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تســـلم ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 
احتفال جرى في قصر الصخير أمس 
أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى 
مملكة البحرين، حيث تســـلم جاللته 
أوراق اعتماد ســـفير جمهورية كوريا 
هاي كوان تشـــونغ ، ســـفير جمهورية 

الهند بيوش شريفاستاف.
مـــع  الجاللـــة  صاحـــب  وتبـــادل   
الكلمـــات  الجديديـــن  الســـفيرين 
الترحيبيـــة بهذه المناســـبة، مشـــيدًا 
بيـــن  الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
مملكة البحرين والبلدين الصديقين 
ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو في 
جميع المجاالت، متمنيًا جاللته لهما 
كل التوفيـــق والنجـــاح في مهامهما 
عالقـــات  لتعزيـــز  الدبلوماســـية 
مـــع  الطيبـــة  والصداقـــة  التعـــاون 

البحرين.

تعزيز عالقات التعاون مع كوريا والهند
جاللــة الملــك يتســلم أوراق اعتمــاد الســفيرين الجديديــن

مراسم تسلم جاللة الملك أوراق اعتماد سفيري جمهورية كوريا وجمهورية الهند

المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 354 الذي ُعقد عن ُبعد. واطلعت 
اللجنـــة علـــى مقترح بشـــأن تعزيز آليـــات العمـــل الحكومي. واســـتعرضت 
اللجنـــة مقتـــرح تطوير اجراءات ممارســـة األنشـــطة التجاريـــة في مملكة 
البحريـــن. وناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية آخـــر مســـتجدات تنفيذ مشـــروع 

توسعة مطار البحرين الدولي.
كما استعرضت آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا “كوفيد 19”.

“التنسيقية” تناقش 
مستجدات توسعة المطار

)02(

سمو الشيخ علي بن خليفة: إنجازات األمير الراحل ستظل خالدة في الذاكرة

صدى عالمي لجائزة “خليفة بن سلمان للطبيب”

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
أمـــس، وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
وعدًدا مـــن كبار المســـؤولين بالوزارة 
وعـــدًدا مـــن األطبـــاء، حيـــث قدمـــوا 
لســـموه كتاًبا يتضّمن تعازي ومواساة 
كافة منتسبي الكادر الطبي من أطباء 
وممرضيـــن وإداريين فـــي وفاة فقيد 
الوطـــن الكبير صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 

)طيب هللا ثراه(.
 وأكدوا أن الفقيد الكبير أولى اهتماًما 
كبيـــًرا بالقطاع الطبـــي والعاملين فيه 
وتشـــجيعهم  دعمهـــم  علـــى  وحـــرص 
على اإلبـــداع والتميـــز وكان آخر ذلك 
مبادرة ســـموه بإطالق “يـــوم الطبيب 
البحرينـــي”، وتخصيص جائزة تحمل 

اسم سموه للطبيب البحريني.

الطبيـــب  يـــوم  أن  علـــى  وشـــّددوا   
البحرينـــي الـــذي أطلقـــه وتخصيـــص 
الجائزة رســـالة شكر من سموه )طيب 
هللا ثراه( لكل طبيب بحريني ووصل 
صداها إلى العالم الذي أثنى بمنظماته 
علـــى المبـــادرة ومـــا تحملـــه مـــن قيم 

إنسانية عالية.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  ســـمو  وأكـــد 
فـــي  الراحـــل  األميـــر  إنجـــازات  أن 
الصحيـــة  ومنهـــا  المجـــاالت  مختلـــف 
ســـتظل خالـــدة فـــي الذاكـــرة الوطنية 

ويستذكرها الجميع بكل اعتزاز.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يتسلم كتاًبا يتضّمن تعازي الكادر الطبي في وفاة فقيد الوطن الكبير
 بايدن يرحب بالتراجع النسبي لموقف ترامب 

واشنطن - وكاالت

أعطـــى الرئيـــس األميركي المنتهية واليته دونالـــد ترامب، في أول 
إقـــرار غيـــر مباشـــر لـــه بهزيمته فـــي االنتخابـــات الرئاســـية، الضوء 
األخضـــر لحصول فريـــق الرئيـــس المنتخب جو بايـــدن على الدعم 
الفدرالي الالزم للبدء بعملية نقل الســـلطة، فيما بدأ األخير بتسمية 

أعضاء إدارته الجديدة.

ترامب يوافق على نقل 
السلطة لبايدن

الرياض، صنعاء - وكاالت

أعلـــن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
ألغـــام بحريـــة زرعتهـــا   5 عـــن تدميـــر 
الميليشـــيات الحوثيـــة جنـــوب البحـــر 
األحمـــر. وأوضـــح التحالـــف أن األلغام 
البحريـــة التـــي ُدمـــرت جنـــوب البحـــر 
األحمـــر هـــي إيرانيـــة الصنـــع مـــن نوع 
“مجمـــوع  أن  إلـــى  مشـــيرا  “صـــدف”، 
األلغـــام التـــي ُدمرت فـــي البحر األحمر 
وقـــال  ـــا”.  بحريًّ لغًمـــا   163 لــــ  وصـــل 
الميليشـــيات  أعمـــال  “إن  التحالـــف 
أمـــن  تهـــدد  إيرانـــي  بدعـــم  الحوثيـــة 
المالحة جنوب البحر األحمر”. من جهة 
أخـــرى، أكد المتحدث الرســـمي باســـم 
قـــوات التحالـــف، العميـــد الركـــن تركي 
المالكـــي أن جماعـــة الحوثـــي متورطة 
أيضا في حادث نشـــوب حريق بخزان 
للوقـــود فـــي محطـــة توزيـــع منتجـــات 

بترولية بمدينة جدة.

تدمير 5 ألغام 
زرعها الحوثيون 

بالبحر األحمر

)١٤(
)١٤(
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المنامة - بنا

للشـــئون  األعلـــى  المجلـــس  عقـــد 
اإلســـالمية، امـــس الثالثاء، جلســـته 
 2020 لســـنة  العاشـــرة  االعتياديـــة 
عن ُبعـــد عبر تقنية االتصـــال المرئي 
الشـــيخ  المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد آل 

خليفة.
أنـــه علـــى تواصـــل  المجلـــس  وأكـــد 
دائـــم ومســـتمر مـــع الفريـــق الوطني 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 

)كوفيـــد19-( لتحديـــد موعـــد فتـــح 
المســـاجد في بقية الفروض اليومية 
في أقرب وقت ممكن، داعًيا الجميع 
إلـــى مواصلـــة االلتـــزام باإلجـــراءات 
باالحتـــرازات  واألخـــذ  الوقائيـــة 
والتوصيـــات الالزمـــة حفًظـــا ألرواح 
الناس وســـالمتهم، ســـائالً هللا تعالى 
أن يديـــم على البحريـــن وجميع بالد 
المســـلمين والعالم الصحـــة والعافية 

واالطمئنان.

دراسة فتح المساجد ببقية الفروض

)07(

“اإلسكان”: جدول 
زمني لبدء توزيع 

5000 وحدة وخدمة
المنامة - وزارة اإلسكان

أكـــد  وزيـــر اإلســـكان يعقـــوب الحمـــر أن الـــوزارة شـــرعت فور تلقـــي أمر  
ولـــي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة بتوزيـــع وتخصيـــص 5000 وحـــدة وخدمة ســـكنية فـــي إطار 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية، بحصـــر المشـــاريع وأســـماء المواطنيـــن 

)٠٨(المرشحين لالستفادة تمهيًدا إلعداد الجدول الزمني للتوزيع.

0911141817

بدء وصول سائقي “الفورموال 1”عرفات تعتذرعن المشاركة في 3 أفالممقتل 14 في تفجيرين بأفغانستان“ألبا” األولى في الحوكمة ال سحب لرخص معلمي السياقة
أوضح مدير عام اإلدارة  «

العامة للمرور العميد الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 

خليفة أن ما تم ليس إال عملية 
إشعار من دون سحب أي رخص.

تصدرت شركة ألمنيوم البحرين  «
ESG In�  )ألبا(، قائمة شركة

vest لتقييم الجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة في 

البحرين للسنة الثانية على التوالي، 
وذلك وفق ما أعلنته الشركة يوم 

الثالثاء 24 نوفمبر 2020 .

قتل 14 شخصا على األقل الثالثاء  «
في انفجارين وقعا في والية 

باميان في وسط أفغانستان 
والتي كانت تعتبر عموما األقل 

خطورة في البالد، كما أعلن 
مسؤولون.

اعتذرت عن عدم المشاركة  «
في ثالثة أفالم سينمائية.. هذا 

ما كشفت عنه الفنانة زهرة 
عرفات مؤكدة أنها تلقت بالفعل 
نصوص األفالم الثالثة في الفترة 

الماضية.

بدأ أمس سائقو وفرق  «
البطولة العالمية 

للفورموال 1 بالوصول 
لمملكة البحرين إلى 

جانب عدد من فرق 
ومسؤولي بطولة 
العالم للفورموال 1.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية



جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا 

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند 

المنامة - بنا

البحرين تلقى شكر 
سلطان عمان

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  ملك  تلقى 
العهد  وولــي  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــ ــر ســـلـــمـــان ب ــيــ األمــ
بــرقــيــتــي شــكــر جــوابــيــتــيــن مــن سلطان 
هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  عمان 
التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  طــارق،  بن 
السمو  وصــاحــب  الملك  جاللة  بها  بعث 
إليه  ــوزراء  الـ رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
لسلطنة  الوطني  العيد  ذكــرى  بمناسبة 

عمان الشقيقة.

األربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الثاني 1442 - العدد 4425

مراسم تسلم جاللة الملك أوراق اعتماد سفيري جمهورية كوريا وجمهورية الهند

المنامة - بنا

مـــع  الجاللـــة  وتبـــادل صاحـــب   
الكلمـــات  الجديديـــن  الســـفيرين 
الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدًا 
الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والبلديـــن 

الصديقين وما تشهده من تطور 
ونمو في جميع المجاالت، متمنيًا 
جاللته لهما كل التوفيق والنجاح 
في مهامهما الدبلوماسية لتعزيز 
والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات 

الطيبة مع البحرين.
جاللـــة  إلـــى  الســـفيران  ونقـــل   
الملـــك اتحيات وتقدير رئيســـي 
تمنياتهمـــا  وخالـــص  دولتيهمـــا 
الصحـــة  بموفـــور  لجاللتـــه 

البحريـــن  ولمملكـــة  والســـعادة 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  وشـــعبها 
بالعالقـــات  مشـــيدين  والرخـــاء، 
الثنائيـــة الوطيـــدة التـــي تربـــط 
بلديهمـــا مع مملكة البحرين على 

كافة األصعدة.
أوراق  تقديـــم  مراســـم  حضـــر   
االعتماد ســـمو الممثل الشخصي 
لجاللة الملك، وسمو ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 

الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
الديـــوان  وزيـــر  و  والرياضـــة، 
الخارجيـــة،  ووزيـــر  الملكـــي، 

ورئيس المراسم الملكية.

جاللـة الملـك يتسلـم 
أوراق اعتمــاد سفيـري 
البلديــــن الجديديــن

تعزيز عالقات التعاون مع كوريا والهند

تســلم ملــك البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، فــي احتفــال جــرى في 
قصــر الصخيــر أمــس أوراق اعتمــاد ســفيرين 
جديديــن لــدى مملكــة البحريــن، حيــث تســلم 
جاللتــه أوراق اعتمــاد ســفير جمهوريــة كوريا 
الهنــد  ، ســفير جمهوريــة  كــوان تشــونغ  هــاي 

بيوش شريفاستاف.



استقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، في قصر الصخير 
قائد ســالح الدروع الملكية اللواء الركن راشــد النعيمي، حيث تشــرف بإهداء جاللته هديًة بمناســبة مرور 

خمسين عاما على تأسيس سالح الدروع الملكية.

 وأشاد جاللة الملك باإلنجازات 
ســـالح  حققهـــا  التـــي  الرائـــدة 
الـــدروع الملكية منذ تأسيســـها، 
وما تشـــهده قوة دفاع البحرين 
بكافـــة أســـلحتها ووحداتها من 
مســـيرتها  عبـــر  مســـتمر  تطـــور 

الوطنية الظافرة.

 وقـــد كلـــف جاللته قائد ســـالح 
الـــدروع الملكيـــة بنقـــل تحياته 
الســـالح،  منتســـبي  كافـــة  إلـــى 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  معربـــا 
الوطنيـــة التي يواصلـــون بذلها، 
بـــه مـــن  بمـــا يتمتعـــون  منوهـــًا 
عاليـــة  معنويـــة  وروح  كفـــاءة 

تعكس مـــدى جاهزيتهم لتأدية 
واجبهـــم لحماية الوطـــن العزيز 
مكتســـباته  علـــى  والحفـــاظ 
وأمنه وأمـــن مواطنيـــه، متمنيًا 
جاللتـــه لكافة رجـــال قوة دفاع 
البحرين البواسل دوام التوفيق 

والسداد.

المنامة - بنا

إنجازات “الدروع الملكية” رائدة
جاللة الملك يؤكد تمتع منتسبي السالح بالكفاءة العالية
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جاللة الملك مستقباًل قائد سالح الدروع الملكية

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
قصـــر  فـــي  أمـــس  خليفـــة  آل 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الصخيـــر، 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
الـــذي تشـــرف بإهـــداء جاللته 
)فرخ شاهين – طرح البحرين( 
وهـــو إهـــداء مـــن القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 

آل خليفة  إلى جاللة الملك.
وقـــد أعرب جاللته عن شـــكره 
وتقديـــره لمعالـــي القائـــد العام 
لقـــوة دفاع البحريـــن على هذا 
اإلهـــداء، مبدًيـــا إعجابـــه بهذا 

الطير.
وأكد جاللته أهمية المحافظة 
علـــى هوايـــة الصيـــد بالصقور 
العـــادات  مـــن  باعتبارهـــا 
الثقافيـــة والتراثية  والتقاليـــد 
ألهل البحرين والتي توارثوها 
مـــن اآلبـــاء واألجـــداد، مؤكـــدًا 
تحظـــى  الهوايـــة  هـــذه  أن 
باهتمام من أبناء البحرين عبر 

تاريخهم.

ــد الـــعـــام ــائـ ــقـ ــن الـ ــ ــداء م ــن” إهـــــ ــيـ ــاهـ ــرخ شـ ــ ــ ــم “ف ــل ــس ــت ــة الـــمـــلـــك ي ــاللـ جـ

الحفـــــاظ علــــى هوايـــــة الصيـــــــد بالصقــــــور

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال الشيخ خالد بن خليفة بن أحمد

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أشـــاد 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بالـــدور المهـــم الذي 
يضطلـــع به البرلمان العربي في 
الدفاع عن قضايا األمة العربية 
في المحافل البرلمانية الدولية 
وتعزيز مســـيرة العمـــل العربي 
المشترك وبناء جسور التعاون 
بين الشـــعوب العربية وشعوب 

العالم.
اســـتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء   
فـــي  امـــس  الجاللـــة  صاحـــب 
مجلـــس  الصخيرعضـــو  قصـــر 
النواب رئيـــس البرلمان العربي 
عـــادل العســـومي للســـالم على 
جاللته بمناسبة انتخابه رئيسًا 

للبرلمان العربي.
 وهنـــأ جاللته، العســـومي على 
الثقة التي أولـــوه إياها أعضاء 
البرلمـــان العربي، والتي تعكس 
مملكـــة  أبنـــاء  بـــه  يتمتـــع  مـــا 
البحرين مـــن كفاءات وخبرات 
مختلـــف  لتولـــي  مشـــهودة 
المناصـــب والمســـؤوليات على 
والدولـــي،  العربـــي  المســـتوى 
فـــي  الطيبـــة  بجهـــوده  منوًهـــا 
البرلمانـــي  العمـــل  خدمـــة 

البحريني والعربي في مختلف 
المحافل الدولية، متمنيًا له كل 

التوفيق والنجاح في مهماته.
 وأعـــرب جاللتـــه عـــن تقديـــره 

واعتـــزازه بالمواقـــف المشـــرفة 
دائمـــًا  يقفهـــا  التـــي  والداعمـــة 
البرلمان العربي رئيسًا وأعضاًء 
تجـــاه مملكـــة البحريـــن، مؤكدًا 

أنها محل تقدير واعتزاز.
رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
عميـــق  عـــن  العربـــي  البرلمـــان 
شـــكره وامتنانه لجاللـــة الملك  

علـــى مـــا حظي بـــه من إشـــادة 
وتقديـــر، وعلـــى مواقف مملكة 
للعمـــل  الداعمـــة  البحريـــن 
المشـــترك،  العربـــي  البرلمانـــي 

لتعزيـــز  الدائـــم  ســـعيه  وأكـــد 
الـــدور الذي يضطلع به البرلمان 
العربـــي من أجل نصـــرة قضايا 

األمة العربية.

ــم ــال ــع ــة وال ــي ــرب ــع ــن الــشــعــوب ال ــي جـــاللـــة الــمــلــك: بـــنـــاء جـــســـور الـــتـــعـــاون ب

نعتز بالمواقف المشرفة للبرلمان العربي تجاه البحرين



أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة عمق العالقـــات التاريخية التـــي تجمع مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة ومـــا تتميـــز بـــه مـــن تناٍم 
مســـتمر قائم على أسس التعاون المشترك على مختلف األصعدة، 

منوًهـــا ســـموه بأهميـــة مواصلة تعزيز ما تـــم تحقيقه في مختلف 
مسارات العالقات الثنائية والبناء عليها بما يلبي تطلعات البلدين 
والشعبين الصديقين ويعود بمزيٍد من النفع والنماء على الجميع. 
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه عن ُبعد أمس، ســـفير المملكة المتحدة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن رودي دراموند، حيث أشـــار ســـموه إلى أن 

مـــا تشـــهده العالقـــات البحرينيـــة البريطانية من تطـــور في كافة 
المجاالت يسهم في فتح آفاٍق أوسع من أوجه التعاون والتنسيق 
بما يخدم المصالح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين.  وخالل اللقاء، 
تم اســـتعراض مجمل القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية، 

ومناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

فتح آفاق أوسع من التعاون مع بريطانيا
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ــد ــون ــع درام الــمــســتــجــدات م ــوزراء يبحث  ــ الـ رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو 
المنامة - بنا

تلقـــى ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمـــس اتصاال 
صربيـــا  جمهوريـــة  رئيـــس  مـــن  هاتفيـــا 

ألكسندر فوتشيتش.
وأعـــرب خالل االتصال عن خالص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته لجاللتـــه بوفـــاة فقيـــد 
البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وقد أعرب جاللة الملك المفدى عن شكره 
وتقديـــره لرئيـــس جمهوريـــة صربيـــا على 
مشـــاعره الطيبة النبيلة، متمنيًا له موفور 
أعـــرب جاللتـــه  كمـــا  والســـعادة،  الصحـــة 
عـــن تعازيـــه له فـــي وفاة رئيس الكنيســـة 
األرثوذكسية الصربية البطريرك إيريني .

الثنائيـــة  العالقـــات  اســـتعراض  وجـــرى 
الطيبـــة الوطيـــدة بين البلديـــن الصديقين 
وســـبل دعمهـــا وتعزيزهـــا فـــي المجـــاالت 

كافة.

جاللة الملك يتلقى 
اتصال الرئيس الصربي 

للتعزية بفقيد الوطن

المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية شـــكر 
جوابيـــة مـــن رئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل 
االتحاديـــة جاير بولســـونار، وذلك رًدا على 
برقيـــة التهنئة التـــي بعث بهـــا جاللته إليه 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جاللة الملك يتلقى شكر 
رئيس البرازيل

تأتي مشـــاركة مملكة البحرين في الحملة 
العالميـــة المعنيـــة باليوم العالمـــي للقضاء 
علـــى العنـــف ضـــد المـــرأة، الـــذي يصادف 
الخامس والعشـــرين من شـــهر نوفمبر من 
كل عـــام، ليجســـد حقيقة وحجـــم الجهود 
لحمايـــة  المبذولـــة  التشـــاركية  الوطنيـــة 
المـــرأة، حيـــث اســـتكملت البحريـــن ضمن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، منظومتهـــا القانونية الحمائية 
التـــي أرســـت قاعـــدة صلبـــة مـــن التدابير 
الوقائية والعالجيـــة لحماية المرأة، فضال 
عن المؤسســـات واألجهزة، التي أســـهمت 
كثيـــرا في التصدي ألي ممارســـات دخيلة 
علـــى المجتمـــع ونالـــت مـــن كيـــان المـــرأة 
أو  نفســـيا  ذلـــك  كان  ســـواء  ومقدراتهـــا 

اقتصاديا أو جسديا.
ويعـــد المجلس األعلى للمرأة، الذي تتولى 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة رئاســـته، محور العمل 
الرئيـــس لكل ما يتعلق بشـــؤون المرأة في 
البحرين منذ إنشـــائه العـــام 2001، ويعود 
الفضل له في حل المشكالت التي تعترض 
طريقهـــا، ومواجهة أي مظهر لإلســـاءة أو 
التمييـــز ضدها، ووضع الخطـــط واآلليات 
الالزمـــة لالرتقـــاء بشـــؤونها بالتعـــاون مع 
مؤسسات الدولة المختلفة، الرسمية منها 

واألهلية.
وقـــد واصـــل المجلـــس عملـــه فـــي متابعة 
لحمايـــة  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  تنفيـــذ 
حيـــث  األســـري،  العنـــف  مـــن  المـــرأة 
2019- للفتـــرة  تنفيذهـــا  نســـب  بلغـــت 

علـــى محـــور  التركيـــز  مـــع   )64%( 2020
الوقائيـــة من العنـــف، حيث اســـتمر تنفيذ 
اإلســـتراتيجية بالتعـــاون مع المؤسســـات 
ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المجتمـــع المدنـــي من خـــالل تنفيذ برامج 
التوعيـــة والثقافـــة المجتمعيـــة للعالقـــات 
األســـرية ومفاهيـــم الحمايـــة مـــن العنـــف 
وتضميـــن المناهـــج والبرامـــج التعليميـــة 
مفاهيـــم الســـلم االجتماعـــي وثقافـــة حل 
الصـــورة  وتغييـــر  األســـرية  الخالفـــات 
النمطيـــة للمـــرأة فـــي المناهـــج الدراســـية 
البحرينيـــة  المـــرأة  مســـيرة  يواكـــب  بمـــا 
ويعـــزز مـــن مشـــاركتها، وتطويـــر خدمات 
مراكـــز الحمايـــة األســـرية بمتابعـــة فتـــح 
أفـــرع لمكتـــب التوفيـــق األســـري بالمراكز 
االجتماعيـــة، وتطوير عمل مكاتب حماية 
األســـرة بمديريات الشـــرطة ورفـــع كفاءة 
وأداء العامليـــن بهـــا، حيـــث تختـــص هذه 
المراكـــز بتوفير خدمات الحماية واإليواء 

لحـــاالت العنف مـــع وضع برامـــج تأهيلية 
لمرتكبـــي العنـــف األســـري، والمتابعـــة مـــع 
الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية لمراجعة 
وتطويـــر القوانين وإصـــدار القرارات ذات 
العالقـــة بحماية المرأة من العنف األســـري 
والتنظيـــم والتنســـيق المتكامـــل مـــا بيـــن 
الخطـــوط  وإطـــالق  الحمايـــة  مؤسســـات 
واســـتقبال  البالغـــات  لتلقـــي  الســـاخنة 
الحـــاالت المتعرضة للعنف وإعـــداد األدلة 
اإلرشـــادية والتعريفيـــة بخدمـــات مراكـــز 
الحمايـــة وتفعيـــل حســـابات المؤسســـات 
الخدميـــة للتوعيـــة بالخدمـــات المتوافرة 
رأي،  واســـتطالعات  مســـوحات  وتنفيـــذ 
لضمـــان جـــودة الخدمـــات وقيـــاس رضـــا 

المستفيدين.

جهود استباقية

البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  تميـــزت  وقـــد 
باالســـتباقية فـــي مواجهة خطـــر فيروس 
الكورونـــا )كوفيـــد19-( واألضـــرار الناجمة 
عن انتشـــاره مـــن خالل تبنـــي اإلجراءات 
والتدابير االحترازية والوقائية المتوائمة 
مع احترام االلتزامات والمعاهدات الدولية 
وســـرعة االســـتجابة الحتياجـــات المـــرأة 
واألســـرة البحرينية، حيث ســـاعدت هذه 

التدابير باستمرار كفاءة منظومة الحماية 
والخدمـــات  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
القضائية واالستشارات األسرية من خالل 
الحملـــة الميدانيـــة التي قام بهـــا المجلس 
األعلى للمرأة خالل التعاطي مع الجائحة 
“متكاتفيـــن ألجـــل ســـالمة  شـــعار  تحـــت 
الملحـــة  االحتياجـــات  لرصـــد  البحريـــن” 
الطارئة للمرأة البحرينية المعيلة والعاملة 
والتحول الرقمي لجميع الخدمات وتنفيذ 
مســـوحات ميدانيـــة مباشـــرة مـــع جميـــع 
الحاالت المســـتفيدة من نشـــاطات الدعم 
الطـــارئ ضمـــن الحملـــة، والتـــي لـــم تبيـــن 
تسجيل أية حاالت عنف منزلي مستجدة 
مـــن خالل هـــذا الرصد والنـــزول الميداني 

المباشر.
COV-  وفـــي ظل مواجهة األزمة الصحية

ID-19، تم التحول الرقمي بنســـبة 100% 
مـــن خدمات مركـــز دعم المـــرأة بالمجلس 
األعلـــى للمـــرأة من خالل تدشـــين برنامج 
بتقديـــم  المعنـــي  بعـــد«  عـــن  »مستشـــارك 
االستشارات األسرية والقانونية والنفسية 
الرامية إلى تعزيز االستقرار األسري، وهو 
مـــا مكـــن مركز دعـــم المـــرأة مـــن مواصلة 
تقديـــم استشـــاراته »عـــن بعد«، ومباشـــرة 
اتخـــاذ إجراءاتـــه الفوريـــة بالتنســـيق مـــع 

جميـــع الجهات ذات االختصـــاص، لتوفير 
حتـــى  الالزمـــة  والحمايـــة  االستشـــارات 
فـــي أيـــام اإلجـــازات الرســـمية، والتعـــاون 
والتنسيق بين مركز دعم المرأة والجهات 
ذات العالقـــة، ومن ضمنهـــا مكاتب حماية 
األســـرة بمديريـــات الشـــرطة التابعـــة في 
للمعنفـــة  الحمايـــة  لتوفيـــر  المحافظـــات، 
وإحالتهـــا لإلقامـــة المؤقتـــة بـــدار األمـــان 
التابـــع لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
مباشـــرة مع أبنائها باإلضافـــة إلى التأهيل 
وأفـــراد  للمعنفـــة  واالجتماعـــي  النفســـي 

أسرتها على يد خبراء متخصصين.

رفع الدعاوى

وتعزيـــزا لمحـــور الوقاية باإلســـتراتيجية 
الوطنية لحماية المرأة من العنف األســـري 
عمـــل المجلس األعلى للمـــرأة بالتعاون مع 
الجهات الرســـمية واألهلية والخاصة ذات 
العالقـــة بتنفيـــذ اإلطار الموحـــد لخدمات 
اإلرشاد والتوعية األسرية والذي نتج عنه 
التكامل ما بين الجهات وتطوير الخدمات 
كتأمين استدامة عمل المحاكم الشرعية/
األســـرية ومكاتـــب التوفيق األســـري، من 
بجميـــع  الشـــرعية  الدعـــاوى  رفـــع  خـــالل 
درجاتها إلكترونيا وإتاحة الخدمات التي 

يقدمهـــا مكتـــب التوفيـــق األســـري ضمـــن 
المنصـــة اإللكترونيـــة، المتمثلة في تقديم 
جلســـات  وعقـــد  األســـرية  االستشـــارات 
الصلح والتســـوية عبر جلسات افتراضية 
باستخدام تقنية االتصال المرئي، والعمل 
على بناء كوادر إبداعية قادرة على إدارة 
التحـــول الرقمـــي، مســـتخدمين مـــن أجل 
ذلك بنيـــة تحتية تقنيـــة وتفعيل األنظمة 
اإللكترونية لرصد العمل المنجز وتسجيل 
مهام العمل للمراقبـــة والتنظيم، باإلضافة 
إلـــى تعاون المجلس األعلى للمرأة ووزارة 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف من 
خالل تفعيل مكتب التوفيق األســـري عبر 

المنصات اإللكترونية.

دور الحماية

وقـــد جرى متابعة تنفيذ القانون رقم )17( 
لســـنة )2015( بشـــأن الحمايـــة مـــن العنف 
لضمـــان  التنفيذيـــة؛  والقـــرارات  األســـري 
انســـجامها مع روح الدســـتور، واالتفاقات 
علـــى  القائـــم  للعنـــف  المناهضـــة  الدوليـــة 
المـــرأة  ضـــد  والتمييـــز  الجنـــس  أســـاس 
من خـــالل برامـــج وآليات اإلســـتراتيجية 
الوطنية لحماية المرأة من العنف األســـري 
كبرامـــج التوعيـــة بمخاطـــر وآثـــار العنـــف 

الحمايـــة  ودور  مراكـــز  وتوفيـــر  األســـري 
األســـري  اإلرشـــاد  وخدمـــات  واإليـــواء 
والنفســـي واالجتماعـــي والصحي وإعادة 
النيابـــة  وخدمـــات  والمســـاعدة  التأهيـــل 
العامـــة ومراكـــز الشـــرطة بضمـــان حماية 
وســـرية القضايـــا األســـرية وآليـــات تلقـــي 
الوزاريـــة  القـــرارات  وصـــدور  البالغـــات 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  قـــرار  كصـــدور 
اإلســـالمية واألوقاف رقم )7( لسنة 2017 
بشـــأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل 
مأمـــوري  صفـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
ْبـــط القضائـــي بالنســـبة للجرائـــم التي  الضَّ
تقـــع فـــي دوائـــر اختصاصهـــم وقـــرار رقم 
)26( لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات 

الترخيص لمراكز اإلرشاد األسري.
ونظـــرا ألهمية اإلحصـــاءات في موضوع 
تســـجيل  متابعـــة  جـــرى  فقـــد  العنـــف، 
نظـــام  ضمـــن  العنـــف  حـــاالت  وتنصيـــف 
“تكاتف” كقاعدة بيانات وطنية نوعية في 
مجال العنف األســـري بالتعـــاون مع وزارة 
الداخلية، حيث يتضمن النظام مؤشـــرات 
رئيســـة وفرعيـــة مصنفـــة بحســـب أنـــواع 
العنـــف فـــي مملكـــة البحرين اســـتنادا إلى 
منهجيـــة توحيـــد التعريفـــات والتصانيف 
ألنـــواع العنـــف، وقد تـــم تطويـــر وتجويد 
الخدمـــات المقدمـــة للحمايـــة مـــن العنـــف 

األسري بناء على هذه اإلحصاءات.

إحصاءات إيجابية

نســـبة حـــاالت العنف األســـري الواقع على 
المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات”، 
حيث انخفضت النســـبة بمعدل )0.01 %( 

في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
نســـبة الزوجات البحرينيات المعنفات من 
إجمالي النســـاء البحرينيـــات المتزوجات، 
حيث انخفضت النســـبة بمعدل )0.02 %( 

في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
نســـبة حاالت العنف الجسدي الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث انخفضـــت 
النســـبة بمعـــدل )0.01 %( في العام 2019 

مقارنة بالعام 2018. 
نســـبة حاالت العنـــف اللفظـــي الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
اســـتقرت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
النســـبة فـــي العـــام 2019 مقارنـــة بالعـــام 

.2018
نســـبة حـــاالت العنف األخـــرى الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث انخفضـــت 
النســـبة بمعـــدل )0.01 %( في العام 2019 

مقارنة بالعام 2018.

المنامة - بنا

إنجاز 64 % من اإلستراتيجية الوطنية لحماية المرأة
البحرينيات عــلــى  األســــري  الــعــنــف  ــاالت  ــ ح ــخــفــاض  ان عــلــى  إيــجــابــيــة  مـــؤشـــرات 



استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، أمس، وزيرة الصحة فائقة الصالح 
وعــدًدا مــن كبــار المســئولين بالوزارة وعــدًدا من األطباء، حيــث قدموا لســموه كتاًبا يتضّمن تعازي ومواســاة 
كافة منتسبي الكادر الطبي من أطباء وممرضين وإداريين في وفاة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثــراه، وأكدوا أن الفقيد الكبير كان يولــي اهتماًما كبيًرا بالقطاع 
الطبــي وكافــة العامليــن فيــه ويحرص على دعمهم وتشــجيعهم على اإلبداع والتميز والتــي كان آخرها مبادرة 
ســموه بإطالق “يوم الطبيب البحريني”، وتخصيص جائزة تحمل اســم ســموه للطبيب البحريني ما يؤكد مدى 
اهتمــام ســموه وتشــجيعه للبحــث والعلم والمعرفة بما ُيســهم فــي تقديم أفضل الخدمــات الصحية للمواطنين 

والمقيمين.

 وأشـــاروا إلـــى أن الجائـــزة قدمـــت 
فرصة كبيرة أمام الطبيب البحريني 
للتنافس مـــن أجل تقديم المزيد من 
العطـــاء، وتشـــكل تشـــجيًعا وحافًزا 
نحـــو تقديم األفضل مـــن أجل رفعة 
البحريـــن  مملكـــة  ونمـــاء  وتقـــدم 
ومنظومتها الصحية، وتشكل وسام 
شـــرف لجميـــع األطبـــاء البحرينيين 

المتميزين.

