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استقبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحضور 
وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة فـــي قصر الرفـــاع أمـــس، وزير الشـــؤون 
الخارجية بجمهورية الهند سوبراهمانيام شانكر.

ونقل شـــانكر تعازي ومواســـاة رئيـــس جمهورية 
الهنـــد رام نـــاث كوفيند إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة وإلى 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، 
كمـــا قـــدم تعازيـــه الخالصة بوفـــاة فقيـــد الوطن 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة )رحمه هللا(.
وأشاد ســـموه باإلسهامات التي تقوم بها الجالية 
الهنديـــة في مملكـــة البحرين في عمليـــة التنمية 
والتي هي محل تقدير من المملكة، وأهمية فتح 
مجاالت أوســـع بما يســـهم فـــي توفيـــر مزيد من 
الفرص الحيوية واالســـتثمارية التي تعود بالنفع 

والنماء وتلبي التطلعات المنشودة.

توفير مزيد من الفرص الحيوية واالستثمارية مع الهند
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتقبل تعازي شانكر بالراحل الكبير

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال وزير الشؤون الخارجية الهندي

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة بمكتبه امس وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة بجمهوريـــة الهنـــد ســـوبر 
اهمانيـــام جـــاي شـــاكر، إذ نقـــل إلـــى 
سموه تعازي ومواساة حكومة الهند 
في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بـــن ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا 
ثراه(، مســـتذكرا بالتقديـــر والعرفان 
إســـهامات األميـــر الراحل في تقوية 
العالقـــات البحرينيـــة الهنديـــة، ومـــا 
ــن  ــي مـ ــن إرث غنـ ــموه مـ ــه سـ تركـ
اإلنجـــازات التنمويـــة والحضاريـــة 
ة  ـ ـ ـ ي ل ح م ل ا د  ـ ـ ـ ع ص ل ا ف  ـ ـ ـ ل ت خ م ى  ـ ـ ـ ل ع

والعالمية.

سمو الشيخ علي بن خليفة يتلقى تعازي 
الحكومة الهندية بوفاة فقيد الوطن الكبير

المنامة - بنا

)03(
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مجلس إدارة “بابكو” يستهل اجتماعه بدقيقة صمت تكريًما لباني النهضة

بدء تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة

عوالي - بابكو

المنامة - وزارة اإلسكان

ُعِقـــد صباح أمـــس اجتماع مجلـــس إدارة 
برئاســـة  )بابكـــو(  البحريـــن  ـــط  ف ن ركة  ـ ـ ـ ش
رئيس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة داوود نصيف. واستهل االجتماع 
بالوقـــوف دقيقـــة صمـــت تكريمـــًا لذكـــرى 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
حيث كان ســـموه )رحمـــه هللا( باني نهضة 

البحرين الحديثة.

تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة  بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة 
ســـكنية، أعلن وزير اإلســـكان باســـم الحمر عن بدء الـــوزارة صباح 
اليوم بتوزيع وحدات المرحلة الثالثة لحي “القليعة” بمدينة شـــرق 

الحد على المســـتفيدين.  وصرح وزير اإلسكان بأن المرحلة الثالثة 
لحـــي “القليعة” تمثل أولى المشـــاريع المدرجة في الجدول الزمني 
الـــذي أعدتـــه الوزارة لتنفيـــذ أمر صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة سكنية.

دقيقة صمت تكريما لفقيد الوطن

عدنان يوسف

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنـــت وزارة الداخليـــة أنـــه 
فـــي تمـــام الســـاعة الواحـــدة 
ظهـــرا من يـــوم أمـــس وأثناء 
قيـــام زورقيـــن تابعيـــن لخفر 
ـي  ـ اركين فـ ـ ـ ـواحل المشـ ـ السـ
تمريـــن المانـــع البحـــري فـــي 
شـــمال فشـــت الديبـــل والذى 
ه  ـ ـ ـ ي ف م  ا ـ ـ ـ ي ق ل ا ا  ـ ـ ـ م ه ل ق  ـ ـ ـ ح ي
بالمطـــاردة الحثيثـــة، قامت 3 
دوريات تابعة ألمن السواحل 
والحدود القطرية باســـتيقاف 
ن  ـ ـ ـ ي ي ن ي ر ح ب ل ا ن  ـ ـ ـ ي ق ر و ز ل ا
أثنـــاء عودتهمـــا بعـــد انتهـــاء 
مهمتهمـــا، والذي يعـــد تصرفا 
يتعارض مع االتفاقية األمنية 
س  ـ ـ ـ ل ج م ل  و د ـ ـ ـ ل ة  ـ ـ ـ ي ج ي ل خ ل ا
ـات  ـ ـع االتفاقيـ ـ ـاون، ومـ ـ التعـ
والمعاهـــدات المتصلة بقانون 
ادت  ـ ـ ـ ف وأ ي،  ـ ـ ـ لدول ا ر  ا ـ ـ بحـ ل ا

الوزارة أن الزورقين استكمال 
بعد ذلك استئناف حركتهما.

 وأشـــارت وزارة الداخليـــة 
إلى أنها ســـوف تقوم بإبالغ 
األمانة العامة لدول مجلس 
التعـــاون بالواقعـــة، معربـــة 
عـــن أملهـــا فـــي عـــدم تكرار 
مثـــل هـــذه الحـــوادث التـــي 
ــات  ــع االتفاقيـ ــارض مـ تتعـ
ة  ـ ـ ـ ي ل و د ل ا ت  ا د ـ ـ ـ ه ا ع م ل ا و

المنصوص عليها.

دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل

المنامة - البركة المصرفية

أصدرت مجموعة البركة المصرفية 
تقريرها عن االستدامة والمسؤولية 
الـــذي   ،2019 ـــام  ع ل ة  ـ ـ ـ ي ع ا م ت ج ال ا
يغطـــي التقـــدم الهام الـــذي أحرزته 
المجموعـــة خالل العام في مختلف 
برامجهـــا وأنشـــطتها بمـــا فـــي ذلك 
تقييـــم تأثيـــر أهدافهـــا التمويليـــة 

المستدامة.

“البركة “ تحقق 
أهداف التمويل 

المستدام

)08()06(

)06(

ABC المنامة - بنك

الرئيـــس  نائـــب  ـــح  ت ت ف ا
ــذي لمجموعة بنك  التنفيـ
الوعـــري،  ل  ـ ـ ـ ئ ABC، صا
مـــن  ـــة  ع ب ا ر ل ا ة  خ ـ ـ ـ س ن ل ا
منتـــدى “فينتـــك الشـــرق 
األوســـط وإفريقيـــا” الذي 

عقـــد على منصة افتراضية تفاعلية، وتواصلت أعماله على مدار يومي 
24 و25 نوفمبر 2020، بكلمة رسمت صورة مشرقة لمستقبل الخدمات 
المصرفية و”األعمال المصرفية ما بعد العصر الرقمي”، مســـتعرضا فيها 

“اقتصاد التباعد االجتماعي” و”بنوك المستقبل”.

الوعري يستعرض “اقتصاد التباعد” و“بنوك المستقبل”

)09(

البحرين تحصد 5 جوائز في “التميز الحكومي العربي”
فـــازت مملكـــة البحريـــن أمـــس بــــ 5 جوائز 
ضمـــن جائزة التميز الحكومي العربي التي 
تقيمهـــا المنظمـــة العربية للتنميـــة اإلدارية 
فـــي جامعـــة الدولـــة العربية بالتعـــاون مع 
حكومة دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
وتم اإلعالن عن هذا الفوز في حفل مرئي 
خـــاص أقيـــم برعايـــة نائـــب رئيـــس دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونالـــت جوائـــز التميز الحكومـــي العربي 5 
وزارات ومؤسســـات حكوميـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، إذ فـــازت وزارة الصحـــة بجائزة 
أفضـــل مشـــروع حكومـــي عربـــي لتطويـــر 
القطـــاع الصحي، فيما فـــازت وزارة العمل 
ل  ـ ـ زة أفضـ ـ ـ ـ ئ ة بجا ـ ـ ـ ة االجتماعي ـ ـ ـ لتنمي وا
مشـــروع حكومي عربـــي لتنميـــة المجتمع 
متمثـــالً فـــي مبـــادرة “خطـــوة” للمشـــاريع 
المنزليـــة، فيمـــا فـــازت إدارة الجمـــارك في 
وزارة الداخليـــة بجائـــزة أفضـــل مبـــادرة 

/ تجربـــة تطويريـــة حكوميـــة مـــن خـــالل 
حوكمة المعلومات االقتصادية والجمركية 
لتســـهيل التجـــارة “أفـــق”، إلـــى جانب فوز 
هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
بجائـــزة “أفضـــل تطبيـــق حكومـــي عربـــي 
ذكـــي” بفضـــل تدشـــينها للنظـــام الوطنـــي 
للمقترحات والشكاوى “تواصل”، كما فازت 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة بجائـــزة 
أفضـــل مشـــروع حكومـــي عربـــي لتمكيـــن 

)06(الشباب “صناعة النخبة”.

0508121413

“الحلبة” تستعد بأولى الفعالياتاحتفال باليوم العالمي للفن اإلسالميبايدن: عودة أميركا “لقيادة العالم”طرح 519 مناقصة إلكترونيةإحالة المالحظات الثمانية للنيابة
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء  «

محمد المطوع أنه تم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بشأن إحالة 

المالحظات الثمانية الواردة 
في تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية السنوي السابع عشر 

إلى النيابة العامة.

كشف رئيس مجلس المناقصات  «
والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل 
خليفة أن المجلس نجح في طرح 

519 مناقصة إلكترونية بالكامل وفتح 
359 منها، منذ الشروع بتطبيق 

المرحلة الثانية من نظام المناقصات 
اإللكتروني وأتمتة اإلجراءات في أبريل.

أعلن الرئيس األميركي المنتخب  «
جو بايدن عودة الواليات المتحدة 

“المستعدة لقيادة العالم” بعد 
عهد دونالد ترامب، مقدما أعضاء 

فريقه الذين اختارهم لمهمات 
الدبلوماسية واألمن في حكومته 

المقبلة.

شهد االتحاد العالمي لصاحبات  «
األعمال والمهن البحرينية احتفااًل 

باليوم العالمي للفن اإلسالمي، 
واقتصر الحفل الذي أقيم بمركز 

األندلس بالمنامة على عدد 
محدود من الزوار وفقًا لالحترازات 

الخاصة بجائحة كورونا.

اختتمت حلبة البحرين الدولية  «
“موطن رياضة السيارات في الشرق 

األوسط” في ختام استعداداتها 
النطالق سباق الـ FORMULA 1 -جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020، 
بانطالق أولى فعالياته اليوم ويستمر 

حتى يوم األحد المقبل.

“الداخلية”: تصرف 
يتعارض مع المعاهدات 
وسنبلغ األمانة العامة 

بالواقعة

صائل الوعري



البحرين ماضية في تمكين الشباب وتصدير تجربتها الى العالم
ــن الـــمـــبـــادرات ــلــة ســتــشــهــد الــمــزيــد مـ ــمــقــب ــن حـــمـــد: الــفــتــرة ال نـــاصـــر بـ

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن تجربة مملكة البحرين 
الثرية فـــي تمكين الشـــباب باتت مضرب 
مثال علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمي 
بفضـــل توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الذي دائما ما يحرص على إيالء مبادرات 
وبرامج تمكين الشـــباب أهميـــة مضاعفة 
والعمـــل علـــى تطويـــر قـــدرات ومهـــارات 
الشـــباب بشـــكل مســـتمر باعتبارهـــم نواة 
عاتقهـــم  علـــى  تقـــع  والذيـــن  المســـتقبل 

مواصلة بناء البحرين الحديثة.
وأشار سموه إلى أن تحقيق وزارة شئون 
الشـــباب والرياضة جائزة أفضل مشـــروع 
عـــن  الشـــباب  لتمكيـــن  عربـــي  حكومـــي 

برنامجهـــا “صناعـــة النخبة” ضمـــن جائزة 
التميـــز الحكومـــي العربـــي، التـــي أقيمت 
العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  مظلـــة  تحـــت 
بالشـــراكة بيـــن حكومـــة دولـــة اإلمـــارات 
والمنظمـــة العربية للتنميـــة اإلدارية دليل 
واضح علـــى التطور الكبير في المبادرات 
والبرامج التي تقدم للشـــباب في مختلف 
الجوانـــب والتـــي تســـاهم فـــي إعطائهـــم 
التحديـــات  فـــي تحويـــل  كبيـــرة  فرصـــة 
الـــى فـــرص لالنطالقـــة بالعمـــل الشـــبابي 
البحرينـــي الـــى آفـــاق رحبـــة مـــن التطور 
والنماء وليكون الشباب العنصر األساسي 

في عملية التنمية.
وتابـــع ســـموه أن تجربة مملكـــة البحرين 
فـــي تمكين الشـــباب نجحـــت بامتياز في 
استكشـــاف مواطـــن القـــوة لدى الشـــباب 
البحرينـــي وعملت علـــى تقويتها وتمكين 

الشـــباب عبـــر برامـــج نوعية بارزة تســـهم 
فـــي صقـــل مواهبهـــم األمـــر الذي ســـاهم 
فـــي تخريج العديد من الكـــوادر الوطنية 
الشـــباب التي تحمل قصص نجاح ملهمة 
تســـتحق التشـــجيع والقاء الضـــوء عليها، 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
ماضية في مســـيرتها نحو تمكين الشباب 
وتصديـــر تجربتها الى جميـــع دول العالم 
باعتبـــار تجربـــة البحريـــن مـــن التجـــارب 

المتميزة على المستوى العالمي.
األعلـــى  المجلـــس  أن  ســـموه  وأضـــاف 
والرياضـــة ســـيواصل مســـيرته  للشـــباب 
في وضع الخطط والبرامج التي تســـاهم 
في تمكين الشـــباب البحريني وتحقيقهم 
لمختلف اإلنجازات والبناء على ما تحقق 
للحركـــة الشـــبابية مـــن مكتســـبات كثيرة 
اكتشـــاف وصقـــل  الـــى  التحـــول  أبرزهـــا 

البحرينيـــة  الشـــبابية  المواهـــب  وإبـــراز 
وتســـليط الضـــوء عليهـــا، مشـــيرا ســـموه 
إلـــى أن الفترة المقبلة ستشـــهد مزيدا من 
المبادرات والبرامج التي ســـتثري تجربة 
تمكيـــن  ومجـــاالت  الشـــبابية  البحريـــن 
الشباب وستعطي الشباب فرص إضافية 
إلبـــراز قدراتهـــم ودورهـــم الحقيقـــي في 

المجتمع.
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صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، برقية شكر جوابية 
من األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، وذلك رًدا 
علـــى برقية التهنئـــة التي بعث 
بهـــا جاللته إليه بمناســـبة يوم 

األمم المتحدة.

البـــالد صاحـــب  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلى 
ســـورينام  جمهوريـــة  رئيـــس 
وذلـــك  ســـانتوخي،  تشـــان 
اســـتقالل  ذكــــرى  بمناســـبة 

بالده.

