وغيـــاب  فـــي  أبنائهـــم 
عـــن متابعـــة شـــؤونهم. كمـــا صـــدر 
قـــرار ديوان الخدمـــة المدنية بحث 
تعطـــى  أن  الحكوميـــة  الجهـــات 
العمـــل  األولويـــة لتطبيـــق سياســـة 
الحوامـــل  للموظفـــات  المنـــزل  مـــن 
والموظفات المســـتحقات لســـاعات 
الموظفيـــن  جانـــب  إلـــى  الرعايـــة 
ممـــن يعانـــون األمـــراض التنفســـية 

والمزمنة.
القـــرارات  هـــذه  انعكســـت  وقـــد 
بيـــن  للتـــوازن  الداعمـــة  النوعيـــة 
علـــى  إيجابيـــة  بصـــورة  الجنســـين 
مســـاهمات المرأة في ظل األوضاع 
بهـــا  تســـببت  التـــي  المســـتجدة 
الجائحـــة، خصوصـــا المـــرأة العاملة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة التـــي تبلغ 
نســـبتها 75 % مـــن إجمالـــي فريـــق 
البحرين، وفي المحافظة على أداء 
المرأة الذي يتطلب توازنا مســـتمرا 
بين مسؤولياتها األسرية والمهنية. 
كما أســـهمت تلك القرارات في دعم 
اســـتقراراها النفســـي وتعايشـــها مع 
والحفـــاظ  المســـتجدة،  األوضـــاع 
علـــى اســـتقرار األســـرة والمجتمـــع 

البحريني ككل.

حزمة مالية

وإدراكا من حكومة مملكة البحرين 
لحجم األعباء والتبعات االقتصادية 
بـــادرت  الجائحـــة،  خلفتهـــا  التـــي 
الحكومـــة منذ مارس 2020 بإطالق 
حزمـــة ماليـــة بقيمـــة 4.3 مليـــارات 
دينـــار لدعـــم المواطنين فـــي الفترة 
الحرجة بتخفيف االلتزامات المادية 
والمعيشية، ومنها على سبيل المثال 
ال الحصـــر، دفع رواتب العاملين في 
القطاع الخاص، واإلعفاء من بعض 
الرسوم الخدمية، وتأجيل القروض 
وأقســـاط الخدمات االســـكانية. أما 
علـــى صعيـــد الدعـــم المقـــدم  لرواد 
تكفلـــت  فقـــد  األعمـــال،  ورائـــدات 
مملكة البحرين متمثلة في صندوق 
العمـــل “تمكيـــن” بتوفير منـــح مالية 
للشـــركات المتأثرة من المؤسســـات 
الصغيرة والمتناهيـــة الصغر؛ بهدف 
نفقاتهـــا  تغطيـــة  علـــى  مســـاعدتها 

التشغيلية.
واســـتكماال لتلك القـــرارات النوعية 
والمتســـارعة والمدروســـة، أصدرت 
اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الـــوزراء، تعليماتها الفورية 
بغلـــق المؤسســـات التعليمية العامة 
مؤسســـات  فيهـــا  بمـــا  والخاصـــة 
التعليم العالي، وباســـتئناف العملية 
التعليمية بتطبيق نظام التعليم عن 
بعـــد. وفـــي إطـــار تلـــك التوجيهات 
الحكومية الحصيفة، أتاحت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم مـــع بدايـــة العام 
الدراســـي الحالـــي الخيـــار ألوليـــاء 
الحضـــور  مـــن خـــالل  إمـــا  األمـــور، 
الشـــخصي للطلبة أو االستفادة من 
منصـــات التعليـــم عن ُبعـــد؛ لتتمكن 
كل أســـرة من اتخاذ القرار المناسب 
لظروفهـــا. ويتـــم كل ذلـــك بمتابعـــة 
دقيقة لـــوزارة الصحـــة التي وفرت 
فـــي  الصحيـــة  االحتياطـــات  كافـــة 
المـــدارس مـــع متابعة الوضـــع العام 
بتوصيـــات  التزامـــا  دوري،  بشـــكل 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لجائحة 
كوفيـــد-١٩ للحفـــاظ علـــى ســـالمة 

الجميع.

52 % من إجمالي 
القوى العاملة 

في الحكومة هم 
من اإلناث

زيادة حضور النساء 
في مجالس إدارة 

الشركات الخاصة 
لتصبح 17 %

نمو نسبة المالكات 
للسجالت التجارية 

إلى 43 % في 
النصف األول 

نسبة المرأة العاملة 
في المناصب 

التنفيذية للفريق 
الوطني 80 %

سمـو ولي العـهد 
والــرؤية الـرحبة      

لتقدم المرأة البحرينية

التــوازن بين الجنســـين 

التعامل الحصيف مع جائحة كوفيد 19

%80%75

عضوية مجلس التنمية االقتصادية  في اللجنة الوطنية 
لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة 

تبني حكومة البحرين تقرير ومرصد وطني يقيس 

التوازن بين الجنسين

موافقة مجلس الوزراء على نتائج تقرير التوازن بين 

الجنسين األول )2017-2018( 

استيعاب برنامج عمل الحكومة للخطة الوطنية
لنهوض المرأة البحرينية 

2011  

2018

2019

2015

نسبة المبادرات الحكومية المستجيبة 
للخطة الوطنيةلنهوض المرأة البحرينية 

نسبة مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين 

قرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين 

اإلهتمام بالعمل التطوعي النسائي والشبابي

زيارات تاريخية ومرحلة جديدة 

2008

2014

2010

زيارة سمو ولي العهد لمقر المجلس األعلى  ©
للمرأة في إطار زيارات سموه لمؤسسات الدولة 

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى للمرأة  ©
ومجلس التنمية االقتصادية

نسبة ارتباط برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية بتوجهات ومبادرات الرؤية 

مباركة إطالق جائزة 
للعمل الشبابي التطوعي 

%78

إطالق رؤية البحرين االقتصادية 2030 

المجال المؤسسي
سياسات العمل من المنزل 

المجال التعليمي
استمرارية التعليم عن بعد 

المجال االقتصادي
حزم مالية داعمة للمرأة واألسرة  

المجال األسري
التحول الرقمي للخدمات الحكومية 

|  مارس 2020 |  وضع وتنفيذ نموذج متكامل إلدارة األزمة الصحية 

نسبة المرأة من إجمالي
العاملين بالصفوف األمامية 

نسبة المرأة في المناصب 
القيادية في الفريق الوطني 

%47

%64

رعاية احتفال يوم المرأة البحرينية 
)ريادة المرأة في العمل التطوعي(

مباركة إطالق سجل خاص 
للمتطوعات البحرينيات 



وزير اإلعالم: كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمثابة وفاء للراحل الكبير
أشــاد وزيــر االعــام علــي الرميحــي بمــا تضمنتــه كلمــة ولــي العهد رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة في الجلســة االعتيادية لمجلــس الوزراء 

التي عقدت أمس برئاسة سموه.

وقـــال وزيـــر اإلعالم فـــي تصريـــح لتلفزيون 
البحريـــن إن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيس الوزراء في كلمته استذكر فقيد 
الوطن صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة )رحمه هللا( وإسهاماته 
التاريخيـــة وصوال لعهد عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
للراحـــل  وأضـــاف أن الكلمـــة بمثابـــة وفـــاء 
الكبير، إذ اســـتذكر فيها شـــخصيا اجتماعات 
عمـــل تمتد لخمســـة عشـــر عاما حتـــى العمل 

بالقـــرب منـــه )رحمه هللا( العـــام 2013 عندما 
تولـــى ســـموه منصـــب النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء. وقـــال إن توجيـــه صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الوزراء بالشـــكر 
لـــكل من عمل في خدمة ســـمو األمير خليفة 
بن ســـلمان )رحمه هللا( والبحرين في مسيرة 
حافلـــة بالعطاء واإلنجاز ووصف الوزير هذا 
الجانـــب باللفتة الكريمة التي ليســـت بغريبة 

على سموه.
واشـــار إلى أنه كما هـــي روح الفريق الواحد 

الـــذي يؤمـــن بهـــا ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء وبتوجيهـــات مـــن جاللـــة الملك أكد 
أن المســـؤولية علينا جميعـــا لمواصلة العمل 

وفاءا واخالصا لجاللة الملك والوطن.
ونوه إلى ما اكده سموه أن الجهاز الحكومي 
يجـــب ان يكـــون متجـــاوب ومتفاعـــل فـــي 
خدمة المواطن وتطوير البيئة التنافسية او 
خلق الفرص وتبنـــي التقنيات الحديثة وهو 

االمر الذي يحظى بدعم واهتمام سموه.
كمـــا تطرق إلى تأكيد ســـموه في كلمته على 
الشـــفافية ومحاربـــة الفســـاد والحفاظ على 
المـــال العـــام، كـــون المحافظـــة علـــى المـــال 
العـــام من الركائز التي تعتمد عليها المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللة 

الملك عبر إنشاء العديد من المؤسسات منها 
مجلـــس المناقصات و ديـــوان الرقابة المالية 
إعالنهـــا  منـــذ  تأسســـت  والتـــي  واإلداريـــة، 

كقوانيـــن فـــي 2002 وبمتابعة شـــخصية من 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء وهـــو مـــا 
يعكـــس جديـــة ســـموه فـــي المحافظـــة على 

المال العام.
وقـــال إن هنـــاك الكثير مـــن المضامين، التي 
شـــملتها كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
مـــع  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  حرصـــه  ومنهـــا 
الســـلطة التشـــريعية كما أكد ســـموه ترسيخ 
قيـــم الوســـطية والتســـامح لحمايـــة الوحدة 
الوطنيـــة وأهميـــة تمكيـــن الشـــباب، وزيـــادة 
التعليـــم  قطاعـــات  وتطويـــر  المـــرأة  تقـــدم 

والصحة واإلسكان.
كمـــا أكد أن ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
الملـــف  وهـــو  أهميـــة  الملفـــات  أكثـــر  حمـــل 

االقتصـــادي، إذ أكد ســـموه فـــي كلمته تعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود 

للتعافي ونمو االقتصاد.
مـــن  بالكثيـــر  اســـتذكر  ســـموه  أن  وأضـــاف 
الوفاة والشـــكر والتقدير المواقف التاريخية 
التي ال تنســـى لألشـــقاء في المملكة العربية 
الســـعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
ودولـــة الكويـــت، والتـــي تمثلـــت فـــي دعمها 

المستمر لمملكة البحرين.
واختتم وزير اإلعالم تصريحه قائال إن كلمة 
ســـموه تحملنا جميعا المســـؤولية مسؤولين 
في تقديم الخدمة ومواطنين بالحفاظ على 
وحدتنـــا الوطنيـــة ومواجهـــة كل التحديات 

كفريق واحد تحت قيادة جاللة الملك.

المنامة - بنا

علي الرميحي
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انتهاء فترة عمل الشركة المشغلة لـ “التنظيم العقاري”محرر الشؤون المحلية | تصوير: رسول الحجيري
كرم رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، 
 ،International Development of Ireland  I.D.I الشــيخ ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة شــركة
والتي أوكل لها كشــركة استشــارية إنشاء وتشغيل مؤسسة التنظيم العقاري بمناسبة أنتهاء 

فترة عملها بحسب االتفاقية المبرمة في عام 2017. 

و أعـــرب الشـــيخ ســـلمان عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديـــره للشـــركة وفريـــق العمـــل الذي باشـــر 
إنشاء وتشغيل أعمال المؤسسة برئاسة رئيس 
المستشـــارين إيـــان هايـــد، مثنيـــًا علـــى الـــدور 
الكبيـــر التـــي قامت به الشـــركة لتطوير أعمال 
المؤسســـة من الجوانب القانونية والتنظيمية 
والتشـــغيلية. كمـــا نوه الشـــيخ ســـلمان إلى ما 

توصلت لـــه مؤسســـة التنظيم العقـــاري اليوم 
مـــن تطـــور  في العمـــل مســـتندة علـــى افضل 
البرامـــج واالســـاليب االداريـــة المتقدمـــة منذ 
إنشـــائها قبـــل حوالـــي ثـــالث ســـنوات، مؤكدا 
أن المؤسســـة حاليـــًا أخـــذت مكانتهـــا ضمـــن 
مؤسســـات الحكوميـــة االخـــرى منتهجة عمل 
مؤسســـي متطـــور لتنظيـــم القطـــاع العقـــاري، 

والتراخيـــص  الخدمـــات  تقديـــم  خـــالل  مـــن 
العقاريـــة ومتابعة مشـــاريع التطويـــر العقاري، 
لتوفـــر المؤسســـة اليـــوم مســـتوى أعلـــى مـــن 
الضمانـــة وحفـــظ حقـــوق جميع األطـــراف من 

مطوريـــن ومســـتثمرين ومشـــترين، وتحقيـــق 
التنمية واالستدامة من خالل عمل مبني على 
قانون عصري ومتطور يناســـب ما توصلت له 

البحرين من تطور ونماء.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

استقبل رئيس التحرير مؤنس المردي 
بمكتبـــه أمس ســـفير المملكـــة المغربية 

بالمنامة مصطفى بنخيي.
المواقـــف  تطابـــق  االجتمـــاع  وتنـــاول 
بمختلـــف  المغربيـــة  البحرينيـــة 
المســـتويات، وهو ما يعكس المســـتوى 
المتقـــدم مـــن رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه 
صاحب الجاللة الملك محمد الســـادس 

عاهل المملكة المغربية.
حجـــم  تطـــور  عـــن  الســـفير  وتحـــدث 
التبادل االقتصادي بين البلدين بالفترة 
الماضية، وأثر ذلك على اضطراد مسار 

العالقة بين المنامة والرباط.

مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس التحريـــر أن 
العالقـــة الثنائية بين البلدين تكتســـب 
زخما كبيرا بســـبب حكمة العاهلين في 
تعزيـــز هـــذه العالقة الوطيدة وإرســـاء 
مبـــادئ التعـــاون األخـــوي الفعـــال فـــي 

مختلف المجاالت.
وبحـــث الجانبان تصورات لالســـتفادة 
مـــن  باالســـتفادة  التدريبـــي  بالمجـــال 
الخبـــرات بـــكال البلديـــن. حضـــر اللقاء 
الثقافـــي  المستشـــار  الســـفير:  رفقـــة 

واإلعالمي عمر القرشاوي.
وشـــارك باللقـــاء من جانـــب الصحيفة: 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 

والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب.

رئيس التحرير يستقبل سفير الرباط بالمنامة

تنشيط أعمال القطاع العقاري
اجتمــع رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
التنظيــم العقــاري الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، بمكتبــه رئيــس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعضو الغرفة عارف هجرس والرئيس 

التنفيذي للغرفة شاكر الشتر.

و تـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة بعـــض 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك، 
والمتعلقة بقطاع التطوير العقاري، الذي 
يعتبـــر أحـــد أهـــم القطاعات واألنشـــطة 
االقتصاديـــة، وينظر له كالعب أساســـي 
النفطيـــة  غيـــر  القطاعـــات  ضمـــن  مـــن 
للعـــب دور أكبـــر فـــي االقتصـــاد الوطني 

وأكثر اســـهاما في الناتـــج اإلجمالي في 
االقتصـــاد الوطنـــي. واكـــد رئيـــس جهاز 
أهميـــة  العقـــاري  المســـاحة والتســـجيل 
التعـــاون والتنســـيق الدائـــم مـــع القطاع 
التجـــاري والصناعـــي كشـــريك أساســـي 
وهـــام فـــي تحقيـــق متطلبـــات التنميـــة 
الشـــاملة التـــي تشـــهدها البـــالد في ظل 

صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الزاهـــر  العهـــد 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وتحقيـــق رؤئ وتطلعات جاللته وتنفيذ 
الحكوميـــة  والقـــرارات  التوجيهـــات 
برئاســـة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 

رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الرامية 
لتحقيق أعلى مراتب التنسيق والتعاون 
الهادفين لتنشيط أعمال القطاع الخاص 

ومنها أنشطة القطاع العقاري.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

“صادرات” و “األعلى للمرأة” يدعمان سيدات األعمال لدخول أسواق عالمية
كشف كل من “صادرات البحرين” و “المجلس 
األعلـــى للمـــرأة” أن إجمالي التســـهيالت التي 
حصلـــت عليها صاحبات مشـــاريع بحرينيات 
لتصدير خدماتهن ومنتجاتهم إلى األســـواق 
الدوليـــة وصل إلى 10.23 مليون دوالر )نحو 
4 مالييـــن دينـــار(. ويرتبط المجلـــس األعلى 
للمرأة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
باتفاقيـــة  البحريـــن”  “صـــادرات  خـــالل  مـــن 
تعـــاون مشـــترك في مجـــال تنميـــة وتكثيف 
الصـــادرات البحرينية وتســـهيل الدخول في 
األســـواق العالميـــة، بهدف دعم المشـــروعات 
المملوكـــة من قبـــل المـــرأة البحرينيـــة وذلك 
من خالل تقديم التســـهيالت واالستشـــارات 
لتطوير منتجاتها وخدماتها وتشجيعها على 
التصديـــر لتعزيز من مشـــاركتها فـــي التجارة 
الدوليـــة، ورفع تنافســـيتها إقليميـــًا وعالميًا.  
معظـــم  اتجهـــت  فقـــد  التقريـــر  وبحســـب 
صادرات مشـــاريع رائدات وســـيدات األعمال 
البحرينية إلى أســـواق الســـعودية، اإلمارات، 
الكويـــت، ُعمـــان، المملكـــة المتحدة، روســـيا، 
تلـــك  وتمحـــورت  وغيرهـــا،  الهنـــد  الفلبيـــن، 
الصـــادرات تحديـــدا حـــول 20 منتج وخدمة 
في مجاالت أساســـية شملت المالبس ومواد 
البناء والتجهيزات الرياضية ومستحضرات 

التجميل ومعدات اإلضاءة وغيرها. 
وقالـــت المدير التنفيذي لصـــادرات البحرين، 
حلـــول  “لقـــد صممـــت  الخالـــق  عبـــد  صفـــاء 
ملموســـة  نتائـــج  لبنـــاء  البحريـــن  صـــادرات 
لجميـــع أنشـــطة األعمـــال والتأكد مـــن دعمنا 
لجهودهـــم لتحقيـــق النمـــو عالميـــا وتوســـعة 
والخدمـــات  المنتجـــات  انتشـــار  قاعـــدة 
المصنوعـــة فـــي البحرين بمختلف االســـواق 
العالميـــة”. وأضافـــت “تمكنت أكثر من 55 % 
مـــن ســـيدات االعمـــال اللواتي اســـتفدن من 
صادرات البحرين من دخول أســـواق عالمية 
جديدة فـــي 21 دولة، ونعمـــل على مضاعفة 
ذلك في المســـتقبل المنظور. تشـــكل سيدات 
األعمال ما نسبته أكثر من 41 % من إجمالي 
عمـــالء صـــادرات البحرين، ويعـــد تعاوننا مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بالـــغ األهميـــة فـــي 
دعم هذه الجهود في إطار ســـعينا المتواصل 
لمســـاندة سيدات األعمال على مستوى كافة 
القطاعات االقتصادية”. وتابعت عبد الخالق 

“يعتمـــد العنصـــر الرئيســـي فـــي تحقيـــق هذا 
الهـــدف على التوجيه واإلرشـــاد الذي يقدمه 
فريـــق صـــادرات البحريـــن لســـيدات األعمال 
ودعمهن بالحلول المتنوعة والتي ستمكنهن 
مـــن االنتقال الـــى العقلية العالميـــة في إدارة 
مـــن  المزيـــد  وعـــرض  والتجـــارة  االعمـــال 
المنتجات الوطنية لمستهلكين دوليين جدد. 
وستعزز هذه المبادرة تركيز الجهود الوطنية 
على الترويج لمملكة البحرين كمركز تصدير 

تنافسي للمنتجات والخدمات”. 
 مـــن جانبها، قالت مديرة مركـــز التوازن بين 
الجنســـين، رانيـــا الجرف إن مبـــادرة التعاون 
وصـــادرات  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بيـــن 
البحريـــن عنصر مهم في دعـــم تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينيـــة )-2019
2022(، وقـــد تمت صياغة هذا التعاون إلبراز 
المزيد من الفرص المتاحة لســـيدات االعمال 
فـــي المملكة بما يخدم انتهـــاز فرص االعمال 
العالميـــة وفرص النمـــو. ونوهت بالتعاون مع 
صـــادرات البحريـــن في اســـتكمال المنظومة 
االقتصاديـــة الوطنيـــة لنمـــو وتـــدرج رائـــدة 
العمل، من خالل رصد وتحليل واقع مشاركة 
التصديـــر  مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
ووضع المبادرات لســـد الفجـــوات المرصودة 
وتعزيز جاهزية واســـتعداد رائـــدات األعمال 
العالميـــة،  لألســـواق  للوصـــول  البحرينيـــات 
حيـــث ســـيتم التعـــاون مـــع فريـــق صـــادرات 
البحريـــن لدراســـة وتقييـــم وضـــع المشـــاريع 
فيمـــا يتعلـــق بالجاهزيـــة للتصديـــر وتحديد 
علـــى  بنـــاء  للمشـــاريع،  المطلـــوب  الدعـــم 
احتياجاتهـــا، إمـــا للتصدير او رفـــع جاهزيتها 
للتصديـــر، كما ســـيوفر هذا التعـــاون النوعي 
الفرصـــة لرائـــدات األعمـــال لالســـتفادة مـــن 

المنصـــة التفاعليـــة التي ســـيوفرها البرنامج 
لتحفيـــز اإلبـــداع واالبتكار وتبـــادل الخبرات 
فيمـــا  خاصـــة  االعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي 
يتعلـــق بتخطـــي التحديـــات علـــى المســـتوى 
المحلـــي وصـــوالً لألســـواق العالميـــة، إضافة 
إلـــى اتاحـــة فـــرص المشـــاركة في االنشـــطة 
والفعاليات المتخصصـــة لتبادل المعرفة في 
مجال التصدير ومنها جلســـات التشـــبيك مع 
األســـواق العالميـــة، ورش العمـــل التدريبيـــة 
المكثفـــة في مجال التصدير، واالستشـــارات 
الفرديـــة عبـــر برنامـــج، وكل ذلـــك مـــن خالل 

برنامج “مستشارك عن بعد”. 
إلـــى ذلـــك، أكـــدت عدد مـــن رائـــدات األعمال 
صاحبـــات  البحرينيـــات  األعمـــال  وســـيدات 
المشـــروعات أن التعـــاون الذي جـــرى مؤخرا 
بيـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة و “صـــادرات 
شـــريحة  توســـعة  شـــأنه  مـــن  البحريـــن” 
المســـتفيدات من خدمات المبـــادرة، اعتمادا 
على قاعـــدة التواصل الكبيـــرة والفاعلة لدى 
المجلـــس األعلـــى للمرأة مع مختلف شـــرائح 
المـــرأة البحرينية بما فيها رائدات وســـيدات 
األعمـــال إضافـــة إلـــى صاحبـــات الســـجالت 
والســـاعيات  والمتقاعـــدات  االفتراضيـــة 
لتأســـيس مشـــاريعهن الخاصة من جهة، وما 
لـــدى المجلس من خبرات متراكمة على مدى 
عقديـــن مـــن الزمـــان فـــي مختلـــف مجـــاالت 
الدعـــم االقتصـــادي للمـــرأة مـــن جهـــة أخرى.  
وتحدثـــن علـــى صعيـــد ذي صلـــة عـــن مـــدى 
اســـتفادتهن مـــن “صـــادرات البحريـــن” علـــى 
صعيـــد الحصـــول علـــى التوجيـــه واإلرشـــاد 
المتخصص للمشـــاريع من مختلف األنشـــطة 
جهـــود  مـــع  يتكامـــل  وبمـــا  االقتصاديـــة، 
المجلـــس األعلـــى للمرأة فـــي تقديم خدمات 

الدعم واإلرشـــاد لرائدات وســـيدات األعمال 
كخدمة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها 
المجلس للمـــرأة البحرينية من خالل برنامج 

“مستشارك عن بعد”. 