الطبيـــب  يـــوم  أن  علـــى  وشـــّددوا   
البحرينـــي الـــذي أطلقـــه وتخصيص 
هـــذه الجائـــزة من لدن ســـموه رحمه 
هللا يعتبـــر جـــزًءا أصيـــاً مـــن ثقافة 
التكريـــم التـــي رّســـخها ســـموه فـــي 
العمل الحكومي وسيظل كل طبيب 
بحريني يستذكرها دوًما بكل اعتزاز 
وتقدير، فهي كانت رســـالة شكر من 
ســـموه طيـــب هللا ثـــراه لـــكل طبيب 

بحرينـــي ووصل صداها إلـــى العالم 
هـــذه  علـــى  بمنظماتـــه  أثنـــى  الـــذي 
المبادرة وما تحمله من قيم إنسانية 

عالية.
واســـتذكروا ببالغ التقدير واالعتزاز 
مـــا كان يحـــرص عليـــه ســـموه مـــن 
إفراد مســـاحة واســـعة مـــن الخطط 
الحكوميـــة لدعم الخدمات الصحية 
والعاجية في المملكـــة مما يجعلها 

تقـــدم  التـــي  تلـــك  مـــع  منســـجمة 
حرًصـــا  العالـــم،  دول  كبريـــات  فـــي 
مـــن ســـموه طيـــب هللا ثـــراه علـــى 
البحرينـــي  المواطـــن  يحصـــل  أن 
الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  علـــى 

والعاجية.
 من جهته، أعرب ســـمو نائب رئيس 
الـــوزراء عن شـــكره وتقديره لوزيرة 

الـــوزارة  منتســـبي  وكافـــة  الصحـــة 
على مشـــاعرهم الطيبة تجـــاه فقيد 
الوطـــن الغالي طيب هللا ثـــراه الذي 
كان يـــرى في الـــكادر الطبي الوطني 
الحقيقيـــة، مؤكـــًدا  البحريـــن  ثـــروة 
فـــي  الراحـــل  األميـــر  إنجـــازات  أن 
مختلـــف المجـــاالت ومنهـــا الصحية 
ســـتظل خالدة في الذاكـــرة الوطنية 

ويســـتذكرها الجميـــع بـــكل اعتـــزاز، 
متمّنًيا ســـموه لهم التوفيق وتحقيق 
المزيد من اإلنجازات الطبية في ظل 
العهـــد الزاهـــر لعاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
العهـــد رئيـــس  خليفـــة ودعـــم ولـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

المنامة - بنا

جائزة “خليفة بن سلمان للطبيب” وصل صداها اإلنساني للعالم
ـــر ـــد الكبي ـــل القائ ـــاء برحي ـــن األطب ـــة م ـــاب تعزي ـــّلم كت ـــة يتس ـــن خليف ـــي ب ـــيخ عل ـــمو الش س

حصر 154 نقطة لتجمع مياه األمطار في الجنوبية
ــع عــــــــدًدا مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة ــابـ ــتـ ــي يـ ــلـ ــخ خــلــيــفــة بــــن عـ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ سـ

عقد محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، اجتماعًا مع وكيل وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني لشــؤون األشــغال 
أحمــد الخيــاط لمتابعــة المشــاريع الخدمية واإلجراءات واالســتعدادات الســتقبال موســم األمطار المقبــل، وذلك بحضور مديــر عام بلدية المنطقــة الجنوبية عاصم 

عبداللطيف، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، أكـــد ســـمو المحافـــظ 
أهميـــة التنســـيق والمتابعـــة مـــع كافـــة الجهـــات 
ســـامة  علـــى  الحـــرص  إطـــار  فـــي  المختصـــة 
مناطـــق  فـــي مختلـــف  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المحافظـــة، وذلك من خال اعتمـــاد اإلجراءات 
المناسبة الســـتقبال موسم األمطار في المناطق 
الســـكنية والشـــوارع الفرعية والرئيســـية، حيث 
تـــم اســـتعراض أعمـــال تطوير شـــبكات تصريف 

مياه األمطار.
وتابع ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية عرضًا 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قدمتـــه 

والتخطيط العمراني، اشـــتمل علـــى إحصائيات 
ومواقـــع تجمع ميـــاه األمطار والتـــي بلغت 154 
نقطـــة، ومـــا تم توفيره مـــن صهاريج ومضخات 
فـــي جميـــع مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة، كمـــا 
تنـــاول العـــرض عـــددًا مـــن المشـــاريع التطورية 
للبنيـــة التحتية لشـــبكات تصريف ميـــاه األمطار 
والتـــي بلغت مـــا يقارب 29 مشـــروعا تم إنجازه 

في نطاق المحافظة.
وأوضح ســـمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية 
مســـتمرة فـــي متابعـــة تنفيـــذ مختلف المشـــاريع 
رؤى  تلبـــي  والتـــي  والتطويريـــة،  الخدميـــة 

وتطلعـــات أهالـــي المنطقـــة ونقـــل احتياجاتهـــم 
ومطالبهم لمختلف الجهـــات الحكومية ومتابعة 
حلهـــا، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق 

مع المحافظة الجنوبية في مختلف المجاالت.
وفي ختام االجتماع، عبر الحضور عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم للجهود التي يقوم بها ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بـــن خليفة آل خليفة في متابعة 
احتياجـــات المواطنيـــن، مشـــيدين بدور ســـموه 
لارتقاء بمســـتوى الخدمات والمشاريع المقامة 

لتحقيق التنمية والتقدم والنماء.

المنامة - وزارة الداخلية

المغفور له كان يرى 
في الكادر الطبي 

الوطني ثروة 
البحرين الحقيقية

“يوم الطبيب” 
رسالة شكر من 

الراحل الكبير لكل 
طبيب بحريني
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المنامة - بنا

قـــوة دفـــاع  إحـــدى وحـــدات  تواصـــل 
المراحـــل  فـــي  مشـــاركتها  البحريـــن 
النهائيـــة من التمرين المشـــترك )ســـيف 
العـــرب 2020( والذي يعقـــد بجمهورية 
مصـــر العربية بمشـــاركة عدد من قوات 
الدول الشقيقة التابعة للمملكة العربية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
المتحـــدة والمملكة األردنية الهاشـــمية 

وجمهورية السودان.
تمريـــن  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  وخـــال   
مـــن  عـــدد  إجـــراء  تـــم  العـــرب  ســـيف 
والمهـــارات  الميدانيـــة  التطبيقـــات 
العســـكرية المتخصصة وطرق التعامل 
مـــع األهـــداف المعاديـــة، والتعامـــل مع 
المواقـــف الطارئـــة، وقـــد عكســـت هذه 
المرحلـــة المتقدمة مـــن التمرين كفاءة 
وقدرة القوات المشـــاركة فـــي التمرين 
فـــي تنفيذ المهـــام الموكلـــة إليهم بدقة 

عالية وإتقان واحترافية.
 ويأتـــي تمرين ســـيف العـــرب في إطار 
المشـــترك  العربـــي  العســـكري  التعـــاون 
القتاليـــة  القياديـــة  الخبـــرات  إلثـــراء 
آليـــات  لتعزيـــز  المشـــاركة  للقـــوات 
التنســـيق وتبادل الخبـــرات والمهارات 
العســـكرية الســـتيعاب متطلبات العمل 
العســـكري المشـــترك لمـــا له مـــن أهمية 

ودور فاعـــل في رفع مســـتوى الكفاءة 
العســـكرية، كما يعد من أهم التدريبات 
العســـكرية على مستوى الوطن العربي 
التي تؤكد عمـــق الروابط األخوية بين 
الدول الشـــقيقة المشاركة والتي ترمي 
إلـــى توحيـــد العمـــل العســـكري العربي 
المشترك، لتوفير األمن واالستقرار في 

منطقة الشرق األوسط.

تركزت على التعامل مع األهداف المعادية والمواقف الطارئة
“الدفاع” تشارك في تمارين “سيف العرب”

المنامة - بنا

الرميحـــي   علـــي  اإلعـــام  وزيـــر   أشـــاد 
بنجـــاح المملكـــة العربيـــة الســـعودية في 
لهـــذا  العشـــرين  قمـــة مجموعـــة  رئاســـة 
العـــام وخروجهـــا بنتائـــج مثمـــرة أبرزت 
الدور الريـــادي والقيادي لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وأكدت النهج اإلنســـاني الحكيم 
للمملكـــة، وما تتمتع به من ثقل سياســـي 

واقتصادي إقليمي وعالمي. 
وأكـــد وزير اإلعام في تصريح لصحيفة 
مملكـــة  نجـــاح  أن  الســـعودية،  “عـــكاظ” 
االســـتثنائية  قيادتهـــا  فـــي  اإلنســـانية 
لمجموعـــة  ورئاســـتها  القمـــة  ألعمـــال 
ـــل اعتراًفـــا دولًيـــا بمكانتها  العشـــرين مثَّ
المرموقـــة، ومبعث فخـــر واعتزاز لجميع 
واإلســـامية،  العربيـــة  الشـــعوب  أبنـــاء 
ورســـالة ســـام وأمـــان وطمأنينـــة لكافة 
الشـــعوب الفقيرة والـــدول األقل نمًوا لما 

حملتـــه القمة من تعهـــدات بمراعاة البعد 
اإلنســـاني فـــي تعزيـــز االســـتقرار المالي 
واالقتصـــادي العالمـــي، وضمـــان وصول 
لقاحـــات فيـــروس كورونا المســـتجد إلى 
جميع الشـــعوب بطريقة عادلـــة وبتكلفة 

ميسورة. 
وأضـــاف أن خـــادم الحرمين الشـــريفين، 
العشـــرين بحكمـــة  قمـــة مجموعـــة  قـــاد 
وللمـــرة  صعبـــة،  ظـــروف  فـــي  واقتـــدار 

األولـــى مـــن نوعهـــا عربًيا، وقدم دروًســـا 
للعالـــم أجمع فـــي إدارة األزمات وتوجيه 
أكبر تجمـــع اقتصادي إلى اغتنام الفرص 
وتأكيد التضامن اإلنســـاني لدى مناقشة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التداعيـــات 
لجائحة كورونا، وسط حضور عالمي غير 
مســـبوق في قمتين على مســـتوى القادة 
والرؤســـاء فـــي نفـــس العـــام، باإلضافـــة 
ألكثـــر مـــن 100 اجتمـــاع ومؤتمـــر دولي 

على المستويين الحكومي واألهلي. 
واشـــاد الرميحي بالرؤيـــة الثاقبة لخادم 
الحرمين الشـــريفين أمام قمة العشـــرين 
فـــي تجســـيدها لـــروح التعـــاون الدولـــي 
في بناء مســـتقبل مزدهر لشـــعوب العالم 
 أجمع، وتمكين المرأة والشـــباب، وحماية 
سياســـات  اقتصاديـــة  وإقـــرار  البيئـــة، 
واجتماعية من شـــأنها إعـــادة االطمئنان 

واألمل للشعوب. 

الرميحي: السعودية تتمتع بثقل سياسي واقتصادي عالمي
خادم الحرمين قاد قمة العشرين بحكمة واقتدار

وزير اإلعالم



تقريـــرًا  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أصـــدر 
للقضـــاء علـــى  العالمـــي  “اليـــوم  بمناســـبة 
 25 يصـــادف  الـــذي  المـــرأة”  العنـــف ضـــد 
نوفمبـــر مـــن كل عـــام، أكد فيـــه أن مملكة 
بيـــن  متقدمـــا  موقعـــا  تشـــغل  البحريـــن 
المســـاهمين والداعميـــن األساســـيين فـــي 
الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى مناهضـــة 
العنـــف ضد المرأة، مشـــيرًا إلى أن المملكة 
قطعـــت خطـــوات كبيرة فـــي مجال صون 
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وحفـــظ كرامة 
األطـــر  بموجـــب  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
وضعتهـــا  التـــي  والقانونيـــة  الدســـتورية 
المملكـــة، إلى جانب التزامهـــا باالتفاقيات 
بحقـــوق  المعنيـــة  الدوليـــة  والمعاهـــدات 
القضـــاء  اتفاقيـــة  بينهـــا  ومـــن  اإلنســـان، 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة 
بمـــا يؤكـــد التـــزام البحريـــن برفـــع الوعـــي 
بموضـــوع مناهضة العنف ضد المرأة على 

المستويين الوطني والدولي.

تنفيذ استراتيجية               

حماية المرأة من العنف

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المجلـــس األعلى 
للمـــرأة يواصـــل عملـــه على متابعـــة تنفيذ 
المـــرأة  االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة 
مـــن العنف األســـري التي تـــم إطالقها في 
العام 2015 وتعتبـــر خريطة طريق للعمل 
الوطني الشامل لحماية المرأة من العنف، 
وتأتي استيفاًء لمتطلبات مجال “استقرار 
لنهـــوض  األســـرة” فـــي الخطـــة الوطنيـــة 
المـــرأة البحرينية )2022-2013( وبشـــكل 
تهـــدف  التـــي  األولـــى  المحصلـــة  مباشـــر 
إلـــى تعزيـــز الترابط األســـري والمجتمعي، 
وتعتبـــر بمثابة الســـند التطبيقـــي للقانون 
رقم )17( لســـنة 2015 بشـــأن الحماية من 
العنف األسري، وبمثابة األداة التي تساعد 
علـــى تقييم وتطوير دور التشـــريعات في 
حمايـــة المـــرأة لضمان انســـجامها مع روح 
الدســـتور، واالتفاقيات الدولية المناهضة 

للعنف القائم على أساس النوع.
كمـــا تأتـــي هـــذه االســـتراتيجية من ضمن 
البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
المنســـجمة مع أهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر وبصورة خاصة القيد الثاني 
مـــن الهـــدف الخامـــس والمتعلـــق بالقضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد النســـاء 
والفتيـــات، وتهـــدف عمليـــة الوقايـــة مـــن 
العنـــف األســـري قبـــل حدوثـــه إلـــى تعزيز 
المنعـــة الذاتية لـــدى المرأة بجميـــع فئاتها 
وفي جميع مراحلها العمرية وإلى إحداث 
تغييـــر إيجابـــي فـــي مواقـــف وســـلوك كل 
أفـــراد المجتمع تجـــاه المـــرأة، وخلق بيئة 

عائلية خالية من العنف.
الرئيســـية،  الســـتة  محاورهـــا  وبحســـب 
حققـــت االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة 
بالتعـــاون  األســـري  العنـــف  مـــن  المـــرأة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــع 
للفتـــرة  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
)2019-2015( جهـــود بـــارزة ضمـــن محور 
الوقايـــة بإعـــداد ومتابعـــة تنفيـــذ اإلطـــار 
والتوعيـــة  اإلرشـــاد  لخدمـــات  الموحـــد 
األســـرية باإلضافـــة إلـــى تغييـــر الصـــورة 
النمطية للمرأة في المناهج الدراســـية بما 
يواكب مســـيرة المـــرأة البحرينيـــة ويعزز 
مـــن مشـــاركتها وتنفيـــذ برامـــج التوعيـــة 
والثقافـــة المجتمعيـــة للعالقـــات األســـرية 
ومفاهيـــم الحمايـــة مـــن العنـــف وتضمين 
مفاهيـــم  التعليميـــة  والبرامـــج  المناهـــج 
الســـلم االجتماعي وثقافـــة حل الخالفات 

األسرية.
وضمـــن محـــور الحمايـــة والخدمـــات تـــم 
تطويـــر خدمـــات مراكـــز حمايـــة األســـرة 
بمديريـــات الشـــرطة وفتح أفـــرع لمكتب 
االجتماعيـــة  بالمراكـــز  األســـري  التوفيـــق 
ورفـــع كفاءة واداء العامليـــن بها، وتفعيل 
آليـــة للتبليـــغ عـــن وقائـــع / حـــاالت العنف 
األســـري الـــواردة بالمستشـــفيات والمراكز 
خدمـــات  وتوفيـــر  والمـــدراس  الصحيـــة 
الحمايـــة اإليواء لحـــاالت العنف مع وضع 
برامـــج تأهيليـــة لمرتكبي العنف األســـري، 
والتنظيـــم والتنســـيق المتكامـــل مـــا بيـــن 
الخطـــوط  وإطـــالق  الحمايـــة  مؤسســـات 
واســـتقبال  البالغـــات  لتلقـــي  الســـاخنة 

الحاالت المتعرضة للعنف.
وبالنســـبة لمحـــور التشـــريعات فقـــد تمت 
المتابعة مع السلطة التشريعية والتنفيذية 
واصـــدار  القوانيـــن  وتطويـــر  لمراجعـــة 
القـــرارات ذات العالقة بحمايـــة المرأة من 
العنـــف األســـري كصدور قـــرار وزير العدل 

والشـــئون اإلســـالمية واألوقـــاف رقـــم )7( 
لسنة 2017 بشـــأن تخويل بعض موظفي 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة صفة 
ْبط القضائي بالنسبة للجرائم  مأموري الضَّ
التي تقع في دوائر اختصاصهم وقرار رقم 
)26( لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات 
األســـري.  اإلرشـــاد  لمراكـــز  الترخيـــص 
وتضمـــن محور التوعية والدعم اإلعالمي 
على اعـــداد األدلة اإلرشـــادية والتعريفية 
بخدمات مراكز الحماية وتفعيل حسابات 
للمؤسســـات  االجتماعـــي  التواصـــل 
الخدميـــة للتوعية بالخدمـــات المتوافرة. 
أما بالنســـبة لمحـــور الدراســـات والبحوث 
جرى تنفيذ مســـوحات واستطالعات رأي 
لضمـــان جـــودة الخدمـــات وقيـــاس رضى 
المســـتفيدين. ومن خالل محـــور المتابعة 
تمـــت مراجعـــة واصـــدار  والتقييـــم فقـــد 
المـــرأة  االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة 
من العنف األســـري لتتضمن في نســـختها 
الحالية )35( برنامجـــًا وآلية للتنفيذ بلغت 
 )2019-2020( للفتـــرة  تنفيذهـــا  نســـب 
)%64(، كمـــا تتضمـــن االســـتراتيجية )57( 

مؤشرا للقياس.
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واســـتعرض المجلـــس األعلى فـــي تقريره 
االســـتباقية  الوطنيـــة  الجهـــود  أبـــرز 
الملموســـة التـــي تمت في مجـــال الحماية 
مـــن العنـــف، وباألخـــص في ظـــل مواجهة 
الناجمـــة  واالضـــرار  كوفيـــد19-  جائحـــة 
عن انتشـــاره مـــن خالل تبنـــي االجراءات 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
االلتزامـــات  احتـــرام  مـــع  المتوائمـــة 
والمعاهدات الدولية وســـرعة االســـتجابة 
الحتياجـــات المـــرأة واألســـرة البحرينيـــة، 
حيـــث ســـاعدت هـــذه التدابيـــر باســـتمرار 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  منظومـــة  كفـــاءة 
القضائيـــة  والخدمـــات  واالقتصاديـــة 
واالستشـــارات األســـرية ومـــن بيـــن تلـــك 
الجهـــود تنفيذ مبـــادرات وبرنامج “اإلطار 
والتوعيـــة  اإلرشـــاد  لخدمـــات  الموحـــد” 
األســـرية، وهو عبارة عن منظومة شـــاملة 
ومتكاملـــة لكافة الخدمات المقدمة للمرأة 
واالســـرة البحرينيـــة والداعمة لتماســـكها 
واســـتقرارها ويهـــدف االطار إلـــى تطوير 

الخدمـــات والتشـــريعات الخاصـــة بالمرأة 
اســـتدامة  وتأميـــن  البحرينيـــة  واالســـرة 
الترابـــط العائلـــي وحمايتهـــا عبـــر تنميـــة 
مهـــارات التواصـــل والتوافـــق بيـــن أفـــراد 
األســـرة وحصولهـــم علـــى أفضـــل إرشـــاد 
وتوجيـــه وحماية ممكنة، بناء على أفضل 
الصلـــة  ذات  والممارســـات  التطبيقـــات 
والتي تناسب ثقافية وخصوصية األسرة 

والمجتمع البحريني .
ومـــن تلك الجهود أيضـــا الحملة الميدانية 
التـــي قـــام بهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
خـــالل التعاطـــي مـــع جائحـــة كورنا تحت 
شـــعار “متكاتفين ألجل ســـالمة البحرين”، 
حيث قام بمسوحات ميدانية مباشرة مع 
جميـــع الحاالت المســـتفيدة من نشـــاطات 
الدعـــم الطارئ ضمـــن الحملة، ولـــم يتبين 
مـــن خالل هـــذا الرصد والنـــزول الميداني 
المباشـــر تســـجيل أية حاالت عنف منزلي 
تأميــــن  إلـــى متابعـــة  مســـتجدة، إضافـــة 
الشـــرعية  المحاكــــم  عمــــل  اســــتدامة 
األســـري،  التوفيــــق  ومكاتــــب  واألســـرية 
مــــن خالل رفـع الدعـاوى الشـرعية بجميـع 

درجاتهــــا إلكترونيــــًا وإتاحــــة الخدمــــات 
التــــي يقدمهــــا مكتــــب التوفيــــق األســـري 
المتمثلــــة  اإللكترونيـــة،  المنصــــة  ضمــــن 
فــــي تقديـم االستشــــارات األسـرية وعقـد 
جلســــات الصلـح والتســــوية عبـر جلسـات 
افتراضيــــة باســــتخدام تقنيــــة االتصــــال 
المرئــــي، والتحول الرقمي لخدمات مركز 
للمـــرأة  األعلـــى  بالمجلـــس  المـــرأة  دعـــم 
بنســـبة %100 من خالل تدشـــين برنامج 
بتقديـــم  المعنـــي  بعـــد”  عـــن  “مستشـــارك 
االستشارات األسرية والقانونية والنفسية 
الرامية إلى تعزيز االستقرار األسري، وهو 
مـــا مكـــن مركز دعـــم المـــرأة مـــن مواصلة 
تقديـــم استشـــاراته “عـــن بعد”، ومباشـــرة 
اتخـــاذ اجراءاتـــه الفوريـــة بالتنســـيق مـــع 
جميـــع الجهـــات ذات االختصـــاص لتوفير 
االستشـــارات والحمايـــة الالزمة حتى في 

أيام االجازات الرسمية.

التعاون مع الجهات ذات العالقة

وأكـــد المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي هـــذا 

اإلطـــار حرصـــه على التعـــاون والتنســـيق 
المـــرأة والجهـــات ذات  بيـــن مركـــز دعـــم 
حمايـــة  مكاتـــب  ضمنهـــا  ومـــن  العالقـــة 
األســـرة بمديريـــات الشـــرطة التابعـــة في 
للمعنفـــة  الحمايـــة  لتوفيـــر  المحافظـــات 
واحالتهـــا لإلقامـــة المؤقتـــة بـــدار األمـــان 
مباشـــرة مع أبنائها باإلضافـــة الى التأهيل 
وأفـــراد  للمعنفـــة  واالجتماعـــي  النفســـي 

أسرتها على يد خبراء متخصصين.
وأشـــار أيضـــا إلـــى جهـــود مكاتـــب حماية 
بجميـــع  الشـــرطة  بمديريـــات  األســـرة 
محافظـــات المملكـــة والتـــي تـــم تجهيزها 
بمـــا يحفـــظ الخصوصيـــة ويوفـــر األمـــن 
الدعـــم  فـــي تقديـــم  واألمـــان لمراجعيهـــا 
النفســـي واالجتماعـــي والقانونـــي لجميع 
الحـــاالت المتـــرددة علـــى هـــذه المكاتـــب 
وخاصة النساء واألطفال، وجهود مكاتب 
ومراكز االرشاد األسري الرسمية واالهلية 
والخاصـــة فـــي اســـتقبال حـــاالت العنـــف 
األســـري وتقديـــم المشـــورة، والمســـاعدة 
القانونية، واالستشارات االسرية، والدعم 
النفســـي، وجهود مكاتب التوفيق األسري 
التابعة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف في اســـتقبال حاالت الخالفات 
للصلـــح  والســـعي  األســـرية  والمنازعـــات 

وابرام اتفاقيات التسوية الودية.

“تكاتف” قاعدة البيانات 

واإلحصائيات الوطنية        

للعنف األسري

ضمـــن قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة نوعية في 
مجال العنف األســـري بالتعـــاون مع وزارة 
الداخلية جرى متابعة تســـجيل وتنصيف 
حاالت العنف بمؤشـــرات رئيسية وفرعية 
مصنفة بحســـب أنـــواع العنف فـــي مملكة 
البحريـــن اســـتنادًا علـــى منهجيـــة توحيد 
التعريفـــات والتصانيـــف ألنـــواع العنـــف ، 

ومن أهم المؤشرات:
- نســـبة حاالت العنف األسري الواقع على 
المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات”، 
حيث انخفضت النسبة بمعدل ) 0.01 %( 

في العام 2019 مقارنة بالعام 2018
- نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من 
إجمالـــي النســـاء البحرينيـــات المتزوجات 
، حيـــث حيـــث انخفضت النســـبة بمعدل ) 
0.02 %( فـــي العـــام 2019 مقارنـــة بالعام 

2018
- نسبة حاالت العنف الجسدي الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث انخفضـــت 
النســـبة بمعدل ) 0.01 %( في العام 2019 

مقارنة بالعام 2018
- نســـبة حاالت العنف اللفظي الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
اســـتقرت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
النســـبة فـــي العـــام 2019 مقارنـــة بالعـــام 

2018
- نســـبة حاالت العنف األخرى الواقع على 
الزوجـــة من إجمالـــي النســـاء المتزوجات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث انخفضـــت 
النســـبة بمعدل ) 0.01 %( في العام 2019 

مقارنة بالعام 2018 .
الخدمـــات  وتجويـــد  تطويـــر  تـــم  وقـــد 
المقدمـــة للحماية من العنف األســـري بناء 
علـــى هـــذه االحصـــاءات وتعزيـــز دقـــة ما 
ينشـــر ويســـتخدم فـــي التقاريـــر الوطنية 

والدولية في هذا الشأن.

وضع سياسات                 

التخطيط المستقبلي

وأكـــد المجلـــس األعلـــى للمرأة فـــي ختام 
التقريـــر التزامـــه الدائـــم بوضع سياســـات 
التخطيـــط المســـتقبلي ومواصلـــة تنفيـــذ 
المـــرأة  االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة 
مـــن العنـــف األســـري للمرحلـــة القادمة من 
خـــالل تكثيـــف برامج التعاون والتنســـيق 
بتنفيـــذ  المعنيـــة  الجهـــات  جميـــع  بيـــن 
االســـتراتيجية والخطـــة التنفيذية لإلطار 
والتوعيـــة  االرشـــاد  لخدمـــات  الموحـــد 
االســـرية، ومتابعة تفعيـــل وتقييم قاعدة 
التغذيـــة  واســـتثمار  الموحـــدة  البيانـــات 
الراجعـــة والتتبـــع اإللكترونـــي فـــي توفير 
والخدمـــات  البيانـــات  جـــودة  وتحســـين 
والبرامج النوعية والوقائية، واستمرارية 
المناهـــج  مضاميـــن  وتطويـــر  تحليـــل 
التعليميـــة بالمفاهيم والقيم الداعمة لدور 
المرأة وتعزيز مبدأ التوازن بين الجنســـين 
واالســـتمرار فـــي تنفيـــذ برامـــج توعويـــة 

للمقبلين على الزواج.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

موقع متقدم للبحرين في منظومة العمل الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة
ـــى العنـــف ضـــد المـــرأة ـــوم العالمـــي للقضـــاء عل ـــًرا بمناســـبة الي ـــى للمـــرأة” يصـــدر تقري “األعل

 � تعزيز المنعة الذاتية لدى المرأة بجميع فئاتها 
 � إحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة 
 � خلق بيئة عائلية خالية من العنف

تعزيز مبدأ الوقاية من العنف األسري قبل حدوثه

حمايــة الفئــة القابلــة للتعــرض للعنــف »كخطــوة وقائيــة« وتقديــم 
الشــاملة  المؤسســية  الخدمــات 

آلية واضحة لتقييم ومتابعة  تنفيذ االستراتيجية بما يعزز الوقاية

برامج توعوية بمبادئ الوقاية والحماية من العنف األسري 

دراسات علمية رصينة وإنشاء قاعدة بيانات »موحدة«

يضمــن  بمــا  الوطنيــة  القوانيــن  ومراجعــة  القوانيــن  تنفيــذ  متابعــة 
الدوليــة  واالتفاقيــات  بالدســتور  البحريــن  التــزام 

الوقاية

الرؤية

الحماية والخدماتالرسالة

المتابعة والتقييم

التوعية والدعم اإلعالمي

الدراسات والبحوث

التشريعات

# o r a n g e t h e w o r l d

منطلقات االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري

االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري – المحاور الرئيسية

إطالق 
االستراتيجية 

الوطنية لحماية 
المرأة من العنف 

األسري 

الخطة الوطنية لنهوض 
المرأة البحرينية 

مجال
استقرار األسرة

المحصلة األولى تعزيز 
الترابط األسري والمجتمعي

القانون رقم )17( 
لسنة 2015 بشأن 
الحماية من العنف 

التزام البحرين األسري
بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

التنسيق بين  
جميع المؤسسات 
ة واألهلية الرسميَّ

من أجل أسرة ومجتمع 
آمن ومستقر

مجتمع آمن ومستقر تتمتع فيه 
المرأة بجميع حقوقها وبما يعزز 
سالمتها الصحية والنفسية في 

إطار الترابط العائلي 

المقصد الثاني من الهدف 
الخامس »القضاء على جميع 

أشكال العنف ضد جميع النساء 
والفتيات في المجالين العام 

والخاص«
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين 
واســـتنكرت بشـــدة االعتـــداء اإلرهابي 
بمقـــذوف أطلقتـــه المليشـــيات الحوثية 
اإلرهابيـــة المدعومـــة من إيـــران باتجاه 
محطـــة توزيع المنتجـــات البترولية في 
شـــمال مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة 
إلـــى  أدى  الـــذي  الشـــقيقة،  الســـعودية 
للوقـــود،  خـــزان  فـــي  حريـــق  نشـــوب 
مؤكـــدة أن هذا العمـــل اإلرهابي الجبان 
الذي يستهدف المنشـــآت النفطية يهدد 
ســـامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل 

خطًرا جسيًما على االقتصاد العالمي.

تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت  وإذ 
مملكـــة البحريـــن مـــع شـــقيقتها المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وتأييدهـــا المطلـــق 
لـــكل ما تتخـــذه مـــن إجـــراءات لضمان 
أمنهـــا  وحمايـــة  أراضيهـــا  ســـامة 
واســـتقرارها، فإنها شددت على ضرورة 
لخطـــوات  الدولـــي  المجتمـــع  اتخـــاذ 
جـــادة وصارمـــة للتصدي لهـــذه األعمال 
ترتكبهـــا  التـــي  التخريبيـــة  اإلرهابيـــة 
تســـتهدف  والتـــي  الحوثـــي  جماعـــة 
المنشـــآت المدنيـــة وتهدد ســـامة وأمن 

المدنيين األبرياء.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
جمهوريـــة  ســـفير  بمكتبـــه،  الزيانـــي،  
الصيـــن الشـــعبية لـــدى مملكـــة البحرين 
الســـفير أنور، والذي سلمه رسالة خطية 
مـــن وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة الصيـــن 
العاقـــات  حـــول  يـــي،  وانـــغ  الشـــعبية 

الثنائية الوطيدة بين البلدين.
وخـــال اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر الخارجية 
بالمســـتوى المتقـــدم لعاقـــات الصداقة 
والتعـــاون القائمـــة بين مملكـــة البحرين 

وجمهورية الصين الشـــعبية وما تتســـم 
به مـــن احترام وثقـــة متبادلة وشـــمول 
وتطـــور على مختلـــف المســـتويات في 
ظـــل حـــرص البلديـــن الصديقيـــن علـــى 
آفـــاق  نحـــو  العاقـــات  بهـــذه  االرتقـــاء 
أشـــمل بمـــا يلبـــي المصالـــح المشـــتركة، 
منوًها سعادته بأهمية مواصلة التعاون 
والتنســـيق المشترك في كافة المجاالت 
بمـــا يعود بالنفـــع والفائدة علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين.

أشـــاد قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة 
اللـــواء الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة 
بتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  بتخصيـــص مقاعد 
لحضـــور ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيران الخليج وســـباق جائـــزة رولكس 
الصخير الكبـــرى للفورموال وان للعاملين 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
األخـــرى  المســـاندة  والجهـــات  الطبيـــة 
وعوائلهم تقديًرا لجهودهم في التصدي 

لفيروس كورونا.
وأشـــار قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
إلى أن الجهود الوطنية المســـتمرة لكافة 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس الوزراء جعلت 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
أولويـــة قصـــوى فـــي مختلـــف الظروف، 
البحريـــن  مؤكـــًدا أن اســـتضافة مملكـــة 
لمثل هذا السباق يدل على الثقة الدولية 
وكفاءتهـــا  المملكـــة  بهـــا  تحظـــى  التـــي 

وقدرتها على تنظيم مختلف الســـباقات 
االســـتثنائية  الظـــروف  رغـــم  العالميـــة 

لجائحة فيروس كورونا.
الطبيـــة  الخدمـــات  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الملكيـــة تســـاهم فـــي التغطيـــة الطبيـــة 
لســـباق الفورمـــوال وان من خـــال توفير 
الطواقـــم الطبيـــة والفنيـــة بالتعـــاون مع 
ســـاح الجو الملكي، وذلك ضمن الجهود 
المبذولة التخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية الضروريـــة بناًء على 
البروتوكـــوالت المفصلـــة والمطبقـــة بمـــا 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

االعتداء الحوثي على محطة جدة يهدد االقتصاد العالمي

مواصلة التنسيق والتعاون مع الصين

صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى

للشـــئون  األعلـــى  المجلـــس  عقـــد 
اإلســـامية، امـــس الثاثـــاء، جلســـته 
االعتيادية العاشـــرة لســـنة 2020 عن 
ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي برئاسة 
رئيـــس المجلـــس الشـــيخ عبدالرحمن 

بن محمد بن راشد آل خليفة.
مســـتهل  فـــي  المجلـــس  واســـتذكر   
الكبيـــر  الوطـــن  مآثـــر فقيـــد  جلســـته 
المغفـــور له بـــإذن هللا تعالـــى صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رحمه هللا، وما قدمه سموه 
بـــه طـــوال  رحمـــه هللا ومـــا اضطلـــع 
مســـيرته المباركة مـــن مواقف خالدة، 
وعطـــاءات ناصعة، وجهود جليلة في 
خدمـــة مليكه صاحـــب الجالة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وخدمة 
وطنه وشـــعبه، مما أسهم بوضوح في 
رفعـــة هـــذا الوطـــن ورقيـــه وازدهاره 
بفضل ما منَّ هللا تعالى به على سموه 
رحمـــه هللا من حكمة وحنكة وبصيرة 
ومواهب متعددة، وما تراكم لديه من 
تجارب ثرية وخبرات كبيرة، أكســـبته 
ا  الحـــب واالحترام لـــدى الجميع محليًّ
ـــا، ســـائاً هللا تعالـــى  ـــا وعالميًّ وإقليميًّ
أن يتغمده بواســـع رحمتـــه ورضوانه، 
ويســـكنه الفردوس األعلى من جنته، 

ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
 كمـــا هنأ المجلـــس ولي العهـــد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  بالثقـــة 
لـــدن صاحـــب الجالـــة  الملكيـــة مـــن 
الملـــك بتعيين ســـموه رئيًســـا لمجلس 

الـــوزراء، مؤكًدا أن ســـموه حفظه هللا 
جديـــٌر بهـــذه الثقـــة الغالية لمـــا يتمتع 
به ســـموه مـــن خبـــرة واســـعة، ورؤية 
ثاقبـــة، وإرادة وعزيمة وُبعد نظر، وما 
ُعـــرف به مـــن اتصـــال مباشـــر بالعمل 
الحكومـــي، ومتابعـــة حثيثـــة وجـــادة 
لجميـــع متطلباتـــه ومســـتجداته، ولما 
أنجزه سموه وأشرف عليه من خطط 
رؤيـــة  رأســـها  وعلـــى  اســـتراتيجية، 
ومـــا   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
اضطلـــع بـــه من مهـــام وطنيـــة كبيرة، 
ومـــا حققـــه مـــن نجاحـــات وإنجازات 
أســـهمت بوضـــوٍح  مهمـــة ومشـــهودة 
فـــي تطوير العمـــل الحكومي، وتعزيز 
والخيـــر  واإلنجـــاز  التنميـــة  أســـس 
والســـام، وتحقيـــق أهداف المســـيرة 

التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها 
جالة الملك المفدى رعاه هللا.