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

غوتيريش

جاللة الملك 
يهنئ سورينام 

بذكرى االستقالل

استخدام قوارب سريعة متطورة لصد األهداف المعادية 

يقظون وقادرون على التعامل مع التهديدات

ــري” ــع البحـ ــترك “المانـ ــن المشـ ــات التمريـ ــهد مجريـ ــام يشـ ــد العـ القائـ

القائد العام: قواتنا العسكرية تتمتع بإمكانات قتالية متطورة

شـــهد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة المرحلة األولى والنهائية لمجريات 
التمرين البحري المشترك )المانع البحري(، 
الذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشـــاركة 
وزارة الداخليـــة على مدى يومي الثالثاء 

واألربعاء 24 و25 نوفمبر 2020م.
وفي المرحلة األولى من التمرين أســـتمع 
صاحـــب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
إلى إيجاز عن المراحل التي اشتمل عليها 
التمرين والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة 
العســـكرية البحريـــة الراميـــة إلـــى حماية 
لمملكـــة  الميـــاه اإلقليميـــة واالقتصاديـــة 
البحريـــن مـــن عمليـــات التســـلل البحـــري 
ومكافحـــة عمليـــات التهريـــب والقرصنة، 

واالســـتجابة الســـريعة لعمليـــات البحـــث 
هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  واإلنقـــاذ 

األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وخـــالل المرحلـــة الختاميـــة مـــن التمرين 
أطلـــع معاليـــه علـــى التطبيقـــات العمليـــة 
والعمليـــات الميدانيـــة التي نفذها ســـالح 

وخفـــر  البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة 
الســـواحل باســـتخدام القوارب الســـريعة 
أفضـــل  علـــى  تحتـــوي  التـــي  والحديثـــة 
والمعـــدات  اإللكترونيـــة  المنظومـــات 
العســـكرية المتطـــورة وأجهـــزة المالحـــة 
المتقدمة، والتي ســـاهمت بشـــكل ســـريع 

للتصـــدي ومواجهـــة  المهـــام  تنفيـــذ  فـــي 
مختلف األخطـــار والتعامل مـــع األهداف 
المعاديـــة في منطقة العمليـــات المحددة، 
والتدريب على أسرع الطرق في عمليات 
البحـــث وأســـاليب اإلنقـــاذ للمفقوديـــن أو 

المصابين.
وأعرب القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
عن شـــكره وتقديره “للجهود الطيبة التي 
بذلهـــا الجميـــع فـــي هـــذا التمريـــن، وذلك 
مـــن خالل التعاون المثمـــر بين قوة دفاع 
إدارة  عبـــر  الداخليـــة  ووزارة  البحريـــن 
المشـــتركة  البحريـــة  العمليـــات  وتنفيـــذ 
والتـــي ســـتكون بعـــون مـــن هللا ســـبحانه 
وتعالى ســـدًا منيعًا وقويـــًا في وجه كافة 
واســـتقرار  بأمـــن  المحدقـــة  التحديـــات 

مملكتنا الغالية”.

تفقـــد القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
إحـــدى  األربعـــاء،  امـــس  خليفـــة،  آل 
وحـــدات قـــوة دفـــاع البحريـــن، إذ اطلـــع 
على الجاهزيـــة القتالية واالســـتعدادات 
هـــذه  إليهـــا  وصلـــت  التـــي  العســـكرية 
الوحـــدة، كما ُقـــدم له إيجـــاز عن مراحل 

سير العمل بها.
 وأكـــد القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
أن “قـــوة دفـــاع البحريـــن بفضل من هللا 

سبحانه وتعالى ومن ثم بفضل االهتمام 
الكبير لعاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الـــذي أرســـى دعائـــم المســـيرة الوطنيـــة 
للتصدي للمخاطر التي تستوجب اليقظة 
واالســـتعداد الدائـــم لحمايـــة مكتســـباتنا 
الوطنية ومنجزاتنـــا الحضارية”، مضيًفا 
بكفـــاءة  تتمتـــع  العســـكرية  “قواتنـــا  أن 
عاليـــة وإمكانات قتالية متطـــورة قادرة 
علـــى التعامـــل مـــع مختلـــف التهديـــدات 

واألخطار التي تستهدف الوطن”.

وأشـــاد بالـــدور الوطنـــي الذي يقـــوم به 
منتســـبو قوة دفاع البحرين في عملهم 
العسكري وواجبهم الدفاعي في ميادين 
البـــذل والتضحية وأنهم يعدون مفخرة 
يحتـــذى  ومثـــااًل  العزيـــز  الوطـــن  لهـــذا 
بـــه فـــي العطـــاء والتفاني، وأعـــرب عن 
أطيـــب أمنياته لهـــم، داعًيا هللا أن يكلل 
جهودهـــم بالتوفيـــق والســـداد والثبات 
فـــي أداء مهامهـــم العســـكرية الموكلـــة 
إليهـــم، فـــي الدفـــاع بـــكل ما أوتـــوا من 

عزيمة وإصرار.
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبـــدهللا النعيمي، وزير 
الدفـــاع األميركـــي بالوكالة كريســـتوفر ميلر، صبـــاح امس األربعاء، 

لدى وصوله مطار البحرين الدولي والوفد المرافق معه.

قام نائب رئيس األمن العام اللواء عبدهللا الزايد بجولة ميدانية في حلبة 
البحريـــن الدوليـــة، تفقد خاللها االســـتعدادات والترتيبـــات األمنية الالزمة 
إلنجـــاح بطولـــة جائزة البحرين الكبرى لســـباقات الفورمـــوال 1، حيث اطلع 
علـــى الخطـــة األمنية واإلجـــراءات والتأكد مـــن مدى الجاهزيـــة والفاعلية 
لحفـــظ األمـــن والنظـــام. وأشـــاد نائب رئيس األمـــن العـــام بتوجيهات وزير 
الداخليـــة التخاذ كافة اإلجـــراءات والتدابير التي تضمـــن تحقيق الحماية 
األمنية المطلوبة لتأمين الســـباق والمشـــاركين فيه ، منوهًا بمتابعة سعادة 

رئيس األمن العام للخطة األمنية إلنجاح هذا الحدث العالمي وتأمينه.
وأضـــاف أن الخطـــة األمنية اشـــتملت عـــددا مـــن الفرضيـــات األمنية التي 
نفذتها األجهزة األمنية المشـــاركة ، والتي عكســـت جاهزيتها وقدرتها على 

تأمين السباق والمشاركين فيه بكل احترافية ومهنية.

النعيمي يستقبل وزير الدفاع األميركي بالوكالة

خطة أمنية إلنجاح سباق الفورموال 1

توفير مزيد من الفرص الحيوية واالستثمارية مع الهند
الكبير بــالــراحــل  ــكــر  شــان تـــعـــازي  يــتــقــبــل  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ــعــهــد  ال ولـــي  ســمــو 

اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي ووزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة في قصر الرفاع أمس، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية 

الهند سوبراهمانيام شانكر بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
وقـــد نقل وزير الشـــؤون الخارجية بجمهورية الهند تعازي ومواســـاة 
رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد رام نـــاث كوفيند إلـــى عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  وإلى صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء، كما قـــدم تعازيـــه الخالصة بوفـــاة فقيد 
الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 

رحمه هللا.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس الوزراء علـــى تميز 
العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة والتي تشهد 
تناميـــا متواصالً على كل األصعدة عكســـتها الزيـــارات المتبادلة على 
مختلف المســـتويات، مشيدا بالتعاون والتنسيق المشترك القائم بين 

البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
ونـــوه ســـموه بما توليـــه المملكـــة من اهتمـــام وحرص علـــى مواصلة 
تطويـــر التعـــاون مـــع جمهوريـــة الهند الصديقـــة في كافـــة المجاالت، 
وضرورة تعزيز أطر التنســـيق المشـــترك بما يســـهم في تحقيق مزيٍد 
من التقدم واالزدهار للبلدين والشـــعبين. وأشـــاد ســـموه باالسهامات 
التي تقوم بها الجالية الهندية في مملكة البحرين في عملية التنمية 

والتـــي هي محل تقدير من المملكة، وأهمية فتح مجاالت أوســـع بما 
يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية واالستثمارية التي تعود 

بالنفع والنماء وتلبي التطلعات المنشودة.
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض مجمـــل القضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك وبحث المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

من جانبه أعرب وزير الشـــؤون الخارجية بجمهورية الهند عن شكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس الـــوزراء على ما 
يبديه سموه من حرص واهتمام لتوطيد العالقات البحرينية الهندية 
نحـــو أفـــق أرحب من التعـــاون الثنائي، متمنًيا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والنماء.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال وزير الشؤون الخارجية الهندي

المنامة - بنا



اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمكتبـــه امـــس وزير 
الشؤون الخارجية بجمهورية الهند سوبر اهمانيام 
جـــاي شـــاكر، إذ نقل إلى ســـموه تعازي ومواســـاة 
حكومة الهند في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه(، مســـتذكرا بالتقدير 
والعرفـــان إســـهامات األميـــر الراحـــل فـــي تقويـــة 
العالقات البحرينية الهندية، وما تركه ســـموه من 
إرث غنـــي مـــن اإلنجـــازات التنمويـــة والحضارية 

على مختلف الصعد المحلية والعالمية.
وأثناء اللقاء الذي حضره مستشار صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفة ووزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي وأحفـــاد األميـــر الراحـــل، تم اســـتعراض 
مســـار العالقات والتعاون بين البلدين الصديقين 

والدور الذي لعبه فقيد الوطن في تأسيس شراكة 
اســـتراتيجية بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
الهند الصديقة. وأعرب ســـمو نائب رئيس مجلس 

الـــوزراء عـــن شـــكره وتقديـــر لحكومـــة جمهورية 
الهنـــد الصديقة على مشـــاعرها وتعازيها في وفاة 
األميـــر الراحـــل )طيـــب هللا ثـــراه(، متمنيا ســـموه 

للدولة الصديقة المزيد من الرفعة والتقدم.
كمـــا نـــوه ســـموه بالعالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة 
البحريـــن بجمهوريـــة الهنـــد وتعاونهمـــا التاريخي 

الذي ســـجل نجاحات فـــي العديد مـــن المجاالت، 
منوها ســـموه بإســـهامات الجاليـــة الهندية بمملكة 

البحرين في مسيرة التنمية والتطور.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقباًل وزير الشؤون الخارجية الهندي

المنامة - بنا

سمو األمير خليفة بن سلمان ترك إرًثا غنًيا من اإلنجازات
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة يتلقـــى تعـــازي وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة الهنـــدي
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المنامة - وزارة الداخلية

التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مـــن خـــالل 
المجلـــس االفتراضـــي، عـــددا مـــن أهالـــي 
مناطـــق المحافظـــة، وذلك بحضـــور نائب 
المحافظ العميد عيســـى الدوسري، وعدد 

من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مســـتهل اللقاء رحب سمو المحافظ 
بنهـــج  التمســـك  الـــى  مشـــيرا  بالحضـــور، 
التواصـــل المســـتمر مـــع األهالـــي ومتابعة 
احتياجاتهم، مؤكدا ســـموه علـــى االلتزام 
التـــام بالتوجيهات الســـديدة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك لتحقيـــق األمـــن 
والتنميـــة الشـــاملة فـــي مختلـــف مناطـــق 
المحافظة. وبالنيابة عن أهالي المحافظة، 
أشـــاد ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
بما تضمنته كلمة ســـمو ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، خـــالل ترؤســـه جلســـة مجلـــس 
الـــوزراء والتـــي اشـــتملت علـــى مضامين 
قيمة وتوجيهات سديدة للمرحلة القادمة 
الحكومـــي  واألداء  الوطنـــي  العمـــل  مـــن 
المتميـــز والطمـــوح للمملكـــة. وقـــال ســـمو 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  “إن  المحافـــظ 
حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات 
وزيـــر الداخلية الفريق اول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا ال خليفة فـــي االلتزام باتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
مبـــادئ  بترســـيخ  واالهتمـــام  الوقائيـــة، 

الشـــراكة المجتمعية مع مختلف االدارات 
األمنيـــة ، لضمـــان امـــن وســـالمة األهالـــي 
والمقيميـــن فـــي كافـــة مناطـــق المحافظة 

الجنوبية”.

المحافظـــة  ان  الـــى  ســـموه  وأشـــار 
الجنوبيـــة مســـتمرة فـــي رعايـــة وتنظيـــم 
واحتضـــان الفعاليات والمبـــادرات األمنية 
واالجتماعيـــة الرائـــدة التـــي تهـــدف الـــى 

ترســـيخ دعائم االمن والســـالمة في شتى 
مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة وبمـــا يعزز 

دور المحافظة في هذا المجال.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عّبـــر 
الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهم لســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة  

علـــى تواصلـــه الدائـــم وجهـــوده المبذولة 
في التنســـيق المســـتمر مع األهالي والنظر 
فـــي احتياجـــات ومتابعتهـــا مـــع الجهـــات 
الكبيـــرة  الجهـــود  مثمنيـــن  المختصـــة، 
لســـموه والتي يبذلها من أجل تعزيز االمن 

والسالمة في المجتمع.

سـمو محافظ الجنوبية: متمسكون بنهج التواصل المستمر مع األهالي

المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتسم بالتميز والطموح

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمكتبـــه صبـــاح امس 
ســـفير مملكة تايلند لـــدى مملكة البحرين تانيت نا 
ســـونخال، إذ نقل إلى ســـموه تعازي مملكـــة تايلند 

ملـــكًا وحكومـــة وشـــعبا في وفـــاة فقيـــد البحرين 
الكبيـــر المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثـــراه(، مؤكـــًدا أن مملكـــة تايلند بشـــكل خاص 
ودول اآلســـيان عامة تســـتذكر بالتقدير والعرفان 
الـــدور المحوري والفاعل الـــذي لعبه األمير الراحل 

فـــي تأســـيس شـــراكة اســـتراتيجية لهـــذه الـــدول 
مـــع مملكـــة البحريـــن ودول مجلس التعـــاون، كما 
ســـتظل مملكة تايلند تستذكر بالتقدير واإلعجاب 
مبادرات ســـموه التنموية واإلنســـانية التي شكلت 
نقلـــة حقيقيـــة في تطـــور مملكـــة البحرين ووصل 

صداها إلى العالمية.

وأثناء اللقاء الذي حضره مستشار صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة وأحفـــاد األميـــر الراحـــل، جرى 
اســـتعراض عالقات الصداقة والتعاون التي تربط 
بيـــن مملكـــة البحرين ومملكـــة تايلند وإســـهامات 

فقيد الوطن في تقويتها وتنميتها.