االستفادة من خدمة ائتمان الصادرات 

“إليـــوم  لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقالـــت 
كومبوزيتيـــز” المتخصصـــة بتصنيـــع األلياف 
الزجاجيـــة وتقـــع منطقـــة البحريـــن العالميـــة 
لمـــى  المحـــرق،  محافظـــة  فـــي  لالســـتثمار 
بيـــن  الجديـــد  التعـــاون  هـــذا  إن  الجشـــي، 
المجلـــس األعلـــى للمرأة وصـــادرات البحرين 
ســـيمنح صاحبات المشـــروعات البحرينيات 
وجهـــات  لدخـــول  اإليجابيـــات  مـــن  مزيـــدا 
تجاريـــة عالميـــة واعـــدة. وأضافت الجشـــي 
الـــالزم  الدعـــم  البحريـــن  “قدمـــت صـــادرات 
لطموحنا في التوســـع العالمي على مســـتوى 
أســـواق الشرق االوســـط والواليات المتحدة 
األمريكيـــة وأوروبا وآســـيا مـــن خالل خدمة 
تأميـــن ائتمـــان الصـــادرات. نحـــن علـــى ثقـــة 
ســـتواصل  البحريـــن  صـــادرات  بـــأن  تامـــة 
تقديم التوجيه األفضل لشـــركتنا، بما يضمن 
تعزيـــز مركزنا في طليعـــة هذا القطاع. تعتبر 
االستفادة من الفرص العالمية عنصرا حيويا 
لشركتنا وغيرنا من المؤسسات البحرينية”. 

 مواصلة مسيرة النجاح 

مـــن جانبهـــا، أشـــارت نهلـــة المحمـــود؛ وهـــي 
إحـــدى الحائزات على امتياز الشـــرف لرائدة 
دورتهـــا  فـــي  الشـــابة  البحرينيـــة  االعمـــال 
الثالثـــة العـــام الفائـــت والمؤســـس والمديـــر 
العام لشـــركة “ال بيال” لتنظيـــم الحفالت، الى 
بيـــن صـــادرات  المميـــزة  “المبـــادرة  أن هـــذه 

البحريـــن والمجلس االعلى للمـــرأة أكبر األثر 
في تعظيم مساعي الدعم االقتصادي للمرأة 
البحرينية ومواصلة مســـيرة نجاحها كرائدة 
“مـــع  المحمـــود  أعمـــال”. وأضافـــت  وســـيدة 
خدمات صادرات البحرين، أصبحت المعاناة 
في إيجاد التوجيه المناسب والحصول على 
مســـاعدة للتوســـع عالميًا جزءًا من الماضي، 
البحريـــن  صـــادرات  حلـــول  ســـاهمت  ولقـــد 
الخاصة بتيسير العمليات التجارية والشحن 
بتمهيد الطريق أمامنا لدخول أسواق أمريكا 
الشـــمالية، باألخـــص الســـوق الكنـــدي. نحـــن 
متحمســـون لمواصلـــة العمـــل عـــن كثـــب مع 
صادرات البحرين لالســـتفادة مـــن توجيههم 
لنـــا حول كيفية تعزيز تواجدنا في األســـواق 

العالمية وضمان رحلة تصدير ذات قيمة”. 

خلق مزيد من الفرص للمرأة 

على صعيد متصل، قالت مؤسس شركة “77 
ديزايـــن” العاملة في مجال الديكور الداخلي 
والتصميم، فاتن حسين، إن “التعاون الجديد 
وصـــادرات  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بيـــن 
البحرين ســـيقود إلى خلق المزيد من الفرص 
االقتصاديـــة لصاحبات األعمـــال، والعمل مع 
شبكة أكبر من الشركاء المحليين والدوليين 
الســـيدة  وأشـــارت  الصـــادرات”.  لمضاعفـــة 
فاتـــن إلـــى اإليجابيـــات الرئيســـية المتحققة 
مـــن نيـــل دعم كامل مـــن صـــادرات البحرين، 
وقالـــت “مـــع حصولنـــا علـــى دعـــم صـــادرات 

البحريـــن اســـتطعنا وألول مرة دخول ســـوق 
باراغـــواي فـــي أمريـــكا الجنوبيـــة، وذلك من 
خالل االســـتفادة من حلول تسهيل العمليات 
التجارية والشـــحن. لقـــد قدم فريق صادرات 
المناســـبة  األدوات  أفضـــل  لنـــا  البحريـــن 
الحتراف التصدير في عدة أســـواق خارجية 
التصديريـــة  الفـــرص  انتهـــاز  كيفيـــة  وتعلـــم 

إقليميا وعالميا”. 
الـــى ذلك أعربت نور الشـــعلة مؤســـس مركز 
أنشـــطة  مركـــز  وهـــو  توينـــكل”،  “توينـــكل 
يهدف إلـــى تزويد األطفـــال بتجربة تعليمية 
ممتعـــة فـــي بيئة آمنـــة، عن توقعهـــا بأن هذا 
التعـــاون المثمـــر بين المجلـــس األعلى للمرأة 
وصـــادرات البحرين ســـيمنح زخـــم تصديري 
مـــن  والمـــدارة  المملوكـــة  للشـــركات  أكبـــر 
النســـاء وعولمـــة منتجاتهـــا عاليـــة الجودة”. 
وأشـــارت الشـــعلة إلى أن صـــادرات البحرين 
بات الخيـــار األمثل لتنميـــة أعمالها التجارية 
بالقول: “هذه هي المرة األولى التي نقوم بها 
بتصديـــر صوان حركية لألطفال إلى ســـوقي 
الحلـــول  ســـاهمت  أن  بعـــد  والفلبيـــن  دبـــي 
الفريدة لصادرات البحرين في مجال تيسير 
العمليـــات التجاريـــة والشـــحن فـــي تحقيقنا 

لمنافع كبيرة”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

لمى الجشي رانيا الجرف نور الشعلةنهلة المحمود صفاء عبد الخالق فاتن حسين

10.23 مليون دوالر قيمة التسهيالت لصاحبات المشاريع لتصدير منتجاتهن
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أمل الحامد

البيئية واالجتماعية و”الشركات” على مستوى القطاع المصرفي

“ البحرين الوطني” ُيحقق المرتبة األولى بتصنيف الحوكمة

بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( المرتبــة األولــى علــى مســتوى   حقــق 
مؤسســات القطــاع المصرفــي بالبحريــن فــي تصنيف الحوكمــة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات من شركة “ESG Invest”، التي ُتشرف 
علــى تقييــم أداء أكثــر مــن 700 شــركة فــي 9 أســواق إقليميــة بمنطقة 
الشــرق األوســط، وذلــك اعتمــاًدا علــى 43 معيــارا مرتبطــا بالحوكمــة 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية ويغطي 140 مؤشــًرا لألداء بتقييم 
عــددي ونوعــي. وحصــد البنك المرتبــة الثانية بالتصنيف على مســتوى 
جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة 
في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية 

“AFE” بمجال خفض انبعاثات الكربون. 

ويعكس التصنيف الُمتقدم للبنك في 
مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، جهوده المستمرة 
لتعزيـــز الكفـــاءة التشـــغيلية والســـير 
بنهج مســـتدام فـــي العمل المصرفي، 
حيث يواصل البنك مساعيه لتحقيق 
االســـتدامة المصرفيـــة وليصبـــح من 

رواد القطاع على نطاق إقليمي. 
ريفينيتيـــف  شـــركة  مؤشـــر  يقـــدم 
للبيانـــات المالية واتحـــاد البورصات 
العربية “AFE” بمجال خفض انبعاثات 
الكربون، معياًرا مبتكًرا للمســـتثمرين 
الراغبين في وضع اســـتثماراتهم في 
الشـــركات التـــي تبادر بشـــكل حيوي 
فـــي خفض بصمتهـــا الكربونية ضمن 
عملياتهـــا التجارية لتقليـــل انبعاثات 
الكربـــون في المنطقـــة. ويمتلك بنك 
 %  0.89 نســـبة  الوطنـــي  البحريـــن 
مـــن إجمالي نســـبة المؤشـــر، وكذلك 
يعتبر المؤسســـة الوحيدة التي ُتمثل 

البحرين في هذا المؤشر. 
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للبنك، جان 
كريســـتوف دورانـــد “نعتـــز جـــًدا في 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي بحصـــد هذا 
التقديـــر المتميـــز الذي يلقـــي الضوء 
لاللتـــزام  الدائمـــة  مســـاعينا  علـــى 
والمعاييـــر  الُممارســـات  بأفضـــل 

العالمية، بما في ذلك تبني سياســـات 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
وحوكمة الشركات. وتزامًنا مع تزايد 
االهتمـــام اإلقليمي بمبـــادئ الحوكمة 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والمؤسســـية، 
بجانب الجهـــود التوعية التي قامت 
بها بورصة البحرين لتحفيز االهتمام 
بهذا الشـــأن، والذي دشنت له مؤخًرا 
إلعـــداد  للشـــركات  اختيارًيـــا  دليـــاًل 
تقارير اإلفصـــاح البيئي واالجتماعي 
والحوكمـــة المؤسســـية، حرصنـــا في 
البنـــك علـــى ضـــم هـــذه السياســـات 
كلـــي  بشـــكل  لتتوافـــق  والمبـــادئ 
مـــع قَيمنـــا ورؤيتنـــا االســـتراتيجية. 
وجـــاء هـــذا النجـــاح نتيجـــة للدعـــم 
المتميـــز من مؤيديـــن بارزين آخرين 
لهذه السياســـات، كمصـــرف البحرين 
المركـــزي والمجلـــس األعلـــى للمرأة. 

ولذلـــك، ارتأينا أهمية توســـيع نطاق 
البنـــك  أنشـــطة  لتشـــمل  مســـؤوليتنا 
البيئيـــة  الحوكمـــة  مجـــاالت  فـــي 
الشـــركات،  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
ولتكـــون خطوتنا التاليـــة هي اعتماد 
المزيـــد مـــن السياســـات البيئيـــة في 
البنـــك. ومـــن هـــذا الجانـــب، يســـرنا 
أيًضـــا أن نكون ضمن مؤشـــر شـــركة 
ريفينيتيـــف للبيانـــات المالية واتحاد 
بمجـــال   ”AFE“ العربيـــة  البورصـــات 
خفض انبعاثات الكربون، الذي يتّوج 
جهودنـــا لخفـــض بصمتنـــا الكربونية، 
ونتطلع قدًما لتوثيق هذه المســـاعي 
من خالل متابعة التزامنا بسياســـات 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 

والمؤسسية”.
وأضـــاف دورانـــد “لدينا ثقة راســـخة 
بأن الوسيلة المثلى لتحقيق المرونة 
فـــي  تكمـــن  العمـــل  فـــي  والتكّيـــف 
اعتمـــاد نمـــط عمـــل أكثـــر اســـتدامة، 
حيـــث سيســـهم بضمـــان اســـتمرارية 
األعمـــال لدينـــا علـــى المـــدى البعيـــد. 
وقد نجحنـــا بتحقيق هـــذه األهداف 
بفضـــل جهـــود أعضاء فريـــق برنامج 
“RISE” مـــن بنـــك البحريـــن الوطني، 
الذي أســـهم تفانيهم وعملهم المتمّيز 

في تعزيـــز أداء البنك وحصوله على 
مختلـــف  فـــي  متقدمـــة  تصنيفـــات 
المجـــاالت. وأهتم هـــذا البرنامج منذ 
البنـــك  موظفـــي  بتدريـــب  إطالقـــه، 
وإعداد الجيـــل الُمقبل من القياديين 
مـــن خـــالل تطويـــر إمكاناتهـــم ورفع 

مستوى طاقاتهم ومهاراتهم”.
ومـــن جهته، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
خليفـــة  الشـــيخ  البحريـــن،  لبورصـــة 
بـــن إبراهيم آل خليفة “يســـرني جًدا 
البحريـــن  لبنـــك  بالتهنئـــة  أتقـــدم  أن 
الوطنـــي علـــى نجاحـــه بتحقيق هذا 
اإلنجـــاز المتمّيز. ويســـعدنا أيًضا في 
بورصـــة البحريـــن أن نشـــهد اهتماما 
ووعيا أكبر حول سياســـات الحوكمة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات، إضافة إلى مبادرة المزيد 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات إلعداد 
تقارير اإلفصـــاح البيئي واالجتماعي 

والحوكمة المؤسسية”. 
وقال األمين العام التحاد البورصات 
العربية، رامي الدكاني “يتقدم اتحاد 
البورصـــات العربية بخالـــص التهاني 
لبنـــك البحريـــن الوطني علـــى إحراز 
هـــذا التفـــوق الباهـــر، ونعتـــز بكونـــه 
الُممثـــل الوحيد للبحرين في مؤشـــر 
شـــركة ريفينيتيـــف للبيانـــات المالية 
واتحـــاد البورصـــات العربيـــة بمجال 
خفـــض انبعاثات الكربون، وبتغطيته 
نســـبة 0.89 % من إجمالي المؤشـــر. 
ويســـعدنا أن نشـــهد مبـــادرة المزيـــد 
من البنوك لتبني سياســـات الحوكمة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات فـــي نطـــاق عملهـــا، وذلـــك 
بالتزامـــن مـــع اســـتحواذ مؤسســـات 
القطـــاع المصرفـــي علـــى 50 % مـــن 

نسبة هذا المؤشر”.

المنامة - البحرين الوطني

جان كريستوف دوراند

السنابس  - الغرفة

 “الغرفة” تناقش 
تحديات قطاع األغذية غًدا

يــعــقــد فـــي الــســاعــة 3:30 مـــن مــســاء غــٍد 
مــجــلــس   ،2020 نــوفــمــبــر   25 األربـــــعـــــاء 
غــرفــة الــبــحــريــن االفــتــراضــي فــي نسخته 
لمناقشة  تخصيصه  تم  والذي  “الخامسة”، 
تحديات قطاع األغذية، عبر منصة زووم 
ــغــرفــة عــلــى بــرنــامــج الــيــوتــيــوب  وقـــنـــاة ال
وتطبيق الغرفة االلكتروني. ويأتي تنظيم 
مجالس  سلسلة  ــار  إطـ فــي  المجلس  هـــذا 
وتعزيز  فتح  بــهــدف  االفــتــراضــيــة  الــغــرفــة 
أعضائها،  مــع  المباشرة  التواصل  قــنــوات 

وكبار المسئولين بالجهات المعنية.
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للصيانة العامة والتحديث في  “بابكو”
ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  997 بـــــ  ــة  ــيـ ــائـ ــربـ كـــهـ كــــابــــات  تــــوريــــد 

طرحــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( في جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات 
أمــس مناقصــة لتوقيــع اتفاقيــة شــراء لمدة 4 ســنوات للصيانــة العامــة والتركيب 
واإلصــاح والتحديــث للكهرباء واألجهزة في العوالــي والجبل والمناطق المرتبطة 
بهــا تنافســت عليهــا 13 شــركة تــم تعليق أحــد العطــاءات، وكان أقل عطاء لشــركة 

جاهيكون بنحو 1.6 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 6 مايين دينار. 

وكانت المناقصة الثانية لشركة “بابكو” 
لتوقيـــع عقـــد لمـــدة 5 ســـنوات لتوفير 
المخـــازن  أمنـــاء  التســـليم،  متعقبـــي 
وخدمات دعم تسليم المواد، تنافست 
أقـــل عطـــاء  6 شـــركات، وكان  عليهـــا 
لشـــركة ام ســـي 6 للخدمات الصناعية 

بنحو 339.5 ألف دينار.
المركزيـــة  المخـــازن  إدارة  وطرحـــت 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 4 مناقصـــات، 
أولهـــا لتوريـــد كابـــالت كهربائيـــة ذات 
وملحقاتهـــا  فولـــت  كيلـــو   220 جهـــد 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان، وكان أقـــل 
عطاء بنحو 996.8 ألف دينار، وأكبرها 

بقرابـــة 1.2 مليـــون دينـــار. والمناقصة 
كهربائيـــة  محـــوالت  لشـــراء  الثانيـــة 
إدارة  قبـــل  مـــن  اســـتخدامها  لغـــرض 
توزيع الكهرباء لمشـــاريع في البحرين، 
وكان  شـــركات،   4 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 208.5 ألـــف دينار، 
فيمـــا تعلقـــت المناقصة الثالثة بشـــراء 
المـــوزع  الحـــراري  اإلستشـــعار  لوحـــة 
لغرض اســـتخدامها من قبل إدارة نقل 
الكهرباء تنافســـت عليها 3 شركات، تم 
تعليق أحد العطاءات، وكان أقل عطاء 
بنحو 76.2 ألف دينار، واألخيرة لشراء 
كابالت أرضية لغرض اســـتخدامها من 

قبـــل إدارة توزيـــع الكهربـــاء تنافســـت 
أقـــل عطـــاء  7 شـــركات، وكان  عليهـــا 

بنحو 76.5 ألف دينار.
كمـــا طرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول 
3 مناقصـــات، أولهـــا إلبـــرام عقـــد لمدة 
4 أعـــوام لتوفيـــر خدمـــات األمـــن لدى 
الحيويـــة  الشـــركة  ومرافـــق  مبانـــي 
وداخـــل حقـــل نفط البحرين تنافســـت 
عليهـــا 10 شـــركات تـــم تعليـــق عطـــاء 
أحد الشـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 
لتوفيـــر  ألـــف دينـــار، والثانيـــة   761.5
عمـــرة وإصـــالح واختبـــار الصمامـــات 
المختلفـــة تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات 
تـــم تعليق عطاء أحد الشـــركات، وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 150.3 ألـــف دينار، 
واألخيـــرة لصيانـــة وإصـــالح محركات 
)اس دي ام او( والمـــواد االحتياطيـــة 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات تـــم تعليق 
أقـــل  وكان  الشـــركات،  إحـــدى  عطـــاء 

عطاء بنحو 131.8 ألف دينار.
الخليـــج  طيـــران  طرحـــت   وكذلـــك 

للصيانـــة  وكيـــل  الختيـــار  مناقصـــة 
واإلصـــالح الدوري الشـــامل ألســـطول  
طائرات بوينج 787 وأسطول إيرباص 
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، ومناقصة 
األشـــغال  بـــوزارة  البلديـــات  لشـــؤون 
لمبنـــى  اإلنشـــائية  الهيـــاكل  لتقييـــم 
شـــؤون البلديات القائم فـــي العاصمة، 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل 
عطاء بنحو 28.9 ألف دينار، ومناقصة 
لـــإدارة المركزيـــة للمشـــتريات بوزارة 
المالية الســـتئجار المركبات الحكومية 
)صالون، جيب، بيك اب، فان( تنافست 

عليها 7 شركات.
التربيـــة  وزارة  طرحـــت  وأيًضـــا 
والتعليـــم مناقصـــة لصيانـــة وإصالح 
المكيفات المركزية بمدارس وإدارات 
الـــوزارة لمدة عامين تنافســـت عليها 
14 شـــركة، وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
تقـــي  لمؤسســـة  دينـــار  ألـــف   115.5

محمد البحارنة التجارية.

 

فـــاز ســـتة عشـــر شـــخًصا مـــن رواد 
مـــن  بمجموعـــة  التأميـــن  صناعـــة 
الجوائـــز ضمـــن حفـــل توزيـــع جوائز 
الشـــرق األوســـط لصناعـــة التأميـــن 
)MIIA( فـــي دورتـــه الســـابعة، حيث 
تمكـــن الفائـــزون بتلـــك الجوائـــز من 
التغلـــب علـــى أكثر من 200 مشـــارك 
من منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
يتنافســـون  كانـــوا  الذيـــن  إفريقيـــا 
لكســـب المراكـــز األولـــى، ممـــا يثبت 
بالقطـــاع  والتزامهـــم  جدارتهـــم 
علـــى الرغـــم مـــن الجائحـــة العالمية 

المستمرة. 
وقد حصل الرئيس التنفيذي للشركة 
البحرينية الكويتية للتأمين، عبدهللا 
ســـلطان، علـــى جائـــزة العـــام 2020 

“كأفضـــل قائد شـــاب” وذلـــك تقديًرا 
لجهوده في الســـعي للتميز وااللتزام 
على المستويين الشخصي والمهني، 
حيث حصـــل على تلـــك الجائرة من 
قبل منظمي جوائر الشـــرق األوسط 
لصناعـــة التأمين، وبدعم من جمعية 
المالـــي  دبـــي  مركـــز  فـــي  التأميـــن 
األفروأســـيوي  واالتحـــاد  العالمـــي، 
 )FAIR( التأميـــن  وإعـــادة  للتأميـــن 
للتأميـــن  العربـــي  العـــام  اإلتحـــاد  و 
)GAIF(. وقال ســـلطان “إنـــه المتياز 
وشـــرف حصولـــي على جائـــزة العام 
فـــي  شـــاب”  قائـــد  “كأفضـــل   2020
الشـــرق األوســـط. وموجهـــًا رســـالته 
لجيـــل الشـــباب”، مضيفـــا “أن العمـــر 
لـــم يعـــد شـــرطًا للوصول إلـــى مركز 

القيادة الناجحة. كما أن المؤسسات 
ودول  بـــل  الحاضـــر،  الوقـــت  فـــي 
بأكملهـــا تعتمد على القادة الشـــباب. 
اســـتمر في تحديـــد أهدافك وتفوق 

في العمل لتحقيقها”.