الصـــدد  هـــذا  فـــي  المجلـــس   وأشـــاد 
بالكلمـــة التـــي تفضـــل بها ســـموه لدى 
اإلثنيـــن  االول  أمـــس  يـــوم  ترؤســـه 
الجلســـة االعتياديـــة لمجلس الوزراء، 
رعـــاه هللا  ســـموه  فيهـــا  عبـــر  والتـــي 
عـــن اهتمامـــات الحكومـــة وأولوياتها 
للمرحلـــة المقبلـــة من مســـيرة التنمية 
والتطويـــر ألداء الحكومة بما يواكب 
متطلبـــات العصر والمســـتقبل، ويعزز 
الكفـــاءة  وأســـس  التطويـــر،  مبـــادئ 
والمهنية والشفافية، ومحاربة الفساد 
والمحافظـــة علـــى المـــال العـــام بـــكل 

نزاهٍة وأمانٍة ومسؤولية.
 ولفت المجلـــس إلى أن الجميع ينظر 

بثقـــٍة وإيماٍن واطمئنـــاٍن إلى المرحلة 
القادمـــة مـــن مســـيرة العمـــل الوطني 
بقيادة ســـموه، والمضـــي قدًما بعجلة 
التنميـــة واالزدهـــار، ســـائًا هللا العلي 
القدير أن يوفق ســـموه دوًما ويســـدد 
علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه، ويجعلـــه 

خير خلف لخير سلف.
 بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات 
أعمالـــه،  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
واســـتهلها بمتابعة المستجدات حول 
فتـــح المســـاجد والعـــودة التدريجيـــة 
عـــن  معرًبـــا  الجماعيـــة،  للعبـــادات 
ارتياحـــه الكبير بما أظهره المواطنون 
والمقيمـــون الكرام من وعـــي والتزام 
طـــوال المرحلة االســـتثنائية الماضية 
فيما يتعلق باالحترازات واإلجراءات 
الوقائيـــة في إطـــار مكافحة فيروس 
وخصوًصـــا   ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
والعـــودة  المســـاجد  فتـــح  بـــدء  بعـــد 

التدريجية للعبادات الجماعية.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  المجلـــس  وأكـــد   
أنـــه علـــى تواصل دائـــم ومســـتمر مع 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( لتحديـــد موعد 
فتـــح المســـاجد فـــي بقيـــة الفـــروض 
اليومية في أقرب وقت ممكن، داعًيا 
الجميـــع في هذا الشـــأن إلـــى مواصلة 
االلتزام باإلجـــراءات الوقائية واألخذ 
الازمـــة  والتوصيـــات  باالحتـــرازات 
حفًظا ألرواح الناس وسامتهم، سائاً 
هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى البحريـــن 
وجميع باد المسلمين والعالم الصحة 

والعافية واالطمئنان.
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عطاءات سمو األمير خليفة بن سلمان ناصعة ومخلدة
“األعلى اإلسالمي”: التواصل مع الفريق الوطني لفتح المساجد في بقية الفروض

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يترأس االجتماع

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصال هاتفي، امس الثاثاء بين 
وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزياني، 
العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة  ووزيـــر 
الســـعودية صاحب السمو األمير فيصل 
بـــن فرحـــان بـــن عبـــدهللا آل ســـعود، تم 
المتميـــز  المســـتوى  اســـتعراض  خالـــه 
للعاقـــات األخويـــة الثنائيـــة الراســـخة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
وما تمتاز به من صابة وقوة في شتى 

المجاالت.
كمـــا تـــم خـــال االتصـــال بحـــث أوجـــه 
التعاون والتنســـيق الثنائي بين البلدين 

الشـــقيقين والمســـائل المتعلقة بمسيرة 
العمـــل الخليجـــي المشـــترك، باإلضافـــة 
إلى مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا 
االهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
المشـــترك. وقـــد أعرب وزيـــر الخارجية 
لصاحب السمو األمير فيصل بن فرحان 
بن عبدهللا آل ســـعود عـــن تهاني مملكة 
البحريـــن للنجـــاح الكبيـــر الـــذي حققته 
رئاســـة المملكة العربية الســـعودية لقمة 
دول مجموعـــة العشـــرين االفتراضيـــة، 
مشـــيًدا بالنتائـــج الطيبة التـــي توصلت 
إليها، متمنيا للمملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة دوام التقدم واالزدهار.

نقاش بحريني سعودي ألبرز القضايا الدولية
العالم يقدر جهود سمو األمير خليفة بن سلمان
شـــانكر: البحريـــن حافظـــت علـــى ســـالمة العمالـــة الهنديـــة خـــالل كورونـــا

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، مـــع وزير الشـــؤون الخارجية 
بجمهورية الهند سوبراهمانيام شانكر، 
فـــي إطـــار الزيارة الرســـمية التي يقوم 

بها معاليه إلى مملكة البحرين.
وخال االجتماع، أشاد وزير الخارجية 
بالعاقات الثنائية الوطيدة التي تربط 
الهنـــد  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الصديقـــة والتي تقوم على أســـس من 
االحترام المتبادل والتنسيق المشترك، 
مؤكًدا تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز 
أوجـــه التعـــاون الثنائـــي مـــع جمهورية 
الهنـــد فـــي مختلـــف المجـــاالت، مثنًيـــا 
كذلـــك علـــى دور الجاليـــة الهنديـــة في 
مملكـــة البحريـــن وإســـهاماتها المهمـــة 
التـــي تضطلع بهـــا في مســـيرة التنمية 
والتقدم التي تشـــهدها مملكة البحرين 
فـــي كافة القطاعات، متمنًيا لجمهورية 
مـــن  مزيـــًدا  الصديـــق  وشـــعبها  الهنـــد 

التقدم واالزدهار.
مـــن جانبـــه، أعرب شـــانكر عـــن خالص 
الهنديـــة  الحكومـــة  ومواســـاة  تعـــازي 
فـــي وفاة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، طيـــب هللا ثراه، 
وإســـهاماته  ســـموه  بجهـــود  مشـــيًدا 

الجليلـــة في تعزيـــز عاقـــات الصداقة 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  والتعـــاون 
والشـــعبين الصديقين، مؤكـــًدا الجهود 
المخلصـــة التـــي قـــام بهـــا ســـموه على 
جميع المســـتويات المحلية واإلقليمية 
العاقـــات  بمتانـــة  منوًهـــا  والدوليـــة، 
الثنائيـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الهند ومـــا وصلت إليه من 
تطـــور وتقـــدم مســـتمرين علـــى كافـــة 
المســـتويات، منوًهـــا بمواقـــف مملكـــة 
البحريـــن المشـــرفة ومكانتها اإلقليمية 
والدولية، وجهودها في ترســـيخ األمن 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار واالزدهـــار 

وتعزيز السام العالمي.
عـــن شـــكر وتقديـــر  كمـــا عبـــر شـــانكر 
لمملكـــة  الهنـــد  جمهوريـــة  حكومـــة 

البحريـــن علـــى العناية والرعايـــة التي 
الهنديـــة فـــي مملكـــة  تلقاهـــا الجاليـــة 
البحريـــن، والذي يعكـــس عمق عاقات 
الصداقة والتعاون الثنائية بين البلدين 
فـــي  مشـــيًرا  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
الوقت ذاته إلى االهتمام والعناية التي 
أولتهـــا مملكـــة البحريـــن للحفـــاظ على 
صحة وســـامة العمالـــة الهندية خال 
المرحلـــة االســـتثنائية لجائحـــة كورونا 
)كوفيـــد - ١٩(، متمنًيا لمملكة البحرين 

دوام التقدم والمنعة واالزدهار.
وجـــرى فـــي االجتمـــاع بحـــث عاقات 
بيـــن  التاريخيـــة  والتعـــاون  الصداقـــة 
الهنـــد،  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
وســـبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي 
المشـــترك بينهمـــا بمـــا يخـــدم المصالح 

المشتركة.
حضـــر االجتمـــاع وكيـــل وزارة شـــؤون 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى 
وزارة  ووكيـــل  خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن 
الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة،  ووكيل 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  الخارجيـــة  وزارة 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، وســـفير 
مملكـــة البحرين لـــدى جمهوريـــة الهند 
إدارة  ومديـــر  القعـــود،  عبدالرحمـــن 
بـــوزارة  آســـيوية  االفـــرو  الشـــؤون 

الخارجية السفير منى رضي. 
كمـــا حضره من الجانب الهندي، ســـفير 
جمهوريـــة الهند لـــدى مملكـــة البحرين 
بيوش شريفاســـتاف، والوفـــد المرافق 

للوزير.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند 

المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة
للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتمـــع 
األعلـــى للبيئة محمد بـــن دينة مع مدير 
عـــام وزارة حمايـــة البيئـــة اإلســـرائيلي 
ديفيـــد ياهلومـــي، وذلـــك عبـــر االتصال 
المرئـــي امـــس لبحـــث أوجـــه التعـــاون 

البيئي المشترك بين البلدين.
ورحب بن دينة بياهلومي والمشاركين 
في االجتمـــاع، مؤكدا حـــرص المجلس 
األعلـــى للبيئة على تعزيـــز كافة الجهود 
مـــع الدول الداعمـــة للجهود الدولية في 
مواجهـــة التحديات البيئيـــة والحد من 
آثـــار تغير المناخ والحفـــاظ على الحياة 

الفطرية.
وأوضـــح بـــن دينـــة أن هـــذا االجتمـــاع 
يأتـــي تمهيـــدا لتوقيـــع مذكـــرة التفاهم 
الثنائيـــة بيـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
ووزارة حمايـــة البيئـــة اإلســـرائيلية من 

أجل مناقشـــة مجاالت التعـــاون البيئية 
توقيـــع  يســـهم  أن  متمنيـــا  المشـــتركة، 
التعـــاون  زيـــادة  إلـــى  التفاهـــم  مذكـــرة 
وفتح آفاق بيئية واســـعة بيـــن البلدين 
وتحقيـــق المزيد من التقدم في المجال 

البيئي.
وتنـــاول االجتمـــاع عـــددا مـــن القضايـــا 
البيئية التـــي تهم البلدين وآليات العمل 

مركـــز  مـــع  والتعـــاون  بينهمـــا،  الثنائـــي 
والـــذي  اإلســـرائيلي  تيـــك”  “صحـــراء 
المختصـــة  البيئيـــة  بالدراســـات  يعنـــى 
وبتغير المنـــاخ والتكنولوجيـــا المبتكرة 
والتـــي تهدف الـــى الحفاظ علـــى البيئة 
وصحة اإلنســـان والتنمية المســـتدامة، 
واالســـتفادة مـــن هـــذا المركـــز بتبـــادل 

الخبرات والمعلومات بين الجانبين.

صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية 
مهنا الشـــايجي بأن النيابـــة العامة 
تباشـــر التحقيـــق في واقعـــة وفاة 
عامـــل  وإصابـــة  الثاثـــة  العمـــال 
بموقـــع العمـــل فـــي أحـــد مشـــاريع 
الصـــرف الصحي نتيجـــة االختناق 
بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع 
العمل، وذلك منذ إباغها بالحادث. 
قـــد  النيابـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المهنـــدس  أقـــوال  إلـــى  اســـتمعت 
الفني ومســـؤول األمن والســـامة 
والبلديـــات  األشـــغال  وزارة  لـــدى 
والتخطيـــط العمراني التي تباشـــر 
اإلشـــراف على المشـــروع، واللذين 
المشـــرف  المهنـــدس  بـــأن  قـــررا 

بالشـــركة المنفـــذة للمشـــروع وهو 
أخطـــر  قـــد  كان  المتوفيـــن  أحـــد 
الوزارة باعتزامـــه العمل في موقع 
معين بالمشروع وفي يوم وساعة 
محددة، وتمت الموافقة على ذلك، 
وبوشـــر العمـــل بالفعل فـــي الموقع 
المحـــدد وانتهـــى العمـــل فيه دون 
ثمة حـــوادث، إال أنه وبعد اإلخطار 
بالحـــادث تبيـــن أن المهنـــدس قـــد 
انتقل والعمال المتوفين والمصاب 
للعمـــل فـــي موقـــع آخـــر هـــو موقع 
الحفرة محل الحادث الذي يختلف 
عـــن الموقـــع الـــذي تمـــت الموافقة 
علـــى مباشـــرة العمـــل فيـــه، وذلـــك 
بانتقالـــه  الـــوزارة  ُيخطـــر  أن  دون 
للعمل في تلك الحفرة. وقد أيدهما 
في ذلك ضابط الســـامة بالشـــركة 

الموكول إليها تنفيذ المشروع. 
كمـــا اســـتمعت النيابـــة إلـــى أقوال 
العامـــل المصـــاب وعمـــال الشـــركة 
الذيـــن تواجـــدوا بموقـــع الحـــادث، 
مـــكان  إلـــى  االنتقـــال  تـــم  فيمـــا 
الحادث وإجـــراء المعاينة الازمة، 
وأمـــرت بنـــدب الطبيـــب الشـــرعي 
الـــذي انتهـــى فـــي تقريـــره إلـــى أن 
الوفاة ناشـــئة عن هبـــوط حاد في 
الدورة الدموية والتنفســـية بسبب 
االختنـــاق بالغـــازات، كمـــا انتدبـــت 
بـــوزارة  المهنيـــة  الســـامة  خبيـــر 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
مســـتمرة؛  التحقيقـــات  ومازالـــت 
الحـــادث  ظـــروف  الســـتجاء 
ومابســـاته ولـــورود تقريـــر خبيـــر 

السامة المهنية.

“النيابة” تؤكد تطابق أقوال مسؤول في “األشغال” والشركة المنفذة
عمال حادث بني جمرة لم يستأذنوا بالذهاب للحفرةتبـادل الخبــرات البيئيــة مع إسرائيــل



رفـــع وزيـــر اإلســـكان باســـم بـــن يعقـــوب 
الحمر أســـمى آيات الشـــكر والعرفان إلى 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
لصـــدور أوامر ســـموه بتوزيع وتخصيص 
أكثـــر مـــن 5000 وحـــدة وخدمة ســـكنية 
والبـــدء بتنفيـــذ أكثـــر مـــن 3000 وحـــدة 

وخدمة سكنية بمدينة شرق سترة.
المشـــاريع  جميـــع  إن  الوزيـــر  وقـــال   
اإلســـكانية التـــي ســـيتم طرحهـــا ضمـــن 

البرنامج الزمني للتوزيعات تندرج ضمن 
المشـــاريع التي يتم تنفيذها تحت مظلة 
التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ببنـــاء 40 ألف وحدة ســـكنية، 
مشـــيًرا إلـــى أن الـــوزارة بلغـــت مراحـــل 
متقدمـــة للغايـــة نحـــو إتمـــام توجيهـــات 

جاللته. 
 وقـــال إن أوامر ســـمو ولـــي العهد رئيس 
الوزراء تعكس الرعاية الملكية الســـامية 
للخدمات اإلسكانية، وما توليه الحكومة 
الموقـــرة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس الوزراء من اهتمام كبير 
بتوفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

وأكـــد أن الوزارة شـــرعت فـــور تلقي أمر 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
 5000 وتخصيـــص  بتوزيـــع  الـــوزراء 
وحـــدة وخدمـــة ســـكنية وذلك فـــي إطار 
بحصـــر  الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات 
المشـــاريع وأسماء المواطنين المرشحين 
لالستفادة تمهيًدا إلعداد الجدول الزمني 

للتوزيع.
وأضاف أن هذا التوجيه يأتي اســـتمراًرا 
للمكتسبات اإلســـكانية التي تحققت في 

ظل المســـيرة التنمويـــة لصاحب الجاللة 
االهتمـــام  مـــدى  ويعكـــس  البـــالد،  ملـــك 
والرعايـــة الكبيـــرة التـــي يوليهـــا جاللتـــه 
لمواطنـــي المملكة، وحـــرص قيادته على 
توفير سبل العيش الكريم لهم، من خالل 
وعلـــى  االجتماعيـــة،  الخدمـــات  تقديـــم 

رأسها الخدمة اإلسكانية.
 وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــاد المهنـــدس 
باســـم الحمر بأمر ســـمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء بشـــأن البدء في تنفيـــذ أكثر من 
3000 وحـــدة وخدمة ســـكنية في مدينة 
شرق سترة، منّوًها إلى أنه وباالنتهاء من 

تنفيذ مدينة شـــرق ســـترة - والتي تمثل 
المدينـــة الخامســـة ضمـــن مشـــاريع مدن 
البحريـــن الجديدة - سيســـهم في توفير 
الســـكن المالئـــم آلالف األســـر البحرينية، 
منتســـبي  وكافـــة  ســـعادته  عـــن  معرًبـــا 
ا  الـــوزارة باعتبار أن انطالق العمل رســـميًّ
فـــي المدينة الجديدة يعني دخول جميع 
مـــدن البحريـــن الجديـــدة حيـــز التنفيـــذ، 
ســـعًيا نحو تنفيذ األمر الســـامي ببناء 40 
ألف وحدة سكنية، والمنبثق عنه برنامج 
الحكومـــة ومـــا تضمنه من التـــزام بالعمل 

على توفير 25 ألف وحدة سكنية.

المنامة - وزارة اإلسكان

جدول زمني لبدء توزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية
ــن ــي ــن ــواط ــم ــل ل اإلســـكـــانـــيـــة  ــات  ــبـ ــلـ ــطـ الـ آالف  ــر  ــوفـ ــيـ سـ ســــتــــرة”  “شـــــــرق 
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مشروع جاللة الملك اإلصالحي مستمر نحو األفضل
الكوهجي: األمل معقود على ســمو ولي العهد رئيس الوزراء في اســتكمال مســيرة فقيد الوطن

أشــاد النائــب عيســى عبدالجبــار الكوهجــي بالمرتكــزات التي أعلنها ولــي العهد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فــي 

جلسة مجلس الوزراء األخيرة. 

وأكد أن ”األمل معقود على سمو األمير 
فـــي اســـتكمال مســـيرة فقيـــد الوطـــن 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا، وتطويرها 

نحو المزيد من االنجازات والنهضة“.
وقـــال ان ”كلمـــة صاحب الســـمو كانت 
ايجابية وتبعث على االطمئنان بشـــأن 
المســـتقبل، وأن مشـــروع جاللـــة الملك 
االفضـــل،  نحـــو  مســـتمر  االصالحـــي 
خصوصـــا حينمـــا يشـــدد ســـموه علـــى 
اإلنجـــاز  وســـرعة  التطويـــر،  مســـاعي 
بكفـــاءة ومهنيـــة وشـــفافية. مـــا أثلـــج 
أعلـــن  حينمـــا  البحريـــن  اهـــل  صـــدور 
علـــى  للفســـاد والمحافظـــة   محاربتـــه 

وأمانـــة  نزاهـــة  بـــكل  العـــام  المـــال 
بـــكل  التصـــدي  وبالتالـــي  ومســـؤولية، 
من تسول له نفســـه التالعب بمقدرات 

الوطن وحقوق المواطنين“.
الـــذي  ســـموه  مـــن  ”اعتدنـــا  وأضـــاف 
يؤكـــد فـــي كل موقف وفـــي كل فرصة 
علـــى الوحـــدة الوطنية وترســـيخ قيم 
الوســـطية والتســـامح حيث أشـــار إلى 
أهميـــة حمايـــة المجتمـــع مـــن أشـــكال 
العنف والتطرف كافة، لتعزيز تماســـك 
نسيِجنا االجتماعي ووحدتنا الوطنية، 
لتكـــون مـــن الركائـــز والســـمات الدائمة 

لمجتمعنا“.
وتابع ”تطرق ســـموه الـــى ملفات تمس 

الناس بشـــكل مباشـــر، وحســـاس، وهو 
مـــا يعكـــس شـــفافية حديثـــه خصوصا 
وهو صاحب فكرة فريق البحرين التي 
تدعو دائما وابدا للتعاون والتعاضد لما 

فيه مصلحة هذا الوطن العزيز“.
وأشـــار ”نحن على قناعة بأننا سنشـــهد 

خـــالل  ومؤثـــرا  فاعـــال  دؤوبـــا  عمـــال 
المرحلـــة المقبلـــة، بقيـــادة ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء وتحـــت مظلـــة 
ودعـــم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

حمد بن عيسى آل خليفة“.
وأكـــد أن ”االمـــل معقـــود بتعـــاون كافة 
الســـلطات والجهات مـــع قيادة صاحب 
الســـمو لتحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن 
االوضـــاع  وتجـــاوز  النمـــاء،  نحـــو 

االقتصادية التي تنتاب العالم أجمع“.
تجـــارب  البحريـــن  ”لشـــعب  وأوضـــح 
عديـــدة مـــع ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء كانت ايجابية، ومن هنا يكمن 
االطمئنان بأن المسيرة المقبلة ستكون 
خيـــرا علـــى المملكـــة، فنحن نثـــق بهذا 
القائـــد الـــذي طالمـــا كان فـــي مقدمـــة 
بالوطـــن  االمـــر  تعلـــق  اذا  المواجهـــة 

والمواطن“.

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
للمؤسســـة البحرينية للحوار سهيل 
القصيبـــي بكلمـــة ولي العهـــد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى 
ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء 
أمس. وأشـــار إلى أنها تمثل خريطة 
طريـــق طموحة للمرحلة المقبلة من 
الحكومـــة  ألداء  التطويـــر  مســـيرة 
العصـــر  متطلبـــات  يواكـــب  بمـــا 
توجيهـــات  ظـــل  فـــي  والمســـتقبل، 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة. وأكد أن 
حرص ســـموه على زيادة المبادرات 
لترســـيخ قيم الوســـطية والتسامح 
وحمايـــة المجتمـــع مـــن كل أشـــكال 
بوضـــوح  يعبـــر  والتطـــرف،  العنـــف 
عمـــا يوليه ســـموه من اهتمـــام كبير 
لتعزيز تماسك نســـيجنا االجتماعي 

ووحدتنا الوطنيـــة.  واختتم: “نقف 
ـــا واحًدا لخدمـــة الوطن  جميًعـــا صفًّ
العزيز ضمـــن فريق البحرين الواحد 
الذي يقوده ســـمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء بتوجيهات صاحب الجاللة 
الملـــك، ونؤكد أن الرهـــان على أهل 
أثبتـــت  مضمـــون  رهـــاٌن  البحريـــن 
التجـــارب صحتـــه، متطلعيـــن بـــكل 
بعـــون هللا  المســـتقبل  إلـــى  تفـــاؤل 

وبحكمة القيادة“.

القصيبي: خريطة طريق طموحة

جدحفص - جمعية الرابطة اإلسالمية

أشادت جمعية الرابطة اإلسالمية بالكلمة التي 
تفّضـــل بها ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو 
خليفة لدى ترؤس ســـموه الجلســـة االعتيادية 
لمجلـــس الـــوزراء. وأكـــدت الرابطـــة أن هـــذه 
الكلمة الكريمة تعّبر عن رؤية ســـموه الحصيفة 
للمرحلـــة المقبلة من العمـــل الحكومي، وتبعث 
على االطمئنان لدى الجميع بمســـتقبل مشـــرق 
بعـــون هللا تعالـــى، وفي إطـــار توجيهات عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
واشـــادت الرابطة عالًيا بتأكيد ســـموه اســـتمرار مسيرة التطوير 
ألداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر والمستقبل، وضرورة 
تعزيز المبادئ التي ترتكز عليها مساعي التطوير، ليكون الجهاز 
الحكومي، متجاوًبا ومتفاعالً في خدمة المواطن، مبادًرا ومتميًزا 
فـــي تطوير البيئـــة التنافســـية وخلق الفـــرص، متبنًيـــا للتقنيات 
الحديثـــة لســـرعة اإلنجـــاز بكفـــاءٍة ومهنيـــٍة وشـــفافية، محارًبـــا 
للفســـاد، محافًظا على المال العام بكل نزاهٍة وأمانٍة ومسؤولية. 
وأشـــارت إلـــى أن ســـموه المس فـــي كلمتـــه الكريمـــة الكثير مما 

يشـــغل النـــاس ويشـــكل تحدًيا لمســـتقبل هذا 
الوطن العزيز، وأهمها تأمين البيئة التنافســـية 
العادلـــة، وتحقيـــق طموحـــات الشـــباب وتقدم 
المـــرأة، وتطويـــر قطاعـــْي التعليـــم والصحـــة، 
وتوفيـــر الســـكن المالئم، واســـتكمال مشـــاريع 
البنيـــة التحتية، وتكثيف الجهود لتعافي ونمو 
االقتصـــاد، ومواصلـــة برنامـــج التـــوازن المالي 
ومبـــادرات اســـتدامة الماليـــة العامـــة، منوهـــًة 
في الوقت نفســـه “بما أبداه ســـموه من حرص 
على زيادة المبادرات لترســـيخ قيم الوســـطية 
والتســـامح وحماية المجتمع من كافة أشـــكال العنف والتطرف، 
لتعزيز تماسك نسيجنا االجتماعي ووحدِتنا الوطنية، لتكون من 

الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا”.
واختتمـــت الرابطة اإلســـالمية بيانهـــا بالتأكيـــد أن الجميع ينظر 
بثقـــة وتطّلع للمرحلة المقبلة من العمل الحكومي بقيادة ســـموه 
حفظـــه هللا ورعاه، وأن أهـــل البحرين مســـتعدون جميًعا لتلبية 
نـــداءات الواجب فـــي مختلف المجـــاالت والمياديـــن متكاتفين 
ضمـــن فريـــق البحريـــن الواحد بقيادة ســـموه لتحقيـــق تطلعات 

وتوجيهات صاحب الجاللة الملك أيده هللا.

“الرابطة”: كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء المست مايشغل الناس

مستقبل مشرق للجميع في العمل الحكومي المقبل

المنامة ـ جمعية رجال األعمال البحرينية

أشـــادت جمعية رجال األعمال البحرينية 
بمضمـــون الكلمة االفتتاحيـــة لولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، لدى 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  ســـموه  تـــرؤس 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء أمس األول 
عـــن ُبعـــد، إذ أكـــد ســـموه تعزيز الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص وتكثيـــف الجهـــود 
لتعافي ونمو االقتصاد، ومواصلة برنامج 
اســـتدامة  ومبـــادرات  المالـــي  التـــوازن 
المالية العامـــة، وأنها في طليعة أولويات 
العمل الحكومي، لتحويل التحديات إلى 
فـــرص، والفـــرص إلـــى إنجـــاز، لمواصلـــة 
والتنميـــة  الوطنيـــة  والنهضـــة  البنـــاء 

المستدامة لكافة أبناء الوطن.
وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة خالـــد الزيانـــي 
لصاحـــب  االســـتثنائية  “الكلمـــة  أن  إلـــى 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء 

أشاعت أجواء السعادة واألمل في ربوع 
وطننـــا الغالـــي، بمـــا تحمـــل مـــن تباشـــير 
الخيـــر نحو مســـتقبل أجمـــل”.  وقال لقد 
أثبـــت ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
قـــواًل وعمـــاًل أنـــه رجـــل دولة مـــن الطراز 
الرفيـــع، بقيادتـــه الفـــذة وكفاءتـــه العالية 
والمحطـــات  األزمـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 
ـــز ســـموه في  الوطنيـــة، وكان آخرهـــا تميُّ

إدارة الحملـــة الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونـــا »كوفيـــد 19«، التي أبـــرزت للعالم 
إدارتـــه الحكيمة لألزمـــات الصعبة للغاية 
وفق أعلـــى المعايير وأفضل الممارســـات 
الدوليـــة. وختم: “كان الفًتا تأكيد ســـموه 
استدامة مسيرة التطوير ألداء الحكومة 
بما يواكب متطلبات العصر والمســـتقبل؛ 
ُمتجاوًبـــا  الحكومـــي،  الجهـــاز  ليكـــون 
وُمتفاعـــاًل فـــي خدمـــة المواطـــن، ُمبادًرا 
وُمتميـــًزا فـــي تطويـــر البيئـــة التنافســـية 
وخلـــق الفـــرص، وهذا ليـــس بغريب على 
ســـموه، إذ يؤكد على الـــدوام في لقاءاته 
رجـــال  عـــن  كممثليـــن  معنـــا  المســـتمرة 
بإيـــالء  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي  األعمـــال 
المواطـــن االهتمـــام واألولوية في ســـوق 
العمـــل، وهـــو مـــا عاهـــد عليه ســـموه في 
العمـــل  بمواصلـــة  الملـــك  كلمتـــه لجاللـــة 
بجعـــل  الوطنيـــة  اإلنجـــازاِت  لتحقيـــق 

المواطن دوًما هدًفا وغاية للتنمية”.

“رجال األعمال”: كلمة سموه أشاعت أجواء السعادة واألمل

تباشيــر الخيــر نحــو مستقبـل أجمـل

سهيل القصيبي

وزير اإلسكان

النائب عيسى الكوهجي

خالد الزياني



لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  أّكـــد 
تأســـيس  فكـــرة  أّن  الســـيد،  مصطفـــى  اإلنســـانية 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بـــدأت مـــع 
توّلـــي عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة لمقاليد الحكـــم، وذلك لرؤية 
جاللتـــه الســـديدة بضـــرورة أن تكـــون هنـــاك جهـــة 
منّظمـــة تلّبي احتياجات المواطنيـــن الكرام وُتعنى 
بالعمل اإلنســـاني، منّوًها بالنقلة النوعية للمؤسســـة 
في األعمال الخيرية واإلنســـانية بعد اســـتالم سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قيادة المؤسسة. 
وبين الســـيد أّن من أهم أسباب تحقيق النجاح في 
األعمال اإلنســـانية هو التعـــاون مع اآلخرين، بهدف 
زيـــادة اإلنتاج وبلوغ األهـــداف المرجوة والوصول 
إلـــى المحتاجين لتقديـــم المســـاعدات الالزمة لهم، 
مؤكـــًدا أهميـــة دور المنّظمات العالميـــة في تحقيق 

األهداف الخيرية واإلنسانية.
 جـــاء ذلك خـــالل لقـــاء أجرته صحيفـــة “البالد” مع 
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 
تطّرق خالله للحديث حول أبرز المشاريع اإلنسانية 
الخارجيـــة لمملكـــة البحرين والتي امتدت لتشـــمل 

دوالً في آسيا وأفريقيا. وفيما يلي نص اللقاء:

للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية  «
مسيرة حافلة منذ التأسيس وحتى يومنا 

هذا، كيف انبثقت فكرة تأسيس هذا الصرح 
الوطني الُمشّرف؟

 بدايـــًة أتقّدم بجزيل الشـــكر والتقدير لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لتفّضل جاللته بإصدار األمر الســـامي بإنشـــاء هذه 
المؤسســـة المباركة، وأثّمن عالًيـــا الدعم المتواصل 
مـــن الحكومـــة الموّقـــرة بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
الملـــك لألعمـــال  حمـــد آل خليفـــة وممثـــل جاللـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلـــس أمناء 

المؤسسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

لقـــد بـــدأت فكـــرة تأســـيس المؤسســـة مـــع توّلـــي 
صاحب الجاللة عاهل البـــالد لمقاليد الحكم، وذلك 
لرؤيـــة جاللتـــه الســـديدة بضـــرورة أن تكـــون هناك 
جهـــة منّظمة تلبـــي احتياجـــات المواطنيـــن الكرام 
وُتعنى بالعمل اإلنســـاني، عبر توصيل المســـاعدات 
لأليتـــام واألرامـــل والمحتاجين، كما أن المؤسســـة 
ومع اســـتالم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد قيادتها، 
أعمالهـــا  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  تحقيـــق  اســـتطاعت 
وبرامجهـــا، حيـــث بدأنـــا بالتركيـــز على االســـتثمار 
وتنمية الشـــباب في جميع النواحي، ومنها الجانب 
الرياضي كتدريب منتسبي المؤسسة في أكاديمية 

نادي ريال مدريد.

كم يبلغ حجم المساعدات التي قدمتها  «
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، وعدد 

المستفيدين منها؟

 تتنوع المساعدات التي قدمتها المؤسسة 
مساعدة  التالية:  التصانيف  بحسب 
األيــتــام واألرامــــل واســتــفــاد منها 11 
ــــى الــرعــايــة  ــــف فــــرد، بـــاإلضـــافـــة إل أل
التعليمية التي استفاد منها أكثر من 
الصحية  والــرعــايــة  شخص،  آالف   4
ــدد الــمــســتــفــيــديــن  ــاوز عــ ــجـ الـــتـــي تـ

كما  فــرد،  آالف   8 منها 
ــفــاد أكــثــر من  اســت
مــتــضــرر  ــف  ــ ألـ  36
مـــن الــمــســاعــدات 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
المؤسسة  تقدمها 
الشقيقة  ــلــدول  ل

ــة  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــصـ ــ والـ
وهـــــــــــــــــــــــــــي: 
ــن،  ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ فـ
ن  د ر أل ا و

والــــــصــــــومــــــال 
والـــــــــيـــــــــمـــــــــن 
وســــــــــــوريــــــــــــا 

وباكستان وتركيا، والفلبين والنيبال.

ما النجاحات التي حققتها المؤسسة  «
الملكية لألعمال اإلنسانية من خالل 

مشاركاتها مع المنّظمات األممية العالمية 
كمنظمة األمم المتحدة وأذرعها اإلغاثية؟

 إن أحـــد أهـــم أســـباب النجـــاح هـــو التعـــاون مـــع 
اآلخريـــن، وذلـــك لزيـــادة اإلنتـــاج ولبلـــوغ األهداف 
تقديـــم  ُبغيـــة  للمحتاجيـــن  والوصـــول  المرجـــوة 

المساعدات الالزمة لهم.
 وبالنســـبة للمساعدات الخارجية، نعمل فور صدور 
أمـــر ملكـــي بتوجيـــه المســـاعدات الدوليـــة لدولـــة 
مـــا، باالجتمـــاع ووضـــع الخطـــط وتحصيـــل المبالغ 
وُطـــرق صرفها، وتقدير الحاجـــة للحمالت الوطنية 
والتعـــاون مـــع المؤسســـات الخيريـــة، والمنظمـــات 

األممية.
خــاصــًة  الــعــالــمــيــة  الــمــنــظــمــات  وتتمتع 
المتحدة  ــم  األمــ لمنظمة  الــتــابــعــة 
فــي تحقيق  الــحــســنــة  بــالــســمــعــة 
واإلنسانية،  الخيرية  األهـــداف 
أهمية  عــلــى  هــنــا  الــتــأكــيــد  وأود 
ــتــعــامــل إال مـــع الــجــهــات  ــدم ال عــ
المصداقية  ذات  المعروفة 
المهنية  والــكــفــاءة 
الــمــشــاريــع  لتنفيذ 
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة 
ــة مــن  ــهــ ــوجــ ــمــ ــ وال
البحرين،  مملكة 
على  نعمل  كــمــا 
االســـــتـــــثـــــمـــــار 
األمــــــــــثــــــــــل 
ــوارد  ــمــ ــ ــل ــ ل
لتحصيل 

الــفــائــدة 
الــــتــــي 
تــعــود 
لنفع  با

على المتضررين والمحتاجين.

حدثنا عن أبرز المشاريع الخارجية لمملكة  «
البحرين، والتي امتدت لتشمل دواًل في آسيا 

وأفريقيا.

 جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه يؤمن بـــأن رقي 
الكريمـــة  الحيـــاة  توفيـــر  علـــى  يعتمـــد  ال  الـــدول 
وخدمة أهالي المنطقة فحســـب، فإنســـانيتنا تحثنا 
على مســـاعدة الـــدول المتضـــررة، ومن هـــذا المبدأ 

اإلنساني النبيل تنطلق أعمالنا.
وبالحديث عن بعض المشـــاريع الخارجية، نستذكر 
األعمـــال التـــي قمنـــا بها فـــي دولة فلســـطين، حيث 
قامـــت مملكة البحريـــن ببناء مدرســـتين ومركزين 
طبييـــن، باإلضافـــة إلى مصنع لألطـــراف الصناعية، 
ومشاريع أخرى بجامعة غزة اإلسالمية كإعادة بناء 
المختبرات العلمية في الجامعة، وإمداد الجمعيات 
الخيريـــة بالمســـاعدات باإلضافة إلى إنشـــاء مكتبة 

القدس التي تطّل على المسجد األقصى المبارك.
ونحـــن في مملكة البحرين ال نمّيز بين عرق أو دين 
أو مذهب، فهدف جاللة الملك مباشر وواضح، وهو 
خدمة اإلنسانية بشكل عام، فقد أمر جاللته بتغيير 
اســـم المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة إلـــى المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وذلك لتكـــون األعمال 
المنطلقة من المؤسســـة شاملة جميع النواحي التي 

تخدم اإلنسان.
كما يطيب لنا أن نذكر األعمال التي قامت بها مملكة 
البحرين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي 
قامت باحتضان عدد كبير من أشـــقائنا الســـوريين، 
لـــذا قمنـــا بمســـاعدتهم عبـــر المســـاهمة فـــي بنـــاء 
مدرســـتين ومكتبتيـــن، وتشـــرفنا بالمســـاهمة فـــي 
تأسيس بيت الزكاة والصدقات تحت قيادة فضيلة 
اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطّيب شـــيخ األزهر 
الشـــريف ليخـــدم آالف المصريين وهـــو في طريقه 

لنجاح أكبر في المستقبل.
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  فـــي  أّمـــا 
التـــي خدمـــت اإلنســـانية  وهـــي الدولـــة العظيمـــة 
وســـاعدت الـــدول المجـــاورة في ظروفهـــا الصعبة، 

حيـــث احتضنـــت أيًضا أعـــداًدا هائلة مـــن النازحين 
الســـوريين، وقد قـــام جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة حفظه هللا ورعاه، بإصدار أمره الســـامي 
لبنـــاء أول أربـــع مـــدارس علـــى الحـــدود الســـورية 
األردنيـــة في منطقـــة الزعتري، وبتوجيه من ســـمو 
ا في أرض  الشـــيخ ناصر بن حمد تواجدت شـــخصيًّ
الميـــدان قبل أن يتم بناء الســـور الـــذي أصبح اآلن 
مدينـــة كبيرة، وتعد مملكـــة البحرين هي أول دولة 
تقـــوم ببنـــاء المشـــاريع الخيريـــة هنـــاك، ومنحتنـــا 
الجهات الرسمية في األردن مشكورة حرية اختيار 

الموقع االستراتيجي وسط المنطقة.
كمـــا حققنـــا قصـــة نجـــاح بحرينيـــة عظيمـــة فـــي 
جمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة الشـــقيقة، حيـــث 
كانـــت مملكـــة البحريـــن أول دولـــة تقـــوم بإنشـــاء 
مبنى متعدد الطوابق بعد عشـــرين سنة من الحرب 
الصوماليـــة والرعـــب الذي مـــأل نفـــوس المواطنين 
ومنعهم من البناء واإلعمار، ذلك إلى جانب مشاريع 
أخـــرى كبنـــاء المـــدارس والمكاتـــب وحفـــر اآلبـــار، 
ومركـــز طبي متخصص فـــي طب العيون، وقد نقل 
لـــي أحـــد األصدقـــاء الذيـــن زاروا الصومـــال تحية 
خاصـــة مـــن مواطـــن صومالـــي حصل علـــى العالج 
المناسب في مركز طب العيون الذي أنشأناه حيث 
قال: “لقد ســـاعدتني البحرين في اســـترجاع نظري 

الذي مكنني من النظر إلى جمال ابنتي”.
وبالتالـــي فـــإن لفعل الخيـــر صدى رائـــع ال يمكن أن 

ينطفئ أبًدا، وهو مصدر للفخر واالعتزاز.
لقـــد توّجهت المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
إلـــى القيـــام بالمشـــاريع التنمويـــة التـــي تســـتهدف 
االنســـان ليكـــون مبدًعـــا، خالًقـــا ومنتًجـــا بعـــد أن 
واجه ظروًفا اســـتثنائية أثرت في حياته كالنكبات 
والحـــروب والكـــوارث الطبيعيـــة، حدثنـــا عـــن تلك 
االستراتيجية. إن المؤسسة تعمل وفق آلية مهنية 
ســـاعية لتطويـــر اآلخرين، فقد اســـتطعنا من خالل 
توجيه ودعم سيدي صاحب الجاللة، وسمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد بأن نجعـــل مـــن اإلبـــداع والتحفيز 
محـــوًرا للعمـــل، حيـــث طبقـــت المؤسســـة الملكيـــة 

لألعمال اإلنسانية نظرية “موسيف”.

59 ألف إجمالي المنتفعين من مساعدات “المؤسسة الملكية”
ــدارس الــبــحــريــن ــ ــة” فـــي مـ ــي ــان ــس ــاب “الـــكـــرامـــة اإلن ــت ــرح ك الــســيــد لــــــ”^”: طـ
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هجمات البوليساريو نّبهت العالم إلى ضرورة اجتثاث اإلرهاب

بلدان الموقوفات المصابات بكورونا ترفض استقبالهن

خليفـــة: الصحـــراء المغربيـــة حققـــت حضـــورًا عالميًّـــا غيـــر مســـبوق

للقلـــق داعـــي  وال  حاليـــا  مســـتقر  لهـــن  الصحـــي  الوضـــع  خـــوري: 

أشـــاد الباحـــث البحريني نـــوح خليفة 
بالثقـــل العالمـــي المتنامـــي الـــذي مّيز 
الصحراء المغربية في ظل السياسات 
الحكيمـــة الداعمـــة لألبعـــاد التنمويـــة 
في عالقـــة الصحـــراء المغربية بدول 
العالم في عهد الملك المغربي صاحب 
الجاللـــة الملـــك محمـــد الســـادس بـــن 
الحســـن الثانـــي العلـــوي التـــي برهـــن 
عليهـــا إقبال عدد من دول العالم على 
علـــى  وقنصليـــات  ســـفارات  افتتـــاح 

أراضيها بمدن العيون والداخلة.
 وأكد خليفـــة أن فطنة قيادة المملكة 
المغربيـــة فـــي تعاملهـــا مـــع األحـــداث 
اإلرهابية التـــي طالت معبر الكركرات 
برهنت على قدرة المغرب على حماية 
إرادة التنمية بالصحراء المغربية التي 
تشـــهد تنـــام ملحـــوظ آخذ فـــي تعزيز 

المنطقـــة وشـــعوبها بمرتكزات تنموية 
مهمة فريدة من نوعها، ترســـخت في 
الصحراء المغربية وقربت المســـافات 
بين أوروبـــا وافريقيا على الخصوص 
االقتصاديـــة  التنميـــة  أقطـــاب  وبيـــن 
بالعالـــم عموًمـــا، بفعـــل جهـــود قيـــادة 

المملكة المغربية المتقدمة.
المغربيـــة  الصحـــراء  أن  وأضـــاف 
ا غير مســـبوق  حققـــت حضـــوًرا عالميًّ
قديـــرة  بـــدول  دوليـــة  وعالقـــات 
ـــا،  وثقافيًّ ا  وسياســـيًّ ـــا  اقتصاديًّ
مجـــرد  البوليســـاريو  وإرهـــاب  وأن 
علـــى  للتشـــويش  فاشـــلة  محـــاوالت 
النجـــاح العالمـــي الهائل الـــذي أحرزته 
سياســـات انفتاح الصحـــراء المغربية 
والثقافـــي  والسياســـي  االقتصـــادي 
علـــى العالم، وإبعاد أنظـــار الرأي العام 
عن واقع تفككهـــا وتحولها إلى مجرد 
عصابـــات، مردًفـــا أن تحـــوالت كبـــرى 
في تاريخ الصحراء المغربية تحققت 
بفعـــل مبـــادئ وجهـــود الملـــك محمـــد 
السادس الحاضنة للتواصل اإلنساني 
واالقتصادي والسياسي مع العالم في 

خدمة شعوب المنطقة.

 واختتم الباحث البحريني نوح خليفة 
تصريحه منّدًدا بتحركات البوليساريو، 
ـــا علـــى كـــون اإلرهاب لـــن يتمكن  ملحًّ
مـــن مصـــادرة واختطـــاف طموحـــات 
العالميـــة  والطموحـــات  الشـــعوب 
المتقدمة نحو االنفتاح واالزدهار، في 
ظـــل وجود قوى متحضـــرة ومتطورة 
تؤّســـس اللتقاء الطموحات اإلنسانية 
العالميـــة مثل قيـــادة المملكة المغربية 
التـــي تمكنت، تحت القيـــادة الحكيمة 
للملك محمد الســـادس مـــن تجاوز كل 
والهمجيـــة  التصعيديـــة  المحـــاوالت 
لعصابـــات االنفصاليين مـــن أجل قطع 
الطريق بين المغرب وموريتانيا بمعبر 
الكركـــرات، والتي فشـــلت بالكامل في 
التشـــويش علـــى نجاحـــات الصحـــراء 
المغربيـــة ونبهـــت العالـــم إلـــى ضرورة 

اجتثاث االرهاب.

أكدت رئيســـة المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان ماريا خوري أن وفدا من مجلس 
المفوضين قـــام بزيارة ميدانية في يوليو 
2020 الى مركز إيواء وإبعاد المحتجزات 
األجنبيـــات لالطالع عن كثب على ما يتم 
تنفيذه في سبيل مواجهة جائحة كورونا، 
ومـــدى االلتـــزام بمعاييـــر حقوق اإلنســـان 
فـــي التعامـــل مـــع المحتجـــزات، مضيفـــة 
أن  أوضـــح  آنـــذاك  المؤسســـة  تقريـــر  أن 
أغلـــب الموقوفات تـــم االنتهاء من ترتيب 
االجراءات لترحيلهن، إال أن ذلك قد تعذر 
بســـبب ظـــروف الطيـــران وحركـــة الســـفر 

التي تأثرت سلبا بجائحة كورونا.
وأشـــارت خوري الـــى ان مجلس مفوضي 
المؤسســـة اطلع على بيان وزارة الداخلية 
حـــول إصابة عـــدد مـــن المودعـــات بمركز 
االبعاد - على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات 

شـــروط اإلقامـــة - بفيـــروس كورونـــا، وما 
تـــم مـــن اجـــراءات طبيـــة الزمـــة حســـب 
لعـــالج  المتبـــع  العالجـــي  البرتوكـــول 
المصابيـــن، وتعزيز اإلجراءات االحترازية 
فـــي الموقـــع، مشـــيرة الـــى أن المؤسســـة 
خالل زيارتها للمركز أوصت باإلسراع في 
إجراءات ترحيل المحتجزات، إال أن األمر 
لـــم يتحقـــق نظـــرا لتوقف حركـــة الطيران 
الدولي، ورفض عدد من البلدان اســـتقبال 
مواطنيها في ظل ظروف جائحة كورونا.
  وأعربـــت خوري عـــن تقديرها لقـــرار وزير 
الداخليـــة بشـــأن تشـــكيل لجنـــة للتحقيق 
فـــي إصابـــة عـــدد مـــن المودعـــات بمركـــز 
اإلبعـــاد بفيـــروس كورونـــا، والـــذي يعكس 
النهـــج الثابت لـــوزارة الداخلية في دعمها 
لحقوق اإلنســـان، وتعاملها بكل مصداقية 
حصـــول  تأكيـــد  عـــن  فضـــال  وشـــفافية، 

المحتجزات على الرعايـــة الطبية الالزمة 
وفقا للبرتوكول الصحي المتبع.

مجلـــس  أن  المؤسســـة  رئيســـة    وأكـــدت 
نتائـــج  بمتابعـــة  ســـيقوم  المفوضيـــن 
التحقيـــق، وكافة اإلجراءات التي ســـيتم 
اتخاذهـــا فـــي هذا الشـــأن الى حين ســـفر 

الوقـــت  ذات  فـــي  مؤكـــدة  المحتجـــزات، 
بأن الوضع الصحي لهن مســـتقر حاليا وال 

داعي للقلق.
حـــرص  إطـــار  وفـــي  أخـــرى،  جهـــة    مـــن 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان على 
القيـــام بزيـــارات دوريـــة لمراكـــز اإلصالح 
والتأهيل للوقوف على طبيعة اإلجراءات 
للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة  المتبعـــة 
النـــزالء، شـــددت خـــوري علـــى أن مراكـــز 
لـــم  البحريـــن  فـــي  والتأهيـــل  االصـــالح 
تسجل اي حاالت بين صفوف النزالء منذ 
اكتشاف أول إصابة بفايروس كورونا في 
البحريـــن خـــالل مـــارس الماضـــي، منوهة 
باإلجـــراءات الوقائيـــة الصارمـــة التـــي تم 
تطبيقهـــا في جميع مرافق مراكز اإلصالح 
والتأهيـــل، وتعليـــق الزيـــارات التقليديـــة، 
وإخضـــاع النـــزالء الجدد للحجـــر الصحي 

قبل إيداعهم.

نوح خليفة

ماريا خوري

المنامة - مكتب الباحث نوح خليفة

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

زار مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمـــع بمحافظـــة العاصمة 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة ، مقـــر مبادرة “ابتســـامة” التابعـــة لجمعية 

المستقبل الشبابية، وذلك بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي للطفل.
وخالل الزيارة، اســـتمع إلى إيجاز قدمه رئيس الجمعية صباح الزياني، حول 
أهداف المبادرة المتمثلة في تقديم الدعم ألطفال مرضى السرطان وأهاليهم. 
وبحث الشيخ عيسى مجاالت التعاون المشترك، مؤكدا أهمية مبادرة ابتسامة 
والتي تعكس مدى حرص الجمعية في تعزيز مفهوم المســـؤولية االجتماعية 
وتنميـــة روح التكافـــل والتراحم بين أفـــراد المجتمع، وذلك مـــن خالل توفير 
الدعم الالزم للمصابين ورفع معنوياتهم والوقوف معهم لمحاربة هذا المرض، 
معربا عن شـــكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة النبيلة التي تســـهم في 

زرع البسمة على وجوه األطفال المصابين بمرض السرطان.

رفع معنويات األطفال المصابين بالسرطان

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عام اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني 
أنه تم القبض على شـــخصين قاما بإســـاءة اســـتخدام مواقـــع التواصل االجتماعي 
مـــن خالل نشـــر صورا مخلة بـــاآلداب العامـــة. وأوضـــح أن إدارة مكافحـــة الجرائم 
اإللكترونية وفي إطار حرصها على أداء الواجبات المنوطة بها، رصدت ما تم نشره 
في هذا الشأن، وعلى الفور قامت بتكثيف عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت 
عـــن تحديـــد هويـــة المذكوريـــن والقبـــض عليهما. وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني إلى أنه جاٍر اســـتكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة، تمهيًدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

تعقيبـــًا علـــى المقطع المصور والذي يتم تداوله ويتعلق بمعلمي الســـياقة، أكد مدير 
عـــام اإلدارة العامة للمرور العميد الشـــيخ عبدالرحمن بـــن عبدالوهاب آل خليفة، أن 
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون المرور، تنص على ســـريان رخصة معلم الســـياقة، حتى 
بلوغ حاملها ســـن الخامســـة والســـتين، موضحا أن ما تم ليس إال عملية إشـــعار من 

دون سحب أي رخص.
وأضاف أن رخص معلمي السياقة، يتم تجديدها وفق الضوابط المعمول بها، مشيرا 
إلـــى أن االدارة العامـــة للمرور، تكن لمعلمي الســـياقة كل التقدير، باعتبارهم شـــريكًا 
في تحقيق السالمة المرورية، وأن اإلدارة حريصة على ضمان استقرار أوضاعهم.

القبض على شخصين نشرا صوًرا مخلة

“المرور”: إشعار معلمي السياقة دون سحب رخصهم

محرر الشؤون المحلية
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نصاب مكتمل
مجلـــس  عقـــد  مكتمـــل  بنصـــاب 
النـــواب جلســـته الثامنـــة من دور 
االنعقاد الثالث للفصل التشريعي 

الخامس.

مـــال اهلل وزينب  ليلى   : تغطية 
العكري وإبراهيم النهام

تصوير: خليل إبراهيم

مشاورات بين النواب عيسى الكوهجي وسيدفالح هاشم 
وزينب عبداألمير

الرصـــد المتحـــرك زاد مـــن حـــاالت كشـــف مخالفـــات النظافـــة
منح كل المفتشين صفة الضبطية القضائية

^ قال وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف إن الـــوزارة تعمـــل كل 
ما فـــي جهدهـــا؛ للحد مـــن مخالفات 
قانـــون النظافـــة بعـــدة طـــرق، مؤكدا 
أنهـــا الوســـيلة األســـاس فـــي خفـــض 

المخالفات والقضاء عليها.
وأكمـــل أن كل المفتشـــين لديهم اآلن 
صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة، الفتا إلى 
اســـتخدام الرصـــد المتحـــرك، والـــذي 
يعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا فـــي رصد 
المخالفات؛ لزيادة قدرة المفتش على 
رصـــد المخالفـــات، ولكـــي يصـــل إلى 
قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة بالمخالف، 

وإيصال المخالفة بأسرع وقت.
وذكر أن “المخالفات التي تم رصدها 
في العـــام 2020 تفوق العام الماضي 
بكثيـــر؛ العتمادنـــا علـــى التكنولوجيا 

من خـــال مبـــادرة رصـــد المخالفات 
المتحـــرك”، الفتا إلـــى أن تفاوت عدد 
يعـــد  المحافظـــات  بيـــن  المفتشـــين 
آنيا بســـبب حركـــة الموظفيـــن الذين 

أحيلوا إلى التقاعد.
وتابـــع “نهتـــم لمعالجـــة أســـباب هدر 
الميـــاه كمواطنين ومســـؤولين؛ ألنها 
تدفـــع  والدولـــة  وطنيـــة،  مســـؤولية 
مبالـــغ كبيـــرة لدعم الميـــاه، ومن باب 
األولـــى الحفاظ عليهـــا، خصوصا إذا 
ما تســـببت بأحـــداث ضرر للشـــوارع 
الضـــرر  يكـــون  حيـــث  للجيـــران،  أو 
حينهـــا مضاعفـــا”، مضيفـــا أن “هـــذه 
ظاهـــرة تزيد مـــن أعباء الـــوزارة في 
صيانـــة الطـــرق، وأننـــا ومـــن خـــال 
أعمال التفتيـــش والرقابة نعمل على 
حصرها والتقليل منها، حتى القضاء 

عليها”.

^ وافق مجلس النواب على االقتراح برغبة بشـــأن تمديد فترة 
الفحـــص الفنـــي للمركبـــات الجديـــدة إلـــى 7 ســـنوات لحاملـــي بطاقة 
المســـن، وإعفائهم من الفحص الفني الســـنوي لتكـــون كل عامين، مع 

االستمرار في تشجيع الخدمات اإللكترونية المرورية.

^ اعتبر النائب أحمد 
العامـــر أن االقتراح برغبة 
الفحـــص  فتـــرة  بتمديـــد 
الجديدة  للمركبـــات  الفني 
ســـيخفف  الســـن  لكبـــار 
العـــبء علـــى كبار الســـن، 
خاصة مع الوضـــع الحالي 
يشـــّكل  الـــذي  لكورونـــا 
خطًرا على حياتهم، داعًيا 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
لعمل دراســـة جـــدوى على 
سيارات كبار السن لتكون 
واضحـــة  رؤيـــة  لديهـــم 

بخصوص المقترح.

^ طمـــأن وكيل شـــؤون البلديات بوزارة األشـــغال الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة بترســـية مشـــروع ســـوق مدينة حمد المركزية على إحدى الشـــركات 
المطـــورة، متوقًعـــا أن ُيوّقع العقد قريًبا، مشـــيًرا إلى أن الســـوق ســـيأخذ الطابع 
العربي البحريني على مساحة 12.3 ألف متر مربع على وسيستغرق إنشاؤه 24 

ا أسوة بسوق المحرق المركزي. شهًرا، الفًتا إلى أن هذا السوق يعتبر نموذجيًّ

^ قـــال النائـــب أحمـــد األنصـــاري إن الســـواحل الموجـــودة للمواطنيـــن 
والمجانية والتابعة للبلدية ال تزيد عن 3 % من مجموع السواحل والواجهات 

البحرية، مناشًدا إعادة باج الجزائر إلى “أحضان” البلديات على األقل.

تمديد الفحص

تخفيف العبء

24 شهًرا

أعيدوا “البالج” للبلديات

^ قـــال النائـــب محمـــد بو حمـــود إن المخزون المائـــي لن يغطي 
احتياجـــات البلد ألكثر من يومين فقط، في حال ما توقفت محطات 
التحليـــة عـــن العمـــل، ناهيكـــم بـــأن ملوحة البحـــر في ازديـــاد، كما أن 

كفاءات المحطات معّرضة مع الوقت للضرر.

مخزوننا مهّدد

^ وافـــق مجلـــس النـــواب على االقتـــراح بقانـــون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن الائحة الداخلية 
لمجلـــس النـــواب، والذي يهدف إلى توســـيع صاحيات عضو مجلس 

النواب في توجيه السؤال البرلماني.

توسيع الصالحيات

^ وافق مجلس النواب باألغلبية على االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة 
باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط اإلجراءات وتذليل معوقات إنجاز المعامات 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة الخدميـــة، والحـــد مـــن التداخـــل بيـــن االختصاصات، 

وتوجيه الجهود البشرية نحو العمل على تحقيق الكفاءة والفعالية.

تبسيط اإلجراءات
^ وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى االقتـــراح برغبـــة بصفة االســـتعجال 
بشـــأن إيقـــاف برنامـــج “lock down” الـــذي تعتمـــده جامعـــة البحرين في 
االمتحانات، وذكر النائب محمد بو حمود أن شكاوى الطلبة تجاوزت 487 

ضد البرنامج الذي سّوق له أساتذة بالحصول على درجتين لتحميله.

”lock down“ إيقاف

^ لفـــت النائـــب محمد العباســـي إلى ضرورة إحالـــة االقتراحات 
بصفة االستعجال إلى اللجان المختصة لدراستها وأخذ آراء الجهات 
المعنيـــة بشـــأنها، ومـــن ثـــم رفـــع تقاريـــر عنهـــا للمجلـــس للنظـــر فيهـــا 

ومناقشتها خصوصا إذا كانت تخص األمور الصحية.

إحالة “المستعجلة”

ل مجلس النواب التصويت على االقتراح برغبة بصفة االستعجال  ^ أجَّ
بشـــأن فتح منصة تحت مظلة وزارة العمل والشـــؤون االجتماعية الستقبال 
التبرعـــات للحاالت التـــي تحتاج مبالغ مالية، وأكد وزير المجلســـين أن هناك 
ضوابط شـــديدة من الوزارات المعنية على جمع التبرعات لضبطها، حتى أن 

الجمعيات تشتكي من صعوبة جمع التبرعات.

ضوابط التبرعات
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^ ســـجل النائـــب علـــي النعيمـــي تحفظه على جميـــع العقوبات الواردة في مشـــروع 
قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم )65( لسنة 2019م ، مؤكًدا أنها عقوبات قاسية 
ال تتوافق مع النهج العام للدولة كما أنها ال تتوافق مع قانون العقوبات البديلة، وذكر أنها 

قيدت عمل القاضي بحيث ال يستطيع التخيير بين مقدار الغرامة والحبس.

^ أوضـــح وزير المجلســـين غانم البوعينين أن الحكومة ملزمـــة بتقدم بيان بالحالة 
المالية واالقتصادية لمجلســـي الشـــورى والنواب مشـــفوًعا بمشـــروع الميزانية الســـنوية 

والتدابير المتخذة لتنفيذ اعتماد الميزانية لما له من أثر على مشروع الميزانية.

^ بّينت النائب فاطمة القطري أن إقرار جواز التصالح في مخالفات 
البنـــاء غير الجســـيمة يمثل حاجة ُملحة ومســـتعجلة لمعالجة الكثير من 
القضايـــا العالقـــة ومواكبـــة التشـــريعات الحديثـــة ويمثل فرصة لدراســـة 
تطبيق النظام قبل إقرار القانون الجديد بما يسمح تقدم تشريعات مبنية 

عل تجارب حية.

الحاجة للتصالح

التزام حكومي

عقوبات قاسية

انتقـــد وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزياني اصـــرار النائب خالد 
بوعنـــق علـــى اثـــارة موضـــوع غيـــر موجـــود عنـــد مناقشـــة مشـــروع قانـــون 
بشـــأن الســـجل التجـــاري. وقال أنـــه ال يوجـــد أي نقص بالرســـوم مثلما يردد 
بوعنـــق، ومتســـائا الوزيـــر “هل تبي أحلف لـــك؟!.. بحلف لـــك”. وهنا ضحك 
أعضاء المجلس. ويهدف التشـــريع لنقل خدمات الســـجل التجاري للشركات 

المساهمة المقفلة من الوزارة لشركة البحرين للمقاصة.

“تبي أحلف لك؟!”

^ أعربت الرئيسة فوزية زينل عن دعم مجلس النواب للقيم السامية التي تضمنتها 
كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والتوجهات الرامية لتعزيز قيم الوسطية والتسامح، 
والحفاظ على تماســـك النســـيج االجتماعي والوحدة الوطنية، والعمل مًعا بروح الفريق 

الواحد، فريق البحرين.

تعزيز التسامح

تعمـــد عـــدد من أعضاء مجلس النواب في فرض “كومـــا” نيابية تقود لعدم تحقق أغلبية 
موافقـــة أو رافضـــة على االقتراحات برغبة المســـتعجلة، والتي تقودها النائب معصومة 

عبدالرحيم.
وهذا هو األســـبوع الجديد في ترحيل عدد من الرغبات التي تقودها معصومة لجلســـة 

األسبوع المقبل دون أفق بتمريرها أو إسقاطها.

“كوما” ضد اقتراحات معصومة
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البنــك يحــث زبائنــه علــى التحّلي باليقظــة وتوّخــي الحذر

“اإلثمار” يستعين بـ “CTM360” لحماية هوية عمالئه

أعلن بنك اإلثمار، عن االســتعانة بشــركة “CTM360”، أحد أفضل مزودي حلول األمن والحماية من 
المخاطــر الرقميــة؛ للمســاعدة علــى حمايــة عمالئــه والجمهــور العام من االحتيال الســيبراني بشــكل 

أفضل من ذي قبل. 

وأشـــاد البنك بالجهـــود الدؤوبة 
التـــي يبذلهـــا مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي وغيـــره من الســـلطات 
حمايـــة  أجـــل  مـــن  المعنيـــة 
الجمهور من تهديدات االحتيال 
الســـيبراني، كمـــا حـــث كل مـــن 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن علـــى المســـاهمة فـــي 
تعزيـــز هـــذه الجهـــود مـــن خالل 
التحلـــي باليقظة وتوخي الحذر 
واإلبـــالغ فـــوًرا عـــن أي أنشـــطة 

مشبوهة. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 
اإلثمار أحمد عبدالرحيم “يسعى 
يصبـــح  أن  إلـــى  اإلثمـــار  بنـــك 
بنـــك تجزئـــة إســـالمي،  أفضـــل 
تأتـــي  الهـــدف،  هـــذا  ولتحقيـــق 
وراحتهـــم  عمالئنـــا  احتياجـــات 
اهتماماتنـــا  فـــي مقدمـــة  دائًمـــا 
وصميـــم أعمالنـــا، كمـــا نســـتثمر 
بكثافة لمواصلة تعزيز تجربتهم 
المصرفية، وهو ما يشمل بالطبع 
المواظبة على تحسين منتجاتنا 
وخدماتنا، هذا إلى جانب العمل 
بجد للمســـاعدة على حماية كل 

من عمالئنا والجمهور عموما”.
 وأضـــاف عبدالرحيـــم “أجبـــرت 
جائحة كوفيد - 19 العالم بأسره 
على إعادة النظر في العديد من 
جوانـــب حياتنا اليوميـــة. فعلى 
سبيل المثال، ساهمت الجائحة 
اعتمـــاد  وتيـــرة  تســـريع  فـــي 
التقنيات المتطورة التي توفرها 
مـــن  اإلنترنـــت وغيرهـــا  شـــبكة 
الحلول الرقميـــة في العديد من 
القطاعـــات، بمـــا في ذلـــك قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية”. 

مـــا  “إن  عبدالرحيـــم  وتابـــع 
إنـــه ينبغـــي علـــى  ســـبق يعنـــي 
المؤسســـات التعامل بجدية مع 
وجـــود عالماتهـــا التجارية على 
شبكة اإلنترنت مثلما تفعل على 
أرض الواقع بالضبط. وقد يؤدي 
اإلهمـــال فـــي ذلـــك إلـــى إتاحـــة 
وغيرهـــم  للمحتاليـــن  الفرصـــة 
مـــن مرتكبـــي الجرائـــم الرقميـــة 
المؤسســـة  هويـــة  النتحـــال 
واالحتيـــال علـــى العمـــالء غيـــر 
المرتابين في شـــيء أو إيذائهم 
لهـــذا  ويمكـــن  اســـتغاللهم.  أو 
منهـــا  طـــرق،  بعـــدة  يحـــدث  أن 
إنشـــاء مواقـــع إلكترونيـــة زائفة 
للمواقـــع  تماًمـــا  مشـــابهة  تبـــدو 
األصلية أو إرســـال رســـائل بريد 
إلكترونـــي تتخذ مظهًرا رســـمًيا 
بهدف االستيالء على معلومات 

العميل”.
واستطرد قائاًل “يواصل مصرف 
الســـلطة  المركـــزي،  البحريـــن 
علـــى  تشـــرف  التـــي  الرقابيـــة 
المصرفيـــة  الخدمـــات  قطـــاع 
والماليـــة فـــي البحريـــن، العمـــل 
بمنتهى الكفاءة للمســـاعدة على 
حمايـــة الجمهـــور مـــن االحتيال 
السيبراني، إلى جانب المساهمة 
فـــي إذكاء الوعـــي العـــام بشـــأن 
هـــذه المخاطـــر وما يمكـــن فعله 

للحد منها”. 
 وأوضـــح عبدالرحيـــم “انطالًقـــا 
مـــن مكانتـــه الرائدة كأحـــد أبرز 
بنوك التجزئة اإلســـالمية، يأخذ 
بنـــك اإلثمـــار مســـؤولياته تجاه 
عمالئـــه والجمهـــور العـــام علـــى 
محمل الجد. وعليه، قمنا مؤخًرا 

 ،CTM360 شـــركة  بتكليـــف 
الســـيبراني  األمـــن  شـــركة 
البحرينيـــة الحائـــزة على جوائز 
مرموقة، بتوفيـــر خدمات إدارة 
علـــى  الســـيبرانية  التهديـــدات 
مـــدار الســـاعة مـــن أجـــل رصـــد 
التهديـــدات التـــي قد تســـتهدف 
العالمة التجارية لبنك اإلثمار أو 
عمالئه الحالييـــن أو المحتملين 
ثم التعامل مع هذه التهديدات”. 
 CTM360 شـــركة  وتتخـــذ   
البحريـــن مقـــًرا لهـــا، وتتخصص 
مـــن  الحمايـــة  خدمـــات  فـــي 
باســـتخدام  الرقميـــة  المخاطـــر 
نهج الدفـــاع الهجومي. ويهدف 
تعطيـــل  إلـــى  األســـلوب  هـــذا 
التهديـــدات والقضـــاء عليها في 
مرحلـــة مبكـــرة، كما يســـعى إلى 
تعزيز الوضع األمني للمؤسســـة 
لتصبـــح كياًنـــا يصعـــب اختراقه 

في الفضاء السيبراني. 
المؤســـس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بيـــغ  أســـرار  ميـــرزا   CTM360
“إن مـــن دواعـــي فخرنا البالغ أن 
نكـــون شـــركة األمن الســـيبراني 
الجديـــرة بثقة أحد أبـــرز البنوك 
اإلســـالمية الرائـــدة فـــي مملكـــة 
البحريـــن. ومـــن خـــالل تعاوننـــا 
مًعـــا، نأمل أن نصنـــع فارًقا، وأن 
نساهم في تعزيز الوضع األمني 
للمملكـــة والقضـــاء على عمليات 
ومنـــع  مهدهـــا  فـــي  االحتيـــال 

وصولها إلى الجمهور”. 
يذكـــر أنـــه فـــي وقت ســـابق من 
العام الجاري، وفي إطار جهوده 
المتواصلـــة لحـــث العمـــالء على 

المصرفيـــة  المعامـــالت  إجـــراء 
مـــن  وكجـــزء  اإلنترنـــت  عبـــر 
فـــي  الرائـــدة  اســـتراتيجيته 
الحاصلـــة  الرقمـــي  التحـــول 
أطلـــق  مرموقـــة،  جائـــزة  علـــى 
جديـــًدا  تطبيًقـــا  اإلثمـــار  بنـــك 
إن  النقالـــة.  للهواتـــف  كلًيـــا 
التطبيـــق، والـــذي تـــم تصميمـــه 
خصيًصا لتعزيـــز تجربة العمالء 
مـــع  اإلنترنـــت  عبـــر  المصرفيـــة 
تقليـــل الحاجـــة لزيـــارة الفروع، 
بفتـــح  للمســـتخدمين  يســـمح 
حسابات مباشـــرة عبر هواتفهم 
النقالـــة. وبعد إطـــالق التطبيق، 
أصبـــح فـــي إمـــكان المواطنيـــن 
والمقيمين فـــي مملكة البحرين 
جديـــدة  حســـابات  فتـــح  اآلن 
بأمان في بضع دقائق من خالل 
تنزيـــل تطبيق بنـــك اإلثمار بكل 
سهولة ودون الحاجة إلى زيارة 

الفروع. 
وفي وقت سابق أيًضا من العام 
الجاري، قام بنك اإلثمار بإطالق 
مـــع  بالتعـــاون  جديـــدة  خدمـــة 
ماســـتركارد تســـمح لعمالء بنك 
اإلثمـــار بتحويـــل األمـــوال مـــن 
البحريـــن إلـــى دول مختلفة في 

أنحاء العالم بشكل شبه فوري.