وأعـــرب ســـمو نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء عن 
شـــكره وتقديـــره لمملكـــة تايلنـــد ملـــكا وحكومـــة 
وشـــعبا على مشـــاعرهم النبيلة تجاه فقيد الوطن 
الغالـــي والتـــي تعكـــس خصوصية العالقـــات التي 
تربـــط البلديـــن، متمنيـــا ســـموه لتايلند مزيـــًدا من 

التقدم والتطور.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير التايلندي

ــا ــخ ــون ــيـــر س ــس الـــــــــــوزراء يــتــقــبــل تــــعــــازي الـــســـفـ ــ ــي ــ ــب رئ ــ ــائ ــ ــو ن ــمـ سـ
تايلنـد ستظـل تستـذكـر مبـادرات األميـر الراحـل التنمـويـة 

سمو محافظ الجنوبية يلتقي عبر تقنية االتصال المرئي عددا من أهالي المحافظة



بدء إحالة المالحظات الثمانية للنيابة والتحقيق في 10 أخريات
تنفيـــذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد ال خليفـــة، خـــال جلســـة مجلـــس 
8 ماحظـــات  بإحالـــة  االخيـــرة،  الـــوزراء 
واردة فـــي تقريـــر ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة الســـنوي الســـابع عشـــر للســـنة 
المهنية )2019 /  2020( إلى النيابة العامة، 
و10 ماحظـــات إلى لجـــان تحقيق و215 
ماحظـــة للمتابعة اإلدارية مـــع الوزارات، 
فقـــد أكـــد وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء 
محمـــد المطـــوع أنه تم اتخـــاذ اإلجراءات 
الازمة بشـــأن إحالـــة الماحظات الثمانية 
المشـــار إليهـــا إلـــى النيابة العامـــة، وكذلك 

التحقيـــق،  لجـــان  تشـــكيل  فـــي  البـــدء 
والمتابعة االدارية مع الوزارات المختصة 
لتصحيح الماحظات الواردة بشـــأنها في 

تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
شـــكره  خالـــص  عـــن  المطـــوع    واعـــرب 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
يوليـــه  مـــا  علـــى  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
ســـموه من اهتمـــام ومتابعـــة دائمة لتنفيذ 
الماحظـــات الـــواردة فـــي تقاريـــر ديـــوان 
الرقابة المالية واالدارية، تأكيدا على نهج 
سموه الراسخ في تطوير العمل الحكومي 
واالرتقـــاء بمســـتوى األداء وتعزيز مبادئ 
الحوكمـــة والشـــفافية والنزاهـــة والحفاظ 

على المال العام.

 وأشـــار المطوع، إلى أن أوامر وتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الوزراء تعكس سرعة التجاوب الحكومي 

الفعـــال والمنهجي مع الماحظات الواردة 
في تقارير ديوان الرقابة المالية واالدارية 
بهـــدف التحقـــق من ترســـيخ الممارســـات 
الصحيحـــة القائمة علـــى االلتزام بالقواعد 
واألنظمـــة اإلداريـــة والماليـــة، فـــي كافـــة 
الجهات الحكومية وبالشكل الذي يتناسب 
مع رؤى وتوجيهـــات عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
من أجل تســـريع وتيرة تحقيـــق األهداف 
والمشـــروعات  للمبـــادرات  المرســـومة 
الحكومية وفق اعلى مســـتويات الكفاءة 

والفعالية واالستدامة.
  وأكـــد أن أي ماحظـــة واردة فـــي تقريـــر 
للســـنة  عشـــر  الســـابع  الســـنوي  الرقابـــة 

المهنيـــة )2019 /  2020( تتعلـــق بمخالفـــة 
التعامـــل  ســـيتم  والقوانيـــن  األنظمـــة 
معهـــا وفـــق األســـس المنهجيـــة التـــي تـــم 
اعتمادهـــا أثناء مراجعة التقارير الســـابقة 
لديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية واتخاذ 
اإلجـــراءات الكفيلـــة بتصحيحهـــا والتأكد 
من عـــدم تكرارهـــا بما يعزز مـــن الحوكمة 
والرقابـــة التـــي تحقـــق االلتـــزام بالقواعد 
واألنظمة اإلدارية والمالية بكافة الجهات 

الحكومية.
  واشـــار إلـــى أن التعامـــل مـــع ماحظـــات 
وفقـــا  واالداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  تقريـــر 
للمســـارات المحددة مســـبًقا للتعامل معها 
يعـــد وســـيلة فعالة فـــي تعزيـــز مخرجات 

العمـــل الحكومي علـــى كافة المســـتويات 
وتحقيق االســـتفادة القصوى والمثلى من 
الموارد الماليـــة واإلدارية المتاحة، مؤكدًا 
حـــرص الحكومـــة علـــى مواصلـــة تفعيـــل 
والمحاســـبة  المســـؤولية  آليـــات  جميـــع 
للحفـــاظ علـــى مقـــدرات الوطـــن وضمـــان 

استدامتها على المدى البعيد.
  وشـــدد على ضرورة أن تقوم كل الجهات 
التـــي تـــم تســـجيل ماحظـــات عليهـــا في 
تقرير الرقابة الســـنوي الســـابع عشر للسنة 
بالتصويـــب   )2020   /  2019( المهنيـــة 
الفـــوري للماحظـــات واتخـــاذ اإلجراءات 
التـــي تضمـــن عدم تكرارها فـــي أي تقارير 

مقبلة لديوان الرقابة المالية واإلدارية.
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“القابضة للنفط” و“شيفرون” توقعان اتفاقية لتطوير أعمال الغاز الطبيعي

تفاهمات لدراسة وتحليل موارد غاز الهيدروجين بالسوق المحلي

دراســـة مشـــتركة متخصصـــة... وتحديـــد مصـــادر اإلمـــداد المحتملـــة

“القابضـــة للنفـــط “ و“ايـــر برودكـــت” ُتنشـــئان محطـــة لتوفيـــره للســـيارات

وقعــت الشــركة القابضة للنفــط والغاز التابعة للهيئة الوطنيــة للنفط والغاز، 
بحضــور وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، اتفاقية دراســة 
مشتركة مع شركة شيفرون الشرق األوسط لتطوير األعمال بتقنية االتصال 
المرئــي عــن بعــد، بهــدف تقييــم الطلــب المســتقبلي علــى الغــاز فــي المملكــة، 
وتحديــد مصــادر اإلمــداد المحتملــة لتلبيــة هــذه المتطلبــات ودعــم سلســلة 

 .)LNG( التوريد المستقبلية لمرفأ الغاز الطبيعي المسال

وقـــام بتوقيـــع االتفاقيـــة مـــن جانب 
الشـــركة القابضة للنفط والغاز رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن للغاز 
المســـال، مازن مطـــر، فيما وقعها عن 
األوســـط  الشـــرق  شـــيفرون  شـــركة 
مجلـــس  رئيـــس  االعمـــال،  لتطويـــر 
إدارة الشركة، مازن مطر، وبمشاركة 
وحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين من 
الجانبيـــن باالضافة إلـــى ممثلين من 
الســـفارة االميركية وغرفـــة التجارة 

األميركية. 
وأعـــرب وزيـــر النفـــط عـــن ترحيبـــه 
بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة الهامة التي 
من شـــأنها أن تدعم جهـــود البحرين 
في تطوير قطاع الغاز الطبيعي على 
مســـتوى االنتـــاج والتوزيـــع، وهو ما 
يعـــزز من دوره فـــي خدمة االقتصاد 
الوطنـــي مـــن خـــال االســـتفادة من 
النظـــم  وأحـــدث  الدوليـــة  الخبـــرات 
هـــذا  فـــي  العالميـــة  التكنولوجيـــة 

المجال. 
وأشـــاد الوزيـــر بالعاقـــة الوثيقة مع 
شـــركة شـــيفرون باعتبارهـــا إحـــدى 
فـــي  الرائـــدة  األميركيـــة  الشـــركات 
شـــركات  كبـــرى  وإحـــدى  المنطقـــة 

النفـــط والغـــاز العالمية فـــي مجاالت 
النفـــط  وتوريـــد  وإنتـــاج  التنقيـــب 
والغـــاز، والتي تعكـــس عمق عاقات 
والواليـــات  البحريـــن  بيـــن  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  الصديقـــة  المتحـــدة 
المجاالت، مثمنـــا اإلنجازات العديدة 
التـــي حققتها العاقـــات الوثيقة بين 
الطرفين في قطاعات النفط والغاز. 
وأشـــار إلى أهمية هذه االتفاقية في 
تقييـــم العـــرض والطلـــب علـــى الغاز 
في الســـوق المحلية بمـــا يتوافق مع 
أحـــدث الدراســـات، ووضـــع نمـــوذج 
للتخطيط االســـتراتيجي المستقبلي 
واتخـــاذ القـــرار واتخـــاذ اإلجـــراءات 
اإلمـــداد  اســـتمرار  لضمـــان  الازمـــة 
بالغـــاز الطبيعـــي في المملكـــة، وذلك 
تماشـــيًا مـــع االحتياجـــات التنمويـــة 
العديـــدة والزيـــادة الســـكانية، فضاً 
عن الجهود المبذولة إلنشـــاء شـــبكة 
أنابيـــب الغاز لربـــط البحريـــن بباقي 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأكـــد وزير النفط أن ما يمر به العالم 
مـــن تداعيات جـــراء انتشـــار جائحة 
كوفيـــد - 19 كان لـــه تأثيـــر واضـــح 
علـــى قطاع النفـــط والغـــاز، وبالتالي 

أصبحت هناك حاجة ملحة للتوســـع 
فـــي الدراســـات والمســـوحات التـــي 
ترصـــد التحديـــات وتقـــدم الحلـــول 

لمواجهة هذه التحديات. 
مـــن جانبـــه، قـــال مـــازن مطـــر “نحن 
نثمـــن عاليـــا جهود شـــركة شـــيفرون 
صناعـــة  لدعـــم  المســـتمر  والتعـــاون 
النفـــط والغـــاز وخاصـــة قطـــاع الغاز 
الطبيعي فـــي مملكة البحرين، حيث 
يشـــهد هـــذا القطـــاع بقيـــادة معالـــي 
وزير النفط تنفيذ عدد من المشـــاريع 
الرائـــدة لتطوير البنية التحتية للغاز، 
منهـــا اســـتكمال أول رصيـــف بحـــري 
للغـــاز الطبيعـــي المســـال الـــذي يقـــع 
على مســـافة تزيد عن 4 كيلومترات 
شمال غرب ميناء خليفة بن سلمان، 
ويتألـــف مـــن وحـــدة تخزيـــن عائمة، 
ومنصـــة  بحـــري،  وحاجـــز  ومرفـــأ 
مجاورة لتبخير الغاز المســـال ليعود 
إلـــى حالتـــه الغازيـــة، وأنابيب تحت 

المـــاء لنقـــل الغـــاز مـــن المنصـــة إلـــى 
الشـــاطئ ومرفـــق بـــري لتســـلم الغاز 
إلنتـــاج  بريـــة  منشـــأة  إلـــى  إضافـــة 

النيتروجين. 
بطيشـــة  باســـم  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
عـــن ترحيبـــه بتوقيـــع االتفاقيـــة مع 
البحرين، مشـــيدا بما تشهده المملكة 
من نهضة تطويرية شاملة في قطاع 
النفـــط والغاز، وبالعاقـــات الوطيدة 
فـــي هذا المجال الحيوي والمهم وما 
توليـــه من حرص علـــى تطوير آليات 
العمل في مجاالت التنقيب واالنتاج 
مما يعزز مـــن مكانتها كوجهة جاذبة 
لاســـتثمار في هـــذا القطـــاع. مؤكدا 
على ان الشـــركة تمتلك خبرة واسعة 
فـــي اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
باالضافـــة إلى مـــا تمتلكه من قدرات 
وخبرات عديدة في مجال الدراسات 
المتخصصة في هذا القطاع الحيوي 

والمهم.

أبرمــت الشــركة القابضــة للنفط والغاز التابعة للهيئــة الوطنية للنفط والغاز، 
تحت رعاية وحضور وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مذكرة 
تفاهم مع شركة “اير برودكت” العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية، 
بهــدف اجــراء دراســات جــدوى اقتصادية متكاملة متعلقة بإنشــاء مشــاريع 

صديقة للبيئة لتطوير اقتصاد الهيدروجين. 

 و قـــام بالتوقيـــع نيابـــة عـــن الشـــركة 
القابضة للنفـــط والغاز، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة البحريـــن للغاز الُمســـال، 
مازن مطر ورئيس شركة اير برودكت 
في الشـــرق األوســـط ومصـــر وتركيا، 
امتيـــاز مهتـــاب، نيابـــة عن شـــركة اير 
برودكت بحضور عدد من المسؤولين 
في الهيئة والشـــركة القابضة وشـــركة 

اير برودكت. 
و أكـــد وزيـــر النفـــط أن التوســـع فـــي 
والكربـــون  الهيدروجيـــن  اســـتخدام 
أصبح توجها عالميا من أجل الحفاظ 
تشـــاطر  البحريـــن  البيئـــة، وأن  علـــى 
دول العالـــم هـــذا االهتمـــام من خال 
اقامة منشأة برية إلنتاج النيتروجين 
والعمـــل على نشـــر الوعـــي المجتمعي 
بمزايـــا اســـتخدامه من قبـــل أصحاب 

السيارات. 
وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم التي 
وقعتها الشـــركة القابضة للنفط والغاز 
مع شـــركة “اير برودكـــت” العالمية في 
ظل ما تتمتع به الشـــركة العماقة من 

خبرة فـــي مجـــال الغـــازات الصناعية 
والغـــاز الُمســـال ومـــا لديها من ســـجل 
رائع فـــي المنطقة والعالم في تقنيات 
تطوير الصناعات النفطية والتكريرية 

وجعلها صديقة للبيئة. 
ونـــوه وزير النفـــط إلى أن المســـتقبل 
هـــو لمصـــادر الطاقـــة النظيفـــة ومـــن 
بينها الهيدروجيـــن واقتصاد الكربون 
الدائري، وبالتالي فإن دراسة وتحليل 
بالســـوق  الهيدروجيـــن  غـــاز  مـــوارد 
المحلي يتيح فرصا أكبر للمضي قدمًا 
في هذا التوجه وخطوة محورية من 
أجـــل اســـتدامة المـــوارد النفطية في 

ظل التحديات الراهنة. 
وأكد وزيـــر النفط أن الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز حريصـــة علـــى اجـــراء 
مـــع  والتعـــاون  العلميـــة  الدراســـات 
المؤسســـات الدولية الرائـــدة في هذا 
المجـــال، وذلـــك بهـــدف الوصـــول إلى 
أفضـــل الـــرؤى التـــي تدعـــم النهـــوض 
بقطـــاع النفـــط والغاز بجميـــع مراحله 

االنتاجية والصناعية. 