عبدالله سلطان

ــط لــصــنــاعــة الــتــأمــيــن ــ ــل الـــشـــرق األوسـ ــف ــن ح ــم ض
عبداهلل سلطان يحصد جائزة “أفضل قائد شاب”

المنامة - تجار

أعلنـــت نائـــب رئيـــس جمعيـــة ســـيدات 
األعمال البحرينية، سيدة األعمال خلود 
القطـــان، عدم  ترشـــحها للـــدورة القادمة 
لمجلـــس إدارة الجمعيـــة المزمـــع إجراء 
انتخاباتهـــا أوائل شـــهر  ديســـمبر المقبل.  
وذكـــر موقـــع “تجـــار” اإللكترونـــي “أن 6 
عضـــوات من مجلـــس اإلدارة الحالي لن 
يترشـــحن فـــي االنتخابـــات  القادمة في 
حين ستترشـــح 5 عضوات من المجلس 
الحالي و8 عضوات جدد ليكون  إجمالي 
المترشـــحات للدورة الجديدة 13 سيدة 
مجلـــس  بينهـــن  مـــن  لالختيـــار  أعمـــال 

اإلدارة  الجديد المكون من 11 عضوا”. 
 وأوضحـــت القطـــان “أنها فضلـــت إتاحة 
الفرصـــة لدمـــاء جديـــدة  للحصـــول على 
فرصة حقيقية في إدارة الجمعية األقدم 

بين الجمعيات االقتصادية  النسائية في 
البحريـــن كافـــة، مضيفـــة أن العمل العام 
في األساس هو عمل تطوعي  ويجب أن 
تتاح الفرصة لسيدات األعمال ورائدات 
األعمال الشابات لالضطالع  بالمسؤولية 
أيضـــا، مؤكـــدة أنها استشـــعرت االكتفاء 
فـــي الوقت الراهـــن وأنها أدت مـــا عليها 
 تجـــاه الجمعية بـــكل صدق ومســـؤولية 
في إطار ظروف العمل المتاحة والمناخ 
الســـائد  حاليـــا، وحان الوقت الســـتكمال 
خدمـــة الوطـــن واالقتصـــاد الوطني من 

خالل مسارات  أخرى”. 
بجمعيـــة  “عالقتـــي  القطـــان  وتابعـــت 
كعضـــو  مســـتمرة  األعمـــال  ســـيدات 
بالجمعيـــة  العموميـــة، لـــن أنقطـــع عنهـــا 
الفعاليـــات  فـــي  مشـــاركة  أو  حضـــورا 

وأتمنـــى  التوفيـــق  كافـــة،  والمناســـبات 
للمرشحات كافة في االنتخابات القادمة 
فـــي  حقيقيـــة  فـــرص  لهـــن  تتـــاح  وأن 
تقديـــم  أفضل ما لديهن لخدمة الجمعية 

واالقتصاد الوطني عموما”. 

خلود القطان 

الجمعية إدارة  ــي  ف ــدة  ــدي ج ــاء  ــدم ل الــفــرصــة  ــة  ــاح إت
القطان: لن أترشح النتخابات “سيدات األعمال”

1.6
مليون دينار

مساهمة الشركات المجتمعية
تهتـــم الشـــركات بتقديـــم الدعـــم لتنميـــة المجتمـــع، وهـــذه “المســـاهمة 
المجتمعيـــة” آخـــذة في الزيادة، وهـــذا تطور يجب أن يجـــد العناية من 
كل األطـــراف. والشـــركات، وتقديـــرا لمجتمعها شـــعرت بضـــرورة إعادة 
جزء من األموال لتصب في مشـــاريع يســـتفيد منهـــا المجتمع. وبالطبع 
فـــإن نظرة كل شـــركة لدورها في “المســـاهمة االجتماعية” تتوقف على 

فلسفتها ورؤيتها لهذه المساهمة. 
و”المساهمة االجتماعية” اآلن من مبادئ الحوكمة الحديثة التي تتبعها 
الشـــركات حتـــي ال تغرد خارج الســـرب فيمـــا يتعلق بهذا النشـــاط الهام، 
وعلى الشـــركات وضع اللوائح والضمانات التي تســـهل تنفيذ المساهمة 
المجتمعيـــة بطرق ســـليمة ووفـــق المتطلبـــات القانونية. ومـــن األهمية 
بمكان أن نذكر أن “المســـاهمة المجتمعية” يجب أن تأخذ شـــكال محددا 
ونمطا ثابتا مدروسا بطريقة مؤسسية سليمة وليس “فتات” إكرامية أو 

“عطية مزين”، بل وفق برمجة مؤسسية ثابتة سليمة متكاملة. 
وبعـــض الشـــركات “تتفن” وتبدع في المجاالت التـــي تختارها وتحرص 
على تقديم المفيد والجديد للمجتمع، كالمســـاهمة في القطاع الطبي أو 
التعليمي أو أنشطة دعم الشباب والمرأة وكذلك تقديم الدعم لموظفي 
ومنتســـبي الشـــركة، واألقربون أولـــى بالمعروف. وهناك شـــركات تقدم 
المساهمة دون بث روح الشركة فيها ومن دون إبداع أو حرفية و تشعر 
أنهـــا تقـــوم بالعمل تأدية واجب فقط. وهناك فـــارق بين الحالتين. وهذا 
يســـتدعي المراجعة لخلق أرضية عامة “مثالية” يســـتفيد منها المجتمع 

على أفضل وجه. 
وربمـــا يكـــون مـــن المفيـــد تكويـــن هيئـــة “قومية” لوضـــع اســـتراتيجية 
وتنســـيق األمـــور الخاصة بالمســـاهمة المجتمعية للشـــركات وذلك وفق 
إطـــار عام يخـــدم كل أطيـــاف المجتمع. وهـــذه الهيئة، ربمـــا تكون ذات 
صفة استشـــارية أو إلزامية حســـب التقدير، ولكن وجودها مهم لضمان 
التنفيذ بصورة وطنية “عامة” بعيدا عن نظرة الشركات التي ربما تكون 

“شخصية” وال تخلو من األغراض الذاتية للشركة. 
بعض البلدان اختارت الذهاب للميل اإلضافي، وقامت بوضع تشريعات 
قوميـــة تلزم الشـــركات بتجنيب نســـبة معينة من أرباحهـــا وتخصيصها 
للصـــرف فـــي المســـاهمة المجتمعية. وهنـــاك من ينتقد، ويقـــول إن هذا 
يشـــكل نوعا جديدا من الضرائب والجبايات على الشـــركات. وهناك من 
يـــرى، أن األمـــر ال يمكن أن يعتبـــر نوعا من الضرائب ألن الشـــركات هي 
التـــي تقوم بنفســـها بتحديد المشـــاريع الخاصة بالمســـاهمة االجتماعية 
وهي التي تقوم بالصرف وتوفير المال حسب رؤيتها وأولوياتها. وهذا 
بعيـــد كل البعـــد عن الضرائب التي تســـلم للدولة عـــدا نقدا كفرض عين، 
والدولة هي التي تتصرف فيها بمطلق الحرية حسب الموازنات المعدة 

سنويا. 
ربمـــا يكـــون مفيـــدا دراســـة إمكانية االســـتفادة من كل التجـــارب، حتى 
تؤتي المساهمة المجتمعية ُأكلها هنيئا مريئا. وفي النهاية فإن المجتمع 
هو الذي ســـيقرر مـــدى نجاح ما تم تقديمه له. ومن هـــذا الرابط الثمين 
تنمو العالقة بين الشـــركات والمجتمع، وتنعدم روح األنانية، وهذا يعزز 

مفهوم التنمية للجميع ولمصلحة الجميع ويساهم فيها الجميع. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

 البنك يحصد المرتبة 
الثانية بالتصنيف 

على كافة 
القطاعات بالبحرين



 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

Call.

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

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004936 780 m2 RA BD15.50 BD130,136

L004935 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004934 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004987 557 m2 RA BD25.00 BD149,888

L005201 550 m2 MOH BD21.11 BD125,000

L006345 737 m2 RA BD23.00 BD182,460

L006656 500 m2 RA BD30.00 BD161,460

L006568 416 m2 RA BD19.00 BD85,000

L006615 396.1 m2 RB BD17.50 BD74,313

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

L006319 630 m2 RA BD30.00 BD203,439

L006702 481 m2 RB BD23.00 BD119,082

L006661 450 m2 WS BD17.54 BD85,000

L006403 337.6 m2 RB BD24.30 BD88,000

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005117 593.3 m2 RA BD16.15 BD103,000

L005154 218.2 m2 RHB BD21.30 BD50,000

L006439 1017 m2 RA BD13.00 BD142,310

L006593 1572.6 m2 RG BD12.00 BD203,129

L006594 3576.6 m2 RA BD17.00 BD654,474

L005032 1524 m2 B3 BD20.00 BD328,086

L005031 1462 m2 B3* BD25.00 BD393,424

L005045 361 m2 RB BD20.50 BD79,658

L006338 307.3 m2 RB BD25.69 BD85,000

L006346 387.5 m2 RB BD25.00 BD104,276

L006563 363.1 m2 RA BD19.00 BD74,259

L005029 430 m2 RB BD23.00 BD106,455

L005046 451 m2 RA BD24.00 BD116,509

L004940 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004941 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

L005100 541 m2 RB BD23.00 BD133,936

L004943 327.4 m2 RA BD18.00 BD63,434

L004968 333 m2 RA BD20.00 BD71,666

L005015 327.4 m2 RA BD18.18 BD64,000

L005153 477.9 m2  Com BD28.00 BD144,035

L006492 367 m2 RA BD19.70 BD78,000

L006616 2171 m2 AG BD10.00 BD233,686

L006670 304 m2 RA BD24.44 BD80,000

L005210 487 m2 RA BD20.00 BD104,841

L005211 483 m2 RA BD20.00 BD103,980

L005212 468 m2 RA BD20.00 BD100,751

L005213 452 m2 RA BD20.00 BD97,307

L005214 487 m2 RA BD22.00 BD115,326

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005215 509 m2 RA BD21.00 BD115,056

L005216 477 m2 RA BD20.00 BD102,689

L005209 474 m2 RA BD20.00 BD102,043

L005208 473 m2 RA BD20.00 BD101,827

L005206 460 m2 RA BD20.00 BD99,029

L005207 507 m2 RA BD22.00 BD120,062

L004973 1160.4 m2 SP BD12.00 BD149,886

L004975 973 m2 SP BD12.00 BD125,680

L004977 730 m2 SP BD12.00 BD94,292

L004978 836 m2 SP BD12.00 BD107,984

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

L005009 3864.2 m2 LD BD21.00 BD873,479

L005008 4200.2 m2 LD BD21.00 BD949,430

L006440 1137.5 m2 LD BD13.50 BD165,294

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004937 518 m2 RA BD19.00 BD94,000

L004982 540.2 m2 RB BD20.00 BD116,294

L006289 436 m2 UP BD17.00 BD80,000

L006296 300.4 m2 RB BD21.64 BD70,000

L004996 3130 m2 Industrial BD17.00 BD572,752

L005103 350.2 m2 RA BD18.00 BD68,000

L005065 319.5 m2 RHB BD22.00 BD75,660

L005064 258.6 m2 RHB BD22.00 BD61,238

L005109 315.5 m2 RB BD23.60 BD80,000

L005125 3341.7 m2 RB BD17.00 BD611,500

L005188 1362.3 m2 LD BD20.00 BD293,275

L005187 1798.4 m2 LD BD20.00 BD387,159

L005186 1885.1 m2 LD BD20.00 BD405,825

L005222 1320 m2 LD BD25.00 BD355,212

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006367 465.5 m2 B3 BD26.00 BD130,276

L006484 567.1 m2 B3* BD27.00 BD164,815

L006515 614.5 m2 B3 BD17.00 BD112,446

L006614 1318 m2 COM BD48.00 BD680,973

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L004979 553 m2 RA BD25.00 BD148,812

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L005042 369.5 m2 RB BD28.00 BD111,364

L006340 363.4 m2 RA BD21.00 BD82,144

L006343 498.3 m2 RA BD21.00 BD112,637

L006341 449.4 m2 RA BD21.00 BD101,584

L005013 1643 m2 COM BD40.00 BD707,410

L005044 527 m2 RB BD25.00 BD141,816

L005076 966 m2 SP BD28.00 BD291,144

 للمزيد من
العقارات

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني علي

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )139849( لسنة 2020
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة مفتاح التحول لتنظيم المٔوتمرات الطبية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها الســيد 
/ انــور علــي محمــد ســرحان باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة مفتــاح التحــول لتنظيــم 
المٔوتمرات الطبية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة شــركة ذات مســٔيولية محدودة بموجب القيد 
رقم 125698، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من 
الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 . 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )000( لسنة 2020 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة البسام للمعدات البترولية

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها الســيده / 
ناهــد عيســى محمد اميــن باعتبارها المصفي القانوني لشــركة البســام للمعــدات البترولية 
،المســجلة كفــرع لشــركة اجنبيــة بموجــب القيــد رقــم 68102، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام 

قانون الشركات التجاريةالصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :2020/11/23
 وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  ٕادارة السجــــل التجــاري

) CR2020- 162518( ٕاعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادناه ورثــة المرحوم خواجه نيــاز احمد خواجــه محمددين نبي 
بخشــبطلب تحويــل المحــل التجــاري التالي إلى الســيد شــمايله محمد ســليم بركــت علي ، 
فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
 االسم التجاري : مقاوالت خواجه نياز

قيد رقم: ١-58765

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة سامي ابو حالوه و شركاه للخدمات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 111986

بناء على قرار الشركاء في شركة سامي ابو حالوه و شركاه للخدمات ذ.م.م المســــــــــجلة 
بموجــــــــــب القيــــــــــد رقــــــــــم 111986، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / ســامى 

محمد اسماعيل عمر ٔابوحالوه مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي: عنوان المصفي:
سامى محمد اسماعيل عمر ٔابوحالوه

aano_707@hotmail.com      -       + 973  33256259 : هاتف رقم

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مطعم لوليفو ذ.م.م
سجل تجاري رقم 83283 

بناء على قرار المالك شركة مطعم لوليفو ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 83283 ،  بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيين السيد/ صالح احمد سالم احمد التميمي مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا اإلعــالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: صالح احمد سالم احمد التميمي

lulivobh@gmail.com  -  )+973(36477773 

القيد : 95564  التاريخ : 2020-11-22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )152474( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة ملحمة العائلة ذ.م.م.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســادة 
اصحــاب شــركة شــركة ملحمــة العائلة ذ.م.م. المســجلة بموجب القيد رقــم 95564 فرع 1، 
طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة ملحمة العأيلة ذ.م.م. الى شــركة اســواق خورام 

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

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2020- 159167 ( ٕادارة التسجيل ٕاعالن رقم 

 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدعلي حبيل عبدهللا ناصر

 االسم التجاري الحالي : دوت للدعاية واالعالن
االســـــم التجـــاري الجديد : مجموعة غريزموت للدعاية والتجارة العامة

قيد رقم: 99750-4

38344464

الثالثاء 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الثاني 1442 - العدد 084424



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

 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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

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

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

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39680000  or  admin@enmabh.com 

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

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

HONEY BEE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANI.HAMAD@EA.BH 

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  citi20000@hotmail.com 

FUTURE WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677075  or  ADMIN@SEASTAR-GROUPS.COM 

WALD ALGHALYA Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39887666  or  JRE7RE7@GMAIL.COM 

AL SOMAA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642893  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

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

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

KARZAKAN FRIENDS PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601049  or  BH.HAMLATLMUTAWA@GMAIL.COM 

ALNAHL FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33965111  or  AKAVALAPPIL@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326100  or  gro@limousina.net 

KATAMERI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

WHITE DOTS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39612772  or  HANANJANAHI@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  EVERESTELECTRICALWLL@GMAIL.COM 

KANOO COPY WORLD 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39329993  or  SALES@KANOOSTATIONERY.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

RASHEED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  olwynp@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17789585  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

HAJI NISAR JEWLLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17257459  or  MEANSMEOMER@GMAIL.COM 

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

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556808  or  OFFICE@TARGETTRENCHLESS.COM 

AREEBA CARS POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17274030  or  HASSAN@WADIALSALAM.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  SAYEDMASHTAN@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

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

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

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

  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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

Alqaed Trading Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233165  or  ALQAEDHASSAN@GMAIL.COM 

ROOTS WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33744005  or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

OCEAN 7 FISHING EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39333575  or  LAGOON_FISH@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17141122  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17822123  or  metee@meteebah.com 

House Me Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721111  or  AMMAR@HOUSEMEONLINE.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

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

  COOK(PARTIES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

USMANS Cargo handling 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

ALL FOOD FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36393643  or  ABDULAAL.MOHAMED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200620  or  PARGAIN.CONTRACTING@GMAIL.COM 

Landmark Fitness W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116219  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

ECHO TOWERS PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36623221  or  BUSHRA.ALASWAMI@GMAIL.COM 

DAR ALZAIN LAUNDRY- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  FATIMA@AWTADGROUP.COM 

AVOCADO HOME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400288  or  ZAHRAEBRAHIM030@GMAIL.COM 

Eat To Fit Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77334477  or  BENSUBABY1982@YAHOO.COM 

Pine Dental Lab W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39118291  or  NEEL@PINEDENTALLAB.COM 

Best time building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Child Willing Specialist Rehabilitation Center 
has a vacancy for the occupation of
  SPECIAL EDUCATION TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact
 33223002  or  INFO@CHILDWILLING.COM 

Jawaher Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17811545  or  JAWAHERBAKERYBH@GMAIL.COM 

FALCON WINGS HIRING EQUIPMENT AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39606304  or  HUSSAINREND@YAHOO.COM 

OAKWOOD ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39300545  or  ALLBRANCH2013@GMAIL.COM 

Vismaya co.wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33580017  or  SHAKKEERPK@GMAIL.COM 

PAKEEZA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

BABA HASSAN ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39894720  or  HASSANMOHAMMEDALISALEM@GMAIL.COM 

SHEESHAL GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695050  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

EVEREST MECHANICAL INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33451245  or  fc@emi-bh.com 

Adyaf Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  aljoaib.k@gmail.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Great Wall Cargo Handling 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34545479  or  ZX.CARGOMOVING@GMAIL.COM 

Azilon Trading Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66990084  or  KGANDGON@GMAIL.COM 

New Castle Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39808786  or  KHADIJAAHMAD606@GMAIL.COM 

Pearla Salon 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 66775555  or  bukhalil_15@hotmail.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

  STEEL FABRICATOR 
 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

  MASON 
 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 

ALMOHSIN DECOR CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

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

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALHAMMALI FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33555166  or  ALHAMMAL88@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

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Loesche GMBH - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33628808  or  BERND.PREISS@LOESCHE.DE 

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 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MATERIAL DIRECTORATE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

NASEEJ PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM

SUNRISE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

CHAUDHRY CARGO HANDLING SERVICES CO.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37137275  or  TARIQ4SEASONS@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38427303  or  RIGHTIST.TRADINGCO.WLL@GMAIL.COM 

Force Point Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

FINE LAND AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39051550  or  aljo.joe@yahoo.com 

Golden Source Building Materials W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  kumaruk@batelco.com.bh 

Loesche GMBH - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33628808  or  BERND.PREISS@LOESCHE.DE 

AlShilati Trading Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34667778  or  ABUMADIAN1979@GMAIL.COM 

GRAND STORE MULTIMEDIA TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37374045  or  INFOGRANDSTORE@GMAIL.COM 

Golden gate aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39401340  or  FAISALJASIM78@GMAIL.COM 

MANAMA BAZAR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39811686  or  ARAEKCO@GMAIL.COM 

SAUD CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  SAUDAHMEDSHEIKH@HOTMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33693650  or  ABDULMATEEN56@GMAIL.COM 

AL NASEEHA BUILDING MATERIALS CO - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33087614  or  ABDRASHEED007@GMAIL.COM 

IGNITE  TOURISM COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 66633266  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Teekay LNG Bahrain Operations L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34392814  or  JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM 

WHITE DIAMOND PUBLICITY AND ADVERTISING Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36824844  or  SHAMSUOKEY2@GMAIL.COM 

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

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

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36366138  or  Badr@daralmawarid.com 

DAR ALMAWARID CONTRACTING, REAL STATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36366138  or  Badr@daralmawarid.com 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

Ummah for Talent Solutions UTS Co. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17580262  or  CEO@UTSARABIA.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 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

GOLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

DISCOVERY CARGO COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275771  or  DISCOVERYCARGO@HOTMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17662945  or  VENUS@BISCOME.COM 

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM 

AIN OPTICALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

ABDULLAH WELDING SMITHERY AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34551308  or  AWAN6@HOTMAIL.COM 

SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REFRIGERATION MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

LEADING INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17769629  or  HBH2002@HOTMAIL.COM 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

Zeeta Cargo S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 37300672  or  ZESHANZAHID5@GMAIL.COM 

Alameri international Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13655585  or  info.alamerigroup@gmail.com 

Triple Info Technology 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33298270  or  RAJA_MOHEEB@YAHOO.COM 

BECTON CONSTRUCTION & TRADE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39327771  or  ABABNEH_F@YAHOO.COM 

JOYFUL MARKETING AND  PROMOTION CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66613536  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

JOYFUL MARKETING AND  PROMOTION CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 66613536  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

KARWAN REPAIR ELETRONIC EQUIPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34670952  or  FASIL21ST@GMAIL.COM 

PROPER ZONE SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34355798  or  PROPERZONEBH2020@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

RAWAL INTERIOR DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

BLUE SKY LINE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33885539  or  S.SAHAB2011@GMAIL.COM 

SUPER SAYAN FOR SPORT AND ENTERTAINMENT 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33277360  or  MKVELI187@GMAIL.COM 

SAFA GHULOOM CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38828022  or  SAFAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

SAFA GHULOOM CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38828022  or  SAFAGHULOOMBH@GMAIL.COM 

AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR (ZEYAD / 9290)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675135  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AMER SALIM ALMUAMMARI 
has a vacancy for the occupation of

  HORSE BREEDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  MOHAMED_ALMOAMMARI@TATWEERPETROLEUM.COM 

ALI HUASIN RASHID ALI / MINHASH 4 - 4391) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36693040 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me

JALAL&AHMED&SAMI&FOUD MOHD YOUSIF JALAL SONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  rashid_buali@jalal.com 

PEPPERS FUSION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39333989  or  PEPPERS2011@GMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830002  or  mjaleel@harsco.com 

AL NOORAIN BAKERY EST. 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

New Port Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38384115  or  AYUBIAN99@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

HUSAIN RADHI MOHAMED ALI EDHRABOOH/16F/9572/ 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39433360  or  HUSSAINRADHIF18@GMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com 

DARK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

LAYALI ALWADYAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33678831  or  ALNEDAL2012@HOTMAIL.CM 

MUHAMMADAIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CLOTHES CHEMICAL CLEANING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33050508  or  BBBB1122BBBB@HOTMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

DORWAZAT AL CERAMICS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600821  or  md.delmon@gmail.com 

Tea Club W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 38887107  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

ALMYTAWEH FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669442  or  ZAHRAHASAN620@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

Five Stars Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

ALEKER HYDRAULICS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39665554  or  SA@AST-BH.COM 

MILANO TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39623459  or  INFO@BARCELONAVENDING.COM 

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691166  or  khadija@alnoohwd.com 

LAYLAM BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39460072  or  janahicr@gmail.com 

AL NESSER SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449227  or  adraj1@gmail.com 

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROAD TRANSPORT SERVICES SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17560337  or  Shereen.Faraz@Maersk.com 

NEW GULF ROSE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

Dolphin Technical Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Balorah carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700666  or  mauction@batelco.com.bh 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.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

  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

  SHOVEL 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

BAKHET TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

AL SULAIBEEKH BUILDING CONSTRACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600506  or  ALSULAIBIKH@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17636363  or  hrmanage@jazayani.com 

Alwadi Nuts and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

WAHAT TYLOS CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM 

212 supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33242255  or  SOLIDARITYPACK@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

TERRIER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77005971  or  IM4919@YAHOO.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17296415  or  DAWN.JACOB@THEJUSCORP.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  imaad_kk@YAHOO.CO.IN 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

QANA ELECTRCAL EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32332789  or  HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

COMPREHENSIVE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 17256351  or  cswll@live.com 

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991177  or  FC@FUTURERMC.COM 

THREE TREES MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33788783  or  S.ALIJAFFAR84@GMAIL.COM 

HORIZON TELECOM SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

COMPETITION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212203  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

THAWOWDA  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771415  or  NAFEEDSADARY@HOTMAIL.COM 

Signature Hotel (Four Seasons Bahrain Bay) Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

AL WISAM SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17699595  or  Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATOR SECRETARYA 

 suitably qualified applicants can contact
 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

FAWAZ KHAMIS ALBALOOSHI DECORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39309080  or  FEED77@GMAIL.COM 

AL BAAHEYA LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39841111  or  FATIHAGHAZAOUI65@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200620  or  PARGAIN.CONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271708  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM  
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ابنة معتقلة إيرانية: أمي فــي “االنفرادي” وال معلومات عنها

ألمانيا: طهران تنتهك بنود “النووي” دائًما

أكدت ألمانيا أن إيران تنتهك بشـــكل 
مســـتمر بنود االتفـــاق النووي، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي تأمل فيـــه طهران 
بتليين في الموقف الدولي تجاهها.

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة األلمانية، أندريا ساســـي، 
أمس، إن الوزير هايكو ماس سيلتقي 
مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في 
برليـــن إلجـــراء محادثـــات تركز على 
االتفاق النووي اإليراني واالنتهاكات 

المستمرة لبنوده.
وتابعت ساسي “نحن وشركاؤنا معا 
ندعـــو إيران بـــكل قـــوة للتوقف عن 
مخالفـــة االتفـــاق والعـــودة لاللتـــزام 

بتعهداتها النووية بالكامل”.
وأوضحت للصحافيين أن االجتماع 
إيـــران  برنامـــج  أيضـــا  ســـيتناول 
الصاروخي والدور اإلقليمي األوسع، 
يتناولهـــا  لـــم  التـــي  القضايـــا  وهـــي 
االتفـــاق النـــووي، ممـــا أثـــار اســـتياء 

منتقديه.
كان  إذا  عمـــا  ســـؤال  علـــى  وردا 
األوروبيون يخشـــون أن تتخذ إدارة 
الرئيـــس األميركـــي المنتهيـــة واليته 
دونالـــد ترمـــب مزيدا مـــن الخطوات 
ضـــد إيـــران قبـــل مغادرتـــه منصبـــه، 
من شـــأنها أن تقوض آمالهم، أجابت 
تلـــك  تـــم اتخـــاذ مثـــل  “إذا  ساســـي 
اإلجراءات، فسنقيمها عند حدوثها”.
يذكـــر أن كالً مـــن فرنســـا وبريطانيـــا 
وألمانيا أعربت سابقا في تصريحات 
منفصلـــة عـــن قلقهـــا مـــن االنتهاكات 
اإليرانيـــة لالتفـــاق النووي، ال ســـيما 
بعـــد تقريـــر الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 

الذرية األسبوع الماضي.
إيـــران  أن  الوكالـــة كشـــفت  وكانـــت 
ركبت أول سلســـلة من أجهزة الطرد 
المركـــزي المتطورة في محطة نطنز 
لتخصيـــب اليورانيوم تحت األرض، 
والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى 
على عدم إمكان اســـتخدامها إال في 

الجيل األول من أجهزة “آي. آر1-”.
تقديـــم  طهـــران  مـــن  طلبـــت  كمـــا 
موقـــع  حـــول  جديـــدة  توضيحـــات 
أن  معتبـــرًة  بـــه،  مشـــتبه  نـــووي 
طهـــران  وفرتهـــا  التـــي  المعلومـــات 
“تفتقـــر للمصداقيـــة”، ومشـــيرة إلـــى 
ضرورة تقديم تفســـير كامل وسريع 
اليورانيـــوم  مـــن  جزيئـــات  لوجـــود 
المصّنع في هذا الموقع غير المصرح 

عنه للوكالة.
ســـابق  تقريـــر  فـــي  أشـــارت  كذلـــك 
إلـــى أن إجمالـــي مخزون إيـــران من 
مطلـــع  بلـــغ  المخّصـــب  اليورانيـــوم 
فيمـــا  كلـــغ.   2442,9 نوفمبـــر  شـــهر 
يحدد االتفاق النووي ســـقف تخزين 
اليورانيـــوم المخّصب عنـــد 300 كلغ 
علـــى شـــكل مرّكـــب محـــّدد، أي مـــا 
يعـــادل 202,8 كلـــغ مـــن اليورانيـــوم 

المخصب غير المركب.
إلى ذلك، أوضحت أن إيران مستمرة 
اليورانيـــوم  تخصيـــب  فـــي  أيضـــا 
بنقـــاء يصل إلـــى 4.5 %، وهو أعلى 
مـــن 3.67 % مســـموح بهـــا بموجـــب 
االتفـــاق الـــذي وقع مع الدول الســـت 

الكبـــرى عـــام 2016، وانســـحبت منه 
الواليات المتحدة قبل سنتين.

من جهـــة أخرى، وفـــي جديد معاناة 
ال  إيـــران،  فـــي  المعتقليـــن  بعـــض 
االنســـان،  حقـــوق  ناشـــطي  ســـيما 
الحكومـــة،  لسياســـة  والمعارضيـــن 
كشـــفت مريم كالرن، ابنـــة المواطنة 
تقـــوي،  ناهيـــد  األلمانيـــة،  اإليرانيـــة 
المعتقلة في ســـجن إيفيـــن بطهران، 
الذي يضم القسم األكبر من السجناء 
السياســـيين، أن والدتهـــا ُحرمت من 
االنفـــرادي  الحبـــس  أثنـــاء  حقوقهـــا 
هنـــاك  وليـــس  أســـابيع،   5 لمـــدة 
معلومـــات حول أوضاعهـــا وصحتها 

في السجن.
وفـــي مقطـــع فيديـــو، لشـــبكة “إيران 
أنـــه  كالرن  أكـــدت  انترناشـــيونال”، 
علـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن 5 
لـــم  والدتهـــا  اعتقـــال  علـــى  أســـابيع 
يعرف أحد ســـبب سجنها، ولم تسفر 
جهود أســـرتها إلجراء لقاء معها عن 
نتيجـــة، مؤكـــدة أن والدتهـــا ُحرمت 
مـــن حقها فـــي الوصول إلـــى محاٍم، 

باإلضافة إلى حقوق أخرى.

كمـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء صحـــة 
والدتها في الســـجن، قائلة “ال أعرف 
أعـــرف  وال  والدتـــي.  حـــال  كيـــف 
مـــاذا يفعلـــون معهـــا.. أنا قلقـــة على 
حياتهـــا. أمي مريضة، لديهـــا ارتفاع 
فـــي ضغـــط الـــدم وســـبق أن أجـــرت 
عمليـــة جراحيـــة”. يذكـــر أن تقـــوي، 
مهندسة معمارية وتبلغ من العمر 66 
عامـــًا، وتحمل جنســـية مزدوجة، تم 
اعتقالها يوم 16 أكتوبر الماضي، من 

منزلها في طهران.
وكانـــت تعيـــش فـــي مدينـــة كولونيا 
برفقـــة   1983 عـــام  منـــذ  بألمانيـــا، 
عائلتهـــا، لكنهـــا عـــاودت الســـفر إلـــى 
مســـقط رأســـها منـــذ 15 عامـــا بعـــد 

تقاعدها.
وســـافرت إلـــى طهـــران في ســـبتمبر 
2019، وكان مـــن المفترض أن تعود 
أللمانيا في مارس 2020، لكن تفشي 
فيـــروس كورونـــا اضطرهـــا لتأجيـــل 
رحلتها.ولـــم يخبـــر مكتـــب المدعـــي 
العـــام داخل ســـجن إيفيـــن اإليراني 
فـــي  اعتقالهـــا  ســـبب  ناهيـــد  عائلـــة 

منتصف أكتوبر الماضي.

دبي - العربية.نت

مفاعل نووي إيراني

القدس - وكاالت

دعــا وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال شــتاينتس الرئيــس اللبنانــي 
ميشال عون إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم 
الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين. واتفق لبنان وإسرائيل 
علــى مفاوضــات مباشــرة بعــد ســنوات مــن الدبلوماســية المكوكية 
األميركية الهادئة. وعقدت أول جولتين من المحادثات على الحدود 

مع لبنان في أكتوبر، وجولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر.

المقبلـــة  الجولـــة  موعـــد  وُحـــّدد 
وتتعلـــق  ديســـمبر.  بدايـــة  فـــي 
بحريـــة  بمســـاحة  المفاوضـــات 
تمتد علـــى حوالى 860 كيلومتًرا 
مربًعا، بناء على خريطة أرســـلت 
فـــي 2011 إلـــى األمـــم المتحدة. 
أنهـــا  اعتبـــر الحًقـــا  لبنـــان  أن  إال 

استندت إلى تقديرات خاطئة.
وفي سلســـلة تغريـــدات بالعبرية 
والعربية وجهها إلى عون، أمس، 
قال الوزير اإلســـرائيلي “يســـرني 
اســـتمتع  بأننـــي  أبلغكـــم  بـــأن 
بالحـــوار الـــذي يجـــري بيننـــا في 
أيضـــا  وكتـــب  األخيـــرة”.  األيـــام 
“إننـــي على قناعة بانـــه إذا تمكنا 
مـــن عقـــد لقاء مباشـــر في إحدى 

الـــدول األوروبية من أجل إجراء 
ســـرية،  أو  علنيـــة  مفاوضـــات 
فستكون لدينا فرصة جيدة لحل 
الخالف حـــول الحـــدود البحرية 

مرة واحدة ولألبد”.

إسرائيل تدعو لبنان لمحادثات مباشرة

عواصم - وكاالت

هـــددت كل مـــن بريطانيـــا وإيطاليـــا 
وفرنســـا وألمانيا، أمس، بالتزامن مع 
انطـــالق الجولـــة الثانية مـــن الحوار 
الليبـــي الليبـــي، اســـتكماال للجـــوالت 
تونـــس،  احتضنتهـــا  التـــي  الســـابقة 
بفرض عقوبات على أي جهة تعرقل 
االتفاق الليبي الذي يهدف إلى إنشاء 
مؤسســـات انتقالية إلى حين إجراء 
انتخابات في ديســـمبر 2021. وجاء 
فـــي بيان مشـــترك للـــدول األوروبية 
األربـــع “إن خريطـــة االنتخابـــات في 

ليبيا خطوة الستعادة السيادة.
وأضافـــت “نحـــن مســـتعّدون التخاذ 
تدابيـــر ضـــد الجهـــات التـــي تعرقـــل 
الليبـــي  السياســـي  الحـــوار  منتـــدى 
والمســـارات األخـــرى لعمليـــة برلين، 
وكذلـــك ضد الجهـــات التـــي تواصل 
نهـــب األمـــوال الحكوميـــة وارتكاب 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  انتهـــاكات 

البـــالد”. أتى ذلك، بعد ســـاعات على 
إعـــالن بعثة األمـــم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا “انطـــالق أعمـــال الجولـــة 
السياســـي  الحـــوار  لملتقـــى  الثانيـــة 
الليبي عبـــر االتصال المرئي بحضور 
الممثلـــة األمميـــة، ســـتيفاني وليامز، 

وفريق البعثة”. 
ويتوقـــع أن تســـتكمل تلـــك الجلســـة 
االفتراضية مناقشـــة آليات الترشـــح 
ســـتناط  التـــي  الجديـــدة،  للحكومـــة 
بهـــا مهمـــة إجـــراء االنتخابـــات حـــدد 
موعدها في ديسمبر من العام المقبل، 

باإلضافة إلى المجلس الرئاسي.

أوروبا: عقوبات على َمْن يعرقل اتفاق ليبيا

صنعاء - رابطة أمهات المختطفين

كشـــفت رابطـــة أمهـــات المختطفيـــن 
تعـــرض  عـــن  أمـــس،  اليمنييـــن، 
مختطفين في أحد سجون الحوثيين 
بالعاصمـــة صنعـــاء، للضـــرب من قبل 
مشـــرفين أمنييـــن مـــن الميليشـــيات.
جـــاء ذلك في بيـــان أصدرته الرابطة، 
عقب وقفة احتجاجيـــة نفذتها أمس 
الســـامية  المفوضيـــة  مكتـــب  أمـــام 
لحقوق اإلنســـان في صنعـــاء، طالبت 
ســـجن  فـــي  أبنائهـــن  بحمايـــة  فيهـــا 

معسكر األمن المركزي.
وأفادت الرابطـــة أنها تلقت معلومات 
مـــن ســـجن معســـكر األمـــن المركـــزي 
فـــي صنعـــاء تؤكـــد وقـــوع االعتـــداء 
علـــى المختطفيـــن المدنييـــن من قبل 
األمنيين الحوثيين التابعين لمشرفي 
مـــن  إخراجهـــم  تـــم  حيـــث  الســـجن، 
العنابـــر وضربهـــم بالكبـــالت ورشـــهم 
عليهـــم  اللفظـــي  واالعتـــداء  بالمـــاء 

بالسب والشتم.
وأضافت أن هذا االعتداء ليس األول 
بل ســـبقه اعتداءان في شهري يناير، 
وفبرايـــر مـــن العـــام الجـــاري، تعرض 
حينها المختطفون للتعذيب الشديد.

وأكـــد البيـــان أن 32 مختطفـــًا مدنيـــًا 
المقاتليـــن  المحتجزيـــن  ومئـــات 

يعيشـــون في ظروف احتجاز ســـيئة، 
دون أبسط حقوقهم الطبيعية، حيث 
ُتمنـــع عنهـــم الزيـــارات بشـــكل كامـــل، 
وجبـــات  بتقديـــم  تجويعهـــم  ويتـــم 
رديئـــة غير كافيـــة، كمـــا ال تتوفر لهم 
للشـــرب وخدمـــات  الصالحـــة  الميـــاه 

الرعاية الصحية واألدوية.

الوقفة االحتجاجية ألمهات المختطفين

األمنيين المليشيا  مــشــرفــي  قــبــل  ــن  م ــضــرب  ــال ب
“الحوثي” تعتدي على سجناء في صنعاء

واشنطن - أف ب

يتجــه الرئيــس األميركــي المنتخب جو بايدن لتســمية الدبلوماســي أنتوني 
بلينكــن وزيــرا للخارجيــة، كمــا ذكرت عدة وســائل إعالم، في قرار سيشــكل 
عــودة إلــى نهــج العمــل المتعدد األطــراف خالفا لسياســة الرئيــس المنتهية 

واليته دونالد ترامب التي أثارت توترا مع الحلفاء التقليديين.

ويعتـــزم بايـــدن الكشـــف عـــن أســـماء 
اليـــوم  المقبلـــة  إدارتـــه  أعضـــاء  أول 
الثالثاء رغم مواصلة ترامب اإلصرار 
علـــى حصـــول عمليـــات تزويـــر خالل 

االنتخابات لكن بدون تقديم أدلة.
وبلينكن )58 عاما( هو أحد مستشاري 
بايدن الرئيسّيين في مجال السياسة 
الخارجّية وكان المســـؤول الثاني في 
وزارة الخارجّيـــة األميركّيـــة في عهد 
الرئيس الســـابق بـــاراك أوبامـــا عندما 
كان بايـــدن يشـــغل فـــي ذلـــك الوقت 

منصب نائب الرئيس. 
بلينكـــن يتحـــدث الفرنســـية بطالقـــة 
وهو محاور لبـــق ومن مؤيدي أوروبا 

وقد ارتاد مدرســـة فـــي باريس حيث 
مهنـــة  يمـــارس  والدتـــه  زوج  كان 

المحاماة. 
ســـيتطلب  الـــذي  بلينكـــن  وتعييـــن 
موافقة مجلس الشـــيوخ، قد يســـاهم 
فـــي طمأنة حلفـــاء الواليات المتحدة 
الذيـــن تعرضـــوا للتهميـــش أو حتـــى 

لإلهانة في ظل حكم ترامب.
وكتب ريتشـــارد هاس رئيس مجلس 
العالقـــات الخارجيـــة علـــى تويتر ان 
بلينكـــن ســـيكون وزيـــر خارجية قويا 

للواليات المتحدة. 
وقالـــت صحيفـــة “واشـــنطن بوســـت” 
بايـــدن  إن  أخـــرى  إعـــالم  ووســـائل 

سيســـمي أيضًا جايك ســـوليفان أحد 
لألمـــن  مستشـــارًا  معاونيـــه،  أقـــرب 
القومـــي، ولينـــدا تومـــاس غرينفيلـــد 
ســـفيرة فـــي األمـــم المتحـــدة وهـــي 
كانـــت تتولى ســـابقًا منصب مســـاعد 
في وزارة الخارجية لشـــؤون إفريقيا 

في عهد أوباما.

جو بايدن

ــلــخــارجــيــة ــه لــتــســمــيــة بــلــيــنــكــن وزيـــــــًرا ل ــج ــت ي
بايدن يكشف تشكيلته الحكومية اليوم

اديس ابابا - وكاالت

تيغـــراي  منطقـــة  رئيـــس  أعلـــن 
المنشـــقة )شـــمال( أمس أن شـــعبه 
“مســـتعد للموت” غداة المهلة التي 
حددهـــا رئيـــس الـــوزراء االثيوبي 
أبيـــي أحمـــد ومنـــح بموجبها قادة 
تيغري 72 ساعة لالستسالم. وبعد 
3 أســـابيع مـــن شـــن هـــذه العملية 
العسكرية الرامية إلى إعادة بسط 
ســـلطتها، تعتـــزم أديـــس أبابـــا “ان 
تحاصـــر” قريبـــا ميكيلـــي عاصمـــة 
تيغـــراي ومقـــر الحكومـــة المحلية 

لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وقبـــل 10 أيـــام وجـــه أبيـــي انذارا 
داعيـــا  تيغـــراي  جنـــود  إلـــى  أول 
إياهـــم إلـــى االنفصـــال واالنضمام 
إلـــى صفـــوف الجيـــش الفدرالـــي. 
وبعـــد أيام اعلـــن أن التدخل دخل 

“مرحلته النهائية”.
وزعيـــم  تيغـــراي  رئيـــس  وصـــرح 

تيغـــراي  شـــعب  تحريـــر  جبهـــة 
“كـــم  جبريمايـــكل  ديبريتســـيون 
مـــرة قـــال أبيي أحمـــد 3 أيـــام؟ ال 
يـــدرك مـــن نحـــن. اننـــا شـــعب لـــه 
دفاعـــا  للمـــوت  ومســـتعد  مبادئـــه 
منطقتنـــا”.  إدارة  فـــي  عـــن حقنـــا 
وأضـــاف “يحاولـــون التســـتر على 
الهزيمـــة التـــي منـــوا بهـــا علـــى 3 
جبهات ليتســـنى لهم وقت إلعادة 

التموضع”.
 وفـــر أكثر مـــن 36 ألفا من ســـكان 
المنطقـــة إلـــى الســـودان المجـــاور 

جراء هذا الصراع.

قادة تيغراي: “مستعدون للموت”
القدس - وكاالت

رفيـــع  إســـرائيلي  مســـؤول  أكـــد 
العبريـــة  الدولـــة  أن  المســـتوى، 
أرســـلت أمـــس أول وفـــد لهـــا إلـــى 
الســـودان، وذلـــك بعـــد شـــهر علـــى 
إعـــالن اتفاق تطبيـــع العالقات بين 
البلدين. ويأتي التأكيد اإلســـرائيلي 
بعد شـــائعات متزايدة فـــي القدس 
مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي 

إلى الخرطوم. 
وأعلنت إذاعة الجيش اإلســـرائيلي 
زار  وفـــدا  أن  أمـــس  ظهـــر  بعـــد 
الســـودان. والســـودان هـــو الدولـــة 
العربيـــة الثالثة التـــي أعلنت أخيرا 
حالـــة  و”إنهـــاء  العالقـــات  تطبيـــع 
العـــداء” مـــع الدولـــة العبريـــة بعـــد 
اإلمارات والبحرين. وأكد مســـؤول 
عـــن  الكشـــف  رفـــض  إســـرائيلي 
هويتـــه زيارة الوفد من دون تقديم 
مزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول هوية 

الشخصيات اإلســـرائيلية المشاركة 
في الزيارة.  