المنامة - بنك اإلثمار

أحمد عبدالرحيم

المنامة - المصرف المركزي

 100 مليون دينار 
ألذونات الخزانة الشهرية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN(  75 رقـــم  ــدار  ــ اإلصـ تغطية  تــمــت 
الخزانة  أذونات  BH00090570B1( من 

الحكومية الشهرية. 
مليون   100 ــدار  اإلصــ هــذا  قيمة  وتبلغ 
دينار لفترة استحقاق 12 شهًرا تبدأ فـي 
26 نوفمبر 2020 وتنتهي في 25 نوفمبر 
الفائدة على  بلغ معدل سعر  2021، كما 
هذه األذونات 2.81 % مساوًيا لإلصدار 

السابق بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

األربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الثاني 1442 - العدد 4425

قوة التشبيك وبناء العالقات في العمل
امتـــالك مجموعـــة من المهـــارات المتنوعة التي من شـــأنها أن 
ترفع من مستوى أنشطة صاحب العمل لكي يضعك في مكان 
ذا أهميـــة ال يمكـــن إنكاره ضـــروري. ومع ذلك البـــد من الجمع 
بشـــكل فعـــال بيـــن نقـــاط القـــوة المهنيـــة الصحيحـــة ومعرفة 
األشـــخاص المناســـبين الذين يمكنهم مساعدتك في توظيفها 
بشـــكل ســـليم لدعـــم طموحـــك إلقامة عالقـــات جديـــدة وأن 

تصبح عضًوا أكثر فعالية وتأثير داخل المؤسسة.
ويقـــدم خبـــراء المـــوارد أدوات واســـتراتيجيات مـــن شـــأنها 
تعزيز وبناء عالقات مهنية مؤثرة وقادرة على رسم عالمتك 

الشخصية في العمل على نحو التالي:
- قـــم بترويـــج وتســـويق مهاراتك: قد يكون لديـــك ثقة قوية 
بأن القدرات والكفاءات الخاصة بك يمكنها بشكل كبير تغيير 
المخرجـــات القائمة على األداء لدى صاحـــب العمل كما يجب 
أن تكون دائًما على استعداد لترك االنطباعات األولية المؤثرة 
فـــي عيـــون كل جهـــة اتصـــال جديـــدة محتملـــة، إضافـــة إلـــى 
جـــذب انتبـــاه اآلخرين من خالل تبـــادل معلومات االتصال أو 
بشـــكل مثالي تبادل بطاقـــات العمل الخاصة بك، احرص على 
حضـــور اجتماعـــات العمل أو حتـــى الفعاليـــات المحلية حيث 
يوجـــد العديد من األفراد من قطاعـــات ومجاالت مماثلة، كما 
يجـــب عليك إجراء بدء محادثات مباشـــرة مـــع موظفين من 
خارج قســـمك حتى تكســـب زمالء جدد كخطـــوة في تحقيق 

االنسجام وبناء العالقة الواعدة.
- احرص على المتابعة: تتطلب العالقات مثل العناصر الكثيرة 
األخـــرى فـــي حياتنا، الوقـــت واالهتمـــام ليتم رعايتها بشـــكل 
صحيح، ال يمكنك أن تتوقع إن مقدمة بســـيطة قد تؤدي إلى 
مكاســـب هائلة على المدى الطويل بالنســـبة لك، بدال من ذلك 
كن واقعًيا في أســـلوبك ومســـؤوال عن النجاح في المســـتقبل 
وأحرص على كســـب عالقـــات جديدة لتحويلهـــا إلى عالقات 

مهنية موثوق بها.
- ابحـــث عـــن مرشـــدك: حـــاول بجـــد الحصـــول على اإلرشـــاد 
والتوجيه من قبل ذوي خبرة أو المخضرمين داخل شـــركتك 
وخارجهـــا لمعرفة الحكمة والحيـــل التجارية من أولئك الذين 
عملوا مســـبًقا في هذه الصناعة منذ فترة طويلة قبل دخولك 
لها وأن تأخذ العبرة من أولئك الذين اســـتعصت عليهم األمور 
واكتســـبوا اإللهام مـــن تجاربهم وخبراتهم وفـــي نفس الوقت 

تأمين مصادر موثوقة للدعم عند الحاجة إليها.
- كـــن ذا تأثيـــر إيجابي: حقيقـــة ان التميز ســـيجلب التميز لو 
أنـــك األفضـــل واألكثـــر التزاًما وتركيـــًزا، ســـتكون أكثر عرضة 
لجذب انتباه الشـــخصيات المؤثرة الرئيســـة في مجال العمل، 
فكن دائًما إلى جانب الفائزين وكن شـــخصية مؤثرة واحرص 
باســـتمرار علـــى أال يرتبـــط ســـلوكك بالمواقـــف الســـلبية مثل 
النـــزاع أو عـــدم التعـــاون أو ضعـــف التواصـــل، امتلـــك عقليـــة 
إيجابية وكن مثااًل واعًيا لألخالق والقيم الخاصة بك وراقب 

أداءك الشخصي.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

“ألبا”.. األولى بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة بين الشركات
”ESG Invest“ لتقييـــم  وفقـــا  التوالـــي  علـــى  الثانيـــة  للســـنة 

تصدرت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم 
باســتثناء الصين، قائمة شــركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية 
واالجتماعيــة والحوكمــة فــي البحريــن للســنة الثانيــة علــى التوالــي، 
وذلك وفق ما أعلنته الشركة يوم الثالثاء الموافق 24 نوفمبر 2020. 

 ESG Invest شـــركة  وتعمـــل 
بحثيـــة  تقاريـــر  تقديـــم  علـــى 
فـــي  الشـــركات  لتقييـــم  شـــاملة 
حيـــث  مـــن  العربيـــة  المنطقـــة 
واالجتماعـــي  البيئـــي  األداء 
مـــا  علـــى  باالعتمـــاد  والحوكمـــة، 
يفـــوق 200 مـــن مؤشـــرات األداء 
الكميـــة والنوعيـــة فـــي الجوانب 
البيئية واالجتماعيـــة والحوكمة، 
وأكثـــر مـــن 40 مـــن المعاييـــر في 
هـــذه المجـــاالت، والمنبثقـــة عـــن 
مجموعة من المعايير البيئية إلى 

جانب الرؤية الوطنية. 
وفـــي تعليقه علـــى هـــذا اإلنجاز، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا 
علي البقالي “حصولنا على المركز 
األول على مســـتوى البحرين من 
هـــو   ESG Invest شـــركة  قبـــل 
تجسيد لمستوى الشفافية العالية 
التي تعتمدها الشركة ومسؤولية 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة. ونحن 
نؤمن أن التركيز المستقبلي يجب 
أن يكـــون مرتكًزا علـــى الجوانب 
البيئية واالجتماعيـــة والحوكمة، 

جائحـــة  ظـــل  فـــي  وخصوًصـــا 
كوفيد - 19 التي سرعت التحول 
نحـــو المجتمع المدني مع التركيز 
على التماسك االجتماعي، ودعم 
المجتمـــع المحلي، والمبـــادرة بما 

يخدم المصلحة العامة. وبصفتنا 
االقتصـــاد  دعائـــم  أبـــرز  إحـــدى 
الوطني، فإننـــا ملتزمون بترجمة 
لمملكـــة  االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
البحريـــن 2030 وتحقيق الريادة 
البيئيـــة  الجوانـــب  تطويـــر  فـــي 

واالجتماعية والحوكمة”. 
ألبـــا  عـــززت   ،2020 العـــام  وفـــي 
ســـمعتها كشـــركة حريصـــة علـــى 
حماية البيئة مـــن خالل حصولها 
اســـتدامة  مبـــادرة  شـــهادة  علـــى 
األلمنيـــوم نظيـــر أدائهـــا المتميـــز 
فـــي هـــذه المجـــاالت، وحصولهـــا 
كذلـــك علـــى الميداليـــة البرونزية 
اللتزامهـــا  تقديـــًرا   2020 لعـــام 
وجهودهـــا في مجال المســـؤولية 

االجتماعية.

علي البقالي

عسكر - ألبا

احتفاء عالمي بمرور 25 عاما على تقديم خدمة اإلنترنت بالبحرين
خاصـــة  افتراضیـــة  فعالیــــة  ســــتقام 
بعنوان “ٕانترنت البحرین: 25 عاما من 
الریادة الرقمیـة” یــــوم األحـد الموافـق 
29 نــــوفمبر الجـاري فــــي تمـام الساعة 
11:00 صبـــاً حـــا، تحـــت رعایـــة وزیـــر 
بـــن  المواصـــالت واالتصـــاالت، كمـــال 
ٔاحمـــد محمـــد، وذلـــك احتفـــا ًء بمرور 
25 عامـــا على تقدیم خدمة اإلنترنــــت 
- شـبكة المعلومــــات الرقمیـة الواسـعة 
التــــي تربـــط العالـــم مًعـــا - ألول مـــرة 
فـــي مملكـــة البحرین، وھو الیـــوم بالغ 
األھمیة في تاریخ قطاع التكنولوجیا 

واالتصاالت في المملكة. 
وتعلیًقـــا على ھــــذه المناســــبة، صــــرح 
وزیـر المواصـالت واالتصـاالت “لطالمـا 
كانـت مملكـة البحـرین رائـدة فـي تبنـي 
التكنولوجیـــات واالبتـــكارات الرقمیـــة 

لقطـــاع  مطـــورا  وبصفتنـــا  الجدیـــدة. 
جاھــــدین  نســـعى  فإننـــا  االتصـــاالت، 
لمواصــــلة تعزیــــز خــــدمات االتصاالت 
والبنیـــة التحتیة واالســـتفادة من قوة 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجیـــا 
لتحقیق النمو المســـتدام بما یتماشــــى 
الخامســـة  الوطنیـــة  الخطــــة  مــــع 
االحتفــــال  ویشــــرفنا  لالتصـــاالت. 
بالیوبیـل الفضـي لإلنترنـت فـي مملكـة 
البحـرین وٕاحیــــاء ذكـرى التقـدم الـذي 
ٔاحرزنـــاه فـــي جعـــل اإلنترنت متـــاً حا 

وتسھیل نقل وتبادل المعلومات”. 

قـــال  فقـــد  المناســـبة،  ھـــذه  وفـــي 
جمعیـــة  ٕادارة  مجلـــس  رئیـــس 
البحریـــن لإلنترنـــت، عبـــد هللا الحامد 
البحــــرین  جمعیــــة  “ستستضــــیف 
لإلنترنـــت الحـــدث التاریخـــي، والـــذي 

ودولییـــن  محلییـــن  خبـــراء  ســـیضم 
تكنولوجیـــا  مجـــال  فـــي  بارزیـــن 
والــــذین  واالتصــــاالت  المعلومـــات 
سیناقشـــون التأثیـــر الكبیـــر لإلنترنت 
على المملكة، ووضعھا الحالي، واوجھ 

التطــــور فــــي المســــتقبل، فضــــالً عــــن 
بیانـات وٕافــــادات ٔاولئك الذین تغیرت 

حیاتھم بفعل اإلنترنت.” 
وقد ٔاضـــاف الحامد “ســـیكون الحدث 
متاحـــا بشـــكل افتراضـــي عبـــر الرابط 
 ،https://bis.org.bh/25years
وســـیتم بثـــه یـــوم األحـــد 29 نوفمبـــر، 
في تمام الساعة 11:00 صباً حا، ندعو 
الجمیع بمشـــاركتنا بیوم )اإلنترنت في 

البحرین(”. 
وقـــد وضعت مملكـــة البحرین - تحت 
القیـــادة الحكیمـــة لعاھل البـــالد جاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عیســـى ٓال خلیفـــة - 
قـرارا اسـتراتیجًیا لتحویـل الخـدمات 
الحكومیــــة مــــن خـالل ٕانشــــاء اللجنـة 
المعلومــــات  لتكنولوجیــــا  العلیــــا 
التوجیھـــات  لتنفیــــذ  واالتصــــاالت 
بالحكومـــة  تحدیـــًدا  المتعلقـــة 

تكنولوجیـــا  وتطویـــر  اإللكترونیـــة 
المعلومات واالتصاالت. 

فقـــد  وبعـــد خمســـة وعشـــرین عامـــا، 
مجـــال  فـــي  الھائلـــة  التطـــورات  ٔادت 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجیـــا 
“دولـــة  ٕالــــى  البحــــرین  تحویــــل  ٕالــــى 
متقدمـــة رقمًیـــا”، ودولـــة رائـــدة فـــي 
و”مركـــزا  التكنولوجیـــا  اســـتخدام 
رئیســـًیا للمعلومـــات واالتصـــاالت” في 

المنطقة الیوم. 
البحریـــن  جمعیـــة  تأســـیس  ومنـــذ 
لإلنترنـــت فـــي عام 2002، فقد ســـعت 
البحرینـــي  المجتمـــع  لخدمـــة  بجـــد 
من خــــالل نشــــر الــــوعي حــــول فوائد 
اإلنترنـــت والعمل علـــى تحقیق تحول 
رقمـــي وطني فعال كجزء من توجھھا 
االستراتیجي، وذلـك بمـا یتماشـى مـع 

“الرٔویـة االقتصادیة 2030”.

المنامة - جمعية البحرين لإلنترنت

عبد الله الحامدكمال بن أحمد

فعالية تحت رعایة 
وزیر “المواصالت” 

األحد المقبل



 بأسعار تبدأ من

350.000
BD

المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building
مكاتب لإليجار

Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license N
o. 3 

Property M
anager's license N

o. 23

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

القيد: ١١١٤١٧ - تاريخ 2020\11\١٩
ٕاعالن رقم ١٥٦٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قد تقدم اليها الســيدة  
عائشــة عارف محمد عارف محمد بشــير احمد ستار المالكة لـ بوتيك نجمة الهور للخياطة 
)مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ١١١٤١٧ طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
بفرعيها إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٥٠٠ دينار، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
١- عائشة عارف محمد عارف محمد بشير أحمد ستار

٢- محمد نعيم

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

ٕاعالن رقم )CR2020- 163675 ( تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا المعلن ادناه \ ورثة المرحوم كميله حسن عبدهللا محمد علي بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
ٕالــى الســيد\ حســن علــي عيســى ســلمان الوادي فعلــى كل من لديــه ٔاي اعتــراض قانوني التقدم ٕالــى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري      رقم القيد    

صياغة الهالل    ١- 43285
ماروكو لتجارة االغذية    ٢- 43285

الهالل لتصميم المجوهرات    ٣- 43285
القطيفة للعبايات والخياطة النسأيية    ٤- 43285

صياغة الهالل    ٥- 43285
الرمضاء للخياطة النسأيية    ٦- 43285

تاريخ 2020\11\23
) CR2020- 162785( ٕاعالن رقم
  تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه \ الســيد محســن عبدالمجيــد موســى وحدانــي موســوي بطلــب 
تحويل المحل التجاري التالي ٕالى الســيد\ شــفيقه صالح عبدهللا عبده فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري رقم القید   

الجوكز لزینة السیارات    76396 -8

ٕاعالن بحل وتصفية  
شركة زوي جين زهاوا تريدينغ ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 134194

بنــاء علــى قرار المســاهمين في شــركة زوي جين زهــاوا تريدينغ ذ.م.م المســجلة على قيد 
رقم 134194 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد/ GUOZHU XIEكمصفي قانوني 
للشركة.لذا يعلن المصــــــــــفي ٔان ســــــــــلطـة المديرين قد انتهـت وفقـا لنص المادة 325 من 
قانون الشــــــــــــركات التجـــارية البحريني الصـــــادر بالمرســـــوم بقانون رقم )21( لعام 2001، 
وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشـــــــركات يدعو المصــــفي جميع دأيني الشــــركة ٕالى 
تقديــم مطالباتهــم ٕاليه، مدعومة بالمســــتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
االسم: GUOZHU XIE     الهاتف: 38260531 ) 973+( 

qq.com@31913116 :البريد االلكتروني

القيد:  15273 

التاريخ: 19-11-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )118992( لسنة 2020 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة تضامن

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا مكتــب شــركة االبــداع 

لالستشــارات تضامــن ألصحابهــا محمــود الكامــل وشــركاه تفويــض الســيد محمــود فيصل ســلمان محفوظ 

الكامل عن ورثة السيد علي عيسى علي باقر المالك لـ ورشه نجاره باقر )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب 

القيد رقم15273 ، بطلب تحويل المٔوسســة الفردية المملوكة له ٕالى شــركة تضامن برٔاســمال وقدره 6000 

دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من الســادة التالية اســمأيهم: 1. جاســم علي عيســى باقر 2. عيسى علي 

عيســى علي باقر 3. ســعيد علي عيســى علي باقر 4. -جواد علي عيســى علي باقر 5. خاتون علي عيسى علي 

باقر 6. ورده علي عيسى علي باقر 7. فضيله علي عيسى علي باقر 8. ناديه علي عيسى علي باقر

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري

 CR2020 - 164670 ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر :  نيكت جهان محمد فاروق قريشي

االسم التجاري الحالي : صالون ام صالح للتجميل

االسم التجاري الجديد: فاتي غلو بيوتي الونج

قيد رقم: 2-94257

التاريخ :2020/11/23

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة -  ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2020- 164224 ٕاعالن رقم 

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة 

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

اســـــــم التاجـــــــــــر :  نسيم محمد علي عبداللطيف علي

االسم التجاري الحالي : حضانة فيريتوبيا

االسم التجاري الجديد: حضانة فيريتوبيا السيف

قيد رقم: 4-80099

تاريخ: 2020/11/24

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

)CR2020 -164433 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه السيد/الســيدة : زهراء غــازي أحمد الحلواجي بطلب تحويل المحل التجاري التالي 

إلى السيد/السيدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا بوحسين 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاري رقم القيد  

كراش لأللعاب واألجهزة اإللكترونية   07-61187

مخبز المنياوي   09-61187

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل من  شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن 

 تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركة تايجر للعقارات وتخليص المعامالت 

ذ.م.م  والمملوكــة للســيد الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن محســن العامري،والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  

116145، بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره 20000 عشــرون ألــف دينــار بحرينــي وذلــك 

بإدخال السيد عبدهللا محمد ابراهيم عبيد كشريك معه في السجل.

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه الى االدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوم 

عمل من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 22191 التاريخ: 23-11-2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 1لسنة 2020

 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها مكتب السادة / شركة االبداع 

لالستشــارات تضامــن ألصحابهــا محمــود الكامــل وشــركاه نيابــة عن الســيد ناصــر علي جعفر محمــد االهلي 

المالــك لوكالــة ناصــر العقارية )مٔوسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 22191 طالبــا تحويل كل من 

الفرعين )1( )3( للمٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة برٔاسمال وقدره 3,000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة الى السيد :

 1. ناصر علي جعفر محمد االهلي

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة - ٕادارة التسجیل
ٕاعالن لسنة 2020

بشأن ٕاشھار انتھاء ٔاعمال تصفیة
شركة ٔاقصى لمعدات وادوات البناء ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســیاحة بأنھ قد تقدم ٕالیھا الســید / 
FAKHRUDDIN SAIFUDDIN LABHIWALA باعتباره المصفي القانوني لشركة ٔاقصى 
لمعــدات وادوات البنــاء ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولیة محــدودة بموجــب القید 
رقم 66650-1، طالبا ٕاشــھار ٕانتھاء ٔاعمال تصفیة الشــركة تصفیة اختیاریة و شــطبھا من 
الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

األربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الثاني 1442 - العدد 124425



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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637626  or  HJ85108@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33637626  or  HJ85108@GMAIL.COM 

SALMAN N.ABDULLA SULAIMAN(S.ALNAHBOR-11350) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33267933  or  AEN.SAQR@YAHOO.COM 

ALARKHABEEL FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660648 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ABU ALFALAFIL SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220803  or  lawmam@gmail.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

Asha’s Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.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 

BUDAPEST SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731123  or  ALEZDHAR@HOTMAIL.COM 

Artisans Contracting And Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234557  or  INFO@ARTISANSIINTL.COM 

ARAF ELECTRONICS Centre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

ASK ME ADVICE 
has a vacancy for the occupation of
  PUBLIC RELATIONS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 33005998  or  account@askmenow.info 

YAS CAR RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77396666  or  YASCARRENTAL@GMAIL.COM 

ABDULLA BIN MOHAMMED ALKATER OUTO SPARE PARTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39052952  or  ACRAJA541@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ARTAKON car Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058079  or  ALRI1@HOTMAIL.COM 

TEFASH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39521115  or  kubraajaffar@gmail.com 

AL NIDHAMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551377  or  sales@hajartech.com 

SHAIMA FRAMES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION (APICORP) - FOREIGN BRANC 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT (PROPERTIES &RECEIVABLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17563777  or nalsaadoun@apicorp.org 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35456756  or  KALIMSWARO@GMAIL.COM 

ELITE CAR RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17291777  or  INFO@ELITEHIRING.COM 

Pankaj food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39025881  or  INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

Horizon Telecom Services Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38897779  or  emanj@horizon.bh 

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

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

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

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

PERSONAL MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

AL MUALLIM HIRING EQU1PMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39694643  or  Sadiqahs@hotmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

VLCC international Company - Bahrain SPC owned by Al sharif and Al sowaidi trading and contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 17210212  or  AMIR@PEARL-CONSULT.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(AIR-COND.EQUIP.MAINT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

CRETIVE LEADER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33114449  or  BIOOON1@HOTMAIL.COM 

SOLIDARTY PACKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242255  or  212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

Prince Burger Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.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

  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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

ALMOASHER Delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448688  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

SHABAB AL KHALEEJ AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39166292  or  SHABAB_ALKHALEEJ@HOTMAIL.COM 

AL KHAYAM MECHANICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230808  or  hussain@awalinternational.com 

MINHAS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33495010  or  BILAL_MINHAS@YAHOO.COM 

Smart care cars accessories 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 13655550  or  smart.carcare.bh@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Mansi Jewellers W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38854051  or  VANDANASONI14@YAHOO.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

BARKAAZ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34339370  or  ADILLINE00@GMAIL.COM 

CAPITAL TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abd 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

NEW LEAF PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39669712  or  ALI39669712@YAHOO.COM 

JASSIM ALI ALZAYED 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39635505  or  ZAYED2018@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALHAMMALI CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38782838  or  ALH312321@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

Bread valley bakery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39608022  or  RFAISAL@BATELCO.COM.BH 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ABU ABRISH ELECTRICAL REPAIR OF REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233996  or  GM@AJIAL.COM.SA 

AL MERSAD JIBSON CONTACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

PAKSTAN STAR AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33990749  or  REALDEBAHRAIN@GMAIL.COM 

MASHWI AND MAKLI RESTURANT - PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991192  or  DHIYAALASFOOR@LIVE.COM 

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  Bernadette.Atole@jumeirah.com 

ABDULLA YUSUF ALSHAYJI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ABDULLAYUSUF253@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17623625  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

Magna Food stuff Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36501060  or  NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM 

PRAMPT CONTRACTING CO. S.P.C OWNED BY RAJAEI ISA AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

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 

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 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  PAINTER 
 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 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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 

IRIS ROSE SALOON- 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17222111  or  SMEARAJ82@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32021590  or  BUILDWELLCONTRACTING@GMAIL.COM 

KUMARIS RESTUARANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 33160067  or  TOMYKARIM@GMAIL.COM 

Bin Sadad performance shop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704447  or  SADADI.PERFORMANCE@GMAIL.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

ALSALAM GLOBAL CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33886639  or  3YON3LYA88@GMAIL.COM 

RH Carpentry, Aluminum & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  MEEAD25101986@GMAIL.COM 

SHRINGA ELECTRIC Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36564093  or  SETHU@SHRINGAELECTRIC.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  shafiq@wyndhamgardenmanama.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 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

ANWAR SARAA GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35432709  or  WARRIACH323@GMAIL.COM 

CHENAB WATER TECHONOLOGY Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33667812  or  CHENABWATER8@GMAIL.COM 

Etlab and sheel cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39467176  or  ASARHAN0@ICLOUD.COM 

Berry House Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33665588  or  HASSAN_ALMUBARAK09@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17243098  or  ALJAMEEL.BH@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM SALMAN AHMED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000062  or  KARIMA_MOHAMMAD2014@HOTMAIL.COM 

Professional way services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35004938  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 34242786  or  SUBAIEY36@GMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Ain Al Dar gate for Hairdressing CO. - A Bahraini partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33325555  or  KALAF1953BH@GMAIL.COM 

JERMAN CARPENTRY WORKSHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36585040  or  JERMANCARPENTRYWORKS@GMAIL.COM 

BADER AHMED KAIKSOW Co. S.P.C. Owned by BADER AHMED SALMAN KAIKSOW 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730816  or  BADER@BAKGROUP.NET 

Juice for you s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Vip Store Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410193  or  AYOOB34155@HOTMAIL.COM 

MATHI STAR CONTRACTING & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact
 33917674  or  BALA22285@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

KR CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33919786  or  KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

AL HAMANI CLEANING CONTRACTING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33633646  or  AG5938768@GMAIL.COM 

ALBARON RESTAURANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33081011  or  ALID.CLC@GMAIL.COM 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ALHATAF CARGO SERVICES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

Khan  IT solution W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34515169  or  AREAPLUSTECH@GMAIL.COM 

ANWAR AL YAMAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313137  or  REDHAMADAN1982@GMAIL.COM 

FAZU EDUCATIONAL SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39960100 

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

  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

  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

  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

  STOREKEEPER 
 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

  DRAFTSMAN 
 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

  SUPERVISOR (SITE) 
 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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 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

  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

  PAINTER 
 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

  BLACKSMITH 
 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

  CARPENTER 
 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFA@DTS.BH 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Min zaman restaurant and cafe 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77077709  or  saju@falkhor.com 

Min zaman restaurant and cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77077709  or  saju@falkhor.com 

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CENTRAL CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36300669  or  a82b12@gmail.com 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ABNAA ALWATAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17710949  or  abnaalwattantailoring@gmail.com 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

GHULAM RASOOL TAJ ALDIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39145472  or  MOHAMMADIFTIKHAR1967@GMAIL.COM 

DEEKO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458999  or  ZEENATD@HOTMAIL.COM 

RASMIYA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340492  or  RASMIYABOUTIQUE@GMAIL.COM 

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

KHAIR ALI FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39791113  or  AQEELALNASHEET@HOTMAIL.COM 

KARLA 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36666621  or  SAADCARLA@HOTMAIL.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

  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

  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 

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

  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

  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

  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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SUPERVISOR 
 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 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

ALNAHAS CAR SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17761795  or  A_A_B_23@YAHOO.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Tashan towers for contracting 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17684648  or  123456kjj@gmail.com 

SUHA ALMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552721  or  KHALIDAA21@YAHOO.COM 

SUHA ALMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552721  or  KHALIDAA21@YAHOO.COM 

Papper house resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17001056  or  AYOOBIFM@YAHOO.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830002  or  mjaleel@harsco.com 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39275734  or  M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

ABLE BUILDING METERIAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33830138  or  MANSOORAFAF@GMAI.COM 

AL MUNTAZAH FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

FIT WELL UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17253012  or  BALUSHI1371@HOTMAIL.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ERA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ABDULHU@BATELCO.COM.BH 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

AIN AL TAMMR FOODSTUFF ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36300352  or  GOLDENAGE.CONSLTENT@GMAIL.COM 

Al Zwaraa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33113377  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

DANIEL MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36202080  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

MOHAMED HUSAIN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789022  or  MOHD@STALLIO-BH.COM 

ELEGANT SILVER COLLECTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227092  or  YOUSEF994@GMAIL.COM 

BAMBU RESTURANT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17826686  or  VJBOLOOR@GMAIL.COM 

A A Q Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

UM HABEB FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410598  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  DOOR_1974@OUTLOOK.COM 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GLASS CUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

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

KHAN ANTIQUE JEWELLERY .WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532755  or  KHANANTIQUES@YAHOO.COM 

AMEERI INDUSTRIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

MINDTECK MIDDLE EAST LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.com 

SIT ALSHAM GRILLS AND SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36305009  or  Info@sitalsham.com 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39665753  or  saharaluminum@gmail.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 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

MARBIAI CONNSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33981000  or  AL.HIKMACARPENTRY75@YAHOO.COM 

EMAN ALI JASSIM ALAYYADHI 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39625104  or  MAMA@BATELCO.COM.BH 

MONALISA ADVERTISING DISING & MARKTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.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 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39611067  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM

Almahara carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345110  or  FAROOOHA75@HOTMAIL.COM 

CAFETERIA BURGER GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

ISRAR HANA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680137  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

Fakharqwi car cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  MOHDG11051@GMAIL.COM 

ARABIAN GULF WEDING AND BIRHDAY PARTY OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33768255  or  ABDULLA_111@HOTMAIL.COM 

KINGDOM TECHNICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17791919  or  badooh@gmail.com 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39665753  or  saharaluminum@gmail.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

GULF GATE HAIR CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292339  or  shajibahrain@gmail.com 

THE INDIAN AYURVEDIC MEDICAL CENTER ( S.P.C) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33796332  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

MARHABA MART 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17910918  or  AAMIRSA@HOTMAIL.COM 

Driver auto service 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  info@driver-bh.com 

Bammar Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66667576  or  aluminiumbahrain99@gmail.com 

HERO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17311150  or  info@heroapps.com 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

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

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

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

SH. FATIMA AHMED MOHAMMED ALI ALKHALIFA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17761127  or  ABDULLAQATAR434@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

TELEFONICA MOBLE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33663989  or  NAHUBAIL@HOTMAIL.COM 

AL SHUJA SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39818285  or  TIFASWEETY@HOTMAIL.COM 

Frsan palace hotel co. owned by FADHEL MOHAMED HASAN ALBADO 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630166  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

FARAMARZI CARPANTRY & ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267997  or  faramarziworkshop@yahoo.com 

FAHDAN CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

Thermon Middle East W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17217468  or  shereen.ghuloom@thermon.com 

AL MEEZ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77327444  or  SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

AL MUROONA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39196472  or  EBRAHIM344155@GMAIL.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM  
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جــدة ــداء  ــت ــاع ب المليشيا  وتــــورط  ــع..  ــن ــص ال ــة  ــي ــران إي

تدمير 5 ألغام زرعها الحوثيون بالبحر األحمر

أعلـــن تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، عـــن تدمير 
5 ألغـــام بحرية زرعتها الميليشـــيات الحوثية جنوب 
البحـــر األحمـــر. وأوضح التحالـــف أن األلغام البحرية 
التـــي ُدمرت جنوب البحر األحمـــر هي إيرانية الصنع 
من نوع “صدف”. وأشار إلى أن “مجموع األلغام التي 
ا”.  ُدمـــرت فـــي البحر األحمر وصـــل لـ 163 لغًمـــا بحريًّ
وقال التحالف “إن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم 

إيراني تهدد أمن المالحة جنوب البحر األحمر”.
وكان المتحـــدث الرســـمي باســـم قـــوات تحالف دعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن، العميد الركـــن تركـــي المالكي، 
صـــرح أنـــه باإلشـــارة إلـــى البيـــان الصـــادر مـــن وزارة 
الطاقـــة عـــن نشـــوب حريـــق فـــي خـــزان للوقـــود في 
محطـــة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه 
ثبت تورط الميليشيات الحوثية اإلرهابية المدعومة 
مـــن إيران بهـــذا االعتداء اإلرهابي الجبـــان، والذي ال 
يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف 
عصـــب االقتصـــاد العالمـــي، وإمداداتـــه وكذلـــك أمن 

الطاقة العالمي.
وأوضح المالكي، أن هذا االعتداء اإلرهابي هو امتداد 
لألعمال اإلرهابية باســـتهداف المنشـــآت النفطية في 
بقيـــق وخريص، والتـــي تبنتها الميليشـــيات الحوثية 
وأثبتـــت األدلة والبراهين تـــورط النظام اإليراني في 
تلـــك الهجمات اإلرهابية، باســـتخدام أســـلحة نوعية 
إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.
 كمـــا بّين أن اســـتهداف المدنيين واألعيـــان المدنية، 
ممنهجـــة  بطريقـــة  االقتصاديـــة  المنشـــآت  ومنهـــا 
ومتعمدة يخالف القانون الدولي اإلنســـاني وقواعده 

الُعرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.
 إلـــى ذلـــك، أكد المالكـــي أن قيادة القوات المشـــتركة 
الالزمـــة  العملياتيـــة  اإلجـــراءات  تتخـــذ  للتحالـــف 

لحماية المدنيين واألعيان المدنية، وسيتم محاسبة 
العناصر اإلرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات 
العدائيـــة واإلرهابية ضد المدنيين واألعيان المدنية، 
وبمـــا يتوافق مع القانون الدولي اإلنســـاني وقواعده 

العرفية.
يذكر أن مصدرًا مسؤوالً في وزارة الطاقة كان صرح 
مســـاء االثنيـــن بأنـــه عنـــد الســـاعة الثالثة وخمســـين 
دقيقـــة مـــن صبـــاح االثنين، وقـــع انفجار تســـبب في 
نشـــوب حريـــق في خـــزان للوقود في محطـــة توزيع 
المنتجـــات البتروليـــة في شـــمال مدينة جـــدة نتيجة 

اعتداء إرھابي بمقذوف.

 الحكومة اليمنية: مأرب ستظل عصّية على “الحوثي”

 علـــى صعيد متصـــل، قال رئيـــس الحكومـــة اليمنية 
اليمنييـــن،  الشـــرعية، معيـــن عبدالملـــك، إن معركـــة 
وبدعـــم مـــن التحالـــف بقيـــادة الســـعودية، ستســـتمر 
“الســـتكمال تحريـــر كل شـــبر فـــي اليمـــن واجهـــاض 

المشروع اإليراني”.
التـــي وصفهـــا  المعركـــة،  هـــذه  أن  عبدالملـــك  وأكـــد 
الدولـــة  باســـتعادة  إال  تتوقـــف  لـــن  بـ”المصيريـــة”، 
والحفاظ على النظام الجمهوري والثوابت الوطنية.

 وأضاف معين عبدالملك، خالل اتصال هاتفي أجراه 
مـــع محافظ مـــأرب ســـلطان العـــرادة “هدفنـــا واضح 
ومعركتنـــا المصيريـــة ال رجعة عنها فـــي القضاء على 
االنقالب الحوثي واستعادة الدولة وهزيمة المشروع 

اإليراني في اليمن”.
التـــي  اليمنيـــة المعركـــة  ووصـــف رئيـــس الحكومـــة 
“يخوضها الشـــعب اليمني بجانب أشقائه العرب ضد 

المشروع اإليراني” بالوجودية.
وتعهـــد بعـــدم القبول بتحويل “اليمن إلى شـــوكة في 

خاصـــرة الخليج والمنطقة العربيـــة، وتهديد المالحة 
الدوليـــة”. كمـــا جـــدد التأكيـــد علـــى أن “مـــأرب كانت 
وســـتظل عصية على ميليشـــيا الحوثي التي فشـــلت 
فـــي إخضاعهـــا منـــذ انقالبها على الســـلطة الشـــرعية 

أواخر العام 2014”.

أزمة الوقود في مناطق الحوثيين

تشـــهد المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحوثييـــن في 
اليمـــن، أزمـــة وقـــود طاحنـــة. وقالـــت شـــركة النفـــط 
اليمنيـــة في صنعـــاء الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيين، 
فـــي بيـــان، إن “تصاعـــد حالة الهلع واتســـاعها بشـــكل 
متســـارع خالل اليوميـــن الماضيين، زاد مـــن اندفاع 

المواطنين باتجاه محطات الوقود العاملة”.
وأضافـــت أن “ذلـــك أدى الـــى مضاعفـــة مســـتويات 
مـــن  المتوفـــر  المخـــزون  واســـتنزاف  العـــام  الطلـــب 
النفطيـــة، وبصـــورة متفاقمـــة تجـــاوزت  المشـــتقات 

معدالت االحتياج الفعلي بكثير”.
ولفتت إلى أن “هذا األمر جعل الشـــركة مضطرة إلى 
تفعيـــل خطة الطوارئ، وإعـــادة تطبيق نظام الترقيم 

للسيارات لما فيه الصالح العام”.
المركبـــة  تمويـــن  يتيـــح  الســـيارات،  ترقيـــم  ونظـــام 
حســـب رقمها بكميـــة معينة من المشـــتقات النفطية، 
بحيـــث ال تســـتطيع الذهـــاب إلـــى أي محطـــة تموين 
أخرى قبل مرور خمســـة أيام. ونهاية يوليو الماضي، 
رفضـــت جماعة “الحوثي” مبـــادرة للحكومة اليمنية، 
الســـتئناف دخـــول الوقـــود إلـــى المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الجماعـــة، عبر ميناء الحديدة. واشـــترطت 
الحكومـــة فـــي مبادرتهـــا آنـــذاك، أن يتم إيـــداع كافة 
إيـــرادات الســـفن الداخلـــة إلـــى مينـــاء الحديـــدة في 

حساب خاص جديد ال يخضع للحوثيين.

الرياض، صنعاء - وكاالت

أزمة وقود طاحنة في صنعاء العميد تركي المالكي

بغداد - وكاالت

أعلــن جهــاز مكافحــة اإلرهاب العراقي أنه تم فــي أكتوبر القبض على 
“المنســق اإلداري” لتنظيــم الدولــة اإلســامية فــور وصولــه إلــى مطار 

بغداد، علما انه يعد أحد أهم المطلوبين للسلطات العراقية.