كمـــا تقـــدم مـــازن مطـــر بشـــكره إلـــى 
“ايـــر برودكـــت” علـــى دعمهـــا  شـــركة 
القابضـــة  الشـــركة  الســـتراتيجيات 
للنفـــط والغـــاز مضيفـــًا “إن االتفاقيـــة 
ســـتتم على عدة مراحل أولها دراســـة 
الهيدروجيـــن  غـــاز  مـــوارد  وتحليـــل 
مرافـــق  ضمـــن  المحلـــي  بالســـوق 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التابعـــة  الشـــركات 
للنفـــط والغاز، ومن ثم إنشـــاء محطة 
الهيدروجيـــن  غـــاز  لتوفيـــر  متنقلـــة 
للســـيارات التي تعمل على هذا النوع 

من الوقود”.  
من ناحيتـــه، أعـــرب امتيـــاز مهتـــاب، 
عن ســـعادته بتوقيع مذكـــرة التفاهم 
مـــع الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز 

بالبحريـــن، وبالجهود التـــي تقوم بها 
المملكة لتطوير قدراتها والتوسع في 
اســـتخدام منتجات الطاقة النظيفة، 
ومـــن بينهـــا الوقـــود الهيدروجينـــي، 
الفتـــًا إلـــى أن شـــركته لديهـــا تاريـــخ 
ممتـــد مـــن المعرفة التقنيـــة والخبرة 
في مجـــال الهيدروجيـــن وباالضافة 
التعـــاون  لتعزيـــز  تســـعى  أنهـــا  إلـــى 
فـــرص  الستكشـــاف  الهيئـــة  مـــع 
التطويـــر المحتملـــة التـــي تدعم نقل 
داخـــل  والتكنولوجيـــا  االســـتثمارات 
مملكة البحرين.  متمنيًا كل التوفيق 
تحقيـــق  فـــي  للبحريـــن  والنجـــاح 
األهداف المرجوة في ظل توجيهات 

قيادتها الرشيدة.

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - تمكين

اســـتقبل وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
بمكتبـــه  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
أمـــس، رئيس مجلـــس إدارة المعهد 
والتعـــاون  للتصديـــر  اإلســـرائيلي 
الدولي اديف باروخ وأعضاء الوفد 
االقتصادي من دولة إسرائيل وذلك 
علـــى هامش الزيارة الرســـمية التي 
يقـــوم بها الوفد إلى مملكة البحرين 
كبـــار  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  وذلـــك 

المسؤولين من كا الجانبين.
يعـــد  الـــذي  االجتمـــاع  وخـــال 
األول مـــن نوعـــه بعـــد إعـــان تأييد 
الســـام بين مملكـــة البحرين ودولة 
واشـــنطن  فـــي  والمبـــرم  إســـرائيل 
فـــي 15 ســـبتمبر 2020، أكـــد وزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة أن 
والتطـــورات  اللقـــاءات  هـــذه  مثـــل 

االقتصادية التي تشهدها العاقات 
بيـــن البحريـــن وإســـرائيل ســـتفتح 
التجـــاري،  التبـــادل  أمـــام  البـــاب 
وتعزيز فرص التعاون االســـتثماري 
بيـــن الجانبين، مشـــيرا في الســـياق 
بدايـــة  يعـــد  اللقـــاء  هـــذا  أن  ذاتـــه 
التعـــاون  لتعزيـــز  إســـتراتيجية؛ 
المشـــترك بيـــن البلديـــن بمـــا يحقق 
المصالح المشتركة في إطار السام 
بينهمـــا، األمـــر الـــذي ســـوف يســـهم 
بـــكل تأكيـــد إلى إطـــاق العديد من 

مبادرات في مختلف المجاالت.
بعدها تم اســـتعراض أوجه التعاون 
والعمـــل المشـــترك ممـــا ســـينعكس 
البلديـــن  اقتصـــادات  علـــى  إيجابـــا 
والســـيما فـــي القطاعـــات التجارية 

والصناعية والسياحية.

“تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  أعلـــن 
عـــن اســـتعداده الســـتضافة أعمال 
األســـبوع العالمـــي لريـــادة األعمال 
وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 29 نوفمبر 
الجاري ويســـتمر حتى 6 ديســـمبر. 
وتعقـــد فعاليـــات األســـبوع العالمي 
البحريـــن  فـــي  األعمـــال  لريـــادة 
للعـــام الخامـــس علـــى التوالـــي، إذ 
تنطلـــق فعالياتـــه لهذا العام بشـــكل 
افتراضـــي للمـــرة األولى بمشـــاركة 
أكثـــر من 25 جهة محلية مشـــاركة، 
مجموعـــة  األســـبوع  ويتخلـــل 
واســـعة من الفعاليات المتمثلة في 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل 
واللقاءات على الشبكة العنكبوتية 
مـــن  نخبـــة  ومشـــاركة  بحضـــور 

المختصين المحليين والدوليين. 
لريـــادة  العالمـــي  ويعقـــد األســـبوع 
األعمـــال ســـنوًيا في أكثـــر من 170 
دولـــة عضـــو فـــي الشـــبكة الدوليـــة 
لريـــادة األعمـــال، بحضـــور متوقـــع 
يصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 10 ماييـــن 
مشـــارك، وذلـــك من خال مـــا يزيد 
عن 40 ألـــف فعالية تحتفي بقطاع 
آخـــر  وتناقـــش  األعمـــال،  ريـــادة 
بتطويـــر  المتعلقـــة  المســـتجدات 
قطـــاع ريـــادة األعمـــال، وذلـــك في 
ظـــل مســـتجدات الســـوق الحالية، 
والعمـــل علـــى تقديم نمـــاذج عملية 
وصياغة حلول للتحديات لتحقيق 
فرص النمـــو والتطور لهـــذا القطاع 
على المستويين المحلي والدولي. 
وتقـــوم الـــدول المشـــاركة فـــي هذا 
األســـبوع على التنظيم والتنســـيق 
لتقديـــم  المحلييـــن  الشـــركاء  مـــع 
الرياديـــة  الفعاليـــات  مـــن  حزمـــة 
الهادفـــة، في إطـــار االحتفـــاء بنمو 
تقـــوم  إذ  القطـــاع،  هـــذا  وازدهـــار 
محاور الفعاليات المختلفة، ســـنوًيا 
علـــى المواضيع األربعة األساســـية 
واإلجـــراءات  السياســـات  التاليـــة: 
الرياديـــة،  النظـــم  واألنظمـــة، 

الشمولية، والتعليم. 

مشـــاركة  أهميـــة  علـــى  وتأكيـــًدا 
المملكـــة في هذا االحتفاء العالمي، 
أوضح الرئيـــس التنفيذي لصندوق 
العمـــل “تمكيـــن” إبراهيـــم جناحـــي 
المشـــاركة  علـــى  المملكـــة  حـــرص 
في هـــذا االحتفاء العالمـــي، تعزيًزا 
األعمـــال،  ريـــادة  دعـــم  ألهـــداف 
ال  العالميـــة،  التطـــورات  ومواكبـــة 
ســـيما في ظل جائحـــة كورونا وما 
اقتصاديـــة  تحديـــات  مـــن  تبعهـــا 
علـــى المســـتوى الدولـــي، الفًتا إلى 
أن المملكـــة تحقيًقـــا لتلك األهداف 
وضمـــان تحقيـــق فـــرص التطويـــر 
المشـــاركة  خـــال  مـــن  الممكنـــة 
افتراضًيـــا  تعقـــد  فعاليـــات  ضمـــن 
تضمن المشـــاركة الفاعلة، وتســـمح 
بمشـــاركة أكبر شـــريحة ممكنة من 
رواد األعمال، سواء على المستوى 

المحلي أو اإلقليمي أو العالمي. 
هـــذا  بفعاليـــات  االحتفـــاء  ويتـــم 
األســـبوع هـــذا العـــام بالشـــراكة مع 
عـــدد من الشـــركاء بمـــا فيهم وزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
وجامعة البحرين، وبرينك )بتلكو(، 
وفـــات البـــز – البحريـــن، وجامعـــة 
العلـــوم التطبيقيـــة، وغيرها العديد 

من مؤسسات القطاع الخاص. 
فعاليـــات  تعقـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
األســـبوع العالمـــي لريـــادة األعمال 
علـــى “Zoom Webinar”، إذ تتـــاح 
المشـــاركة مجاًنا الجميـــع الراغبين 
فـــي  التســـجيل  عبـــر  والمهتميـــن 
خـــال  مـــن  المختلفـــة  الفعاليـــات 
www.“ موقع تمكيـــن اإللكترونـــي

.”tamkeen.bh/gew

فتح الباب أمام التبادل التجاري مع إسرائيل

“تمكين”: انطالق األسبوع 
العالمي لريادة األعمال 29 نوفمبر

إبراهيم جناحي



المنامة - بناالمنامة - بنا

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  دشـــنت 
المســـح  نتائـــج  تقريـــر  الصالـــح 
الصحـــي الوطنـــي الـــذي يعتبر أحد 
المشـــروعات الرئيســـة التي نفذتها 
وزارة الصحـــة وهيئـــة المعلومـــات 
بشـــكل  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الرئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  مشـــترك 
القائـــد  محمـــد  للهيئـــة  التنفيـــذي 
وبحضور أعضاء اللجنة اإلشراقية 
والفنيـــة وذلك عبر تقنيـــة االتصال 

.”Teams“ المرئي
ُيعـــد  المســـح  إن  الوزيـــرة  وقالـــت 
أول مشـــروع متكامـــل يتم تنفيذه، 
ويسعى إلى تحقيق أهداف برنامج 

عمل الحكومة.
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
تواجـــه تزايدا فـــي معدل األمراض 
المزمنة غير الســـارية والتي تشمل 

وداء  والشـــرايين  القلـــب  أمـــراض 
الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  الســـكري 
وأمراض الجهاز التنفســـي وعوامل 
االختطـــار المؤدية لهـــا مثل ارتفاع 
عـــن  الناجمـــة  والســـمنة  الدهـــون 
تفشـــي أنماط الحياة غير الصحية، 
والتدخيـــن وقلـــة النشـــاط البدنـــي 

والعادات الغذائية غير الصحية.
من جهته، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
اإللكترونيـــة إلـــى أن العـــام 2018 - 
2019 شـــهد تنفيذ مشـــروع المسح 
الصحـــي الوطنـــي الذي ُيعـــد األكبر 

منذ آخر مسح نُفذ قبل 20 عاما.

المملكـــة  إعـــام  وزراء  بمشـــاركة 
العربيـــة الســـعودية وجمهورية مصر 
العربيـــة والمملكة األردنية الهاشـــمية 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية، شـــارك 
وزير اإلعام علي الرميحي في ندوة 
التعـــاون العربـــي الصينـــي في مجال 
اإلعـــام التـــي نظمتها جامعـــة الدول 
العربيـــة عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 

عن ُبعد. 
وعـــن موضـــوع  ”مســـؤولية اإلعـــام 
فـــي تعزيـــز التنمية العربيـــة الصينية 
المشـــتركة في ظل جائحـــة  كورونا” ، 
أكـــد الوزيـــر أهميـــة االرتقـــاء بالـــدور 
الحيـــوي لوســـائل اإلعـــام  واالتصال 
والتعـــاون  الجهـــود  توحيـــد  فـــي 
لتعميـــق الحوار  الحضاري والشـــراكة 
الخبـــرات  وتبـــادل  اإلســـتراتيجية 
واإلمكانات المادية والبشـــرية، ورفع 

مواجهـــة  المجتمعـــي  فـــي  الوعـــي 
الجائحـــة عبر نشـــر الحقائـــق وتبادل 
بمـــا  يدعـــم  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
والتنميـــة  المشـــتركة  المصالـــح 
فـــي  راســـخ  كنهـــج   المســـتدامة 

الدبلوماسية العربية والصينية.  
وفـــي ختـــام كلمتـــه، دعا الوزيـــر إلى 

توثيق الشـــراكة التنموية واإلعامية 
علـــى  والتوافـــق  الصينيـــة  العربيـــة 
خطـــة إعامية لدعم أهـــداف مبادرة 
“الحـــزام والطريق” مـــن خال تفعيل 
فـــي  التعـــاون  وبرامـــج  مشـــروعات 
مجاالت اإلذاعة والتلفزيون واإلنتاج 

البرامجي المشترك  وتبادل األخبار.

وزير اإلعالم يشارك في ندوة التعاون اإلعالمي العربي الصيني

الرميحي: تبادل الخبرات واإلمكانات المادية والبشرية مع الصينتدشــين تقرير المسح الصحي الوطني لتتبع عوامل الخطر
مواجهة كورونا عبر نشر الحقائق والمعلومات الصحيحةالصالح: البحرين تواجه زيادة في األمراض المزمنة

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - شركة دلمون للدواجن

المنامة - بنا

حققت شـــؤون الجمارك إنجـــازا دوليا، 
التميـــز  جائـــزة  علـــى  حـــازت  حيـــث 
الحكومـــي العربـــي في دورتهـــا األولى 
دولـــة  رئيـــس  نائـــب  رعاهـــا  والتـــي 
اإلمـــارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم بالتعـــاون مع جامعة 
تفـــوق  بعـــد  وذلـــك  العربيـــة،  الـــدول 
نظـــام التخليص الجمركـــي اإللكتروني 
)أفـــق( في فئة “أفضل مبـــادرة/  تجربة 

تطويرية حكومية”.
وأكـــد رئيـــس شـــئون الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بـــأن الفوز 
بهـــذه الجائزة جاء بفضـــل الدعم التي 
تحظـــى بـــه شـــؤون الجمارك مـــن قبل 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وتوجيهاته 
المستمرة لرفع معدالت األداء وتقديم 
أفضل الخدمات في إطار استراتيجية 

التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة 
الداخليـــة بما يضمـــن تعزيز رفع كفاءة 
منتسبيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم 

الشخصية والوظيفية.
وأشـــار إلى أن حصول شؤون الجمارك 
علـــى هـــذه الجائـــزة يعـــد دليـــاً علـــى 
مـــا تقدمـــه للعمـــاء والمورديـــن وعلى 
التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات 
ســـعيًا لنيـــل رضا العمـــاء، مؤكـــدًا بأن 
شـــئون الجمارك مســـتمرة في سياســـة 
التطوير والتحديـــث للخدمات وزيادة 

فعاليتها وفق أفضل المعايير.

الخاصـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  دشـــنت 
ببرنامج “فكرتي” والذي أطلقته شركة 
دلمون للدواجن العام الماضي، وتنظم 
النســـخة الثانيـــة منه هذا العام شـــعار 
البرنامج الذي تفتح من خاله الشركة 
العنـــان  إلطـــاق  لموظفيهـــا  الفرصـــة 
ألفكارهـــم وإبداعاتهـــم فـــي مســـاحة 
أي حواجـــز  ومـــن دون  الحريـــة  مـــن 
بيـــن الموظفيـــن ومرؤســـيهم، بحيـــث 
يتنافـــس موظفو الشـــركة فـــي تقديم 
األفـــكار والمقترحـــات ســـعيا لتطويـــر 
الشركة والظفر بالجوائز الكبيرة التي 

خصصتها الشركة للفائزين.
ويمثـــل الشـــعار ســـعي شـــركة دلمـــون 
والمقترحـــات  الحلـــول  الســـتقطاب 
االبتكاريـــة والممثلـــة بقطـــع األحجية 
للتغلـــب علـــى التحديـــات، وإن كانـــت 
تبـــدو صغيرة إال أن األفـــكار أو القطع 
هي التي ســـتكمل الصـــورة المثلى، ما 

يجســـد ســـعي الشـــركة نحـــو التطوير 
والتحسين في أداء الشركة عموما.