بنياميـــن  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
نتانياهـــو قد التقـــى رئيس مجلس 
الســـيادة االنتقالـــي الســـوداني في 
فبراير في أوغنـــدا، ووصف رئيس 
الـــوزراء اللقاء بأنه “تاريخي”. وزار 
وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي مايـــك 
بومبيو إســـرائيل أواخر أغســـطس، 
وغـــادر منها إلى الســـودان في أول 
رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب 

والخرطوم.

وصول أول وفد إسرائيلي للسودان

السعودية تنفي حدوث لقاء 
بين ولي العهد ونتانياهو

الرياض - أف ب

األمير  السعودي  الخارجية  وزيــر  نفى 
فيصل بن فرحان أمس تقارير تحّدثت 
ــقــاء بــيــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي  عـــن ل
ــن ســـلـــمـــان ورئـــيـــس  ــ ــر مــحــمــد ب ــ ــي األمــ
نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الــوزراء 
فــي الــمــمــلــكــة. وكــتــب الـــوزيـــر “تــابــعــت 
تــقــاريــر حـــول اجــتــمــاع بــيــن ســمــو ولــي 
خالل  إسرائيليين  ومسؤولين  العهد 
ــزيــارة األخــيــرة الــتــي قــام بها )وزيــر  ال
مثل  يحدث  لم  األمــيــركــي(.  الخارجية 
الحاضرون  المسؤولون  االجتماع.  هذا 

كانوا أميركيين وسعوديين”.
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السعودية... خمس سنوات عطاء )1(
فـــي ذكـــرى البيعة السادســـة لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز نحتاج اإلحاطة بمســـيرة هذا القائد الكبيـــر الذي رافق النهضة 
الســـعودية على مدى ســـنوات طويلة خـــال فترة إمارتـــه مدينة الرياض 
العاصمـــة وقبـــل ذلك وبعـــد ذلك إلى أن تّمـــت مبايعته ملكًا لهـــذه المملكة 
العظيمـــة، في الثالث والعشـــرين مـــن ينايرعام 2015 التي كان قد أرســـى 
دعائمهـــا الملـــك عبدالعزيز رحمـــه هللا، وهنا فإنه البّد مـــن التأكيد على أّن 
هذا القائد الكبير كان رقمًا رئيسياًّ في معادلة النظام السعودي منذ أصبح 
أميـــرًا للعاصمـــة الســـعودية وقبـــل ذلك وبعـــد ذلك وإلـــى أْن انتقلـــت إليه 
المســـؤولية الكبـــرى وأصبح على قمـــة هرم هذه الدولة التـــي باتت تحتّل 
الموقع الرئيســـي في المنظومة العربية والمجموعة اإلســـامية وفي دول 
عـــدم االنحياز وأيضًا في مجموعة “العشـــرين” التـــي تضم أهم دول الكرة 

األرضية.
والمعروف أّن المملكة العربية الســـعودية أصبحت في عهد الملك ســـلمان 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة في مجموعة الــــ “20” التي غدت منظومة فاعلة 
ومؤثرة في العالم بأســـره، والتي باتت تلعب دورًا رئيســـيًا بالعالم بأســـره، 
والمنتظـــر أْن تأخـــذ مكانها، وهذا مـــن حقها، وأن تنضم إلـــى الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، التي هي الواليات المتحدة األميركية 
وبريطانيا وفرنســـا وروســـيا والصين، فهي باتت مؤهلـــة لهذا ومثلها مثل 
كل هـــذه الـــدول المشـــار إليها آنفـــا، إْن اقتصاديا وإْن سياســـيا وإْن بالدور 
الطليعـــي الذي باتت تلعبه في المجموعة العربية وفي دول عدم االنحياز 
وأيضا في المنظومة اإلســـامية التي تضم دوال فاعلة ومهمة ولها دورها 

الطليعي في العالم كله.
ويقينًا أّن من حق هذه الدولة العربية الطليعية أْن تنضم إلى رابطة الدول 
دائمـــة العضويـــة في مجلس األمـــن الدولي فهي األكثر اقتـــدارا اقتصاديا 
وهـــي بمكانتها العربية اإلســـامية وأيضا بمكانتهـــا في دول عدم االنحياز 
تســـتحق أْن تكـــون عضـــوًا في هذه الرابطـــة فالكلُّ يعـــرف أّن هذه الدولة 
باتت بكفاءة الدول الكبرى.. الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين وهذه مسألة يجب أن تلعب فيها دورًا رئيسيًا مجموعة العشرين 

ومجموعة دول عدم االنحياز وأيضا المجموعة العربية. “إياف”.

صالح القالب

فوبيا البوح..
يمتلئ القلب بالهم والغم، فتزداد شحنات القلق، فتندفع المشاعر بحرقة داخلية، 
ال تطفئها إال الفضفضة، ولكن.. لم؟ وكيف؟ ويســـارع نحوك العقل هامًســـا “ال... 
ال تتكلـــم، ســـتندم”، أليســـت هذه قصة الكثير مـــن الناس الذيـــن يصابون بحالة 
خوف وتردد من البوح بما في نفوسهم، وإظهارها لآلخرين. وهنا التساؤل، هل 
المشـــكلة في البوح ذاته؟ أم في من يباح لهم؟ أم فيما نبوح به؟ أم ماذا؟ وإن 
كان كذلـــك، هل يمكن أن نقول إنها إشـــكالية فـــي االتصال والتواصل بحد ذاته، 
أو الخـــوف مـــن ردة الفعـــل، والعواقب التـــي تلي البوح، وما عاقـــة ذلك بمهارة 
التواصـــل ومجـــال التطبيق والممارســـة؟ عندما نتكلم عن البـــوح فاألمر يتعلق 
بمنهجيـــة خاصـــة قـــد ال يدركهـــا الجميع فـــي زخم ما نقـــوم به في عالـــم الكام 

والفضفضة.
ففـــي كل أمـــر حالـــة ومقام.. وعليـــه يتوجب إتقاننـــا إتيكيت البـــوح إن صح لنا 
التعبير، وأعيها بتركيز هنا، ألن الكثير من األمور والعواقب المتكررة في حياتنا 
هـــي التي تجعـــل عقولنا تقف أمامنـــا منًعا لحصول حالة النـــدم التي يصاب بها 
البعـــض نتيجـــة البـــوح، فاألمر يقـــع على عاتق أمريـــن، هما األســـلوب في البوح 
ومـــا يترتب عليه من إجـــراء طبيعي من الطرف المتلقي، علًما أن الطرف األول 
يســـتطيع بفنه ومهارتـــه أن يقود الحدث نحو النتيجـــة المتوخاة من البوح، لذا 
فاألمـــر وعواقبـــه هي من صنعنا فـــي كل األحوال، لكننا اعتدنـــا أال نقف أمام ما 
نفعـــل ونقول ونندفع إلى النتيجة الختامية لنلقي كل التبعات التي ال تأتينا بما 

نريد.
نبقـــى اآلن أمام بعض التكتيـــكات الفنية للبوح بين البشـــر والتي أراها تتمحور 
فـــي فـــن صياغة الكام دون مغاالة في المشـــاعر تجاه موقف معين، بالنظر في 
األمر كواقع مع التركيز على عدم استمالة المتلقي نحو االهتمام الزائد بالحدث 
كي ال يدخل عليه صوًرا إضافية جديدة نتيجة تأثره وغلبه مشاعره، في حين 
يتوجب في األمر كله تعلمنا من تجاربنا السابقة طالما أننا ال نعيش دون الكام، 
فمـــا تقـــع فيه من أخطاء كل تجربة هو درس وعبرة لـــك تعالج بها حالة الفوبيا 
قبـــل أن تحـــدث لـــك. والنتيجة، هي أننا ال نســـتغني عن البوح أبـــًدا في حياتنا، 
ولكن بوعي وإدراك من قبل المرســـل والمتلقي كل حســـب دوره اإلنســـاني، كي 
نســـاعد أنفســـنا في تغيير عقـــدة العقل من مســـببات الفوبيا، بما يرفع مســـتوى 

طمأنينة النفس والتغلب على الخوف والتردد.

د. حورية الديري

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

للتواصل: 17111483

كن ديمقراطيا مع ابنك... ال متزمتا وقاسيا
ال يخفـــى علـــى أحد أن التربية الحديثة لألبنـــاء تتبنى مفهوم المعاملة 
بديمقراطيـــة وإتاحـــة الفرصـــة لألبنـــاء لتحمـــل المســـؤولية واختيـــار 
األصدقـــاء ورفقـــاء التنـــزه مع المراقبـــة، فلم تعـــد تنفع اليوم سياســـة 
الضـــرب والتوبيـــخ والزعيـــق والصـــراخ والتهديد كما كان في الســـابق، 
فـــإن كان ولـــي األمر يريد التربيـــة الكاملة عليه أن يعطـــي تلك التربية 
التـــي تتنـــاول جوانب شـــخصية االبن كلهـــا، فتصقلها عقليـــا وأخاقيا 
وبديعيـــا واجتماعيا، وهذا ما تنادي به أكثـــر نظريات التربية الحديثة، 
لكـــن مازالت هنـــاك عقليات تعامل األبناء بقســـوة وحـــدة وتتدخل في 
كل صغيـــرة وكبيـــرة من شـــؤون حياتهم، بـــل إن بعضهـــم يوقع أقصى 
العقوبات عليهم ألسباب تافهة مثل خروجهم للبرامج واألنشطة الفنية 

والثقافية.
إن تربيـــة األبنـــاء في هذا العصـــر تتطلب فطنة وتفهمـــا وإدراكا تربويا 
ســـليما لطبيعة الحيـــاة ورتمهـــا وتعقيداتها حتى يمكـــن توجيه األبناء 
نحو جادة الصواب وبر السامة، ألن الدخول في حلبة العنف والطرق 
الكاسيكية لن يفيد في شيء، بل سيزيد من عزل األبناء عن المجتمع 

وبالتالي ســـيكون من السهل كسرهم وزيادة معاناتهم وسقوطهم، فمن 
غير المعقول أن ال يكترث ولي األمر بمشـــاعر االبن المراهق وعواطفه 
في هذه المرحلة ويعامله بتزمت وصرامة وينكر عليه لســـبب أو آلخر 
أنه أصبح على مشارف الرجولة، واألمر كذلك ينطبق على االبنة حينما 

تكون على مشارف األنوثة.
العنف مع األبناء وحرقهم بشـــمس العقاب دون وعي يفقدهم توازنهم، 
ويخطـــئ ولي األمر إذا كان يعتقـــد أن المباراة والمباهاة والمحاكاة مع 
اآلخريـــن في التربية من شـــيء، مثل: “أنا قلـــت البني كذا وفعل كذا... 
فـــي حيـــن يكون االبـــن مغصوبا علـــى ذلك التصـــرف”.. يقول مكســـيم 
جوكي عن األبناء.. األبناء مقدسون ألنهم طائع هذا المستقبل، أبناؤنا 
يمشون فوق األرض، فوق األرض بأسرها من كل حدب وصوب، أطهر 
الناس قلبا، وأروع الناس فكرا، يســـيرون قدما ضد الشر دون ارتعاش، 
يدوســـون الكـــذب تحـــت أقدامهـــم القويـــة، يوجهون قواهـــم كلها نحو 
غرض واحد، أبناؤنا يســـلكون طريق الحقيقـــة والعقل، يغطون األرض 

بسماء جديدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في مقالنا الســـابق ســـلطنا الضوء على دور المغفور له صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا في التنمية االقتصادية البشـــرية الشـــاملة 
والمســـتدامة خـــال 64 عامـــًا )1956 - 2020(، عبـــر تناولنـــا تنميـــة الموارد البشـــرية 
التي هي من أهم عناصر اإلنتاج االقتصادية الخمســـة المعروفة، إلى جانب الموارد 
الطبيعيـــة والمـــوارد الرأســـمالية والمـــوارد التنظيميـــة وأخيـــرا المـــوارد المعلوماتية 
التكنولوجية االتصاالتية، مركزين على دور المغفور له في التنمية البشرية وتحديدا 
خال الخمســـينات والســـتينات من القرن الماضي )1956 - 1966( ونســـتكمل اليوم 

موضوعنا بالتطرق لفترة السبعينات إلى وقتنا الحاضر )1970 - 2020(. 
في )19/1/1970( تم تعيين المغفور له رئيسا لمجلس الدولة - كنقلة نوعية للمجلس 
اإلداري - الـــذي ترأســـه للســـنوات األربـــع قبـــل االســـتقال )1966 - 1970( وكان هذا 
المجلـــس الخطـــوة الكبيـــرة لمجلس الوزراء بعد االســـتقال في العـــام 1971. بداية 
الثمانينـــات شـــهدت تأســـيس أول جمعيـــة متخصصة فـــي تطوير الموارد البشـــرية 
)1981( وهـــي جمعيـــة البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية )BSTD(، ثم أعيد 
تســـجيلها فـــي 1991، والتي حضيت برعاية المغفور لـــه، حيث انتخبت في مجلس 
إدارتها في الفترة من )2002 - 2004( واستقبلنا سموه وكوكبة متميزة من محترفي 
التدريب وتنمية الموارد البشرية في بداية الدورة )2002(، وكنا )28(، يحضنا رحمه 
هللا علـــى إعطـــاء رأس المال الوطنـــي كل االهتمام وكل ما نملك مـــن خبرات ليقوم 
بمهماتـــه فـــي نمـــو مملكـــة البحريـــن، وكان بيننا الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة 

الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية وجاسم عبدالرحيم والمرحوم جمعة 
منديـــل، وأحمد البحر الرئيس التنفيذي لصحيفة )الباد(، وأحمد البناء الذي انتخب 
مؤخرًا رئيســـًا لاتحاد الدولي لمنظمـــات التدريب والتطوير )IFTDO( وعقد االتحاد 
الدولـــي أول مؤتمـــر له في مملكة البحرين )2002( تحـــت رعاية وحضور المغفور له 

كدليل الهتمامه بقطاع تطوير الكوادر البشرية.
حصـــل المغفـــور له علـــى “جائزة القيـــادة المتميزة للعـــام 2016” من االتحـــاد الدولي 
لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشـــرية )IFTDO( كأول شخصية عالمية قيادية 
تنال هذه الجائزة، وبعدها بعام نال رحمه هللا “درع الجامعة العربية في الريادة في 
العمـــل التنموي” من جامعة الـــدول العربية، ويعد المغفور له أول قائد عربي يحصل 
على هذه الجائزة التي اســـتحدثتها الجامعة العربية آنذاك والتي تمنح للشخصيات 

العربية الرفيعة ذات اإلسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموي.
لقاء المغفور له، األخير في )30/7/2019( مع مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب 
والتنمية البشـــرية )BSTD(، حيث أكد رحمه هللا “أن التنمية البشـــرية تشكل مرتكزا 
رئيســـيا ضمـــن جهود الحكومـــة لتحقيق التنمية المســـتدامة، واالرتقاء بمســـتويات 
الجودة للخدمات المقدمة في كل القطاعات اإلنتاجية من خال مواكبة مستجدات 
العصـــر ودعـــم االبتـــكار واإلبداع نحو مزيد من التطوير”. ال شـــك أن ذلك كان ديدنه 

حتى الوقت الذي ودعنا فيه رحمه هللا.

hmaalmahdi@
gmail.com

حسين المهدي

خليفة بن سلمان والتنمية البشرية في 64 عاما )2(

تلقينا خبرا طيبا هذا األسبوع بعد مرور وقت طويل ظل العالم خاله يتلقى أخبارا 
غير طيبة في كل المجاالت بسبب وباء كورونا اللعين الذي جعل كل األخبار سلبية 
ودمـــر اقتصـــادات وخرب تجارات وأفقد المايين مصـــادر رزقهم وأربك الكبير قبل 
الصغير، الخبر الطيب الذي نقصده، جاء بمسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين 
الكبار التي عقدت قمتها األخيرة افتراضيا بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث علمنا عند كتابة هذه 
الكلمات أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين سيتضمن تعهدا من قبل زعماء 
دول أكبـــر 20 اقتصـــادا فـــي العالم بتمويل توزيع عادل للقاحـــات الوقاية من كوفيد 
- 19 فضـــا عـــن األدويـــة والفحوصات في أنحـــاء العالم حتى ال تحـــرم منها الدول 
الفقيرة، كما ســـيتعهدون بتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول، حيث قال الزعماء 
إنهـــم لن يدخـــروا جهدا حتى يضمنوا وصـــول اللقاحات لجميع الناس بشـــكل عادل 
وســـعر يمكـــن تحمله، ودعا االتحـــاد األوروبي دول المجموعة لتقديـــم 4.5 مليارات 

دوالر بنهاية العام لتمويل أدوات محاربة كوفيد - 19 للدول األشد فقرا.

ومن األشـــياء الجيدة التي تمخض عنها اجتماع قمة العشـــرين أن المجموعة أيضا 
ستســـعى إلى إيجاد ســـبيل لفرض ضرائب على شـــركات التكنولوجيا العماقة وفي 
مقدمتها جوجل وأمازون وفيســـبوك وأبل وميكروســـوفت، فهذه الشركات من بين 
العالـــم كله ربحت أمـــواال طائلة في ظل جائحة كورونا التي جعلت الكل خاســـرا ما 
عدا هذه الشـــركات، واســـتفادت شـــركات اإلنترنـــت العماقة كثيرا مـــن التحول إلى 

العمل عن بعد الذي فرضه الوباء على االقتصاد العالمي.
فلعل كبار هذا العالم يقومون بترك مساحة لإلنسانية والرحمة في السياسة الدولية 
التـــي ال هـــي فـــي األصل تقوم علـــى المصالح وال عاقـــة لها بقيم العدل والمســـاواة 
والرحمة، فهذا الفيروس الذي ال تراه العين حير كل األقوياء وأربك جميع الحسابات 
ولم يستطع المال والساح الوقوف في وجهه حتى أراد هللا وتم إنتاج اللقاح الذي 
ســـينقذ العالم من هذا الكابوس، فلماذا ال يفكر القادة والزعماء بشـــكل إنساني تجاه 
هذه المحنة التي أصابت الجميع وينظرون إلى الجياع والمحرومين في هذا العالم، 

أليس هذا الفيروس مخلوقا من مخلوقات هللا أو جنديا من جنود هللا.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

مساحة لإلنسانية

الثالثاء 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الثاني 1442 - العدد 4424



استمرارا لجهوده في دعم الكوادر النسائية في مجال التحكيم وتخريج 
كوكبــة مــن الحكمات، منح االتحــاد البحريني للكرة الطائــرة الثقة ألول 
مرة اثنتين من الحكمات كمراقبات خطوط ضمن طاقم تحكيم مباريات 

دوري الدرجة الثانية للرجال.

  فقـــد أســـندت لجنـــة الحـــكام إلـــى 
الحكمة ابتســـام علـــي مهمة مراقبة 
الخـــط في مبـــاراة المعامير واتحاد 
الريـــف، والحكمـــة آيـــات عبدالعزيز 

في مباراة النبيه صالح والدير.
  وقال عضو مجلس إدارة االتحاد، 
رئيس لجنة الحكام راشـــد جابر إن 
تلك المبادرة تأتي في إطار الجهود 
التـــي يبذلها االتحاد لتعزيز قاعدته 
مـــن الحكمـــات أســـوة بالحـــكام من 
الرجـــال واســـتقطاب أكبـــر عدد من 
الحكمـــات للعمـــل في هـــذا المجال 

والســـعي لتطوير قدرات الحكمات 
االتحـــاد  لـــدى  رســـميا  المعتمـــدات 
وتعزيـــز قدراتهـــن ومنحهـــن الثقـــة 
الدرجـــات  أعلـــى  إلـــى  للوصـــول 
إلدارة  الفرصـــة  لمنحهـــن  وصـــوال 
مباريـــات الدرجـــة األولـــى والثانية 
اســـتكمالهن  حـــال  فـــي  مســـتقبال 

لجميع المتطلبات.
االتحـــاد  أن  جابـــر  وأوضـــح    
البحرينـــي للكرة الطائـــرة وبتوجيه 
آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  مـــن 
خليفـــة رئيس مجلس اإلدارة يولي 

العنصر النسائي اهتماما كبيرا على 
مســـتوى التحكيـــم وذلـــك بوجـــود 
الكثيـــر مـــن الحكمـــات، وذلـــك فـــي 
إطار مساعي االتحاد للمساواة بين 
الرجل والمرأة وإتاحة المجال أمام 
الفتـــاة إلثبـــات قدراتهـــا وإمكاناتها 

وتمكينهـــا على النحو الذي يســـمح 
لهـــا بالتألـــق واإلبـــداع فـــي ميـــدان 
حكـــرا  يعـــد  لـــم  والـــذي  التحكيـــم 
علـــى الرجال، بعدمـــا أظهرت الفتاة 
البحرينيـــة تفوقـــا واضحـــا كالعبة 
ومدربـــة وإداريـــة وحققـــت العديد 

من اإلنجازات والمكتسبات، متمنيا 
والنجـــاح  التوفيـــق  مـــن  المزيـــد 
الشـــارة  لنيـــل  وصـــوال  للحكمـــات 
وتمثيـــل  المســـتقبل  فـــي  الدوليـــة 
الكـــرة الطائرة البحرينيـــة بمختلف 

المحافل الخارجية.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ألول مرة .. حكمتان لمراقبة الخطوط بدوري رجال الطائرة

الحكمتان أثناء مشاركتهما راشد جابر
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تعاقــد نــادي الحالــة مــع المحتــرف البرازيلــي برونــو ســيزار كوريــا؛ 
لينضم إلى صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل الموسم 

الرياضي الجديد 2020-2021.

وجرت مراســـم توقيـــع العقد مع 
مقـــر  فـــي  البرازيلـــي  المحتـــرف 
مديـــر  بحضـــور  الحالـــة،  نـــادي 
جمـــال  األول  الكـــروي  الفريـــق 

السعدون.
ويلعـــب برونـــو ســـيزار كوريـــا 
يشـــكل  أن  مهاجًمـــا، ويتوقـــع 
إضافة فنية لتشـــكيلة المدرب 
الوطنـــي عـــارف العســـمي في 
الدرجـــة  دوري  منافســـات 

الثانيـــة بعـــد هبـــوط البرتقالي 
الموسم الفائت. 