الجهـــاز  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
صبـــاح النعمـــان إن “اســـتخبارات 
الجهاز التـــي كانت تتابع تحركات 
المدعـــو “أبـــو نبـــأ”، وهـــو عراقـــي 
يسكن خارج البالد، اعتقلته بعدما 
وصل إلى المطار واســـتقل سيارة 
أجرة إلى خارجه الشـــهر الماضي. 
وأضـــاف النعمـــان أن أبـــو نبـــأ يعد 
“هدفـــًا كبيـــرًا”، وكان “بـــدأ رحلتـــه 
في صفـــوف التنظيمات اإلرهابية 
في العـــام 2003 مـــع القاعدة قبل 
أن ينضم إلى الجماعات المختلفة 

التـــي خلفت بعضهـــا البعض حتى 
وصول تنظيم الدولة اإلسالمية”، 
الذي ســـيطر على ثلث العراق قبل 
طرده في نهاية العام 2017 بعد 3 

سنوات من القتال الدامي.
علـــى  “كان  الموقـــوف  أن  وتابـــع 
الدولـــة  تنظيـــم  بعناصـــر  اتصـــال 
اإلسالمية في العراق وكنا نراقب 
محادثاتهـــم لفتـــرة طويلـــة”، كمـــا 
كان “يتعامـــل مع الشـــؤون المالية 
)للتنظيم( ويرسل الرسائل ويرتب 

لقاءات”.

العراق: اعتقال “المنسق اإلداري للدولة اإلسالمية”

كابول - وكاالت

قتل 14 شخصا على األقل الثالثاء في 
انفجاريـــن وقعـــا في واليـــة باميان في 
وســـط أفغانســـتان والتـــي كانـــت تعتبر 
عمومـــا األقـــل خطـــورة في البـــالد، كما 

أعلن مسؤولون.
وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الداخليـــة 
طـــارق عريـــان “حوالي الســـاعة 16,45 
وقـــع انفجـــاران في ســـوق مـــا أدى إلى 
مقتل 13 مدنيا وشـــرطي سير وإصابة 
45 شـــخصا بجروح”. وأكد قائد شرطة 
باميان زبردســـت صافي هذه الحصيلة 
موضحا أن كل الجرحى من المدنيين.

مـــن جهة أخرى وعدت األســـرة الدولية 
عبـــر  منهـــا  كبيـــر  قســـم  اجتمـــع  التـــي 

االنترنت بسبب الوباء، أمس بتخصيص 
أمـــوال جديـــدة لمســـاعدة أفغانســـتان 
لكنهـــا حذرت مـــن أن اإلفـــراج عن هذه 
الدفعـــة لن يحصـــل إال بالمحافظة على 

المكاسب الديموقراطية.
وتعهـــد المتكلمـــون الواحـــد تلـــو اآلخر 
إطـــار  فـــي  ماليـــة  مســـاعدة  بتوفيـــر 
أن  إال   )2024  -  2021( رباعيـــة  خطـــة 
المحادثات الجارية راهنا بين الحكومة 
األفغانيـــة وحركة طالبان فـــي الدوحة 
كانت حاضرة في أذهان كل المشاركين 
فـــي مؤتمـــر المانحيـــن، الـــذي نظم في 
جنيف برعايـــة األمم المتحـــدة االثنين 

والثالثاء.

مقتل 14 شخًصا في تفجيرين بأفغانستان

بيروت - وكاالت

نصبـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
منتصف ليل االثنين - الثالثاء، كمينا 
لمقاتلـــي الفصائل الموالية لتركيا في 
أطـــراف عين عيســـى شـــمالي الرقة، 
أدى لمقتل وإصابة 30 منهم، حســـب 
مـــا أكـــده المرصـــد الســـوري لحقـــوق 

اإلنسان.
تســـللت  فقـــد  التفاصيـــل،  وفـــي 
مجموعـــة مؤلفة مـــن 30 مقاتالً على 
األقـــل مـــن الفصائـــل المواليـــة لتركيا 
نحـــو قريـــة معلـــق الواقعـــة بأطراف 
عين عيســـى، وانســـحبت “قســـد” من 
مواقعها في القريـــة بعد نصب كمين 

من األلغام.
وانفجـــرت هـــذه األلغـــام بالمقاتليـــن 
بعـــد دخولهم القريـــة. تزامًنا مع ذلك، 
صاروخـــي  بقصـــف  “قســـد”  قامـــت 

مكثف استمر حتى ساعات الصباح.

وأســـفر الكميـــن عـــن مقتـــل 18 مـــن 
الفصائـــل المواليـــة لتركيـــا، باإلضافة 
إلصابـــة 13 آخرين بجـــراح متفاوتة، 

بعضهم في حاالت خطرة.
وكان المرصد السوري قد أشار صباح 

أمـــس إلـــى وقـــوع اشـــتباكات عنيفة 
شـــهدتها منطقة قرية معلـــق الواقعة 
بمحيـــط عيـــن عيســـى بيـــن الفصائل 
المواليـــة ألنقـــرة مـــن جهـــة، وقـــوات 

سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

عناصر لـ” قسد” في عين عيسى

اإلنســان لحقــوق  الســوري  للمرصــد  وفًقــا  فــي كميــن 
30 قتياًل وجريًحا من الفصائل الموالية لتركيا بالرقة

واشنطن - وكاالت

أعطـــى الرئيـــس األميركي المنتهيـــة واليته دونالـــد ترامب، في 
أول إقـــرار غيـــر مباشـــر له بهزيمتـــه فـــي االنتخابات الرئاســـية، 
الضوء األخضر لحصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على 
الدعم الفدرالي الالزم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما بدأ األخير 

بتسمية أعضاء إدارته الجديدة. 
ورغـــم تخليـــه عن موقفـــه الرافض منـــذ أســـبوعين لإلفراج عن 
الدعـــم، فـــي خطوة غير مســـبوقة في التاريـــخ األميركي، إال أن 
الرئيس الجمهوري لم يعترف بعد مباشرًة بفوز الديموقراطيين. 
وتوعـــد في تغريـــدة بمواصلـــة “المعركـــة”، فيما يســـتمر بتقديم 
الشـــكاوى القضائيـــة إلثبات حصول تزوير فـــي االنتخابات التي 
عقـــدت فـــي 3 نوفمبر، لكـــن دون جدوى. وكتـــب ترامب “أعتقد 

أننا سننتصر”. 
لكنـــه قال إنه “من أجل مصلحة بلدنا، أوصي” الوكالة الحكومية 
المكلفـــة نقل الســـلطة بالقيام “بما يجب القيام بـــه في ما يتعلق 
بالبروتوكوالت األّولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشـــيء 
نفســـه”. وســـارع فريـــق بايـــدن إلـــى الترحيـــب بهـــذه الخطـــوة 

الضرورية لحصول “انتقال سلس وسلمي للسلطة”.
ويســـتعد الديموقراطي لدخول البيـــت األبيض في 20 يناير مع 

عديد من الشخصيات التي عملت في إدارة أوباما، مثل أنتوني 
بيلنكن الذي سيكون وزير الخارجية المقبل، وجانيت يلين التي 

ستتولى وزارة الخزانة. 
من جانبها، صادقت والية ميشـــيغن رســـمًيا على فوز بايدن في 
االنتخابـــات الرئاســـية فـــي هذه الواليـــة المتأرجحة، في نكســـة 
جديدة لترامب. وأثناء جلســـة علنية، صادقت اللجنة المختّصة 
بإقـــرار نتيجة االنتخابات والمؤّلفة مـــن أربعة أعضاء، على فوز 
بايـــدن على ترامب وذلك بأغلبية 3 أصوات مقابل امتناع عضو 

واحد عن التصويت.

 بايدن يرحب بالتراجع النسبي لموقف ترامب 

لـــــــم يــــــقــــــّر مـــــــبـــــــاشـــــــرًة بـــهـــزيـــمـــتـــه
ترامب يوافق على نقل السلطة لبايدن

عواصم - وكاالت

أعربـــت الخارجيـــة الصينيـــة عن رفضها 
لمـــا تناولـــه البابـــا فرانســـيس فـــي كتابه 
األويغـــور  أقليـــة  معانـــاة  عـــن  الجديـــد 
ووصفهـــم  الصيـــن،  فـــي  المســـلمين 
بالمضطهديـــن. وصنـــف البابا فـــي كتابه 
فـــي  ســـيصدر  الـــذي  نحلـــم”  “دعونـــا 
األســـواق مطلـــع الشـــهر المقبـــل، أتـــراك 
األويغور ضمـــن المجموعات المضطهدة 
بســـبب معتقدها. وقال المتحدث باســـم 
الوزارة، تشـــاو ليجيان، أمس، إن تعليق 
البابـــا حـــول أتـــراك األويغـــور “ال يعكس 
الحقيقـــة”، و “كافـــة الجماعـــات العرقية 
المعتقـــد  بحريـــة  الصيـــن  فـــي  تتمتـــع 
تســـيطر   ،1949 العـــام  ومنـــذ  الدينـــي”. 

الصيـــن على إقليم تركســـتان الشـــرقية، 
وهـــو موطـــن أقليـــة األويغـــور التركيـــة 
اســـم  بكيـــن  عليـــه  وتطلـــق  المســـلمة، 
الجديـــدة”.  “الحـــدود  أي  “شـــينجيانغ”، 
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 
مليون مسلم في البالد، 23 مليونا منهم 
مـــن األويغـــور، فيمـــا تؤكـــد تقاريـــر غير 
رســـمية أن أعداد المســـلمين تناهز 100 
مليون. وفـــي مارس الماضـــي، أصدرت 
تقريرهـــا  األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
الســـنوي لحقـــوق اإلنســـان لعـــام 2019، 
أشـــارت فيـــه إلـــى أن احتجـــاز الصيـــن 
للمسلمين بمراكز اعتقال، لمحو هويتهم 

الدينية والعرقية.

البابا يصف األويغور بالـ “مضطهدين”
برلين - األناضول

الدفـــاع  وزيـــرة  دافعـــت 
أنغريـــت  األلمانيـــة 

كارينبـــاور  كرامـــب 
عـــن موقـــف جنود 
الذيـــن  بالدهـــا، 

بتفتيـــش  قامـــوا 
غيـــر قانوني لســـفينة 

ضمـــن  تركيـــة  تجاريـــة 
بالبحـــر  “إيرينـــي”  عمليـــة 

المتوسط.
أثنـــاء  كلمـــة  فـــي  الوزيـــرة  وقالـــت 
منتـــدى حـــول السياســـة الخارجيـــة 
بالعاصمـــة برليـــن، أمـــس، أن الجنود 
صحيـــح  بشـــكل  تصرفـــوا  األلمـــان 

تماًما.
طلـــب  مـــا  نفـــذوا  “أنهـــم  وأضافـــت 
منهـــم في إطار مهمـــة إيريني، وهذا 
النقـــاش مـــع الجانـــب التركـــي يظهر 
لهـــذه  الرئيســـة  المشـــاكل  إحـــدى 

العملية األوروبية، ومع ذلك، 
مـــن المهم بالنســـبة لي أن 
يوجـــد  ال  أنـــه  أوضـــح 
سبب للتهم الموجهة 
للجنود”.وأشـــارت 
إلـــى  كارينبـــاور 
أهميـــة وجـــود تركيا 
داخل حلف شمال األطلسي 
تـــزال تركيـــا  “ناتـــو”، مضيفـــة “ال 

شريك مهم بالنسبة لنا في الناتو”.
واألحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في 
إطار عملية “إيريني”، سفينة تجارية 
تركيـــة، كانـــت متوجهـــة إلـــى ميناء 

مصراتة شرقي ليبيا.
وكان االتحاد األوروبي قد أعلن في 
31 مـــارس الماضـــي، إطـــالق عملية 
“إيرينـــي”، لفـــرض حظر علـــى توريد 
األســـلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في 

البحر المتوسط.

ألمانيا تبرر تفتيش سفينة تركية

حكومة السودان تنفي 
زيارة وفد إسرائيلي

وجود  أمــس  السودانية  الحكومة  نفت 
إلى  إسرائيلي  زيارة وفد  معلومات عن 
الخرطوم كما كان أعلن مسؤول في تل 

أبيب االثنين.
فيصل  الحكومة  باسم  المتحدث  وقــال 
محمد صالح إنه “ال علم لمجلس الوزراء 
لنا  الــوفــد اإلســرائــيــلــي وال علم  بــزيــارة 

بزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل”.
وكان مسؤول إسرائيلي قال “إن الدولة 
في  السودان  إلى  وفدا  أرسلت  العبرية 

أول زيارة من نوعها”.

األربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الثاني 1442 - العدد 4425

الخرطوم - أف ب



opinions@albiladpress.com15
األربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الثاني 1442 - العدد 4425

يقـــول جـــال الديـــن الرومـــي )موالنا( “أســـتمُع إلى صـــوت الناي كيـــف يبُث آالم 
الحنين وهو يقول: منذ قطعت من الغاب وأنا أحُن إلى أصلي”.

الحيـــاة يا رفيق الحياة، صيف وربيع وخريف وشـــتاء... دورة نحياها ونمضي، 
نتركهـــا ونحـــن الفـــروع وهي غابة األشـــجار، كم َنِحـــنُّ إلى العـــودة للجذور؟ كم 
َنِحـــنُّ لألحبـــاء الذين يغادرون، نحزن ونتألم بألم الفـــراق... لكن نحتمي بدوران 
الحيـــاة واســـتمرارها على أمل أن تكفينا الذكريـــات الخالدة لتمتص من أعماقنا 
األلـــم واإلبقـــاء على الحب مزروًعا في جذوة عروقنا، لنســـتمر بالعيش مزودين 
بزاد الراحلين، هذه هي الحياة، نعيش دورة فصولها ونحتمي بحب من عشناها 

معهم متخذين من نهجهم ونبراسهم وابتساماتهم زادا لتمضي بنا الحياة.
إن أفضل وفاء لمن ُنحب هو السير بطريقهم الذي فرشوه لنا وسرنا معهم عليه، 
والوفاء لمن نحب، البقاء على عهدنا له وأن نستمر بالحياة كما كان هو يريدنا... 
وأنت يا خليفة يا حبنا الكبير وفاؤنا لك هو استمرارنا بالطريق الذي فرشته لنا 
بالسام والحب والخير، وفاؤنا لك أن نمضي الحياة نحب ونعمل ونبني ونزرع 
ونزهـــر الحيـــاة بالتفـــاؤل والرخـــاء الـــذي تركته لنـــا، وفاؤنا لـــك أن نمضي على 
طريقـــك الواضح كالشـــمس ال يخفيها غربـــال، كنت صريًحا وواضًحا ومباشـــًرا 
وأنت تتجه لهدفك الســـامي في بناء هذا البلد ورخائه وازدهاره، نهجك الحب 

لشعبك والسعادة ألبنائك وهذا ما تركته لنا ونحن إذ أردنا السعادة فقد فرشت 
أنت سجادتها لنا ولن نضّل الطريق بعدك ألنك محفوٌر في وجداننا وميراثك هو 
الحب والعمل والبناء والتعمير، ولن نضّل الطريق مادمنا نتلطع للشجرة األصل 
التي منها أنســـلت الفروع وإليها نعود مزودين باإللهام الذي يوقد شـــمعة الدرب 
الـــذي سنســـير عليه مهمـــا واجهنا التحديات ومهمـــا صدمتنا الحيـــاة بمفارقاتها 

فلدينا خريطة طريق تركتها لنا أيها األب واإلنسان والرمز خليفة حبنا الكبير.
أورثـــت لنـــا يـــا خليفـــة حديقـــة زاهـــرة بالحـــب والعطـــاء والتســـامح والســـام 
واالستقرار، نأمل أن نحافظ عليها مثلما أورثتها لنا واستلمناها منك عامرة كما 
الحياة التي رسمتها منذ سنين وأثمرت هذا السام الدائم... فأقل ما نوفيك هو 
الحفاظ عليها واالســـتمرار بصيانتها والســـير بخطوات واثقة كما هي خطواتك 
الثابتة، الحياة مســـتمرة ونحن أبناؤك وأنت مســـتمر بعروقنا وفي أعماقنا ليوم 
نلقاك وهذه الحياة ودورتها، صيف وخريف وربيع وشـــتاء... حب وسام وأمن 
واســـتقرار... أجيـــال ســـتأتي وكل جيل ســـيحمل شـــعلة األمن واألمـــان والحب 

واالزدهار مادمت قد تركت لنا يا خليفة الحب خريطة طريق.

تنويرة: ال يموت الحبيب مادام الحب باقيا. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

سيدوم الحنين إليك...

إن ما يجب التأكيد عليه في هذا المجال هو أّن “سعودية اليوم” غدت غير 
“سعودية األمس” وأّن هناك أجياال باتت تحتل حتى مواقع المسؤولية العليا 
كولّي العهد األمير محمد بن ســـلمان، وككّل هؤالء الشباب الصاعدين الذين 
بتنـــا نراهـــم في الهيئات والمؤسســـات الدوليـــة وعلى شاشـــات الفضائيات، 
وحقيقـــة إنه يمكن اعتبار أّن هذا من إنجاز ســـنوات عهد العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان أطـــال هللا في عمره الـــذي حتى عندمـــا كان أميـــرا للعاصمة 
الرياض كان يبذل جهودا مرهقة بالفعل ليقطع مسافات، ألن تكون األجيال 
الســـعودية بمســـتوى أجيـــال الـــدول المتقدمـــة، فكانت هنـــاك خصوصا بعد 
الثالـــث والعشـــرين من يناير عام 2015 كل هـــذه النهضة التعليمية وابتعاث 
األلوف من الشـــباب الســـعوديين لالتحاق بأرقى وأهـــم الجامعات ومعاهد 
التعليـــم فـــي الـــدول الغربية، الواليـــات المتحـــدة أوال ثم العديـــد من الدول 

األوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها.
وعليه وباإلضافة إلى هذا كله فإّن ما مّر من أعوام هذا العهد الميمون شهد 
متغيـــرات اجتماعية أساســـية إْن لجهة التحـــوالت الديمقراطية التي باتت 
تســـير في خطـــوط تصاعدية وفي المجاالت كلهـــا، وإْن لجهة حقوق المرأة 

حيـــث بتنـــا نـــرى المرأة الســـعودية فـــي كل المواقع وفـــي كل المجاالت في 
الهيئـــات الخارجية والداخلية وفي الســـفارات الســـعودية وفي واجهة أهم 
الجامعـــات، وحقيقة إّن ما يجب أْن يقال إّن المرأة الســـعودية في ســـنوات 
هـــذا العهـــد الميمون الذي يســـير في خـــٍط تصاعدٍي أثبتت قـــدرة هائلة في 
كل المجـــاالت وأنها في بعض المواقع التي احتلتها تجاوزت الرجل، وهكذا 
فإّن هذه المملكة العربية قطعت المسافات بسرعة أعتى الرياح ولهذا فإننا 
نطالـــب بأْن تكون إحدى الـــدول دائمة العضوية في مجلـــس األمن الدولي، 

وحقيقة تستحق أكثر من ذلك بكثير.

وأيضًا فإّن الممكلة العربية السعودية التي قطعت المسافات خالل الخمسة  «
أعوام بسرعة الريح باتت دولة دفاعية عسكرية “مهابة” الجانب، ولم تعد بحاجة 
في هذا المجال إلى أّي دعٍم خارجي وباتت تواجه األطماع اإليرانية في المنطقة 

العربية إْن في اليمن وإْن في العراق وإْن في سوريا ولبنان أيضا بكل قوة 
واعتداد، وإاّل لكانت دولة الولي الفقيه قد حققت أطماعها بفرد عباءتها على 

المزيد من الدول العربية. “إيالف”.

صالح القالب

السعودية... 5 سنوات من العطاء )2(

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

للتواصل: 17111483

“قمة العشرين” السعودية تقود العالم بنجاح في مرحلة حرجة
ال يقتصـــر دور الشـــقيقة الكبرى المملكـــة العربية الســـعودية على العمل 
على عزة األمة العربية ومجدها فحسب، إنما العمل على السام واألمن 
الدوليين ودعم التنمية المســـتدامة في مختلف المجتمعات والثقافات، 
ويأتـــي النجاح الباهر لقمة العشـــرين التي اســـتضافتها المملكة برئاســـة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
هللا ورعـــاه يومـــي 21 و22 نوفمبـــر دليـــا علـــى قـــدرة الســـعودية على 
قيـــادة العالـــم فـــي مراحل حرجة مثـــل التي نعيشـــها اليوم مـــع جائحة 
كورونـــا وتأثيرهـــا االقتصـــادي الكبيـــر علـــى جميـــع الـــدول، إذ ليس من 
الســـهل التعامل مع هذه الكارثة المروعة التي ألمت بالبشـــرية وتسببت 
فـــي مشـــاكل عـــدة، لكـــن مـــع الســـعودية ال توجد هنـــاك صـــورة معتمة، 
حيـــث تعهد قادة مجموعة العشـــرين “ببذل كل الجهـــود لضمان وصول 
لقاحـــات فيـــروس كورونـــا إلى الجميـــع بطريقة عادلة وبكلفة ميســـورة 
وتلبيـــة االحتياجات التمويلية المتبقية بشـــأن اللقاحات، وكذلك تعليق 
مدفوعـــات خدمة الدين العام حتى يونيو 2021 والتي سيســـتفيد منها 

أكثر من مليار إنسان في الدول المدنية”.

لقـــد أعطـــت الســـعودية بقيادتهـــا لهـــذه المجموعـــة التـــي تضـــم أقـــوى 
المطلوبـــة  والدراســـات  للمعضلـــة  دقيقـــة  جراحـــة  العالـــم  اقتصـــادات 
والتقاريـــر الازمـــة والنتائـــج اآلنيـــة والمســـتقبلية، بل ويمكننـــي القول 
كمتابـــع إنهـــا أعطت القوائم والمواصفات الخاصة والرســـوم األساســـية 
النهائيـــة للتغلـــب علـــى جائحـــة كورونـــا وتعافـــي العالم وعـــودة الحياة 
الطبيعية في ربوعه، فالسعودية بقامتها وثقلها قادرة دوما على التغلب 
على المشـــكات الكبيرة وتقديم الحلول لها، ويكفيها فخرا أنها ترأست 
المجموعـــة في دورة تحمل درجة هائلة من التحديات المتعلقة بأرواح 
البشر وتكاليف باهظة خارجة عن الرؤى التقليدية جملة وتفصيا، وكما 
جاء في بيان نشرته الصحف العالمية “تحمل قمة هذا العام أهمية أكبر، 
حيـــث يتطلـــع العالم إلى جهود مجموعة العشـــرين فـــي حماية األرواح، 

والمساعدة في التعافي ما بعد الجائحة”.

كل مشكلة مهما كانت كبيرة البد أن ترسو على شاطئ الحل الصحيح  «
المتمثل في المملكة العربية السعودية أعزها الله ونصرها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مناورة الملكة
مسلســـل أنيـــق إلى أبعد الحـــدود، أخطئ أحيانًا عنـــد حديثي عنه ألدعوه 
بــــ “الفيلـــم”؛ ألنه لـــم يطل الحديـــث، فقد بدأ بخفـــة متناهية حتـــى انتهى 
بســـرعة وساســـة، كمـــا لـــو كان فيلمـــًا فـــي مدته وشـــكله، ناهيـــك عن أنه 
يكســـب التعاطف مع الشـــخصية الرئيســـية منـــذ البداية، كما لـــم تفلت أي 
من ممثات شـــخصية “إليزابيث” في مراحلهـــا العمرية المختلفة عنصري 

الجذب واإلثارة، وهي قدرة كبيرة قلما يتحلى بها الفنانون.
وعادة ما يتجنب كتاب السيناريو التكرار في نصوصهم؛ لما قد يخلقه من 
رتابة وملل للمشاهدين، أما هذا المسلسل فقد أثبت العكس! ولشدة جمال 
العمل شكاً ومضمونًا، فإن المشاهد قد يغض الطرف عن بعض السلبيات 
المحـــدودة، فمـــن ناحية المعالجـــة الدرامية مثاً، بدا واضحـــًا جدًا وألول 
وهلـــة بـــأن إدمان والدتها بالتبني على الكحول ســـيؤدي إلى هاكها، بينما 
أســـهمت إيجابيات عديدة في تقديم مسلســـل ناجح، ومنها قوة التصوير 
بتسكين الكاميرا في أماكن غير اعتيادية لتلتقط التقاطات جميلة، عززت 
جودة األداء، وبلورت المشاعر إلى الحد الذي أنطق الشاشة باألحاسيس.
وبالنســـبة لتقديـــم أعمال تتضمن مراحل زمنية متعـــددة، وهو الدارج في 
هـــذه الفتـــرة، كان لي نص تلفزيوني مشـــابه، نوقشـــت فيه مـــن قبل جهة 
إنتاجيـــة، ذهـــب رأي أحدهـــم إلى عدم جـــدوى هذه النصـــوص، واكتفيت 
حينهـــا بالـــرد بذكـــر أمثلة ألهـــم األعمال الناجحة المشـــابهة، أمـــا رأي آخر، 
فـــكان عـــن صعوبـــة إيجـــاد ممثليـــن يضمنـــون التشـــابه شـــكا ومضمونـــًا 
للشـــخصية الواحدة، ولألســـف الشـــديد، فإن غالبية جهات اإلنتاج تفضل 
األسهل تنفيذًا، وهو أحد مسببات التراجع الواضح في الدراما الخليجية، 
وأضيف إلى ذلك االفتقار إلى مواهب تشبه مثاً “آنيا تايلور” في مسلسل 

“مناورة الملكة”، أو “ألفارو مورتي” في مسلسل “ال كاسا دي بابيل”.

إن أكثر ما يميز األعمال األجنبية المنتجة في هوليوود أو في منصة  «
“نتفليكس”، هو كم المواهب الراسية على شواطئ اإلبداع، التي تبحر 
بجسارة في مواجهة عباب العدد الهائل من األعمال المنتجة عالميًا، 

محققة التفرد بإنتاجات سخية، مبتكرة ومبدعة، ومناورات جديدة، مختلفة 
وقيمة، واألهم أنها ليست استنساخًا ألعمال تعلي السآمة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

ترابط... تعزيز سياسة الباب المفتوح
أطلق معهد البحرين للتنمية السياســـية النســـخة الثالثة مـــن برنامجه التفاعلي 
“ترابـــط” بعـــد النجـــاح منقطـــع النظيـــر للنســـخة األولـــى والثانيـــة، حيـــث حصد 
البرنامـــج صـــدى ممتازا، باإلضافة الستحســـان شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، 
بعـــد أن اســـتطاع أن يوجـــد منصـــة تفاعليـــة مباشـــرة جمعـــت بين المســـؤولين 
والمواطنين والتي قام من خالها المسؤول بتعريف أهم المبادرات والخطوات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة لتطوير وتحســـين أداء الجهاز التنفيـــذي، كما قام من 
خالها المســـؤولون بشرح وإيضاح العديد من األمور المتعلقة والمناطة بعملهم 
واختصاصاتهـــم للجمهور، كما أتاح البرنامج للمواطنين أيضًا طرح تســـاؤالتهم  
واستفســـاراتهم بشـــكل مباشـــر، والتـــي أجـــاب عليها المســـؤولون بكل شـــفافية 
ووضـــوح، كما عبروا أيضًا عن آرائهم وبادروا بطرح مقترحاتهم التي اســـتقبلها 

المسؤولون بصدر رحب.
برنامـــج ترابـــط يعكـــس بشـــكل مباشـــر سياســـة البـــاب المفتـــوح التـــي دائما ما 
حرصت القيادة الرشيدة على تبنيها من خال التواصل والتفاعل بين المسؤول 
والمواطن، ذلك ما يؤدي بالتأكيد لتعزيز الدور اإليجابي الذي تقوم به الحكومة 
في ســـبيل اســـتدامة عجلـــة التنمية علـــى جميع األصعـــدة وديمومتها خصوصًا 
فـــي ظل الظروف االســـتثنائية التـــي مازالت مملكة البحرين تمر بها إثر تفشـــي 

فيروس كورونا.
النســـخة الثالثة مـــن برنامج ترابط تعـــد بالتأكيد فرصة كبيـــرة للجميع للتعرف 
عـــن قـــرب علـــى ما قامـــت به الكثيـــر من الجهـــات لمواجهـــة تداعيـــات فيروس 
كورونـــا وكيف اســـتطاع الجهاز التنفيذي في مملكـــة البحرين التغلب على هذه 
التداعيـــات واآلثـــار الســـلبية بأقـــل األضرار بعـــد أن حرصت القيـــادة في مملكة 
البحريـــن على أن ال يتضرر المواطن والمقيم فـــي مملكة البحرين قدر اإلمكان، 
ذلـــك بأن أصـــدرت توجيهاتها ألجهزة ومؤسســـات الدولة ببـــذل أقصى الجهود 

واتخاذ أفضل القرارات التي يكون فيها دائما المواطن على سلم األولويات.

الدفع بعجلة التنمية واإلصالح مسؤولية مشتركة ما بين جميع فئات  «
وشرائح المجتمع، معهد البحرين للتنمية السياسية يهدي لنا اليوم 

وللمرة الثالثة الفرصة من خالل المشاركة في البرنامج ألن نكون شركاء 
فاعلين في هذه العملية من خالل االطالع والتفاعل والحوار وإبداء الرأي، 

فلنغتنم الفرصة لنكون شركاء في بناء الوطن.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



قال نائب رئيس االتحاد البحريني للكرة 
المسابقات  تطوير  لجنة  رئيس  الطائرة، 
تـــدارســـت  الـــلـــجـــنـــة  إن  ــلـــفـــان  جـــهـــاد خـ
لتطوير  والمقترحات  األفكار  من  العديد 
بهدف  األول؛  اجتماعها  فــي  المسابقات 
مجلس  إلــى  لرفعه  أفضلها  إلــى  الوصول 

إدارة االتحاد.
وكان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الشيخ 
علي بن محمد آل خليفة قرر استحداث 
مجموعة  لرفع  المسابقات  لتطوير  لجنة 
مــن الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات لــارتــقــاء 

بالمسابقات.
ــورت”  ــبـ ـــ “الــــبــــاد سـ ــ وأضـــــــاف خـــلـــفـــان ل
رســم  بــهــدف  كــــان  األول  االجـــتـــمـــاع  أن 
ولم  عملها  وآلية  للجنة  العامة  الخطوط 
تــكــن بــهــدف جــمــع الــمــقــتــرحــات واألفــكــار 

تقرر خال  وتطبيقها، حيث  البداية  منذ 
االجتماع األول أن يرفع كل عضو أفكاره 
يناير  شهر  لغاية  للتطوير  ومقترحاته 
والبحث  فيها  والبت  لمناقشتها  المقبل؛ 
مسيرة  يخدم  وبما  تطبيقها  إمــكــان  فــي 
واإلمكانات  الــمــوارد  مع  ويتوافق  اللعبة 
من  للكثير  “تــطــرقــنــا  ــاف  وأضــ الــمــتــاحــة. 
المقترحات بصورة عامة مثل زيادة عدد 
المحترفين أو اإلبقاء على النظام الحالي 
واالنــتــقــاالت وعـــدد العــبــي األنـــديـــة في 
والكثير  والحوافز  والرعاية  الكشوفات 
كــانــت جلسة  لكنها  ــرى،  األمـــور األخــ مــن 

التفاصيل  ــى  إلـ فــيــهــا  نــتــطــرق  لـــم  عــامــة 
الــمــعــمــقــة وارتـــأيـــنـــا أن يــقــدم كـــل عضو 
والـــدراســـة  للبحث  مــكــتــوبــة  مــقــتــرحــاتــه 
في  لتعرض  مستقبا  التطبيق  وإمــكــان 

جدول أعمال االجتماع القادم..”.
جميع  ســتــرفــع  اللجنة  أن  خــلــفــان  ــر  وذكـ
اإلدارة  لمجلس  والمقترحات  التوصيات 

االتحاد  أن  كما  ومناقشتها،  فيها  للنظر 
كذلك،  األندية  على  يعرضها  أن  له  بد  ال 
األفكار  تلك  تطبيق  أن  إلــى  النظر  الفتا 
التطويرية ربما يكون في الموسم المقبل 
القادم وربما هناك  2021 – 2022 أو بعد 
من  ابتداء  تطبيقها  يمكن  بسيطة  أفكار 

الموسم الحالي 2020 –2021.

لجنة تطوير المسابقات ناقشت زيادة المحترفين والحوافز

من اجتماع لجنة تطوير المسابقات

هل تشهد مسابقات الطائرة أفكارا تطويرية جديدة؟

Sports@albiladpress.com 16

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  العب  بخدمات  المالكية  نادي  ظفر 
الرفاع الشرقي علي العنزي؛ ليمثل صفوف فريقه الكروي األول في 

الموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.
الملكاويون الاعب الشاب في الموسم الجديد؛ وضــــــــــــم 

ليكون إضافة فنية لخط الوسط في تشكيلة 
المدرب الوطني موسى مبارك.

أبناء  الشباب  الاعبين  مــن  العنزي  ويعتبر 
مثلوا  أن  سبق  الذين  الشرقي،  الرفاع  نــادي 
الفئات  مستوى  على  الوطنية  منتخباتنا 
الــعــمــريــة، كــمــا ســبــق لــه أن مــثــل نــاديــي 
مــديــنــة عــيــســى وســتــرة فــي الــمــوســم 

الماضي.
العنزي  مع  الملكاوي  التعاقد  ويأتي 
ضمن إطار خطوات تدعيم الفريق في 

والــذي  الجديد،  الرياضي  الموسم 
دوري  أندية  إلــى مصاف  فيه  عــاد 
الممتاز  حــمــد  بــن  نــاصــر 
ــد تـــتـــويـــجـــه  ــ ــعـ ــ بـ
الـــــــــمـــــــــوســـــــــم 
بلقب  الماضي 
دوري الدرجة 

الثانية.

المالكية يستعير الشرقاوي علي العنزي

تغطية - اللجنة اإلعالمية

نقل وفد االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة، تحيات وتقدير ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ورئيــس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة 
ورئيس هيئة رعاية شــؤون الخيل الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة، إلى رئيس وأعضاء االتحاد الدولي للفروســية، مشيدًا الوفد 

بجهود االتحاد الدولي في مواصلة االرتقاء برياضات الفروسية.

 جاء ذلك لدى مشاركة وفد االتحاد 
القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
ــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  فـ
عقد  الذي  للفروسية  الدولي  لاتحاد 
عــن طــريــق االتـــصـــال الــمــرئــي للمرة 
الملكي  االتــحــاد  مثل  حيث  ــــى،  األول
كــا مـــن: غــالــب الــعــلــوي أمــيــن الــســر، 
وأمــيــن الــســر الــمــســاعــد خــالــد أحمد 
حسن، ورئيس لجنة العاقات العامة 
ومدير  الــصــالــحــي،  توفيق  واإلعــــام 

االتحاد حيدر الزعبي.
للجهود  تقديره  عــن  الــوفــد  وأعـــرب   
الدولي  االتــحــاد  يبذلها  التي  الــبــارزة 
بكل  االرتقاء  مواصلة  في  للفروسية 
مظلته،  تــحــت  الــمــنــضــويــة  ــاب  ــعـ األلـ
متمنين لاتحاد واالتحادات األعضاء 

كل التوفيق والنجاح.
في  الــعــمــومــيــة  الجمعية  وصــدقــت   
محكمة  من  الصادر  بالقرار  االجتماع 
“كــاس”  الــدولــيــة  الــريــاضــي  التحكيم 

السويسرية  ــــوزان  ل مــن  تتخذ  الــتــي 
االمــارات  اتحاد  دعــوى  لها، في  مقرًا 
ــافـــه مــــن قــبــل  ــقـ ــد إيـ لــلــفــروســيــة ضــ
للفروسية، إذ سيرفع  الدولي  االتحاد 
االماراتي  االتحاد  عن  رسميًا  الحظر 
 ،2021 يناير  مــن  األول  مــن  اعــتــبــارًا 
ــودة االتـــحـــاد  ــعــ ــ ويـــقـــضـــي الــــقــــرار ب
ــاراتــــي لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــوالت  االمــ
النسخة  من  اعتبارًا  المختلفة  العالم 
ــتــي ســتــقــام فــي إيــطــالــيــا،  الــمــقــبــلــة ال

هولندا،  في  للناشئين  العالم  وبطولة 
إذ صادقت الجمعية العمومية بالقرار 

بالتصويت وبنسبة عالية.
 واطلع وفد االتحاد الملكي للفروسية 
االتــحــاد حرص  أن  الــقــدرة  وسباقات 

المختلفة  الــفــعــالــيــات  تــنــظــيــم  عــلــى 
الخاصة بالفروسية في ظل األوضاع 
العالم  دول  بــهــا  تــمــر  الــتــي  الصحية 
أكد  إذ  كــورونــا،  فيروس  جائحة  من 
حــرص  االتــحــاد  أن  الملكي  االتــحــاد 

الــبــطــوالت  مــن  الــعــديــد  عــلــى تنظيم 
في الفترة السابقة خصوصًا سباقات 
مميز  احترازي  تطبيق  وسط  القدرة 
واستطاع أن يخرج البطوالت بنجاح 

كبير.
 وأشاد وفد االتحاد الملكي للفروسية 
ــجــهــود رئــيــس  ــدرة ب ــقــ ــ ــبـــاقـــات ال وسـ
للفروسية  الــدولــي  وأعــضــاء االتــحــاد 
المتعلقة  األمـــور  كــل  على  بــاالطــاع 
االتــحــادات،  تنظمها  التي  بالبطوالت 
في  الملكي  االتحاد  بجهود  أشاد  كما 
مــواصــلــة االرتـــقـــاء بــكــل الــريــاضــات 
لكل  متمنين  بــالــفــروســيــة،  الــخــاصــة 
ــنــجــاح في  االتـــحـــادات الــتــوفــيــق وال

الفترة المقبل.