وانتهت المرحلة األولى من البرنامج، 
إذ حصـــر عدد األفكار المشـــاركة الذي 
المرحلـــة  وســـتنطلق  فكـــرة،   21 بلـــغ 
وستســـتقبل  البرنامـــج،  مـــن  الثانيـــة 
بالبرنامـــج  الخاصـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
وشـــرح  الســـتعراض  المشـــاركين 
أفكارهم حتى تخضع األفكار للتقييم 
من مختلـــف الجوانب وذلـــك الختيار 
أصحابهـــا  لينتقـــل  األفـــكار  أفضـــل 
للمرحلـــة الثالثـــة مـــن البرنامـــج الـــذي 

سيستمر حتى نهاية العام 2020.

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الدولية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
مع سفير جمهورية باكستان اإلسامية لدى 
مملكـــة البحريـــن أفضـــال محمـــود، بحضور 
مديـــر إدارة الشـــؤون األفـــرو آســـيوية منى 
بـــوزارة  المنظمـــات  إدارة  ومديـــر  رضـــي، 
الخارجيـــة  فاطمة الظاعـــن. وفي االجتماع، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أعـــرب 
الصداقـــة  بعاقـــات  اعتـــزازه  عـــن  الدوليـــة 
الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
بمســـار  مشـــيًدا  اإلســـامية،  باكســـتان 

العاقـــات الثنائيـــة القائمة بيـــن البلدين وما 
تتســـم به مـــن متانة وقوة فـــي ظل الحرص 
المتبـــادل علـــى االرتقاء بتلـــك العاقات إلى 
مســـتويات أرحـــب. مـــن جانبه أعرب ســـفير 
جمهورية باكســـتان اإلســـامية عن اعتزازه 
وتقديـــره للقـــاء الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، مؤكـــًدا حرص بـــاده على تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة البحريـــن بمـــا 
يلبـــي الطموحات المشـــتركة، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
مـــن  عـــدد  فـــي االجتمـــاع، بحـــث  تـــم  كمـــا 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 

المشترك.

“أفق” أفضل مبادرة حكومية عربية “دلمون للدواجن” تدشن شعار “فكرتي”

عبداهلل بن أحمد يجتمع مع السفير الباكستاني

أشـــاد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا توجيهات عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لتوفير اللقـــاح اآلمن لجميع 
المواطنيـــن والمقيمين، والـــذي يعكس 
مدى حرص واهتمـــام جالته وما يكّنه 
مـــن حـــب لكافة مـــن يعيش علـــى هذه 
األرض الطيبـــة، مشـــيدين بتوجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة بتخصيـــص مقاعد مدرجات 

ســـباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الصخيـــر  رولكـــس  وجائـــزة  الخليـــج 
فـــي  للعامليـــن   1 للفورمـــوال  الكبـــرى 
الصفوف األمامية من الكوادر الصحية 
والجهات المســـاندة األخرى وعوائلهم. 
جـــاء ذلك في المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــده الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( ظهر أمس 
في مركـــز ولي العهـــد للبحـــوث الطبية 

والتدريب بالمستشفى العسكري.
 وأكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي وليد المانـــع أن مملكة 

البحريـــن جاهـــزة الســـتضافة ســـباقي 
جائـــزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس  وجائـــزة 

للفورموال 1.
مليونـــي  إلـــى  الوصـــول  عـــن  وأعلـــن   
مســـحة أنفية )PCR( لفحـــص فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( منـــذ بـــدء إجـــراء 

الفحوصات بالمملكة.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وذكـــر 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي المقـــدم طبيـــب مناف 
نتيجـــة  عـــن  اإلبـــاغ  أن  القحطانـــي 

االختبار السريع لكوفيد 19 عبر تطبيق 
للحـــاالت  ملزًمـــا  ُيعـــد  واعـــي  مجتمـــع 
التـــي جـــاءت نتيجـــة فحصهـــم الذاتي 

“إيجابية”.
وقالـــت استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي 
جميلـــة الســـلمان إننـــا نتطلع لتســـجيل 
نجاح آخر في ســـجل إنجـــازات الوطن 
باســـتضافة ســـباقي الفورموال 1 لتكون 
بصمة أخرى في مسار الجهود الوطنية 

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كوروناللتصدي للفيروس.

المنامة - بنا

الوصول لمليوني مسحة غطت 50 % من سكان البحرين
”1 “الفورموال  استضافة  فــي   جديد   وطني  النــجــاز   يتطلعون  البحرين  فريق  أبطال 
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المنامة - النيابة العامة

أصـــدر النائب العام علي البوعينين  
قرارا بإنشاء مكتب حماية المجني 
إنشـــاء  ويأتـــي  والشـــهود،  عليهـــم 
المكتـــب فـــي إطـــار تطبيـــق قانون 
اإلجـــراءات الجنائية فيمـــا تضمنه 
من إجـــراءات وتدابير الحماية من 
المخاطـــر التي قد تحيـــق بالمجني 
يدلـــي  مـــن  أو  الشـــهود  أو  عليهـــم 
حيـــث  الدعـــوى،  فـــي  بمعلومـــات 
المكتـــب ببحـــث وتنفيـــذ  يختـــص 
األوامـــر الصـــادرة بفـــرض الحماية 
بالوســـائل المقررة بالقانون ســـواء 
بناء على ما يقدم من طلبات مبررة 
واقعيـــا، أو مما يتبيـــن للمحقق من 
ظـــروف تدعو إلـــى فرضهـــا. فضاً 
عـــن تنفيذ قـــرارات المحكمـــة التي 
عليهـــم  المجنـــي  حمايـــة  تفـــرض 
وثيقـــي  األشـــخاص  أو  والشـــهود 

الصلة بهم.

وأســـند إلى مكتـــب حماية المجني 
قـــرار  بموجـــب  والشـــهود  عليهـــم 
فـــي  المســـاهمة  العـــام  النائـــب 
والماديـــة  النفســـية  األضـــرار  رفـــع 
التـــي تلحـــق بالمجنـــي عليهـــم من 
مـــع  والتعـــاون  الجريمـــة،  جـــراء 
نيابتـــي األســـرة والطفـــل واالتجار 
أوامـــر  تنفيـــذ  فـــي  باألشـــخاص 
الحماية والرعاية المنصوص عليها 
بقانوني الحماية من العنف األسري 
وباألخـــص  باألشـــخاص  واالتجـــار 
المتعلقـــة بالمـــرأة والطفـــل والتـــي 
تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه 
النوعيـــة من القضايا أو التي تصدر 
عـــن المحكمـــة. فيما أصـــدر النائب 
العام قرارا بتشـــكيل ذلـــك المكتب 
ويعاونـــه  نيابـــة  رئيـــس  ليترأســـه 
القانونييـــن  الباحثيـــن  مـــن  عـــدد 

واالجتماعيين.

إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود اجتماع تنسيقي لتأمين سالمة المشاركين في “حوار المنامة”
ـــا ـــرز القضاي ـــتعراض أب ـــن اس ـــا م ـــال 16 عام ـــدارة خ ـــت بج ـــن تمكن البحري

عقـــدت وزارة الخارجيـــة، امـــس، اجتماًعا 
المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  بشـــأن  تنســـيقًيا 
فـــي دورتـــه الــــ 16، برئاســـة وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
مـــن  عـــدد  آل خليفـــة، وبحضـــور  دعيـــج 
ممثلي الجهات الحكومية والمعهد الدولي 

.)IISS( للدراسات اإلستراتيجية
رنـــا  الشـــيخة  أكـــدت  وخـــال االجتمـــاع، 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى عقـــد هـــذا 
المؤتمـــر بشـــكل ســـنوي وهـــذا مـــا يعكس 
إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الدوليـــة  المكانـــة 
المملكـــة، منوهة بأن انعقـــاد حوار المنامة 
هـــذا العـــام يمثـــل تحدًيـــا كبيـــًرا فـــي ظل 
يشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
العالم من تفشـــي جائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، ويعكس ثقـــة المعهد الدولي 
للدراسات اإلستراتيجية في قدرة مملكة 

البحرين على الترتيب لهذا المؤتمر .
وبينـــت أنـــه على مـــدى 16 عامـــا، تمكنت 
عقـــد  علـــى  وبجـــدارة  البحريـــن  مملكـــة 
هـــذا المؤتمـــر المهـــم الـــذي تنظمـــه وزارة 
الخارجيـــة بالتعـــاون مـــع المعهـــد الدولـــي 
ويســـتقطب  اإلســـتراتيجية،  للدراســـات 
مـــن  والخبـــراء  المســـؤولين  مـــن  العديـــد 
مختلف دول العالم الســـتعراض ومناقشة 
أبـــرز القضايـــا علـــى الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة، منوهة بالـــدور المحوري المهم 
الـــذي تقوم بـــه مملكة البحريـــن؛ من أجل 

تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وأشـــادت وكيـــل وزارة الخارجية بتعاون 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة فـــي مملكة 
البحريـــن مـــع وزارة الخارجيـــة والمعهـــد 
فـــي  اإلســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
العمل؛ من أجل الحفاظ على أمن وسامة 

المشـــاركين والوفـــود مـــن خـــال توفيـــر 
اآلليات واإلجراءات والتدابير االحترازية 
بما تتناســـب مع المعايير الدولية لمواجهة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، متمنية لهم 

بالتوفيق والنجاح.
كما جرى خال االجتماع، استعراض كافة 

الترتيبات والتدابير واإلجراءات الوقائية 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر بما يحقـــق نجاح 
مؤتمر حوار المنامة وتأمين أمن وسامة 

كافة المشاركين والوفود.
يذكر بأن مؤتمر حوار المنامة ســـيعقد في 
الفتـــرة من 4 - 6 ديســـمبر 2020، وســـتتم 
مناقشـــة العديـــد مـــن القضايا مـــن أبرزها 
الحوكمـــة العالميـــة فـــي أعقـــاب جائحـــة 
)كوفيـــد 19(، والسياســـة األمريكيـــة فـــي 
عصـــر التنافـــس العالمـــي، وأمـــن الشـــرق 
األوســـط فـــي الســـياق العالمي، وتســـوية 
الصراعات في الشـــرق األوسط، والتعاون 
األمني بعـــد جائحة )كوفيـــد 19(، وغيرها 
من القضايا، كما أن الجلســـات العامة على 
مـــدار 3 أيام ال يقتصر المشـــاركة فيها عبر 
الحضـــور، بل عبـــر المشـــاركة االفتراضية 

أيًضا.

الشيخة رنا بنت عيسى

المنامة - وزارة الخارجية



مجلس إدارة “بابكو” يستهل اجتماعه بدقيقة صمت تكريًما لباني النهضة
إدارة  مجلس  اجتماع  أمــس  صباح  ُعِقد 
شركة نفط البحرين )بابكو( برئاسة رئيس 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس 

داوود نصيف.
واستهل االجتماع بالوقوف دقيقة صمت 
تكريمًا لذكرى المغفور له بإذن هللا تعالى 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان آل خليفة حيث كان سموه )رحمه 
كما  الحديثة،  البحرين  نهضة  باني  هللا( 
في  أساسيًا  ومساهمًا  رئيسًا  داعمًا  كــان 
مسيرة تطور شركة نفط البحرين )بابكو( 
)رحمه  تفضل سموه  آخــرهــا  كــان  والــتــي 
مصفاة  تحديث  مــشــروع  بتدشين  هللا( 

بابكو في أوائل العام 2019. 
وفــي االجــتــمــاع جــرى مناقشة عــدد من 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
الــمــجــلــس والــمــتــعــلــقــة بــمــشــاريــع الــشــركــة 

وعملياتها التشغيلية. 
يذكر أن شركة بابكو تواصل المضي قدمًا 
بابكو  مصفاة  تحديث  برنامج  تنفيذ  في 
في  استثماري  مشروع  أكبر  يعد  والــذي 

تاريخ الشركة. 
وفي ختام االجتماع أعرب مجلس اإلدارة 
النفط  لوزير  والتقدير  الشكر  خالص  عن 
آل  أحــمــد  ــن  ب خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
خليفة، لدعمه الفعال ومتابعته المستمرة 
وفق  بالشركة  التطويرية  العمليات  لكل 

المجلس  وتــوجــه  الــمــرجــوة.  الطموحات 
أيضًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين في 
بابكو مشيدًا بأدائهم وجهودهم المخلصة 
الشركة ومــؤازرة جهود  في دعم مسيرة 
مملكتنا  ربـــوع  فــي  المستدامة  التنمية 

الغالية.

عوالي - بابكو

البحرين تحصد 5 جوائز في “التميز الحكومي العربي”

“اإلسكان” تشرع في توزيع المرحلة الثالثة بحي “القليعة” بـ “شرق الحد”

اإلنجاز يعكس جهود الحكومة لالستفادة من أفضل الممارسات في تطوير األداء

وحــــدة  5000 بـــتـــوزيـــع  الــــــــــوزراء  رئـــيـــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ولـــــي  ــو  ــمـ سـ ألمـــــر  تـــنـــفـــيـــذا 

فازت مملكة البحرين أمس بـ 5 جوائز 
العربي  الحكومي  التميز  جائزة  ضمن 
للتنمية  العربية  المنظمة  تقيمها  التي 
العربية  الــدولــة  جامعة  فــي  ــة  ــ اإلداري
اإلمـــارات  ــة  دول حكومة  مــع  بالتعاون 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وتـــم اإلعــــان عن 
هذا الفوز في حفل مرئي خاص أقيم 
بــرعــايــة نــائــب رئــيــس دولـــة اإلمـــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، رئيس 
صاحب  دبــي  حاكم  ــوزراء،  ــ ال مجلس 
ــد آل  الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــ

مكتوم.
ونالت جوائز التميز الحكومي العربي 
في  حكومية  ومــؤســســات  وزارات   5
مملكة البحرين، إذ فازت وزارة الصحة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 
فازت  فيما  الصحي،  القطاع  لتطوير 

االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل  وزارة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 
مــبــادرة  فــي  متمثاً  المجتمع  لتنمية 
“خطوة” للمشاريع المنزلية، فيما فازت 
الداخلية  وزارة  فــي  الــجــمــارك  إدارة 
بجائزة أفضل مبادرة / تجربة تطويرية 
حكومية من خال حوكمة المعلومات 
لتسهيل  والــجــمــركــيــة  االقـــتـــصـــاديـــة 
فــوز هيئة  إلــى جانب  “أفــق”،  التجارة 
اإللكترونية  والــحــكــومــة  الــمــعــلــومــات 
بجائزة “أفضل تطبيق حكومي عربي 
الوطني  للنظام  تدشينها  بفضل  ذكي” 
كما  “تواصل”،  والشكاوى  للمقترحات 
فازت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 

لتمكين الشباب “صناعة النخبة”.
ــار مـــا تبذله  ويـــأتـــي اإلنـــجـــاز فـــي إطــ

العهد  ولــي  برئاسة  البحرين  حكومة 
ــوزراء  ــ نــائــب الــقــائــد األعــلــى رئــيــس ال
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
أفضل  من  لاستفادة  خليفة  آل  حمد 
الممارسات في تطوير األداء الحكومي 
للمملكة  االقتصادية  الــرؤيــة  لتحقيق 
2030، وبرنامج عمل الحكومة، حيث 
اإلعــان عن جائزة  وجــه سموه ومنذ 
بتشكيل  الــعــربــي  الــحــكــومــي  الــتــمــيــز 
لجنة عليا برئاسة وزير شؤون مجلس 
ــمــطــوع وعــضــويــة  الــــــوزراء مــحــمــد ال
عضو  المدنية  الخدمة  ديــوان  رئيس 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية احمد 
مع  التنسيق  مهمة  تولى  الــذي  الــزايــد 
األمانة العامة لجائزة التميز الحكومي 
العربي، وانبثق من اللجنة العليا لجنة 
تقييم برئاسة السيد إبراهيم التميمي، 

حيث ضّمت 13 مقيمًا محايدًا لتقييم 
أفضل الممارسات الحكومية.