وخـــاص كوريا فتـــرة التجربة 
خـــالل األيام الماضية، قبل أن 
يعلن الحاالويون التعاقد معه؛ 
“البرتقالـــي”،  صفـــوف  ليمثـــل 
ظهـــوره  يكـــون  أن  ويتوقـــع 
األول فـــي دور الــــ 16 لـــكأس 
الملـــك، حينما يلعب الحالة مع 

البسيتين.

الحـالــة يضــم البـرازيلــي كـوريـا

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

شـــاركت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية فـــي اجتماع 
باإلعالمييـــن  الخـــاص  الدوليـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
القادمـــة  األولمبيـــة  األلعـــاب  بـــدورة  المشـــاركين 
)طوكيـــو 2020( والتي ســـتقام خالل الفترة من 23 
يوليـــو لغايـــة 8 أغســـطس 2021 بهدف اســـتعراض 
فـــي  بالـــدورة وذلـــك  الخاصـــة  المســـتجدات  آخـــر 

االجتماع الذي عقد عبر االتصال المرئي. 
  ومثل اللجنة األولمبية رئيس قســـم اإلعالم حسن 
علـــي واختصاصـــي التصويـــر الفوتوغرافـــي علـــي 

الحلواجي.
  االجتمـــاع بدأ بكلمـــة ترحيبية من اللجنة المنظمة 
مســـجلة  كلمـــة  تبعهـــا  األولمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
بالفيديـــو لرئيس اللجنـــة األولمبية الدولية األلماني 
تومـــاس بـــاخ رحـــب فيهـــا بالحضـــور وأكـــد خاللها 
على الدور اإلعالمي إلنجـــاح أكبر تظاهرة رياضية 

متعـــددة األلعـــاب فـــي العالـــم، خصوصـــا فـــي ظـــل 
التحديـــات التي تواجها الدورة ومن أبرزها جائحة 
كورونا )كوفيد - 19(، مؤكدا سعي اللجنة األولمبية 
الدوليـــة مع الدولـــة المنظمة اليابان إلقامة نســـخة 

آمنة ومثالية لجميع المشاركين.

  عقـــب ذلـــك، ألقـــى رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة كلمة 
مســـجلة أكـــد خاللهـــا اســـتعداد اليابان الســـتضافة 
الحـــدث وتوفيـــر مختلف التجهيزات والتســـهيالت 
المثاليـــة  الظـــروف  مختلـــف  وتوفيـــر  اإلعالميـــة 

واآلمنة للرياضيين.

  وتـــم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض أبـــرز الجهـــود 
التـــي قامت بها اللجنة المنظمة الســـتضافة الدورة 
واإلجـــراءات اإلحترازيـــة المتبعـــة مثـــل التشـــديد 
على التباعـــد االجتماعي والنظافـــة العامة وإجراء 
الفحوصـــات الدوريـــة والعـــزل ومختلـــف إجراءات 

الوصـــول والمغـــادرة والعديد مـــن التدابير األخرى 
المتبعة ســـواء في أماكن المنافســـات أو التدريبات 
والقريـــة الرياضيـــة، كما تم التأكيـــد على عدم فتح 
المركز اإلعالمي الرئيسي للضيوف واقتصاره على 
اإلعالميين فقط لتوفير أجواء أمنية لرجال اإلعالم 
والصحافة، كما ســـيتم توزيع دليلي تفصيلي يقدم 

المعلومات الالزمة للحماية من الوباء.
  وقدمـــت اللجنـــة المنظمـــة لمحة عامـــة عن أماكن 
الحافالت الخاصة باإلعالميين ومواعيد انطالقتها 
وأهـــم الخدمـــات المقدمة للمصوريـــن والصحفيين 
ومواعيـــد توزيـــع بطاقـــات االعتمـــاد لإلعالمييـــن 
ســـكن  الفتتـــاح  المحـــدد  والموعـــد  المســـجلين 
المخصصـــة  األماكـــن  إلـــى  باإلضافـــة  اإلعالمييـــن 
ومنافســـات  الماراثـــون  ســـباقات  فـــي  للمصوريـــن 
الصاالت والمالعـــب الخارجية ومختلف التعليمات 

األخرى الخاصة برجال اإلعالم.

الوفد اإلعالمي خالل مشاركته في االجتماعجانب من االجتماع

ــرح آخـــــر الــمــســتــجــدات ــ ــش ــ ــد ل ــعـ ــة عــــن بـ ــ ــي ــ ــدول ــ ــه األولـــمـــبـــيـــة ال ــت ــم ــظ ن

اللجنة األولمبية تشارك باجتماع إعالميي أولمبياد طوكيو

أحمد مهدي

3 مباريات في اليوم األول للظفر ببطاقة الصعود إلى ثمن النهائي

ــعــبــة ــل ال خـــدمـــة  ــي  ــ ف قـــضـــاهـــا  ــا  ــ ــاًم ــ ع  18 بـــعـــد 

إصدار جدول تمهيدي “أغلى الكؤوس”

سيادي الغائب األبرز عن اتحاد كرة الطاولة

أصــدر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الجــدول المعــدل للــدور التمهيــدي لمســابقة كأس جاللــة الملــك “أغلى 
الكــؤوس” لكــرة القــدم، وذلــك بإقامة 3 مباريات يوم غد األربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، على أن تختتم 

المنافسات بلقاء وحيد يقام يوم 30 من ذات الشهر.

مـــن  الصـــادر  الجـــدول  وبحســـب 
االتحاد، فإن يوم األربعاء سيشهد 
3 مباريـــات ســـتقام جميعهـــا عنـــد 
مدينـــة  يلعـــب  إذ  مســـاًء،   6.30
عيســـى مـــع التضامن علـــى ملعب 
مدينـــة حمـــد، ســـترة مـــع االتفـــاق 
مـــع  الرفـــاع، قاللـــي  ملعـــب  علـــى 

االتحاد على اســـتاد النادي األهلي. 
الـــدور  منافســـات  وســـتختتم 
التمهيـــدي يوم اإلثنيـــن المقبل، إذ 
سيلعب الخالدية مع البحرين على 
اســـتاد النـــادي األهلـــي عنـــد 6.30 

مساًء.
وتعتبر مباريـــات التمهيدي مؤهلة 

إلى دور الـ 16، إذ سيلعب الفائز من 
مبـــاراة مدينـــة عيســـى والتضامن 
مبـــاراة  مـــن  الفائـــز  المحـــرق،  مـــع 
ســـترة واالتفاق مع األهلـــي، الفائز 
مـــن مبـــاراة قاللـــي واالتحـــاد مـــع 
الحـــد، الفائز مـــن مبـــاراة الخالدية 

والبحرين مع الرفاع.

يغيب أمين سر االتحاد البحريني لكرة 
الطاولـــة ابراهيـــم ســـيادي عـــن الدورة 
إدارة  لمجلـــس  الجديـــدة  االنتخابيـــة 
االتحـــاد 2020 – 2024 لعدم ترشـــحه 
طويـــل  عطـــاء  بعـــد  جديـــدة  لواليـــة 
ومخلـــص في خدمة اللعبـــة على مدار 
18 عامـــا قضاهـــا فـــي االتحـــاد وعمـــل 
قبل ذلـــك كإداري في ناديـــي البحرين 
والحالة منذ 1992 حتى 2004 ليطوي 
صفحة من العمل التطوعي في خدمة 

اللعبة على امتداد 28 عاما.
إبراهيـــم ســـيادي المعـــروف بأخالقـــه 
العالية وابتسامته المعهودة وإخالصه 
المشـــهود وعالقاته الطيبة مع الجميع 
فضـــل الخلود إلـــى الراحة بعد ســـجل 
الكـــرة  لعبـــة  مـــع  باإلنجـــازات  حافـــل 
الشـــخصيات  أنـــه مـــن  الطاولـــة رغـــم 
المفضلـــة مـــن قبل الجمعيـــة العمومية 

لمواصلة العمل في الدورة الجديدة.
وقال ســـيادي لــــ “البالد ســـبورت” بأنه 

اتخذ قـــرار االبتعاد بعد دراســـة كبيرة 
لرغبتـــه فـــي الراحـــة مـــن عنـــاء العمل 
التطوعي لسنوات طويلة لكنه سيظل 
قريبا من أسرة اللعبة وحضور مختلف 
والمســـابقات  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
لتعلقه بها، مشيدا بالفترة التي قضاها 
مـــع كال مـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة الرئيـــس الســـابق لإلتحـــاد، 
والشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز آل 
خليفة الرئيـــس الحالي لإلتحاد والذي 
تعلـــم منهما الكثير خالل مشـــواره في 

العمل اإلداري. وأضاف “أتقدم بالشكر 
التـــي  العموميـــة  للجمعيـــة  الجزيـــل 
منحتنـــي ثقتهـــا فـــي جميـــع الـــدورات 
دخولـــي  منـــذ  الســـابقة  االنتخابيـــة 
مجلـــس اإلدارة ألول مرة عـــام 2002، 
مجالـــس  اعضـــاء  جميـــع  أشـــكر  كمـــا 
اإلدارات الذيـــن تعاقبوا على العضوية 

لتعاونهم ودعمهم لي..”.
وتابع “إنني اعتز بالفترة التي قضيتها 
حقـــق  والتـــي  الطاولـــة  كـــرة  باتحـــاد 
فيهـــا االتحـــاد الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات 
والمكتسبات ومن بينها التأهل لبطولة 
العالم ألول مرة.. كما أتشرف بما حققه 
االتحـــاد فـــي عـــام الذهب الذي دشـــنه 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
رئيـــس  والرياضـــة،  الشـــباب  وشـــئون 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
بمـــؤازرة مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، 

ولـــي الشـــرف بـــأن يكـــون اتحـــاد كـــرة 
المنجـــزة  االتحـــادات  أحـــد  الطاولـــة 

تجسيدا لرؤية سموهما..”.
وعبر سيادي عن ثقته الكبير في قدرة 
المرشـــحين  مـــن  الحاليـــة  المجموعـــة 
لمواصلـــة مســـيرة النجاحـــات بقيـــادة 
آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة 
خليفـــة، مضيفـــا “إن االتحـــاد فـــي أيد 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  بوجـــود  أمينـــة 
بإخالصهـــا  المعروفـــة  عبدالعزيـــز 
وتفانيهـــا وقدراتهـــا القياديـــة العاليـــة، 
ومن بين المترشـــحين أسماء معروفة 
اللعبـــة كحـــكام ومدربيـــن  أبنـــاء  مـــن 
وإدارييـــن لديهم القـــدرة على مواصلة 
العطـــاء..”. وأوضح أنه لن يبتعد كثيرا 
عـــام  بشـــكل  الرياضـــي  الوســـط  عـــن 
وكرة الطاولة بشـــكل خاص فهو عضو 
فـــي مجلـــس إدارة اللجنـــة البارالمبية 
وســـيكون حاضرا بمختلف المناسبات 
الطاولـــة،  كـــرة  اتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي 
متمنيـــا لإلتحـــاد القـــادم كل التوفيـــق 

والنجاح.
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في إطار حرص 
االتحاد لدعم 

الكوادر النسائية

كوريا يوقع عقد انضمامه للحالة

أحمد مهدي

حسن علي

ابراهيم سيادي



اتحاد السيارات يكلف كوادره الوطنية إلدارة “السباقات”
بتوجيهات من الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة رئيس مجلس ادارة 
االتحــاد البحرينــي للســيارات كلــف االتحــاد مهمــة إدارة ســباق جائــزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 والــذي تســتضيفه حلبــة 
البحريــن الدوليــة موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق  األوســط نهاية 
هذا األســبوع لكوادره الوطنية تحديدًا في الفترة من 27 وحتى 29 من 

شهر نوفمبر الجاري.

حيث تم تكليف مهمة ادارة ســـباق 
عضـــو  رمـــزي  لفايـــز   1 الفورمـــوال 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
للســـيارات، رئيس نادي المارشـــالز، 
الحلبـــات  ســـباقات  لجنـــة  عضـــو 
التابعـــة لالتحاد الدولي للســـيارات، 
بينما ســـيكون مســـاعده فـــي إدارة 

عبدالعزيـــز  العالمـــي  الســـباق  هـــذا 
الـــذوادي مديـــر االتحـــاد البحريني 
للســـيارات عضـــو لجنـــة المحكمين 
عبدالعزيـــز  الدوليـــة  والتطوعيـــن 
الذوادي كما ويدير سباق الفورموال 
2، أما سباق بطولة البورش سبرنت 
الشـــرق األوســـط فتـــم تكليف علي 

ســـيكون  حيـــث  الدارتهـــا،  فينـــي 
والبـــورش   2 الفورمـــوال  ســـباقي 
سباقين مساندين لسباق الفورموال 
المهمـــات  هـــذه  إســـناد  ويأتـــي   .1

البحرينيـــة  والكفـــاءات  للكـــوادر 
المرموقـــة  المكانـــة  علـــى  تأكيـــدًا 
التـــي وصلت إليها ومـــا تمتلكه من 
رصيـــد زاخر بالخبـــرات في تنظيم 

وإدارة مختلـــف الســـباقات الدولية 
والعالميـــة ســـواء التـــي تقـــام على 

أرض المملكة أو خارجها.
األولـــى  بالمـــرة  ليســـت  وهـــي 

المهمـــات  هـــذه  مثـــل  تســـند  التـــي 
للبحرينيين الذيـــن يمتلكون رصيد 
واســـع في مجال رياضة السيارات 
فـــي االدارة والتنظيـــم ســـواء التي 
المســـتوى  علـــى  أو  بالبـــالد  تقـــام 
الخارجـــي، حيـــث يتبوأ عـــدد كبير 
من البحرينيين مناصب عليا ضمن 
لالتحـــاد  التابعـــة  الدوليـــة  اللجـــان 
الدولـــي للســـياارت FIA، إلى جانب 
مايتمتعـــون بـــه من ســـمعة ودراية 

الســـيارات  رياضـــة  عالـــم  بخبايـــا 
وإمكانياتهـــم العالية حتى أصبحوا 
ذا خبـــرة واســـعة وتتـــم االســـتعانة 
إدارة  فـــي  للمســـاهمة  بخبراتهـــم 
وقيـــادة وتنظيـــم بطـــوالت دوليـــة 
هـــذه  علـــى  تقتصـــر  وال  وعالميـــة، 
المناصب فقط بـــل إن هناك العديد 
من الكوادر البحرينية التي تساهم 
فـــي اإلدارة والتنظيـــم وتـــم إيكال 

مسئوليات أخرى لها.

فايز رمزيعبدالعزيز الذواديعلي فيني

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

الصخير - حلبة البحرين الدولية

ينطلق سباق الـ FORMULA 1 -جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 نهاية هذا األسبوع من الجمعة وحتى األحد الموافق من 27 حتى 29 نوفمبر، وينطلق من 
خالله أيضا عدد من السباقات المساندة وضمنها بطولة الفورموال 2 وبطولة تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط.

 وتنظم البطولة من قبل االّتحاد الدولي للسيارات 
“فيـــا” علـــى بطولة العالـــم لســـباقات الفورموال 2، 
والتـــي تعـــد بمثابـــة الخطـــوة األخيرة للســـائقين 
لالنتقـــال إلى الفئـــة الملكة المعروفـــة بالفورموال 
1. ومـــن المنتظر أن تنطلق هذه البطولة كســـباق 
مســـاند لبطولـــة العالـــم لســـباقات الفورمـــوال وان 

وذلك في جولتها العاشرة وقبل الختامية.
وخـــالل هـــذه الجولة تنطلـــق 11 فريق على خط 
االنطـــالق وأولـــى الفـــرق فريـــق كارلين بســـائقيه 
الهنـــد جيهـــان  اليابانـــي يوكـــي تاســـانودا ومـــن 
غرانـــد  آرت  فريـــق  الثانـــي  الفريـــق  داروفـــاال، 
بـــري بســـائقيه الدنماركـــي كريســـتيان النـــد غارد 

والنمســـاوي ماركوس ارمسترونغ، وفريق دامس 
بســـائقيه البريطاني دانيال تكتوم واألندونيسي 
ســـيان جيـــالل، فريـــق يونـــي فيرتوزي بســـائقيه 
الصيني غوانو زو، والبريطاني كالوم لوت، فريق 
بريما بســـائقيه األلماني ميك شوماخر والروسي 

روبيرت شوارتزمان.
كمـــا ينطلـــق فريـــق كامبـــوس ريســـنغ بســـائقيه 
غوليهـــرم  والبرازيلـــي  اتكيـــن  جـــاك  البريطانـــي 
ينطلـــق  موتورســـبورت  بـــي  أم  فريـــق  ســـاميا، 
بالفرنســـي جوليانـــو أليســـي والبرازيلـــي فيليبي 
دراغوفتش، فريق تريدنت بســـائقي الفريق روي 
نيســـاني واليابانـــي مارينو ســـاتو، فريـــق هيتش 

نيكيتـــا  الروســـي  الفريـــق  بـــري بســـائقي  غرانـــد 
مازبيـــن واإليطالي لـــوكا غيتو وختامـــا مع فريق 
جوروز ريســـنف سستم بســـائقي الفريق الصيني 

لويس ديليراتز والبرازيلي بيدرو بوكت.
وجديـــر ذكـــره أن البطولـــة تتألـــف مـــن11 جولة، 
انطلقـــت منذ يوليـــو الماضي من النمســـا وبعدها 
هنغاريـــا ومن ثـــم بريطانيا لجولتيـــن متتاليتين، 
وبعدها جولة أســـبانيا، وبلجيـــكا ومن ثم إيطاليا 
البحريـــن  فـــي  ختامهـــا  متتاليتيـــن  لجولتيـــن 

لجولتين متتاليتين أيضا.
من المعروف على نطاق واســـع أن بطولة االتحاد 
الدولي للفورموال 2 هي المغذي الرئيسي لسباقات 

الفورمـــوال 1، مـــع انتقـــال العديـــد مـــن خريجيهـــا 
إلـــى الدرجـــة األعلـــى بعـــد إبـــراز مهاراتهـــم على 
هذا المســـتوى. وأبرزهم شـــارلز لكليرك، سيرجيو 
بيريـــز، نيكـــو هالكنبيـــرغ، رومان غروجـــان، بيير 
غاســـلي، النـــدو نوريس، جـــورج راســـل، انتونيو 

جيوفانزي. 
وأعلنت حلبة البحرين الدولّية مؤخرًا أّن سباقي 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج وجائزة 
رولكس الصخير الكبرى للفورموال 1 سُتقامان من 
دون حضور الجماهير. لكن ســـيكون هناك مقاعد 
ســـوف تخّصـــص لعوائـــل العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة 
األخـــرى في البحرين، وذلك عرفانًا لمســـاهماتهم 
والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنية المبذولة 

للتصدي للجائحة في المملكة.
وجدير بالذكر أن ســـباق جائـــزة رولكس الصخير 
الكبـــرى للفورمـــوال وان تنطلـــق األســـبوع المقبل 

وذلك في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. 
البحريـــن  حلبـــة  عـــن  المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد 
الرســـمي الموقـــع  زيـــارة  يمكنكـــم   الدوليـــة 
 www.bahraingp.com أو االتصال على الخط 

الساخن +450000-17-973.

الخليج ــران  ــي ــط ل ــرى  ــب ــك ال ــن  ــري ــح ــب ال ــزة  ــائ ــج ل

انطالق بطولة الفورموال 2 كسباق مساند
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وصول 3 منتخبات لتصفيات “سلة آسيا”
وفـــد االتحـــاد الدولـــي يـــزور مرافـــق فنـــدق اإلقامـــة.. واليـــوم انطـــاق التدريبات

تتسارع وتيرة االستعداد النطالق النافذة 
الثانيـــة مـــن تصفيـــات كأس آســـيا لكـــرة 
الســـلة 2021، والتـــي تســـتضيفها مملكـــة 
البحريـــن خـــالل الفتـــرة مـــن 27 لغاية 30 
نوفمبـــر الجـــاري، وتقـــام منافســـاتها على 
صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة بمدينـــة 

عيسى.
مجموعتيـــن،  البحريـــن  وتســـتضيف 
الوطنـــي  منتخبنـــا  مجموعـــة  إحداهمـــا 

والعراق ولبنان والهند، واألخرى مجموعة 
الفلبيـــن وكوريا الجنوبيـــة التي لن تحضر 

هذه المرة، وتايلند واندونيسيا. 
بعثـــة  األحـــد  أمـــس  صبـــاح  ووصلـــت 
المنتخـــب التايالنـــدي وتلتها عصـــرًا بعثة 
العـــراق، فيما من المؤمـــل أن تكون البعثة 
اللبنانيـــة قد وصلت فـــي وقت متأخر من 

الليلة الماضية.
واالســـتقبال  الســـكن  لجنـــة  وقامـــت 
والمواصالت برئاسة محمد كاظم بدورها 

كمـــا يجب في اســـتقبال ضيـــوف المملكة 
إدارة  مـــع  وبالتعـــاون  الوفـــود  وتســـكين 

الفندق.
تدريبـــات  الثالثـــاء  اليـــوم  وتنطلـــق 
إذ  باألمـــس،  وصلـــت  التـــي  المنتخبـــات 
تـــم تجهيـــز صالتـــي زيـــن ونـــادي المنامـــة 
الســـتضافة التدريبـــات وكذلك ســـتحظى 
المنتخبـــات بفرصة خـــوض تدريب واحد 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقـــام وفـــد االتحـــاد الدولـــي لكرة الســـلة 

)الفيبـــا( أمـــس بتفقـــد كافة مرافـــق فندق 
علـــى  اطلـــع  إذ  كـــورت(،  )غلـــف  اإلقامـــة 
االجتماعـــات  قاعـــات  وكذلـــك  الغـــرف 
والتصوير والنادي الرياضي وكل مايخدم 
المنتخبـــات، وبحضـــور مدير عـــام الفندق 
الســـكن  لجنـــة  ورئيـــس  نانســـي  الســـيدة 

واالستقبال والمواصالت محمد كاظم.
كافـــة  مـــن  ارتياحـــه  الوفـــد  وأبـــدى 
تـــم  التـــي  والتحضيـــرات  االســـتعدادات 

اتخاذها لراحة ضيوف مملكة البحرين.