جانب من المشاركة في االجتماع

الوفــد نقــل تحيــات وتقديــر ناصــر بــن حمد وعيســى بــن عبــداهلل ودعيــج بن ســلمان

االتحاد الملكي يشارك في عمومية “الدولي للفروسية”

ــدم ــق ــك لــكــرة ال ــل ــم ــأس جــالــة ال ــ ــوم انـــطـــاق ك ــيـ الـ

تواجد 4 العبين بحرينيين الماضي شهد  الموسم 

3 مباريات في انطالق الدور التمهيدي

حسين الصياد وحيًدا بدوري اليد السعودي

منافسات  ضمن  مباريات   3 )األربــعــاء(  اليوم  تقام 
لكرة  الملك  جالة  كــأس  لمسابقة  التمهيدي  الــدور 

القدم للموسم الرياضي 2020 - 2021.
وتنطلق جميع المباريات عند 6.30 مساًء، إذ يلعب 
مدينة  ملعب  عــلــى  الــتــضــامــن  مــع  عيسى  مــديــنــة 
قالي  الرفاع،  ملعب  على  االتفاق  مع  سترة  حمد، 
وتستكمل  األهلي.  النادي  استاد  على  االتحاد  مع 
إذ  المقبل،  اإلثنين  يــوم  التمهيدي  ــدور  ال مباريات 

يلعب الخالدية مع البحرين.
الــيــوم، يدخل مدينة عيسى  األولـــى  الــمــبــاراة  فــي 
ــمــدرب الــوطــنــي عيسى الــســعــدون أمــام  بــقــيــادة ال
ــــذي يــقــوده الـــمـــدرب الــوطــنــي صــاح  الــتــضــامــن ال
بقيادة  سترة  يدخل  الثانية  المباراة  وفــي  راشــد. 
بقيادة  االتفاق  أمام  منصور  علي  الوطني  المدرب 
المدرب الوطني مرتضى عبدالوهاب. وفي المباراة 
الــثــالــثــة، يــدخــل قــالــي بــقــيــادة الـــمـــدرب الوطني 

الوطني  المدرب  بقيادة  االتحاد  أمام  زويد  صديق 
سلمان إبراهيم. ومباريات اليوم ال أشواط إضافية 
إذ  بالتعادل،  األصلي  الوقت  انتهاء  حال  في  فيها 
الترجيح لحسم  اللجوء مباشرة إلى ركات  سيتم 

المتأهل.
وتعتبر مباريات الدور التمهيدي مؤهلة إلى دور الـ 
“أغلى  القدم  لكرة  الملك  جالة  كأس  لمسابقة   16
لهذا  انطاقتها  فــي  الــفــرق  تسعى  إذ  الـــكـــؤوس”، 
الفرق  مع  سيجعلهم  مهم  فــوز  كسب  عبر  الموسم 
 16 الـــ  دور  في  الموجودين ضمنيا  اآلخــريــن  ـــ13  ال
للموسم  الممتاز  حمد  بــن  نــاصــر  دوري  فــرق  وهــم 
الماضي 2019 - 2020، إضافة إلى الفرق أصحاب 
الثانية  الــدرجــة  فــي دوري   3 1 حتى  مــن  الــمــراكــز 

للموسم الماضي أيًضا.
الحاصلة  الفرق  التمهيدي  الــدور  مباريات  وتجمع 
الــدرجــة  9 فــي دوري  3 حــتــى  ــمــراكــز مــن  ال عــلــى 

الثانية للموسم الرياضي الماضي، إضافة إلى نادي 
بنظام  وتلعب  حديًثا،  اعتماده  تم  الــذي  الخالدية 

المباراة الواحدة.

ــمــحــتــرف  ــد مــنــتــخــبــنــا وال ــائـ ــبـــح قـ أصـ
بصفوف نادي الوحدة لكرة اليد حسين 
ــًدا بـــالـــدوري الــســعــودي  ــيـ الــصــيــاد وحـ
بعدما   ،2021/2020 الرياضي  للموسم 
شهد الموسم الماضي وجود 4 العبين 

بحرينيين بمختلف الفرق.

حقق  قــد   2020/2019 الموسم  وكــان 
نسبة عالية مقارنة بالموسم الجاري من 
السعودي  بــالــدوري  العبينا  عــدد  حيث 
بوجود كل من الصياد )الوحدة(، جاسم 
الساطنة )الخليج ثم الصفا(، علي عيد 

)مضر(، أحمد المقابي )الترجي(.
ويأتي ذلك بعدما انتهت فترة تسجيل 
ِقبل  مــن  الــمــحــددة  األجــانــب  الاعبين 
الموافق  األحــد  يوم  السعودي  االتحاد 
15 نــوفــمــبــر الـــجـــاري، والـــتـــي شــهــدت 
كشوفات  في  الصياد  حسين  تسجيل 
فــريــق الـــوحـــدة لــلــمــوســم الــثــانــي على 
رسمي  بشكل  الصياد  وشــارك  التوالي. 
مـــع فــريــقــه مـــن خـــال بــطــولــة األمــيــر 
الممتاز،  الــدوري  فيصل بن فهد ألندية 

حيث تغلب على كل من فريق الترجي، 
بالجولة  ــروضــة  وال المحيط،  الــزلــفــي، 

الرابعة.
اليد  كرة  للعبة  سفيًرا  الصياد  سيكون 
الــبــحــريــنــيــة بــالــســعــوديــة فـــي الــوقــت 
الحالي، لحين يتم فتح باب االنتقاالت 
الثانية وما يستجد من أمور االنتقاالت 
أمـــام الصياد  والــتــعــاقــدات. وســتــكــون 
محلية  استحقاقات  الــوحــدة  وفريقه 
كبطولة  عليها  للحفاظ  يسعى  عديدة 
لقبّي  والمنافسة على تحقيق  الــدوري، 
الكأس وكأس النخبة، باإلضافة للبطولة 
وهي  ــه،  ل بالنسبة  والمهمة  المنتظرة 
ستقام  التي  اآلسيوية  األندية  بطولة 

بضيافة المملكة العربية السعودية.
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أحمد مهدي

علي مجيد

حسن علي
خلفان: سنتدارس جميع 

المقترحات ونرفعها 
لمجلس اإلدارة

حسين الصياد

أحمد مهدي

علي العنزي



بـــات العـــب منتخبنـــا الوطنـــي ونـــادي الشـــباب األول 
لكـــرة اليد عبدهللا الزيمور خارج الحســـابات الفنية؛ إثر 
اإلصابـــة التـــي ألّمت به مؤخـــًرا، حيث تعـــّرض الزيمور 
إلصابـــة علـــى مســـتوى الكتـــف من خـــال تواجـــده في 
صفـــوف منتخبنـــا الوطنـــي الذي أقـــام معســـكًرا قصيًرا 
بجمهـــور مصـــر، وذلـــك تحضيـــًرا لنهائيـــات كأس العالم 

والمقرر إقامتها في أرض الفراعنة 2021. 
وغاب الزيمور عن لقاء فريقه الشـــباب مساء الخميس، 
والتـــي واجـــه فيها نظيـــره االتحـــاد للجولـــة الثانية من 
الدور السداسي لدوري أندية الدرجة األولى، حيث قال 
الزيمـــور في تصريح مقتضب لـ “الباد ســـبورت” إنه لن 
يتمكن تمثيل الماروني خال مرحلة السداسي بأكملها، 
وإن اإلصابـــة التي تعرض لها تحتاج ما يقارب 60 يوًما 
للراحة، ومن المؤمل أن يخضع لجلســـات عاج بالفترة 

المقبلة.

وبذلـــك، مـــن المؤكـــد أن الزيمور ســـيكون خـــارج نطاق 
الخدمـــة لمنتخبنـــا الوطنـــي الذي ســـيكون علـــى موعد 
لخـــوض المرحلـــة األخيرة مـــن التدريبات لاســـتحقاق 
الـــدورة  علـــى  الســـتار  يســـدل  بعدمـــا  وذلـــك  العالمـــي 

السداسية مطلع الشهر المقبل.

تعــرض إلصابــة في “الكتــف” ويحتــاج 60 يوًمــا للراحة
الزيمور خارج حسابات الماروني واألحمر

ضاحية السيف، البحرين

اســـتطاع الُمقاتـــل الجزائري محمد ســـعيد المعلـــم أن ُيحقق 
انتصـــاره الثانـــي على التوالـــي في بطولـــة BRAVE CF بعد 
تغلبه الســـاحق على زفونيمير كرالج فـــي الجولة األولى من 
بطولـــة BRAVE CF 45. وبعد تحقيقـــه النتصارين ُمدويين 
يشـــعر الُمقاتل الجزائري، إنه يســـتحق فرصة الُمنافسة على 
لقب العالم الشـــاغر، حيث تســـتمر المنظمة األســـرع نمًوا في 

العالم في تعزيز قسمها البالغ 205 أرطال )93 كجم(. 
ـــا  تاريخيًّ فـــوًزا   ”L’Ambiance”بــــ الُملقـــب  الُمقاتـــل  وحقـــق 
آخـــر فـــي بطولـــة BRAVE CF، بعـــد فوزه على تود ســـتاوت 
 The Black“ بقـــرار اللجنة الُمحكمة. وعاد الُمقاتـــل الُملقب بـ
Hulk” منـــذ ذلـــك الحين ونادى محمـــد لمباراة ثانيـــة، مدعًيا 
إنـــه كان ُمصاًبـــا خـــال لقائهـــم، وتحـــدث ســـعيد المعلم مرة 
أخـــرى عـــن مواجهته بســـتوت، وقـــد كان لديـــه رأي ُمختلف 
حـــول هـــذا النـــزال. وقال في هذا الســـياق: “لقـــد هزمت تود 
بإصبع مكســـور، لو لم أكن أحمل هذه اإلصابة، كنت سأهزمه 
بالضربـــة القاضيـــة. أعتقـــد إن بطولـــة BRAVE CF يمكن أن 

ُتنظـــم لقـــاء على اللقب بين تـــود والُمقاتل الســـويدي )أنتون 
مـــن  الفائـــز  ُأنافـــس  أن  باســـتطاعتي  توركالـــج(. وســـيكون 
بينهما. أرفع ُمناشـــدتي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
)مؤســـس بطولـــة BRAVE CF( بأن يكون نزالـــي التالي على 
اللقب. أعتقد إنني أســـتحق اللقب. أنا ُمستعد ألن ُأنافس أي 

شخص”. 
علـــى الرغم من أن ســـعيد المعلم أنهـــى زفونيمير في الجولة 
األولى، إال أن القتال لم يســـر بالساســـة التي يريدها، حيث 
كان كرالـــج اُلمقاتل األفضل على الحلبة في الدقائق األولى. 

ومحمد ُمدرك تمًاًما ببدايته السيئة.

بعد تحقيقه انتصاًرا ساحًقا
BRAVE CF المعلم يطمح للمنافسة على لقب
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علي إبراهيم جاهز للمشاركة
أكد حاجة داركليب محترًفا للمنافسة

ونـــادي  الوطنـــي  منتخبنـــا  نجـــم  قـــال 
داركليـــب علـــي إبراهيـــم إنـــه تعافـــى من 
اإلصابة التي تعرض لها في الفخذ بنســـبة 
90 %، وأصبـــح جاهزا للمشـــاركة واللعب 
مـــع فريقه فـــي الجولة الرابعـــة من دوري 
عيســـى بن راشـــد ألنديـــة الدرجـــة األولى 

للكرة الطائرة.
وغـــاب إبراهيم عن المشـــاركة مع “العنيد” 
فـــي الجولة األخيـــرة أمام األهلـــي، والتي 
خســـر فيهـــا اللقاء 3/0 رغـــم تواجده على 

دكة البدالء.
وأضـــاف إبراهيـــم لــــ “الباد ســـبورت” بأنه 
يشـــعر بتحســـن كبير ولم يتبـــق إال 10 % 
مـــن اإلصابـــة التـــي هـــي عبارة عـــن تمزق 
فـــي عضلة الفخذ، وهو مســـتمر في تلقي 
العاج الطبيعي على أمل أن يكون جاهزا 

أمام بني جمرة يوم الجمعة المقبل.
وذكـــر بأنـــه كان بمقـــدوره المشـــاركة أمام 
وعـــدم  الراحـــة  فضـــل  ولكنـــه  األهلـــي، 
المجازفة حتى ال تتفاقم اإلصابة ويخسر 
موســـمه بالكامـــل، متطلعـــا ألن يكون في 
أتـــم الجاهزيـــة خـــال المواجهـــة المقبلـــة 

ليدعم صفوف فريقه.
ولـــدى ســـؤاله عن أســـباب الخســـارة أمام 
األهلي بحســـب وجهة نظره، قال إبراهيم 

إن األهلـــي قدم مباراة كبيرة، وكان تركيز 
العبيـــه عاليـــا، وكان هـــو األفضـــل طـــوال 
جميـــع  مســـتوى  علـــى  وتفـــوق  المبـــاراة 
المهـــارات، كمـــا أن خبـــرة العبيـــه كانـــت 
حاضـــرة. أمـــا العبـــو داركليـــب، فإنهـــم لم 
يقصـــروا وقدمـــوا مـــا لديهم من مســـتوى 
وتحاملوا على إصاباتهم، ولكن مع وجود 

بعـــض األخطاء خســـر الفريـــق المواجهة، 
ولكنه قادر على المنافسة والتعويض.

وذكـــر إبراهيـــم أن داركليـــب بحاجـــة إلى 
محتـــرف أجنبـــي؛ لتعزيـــز صفوفه أســـوة 
ألن  متطلعـــا  المنافســـة،  األنديـــة  بباقـــي 
يتمكـــن الفريق من المنافســـة بقوة وعدم 

تلقي أي خسارة جديدة.

أقفل باب التسجيل في بطولة البحرين الثانية للجولف، وذلك بعد تسجيل 
96 العًبا أســـماءهم كمشـــاركين في هذه البطولة النوعية، التي يشرف على 
تنظيمهـــا االتحـــاد البحرينـــي للجولـــف. وتقـــام علـــى ماعب النـــادي الملكي 
للجولـــف فـــي الفتـــرة مـــن 27 ولغاية 28 الشـــهر الجـــاري، بمشـــاركة متميزة 
مـــن الاعبيـــن الهواة الذيـــن ينتمون إلى أندية الجولف فـــي المملكة، وبعض 
الاعبيـــن مـــن دول مجلس التعـــاون حيث كان التجـــاوب منقطع النظير من 
أجل المشـــاركة في هذه البطولة، خصوصا وأن المنافســـة ستكون قوية من 

أجل تحقيق لقب البطولة الثاني.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد مدير البطولـــة نائب رئيـــس االتحاد دعيـــج العيد أن 
إقامـــة هذه البطولـــة يأتي ضمن خطط االتحاد البحرينـــي للجولف من أجل 
تنظيـــم بطـــوالت على مســـتوى الهواة، وذلـــك بعد النجاحـــات المتميزة التي 
حققها االتحاد في تنظيم بطولة الملك حمد الدولية للجولف خال 15 سنة، 
ووضعت البحرين على خريطة تنظيم البطوالت والفعاليات المتميزة والتي 

يشارك فيها خليط من الاعبين الهواة والمحترفين.
ومـــن هنـــا، جـــاءت هـــذه البطولة إلعطـــاء الاعبين الهـــواة فرصـــة للتنافس 
بعضهم بعض وذلك إلبراز مواهبهم من خال منافســـتهم لاعبين من نفس 
التصنيف، إذ إن هذه البطولة تعد إحدى أهداف االتحاد وهي مجال خصب 
للناشئين والشباب والعبي المنتخبات الوطنية لرفع مستوياتهم الفنية؛ من 

أجل تمثيل المملكة في مختلف المحافل والمشاركات الخارجية. 

96 هاويا في بطولة البحرين للجولف
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أيـــام قليلـــة تفصـــل حلبـــة البحريـــن الدولية 
الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن 
FOR� 1  األوســـط” عن اســـتضافة ســـباق الــــ

MULA -جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
نهايـــة هـــذا  2020 والـــذي ســـيقام  الخليـــج 
األســـبوع من الجمعـــة حتى األحـــد الموافق 

من 27 وحتى 29 نوفمبر الجاري.
الســـباق الذي يعد النســـخة الـ 16 الستضافة 
مملكـــة البحرين لبطولة العالـــم للفورموال 1، 
والجولـــة الــــ 15 مـــن أصل 17 جولة لموســـم 
باألمـــس ســـائقو وفـــرق  بـــدأ  2020، حيـــث 
بالوصـــول   1 للفورمـــوال  العالميـــة  البطولـــة 
لمملكـــة البحريـــن إلـــى جانب عـــدد من فرق 
ومســـؤولي بطولة العالم للفورموال 1 وخال 
اليوميـــن القادميـــن ســـيتوافد جميـــع فـــرق 

وســـائقي البطولـــة العالميـــة للفورموال 1 إلى 
جانب سائقي وفرق السباقات المساندة. 

وكان في استقبال الوفود في مطار البحرين 
الدولي فريق الترحيب التابع لحلبة البحرين 
الدوليـــة، وأبـــرز الواصليـــن باألمـــس ســـائقو 
كارلـــوس ســـاينز والنـــدو  فريـــق ماكاريـــن 
نوريس، ســـائقا فريق ويليامز جورج راســـل 
ونيكـــوالس لتيفي، ســـائقا فريـــق ألفا روميو 
أنتونيو جيوفانزي، إلى جانب عدد من فرق 
وســـائقي البطوالت المســـاندة ومنهم بطولة 
الفورموال 2 وتحدي البورش سبرنت الشرق 

األوسط.
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  انطـــاق  وخـــال 
ستنطلق السباقات المساندة وأبرزها تحدي 
البـــورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط وبطولة 
الفورمـــوال 1، تحـــدي البـــورش ينطلـــق فـــي 

جولته األولى واالفتتاحية للموسم المقبل.
أصبحت بطولة تحدي بورش سبرنت الشرق 
ا.  األوسط تمثل قمة رياضة السيارات إقليميًّ
تـــم تصنيـــف هذه السلســـة التي تم إنشـــاؤها 
على يد الفريق الخبير ليكنر ريسنغ، على أنها 
الرياضة األكثر نجاًحا واحترافية في منطقة 

الشرق األوسط منذ إطاقها عام 2009.
تقـــوم بطولة تحدي بورش ســـبرنت الشـــرق 
المثاليـــة إلبـــراز  المنصـــة  األوســـط بتقديـــم 
مواهب السائقين الشـــباب المشاركين ضمن 
البطولـــة وصقـــل خبراتهـــم ومواهبهـــم على 

أرض أشهر حلبة للسباقات في المنطقة.
تعتمد بطولة تحدي بورش ســـبرنت الشـــرق 
األوســـط على الســـيارة األكثر شهرة ونجاًحا 
من بورش لتقدم لكل ســـائق فرًصا متساوية 
للتنافـــس، علـــى متـــن ســـيارات بورشـــه جي 

تي3 متماثلة. وسيشارك على خط االنطاق 
17 ســـائًقا من مختلف انحاء العالم وأبرزهم 
مـــن الفريـــق البحريني الشـــيخ جابر بن علي 
آل خليفة والشيخ علي بن محمد آل خليفة، 
مـــن ألمانيا جوليان هانســـس وأيـــدي والدير 
مـــن  ريتشـــارد واقنـــر،  وروبيـــرت ســـاما و 
الســـعودية فـــواز القصيبي وبنـــدر علي رضا، 
وبندر العيسائي، الفرنسي جي بي سيمينار، 
وكل من هولندا جيســـي فان كوجيك، ودان 
ومـــن  غرونفيلـــد،  ولـــوكاس  كوجيـــك  فـــان 
النمســـا كل من ليو ويليرت وفريدي فاست، 
حلبـــة  وأعلنـــت  دازوك.  فرانـــز  والبولنـــدي 
البحريـــن الدولّيـــة مؤخـــًرا أّن ســـباقي جائـــزة 
الخليـــج وجائـــزة  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
رولكس الصخير الكبرى للفورموال 1 سُتقامان 
ســـيكون  لكـــن  الجماهيـــر.  دون حضـــور  مـــن 

هناك مقاعد ســـوف تخّصص لعوائل العاملين 
فـــي الصفوف األماميـــة من الكـــوادر الصحية 
والجهـــات المســـاندة األخـــرى فـــي البحريـــن، 
وذلـــك عرفاًنا لمســـاهماتهم والتزامهـــم الكبير 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة للتصـــدي 

للجائحة في المملكة.
رولكـــس  جائـــزة  ســـباق  أن  بالذكـــر  وجديـــر 

الصخيـــر الكبرى للفورموال 1 تنطلق األســـبوع 
المقبـــل وذلك في الفترة من 4 إلى 6 ديســـمبر 

المقبل. 
وللمزيـــد مـــن المعلومات عن حلبـــة البحرين 
الرســـمي  الموقـــع  زيـــارة  يمكنكـــم  الدوليـــة 
علـــى  االتصـــال  أو   www.bahraingp.com

الخط الساخن +973�17�450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

بدء وصـول سـائقي الفــورمــوال 1
اســتعداًدا النطــاق جائــزة البحريــن الكبــرى للفورمــوال 1

من وصول السائقين

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

رحب ســـعادة الشـــيخ عبدهللا بن عيسى 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
الفورمـــوال  بفـــرق  للســـيارات  البحرينـــي 
واحـــد العالميـــة والمتســـابقين وضيـــوف 
المملكـــة الذيـــن سيشـــاركون فـــي جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمـــوال واحد وســـباق جائزة رولكس 
هـــذا  ســـتقام  والتـــي  الكبـــرى  الصخيـــر 
األســـبوع واألســـبوع القـــادم وألول مـــرة 
ســـباقي فورمـــوال واحـــد متتالييـــن على 
مضمـــار حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط.
الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة أكد 

أن هـــذا الموســـم هـــو موســـم اســـتثنائي 
الماضيـــة  المواســـم  بقيـــة  عـــن  ومغايـــر 
بســـبب جائحة فيـــروس كورونـــا كوفيد 
البحريـــن  مملكـــة  هـــي  هـــا  واليـــوم   ،19
تستقبل هذه البطولة العالمية مرة أخرى 
بعد تغيير موعدها، لقد استعدت المملكة 
جيدًا الستقبال الحدث الرياضي الضخم 
واحترازيـــة  وقائيـــة  اجـــراءات  وســـط 
مشـــددة جـــدًا، وقـــال “ نحـــن فـــي اتحاد 
الســـيارات وضعنا خطة بدء العمل عليها 
منذ فترة من اجتماعات تنسيقية لطاقم 
بالمملكـــة،  المعنيـــة  والجهـــات  االتحـــاد 
حيـــث تم تشـــكيل لجنة لمتابعـــة تطبيق 
االجـــراءات االحترازية والصحية بأعلى 

المعاييـــر، وقـــدم كل فريـــق مســـاهم في 
التنظيـــم خطـــة عملـــه وتم عرضهـــا على 
اللجنـــة حتى تم اعتمادها بشـــكل نهائي، 
فـــي المواســـم والســـباقات الماضية كان 
يصل عـــدد المنظمين فـــي المضمار وفي 
مختلـــف النقـــاط والمواقـــع إلـــى حوالـــي 
1100 فـــرد، اليـــوم أوصلنـــا هـــذا العـــدد 
إلـــى 816 فـــرد، قللنـــا األعـــداد لتخفيـــف 
التباعـــد  علـــى  وحرصنـــا  االحتـــكاك 
االجتماعـــي مـــن أجـــل صحـــة وســـامة 
الجميـــع، لدينـــا فريـــق خاص تـــم تأهيله 
المســـتمر  بالتعقيـــم  ليقـــوم  وتجهيـــزه 
المنظميـــن،  وأماكـــن  األدوات  لجميـــع 
الباصـــات التي تنقل المنظمين كان يصل 

عددهـــا إلـــى 24 باص اليـــوم رفعنا العدد 
ليصـــل إلى 56 باصًا حيـــث في كل باص 
إلـــى  ال يتعـــدى عـــدد الموجوديـــن فيـــه 
13 شـــخص مـــن أجـــل تطبيـــق التباعـــد 
االجتماعي، وكل باص يتم تعقيمه جيدًا 
في حالة تم استخدامه مرة أخرى، وقبل 
كل هـــذا تـــم فحـــص جميـــع المســـاهمين 
ومنظمـــي االتحـــاد البحريني للســـيارات 
بشـــكل  الحـــرارة  درجـــة  فحـــص  ويتـــم 
االحترازيـــة  االجـــراءات  ومـــن  مســـتمر، 
فـــي كل نقطـــة حـــول المضمـــار ال يتعدى 
عـــدد المتواجدين خســـمة أشـــخاص، أي 
ال يوجـــد تجمعـــات مع التعقيم المســـتمر 
وارتـــداء الكمامـــات الخاصـــة والقفازات 

والبدالت الواقية، هناك تواصل وتنسيق 
فيـــروس  مكافحـــة  لجنـــة  مـــع  مســـتمر 
كورنـــا كوفيـــد 19 ولجنة الصحـــة العامة 
وممثلين من وزارة الصحة وممثلين من 
الجهـــات ذات العاقـــة والجهات المعنية، 
اشـــتراطات الصحـــة العامة تـــم تطبيقها 
بأعلى المعايير ولله الحمد أننا األســـبوع 
الماضـــي نظمنـــا بطولة العالـــم للتحمل 8 
ســـاعات وخرجنـــا مـــن الســـباق دون أي 
اصابة، وهذا ما نسعى إليه في السباقين 
القادمين بـــإذن هللا، المركز الطبي مجهز 
بالكامـــل فـــي حال حـــدوث أي طـــارىء، 
وتـــم وضع خطـــة في حالة ال ســـمح هللا 
وجـــود إصابـــة بالفيـــروس، ولدينـــا فرق 

جاهـــزة بديلة، كل هذا نســـعى من خاله 
لصحة وسامة الجميع في المقام األول، 
واخراج ســـباق ناجح من جميع النواحي 
كما عودت مملكـــة البحرين الجميع على 
ذلك”. وأضاف عبدهللا بن عيسى “ نفتخر 
بحضـــور عوائـــل العاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحية والجهات 
المســـاندة األخـــرى للســـباق بعـــد توجيه 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظه هللا ورعاه لتخصيص عدد محدد 
مـــن مقاعـــد المدّرجـــات لهـــم الـــذي يأتي 
عرفاًنـــا لجهودهـــم وعطائهم في ســـاحة 

مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

ــة ــزيـ ــاهـ ــجـ ــارات عـــلـــى أتــــــم الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ مـــنـــظـــمـــو اتـ

عبداهلل بن عيسى يؤكد  تطبيق جميع االحترازات
عبدالله بن عيسى

حسن علي

علي مجيد

لقطة لالعب عبدالله الزيمور

سبورت

من لقاء األهلي وداركليب بالجولة األخيرة

علي إبراهيم

 محمد سعيد المعلم



الناس من حولك سيقدرون الجهود التي تبذلها.

هناك الكثير من التوتر الذي يجب أن تتخلص 
منه.

تلتقي بشخص ما يغير حياتك بشكل كلي.

قد يعرض عليك هذا الشخص العمل في إحدى 
الشركات.

قدم المساعدة لآلخرين دون مقابل أو طلبات.

تواصل مع زمالئك في العمل واستفد من 
تجاربهم.

ينصحك أحدهم بنصيحة ما تغير مسار حياتك 
لألفضل.

أنت الشخص الذي بإمكانه أن يغير حياة 
األشخاص.

ال تخف من القضايا الغريبة أو الجديدة في 
حياتك.

ال تظن أنه يتحتم عليك دائما أن تتولى كل 
شيء.

يجب أن تستغل كل لحظة في تحقيق أهدافك 
وأحالمك.

أراؤك وأفكارك قد تكون محور الحديث اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تصــور الفنانة هبة الدري حاليا مسلســل “الروح والريه”، 
من إخراج منير الزعبي، وتأليف أنفال الدويسان، وبطولة 
عبداللــه التركماني وفهــد البناي وريم ارحمة وشــيماء 
علي ويعقوب عبدالله وفاطمة الحوسني، ونخبة كبيرة 

مــن الفنانين. وقالت الدري: إن المسلســل يحاكي حقبة 
التسعينات، وتم اختيار هذه الحقبة، كون المشاهد يشتاق 

لذكرياته القديمة، ولتفاصيل حقب مضت عليه، والصورة في هذا المسلســل 
جديدة وجميلة، ستالقي إعجاب المشاهد إن شاء الله.

تنظــم لجنة إمارة الشــارقة الحتفاالت اليــوم الوطني حفاًل 
غنائًيــا 3 ديســمبر المقبل على مســرح المجاز بمناســبة 
اليــوم الوطنــي الـــ 49. ويحيــي الحفــل الفنــان حســين 
الجســمي، ويشــارك فيه عــدد مــن الفنانيــن اإلماراتيين 

الشباب، هم: أريام وجاسم محمد وفيصل الجاسم وعريب. 
ووفًقا لرئيس اللجنة خالد المدفع، فإن الحفل الذي يقام وفق 

اإلجراءات االحترازية يتيح حضور الجمهور بنصف المســاحة االســتيعابية لمسرح 
المجاز بأسعار رمزية تخصص لمبادرات مؤسسة القلب الكبير.

انتهــى السيناريســت إياد صالح من كتابــة قصة “قولي 
ألحمــد”، وهي إحــدى حكايات مسلســل “حلــوة الدنيا 

سكر”، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد. 
وُتجســد الزاهد في قصــة “قولي ألحمــد” دور دكتورة 

تعمــل في قســم الطوارئ بأحــد المستشــفيات، وفي 
إحدى الليالي تســتقبل ســيدة أعمال جاءت للمستشــفى 

بعــد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه الســيدة بإبالغ هنا الزاهد 
سر، سوف يقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق.

قولي ألحمدحفل الجسميالروح والريه
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كشفت آديل أن كتاب التنمية 
الذاتية الذي ألهمها للقيام بتغيير 

 Untamed,“ كبير في حياتها
 ،”Stop pleasing, Start Living

وهو الذي ساعدها 
في العثور على 
الفرح والحرية 

وأنقذها من التوتر 
واإلرهاق، على حد 

قولها.
وحثت معجبيها 

على قراءته 
إذا كانوا 
يريدون 

إجراء 
تغييرات.

tariq_albahhar

زهرة عرفات.. امرأة قوية الشخصية جًدا في الحياة
اعتذرت عن عدم المشــاركة في 3 أفالم ســينمائية.. هذا ما كشــفت عنه الفنانة زهرة عرفات، مؤكدة 

أنها تلقت بالفعل نصوص األفالم الثالثة في الفترة الماضية.
ــــك، أوضــحــت األســـبـــاب وراء  ــي تــفــاصــيــل ذل وفـ
لم  األول  الفيلم  “فـــي  وقــالــت  ــذارات  ــتـ االعـ تــلــك 
اعتذرت،  لهذا  اإلنتاجية  الناحية  االتفاق من  يتم 
بواقع  مشاهدي  كانت  فقد  الثاني  الفيلم  في  أما 
نفسي  أجــد  لــم  الــذي  األمــر  3 فقط  أو  مشهدين، 
فيه، وفي الفيلم الثالث وهو روائي طويل وبدور 
بطولة، تنتجه إحدى الشركات اللبنانية كان الخلل 
ما دفعني  النص  لقراءة  أجد وقًتا  لم  مني كوني 

لالعتذار”.
عن  الكويتية  للراي  حديثها  في  عرفات  وتابعت 
“جديدي  بالقول  التلفزيوني،  الــدرامــي  جديدها 
تصويرهما  سيتم  منها  اثنان  درامية،  نصوص   4
داخل الكويت، واثنان في الخارج. وفي ما يخص 
طابع  ذو  فأحدهما  الــكــويــت،  داخـــل  المسلسالن 
)اليت كوميدي( وكنت قد اتفقت عليه قبل عامين 
تقريًبا، ومن المقرر بدء تصويره في شهر نوفمبر 
الحصول  فقط  ننتظر  الـــذي  الثاني  أمــا  المقبل، 
على إجازة النص من الجهات الرقابية في وزارة 
15 حلقة  بــواقــع  درامــــي  فــهــو مسلسل  اإلعــــالم، 

لخارج الموسم الرمضاني”.
وأردفت “سأجسد في المسلسل شخصية تتمحور 
وتتحمله  القاسي،  زوجها  أمــام  هادئة  امــرأة  في 
فقط ألنها تحبه وأيًضا من أجل أوالدها، وبما أننا 
دائًما نتهم بإظهار المرأة الكويتية بالضعيفة، لذلك 

عن  بعيًدا  العمل مختلًفا  هذا  في  الطرح  سيكون 
التقليدية، وتتصاعد األحداث إلى أن تنساق هذه 
الزوجة وراء زوجها في كل شيء لدرجة أنها لن 

تتردد في إحداث الضرر بأهلها من أجله”.
الحياة  فــي  معها  الشخصية  تــشــابــه  مـــدى  وعـــن 
ذلك  أفعل  فلن  مكانها  كنت  “لــو  قالت  الواقعية، 
فأنا  بالصج(،  )كلش هالشخصية ما تشابهني  أبًدا 
امرأة قوية الشخصية جًدا في الحياة، وما أقدمه 
في كل المسلسالت مجرد شخصيات درامية، لهذا 

أستغرب من الناس الذين يحاسبونني إلى يومنا 
الحالي على كل شخصية أقدمها، ومثال على ذلك 
فيه  الــذي  خالد(،  )كــان  مسلسل  لي  ُيعرض  حالًيا 
أتعرض للضرب، وبسبب ذلك أجد رسائل عديدة 
تصلني من خالل حساباتي في المواقع، مضمونها 
زهــرة  ــــِت  وان فــيــه  تنطقين  تــرضــيــن دور  )شــلــون 
عرفات(، فعاًل أستغرب اننا وصلنا إلى العام 2020 
ومازال هناك تفكير من بعض الناس يعاتب ألنني 
قدمت شخصية بعيدة عن شخصيتي الحقيقية”.