يــذكــر أن جـــائـــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي 
5000 مــشــاركــة  قـــد شــهــدت  الــعــربــي 
عربية، وأكثر من 1500 طلب ترشيح 
تم استقبالها منذ إطاق الجائزة التي 
الجوائز  بين  تنقسم  فئة   15 تشمل 
التي  الــفــرديــة  والــجــوائــز  المؤسسية 
تغطي كافة جوانب العمل الحكومي. 
وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز 
الحكومي  العمل  فرق  بين  المؤسسي 
ــدول الــعــربــيــة، واإلســـهـــام في  ــ فـــي الـ
نهج  لتبني  إيجابي  توفير فكر قيادي 
قــدرة  مــن  يــعــزز  بما  واالبــتــكــار  التميز 
المهمات  مع  التعامل  على  الحكومات 
المستمر  التطوير  عبر  إليها  الموكلة 

لمنظومة العمل وأساليبه.

الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  ألمــر  تنفيًذا 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
وتخصيص  بتوزيع  خليفة   آل  حمد  بن 
5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن وزير 
الـــوزارة  بــدء  الحمر عــن  باسم  اإلســكــان 
بــتــوزيــع وحـــدات المرحلة  صــبــاح أمــس 
الثالثة لحي “القليعة” بمدينة شرق الحد 

على المستفيدين.
وأكـــد الــحــمــر أن مــشــروع مــديــنــة شــرق 
الحد يعد أحد الروافد األساسية لبرنامج 
الملكي  بــاألمــر  الــخــاص  اإلســكــان  وزارة 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  ل  السامي 
ببناء  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة، مــؤكــدا أن ما   40
هــذا  تنفيذ  فــي  كبير  تــقــدم  مــن  تحقق 

مـــدى  يــعــكــس  اآلن  حـــتـــى  ــمــــشــــروع  ــ ال
سمو  أوالهــمــا  التي  والمتابعة  االهتمام 
الــوزراء لمشاريع مدن  ولي العهد رئيس 
ومدينة  عــام  بشكل  الــجــديــدة  البحرين 
شرق الحد بشكل خاص، بهدف تحقيق 
عاهل  الجالة  صــاحــب  وتطلعات  رؤى 

الباد لتسريع تلبية الطلبات اإلسكانية.
ــأن الــمــرحــلــة  ــ ــر اإلســـكـــان ب ــ ــرح وزيـ ــ  وصـ
ــى  ــيــعــة” تــمــثــل أولـ ــل ــق ــحــي “ال ــثــة ل ــال ــث ال
الزمني  الجدول  في  المدرجة  لمشاريع  ا
ــوزارة لتنفيذ أمر صاحب  ال لــذي أعدته  ا
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة سكنية، 
المواطنين  باخطار  قامت  ــوزارة  الـ أن  و
الــوزارة صباح  المرشحين بالحضور إلى 
أمـــس – األربـــعـــاء – إلنــهــاء اإلجــــراءات 
الخاصة بذلك، متبعين كافة اإلجراءات 

االحترازية والوقائية الازمة.
 وأوضح الوزير أن توزيع المرحلة الثالثة 
ــرق الــحــد يــأتــي بعد  مــن مــن مــديــنــة شـ
ــام الــــوزارة فــي وقــت ســابــق بتوزيع  ــي ق
الــمــرحــلــتــيــن األولــــى والــثــانــيــة مــن تلك 
المدينة في إطار تنفيذ أوامر سمو ولي 
ــيــس الــــوزراء الــســابــقــة، مشيراً  العهد رئ
إلــى أن حي القليعة يعد ثالث األحياء 
ــقــوم الــــوزارة بتوزيعها  ــتــي ت السكنية ال
بعد أن سبق وأن أنهت إجــراءات توزيع 
حــي بــوشــاهــيــن، بــاإلضــافــة إلـــى حــي أم 
ــذي يتضمن القسائم السكنية  الشجر ال
المخصصة بالمشروع، وذلــك في إطار 
الــخــطــة الــمــرحــلــيــة لــتــوزيــع الـــوحـــدات 

السكنية على المواطنين.
 وأوضح وزير اإلسكان أن عملية التوزيع 
ستستمر على دفعات متتالية من أجل 

بصورة  لمستفيدين  ا د  دا ـ ـ ـ ع أ استيعاب 
منظمة، مشيرا إلــى أن الــوحــدات التي 
يتم توزيعها بحي القليعة اكتملت  نسب 
اإلنجاز بها على صعيد األعمال اإلنشائية 

والبنية التحتية. 
ــى جانب هــذه الــوحــدات  ــه إل ــاف أن  وأضـ
الــســكــنــيــة الـــجـــاهـــزة، انــتــهــت الــــــوزارة 

ــق المخصصة  دائ ــ ــح فعليًا مــن تجهيز ال
ــمــفــتــوحــة،  ــات ال ــاحـ ــسـ ــمـ لـــأطـــفـــال، والـ
وأعمال التشجير، فضاً عن المسارات 
المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية 
والتي تمتد على طول الشريط الساحلي 

المحيط بالمدينة.
 وعلى هامش مباشرته إجراءات التوزيع، 

ــواطــنــيــن بمناسبة تسلم  م ــ ر ال ــ م ــ ــح أ ال ــ ن ــ ه
وحــداتــهــم، وأوضـــح لهم جــهــود الـــوزارة 
لتنفيذ تلك الوحدات ومميزاتها وتصاميم 
ــتـــي تـــم اخـــتـــيـــارهـــا لــتــنــاســب  الـــبـــنـــاء الـ
احتياجاتهم، مؤكًدا حرص الوزارة التام 
ــة المشاريع  اف ــ على تسريع العمل فــي ك
من أجــل تسلم المواطنين المستحقين 

لوحداتهم بأسرع وقت ممكن.
 كما أكــد أن وزارة اإلســكــان تسعى نحو 
ــجــاز فــي كافة مراحل  تسريع نسب اإلن
العمل في مدينة شرق الحد، أسوة بباقي 
ــدة، يتم  ــجــدي مــشــاريــع مــدن البحرين ال
العمل بها في وقٍت متزامن، بهدف سرعة 
تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، 
والســّيــمــا الــمــراحــل الــتــي قــامــت الـــوزارة 
بتخصيصها وتوزيعها على المستفيدين 

مؤخرا.

المنامة - وزارة اإلسكان

الفقيد الراحل كان 
داعًما رئيًسا ومساهًما 

ا في مسيرة  أساسّيً
تطور الشركة
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مشاركة واسعة في “تنفس جيًدا” بتنظيم “إديوكيش بلس”
ورشة  في  مشارًكا   239 من  أكثر  رك  ا ـ شـ
التي نظمتها  “تنفس جيًدا”  عمل بعنوان 
مــؤســســة إديــوكــيــشــن بــلــس الــمــؤســســة 
الـــرائـــدة فــي الــتــدريــب الــطــبــي وتنظيم 
ــتــعــاون  ــال الـــمـــؤتـــمـــرات فـــي الــبــحــريــن ب
والتنسيق مع الجمعية العراقية للبحوث 

والدراسات الطبية.
وأقيمت ورشة العمل عن طريق االتصال 
المرئي، إذ شهدت نجاح منقطع النظير 
المميز،  من جانب المشاركة والمحتوى 
الذي شهدته الورشة برئاسة اختصاصي 
طــب األطـــفـــال، الــدكــتــور محمد سلمان 
ــرعــايــة  ــي ال ــمــســتــجــدات فـ ونـــاقـــشـــت ال
الطبية ألمراض الجهاز التنفسي، إذ يتم 
تنظيم الورشة سنوًيا وللعام الثالث على 

التوالي.
وحــظــيــت الـــورشـــة بــدعــم ومــتــابــعــة من 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية “نهرا” وتم اعتمادها بـ 5 ساعات 
وألول  لمشاركين،  ل ر  م ت س م ي  ب ط م  ي ل ع ت
مرة حصلت الورشة على اعتماد الجمعية 
ــطــبــي الــمــســتــمــر  األمــيــركــيــة لــلــتــعــلــيــم ال
6.5 ساعات تعليم طبي مستمر  وبواقع 
للمشاركين، وشــهــدت الــــدورة مشاركة 
ــن والهند  ــحــري ــب دول عـــدة مــن مملكة ال
ــكــويــت والفلبين  ــدا وال ــن ــرل ــراق وإي ــعـ والـ
والمملكة العربية السعودية واإلمـــارات 
والواليات المتحدة األميركية. وانقسمت 
الورشة إلى 3 محاور، األولى حاضر فيها 
اختصاصي طب األطفال محمد سلمان، 
وتــحــدث فيها أطــبــاء اســتــشــاريــيــن من 
البحرين ) الدكتور نادر الديواني والدكتور 
محمد البلتاجي استشاريي طب االطفال 
وحديثي الوالدة والدكتور حسين ناصر 
اســتــشــاري االشــعــة الــتــشــخــيــصــيــة(، في 
ــل الشهابي من  ــرأس الدكتور وائ حين ت

ــدراســات  الجمعية العراقية للبحوث وال
ادارة الجلسة الثانية التي تحدث فيها ) 
الدكتور أسامة عبد الكريم استشاري طب 
األطفال واألمراض التنفسية والدكتورة 
ــى عــــمــــران اخــتــصــاصــيــة  ــوســ هــــــدى مــ
الوراثة الجزيئية والدكتور عادل صالح 
ــاز التنفسي(.  ــجــه اســتــشــاري أمــــراض ال
ــة حـــضـــور واســـــع من  ــورشــ ــ وشـــهـــدت ال
األطباء والكوادر التمريضية من البحرين 
ــراق والعديد مــن دول العالم، وتم  ــع وال
عقد جلسة حوارية لمناقشة التحديات 
ــا فيما  ــوص ــص ـــراض التنفسية وخ ـ واالمـ

ــا ومــرض كوفيد  ــورون يتعلق بجائحة ك
الــذي يصيب الجهاز التنفسي بالدرجة 
االولى وكيفية التشخيص وطرق العاج 
وتم كذلك خال الورشة مناقشة مرض 
الربو القصبي وطــرق العاج حيث قدم 
الدكتور نادر الديواني شرحا مفصا من 
خال الفيديوا عن اهم انواع العاجات 
الــمــســتــخــدمــة والـــطـــرق الــصــحــيــحــة في 

ــاول الــدكــتــور  ــن اســتــخــادمــهــا فــي حــيــن ت
ــر الــمــســتــجــدات  اســمــاه عــبــد الــكــريــم اخـ

العالمية في طرق العاج.
ــام لــشــركــة إديوكيشن  ــمــديــر الــع وأكـــد ال
بلس، أمين عبدهللا، أن الورشة شهدت 
نجاح منقطع النظير في ظل المشاركة 
الـــواســـعـــة مــــن دول الـــعـــالـــم وتـــواجـــد 
كوكبة مــن خيرة األطــفــال مــن البحرين 
والــعــراق. وأشـــار الدكتور أمين عبدهللا 

إلى أن عقد ورش العمل يساعد االطباء 
ــي الــحــصــول  والــــكــــوادر الــتــمــريــضــيــة فـ
ــي الطب وتحديث  على المستجدات ف
ــومــات الــطــبــيــة لــمــســاعــدتــهــم في  ــمــعــل ال
تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى 
وتحسين جودة الخدمات الصحية، مبيًنا 
أن أديوكيشن بلس حريصة على تقديم 
أفضل الخدمات الطبية للكوادر الطبية 

في البحرين وخارجها.

بدعم “نهرا” وتعاون 
الجمعية العراقية 

للبحوث الطبية
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يعتبـــر ملـــف البرنامج النـــووي اإليراني من أبـــرز القضايا والموضوعـــات التي تحتل 
صـــدارة اهتمامات السياســـة الخارجيـــة للواليات المتحـــدة األميركية فـــي المرحلة 
الراهنـــة، ليـــس فقـــط في ظـــل وجـــود إدارة أميركيـــة جديـــدة، لكن أيضـــًا ألن هناك 
تكهنات كثيرة بأن الرئيس الحالي دونالد ترامب قد يختتم فترته الرئاسية بإصدار 
أمر بتوجيه ضربة عســـكرية أميركية للمنشـــآت النووية اإليرانية، وهي مسألة تقلق 
ماللـــي إيـــران وتثير مخاوفهم، ألن مثل هذا الســـيناريو يحظـــى بدافعية عالية لدى 
الرئيـــس ترامـــب شـــخصيًا كونـــه أخفـــق في إخضـــاع نظـــام الماللي من خـــالل آلية 
العقوبـــات األكثـــر صرامة، التي تتطلب وقتـــًا طويالً كي تحقق أهدافها، الســـيما مع 
أنظمـــة ال تأبـــه للمعانـــاة الناجمة عن تأثيـــر العقوبات وتضع بقاءها واســـتمرارها في 

السلطة كمؤشر لما تصفه بالصمود ومقاومة العقوبات!
ماللي إيران ينتهجون منذ أشهر استراتيجية قائمة على االنحناء للغضب الترامبي، 
على أمل أن يأتي رئيس جديد للبيت األبيض ويقوم بتغيير اســـتراتيجية التعامل، 
وقـــد ازداد حماســـهم لهـــذه االســـتراتيجية منـــذ أعلن الرئيـــس المنتخب جـــو بايدن 
أثنـــاء حملته االنتخابية، عزمه العـــودة لالتفاق النووي مع إيران حال وصوله للبيت 

األبيض.

الحقيقـــة التـــي يجب على ماللي إيران اســـتيعابها جيدًا أن مســـألة عـــودة الواليات 
المتحدة لالتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “1+5” ليســـت بالســـهولة التي 
يتصورهـــا البعض، وعلينا أن ندرك أن هنـــاك فارقًا بين الوعود االنتخابية وتنفيذها، 
فعلـــى ســـبيل المثال، لم ينفذ الرئيس ترامب وعده باالنســـحاب مـــن االتفاق النووي 
ســـوى بعـــد أكثر من عامين من وصوله للبيت األبيـــض، وبالتالي ال ُيتصور أن يصدر 
الرئيس المنتخب جو بايدن في اليوم التالي لمباشـــرة مهمات منصبه قرارًا بالعودة 
لالتفـــاق النووي كما يعتقد فريق من ماللي إيران الحالمين برفع العقوبات القاســـية 

التي فرضها الرئيس ترامب طيلة فترته الرئاسية.