وفد الفيبا يتفقد فندق البطولةوصول منتخب تايلندوصول منتخب العراق

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اآلســـيوي  االتحـــاد  كلـــف 
مـــن  اثنيـــن  الســـلة  لكـــرة 
حكامنا للمشاركة في إدارة 
الثانيـــة  النافـــذة  مباريـــات 
آســـيا  مـــن تصفيـــات كأس 
لكـــرة الســـلة 2021، والتـــي 
تســـتضيفها البحرين خالل 
 30 لغايـــة   27 مـــن  الفتـــرة 

نوفمبر الجاري.
وأســـند االتحـــاد اآلســـيوي 

لكـــرة الســـلة مهمة المشـــاركة 
في تحكيم مباريات المجموعتين األولى والرابعة التي تستضيفها البحرين، 
إلى الحكمين الدوليين محمد السلم وعادل غلوم.  وتضم المجموعة األولى 
منتخبـــات كوريـــا الجنوبية التي لن تحضـــر هذه المرة، اندونيســـيا، الفلبين 
وتايلنـــد، فيمـــا المجموعـــة الرابعة فإنهـــا تضم إلى جانـــب منتخبنا الوطني، 
منتخبات العراق، الهند ولبنان ويعد تواجد الحكام في التصفيات اآلسيوية 
تواصـــال للنجاحات المســـتمرة والمتعددة التي تحققهـــا الصافرة البحرينية 
فـــي تواجدها بمختلف المحافل، خصوصـــا لما تمتلكه من ثقة عالية بأدائها 

المميز في تحكيم مختلف البطوالت على جميع األصعدة.

تكليف آسيوي لحكام كرة السلة

كووورة

أقـــر المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة، رونالـــد 
كومـــان، بـــأن غيـــاب مدافعـــه جيـــرارد 
بيكيـــه “مؤثر للغايـــة” وصدمة “صعبة”، 

لكن “يجب تقبلها”.
وأكـــد المـــدرب الهولندي، خـــالل مؤتمر 
صحفي أمس االثنين، قبل خوض رابع 
فـــي دوري  المجموعـــات  دور  جـــوالت 
أبطـــال أوروبا، أمـــام دينامو كييف غدا 
“نعلم أنها خســـارة مهمة للغاية، بســـبب 
الوقـــت الـــذي قضـــاه هنـــا، وبســـبب مـــا 
ســـاهم به”. وتابع “األمر صعـــب للغاية، 
لكن علينا أن نتقبله، ونرى كيف سنحل 
المشـــكلة”. وأشـــار إلـــى أنـــه ال يعـــرف 
فترة غيـــاب قلب الدفاع الكتالوني عن 
المالعـــب، مضيفـــا “لكننا نعلـــم أن األمر 

لن يستغرق أسبوعين”.
مـــن جهة أخـــرى، نفـــى كومان شـــعوره 
بـــأي قلق، على األداء الرياضي والحالة 
الذهنيـــة لنجمـــه ليونيـــل ميســـي، قائال 

“أنـــا مقتنـــع بـــأن ميســـي ال زال الالعب 
الـــذي نحتاجه”. وواصل “ال أرى الفريق 
ضعيفـــا للغايـــة مـــن الناحيـــة الدفاعية؛ 
يجـــب علينـــا تحســـين األمـــور.. وأيضا 
على مســـتوى خـــط الهجـــوم، للوصول 

إلى المزيد من الفعالية”.
وأوضـــح أنـــه لـــم يكـــن ســـعيدا بالنقاط 
التـــي حققها الفريـــق في الليجا )11 من 
أصل 24(، لكنه “راض” عن أداء العبيه.

ونفـــى أن يكـــون أداء الفريـــق الســـيئ 
 ،)1-3-2-4( بخطـــة  التزامـــه  بســـبب 
هـــذه  حـــول  الجـــدل  بإنهـــاء  وطالـــب 

المسألة.

كومان: غياب بيكيه “صدمة”
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فايز يدير الفورموال 1 والذوادي 
للفورموال 2 وفيني للبورش سبرنت

محمد السلم وعادل غلوم

كووورة

سانشـــو  جـــادون  الجنـــاح  يعـــود  ربمـــا 
إلـــى تشـــكيلة بوروســـيا دورتموند، في 
مباراتـــه المقبلة بـــدوري أبطـــال أوروبا، 
أمـــام كلوب بـــروج، اليـــوم الثالثاء، في 
الوقت الذي يؤكد فيه المدرب لوســـيان 
فافر أن التناوب ســـيكون أساس اللعب 
فـــي ظـــل كثـــرة المباريـــات حتـــى نهاية 
العام الحالي. وجلس سانشـــو )20 عاما( 
العـــب منتخـــب انجلتـــرا علـــى مقاعـــد 
البدالء ولم يشارك في المباراة التي فاز 
فيهـــا فريقـــه فـــي الـــدوري األلماني 5-2 

على هيرتا برلين السبت الماضي.
ولم يقدم سانشـــو نفـــس األداء المتميز 
الـــذي ظهر به في الموســـم الماضي ولم 
يحـــرز ســـوى هدفيـــن فقـــط فـــي تســـع 
مباريـــات في جميـــع المنافســـات خالل 

الموسم الحالي.
وعن سبب عدم إشراك سانشو في لقاء 
هيرتا برلين قال فافر للصحفيين اليوم 
االثنيـــن “فضلنـــا إشـــراك وجـــوه جديدة 
سياســـة  فـــي  سنســـتمر  الســـبت،  يـــوم 
أتصـــور  ال  ضروريـــة.  ألنهـــا  التنـــاوب 
مشـــاركة العـــب فـــي 10 مباريات خالل 

30 يوما وخاصة في الهجوم”.
مـــن  الكثيـــر  “لدينـــا  المـــدرب  وأضـــاف 
الخيارات فـــي خط الهجوم وسنســـتمر 

في سياسة التناوب”.
وأحـــرز مهاجـــم دورتمونـــد النرويجـــي 
إيرلينج هاالند أربعة أهداف في شـــباك 
هيرتـــا برليـــن وشـــارك يوســـف موكوكو 
)16 عامـــا( بـــدال من هاالند فـــي الدقيقة 
85 ليصبـــح أصغر العب ســـنا في تاريخ 

الدوري.
ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة 
في دوري األبطال بست نقاط من ثالث 
مباريـــات متفوقـــا بنقطـــة واحـــدة على 
التســـيو اإليطالـــي بينمـــا يحتـــل كلـــوب 

بروج المركز الثالث بأربع نقاط.
وكان دورتمونـــد فـــاز ذهابا علـــى بروج 

-3صفـــر فـــي وقـــت ســـابق مـــن نوفمبر 
الجاري.

وقـــال فافر “مـــن الجيـــد أننـــا بدأنا هذه 
األســـابيع المزدحمـــة بالمباريـــات بالفوز 
)على هيرتا(، لكن جميع المباريات صعبة 
وستزداد صعوبة. وعلينا االستمرار في 

االستعداد لها”.

سانشو

ــا ــ ــ ــة لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـ ــ ــع ــ ــراب ــ الــــيــــوم فــــي الـــجـــولـــة ال
سانشو يسعى الستعادة بريقه المفقود أمام بروج



نقـــل البلدي فاضل العود معاناة القاطنين بمحاذاة 
تقاطع شـــارع 65 و38 بمنطقتي قاللي وســـماهيج 
جـــراء اإلزعـــاج الـــذي يتســـبب بـــه هواة ســـباقات 
الســـرعة، الذيـــن يســـتخدمون امتداد هذا الشـــارع 
خصوصًا في أيام اإلجازات لممارسة هواياتهم، ما 
يقلق راحة القاطنين ويشكل خطورة على مرتادي 

الشارع.
وقـــال العـــود “إن المجلس البلـــدي رفع توصية في 
العـــام الماضي لتركيـــب كاميرات تحديد الســـرعة 
علـــى امتداد شـــارع 65، وتحديدًا مـــن تقاطع جزر 
أمـــواج إلى الديار”، إذ أفادت اإلدارة العامة للمرور 

أنهـــا ســـتوفر كاميرتيـــن لضبـــط مخالفـــات تجاوز 
حـــدود الســـرعة المقررة وتجاوز النـــور األحمر في 
المنطقة المذكورة حال توافر األنظمة، إضافة إلى 
توفيـــر الدوريـــات المروريـــة علـــى فتـــرات لتحرير 

المخالفات المرورية في الموقع المذكور.
وبيـــن العـــود أنـــه منـــذ ذلـــك الحيـــن حتـــى هـــذه 
وأصبـــح  الكاميـــرات،  هـــذه  تتوافـــر  لـــم  اللحظـــة 
الشـــارع والمنطقة كحلبة ســـباق، إذ تردهم الكثير 
مـــن االتصاالت مـــن األهالي الذين يشـــكون إزعاج 
المركبـــات حتـــى ســـاعات متأخـــرة من الليـــل، في 
الوقـــت الذي لـــم تعد دوريـــات المرور قـــادرة على 

احتواء المشكلة.
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خلف لـ “البلديين”: تحديد استعماالت مباني المدارس خارج اختصاصكم

مالك “المهجورة الخطرة” ملزمون بهدمها

إبراهيـــم  المحـــرق  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
الجـــودر أن البلدية من حقها إلزام مالك المنازل 
المهجـــورة التـــي تشـــكل خطـــًرا علـــى الســـالمة 
العامة بهدم المنزل، حتى لو كان الشـــخص غير 

مقتدر ماليا.
جاء ذلك تعليًقا منه على مداخلة البلدي باســـم 
المجدمـــي التـــي اعتـــرض فيهـــا علـــى مطالبـــة 
رئيـــس المجلـــس غـــازي المرباطي ألحـــد المالك 
المقتدريـــن ماليـــا بعـــدم انتظـــار البلديـــة لتهدم 

منزله المهجور، وقيامه هو بهذه المهمة.
وأوصـــى المجلس بهـــدم مجموعة من العقارات 

هدًمـــا  المحـــرق  بثانيـــة   206 بمجمـــع  الواقعـــة 
إدارًيـــا؛ لخطورتهـــا علـــى القاطنيـــن بالمنطقـــة، 

والبالغ عددها 87 منزاًل بينها 19 منزاًل في حالة 
حرجة.

ولفـــت المرباطـــي إلـــى وجـــود مئـــات المنـــازل 
المهجورة التي اتفقت جميع الجهات المختصة 
علـــى ضرورة هدمهـــا، مقترًحا علـــى المواطنين 
الهـــدم وعـــدم  المقتدريـــن أن يقومـــوا بعمليـــة 

انتظار البلدية لتقوم بهدمه.
إلى ذلك، أبلغ وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي 
المحرق رفضه اقتـــراح توظيف المباني التابعة 
لـــوزارة التربيـــة والتعليم من أجـــل جعلها منابر 
اجتماعيـــة وثقافيـــة ورياضيـــة، نظـــًرا لخـــروج 

الموضوع عن اختصاص المجلس.

^

^

كرك
 نادي قاللي

ــر األشـــغـــال وشـــؤون  طــلــب وزيــ
العمراني  والتخطيط  البلديات 
بلدي  مــن مجلس  خــلــف  عــصــام 
الــمــحــرق تــوجــيــه صــاحــب طلب 
الكرك بساحة  إعادة فتح محل 
وتخصيص  قاللي،  نــادي  ملعب 
موقع تجاري يعود ريعه لصالح 
الـــنـــادي، لــتــقــديــم طــلــب رســمــي 
لــلــتــرخــيــص، لــيــتــم دراســـتـــه من 

الجهات المختصة.

 إبراهيم الجودر

تقاطـع شـارع أمـواج والديـار.. حلبة سبـاق

فاضل العود 

البلدي وحيد المناعي قبل دخوله قاعة اجتماعات مجلس بلدي المحرق

رفض مركز 
المدمنين

ــاء الــمــجــلــس مــقــتــرح  ــضـ رفــــض أعـ
ــمــركــز الــحــيــاة لــعــالج  ــتــرخــيــص ل ال
اإلدمان بمنطقة القرية مجمع 551؛ 
المركز  مــوقــع  مــالءمــة  عــدم  بسبب 

في الحي السكني.
البلدي  المجلس  أعضاء  وافق  فيما 
الشمالي على مقترح العضو عبدهللا 
القبيسي لتخصيص أراض للعربات 
المتنقلة )فود تراك( واألسر المنتجة 

بالمحافظة الشمالية.

^

أمين الســر يرفــض.. والرئيس ســيدعو الجتماع اســتثنائي

اتهام بتزوير محضر اجتماع المجلس البلدي

اعتـــرض عضـــو المجلـــس البلـــدي الشـــمالي عبـــدهللا 
القبيســـي على محضر اجتماع المجلس الســـابق بعد 
أن تـــم تغييـــر توصيـــة االجتمـــاع الســـابق بخصوص 
“تعطل الشـــوارع واإلنارة في مشروع سكني بمجمع 
1205” مقدم من عبدهللا القبيسي، إلى خطاب لوزير 
األشـــغال. وذكر أن األعضاء قد صوتـــوا ليكون هناك 
مزيـــد مـــن الدراســـة واجتمـــاع اســـتثنائي مـــع وزارة 
األشغال ليصبح مكانه خطاب للوزارة بدل االجتماع.

وأوضح أمين الســـر زهيـــر إبراهيم أنه يتم تســـجيل 
مـــا يتـــم االتفاق عليـــه فـــي المجلس االعتيـــادي وأن 
المحضر دقيق ومســـجل، مســـتنكًرا االتهامات ألمانة 

السر بهذا الخصوص وهو تزوير المحضر.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس أحمـــد الكوهجـــي أنه ســـيتم 
تحديـــد اجتماع اســـتثنائي بهـــذا الخصوص وتعديل 
محضـــر االجتمـــاع الســـابق وتأجيل التصديـــق عليه 

لحيـــن تعديـــل اإلجراءات المطلوبة، مبيًنا أنه ســـيتم 
عقد اجتماع اســـتثنائي مع مستشـــار وزارة األشـــغال 
وبحضـــور القانوني حســـين الجمري؛ لمناقشـــة ما تم 

في المحضر السابق.

عبدالله القبيسيياسين زينل

روضة أمام شارع في بوري.. تعود للدراسة
البلـــدي  المجلـــس  أعضـــاء  أوصـــى 
طلبـــات  دراســـة  بإعـــادة  الشـــمالي 
الخاصـــة  الطبيعـــة  ذات  األنشـــطة 
لعقـــار مخصـــص لنشـــاط روضة في 
فيـــال بمنطقة بـــوري، بعـــد أن ارتأت 
اللجنـــة الفنية عـــدم الموافقة عليها 
للشـــارع  محاذيـــة  موقعهـــا  بســـبب 

العام.
وقالـــت عضو المجلس زينة جاســـم 
اإلجـــراءات  مراجعـــة  ســـيتم  إنـــه 
قبـــل  للروضـــة  الســـابقة  والطلبـــات 

افتتـــاح الشـــارع العام المحـــاذي لها 
حاليـــا قبـــل أن يتـــم رفـــض الطلـــب، 
متســـائلة مـــا إذا كان هنـــاك ريـــاض 

أطفال تزاول العمل دون رخصة.
أحمـــد  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الكوهجـــي إن هنـــاك جهات للرخص 
الصناعـــة  وزارة  مثـــل  المبدئيـــة 
والتجارة والســـياحة على أن يكون 
ورخصـــا  تجاريـــا،  ســـجال  للروضـــة 
رئيســـة تكـــون من مســـؤولية وزارة 
العمـــل  أو وزارة  التربيـــة والتعليـــم 

والتنمية االجتماعية. زينة جاسم

البلدية بدرية ابراهيم باجتماع المجلس البلدي أمس
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وّقعـــت بطاقة إمتياز فـــور هير – البطاقة 
االئتمانيـــة األولـــى المخصصة للســـيدات 
اتفاقيـــات  مـــن  عـــددًا   – البحريـــن  فـــي 
التعاون مع العديد من العالمات والمتاجر 
باقـــة  لتوفيـــر  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
إضافية من العروض المميزة والحصرية 
للزبائـــن فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020، وذلـــك 

سعيًا منها لتقديم تجربة عمالء مميزة.
نـــور  وبتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــات أكـــدت 
مديرتـــا  بســـتكي  وفاطمـــة  الســـاعاتي 
العالمة التجارية “نسعى من خالل تجديد 
وإضافـــة العالمـــات التجاريـــة المرموقـــة 
إلـــى قائمة العـــروض والخصومـــات التي 

تقدمهـــا امتيـــاز فـــور هيـــر لعمالئهـــا، إلى 
ضمـــان حصولهم علـــى أفضـــل الصفقات 
والخيـــارات المتنوعة التي تناســـب نمط 
حياة المـــرأة البحرينية والعصرية، حيث 
تشـــكل هذه العروض الجديدة جزءًا من 
باقة متنوعـــة وحصريـــة لمزايا وعروض 

بطاقـــة امتيـــاز فـــور هيـــر والمتوفرة في 
تطبيـــق امتيـــاز فـــور هيـــر عبـــر الهواتـــف 
الشـــركة تســـعد  الذكيـــة”. وأوضحتـــا أن 
الذيـــن  شـــركائها  مـــع  اتفاقـــات  بتوقيـــع 
يدعمون نجاح المرأة وتفوقها، متطلعين 
إلى تعزيز آفاق عالقاتها مع شـــركائها بما 
يخدم مصالـــح زبائن بطاقات امتياز فور 

هير.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركاء الجـــدد المتياز 

فور هير:
Dentalia Medical Center , The Den�.
 tal Lounge , Royal Bahrain Hospital

, Bogari Denta Derma Center

شهد اثنان من أبرز معالم البحرين، 
التجـــاري  البحريـــن  مركـــز  وهمـــا 
العالمي ومودا مول وجهة التسوق 
بنشـــاط  البحريـــن،  فـــي  األرقـــى 
ُمســـتقر علـــى الرغم مـــن تأثيرات 
الجائحـــة العالميـــة “كورونـــا” على 

مختلف الممارسات واألنشطة.
التجاريـــة  العقـــارات  وواجهـــت 
تحديـــات  التجزئـــة  وقطـــاع 
وصعوبات في الشهرين الماضيين 
فـــي  أثـــرت  إذ  الجائحـــة،  بســـبب 
االجتماعـــي  المشـــهد  تعطيـــل 
واالقتصـــادي، وأجبرت العديد من 

الصناعات علـــى التكّيف وتحويل 
نحـــو  بســـرعة  اســـتراتيجياتها 
نهـــج أكثـــر ابتـــكاًرا للحفـــاظ علـــى 
اســـتدامة أعمالها. وتكّيف كل من 
مركـــز البحريـــن التجـــاري العالمي 
ومـــودا مـــول مـــع هـــذه التحديات 
بشـــكل ســـريع، ما جعـــل العمل في 
ظـــل هذه الظـــروف بمثابـــة ظرف 
اعتيـــادي. وحـــرص الجانبان على 
الســـالمة  تدابيـــر  جميـــع  اعتمـــاد 
بجانـــب متابعة تدشـــين الحمالت 
حـــول  المتمحـــورة  الترويجيـــة 

العمالء.

وفـــي حديثـــه حـــول هـــذا الشـــأن، 
لمركـــز  العـــام  المديـــر  نائـــب  قـــال 
البحريـــن التجـــاري العالمي ومودا 
“منـــذ  جيبســـون  كريـــس  مـــول، 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  بدايـــة 
حكومـــة  بـــادرت  المملكـــة،  فـــي 
وحـــازم  ســـريع  بشـــكل  البحريـــن 
بوضع إجـــراءات وتجهيز حزمات 
دعم لألفراد والمؤسســـات العاملة 
وأســـهم  المتضـــررة.  بالقطاعـــات 
هذا الدعم الحكومي بتعزيز قدرة 
المملكة فـــي التعامل مع مثل هذه 

األزمة بشكل أفضل”.

فاطمة بستكينور الساعاتي

لتوفيــر باقــة إضافية مــن العــروض الحصريــة للزبائن رغــم تأثيــرات جائحــة “كورونــا” علــى مختلــف األعمال
“امتياز فور هير” توقع اتفاقيات مع عدد من الشركاء “البحرين التجاري” و“مودا مول” يشهدان نشاًطا مستقًرا
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لســيارات  الحصــري  المــوّزع  للســيارات،  الزيانــي  شــركة  قامــت 
عــروض  آخــر  عــن  مؤخــًرا  باإلعــان  البحريــن،  فــي  ميتسوبيشــي 
التصفية على جميع ســيارات ميتسوبيشــي للعام 2020، وذلك عبر 

تخفيضات تصل حتى آالف الدنانير على جميع الموديات. 

ويســـتمر العـــرض حتـــى نهاية شـــهر 
الفرصـــة  الزبائـــن  ليمنـــح  ديســـمبر، 
كبـــرى  تخفيضـــات  مـــن  لالســـتفادة 
علـــى جميع موديالت ميتسوبيشـــي 
لـــم  العـــام وبأســـعار  هـــذا  الجديـــدة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  مثيـــل،  لهـــا  يســـبق 
ســـيارات الســـيدان وســـيارات الدفع 

الرباعي وشاحنات البيك أب. 

عالوًة على العرض القوي واألســـعار 
شـــركة  لعمـــالء  يمكـــن  الحصريـــة، 
الزياني للســـيارات االســـتفادة أيًضا 
مـــن الضمـــان الحصـــري من الشـــركة 
لمدة 10 ســـنوات أو لمســـافة مليون 
كيلومتـــر، أيهمـــا يأتـــي أواًل، إضافـــة 
إلى خدمة المســـاعدة علـــى الطريق 

7/24 لمدة 10 سنوات.

“الزياني” تطلق تخفيضات على “ميتسوبيشي”

دوالر  3,445 ســعــره   ــوردي  ــ الـ الــذهــب  مــن  مــصــنــوع 

تثقيفية بـــمـــحـــاضـــرات  ــر  ــب ــم ــوف ن  8 مــنــذ  بـــــدأت 

“ريبوسي” تدعم الصليب األحمر اللبناني بـ“الخاتم البربري”

“ناس” تنظم حملة توعية حول الصحة النفسية

تعهدت شـــركة ريبوســـي، ردا على 
األحـــداث المأســـاوية فـــي بيروت 
– لبنـــان فـــي أغســـطس الماضـــي، 
بدعمهـــا للمنظمـــة الغيـــر ربحيـــة “ 
 “  )LRD ( الصليـــب االحمر اللبناني
لتقديم الدعم والمســـاعدة للشعب 

اللبناني.
تأســـس الصليـــب األحمـــر اللبناني 
متطوعيـــن  بقيـــادة   1945 عـــام 
تتمثل مهمتهم فـــي توفير اإلغاثة 
الطبيعيـــة  الكـــوارث  لضحايـــا 
والبشـــرية، ومســـاعدة الناس على 
منع حاالت الطوارىء واالستعداد 
لها واالســـتجابة لها متى لزم األمر، 
رئيســـيا  دورا  يلعـــب  كان  ولذلـــك 

في مســـاعدة الشـــعب اللبناني بعد 
االنفجار المأســـاوي في اغســـطس 

الماضي.
تقديـــم  فـــي  كامـــل رغبتهـــم  مـــع   
المســـاعدة للشـــعب اللبناني  ودعم 
مهمـــة الصليـــب االحمـــر اللبنانـــي، 
بكل تواضع تكشـــف ريبوســـي عن 
الكروماتيكـــي  البربـــري  الخاتـــم 
الجديد والذي سيتم التبرع بكامل 
ريعه الى الصليب األحمر اللبناني.