أعلنت شــبكة نتفليكــس األميركية لإلنتاج الدرامــي والتلفزيوني 
عرض الموســم الثاني من المسلســل التركي بزوغ اإلمبراطورية 

العثمانية، الذي سيعرض في يناير المقبل.

والـــمـــســـلـــســـل درامـــــــي روائـــــي 
وثائقي تاريخي، تكون الموسم 
ــراج  إخـ حــلــقــات،   6 مـــن  األول 
إمـــري شــاهــيــن، وكــتــبــتــه كيلي 

ماكفيرسون.
ــان  ــطـ ــلـ ــسـ ــة الـ ــصــ ــي قــ ــكــ ــحــ ــ وي
الــذي  الــثــانــي  محمد  العثماني 
للقسطنطينية  فتحه  بعد  لقب 
أحداث  ودارت  الفاتح،  بمحمد 

نــشــأة  ــول  ــ حـ األول  ــمـــوســـم  الـ
مقاليد  وتــولــيــه  الــفــاتــح  محمد 
العثمانية  الــدولــة  فــي  الــحــكــم 
وكيف  القسطنطينية،  وفــتــح 
للسيطرة  ملحمية  حملة  شــن 
على العاصمة الرومانية وتغيير 
مجرى التاريخ لعدة قرون بعد 
23 جيشا على أسوارها  انهزام 

بما فيها جيش والده.
ومن المقرر أن تدور أحداث الموسم الثاني من المسلسل، حول بداية  «

انتهاء العصور الوسطى كما قال المؤرخون وبدء العصر الحديث مع 
توليه مهامه كأول حاكم تركي للقسطنطينية كما يعرض مواصلة 

فتوحاته في آسيا، وتوحيده لممالك األناضول، وتوغله في أوروبا حتى 
بلجراد.

طرح الفنان الشاب بدر سعيد أغنيته الجديدة األولى والتي حملت عنوان “أحبك”، وهي من كلمات 
فاطمــة الموســوي وألحــان وتوزيــع تركــي عبدالرحمــن ومكــس ســلطان عــادل، وقيتار ســعد العبار 

وكمنجة جاسم الشاعر، والتصميم عيسى بحر واإلشراف العام عبدهللا البلوشي.

لـ “البالد” أن األغنية  وأوضح الفنان بدر سعيد 
تحمل الطابع العاطفي وكلماتها صيغت بشكل 
يالمس القلوب، وكذلك اللحن، وتمنى أن تنال 

األغنية إعجاب الجمهور الذي يحترمه كثيرا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن األغنية هــي األولـــى في 
مشواره الفني إال أنه على يقين تام أنه يسلك 
مستعينا  األغنية،  عالم  في  الصحيح  الطريق 
بدعم األصدقاء في الوسط الفني وكذلك دعم 
الصحافة خصوصا جريدة “البالد”، التي يشهد 
لها القاصي والداني على دعم المواهب الواعدة 

في مختلف ميادين الفنون.

القادم  ســؤال حول جديده  على  وردا 
قال سعيد: البد أوال من االستماع إلى 

أغنية  تــجــاه  الجمهور  فعل  ردود 
“أحـــبـــك”، ومـــن ثــم ســأفــكــر في 
طرح الجديد، الذي من المؤكد 
مستوى  نــفــس  فـــي  يــكــون  أن 
أغــنــيــة “أحــبــك” أو أكــثــر، فــرأي 
ألنــه  كــثــيــرا؛  يهمني  الــجــمــهــور 

بمثابة البوصلة التي توجهني 
وتــــرشــــدنــــي إلــــــى الـــطـــريـــق 

الصحيح.

في  المقلة  أحــمــد  الــقــديــر  الــمــخــرج  نشر 
من  صور  مجموعة  باالنستغرام  حسابه 
مسلسل “حزاوي الدار” من إنتاج تلفزيون 
“من  عبارة  وكتب   ،1995 العام  البحرين 

أرشيف مسلسل حزاوي الدار”.
اشــتــاق  قــد  المقلة  مخرجنا  أن  ويــبــدو 
للدراما  الذهبي  العصر  ذلــك  إلــى  كثيرا 
الخالدة  المسلسالت  وتلك  البحرينية، 
ــتــراثــيــة  الـــتـــي أخـــرجـــهـــا فـــي الـــقـــريـــة ال
“فرجان  الــعــود”،  “البيت  مثل  بالمالكية 
لــــــوول”، “مــلــفــى األيــــاويــــد”، “ســـعـــدون” 
البحرينية  ــدرامــا  ال تربعت  إذ  وغــيــرهــا، 
كبيرا  نجاحا  وحققت  القمة  على  آنــذاك 
واإلخــراج  والتأليف  التشويق  خالل  من 

النفسي  والــجــو  والحبكة  والشخصيات 
واإلضــاءة  التصوير  روعة  وكذلك  العام، 
والموسيقى  واالكــســســوارات  والمالبس 
التصويرية والبناء الدرامي عموما. وكان 
مسلسل “حزاوي الدار” مثل بقية األعمال 
وبلغت  المقلة  أخــرجــهــا  الــتــي  الــتــراثــيــة 
من  سلسلة  عبر  الجودة  درجــات  أقصى 

ــة الترقب  الــمــفــاجــآت الــتــي رفــعــت درجـ
المستمر لدى المشاهد، ومواصلة الفرجة 
بلهفة كبيرة، وال يسعنا  الحدث  ومتابعة 
إال أن نقول لمخرجنا الكبير أحمد يعقوب 
المقلة “شكرا من القلب على ما قدمته لنا 
باقية  ــت  الزال ونفيسة  ــادرة  ن أعمال  من 

في قلوب الجميع حتى اآلن”.

توجهني ــي  ــت ال الــبــوصــلــة  بــمــثــابــة  الــجــمــهــور  رأي  ــوب الــجــمــيــع ــلـ أعـــمـــال نــــــادرة والزالـــــــت فـــي قـ

“أحبــك” أول أغنيــة لبــدر سعيـــد المقلة: أشتاق لمسلسل “حزاوي الدار”
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بزوغ اإلمبراطورية العثمانية في يناير

محرر مسافاتمحرر مسافات

25 نوفمبر

 2018
ــزال يــضــرب شــمــال الــعــراق  ــ  زل
وغرب إيران ِبقوة 6.3 درجات 
ــى مــقــيــاس درجـــــة الـــعـــزم،  عــل
أودى إلى إصابة أكثر من 400 

شخص بجروح.

 1492
توقيع معاهدة استسالم غرناطة في األندلس للملك فرديناند الخامس.

 1875
 الخديوي إسماعيل يبيع أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا.

 1915

 آينيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة ألول مرة أمام األكاديمية البروسية للعلوم.

 1986
 افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين.

 1962
 مولد هيرونوبو ساكاغوتشي، مصمم ومخرج ومنتج ألعاب ياباني.



الــخــلــيــج، شــركــة ميماك  عــيــنــت طـــيـــران 
ــن، إحــــــدى شـــركـــات  ــريـ ــحـ ــبـ أوجـــلـــفـــي الـ
الرائدة في منطقة  التسويقية  االتصاالت 
إلدارة  أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
يأتي  واألعــانــيــة.  التسويقية  أنشطتها 
البحرين  أوجيلفي  ميماك  شركة  تعيين 

بعد عملية اختيار تنافسية للغاية.
تعتبر طيران الخليج شركة طيران عالمية 
وتتجه الى مدن مختلفة في آسيا وأوروبا 
وأفريقيا كما تربط البحرين بالعالم. وتعد 
التحتية،  للبنية  األساسية  الركائز  إحــدى 
المستمر  االقــتــصــادي  النمو  تــدعــم  حيث 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــحـــريـــن. ســتــقــدم 
خدمات  البحرين  أوجلفي  ميماك  شركة 
لطيران  واإلعــان  للتسويق  استراتيجية 
مبتكرة  خــدمــات  إلــى  بــاإلضــافــة  الخليج 
ــتــســويــق الــرقــمــي لــتــعــزيــز  فـــي مـــجـــال ال

ميماك  ستعمل  التجارية.  العامة  حضور 
أوجــيــلــفــي عــلــى بــنــاء الــوعــي واالهــتــمــام 
بما في  المميزة  الخليج  بمبادرات طيران 
الجديدة  والــمــقــصــورات  األســطــول  ذلــك 
لتقديم  المشترك  والرمز  الشبكة  وتوسيع 
توسيع  فــي  للمساهمة  الــدعــم  مــن  مــزيــد 
جمهور طيران الخليج ونطاق الرؤية على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والعمليات 
عــادل  محمد  الخليج  بــطــيــران  الــرقــمــيــة 
جمشير “نحن في طيران الخليج سعداء 
االستراتيجية  شــراكــتــنــا  نــطــاق  لتوسيع 
البحرين  أوجــلــفــي  ميماك  مــع  اإلقليمية 
اإلبداعية.  أنشطتنا  إلدارة  بهم  ونرحب 
للعام  وبــرامــج  خطط  تطوير  على  نعمل 
المقبل مع وجهات وخدمات جديدة. كما 
أوجلفي  ميماك  شركة  مــع  للعمل  نتطلع 

ــثــق فـــي خــبــرتــهــم الــواســعــة  الــبــحــريــن ون
ــاء بــإســتــراتــيــجــيــة  ــ ــق ــ لــدعــمــنــا عــلــى االرت
نمو طيران  بنا ودعم  الخاصة  األتصاالت 

الخليج.”
ــال مـــديـــر شـــركـــة مــيــمــاك  ــن جــانــبــه قــ ومــ
أوجلفي البحرين، غسان بوجكلي “يشرفنا 
عمائنا  لمجموعة  الخليج  طيران  إضافة 
ــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة في  مـــن الــعــامــات ال
المنطقة. طيران الخليج من أولى شركات 
الطيران التجارية في الشرق األوسط، كما 
المعايير  أعلى  لتحقيق  باستمرار  تسعى 
للخدمات و المنتجات في مملكة البحرين. 
نحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من مرحلة 
الخليج  لطيران  التجارية  العامة  تغيير 
والتي بدأت في عام 2018 باإلضافة الى 
تقديم حلول تسويقية مبتكرة ومتكاملة 

بلمسة حديثه”.

إحــدى  اللوجستية،  كــانــو  أعلنت 
شركات مجموعة يوسف بن أحمد 
كانو، وإحدى شركات نقل البضائع 
المعروفة في المنطقة، عن تعيين 
ــع كــرئــيــس  ــمــان يــوســف خــلــيــفــة ال
المانع،  للشركة. وسيكون  تنفيذي 
ــمــحــافــظــة على  ــؤوالً عـــن ال ــســ مــ
القيادي  اللوجستية  كــانــو  مــوقــع 
في مجالها في المنطقة مع تنفيذ 
تــواجــدهــا  لتعزيز  إسترتيجيات 

العالمي. 
ــاعــي  ــصــن ــم الـــمـــهـــنـــدس ال ــضــ ــ وان
ــى مــجــمــوعــة  ــ ــانـــع إلـ ــوســـف الـــمـ يـ
يــوســف بــن أحــمــد كــانــو فــي عــام 
2007 و تقلد عدة مناصب مهمة 
فيها حتى تم تعينه العام الماضي 
رئيسًا تنفيذيًا باإلنابة لشركة كانو 

اللوجستية. وكان للمانع دور كبير 
مع  العاقات  تعزيز  و  تطوير  في 
للشركة  اســتــراتــيــجــيــيــن  شــركــاء 
وتحديث  توسعة  في  ساهم  كما 
بأحدث  مستعينًا  الشركة  أعمال 

التكنولوجيا بحيث تنتقل البضائع 
البائع  العالم من  أنحاء  في جميع 

إلى المشتري بسهولة وبسرعة.
وأكد رئيس كانو اللوجستية، فهد 
فوزي كانو، أن المانع أثبت كفاءته 
واستطاع  متمكن  وكقائد  كإداري 
إلى  اللوجستية  كــانــو  يــحــول  أن 
في  بها  مــوثــوق  و  حديثة  شركة 

مجال نقل البضائع. 
ومــن جــانــبــه، أبـــدى الــمــانــع شكره 
كانو  وعائلة  للمجموعة  وامتنانه 
على ثقتهم مؤكدًا اعتزازه بالعمل 
الشركات  أكبر  من  تعد  شركة  مع 
الــمــنــطــقــة. وتمنى  فـــي  الــعــائــلــيــة 
المانع أن يواصل هو وفريق كانو 
التحديث  مشوار  في  اللوجستية 

والنمو المستمر.

تنافسية اخــتــيــار  عــمــلــيــة  ــد  ــع ب ــم  تـ الــتــعــيــيــن  لعـــب دوًرا كبيـــًرا فـــي تطويـــر العالقـــات مـــع الشـــركاء
“أوجلفي” تدير أنشطة “طيران الخليج” التسويقية ا لـ “كانو اللوجستية” المانع رئيًسا تنفيذيًّ
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ــرة  ــ ــتـ ــ انــــــتــــــهــــــت فـ
الطويلة،  االنــتــظــار 
ــت  ــقــ ــ ــل ــث أطــ ــ ــ ــي ــ حــ
شــــــركــــــة “أشـــــــــرف 
أسطورتها  ذ.م.م” 
عالم  فــي  المرتقبة 
ألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو 
“بــــاي ســتــيــشــن 5“ 

في البحرين.  
 PS5 “تدشين  المؤيد  آمــال  أشـــرف،  فــي  التنفيذي  المدير  وأعلنت 
الحجز  طلبات  اعتماد  تم  أنــه  ُيذكر   .”2020 نوفمبر   19 في  رسميا 
أوناين  الحجز  إلى  باإلضافة  أشــرف  بيع  نقاط  عن طريق  المسبقة 
 .2020 الماضي  عن طريق موقع و تطبيق أشرف منذ شهر سبتمبر 
وقد تم ترتيب تسليم الطلبات يوم التدشين مع مراعاة التطبيقات 

االحترازية والتباعد االجتماعي في ظل جائحة كوفيد – 19.

“أشرف” تدشن “بالي ستيشن 5” بالبحرين

المائيــة” “القنــاة  و  التحتيــة  البنيــة  أعمــال  تشــمل 

اليوميــة لالحتياجــات  تلبيــة  أمــس  مــن  اعتبــاًرا 

“ديار المحرق”: إنجازات جديدة بمراحل “النسيم”

“أمالك” تعتزم تطوير 3 أسواق بمدينة عيسى

أعلنت شركة “ديار المحرق”، عن 
تحقيق إنجازات جديدة بمراحل 
ــروع الــنــســيــم  ــشــ ــي مــ الـــعـــمـــل فــ
أعمال  من  كل  وتشمل  السكني، 
القناة  وأعــمــال  التحتية  البنية 

المائية الُمطّلة على المشروع.
ــاشــر شــركــة “ديـــــار الــمــحــرق”  ــب ُت
حالًيا تنفيذ أعمال البنية التحية 
الــمــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــة مـــن فلل 
 77 تبلغ  “النسيم” والتي  مشروع 
فــيــا ضــمــن هـــذه الــمــرحــلــة. وقــد 
15 % من العمل حتى  تم إنجاز 
في  اإلنجاز  معدل  ووصــل  اآلن. 
والواجهة  المائية  القناة  أعــمــال 
البحرية التابعة للمشروع إلى 42 
أجهزة  تركيب  تشمل  وهــي   ،%
ومضخات  والــجــزر،  بالمد  تحكم 
المتوقع  ومـــن  الــمــيــاه.  لتحريك 

األعمال  كافة  استكمال  يتم  أن 
يوليو  شهر  نهاية  في  المذكورة 

.2021
وفي حديثه حول هذه المناسبة، 
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال 
ــار الــمــحــرق” أحــمــد الــعــمــادي  ــ “دي
المحرق”  “ديــار  في شركة  “نولي 
بــتــنــفــيــذ جميع  بـــالـــًغـــا  اهــتــمــاًمــا 

ودقــة  بــجــودة  المدينة  مــشــاريــع 
االلــتــزام  مــع  لجنب  جنًبا  عالية، 
الزمني  للجدول  وفًقا  بإنجازها 
الــمــحــدد لــكــل مــنــهــا. ويــســرنــا أن 
ــجــاز  نــعــلــن عـــن ســيــر وتـــيـــرة اإلن
وأعمال  التحتية  البنية  ألعــمــال 
البحرية  والواجهة  المائية  القناة 
بمشروع النسيم على أكمل وجه 

األولية.  تقديراتنا  مع  وبالتوافق 
استكمال  لمواصلة  قدًما  ونتطلع 
ــمـــراحـــل  األعــــمــــال الـــحـــالـــيـــة والـ
ــة حـــتـــى تــتــضــح مــعــالــم  ــل ــب ــق ــُم ال
ولنمنح  أكــبــر،  بشكل  الــمــشــروع 
تجربة  الــنــســيــم  مجتمع  أهــالــي 
وتلبي  ومتكاملة  راقــيــة  سكنية 

جميع تطلعاتهم”.

ــة أمـــــــــاك، الــــــــذراع  ــ ــرك أعـــلـــنـــت شــ
االســتــثــمــاري الــعــقــاري والــمــمــلــوكــة 
ــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة  ــكــامــل مـ ــال ب
للتأمين االجتماعي، عن عزمها البدء 
في عملية تطوير ثاثة أســواق في 
ــارا من  ــب ــك اعــت ــ مــديــنــة عــيــســى وذل
أمس. ومن المزمع أن تكتمل أعمال 
ذر  أبـــا  ســـوق  فــي  والتشييد  الــبــنــاء 
ابن  المدينة وســوق  الغفاري وســوق 
 2021 نــوفــمــبــر   14 بــتــاريــخ  الــولــيــد 

بميزانية قدرها 2,009,000 دينار .
ــأتــي هـــذه الــخــطــوة تــحــت مظلة  وت
المحلية  ــواق  األســ تطوير  مــشــروع 
ــقــديــمــة  ــاريـــة ال ــتـــجـ والـــــوحـــــدات الـ
ــواق مــتــطــورة  ــ ــى أســ ــ وتــحــويــلــهــا إل

تشتمل  االســتــخــدامــات  ومــتــعــددة 
كــافــة الــخــدمــات الــتــي تــلــبــي جميع 
اليومية  واالحــتــيــاجــات  المتطلبات 
والمناطق  المنطقة  فــي  للقاطنين 

المجاورة.
ــرح الــرئــيــس  ــمــنــاســبــة، صــ وبـــهـــذه ال

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أمـــــاك، يــوســف 
الذوادي “منذ إطاق مشروع تطوير 
تمكّنا من تحقيق  المحلية،  األسواق 
في  المتمثلة  اإلنــجــازات  من  العديد 
تلبية جميع المتطلبات واالحتياجات 
المنطقة  فـــي  لــلــقــاطــنــيــن  الــيــومــيــة 

التي  لألسواق  المجاورة  والمناطق 
تطويرها  عــلــى  الــعــمــل  ويستمر  تــم 
وتجديدها لتسهم في إثراء مناطق 
المملكة عبر تعزيز األنشطة التجارية 
لــتــولــيــد إيـــــــرادات مــبــاشــرة وخــلــق 
ــرص عــمــل واســتــثــمــار مــتــنــوعــة.  فــ
مع  تماشًيا  األســـواق  تطوير  ويأتي 
شركة  تنتهجها  التي  االستراتيجية 
أمــــاك لــخــدمــة الــمــجــتــمــع حــيــث تم 
مراعاة في التصميم الهندسي توفير 
مسارات لألنشطة المشي ومساحات 
المنتجة  كاألسر  المدعومة  لألسواق 
على سبيل المثال, فضاً عن التزامها 
عجلة  دفــع  فــي  بالمساهمة  الــراســخ 

نمو االقتصاد الوطني”.

أحمد العمادي

يوسف المانع
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بتكريم  والكويت  البحرين  بنك  احتفل 
خدموا  ممن  موظفيه  من  المئة  قرابة 
خالها  ساهموا  طويلة  لسنوات  البنك 
مكانته  وتعزيز  نجاح  فــي  فعال  بــدور 
والمصرفي،  المالي  القطاع  في  الرائدة 
وعملوا بروح الفريق الواحد على تنفيذ 
استراتيجيته في تقديم خدمات مالية 

متميزة لألفراد والمؤسسات.
عن  لــقــاء  البنك  نظم  المناسبة  وبــهــذه 
بعد بموظفيه المكرمين بسب الظروف 
االســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
ــرى إرســــال شــهــادات  كـــوفـــيـــد19-، وجــ
للموظفين  نقدية  ومــكــافــآت  تقديرية 
والموظفات الذين أمضوا بين 5 إلى 40 
في  المخلص  والعمل  العطاء  من  سنة 

خدمة البنك وتحقيق رضا عمائه. 
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
سيف  الرحمن  عبد  والكويت،  البحرين 
ينظمه  الــــذي  ــســنــوي  ال االحـــتـــفـــال  أن 

خاصة  بأهمية  يحظى  لموظفيه  البنك 
ويمثل فرصة سانحة  البنك  إدارة  لدى 
ثقافته  وترسيخ  البنك  الــتــزام  لتعزيز 
متينة  أســس  على  القائمة  المؤسسية 
وتشجيع  الــمــوظــفــيــن  تــحــفــيــز  ومــنــهــا 

المشاركة واالبتكار في العمل.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أكــد  فيما 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في 

البنك، حسان بورشيد، حرص البنك على 
وتهيئة  البشري  العنصر  في  االستثمار 
له  والمناسبة  المائمة  العملية  البيئة 
وااللتزام  وتطويره،  تنميته  سبيل  في 
بناء عاقات طويلة األمد مع كل  على 
بإنجازاته  االحتفاء  خــال  من  موظف 
ــتــزامــه وتــفــانــيــه في  وتــقــديــره عــلــى ال

العمل.

للخدمات  المتحد  األهــلــي  البنك  حصد 
الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة مـــؤخـــرًا جــائــزتــيــن 
ــن مــجــلــة “پـــرايـــڤـــت بــانــكــر  رفــيــعــتــيــن مـ
كأفضل  اخــتــيــاره  تــم  إذ  إنــتــرنــاشــنــال”، 
مــصــرف خــــاص لــلــخــدمــات اإلســامــيــة، 
مجال  في  التميز  جائزة  على  كما حصل 
الشرق  في  الخاصة  المصرفية  الخدمات 
ــذه الـــجـــوائـــز على  األوســــــط. وتــشــهــد هــ
المتحد  األهلي  البنك  من  الكبير  االلتزام 
نــحــو تــقــديــم خــدمــات مــصــرفــيــة خاصة 
في  لعمائه  المستوى  رفيعة  وإسامية 

كافة أنحاء الشرق األوسط.
ــة إلــى  ــافـ ــر إضـ وتــشــكــل الـــجـــائـــزتـــان آخــ
السلسلة الطويلة من الجوائز التي أحرزها 
قسم الخدمات المصرفية الخاصة التابع 
للبنك األهلي المتحد، والتي كان من بينها 
المصرفية  للخدمات  بنك  أفضل  جائزة 
ومصر  والــكــويــت  البحرين  فــي  الخاصة 
من مجلة “ذا بانكر” 2019، وجوائز أفضل 

وأفضل  اإلســامــيــة  المالية  المؤسسات 
بنك للخدمات المصرفية الخاصة وأفضل 
في  الــخــاصــة  المصرفية  للخدمات  بنك 
“غلوبال  مجلة  مــن  والــكــويــت  البحرين 
الجائزتين  عن  وأعلن   .2019 فاينانس” 
في حفل بسنغافورة، اجتمع فيه عدد من 
المصرفي  القطاع  في  الشخصيات  أبــرز 
والــمــالــي. وتــأتــي الــجــائــزتــان تــقــديــرًا لما 

للخدمات  المتحد  األهــلــي  البنك  حققه 
المصرفية الخاصة من نمو متواصل في 
اإلسامية،  المصرفية  الــخــدمــات  قطاع 
إضافة إلى االبتكار المستمر في محفظته 
مع  المتوافقة  والخدمات  المنتجات  من 

الشريعة اإلسامية.
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  وقال 
وإدارة  الــخــاصــة  الــمــصــرفــيــة  لــلــخــدمــات 
الثروات مارك هيرست: “إنه لشرف كبير 
مجلة  مــن  الجائزتين  منحنا  يتم  أن  لنا 
إنترناشنال.  بانكر  پرايڤت  مثل  مرموقة 
جهودنا  بتكثيف  السنوات  مر  على  قمنا 
الــتــمــويــل  بــيــن رواد قــطــاع  لــنــكــون مـــن 
اإلسامي، ولنوفر لعمائنا بدائل مبتكرة 
لــلــحــلــول الــمــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة. ومــمــا 
لجنة  أن  الــخــصــوص  أســعــدنــا على وجــه 
العمل  نــمــوذج  بــالــذكــر  خــصــت  التحكيم 
المتوافقة  خدماتنا  به  تتميز  الذي  المرن 

مع الشريعة”.

“األهلي المتحد” يحرز جائزتين رفيعتين من “برايفت بانكر إنترناشنال”“البحرين والكويت” يكرم موظفيه ذوي الخدمة الطويلة

مارك هيرستعبد الرحمن سيف حسان بورشيد 
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لعشاق األكالت الغريبة... “أومليت الدود” في فيتنام
في كل عام، حين يصبح الطقس أكثر برودة 
في العاصمة الفيتنامية هانوي، يبدأ عشــاق 
الطعام في اإلقبال على أكلة فريدة ال توجد 
إال في أشــهر الخريف وهــي أومليت الدود. 
فصيلــة  مــن  وهــو   - الــدود  تقديــم  ويتــم 
الديــدان كثيــرة الشــعر- حيــة، ولكــن هــذا ال 
يمنــع بالضــرورة الذواقيــن االنتقائييــن مــن 

التقزز قليال.
وإلعــداد هــذا الطبــق يتــم مــزج الــدود مــع 
قشــور يوســفي التانجرين واألعشاب ولحم 
الخنزيــر المفــروم والبيــض قبــل قليــه فــي 

زيت الزيتون على درجة حرارة مرتفعة.
لــدى هــذا النــوع مــن الــدود عــادة غامضــة 
ســطح  علــى  زلقــة  تجمعــات  فــي  بالظهــور 
المحيــط، ولكــن فــي أيــام محــددة مرتبطــة 

بدورة القمر.
ويكــون األومليــت الناتــج عــن هــذا المزيــج 
مليئا برائحة فاكهية منعشــة ومذاقه يشــبه 
الكافيــار. أمــا شــكله النهائــي، فيكــون أقرب 
لألومليــت المقرمــش مــن الخــارج والطــري 

مــن الداخــل باإلضافــة إلــى أن أكثــر مكــون 
مستنكرا فيه قد اختفى ظاهريا على األقل.

شــعيرية  مــع  األكلــة  هــذه  تقديــم  ويتــم 
الحلــو  الســمك  صــوص  مــن  وطبــق  األرز 
والــالذع. وغالبــا ما يؤكل الطبــق بالمعروف 
بالفيتناميــة باســم “تشــا روي”، فــي هانــوي، 

ولكن في مواقع قليلة فقط.

فــي  بالظهــور  غامضــة  ولدى الدود عــادة 
تجمعــات زلقــة علــى ســطح المحيــط، ولكن 
القمــر.  بــدورة  مرتبطــة  محــددة  أيــام  فــي 
وفــي فيتنــام عادة مــا تحدث تلــك الظاهرة 
في أكتوبر ونوفمبر ما يســمح بحصد الدود 
مباشــرة مــن األمــواج أو الحقــول المغمــورة 

بالمياه.

أوصــى باحثــون بإدراج خلــد الماء األســترالي الــذي يطلــق عليــه اســم منقار البطة ضمــن “األنــواع 
المهــددة باالنقــراض”؛ وذلك نتيجة التراجــع الكبيــر في أعداد هــذا الحيوان الثديــي الصغيــر. وقدم 
باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز هذه التوصية إلى حكومة نيو ساوث ويلز اإلثنين الماضي، بعد 

االنتهاء من إعداد تقرير لتقييم األنواع المهددة باالنقراض.
وتوصل تقرير جامعة نيو ساوث إلى أن حيوان خلد الماء الذي يعيش في شرق أستراليا قد تقلص 
بنســبة تصــل إلــى 22 % علــى مدار الثالثيــن عاًما الماضية. ويتوقــع الباحثون أن عدد الســكان ربما 
يكون قد انخفض بأكثر من 50 %؛ نتيجة لتطهير األرض التاريخي وضبط األنهار والجفاف الشديد.

إدراج خلد الماء ضمن “األنواع المهددة باالنقراض”

صورة إبداعية لمحافظة العال بالمملكة العربية 
السعودية من تصوير مسّلم البلوي.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

راهــن  أنــه  كلونــي  جــورج  كشــف 
صديقــه النجم براد بيــت على دخول 
كاملــة  ليلــة  وقضــاء  مســكون  بيــت 
 Ocean’s Twelve بــه، أثنــاء تصويــر
فــي إيطاليــا. وقــال كلونــي إنــه اعتاد 
المــزاح مــع صديقــه بــراد بيــت، الــذي 
يبادله نفس الدور، وخاصة بكواليس 
أعمالهمــا معــا، ومنهــا أنه قــرر دفع 10 
آالف دوالر لمن يستطيع دخول منزل 
فــارغ عبــر بحيــرة كومــو، وكان هناك 
كتــاب إيطالــي حــول هــذا الموضوع، 
ويقــال إن البيــت مســكون، وبالفعــل 
اســتقل بــراد بيــت قاربا مــع صديقهم 
الثالــث مــات ديمــون إلــى المنــزل في 

الثالثة صباحا ودخلوا.

وأضاف: “لكن يبدو أن الثنائي لم  «
يستمرا طويال، حيث تلقيت مكالمة 

منهما بعد ذلك بقليل يقوالن لي: 
تبا لك، أخرجنا من هذا المنزل”.

كلوني: راهنت براد 
بيت على دخول 

بيت مسكون
للكتــاب بســبب جائحــة  الدولــي  القاهــرة  قــررت مصــر تأجيــل معــرض 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-(. وعقــدت اللجنة اإلداريــة العليا 
لمعــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب اجتماعهــا األول برئاســة وزيــر الثقافــة 
المصرية إيناس عبدالدايم، إذ انتهى إلى إعالن تأجيل فعاليات المعرض 
مــن األربعــاء 30 يونيو إلى الخميس 15 يوليــو 2021. وأوضحت اللجنة 
ذاتهــا أنــه نظــًرا للظــروف ذاتها، فقــد تم التنســيق بين الجانبيــن المصري 
واليونانــي علــى تأجيــل مشــاركة اليونــان بوصفها ضيف شــرف المعرض 
للــدورة التاليــة لهــذه الدورة حرًصا من الجانبين على أن تكون المشــاركة 
الفعالة دالة على عمق العالقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان. 
وناقشــت اللجنــة المصريــة كافــة المســتجدات المطروحــة على مســتوى 
العالــم وتطــورات جائحــة كورونــا وأثرهــا علــى خريطــة معــارض الكتــب 
فــي العالــم؛ األمر الــذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعــارض الدولية المزمع 
إقامتهــا فــي الفتــرة المقبلــة، كمــا نوقشــت أيًضــا مشــاركات المؤسســات 
الدولية والناشــرين العرب واألجانب، مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين 
الــدول خصوصــا فــي فصل الشــتاء، األمر الذي قد يؤثر على المشــاركات 

الخارجية في المعرض. 

كورونا يؤجل “القاهرة الدولي للكتاب”

 تعــود “أنجلينــا جولــي” إلــى إخراج 
أخــرى،  مــرة  الســينمائية  األفــالم 
حيــث تبــدأ العمــل على فيلــم جديد 
Unrea- هــو مؤقتــا  اســما   يحمــل 

sonable Behavior، يتنــاول قصــة 
المصــور الحربــي البريطاني الشــهير 

“دون ماكولين”.
ويتعــاون مع “أنجلينا” فــي تجربتها 
“تــوم  الممثــل  زميلهــا  الجديــدة 
هاردي” الذي يشاركها إنتاح الفيلم.

يســتند الفيلــم إلــى الســيرة الذاتيــة 
للمصور “دون ماكولين” التي ُنشرت 
فــي العــام 1992، وتــم تحديثها في 
هــذا  قصــة  ويحكــي   ،2017 العــام 
المصور في زمن الحرب الذي انتقل 

مــن لندن المنكوبــة بالفقر وقتها إلى 
االســتيالء على بعض أخطر مناطق 
ويســتعرض  العالــم،  فــي  الحــرب 
برليــن  جــدار  ســقوط  منــذ  الفتــرة 
الســورية،  األهليــة  الحــرب  خــالل 
وخاطــر “ماكوليــن” بحياتــه اللتقاط 
كبيــر  لــكل صــراع  تصــدق  صــور ال 

حدث خالل حياته البالغة.
إلــى  جولــي  أنجلينــا  وانجذبــت 
أوقــات  فــي  الحقيقيــة  القصــص 
الحــرب فــي معظــم حياتهــا المهنية 
الــدم  “أرض  فيلــم  فــي  مكمخرجــة 
 the Land of Blood والعســل” 
and Honey، الــذي قــدم قصة حب 

خيالية خالل الحرب البوسنية.

”Unreasonable Behavior“ أنجلينا جولي تعود بـ

 iPhone علــى الرغــم من أن شــركة آبل األميركيــة مازالت تحتفي بإصدار سلســلة
12، إال أنهــا بــدأت بالفعــل فــي العمــل على جهــاز iPhone 13 للعــام 2021 والجهاز 
الذي سيتبعه في العام 2022. ووفق موقع ”تومز غايد“، فإن آبل تخطط للتحول 

إلــى شــرائح 4 نانومتــر فــي معالجــات A16 فــي سلســلة 
iPhone 14 القادمة.

وقالت الشــركة إنه ”استناًدا إلى البيانات الحالية، من 
 A16 المرجــح أن تســتمر آبــل فــي تصنيــع معالجــات
SoCs باســتخدام تقنيــة معالجــة 4 نانومتــر“. ويعــد 
تقليل حجم المعالجات أمرا مهما لعدد من األســباب، 
من حيث األداء وكفاءة الطاقة؛ ما يعني أنها ستكون 
أســرع وأكثــر كفــاءة مــع توليد حــرارة أقل“. وتســعى 
آبــل بقــوة نحو تصنيــع واســتخدام الرقاقــات األصغر 
في هواتفها، حيث اســتخدمت شــرائح 7 نانومتر في 

.iPhone 12 وشرائح 5 نانومتر لجهاز iPhone 11

”iPhone 14“ آبل” تعمل مبكًرا على سلسلة“ الفجر:  
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شــراء  مــن  نتفليكــس  اقتربــت 
حقــوق عــرض وتوزيــع فيلــم توم 
 News of the الجديــد،  هانكــس 

World عالمًيا. 
ووفًقــا لموقــع “هوليــوود ريبورتــر” 
شــركة  تــزال  ال  األمريكــي، 
يونيفرســال المنتجــة للفيلم تمتلك 
حقــوق عــرض الفيلــم محلًيــا، علــى 
25 ديســمبر  الفيلــم  يتــم طــرح  أن 
المقبل، تمهيًدا لمنافسته في موسم 

الجوائز العالمية العام المقبل.
ويتناول الفيلم رحلة كابتن  «

جيفرسن كال، جندي مخضرم 
شارك في 3 حروب، يواصل تنقله 

من بلدة ألخرى لقص ويالت ما 
رآه في الحرب، وخالل تنقالته 

العديدة يلتقي بطفلة تدعى جوانا 
في العاشرة من عمرها، ويقرر 

أصطحابها في رحالته لتصل إلى 
المكان الذي ُيِقره القانون.

“نتفليكس” 
تشتري حقوق 

فيلم توم هانكس