قلت سابقًا، وأكرر أن الموقف األميركي من الملف النووي اإليراني ال يجب  «
أن يكون ساحة للممحاكات السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين ألن 

المسألة ال تتصل فقط بعالقات الواليات المتحدة مع النظام اإليراني، بل 
تتصل بشكل مباشر بعالقات واشنطن مع حلفائها االستراتيجيين في منطقة 
الشرق األوسط، وهذه مسألة ال يجب أن يتم تجاهلها كما فعلت إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما، في واحدة من األخطاء الفادحة التي وقعت فيها تلك 
اإلدارة. “إيالف”.

سالم الكتبي

بايدن وماللي إيران وملفهم النووي )1(

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

للتواصل: 17111483

خليفة بن سلمان.. أحد أبطال التاريخ والبناة العمالقة الذين صنعوا المجد
عندمـــا أراد كونفشـــيوس التوجيـــه والنصـــح والمعرفـــة، توجـــه إلـــى “ال 
وتســـي” حيث حذق الدرس وســـار على الدرب، ويقول في هذا المعنى 
“إن مـــا يبحـــث عنـــه الرجـــل األعلى هو مـــا في نفســـه، والرجـــل األعلى 
متواضع في حديثه، متفوق في أعماله، وإذا تكلم أصاب هدفه، يتحرك 
بحيـــث تكـــون حركاته في جميع األجيـــال طريقا عاما، ويكون ســـلوكه 
بحيث تتخذه جميع األجيال قانونا عاما، وإنه ليعمل قبل أن يتكلم، ثم 

يتكلم بعدئذ وفق ما عمل وما يعمل”.
هكـــذا كان ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه، صاحب الفكر الشـــامخ العريق وفيلســـوف األمة 
التـــي تشـــع عباراته وكلماته بالنـــور، ومن أفذاذ القـــادة الذين حلقوا في 
أعلى المســـتويات بحكمتهم ونفاذ بصيرتهم وأحســـنوا وأجادوا التعبير 
عـــن آمال شـــعوبهم. كان طيـــب هللا ثراه أحـــد أبطال التاريـــخ الحديث 
والبنـــاة العمالقـــة الذين صنعوا المجد والســـالم ومظاهر التطور والنماء 

الذي تحقق لإلنســـانية كلها، قائد العدالة والســـالم وزعيم المســـتنيرين 
وفيلسوف واسع االطالع غزير العلم.

كان ســـموه طيب هللا ثراه أصل الخير ومنبع الرحمة والبر واإلنســـانية، 
وصاحـــب شـــجاعة نادرة قـــل أن نجد مثلها في هذا العصـــر، وكان رائدا 
بمعنـــى الكلمـــة قاد تاريخ وطنـــه وأمته ومأله روعة ونفعـــا ونورا.. كان 
خليفة بن ســـلمان مـــن دهاة العصر ويمتاز بصفـــات جعلته قائدا عظيما 
بحـــق احترمتـــه أمـــم األرض ودولهـــا مـــن شـــرقها إلـــى غربهـــا وشـــمالها 
وجنوبهـــا، كان مـــن جبابـــرة العقول وعبقري ميدان العلـــم والرأي عظيم 
الثقـــة بالنفـــس والمنعـــة، وموهبـــة عجيبـــة فـــي تدبيـــر شـــؤون البـــالد 
والمواطنيـــن، فســـموه معـــروف بالحكمة والتأني قبل اتخـــاذ أي قرار له 

أهميته.. دقيق في حسابته وهادئ إلى أن يصل إلى الرأي السديد.
سيبقى اسم سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «

طيب هللا ثراه مدونا على صفحات التاريخ بمداد من نور وضياء، وسيرته 
العطرة ستزيدنا غنى وثراء بال انقطاع في كل مكان وزمان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كلمة سمو ولي العهد ودعم المرأة
اســـتقبل المجلـــس األعلى للمرأة كلمة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ السرور، فقد أعطت كلمة 
ســـموه التي ألقاها في مســـتهل جلســـة مجلس الوزراء يـــوم االثنين ٢٣ نوفمبر 
الحمـــاس للمـــرأة البحرينية في بـــذل المزيد من الجهد والســـعي إلى المزيد من 
التفـــوق في األيام القادمة. فقد أكد ســـموه أن المرأة في طليعة أولويات العمل 
الحكومـــي وهو تأكيد يرفـــع معنويات كل المجتهدات وكل الســـاعيات لتحقيق 
المزيـــد من التقـــدم للمرأة البحرينيـــة، والحقيقة أن المـــرأة البحرينية في وضع 
تحســـدها عليه كل نســـاء العالم، فمن النادر أن تلقى قضايا المرأة في أي مكان 
علـــى األرض كل هـــذا الدعم مـــن قبل الفاعلين األساســـيين فـــي مجتمعها الذي 
تعيش فيه، فالمرأة البحرينية في العهد الميمون لجاللة الملك المفدى حمد بن 
عيسى آل خليفة تلقى دعما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا ومهنيا من 
قبل جاللته شـــخصيا، وتلقى كل الدعم من سمو ولي العهد ومن صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك المفدى التي 
أعطت جهدها ووقتها للمرأة البحرينية، فكان العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة 
والـــذي تؤكده األرقام واإلنجازات في المجاالت كافة، فقضايا المرأة البحرينية 
لم يتم دعمها بكلمة أو خطبة أو تصريح أو عقد مؤتمر أو مناسبة للتأكيد على 
دعمها وإعطائها حقوقها كما يحدث في أماكن كثيرة في العالم، لكن دعم المرأة 
البحرينية كان وال يزال بالسياســـات والبرامـــج والخطط القابلة للقياس، والتي 
أشـــرف على تنفيذها ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء وتابعهـــا المجلس األعلى 

للمرأة بقيادة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وقـــد كان وال يزال مجلس التنمية االقتصادية برئاســـة ســـمو ولـــي العهد حليفا 
اســـتراتيجيا للمجلـــس األعلى للمرأة في تنفيـــذ البرنامج الوطنـــي للتوازن بين 
الجنســـين منـــذ إطالقـــه فـــي ٢٠١٠ ونجـــح باقتـــدار في حـــث شـــركات القطاع 
الخاص على تبني متطلبات النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة ومتابعة 
تقـــدم مملكة البحرين في إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص على الصعيد 

اإلقليمي والدولي.
وقد كان مجلس التنمية االقتصادية من أوائل الجهات التي أنشأت لجنة  «

معنية بتكافؤ الفرص وهو ما ساعد على تعزيز التعاون بين المجلسين 
بتنفيذ مبادرات نوعية عديدة ومن بينها مبادرة التوازن بين الجنسين في 

مجال التقنيات الرقمية والسعي المستمر لتحسين ومتابعة مؤشرات 
مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العالقة بتنافسية المرأة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

هل تعلم وزارة التربية بذلك؟
ال أعلـــم، أهـــو تخبـــط وعدم درايـــة كافية بقـــرارات وزارة التربيـــة والتعليم؟ أم 
تســـلط وعنـــاد وإثبـــات وجـــود؟ وزارة التربية كانـــت واضحة فـــي قرارها حول 
اقتصـــار التعليـــم عن ُبعد علـــى المواد األساســـية من لغة عربيـــة، واجتماعيات، 
ورياضيـــات، وعلـــوم، ومواطنة، ولغـــة إنجليزية وإســـالميات، إال أنه وكما يبدو 
أن بعـــض المـــدارس مازالت تصر على أن تثقل كاهل الطلبـــة وأولياء األمور بل 

وحتى المدرسين بأعباء إضافية ال داعي لها وال مبرر.
مازالـــت بعـــض المدارس تفرض على الطلبة أنشـــطة بل وامتحانـــات على مواد 
غير أساســـية كالتربية الرياضية، والفنية والحاسوب! المدرسون يؤكدون أنهم 
مرغمون بل ومجبرون على المطالبة بهذه األنشطة بإيعاز من مدرائهم، وإن لم 
ينزلوا لرغبتهم ســـيعتبرونهم متخاذلين في عملهم، وسيؤثر ذلك على تقييمهم 
الســـنوي. المشـــكلة أن القائميـــن علـــى التعليم كما يبـــدو لم يســـتوعبوا المرحلة 
الجديـــدة والتغيير المفاجئ في أســـاليب التعليم الحديثـــة، ومازالوا يراوحون 
مكانهـــم فـــي التعليـــم التقليدي وإن كان عـــن ُبعد، فلماذا يطالـــب الطلبة بأعمال 
فنية تكلفهم عشرات الدنانير إلنجاز عمل يدوي واحد! وكيف لطالب أن ُيمتحن 
في مادة كالحاسوب وهو أصالً لم يتلق أية دروس عن ُبعد حولها! والطامة إن 
اعترف المدرســـون أنفســـهم بأنهم ال يزالون يواجهون مشـــاكل في التعامل مع 

الحاسوب، فكيف بأولياء األمور وخصوصًا البسطاء منهم!
وحتى المشـــرفون االجتماعيون، هل تعلـــم الوزارة أنهم مكلفون بتصميم أفالم 
توعويـــة رغـــم عـــدم اختصاصهـــم بذلـــك؟ أليس مـــن المفتـــرض أن تعمـــم على 
المـــدارس أفـــالم توعوية ذات أهـــداف محددة وبجودة عالية بـــدالً من التخبط 
الـــذي يواجهه أولئك المشـــرفون لقدراتهم المتواضعة فـــي تصميم تلك األفالم! 
وما الحكمة من استمرار الطابور الصباحي واألسبوع الثقافي، ومجلس اآلباء؟
علـــى وزارة التربيـــة أن تنتبـــه لمـــا يحـــدث داخـــل المـــدارس اليـــوم، وأن تصدر 
تعميمات من قســـم اإلرشـــاد االجتماعي والخدمات الطالبية يحدد فيه مهمات 
المدرسين والمشـــرفين االجتماعيين، والمواد األساســـية المطالب المدرس بها، 
لغلـــق بـــاب أهواء المدراء الذين يصدرون كما يبدو أوامر على خالف ما وجهت 

به وزارة التربية والتعليم.
ياسمينة: ال تثقلوا الطلبة وأولياء األمور والمعلمين أكثر. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

للِعلـــم أهميـــة كبـــرى للمجتمعـــات وحيـــاة اإلنســـان، فهـــو ســـالح ذو حديـــن، إذا تـــم 
اســـتخدامه إيجابًيـــا فيـــه الكثيـــر من الخير لإلنســـان، وإذا اســـتخدم ســـلبًيا فتكون 
مخرجاته سيئة، فاألمم التي تهتم بالِعلم والعلماء نهضت وأنتجت وتقدمت، فالِعلم 
ليس قراءة وال كتابة، بل هو الطريق لحياة أفضل، حياة ملؤها الســـكينة والســـالم، 
فال يمكن ألية أمة أن تبني ذاتها إال بالِعلم، فهو السبيل لتنميتها، والتنمية ال تتم إال 
مـــن خالل الِعلم والمتعلمين وباألكفـــاء والمجتهدين، والِعلم من أهم أدوات التنمية، 
فال ُيســـتخدم لتدمير المجتمعات وتعريض اإلنسان للمهالك، بل لتطوير المجتمعات 
وتحقيـــق المنافع والســـعادة لإلنســـان، منافع اقتصادية واجتماعيـــة، ثقافية غذائية 
ودوائية، وهي منافع تحقق تطلعات اإلنســـان في الصحة والتعليم والعمل وفي كل 
معالم الحياة التي يتمناها الجميع بعيًدا عن األلم والمرض، وعن الجوع والفقر وعن 

كل ما ُيعيق حياتهم وُيثُقلها.
واالحتفـــاء بهذا اليوم ألجل تعزيز الوعي العام بدور العلم في المجتمعات الســـلمية 
والمســـتدامة، ولتحقيـــق التضامـــن الوطنـــي والدولـــي بين الـــدول باســـتخدام الِعلم 
لصالـــح المجتمعـــات ولفت االنتباه إلى التحديات التي يواجهها الِعلم لصالح التنمية 

والسالم.
ال يزال ُيعاني العالم ومنُذ أشهر من جائحة فيروس كورونا، ويبذل الُعلماء واألطباء 

ســـعيهم إليقافـــه، ويبحثـــون عن الـــدواء إلبعـــاده، فيجب اســـتثمار الِعلـــم لتخليص 
اإلنســـان والمجتمعـــات مـــن األوبئة واألمـــراض، واالبتعـــاد عن إنتاج أســـلحة الموت 
والدمـــار، فإنتـــاج وتجـــارة الدواء والغذاء تهب الحياة لإلنســـان، أما تجارة الســـالح 
فتقضـــي على حياته، وهذا يتطلب تعزيز التعـــاون الِعلمي الدولي بين الدول إلنتاج 
الدواء الفعال وتيسيره لجميع البشر بدون استثناء وما يكفيهم من الغذاء، بجانب 
االهتمـــام بتحســـين بيئـــة األرض وتلطيـــف مناخها والعنايـــة بمياهها وباالســـتخدام 
األمثل لمواردها، وذلك يتحقق بمشـــاركة مؤسســـات الدولة مع مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي مـــن ِعلمية وثقافيـــة وبحثية ومجتمعيـــة ومهنية وإعالميـــة وبالتعاون مع 

منظمة اليونسكو.

في 2020م سيكون موضوع يوم العلم لصالح السالم والتنمية “الِعلم مع  «
المجتمع ولمنفعته في التعامل مع كوفيد 19”، وهذا يتطلب استخدام أفضل 

العلوم والتكنولوجيا بمشاركة جميع العلماء وصانعي السياسات لجني 
ثمار البحث الِعلمي لدحر الكوفيد، وُيمثل فرصة سانحة الستخدام المعارف 
الِعلمية في التنمية ودعمها وتمويلها دولًيا، وتخليص مناطق النزاعات من 

آالم الدمار وألم الجوع والعطش والتشرد والمرض والقحط، والعمل مًعا ألجل 
تحقيق المجتمعات اإلنسانية المستدامة.