 مجوهـــرات ريبوســـي متوفرة في 
آســـيا  مجوهـــرات  لـــدى  البحريـــن 
أحـــد أشـــهر دور المجوهـــرات فـــي 
مجوهـــرات  وتتشـــرف  المملكـــة، 
آســـيا بدعـــم هـــذه القضيـــة النبيلة 

ومســـاندة الشعب اللبناني مع هذه 
المبادرة.

مكونـــات  بيـــن  التواصـــل  أن  كمـــا 
المجتمع الواحد واألعمال الخيرية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  ودعـــم 
والمبـــادرات االنســـانية كانـــت وال 
تزال من أهـــم الركائز التي تتبناها 
مجوهـــرات آســـيا على مـــدار العام 

في داخل البحرين والدول األخرى 
كذلك.

الكروماتيكـــي  البربـــري  الخاتـــم 
و المصنـــوع مـــن الذهـــب الـــوردي  

سعره هو 2900 يورو  )3,445(.

تدرك شـــركة ناس التأثير غير المباشر 
لفيروس كورونا على الصحة النفســـية 
القيـــادي  الفريـــق  قـــام  إذ  لموظفيهـــا، 
لمواجهة الوباء بمراجعة أفضل السبل 
الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الموظفيـــن  لدعـــم 
الصعبـــة، وقـــرروا أخـــذ زمـــام المبادرة 
لتنظيـــم هذه الحملة وهـــي األولى من 
نوعهـــا فيمـــا يتعلق بالصحة النفســـية. 
وتهدف هذه الحملـــة لتثقيف وتجهيز 
الموظفيـــن الذيـــن يتعاملـــون مباشـــرة 
عالمـــات  لتحديـــد  الموظفيـــن  مـــع 
الصحة النفســـية وتقديم الدعم الالزم 
علـــى  الحملـــة  وركـــزت  للموظفيـــن. 
الجوانـــب الرئيســـة للصحـــة النفســـية 
واالكتئـــاب  اإلجهـــاد  تشـــمل  والتـــي 

والميول االنتحارية.
وبدأت الحملة بتاريـــخ 8 نوفمبر بعقد 

محاضـــرات تثقيفيـــة، إذ تم تقســـيمها 
إلى 3 جلســـات لتتوافق مع إرشـــادات 
االجتماعـــي.  للتباعـــد  الصحـــة  وزارة 
وأقيمـــت الحملة بالتعـــاون مع جمعية 
حماية العمـــال المهاجرين التي تتمثل 
مهمتها في “مســـاعدة وتثقيف العمال 

الوافدين في األوقات الصعبة”.
وقـــدم عامر بيك من جمعية حماية 
المحاضـــرة  المهاجريـــن  العمـــال 

والموضوعـــات المدرجة، وشـــملت: 
تعريـــف الصحـــة النفســـية، أعراض 
مشـــاكل الصحة النفســـية، أســـباب 
عدم كشف األشخاص عن المشاكل 
بصحتـــك  تعتنـــي  كيـــف  النفســـية، 
النفســـية فـــي العمل، أفضل الســـبل 
لدعم الموظفيـــن الذين يعانون من 
مشـــاكل نفســـية، و قائمـــة صاحـــب 
للحصـــول علـــى  المرجعيـــة  العمـــل 

صحة نفسية جيدة.
المؤسســـة”  “نـــاس  فـــي  ونعتقـــد 
المحيطـــة  الحاليـــة  الظـــروف  أن 
بفيـــروس كورونـــا تمثـــل تحديـــات 
فريـــدة لكل صاحب عمـــل وأن هذا 
يمثل أولوية حيوية لضمان حماية 
خـــالل  مـــن  الموظفيـــن  ورفاهيـــة 
معالجـــة مشـــاكل الصحة النفســـية 

في العمل.
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ا جديًدا بـ “اللولو” السفيرة اإليطالية: 45 منتًجا غذائيًّ
الـــدورة الخامســـة مـــن  انطلقـــت أمـــس 
أســـبوع المطبـــخ اإليطالـــي فـــي العالـــم 
للمطبـــخ  والنكهـــات  “األســـرار  بعنـــوان 
اإليطالـــي بعد 200 عام على ميالد خبير 
الطهـــي اإليطالـــي بيليجرينـــو أرتوســـي، 
والـــذي يعتبر عالمة فارقة في ثقافة فن 
الطهي اإليطالية. وستحتفل البلدان في 
جميع أنحاء العالم هذا األســـبوع بعشاء 
وحلقـــات نقـــاش وأنشـــطة أخرى تشـــيد 
فـــن  وتقاليـــد  والتكنولوجيـــا  باالبتـــكار 

الطهي اإليطالي.
تســـتمر  الـــذي  األســـبوع  هـــذا  ويهـــدف 
فعالياتـــه إلـــى يـــوم 29 نوفمبـــر لتعزيـــز 
واالهتمـــام  اإليطاليـــة  الطهـــي  تقاليـــد 
بالطعـــام باعتباره الســـمة المميزة للهوية 
لنمـــط  والترويـــج  اإليطاليـــة،  والثقافـــة 
حياة صحي من خالل نظام حمية البحر 
كنمـــوذج  الغذائيـــة  المتوســـط  األبيـــض 
ألســـلوب حياة ونظـــام غذائـــي متوازن؛ 
المشـــهورة  العالمـــات  حمايـــة  وكذلـــك 

والموثوقة للمنتجات اإليطالية.
وتقـــام هـــذه النســـخة تحـــت رعايـــة كالً 
مـــن وزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون 

الزراعـــة  وزارة  اإليطاليـــة،  الدولـــي 
التنميـــة  وزارة  والغابـــات،  واألغذيـــة 
االقتصاديـــة، وزارة التعليـــم، الجامعـــات 
اإليطاليـــة،  التجـــارة  وكالـــة  والبحـــوث، 

جمعيات الغرف التجارية، وغيرها. 
والنظـــام  اإليطالـــي  المطبـــخ  يعـــد  وال 
مهًمـــا  عنصـــًرا  المتوســـطي  الغذائـــي 
اإليطاليـــة  الثقافـــة  بيـــن  للتواصـــل 
والبحرينيـــة فحســـب، بل يمثـــالن أيًضا 
أهميـــة  ذا  وإنســـانًيا  اجتماعًيـــا  جانًبـــا 
التجـــارة  وكالـــة  وقعـــت  ولـــذا  خاصـــة. 

التجـــاري  الترويـــج  قســـم  اإليطاليـــة، 
البحريـــن،  فـــي  اإليطاليـــة  بالســـفارة 
بالتعـــاون مع سلســـلة متاجـــر لولو هايبر 
ماركت اتفاقيـــة لتنظيم حملة ترويجية 
البحريـــن،  فـــي  اإليطاليـــة  للمنتجـــات 
والتي أطلقت في شـــهر سبتمبر الماضي 
بنجاح، كما ســـتقام 3 حمـــالت ترويجية 
 ،2020 ديســـمبر  مـــن  كال  فـــي  مماثلـــة 
مـــارس ويوليو 2021. كما ســـيتم تقديم 
45 عالمة تجاريـــة إيطالية جديدة على 
أرفف “اللولو” وزيادة الصادرات الغذائية 

اإليطالية في المملكـــة، خالل الفترة من 
25 نوفمبـــر إلـــى 1 ديســـمبر 2020، مـــع 
تقديـــم عـــروض ترويجيـــة خاصـــة على 

جميع المنتجات اإليطالية.
وقالـــت ســـفيرة إيطاليـــا فـــي البحريـــن، 
بـــاوال أمادي “علـــى الرغم مـــن االحتفال 
بالمطبخ اإليطالي بشـــكل أســـبوعي في 
المنامـــة، إال أنني مســـرورة للغاية لرؤية 
كيـــف أن المطاعـــم اإليطالية قد ابتكرت 
ألســـبوع  اللذيـــذة  القوائـــم  هـــذه  مثـــل 
المطبـــخ اإليطالـــي في العالـــم إلبراز هذا 

الحدث الذي يمثل لحظة من المشـــاركة 
والتبادل بين ثقافاتنا. أنا متأكدة من أن 
مســـابقة الطبخ التي ستنظمها مجموعة 
وأنـــا  ومثيـــرة  ممتعـــة  ســـتكون  اللولـــو 
متحمســـة للغايـــة لرؤية الشـــكل النهائي 
لـــكل طبق”. وأضاف مدير وكالة التجارة 
اإليطاليـــة “سيشـــارك فـــي هذه النســـخة 
من أســـبوع المطبـــخ اإليطالـــي أكثر من 
100 دولـــة حـــول العالـــم فـــي الفترة من 
والـــذي  الجـــاري.  نوفمبـــر   29 إلـــى   23
يهدف إلى لفت االنتباه إلى مفهوم نظام 

حمية البحر األبيض المتوسط الغذائية، 
الـــذي يصادف الذكـــرى العاشـــرة منذ أن 
أعلنت منظمة اليونسكو أن حمية البحر 
األبيـــض المتوســـط  تراًثـــا ثقافًيـــا غيـــر 

ملموس لإلنسانية”.

مٔوتمر في السفارة االيطالية 

انطالق الدورة 
الخامسة من أسبوع 
“األسرار والنكهات”
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دبي تعتمد فحوصات كورونا لألطفال عن طريق اللعاب
فــي  بدبــي،  الصحــة  هيئــة  اعتمــدت 
اإلمــارات طريقة أخــذ عينة من اللعاب 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  لفحــص 
“كوفيــد - 19” لــدى األطفــال بــدال مــن 

مسحة األنف.
جميــع  فــي  ذلــك  تطبيــق  وســيتم 
الفحوصــات المخبريــة التــي تقــوم بهــا 
الهيئــة فــي مختلف مراكــز الفحوصات 
علــى  وتســهيال  تخفيفــا  لهــا؛  التابعــة 

األطفال.
الجديــدة  الطريقــة  الهيئــة  واعتمــدت 
ســنة   16 إلــى   3 بيــن  مــا  لألطفــال 
اســتنادا للبحــوث والدراســات العلميــة 
التــي  والبروتوكــوالت  المتخصصــة 
اإلســتراتيجي  شــريكها  إليهــا  خلــص 
المتمثــل فــي جامعــة محمــد بــن راشــد 
للطــب والعلــوم الصحيــة، التــي أكــدت 
وجــود  علــى  االســتدالل  إمكانيــة 
فيــروس كورونــا مــن عدمــه مــن خالل 

فحص عينة من اللعاب.

أكثــر  الخطــوة طريقــة  وســتوفر هــذه 
راحــة لفحــص “كوفيــد - 19” لألطفــال 
وتزيــل اإلزعــاج الناتــج عــن مســحات 
األنــف. وشــملت هذه الدراســة البحثية 
الرعايــة  لمراكــز  قدمــوا  طفــال   476
الصحيــة األوليــة بدبي إلجــراء فحص 
عينــات  منهــم  جمعــت   ”19  - “كوفيــد 
اللعــاب إلى جانب مســحة األنف ثم تم 
فحــص العينات للكشــف عــن الفيروس 

في مختبرات هيئة الصحة بدبي.

اللعــاب  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
يمكن اســتخدامه للكشــف عن الحمض 
بحساســية  للفيــروس  الريبــي  النــووي 
 ،%  98.5 ونوعيــة   %  87.7 تبلــغ 
اإليجابيــة  التنبؤيــة  القيــم  كانــت  إذ 
 %  92.2 اللعــاب  لفحــص  والســلبية 
تظهــر  فيمــا  التوالــي،  علــى  و97.6 % 
هذه النتائج أنه يمكن استخدام اللعاب 
كعينة تشــخيصية للكشف عن فيروس 

“كوفيد - 19”.

في ســهل الخيام يخرج العديد 
مــن اللبنانييــن لجمــع الحلزون، 
الذي يعتبر أحد أفضل األطباق 

النادرة في فصل الخريف.
ويوجــد حتــى اآلن مــا بيــن 10 
فــي  حلــزون  مزرعــة   13 إلــى 
لبنــان يتــراوح إنتاجها الســنوي 
ويبــاع  طــن،  آالف  و4   3 بيــن 
الطن الواحد بما يقارب 5 آالف 
دوالر، وللحلزون منافع صحية 
تخفيــض  شــأنه  ومــن  جمــة، 
الوزن الزائد في الجسم وزيادة 
الخصوبــة  وتحســين  النمــو 

وصحة العظام ورفع المناعة.
ويساهم الحلزون في تحسين  «

وتعزيز نشاط الفرد وطرد 
القلق والتوتر، ويدخل في 
صناعات عدة، خمنصوصا 

تجات العناية بالبشرة وتجديد 
الخاليا ويعالج الكثير من 

األمراض الجلدية.

الحلزون.. طبق نادر 
في لبنان

فيما يشــبه قصة سلســلة أفــالم الخيال 
العلمــي ”كوكــب القــرود”، الــذي يحكــي 
عــن عمليات لتطويــر التركيــب الوراثي 
القــرود،  مــن  مجموعــة  لــدى  للجينــات 
لتصبــح أكثــر ذكاء وتشــن حربــا علــى 
فكــرة  تطبيــق  علمــاء  قــرر  إذ  البشــر، 

مماثله في الواقع.
وأجــرت مجموعــة مــن العلمــاء، بمعهــد 
الخاليــا  أحيــاء  لعلــم  بالنــك  ماكــس 
الجزيئيــة والوراثــة وبمشــاركة المعهــد 
المركزي للحيوانــات التجريبية باليابان 
وجامعــة كيو في طوكيو، تجربة مثيرة 
لالهتمام بزرع جين بشــري بدماغ أجنة 
بحجــم  زيــادة  تحقيــق  بهــدف  قــرود؛ 

قشــرة الدمــاغ، وفقــا لدراســة منشــورة 
العلمــي.   Sciencemag موقــع  علــي 
هــي   neocortex الدمــاغ  وقشــرة 
الطبقــة الخارجيــة للمــخ المســؤولة عن 
االســتنتاج واإلدراك واللغــة وغيرها من 
الوظائــف العقليــة المهمة، ويبلغ حجمها 
لهــا  أقــرب شــبيه  مــن  أكبــر  3 أضعــاف 

موجود لدى حيوان الشمبانزي.
أمــا الجيــن الــذي تمــت زراعتــه بدمــاغ 
القرود فــي التجربة، والتي تم إجراؤها 
فيعــرف  والدتهــم،  قبــل  أجنــة   7 علــى 
جيــن  وهــو   ”ARHGAP11B“ باســم 
يتميز به البشــر وال يوجد لدى الكائنات 

األخرى من الثديات أو الرئيسات.

تجربة زرع جينات بشرية بأدمغة القرود

أنيا تايلور جوي تتصدر قائمة المشاهير األكثر شعبية 
 The“ هذا األسبوع بعد عرض مسلسل ”IMDB“ على
Queen’s Gambit”، في حين احتلت نجمة مسلسل 

ما وراء الطبيعة رزان جمال المركز 75.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قال البروفيسور يوهانس كنوبلوخ 
“إن االستخدام المتزايد للمطهرات، 
الــذي تزامن مع بداية انتشــار وباء 
كورونــا، غيــر ضــار تمامــا، بــل على 
العكس قد يكون أفضل من الغســل 

المتكرر بالصابون”.
الصحــة  قســم  رئيــس  وأوضــح 
العامــة فــي المستشــفى الجامعي 
تلــوث  أن  إبنــدورف،  بهامبــورغ 
المطهرات ال يحدث إال في حاالت 
نــادرة جدا بالبكتيريا، وهذا يعني 
بســرعة،  تمــوت  ال  البكتيريــا  أن 
تســبب  ال  المطهــرات  أن  مؤكــدا 

مقاومة للمضادات الحيوية.
وتعتمد معقمات اليدين على  «

الكحول. إضافة إلى ذلك، فإن 
المنتجات المختبرة من قبل 

أطباء األمراض الجلدية غير ضارة 
بالمرة، إال في حاالت نادرة تتعلق 

في الغالب بالحساسية تجاه 
العطور.

تنتشــر حساســية العيــن فــي فصل 
الشــتاء بســبب األتربــة، إضافة إلى 
وجود بعض العادات التي نقوم بها 
تســبب لنا الحساســية للعيــن، وفًقا 

.”Health line“ لما ذكره موقع
وأوضحــت األكاديميــة األميركيــة 
أســبابا  هنــاك  أن  العيــون،  لطــب 
بتهيــج  لإلصابــة  شــائعة  كثيــرة 
العيــن والشــعور باالنزعــاج، ومنهــا 
الحساســية أو دخول جسم غريب 
إلــى العيــن أو الجفــاف، لكــن فــي 
جميــع الحــاالت يصاحــب التهيــج 
أعراض عدة تشمل الحكة واحمرار 

العين وعدم وضوح الرؤية.

وأوصى أطباء العيون بالجلوس  «
بعيًدا عن شاشة الكمبيوتر 

بمسافة تصل من 25 بوصة إلى 
ما يزيد عن ذلك، كما يجب أن 

تكون الشاشة في مستوى عينك.

المطهرات أفضل 
من الصابون

العدسات 
والشاشات يسببان 

التهاب العين
وكوميديــا  مخضرمــة  ممثلــة  خطفــت 
الحصــان  بجوائــز  األضــواء  رومانســية 
الناطقــة  الســينما  نســخة  وهــي  الذهبــي، 
بالصينية من جوائز األوسكار في تايوان. 
وحصــد الفيلــم التايوانــي “مــاي ميســينج 
فاالنتايــن” )عيــد حبــي المفقــود( وهــو عن 
عاملــة فــي مكتــب بريــد تصحو لتكتشــف 
أن يــوم فاالنتايــن، أو عيد الحب، مر دون 
أن تدري، 5 جوائز من بينها جائزة أحســن 
بحســب  مخــرج،  أحســن  وجائــزة  فيلــم 

“رويترز”.

 لكن الممثلة التايوانية المخضرمة تشــين 
شــو- فانج )81 عاما( التــي تعمل بالتمثيل 
منــذ أكثــر مــن 6 عقــود، لقت ترحيبــا حارا 
ربما يكون األكبر من نوعه. وفازت تشــين 
عــن فيلميــن مختلفيــن، إذ حصلــت علــى 
جائــزة أفضــل ممثلــة مســاعدة فــي فيلــم 
“ديــر تينانــت” )المســتأجر العزيــز( وجائزة 
أفضــل ممثلــة في فيلم ليتــل بيج وومان” 
)المــرأة الكبيــرة الضئيلــة( وكالهمــا درامــا 

أسرية معقدة.

توزيع جوائز األوسكار الصينية 2020

 The“ صرح المخرج فرانسيس كوبوال أن نسخة الجزء الثالث من
Godfather” الجديدة سوف تجعل الفيلم أكثر حيوية من النسخة 

األصيلة.

نشرت شبكة “سي إن إن” األميركية، تقريًرا لما وصفته بمشهد مهيب لصدع 
جبلــي عميــق انشــق قبــل آالف الســنوات في الســعودية من تصويــر المصور 
الســعودي علــي الســحيباني، موضحــة أنــه بإطاللتــه الخالبــة، اســتطاع هــذا 
الشــق العميــق أن يخطــف األنظــار كأحــد أهم المعالــم الســياحية، في منطقة 
تبــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية. وتابعــت “فــي اآلونــة األخيــرة، أصبحت 
زيارة موقع الشــق من بين أهم األنشــطة الســياحية في تبوك، بعد أن فرض 
نفســه علــى خريطــة المواقــع الســياحية، كأحــد النمــاذج الفريــدة للتضاريس 
التــي تتمّيــز بهــا منطقــة تبــوك”. ويبعد موقع الشــق عــن مدينة تبــوك باتجاه 
الغرب مســافة 60 كيلو متًرا، ويشــكل انحداًرا مالزًما ألرض منبســطة، وفًقا 

لما ذكرته وكالة األنباء السعودية “واس”.
وبفعل السيول الجارية، تكّونت حافات جبلية حادة مّيزت هذا الشق بإطاللة  «

خالبة، وأسهم تجمع المياه فيه من وادي “الخنبرة” وجبال “حسمى” في 
انخفاضه عن مستوى األرض، بدرجة أعمق من األودية األخرى بالسعودية. وفي 

المنطقة، يمكن االستمتاع بمناظر الجبال التي انشّقت قبل آالف السنين، 
بحسب الموقع الرسمي للسياحة السعودية “روح السعودية”.

مشهد مهيب لصدع عميق بالسعودية قبل آالف السنين

تمكنت شــركة ســوني من تحقيق أوقات تحميل ســريعة في بالي ستيشــن 
5 الجديــد بفضــل اعتمادهــا علــى أقــراص SSD بســعة تخزينيــة تبلــغ 825 

غيغابايــت؛ حيــث يتــم تحميــل األلعــاب فــي ربــع أو نصــف الوقــت 
مــن  أنــه  علــى  عــالوة   ،4 بــالي ستيشــن  بجهــاز  مقارنــة 
المفتــرض توســيع مســاحة الذاكــرة بواســطة األقــراص 
مــن  المزيــد  ســوني  تكشــف  وســوف  الداخليــة،  الصلبــة 

التفاصيل حول هذا الموضوع الحقًا.
ويتوافــق بــالي ستيشــن 5 الجديــد مــع اإلصــدار الســابق؛ 
حيــث يمكــن تشــغيل جميــع ألعــاب بــالي ستيشــن 4 علــى 
الجهاز الجديد، كما أنه يمكن نقل نتائج األلعاب في أغلب 

األحيــان، وأعلنــت شــركة ســوني أيضــا 
عــن إطــالق بعــض األلعــاب الحصريــة 
 Ratchet & Clank: مثــل  مســتقبال 

.Gran Turismo 7 أو Rift Apart

بالي ستيشن 5 .. بسرعة كبيرة الفجر:  
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