عبدعلي الغسرة

الِعلم لصالح السالم والتنمية
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المنامة - البركة المصرفية

المحرر االقتصادي

 علي الفردان

الجاري نوفمبر   29 إلى   27 من  الفترة  في  سيقام  سباق  ل ا

ــات ــري ــت ــش ــم ــل ــرق األوســـــــط ل ــ ــش ــ ــي مـــؤتـــمـــر ال ــ ــز ف ــ ــوائ ــ ـــ 3 ج ــ الـــبـــحـــريـــن تـــفـــوز ب

2019 االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــة  ــيـ ــؤولـ ــمـــسـ والـ ــة  ــ ــدام ــ ــت ــ االس تـــقـــريـــر  ــدر  ــصـ تـ ــوعــة  م ــ ج ــ م ــ ل ا

ــزام الـــصـــنـــاعـــات الــبــحــريــنــيــة ــ ــت ــ ــًرا لـــلـــريـــاض بـــشـــأن ال ــريـ ــقـ ــة” تـــرفـــع تـ ــحـ ــصـ “الـ

“طيران الخليج” تبدأ العد التنازلي لـ “الفورموال وان”

نايف بن خالد: طرح 519 مناقصة إلكترونية منذ أتمتة اإلجراءات

“البركة المصرفية” تحقق أهداف التمويل المستدام قبل عام

تحركات لتوفيق أوضاع مصانع األغذية للتصدير للسعودية

ا  ـ ـ ـج عدهـ ـ ـ ي الخل ران  ـ ـ ـ ـدأت طي ـ ـ ب
التنازلـــي لســـباق جائـــزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2020 
للفورمـــوال وان، كداعـــم رئيـــس 
ألحـــد أهـــم الفعاليـــات الرياضيـــة 

فـــي المملكـــة، إذ ســـيقام الســـباق 
فـــي الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 

الجاري.
وصـــرح القائـــم بأعمـــال الرئيـــس 
الخليـــج،  طيـــران  ل ي  ذ ـ ـ ـ ي ف ن ت ل ا
القبطـــان العلوي “نحـــن فخورون 
لهـــذا  رئيـــس  ل ا م  ـ ـ ـ ع دا ل ا ا  ـ ـ ـ ن كون ب

الســـباق العريق الذي سيقام دون 
حضـــور الجماهير، فيمـــا عدا عدد 
محدود من مقاعد المنصة العامة 
التـــي ســـتخصص فـــي الســـباقين 
لحضـــور أفـــراد الصـــف األول من 
م،  ـ ـ ـ ه ة وعائالت ـ ـ ـ ي لطب ا م  ـ ـ ـ ق لطوا ا
تحق  ـ ـ مسـ ر  ـ ـ ـ تقدي ة  ـ ـ ـ ب ا مث ب و  ـ ـ ـ وه

لتلـــك الطواقم التي أســـهمت في 
التصـــدي لجائحـــة كورونا،  ورغم 
أن هذا العام مليًئا بالتحديات ، إال 
أننا نعمل بكامل جهودنا وطاقاتنا 
لتنفيـــذ خطـــط طيـــران الخليـــج 
التـــي تظهر أفضل مـــا لدى الناقلة 

والمملكة للعالم”.

كشــف رئيــس مجلــس المناقصــات والمزايــدات، الشــيخ نايــف بــن خالــد آل خليفة، عــن أن المجلس نجــح في طــرح 519 مناقصة 
إلكترونيــة بالكامــل وفتــح 359 منهــا، وذلــك منذ الشــروع بتطبيق المرحلــة الثانية من نظــام المناقصات اإللكترونــي وأتمتة كافة 
إجــراءات المناقصــات والمزايــدات فــي شــهر أبريل الماضي.  وأكد الشــيخ نايف بن خالــد - في الكلمة االفتتاحيــة ألعمال الدورة 
الرابعــة لمؤتمــر الشــرق األوســط للمشــتريات 2020، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي عن ُبعــد أمــس - أن تطبيق الجيــل الرابع ألنظمة 
المشــتريات بات أولوية قصوى لدى المجلس بغية زيادة الكفاءة وتقديم الخدمات بشــفافية ومهنية بما يحقق مســتويات عالية 
من رضا المتعاملين، واالستغالل األمثل للمال العام وفق أفضل الممارسات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية 
التنافــس بيــن المورديــن والمقاوليــن، األمــر الذي من شــأنه أن يضمــن تحقيق التميز والتنافســية في جميع ممارســات المناقصات 

والمشتريات الحكومية.

 وشـــّدد على أهميـــة التحـــول الرقمي في 
قطـــاع المشـــتريات فـــي المســـاهمة فـــي 
ـاد  ـ ــي اقتصـ ـتثمرين فـ ـ ـة المسـ ـ ـز ثقـ ـ تعزيـ
المملكـــة، وجعلهـــا إحـــدى أبـــرز الوجهـــات 
المستقطبة لألعمال في المنطقة، إذ طالما 
كانـــت البحرين وما تـــزال وجهة تفضيلية 
ة  ـ ـ ـ ي ب األجن وال  ـ ـ ـ األم ات رؤوس  ـ ـ ـ تدفق ل
ــا توفـــره  المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، لمـ
مـــن حوافـــز ومنـــاخ أعمال مـــرن ومتطور 

بتشريعاته وقوانينه الحديثة.

وانطلقـــت أعمـــال الدورة الرابعـــة للمؤتمر 
تحت شـــعار “التميز في الرقمنة”، وتستمر 

إلى اليوم الخميس.
وأكـــد الشـــيخ نايف بـــن خالد علـــى أهمية 
المؤتمر لتدارس وبحث أحدث اإلنجازات 
والتطـــورات فـــي هـــذا القطـــاع، وكيفيـــة 
ــي  ــرص التـ ــن الفـ ــة مـ ــتفادة الكاملـ االسـ
تتيحهـــا الرقمنـــة لتنفيذ االســـتراتيجيات 
الفعالة للمشتريات، إضافة إلى طرق ربط 
التطبيقـــات واألنظمـــة الرقميـــة باألنظمـــة 

الحالية بســـهولة وكفاءة تحقيق االنتقال 
الســـلس داخـــل المؤسســـات، الســـيما وأن 
المؤتمر يضـــم كبار الشـــخصيات القيادية 
والمتخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال والتـــي 
تمتلـــك مـــن الـــرؤى والخبـــرات مـــا يمكنها 
من الوصول إلـــى أفضل الحلول لمواجهة 

التحديات.
وأوضـــح أن المؤتمـــر يأتـــي هـــذه الســـنة 
مغايـــًرا عـــن النســـخ الســـابقة فـــي تزامنه 
مع انتشـــار جائحة كورونا، والتي فرضت 

والخـــاص  ي  ـ ـ ـ لحكوم ا ن  ـ ـ ـ عي قطا ل ا ى  ـ ـ ـ عل
حتميـــة التحـــول الرقمي وأتمتـــة مختلف 
المعامالت واألنشطة في كافة القطاعات، 
بما يحافـــظ على زخم األعمـــال والحفاظ 
على الدورة الصحية للعجلة االقتصادية. 
وأكد أن المجلس يشـــهد طفرة نوعية في 

ا،  إنجـــاز جميع مراحـــل المناقصة إلكترونيًّ
والتـــي ســـتكون باكـــورة التحـــول الرقمي 

وتطبيق األنظمة اإللكترونية.
 وأضـــاف أن أتمتـــة عمليـــات المناقصـــات 
بالمجلـــس ســـاهم فـــي تحســـين وتيســـير 
إنجـــاز األعمال بين الموّرديـــن والمقاولين 

والجهـــات الحكوميـــة، إضافـــة إلـــى رفـــع 
مســـتوى مشـــاركة المورديـــن والمقاوليـــن 
خاصًة في الظـــروف الراهنة التي تتوحد 
فيهـــا الجهـــود الوطنية لمواجهـــة األخطار 
الناجمـــة عن انتشـــار فيـــروس كورونا  بما 
يحافـــظ على صحـــة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين.

البحرين تفوز بـ 3 جوائز

وشـــهد المؤتمر تنظيم حفل جوائز الشرق 
األوســـط للمشـــتريات 2020، حيث فازت 
3 جوائـــز. وكانـــت  ــ  ـ ـ ب ن  ـ ـ ـ لبحري ا ة  ـ ـ كـ ممل
الجهـــات البحرينية الفائزة بحفل الجوائز، 
هـــي: وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، مجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة بجائـــزة المشـــروع التقنـــي 
األكثـــر ابتـــكاًرا، وشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبـــك( حيـــث فـــازت 
الموظفـــة انتصـــار البنفـــالح بجائـــزة بطل 

المشتريات.

المصرفيـــة  البركـــة  عـــة  و م ج م ت  ر د ـ ـ ـ ص أ
والمســـؤولية  الســـتدامة  ا ن  ـ ـ ـ ع ا  ـ ـ ـ ه ر قري ت
الـــذي يغطـــي   ،2019 ام  ـ ـ ة لعـ ـ ـ االجتماعيـ
التقدم الهام الذي أحرزته المجموعة خالل 
العـــام في مختلف برامجها وأنشـــطتها بما 
في ذلـــك تقييم تأثيـــر أهدافهـــا التمويلية 
المســـتدامة، والتـــي حققتهـــا المجموعـــة 
بشـــكل فعـــال قبل عـــام واحد مـــن الخطة 
كمـــا هو محدد في أهـــداف البركة )-2016
2020(، وهـــي مرتبطة بســـبعة من أهداف 
األمـــم المتحدة للتنمية المســـتدامة 2030 
)SDG(. وتركـــز أهـــداف البركـــة على خلق 
فرص العمـــل والتعليـــم والرعاية الصحية 
والطاقـــة المســـتدامة، وتعمـــل المجموعـــة 
ـــا على تحقيـــق أهداف البركـــة للفترة  حاليًّ
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لنجـــاح  مفّصـــالً  ســـرًدا  يـــر  تقر ل ا دم  ـ ـ ـ وق  
المجموعـــة فـــي مواصلـــة تعزيـــز جهودها 
لجعل جميع أعمالها مســـتدامة ومســـؤولة 
اجتماعيـــا. واســـتناًدا إلـــى أدوات القياس 
مة  تدا ـ ـ االسـ ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب اهم  ـ ـ سـ ة،  ـ ـ ـ ي ل حا ل ا
ل  م ا ـ ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ـ ي ع ا م ت ج ال ا ة  ي ل و ؤ ـ ـ ـ س م ل ا و
ــار دوالر فـــي  3.4 مليـ للمجموعـــة بمبلـــغ 
عـــام 2019 فـــي المجتمعـــات التـــي تعمـــل 
فيها )في المقـــام األول من خالل عملياتها 

التمويلية(. 
وقـــد أعلنـــت المجموعـــة فـــي 2015 عـــن 
أهـــداف البركة للتنمية المســـتدامة )2016 
– 2020(، وتعهـــدت بتقديـــم تمويل بقيمة 
تزيد عن 822 مليون دوالر لتمويل أهداف 

البركة. 
واإلنجـــازات  األهـــداف  قريـــر  ت ل ا د  د ـ ـ ـ ح و
التـــي تحققت فـــي 2019 مقارنـــة بالخطة 
الحاليـــة. وتســـعى أهداف البركـــة )-2016

2020( إلى: 
المســـاعدة علـــى خلـــق أكثـــر مـــن 51,000 
وظيفة، تمويل أكثر من 434 مليون دوالر 
لمشاريع الرعاية الصحية، تمويل أكثر من 
191 مليـــون دوالر للمشـــاريع التعليميـــة، 
تمويل أكثر من 197 مليون دوالر لمشاريع 
الطاقة المســـتدامة خـــالل )2019-2020(، 
وخالل عـــام 2019، تجاوزت البركة جميع 

األهداف بنجاح من خالل: 
أ. المساعدة في خلق 10,570 فرصة عمل 
والتـــي تمثل 104 % من الهدف الموضوع 
لعـــام 2019 المتمثـــل فـــي خلـــق 10,207 

فرصة عمل. 
ب. تقديم مبلغ 27,782,000 دوالر لتمويل 
ودعـــم المشـــاريع التعليميـــة، وهـــذا المبلغ 
يمثـــل 73 % مـــن الهـــدف الموضـــوع لعام 
2019 المتمثـــل فـــي تقديـــم 38,200,000 

مليون دوالر. 

دوالر   125,079,000 ـــغ  ل ب م م  ـ ـ ـ ي د ق ت  . ت
لتمويل ودعم مشـــاريع الرعايـــة الصحية، 
وهو يمثـــل 144 % من الهـــدف الموضوع 
لعام 2019 البالغ قدره 86,800,000 دوالر. 
195,762,000 دوالر  ـغ  ـ ـ ـم مبل ـ ث. تقديـ
لتمويـــل الطاقـــة المســـتدامة، وهـــو يمثـــل 
231 % مـــن الهدف الموضـــوع لعام 2019 

البالغ قدره 84,851,000 دوالر. 
ة  ـ ـ ـ ع و م ج م ل ي  ذ ـ ـ ـ ي ف ن ت ل ا س  ـ ـ ـ ي ئ ر ل ا ل  ا ـ ـ ـ ق و
البركـــة المصرفيـــة، عدنـــان يوســـف “نحن 
فخورون بدعـــم األهداف العالمية للتنمية 
المســـتدامة لألمم المتحدة، ألننا نعتقد أن 
هذه األهداف تســـتند إلى قيمنا المشتركة 
المتأصلـــة. ونحـــن نعمـــل باســـتمرار علـــى 
ـا  ـ ــذه األهـــداف فـــي أعمالنـ ــتيعاب هـ اسـ
لخلـــق تأثيـــر أكبـــر الســـتراتيجية أعمالنـــا 

وعملياتنا”. 
وأضـــاف يوســـف “أن تحقيـــق األهـــداف 

يتطلـــب  لمســـتدامة  ا ة  ـ ـ ـ ي م ن ت ل ل ة  ـ ـ ـ ي م ل ا ع ل ا
التمويل على مستويات مختلفة، وبالتالي 
فإن قطـــاع الخدمات المصرفيـــة والمالية 

له دور رئيسي يلعبه في هذا المجال”. 
وقال رئيس قسم االستدامة والمسؤولية 
ـم “إن تعهـــد  ـ ــي إبراهيـ ـة، علـ ـ االجتماعيـ
ـق  ـ ة بتحقيـ ـ ـ ة المصرفيـ ـ ـ البركـ ة  ـ ـ مجموعـ

األهـــداف العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة 
المذكورة سابًقا هو تجسيد لدور المواطنة 
المؤثرة الذي تمارسه المجموعة وحرصها 
ـاء  ـ ـع أنحـ ـ ــي جميـ ــي فـ ــق الوعـ ــى خلـ علـ
المؤسســـة فـــي جميـــع الجوانـــب، بما في 
ذلك الجوانـــب االقتصاديـــة واالجتماعية 

والبيئية”.

أكـــد رئيس لجنة الثـــروة الغذائية بغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين خالـــد األمين، 
ارة وصناعـــة البحريـــن  ـ ـ ـة تجـ ـ أن غرفـ
تنّســـق مـــع عدد مـــن الجهـــات الرســـمية 
فـــي المملكة وعلى رأســـها وزارة الصحة 
ـتراطات  ـ ـذ االشـ ـ ـدء تنفيـ ـ ــوص بـ بخصـ
السعودية الســـتيراد األغذية بعد انتهاء 

فترة سماح للمصانع البحرينية. 
وتنتهـــي بنهايـــة نوفمبـــر الجـــاري فتـــرة 

االستثناء لتوفيق األوضاع.
وقـــال األمين “بالنســـبة لمصنع األســـماك 
والدواجن والبيض، تم تفعيل استخدام 
األذونـــات الســـابقة للتصدير من الرياض 

ورقيـــا، دون رســـوم في الفتـــرة الحالية 
وذلك لمدة ســـتة أشـــهر”. وأكد أنه يجب 
علـــى المصانـــع الراغبـــة فـــي التصديـــر 
للســـعودية أن تكون مســـجلة فـــي هيئة 

الغذاء السعودية.
واضـــاف “اعتبـــاًرا مـــن 1 يوليـــو ســـيتم 
ــجيل مـــن موقـــع  ـع بالتسـ ـ ـزام الجميـ ـ ـ ال
الغـــذاء والـــدواء الســـعودية، حيث أهم 
االشترطات هي شهادات األيزو وشهادة 

“الحسب”. 
وتابـــع األميـــن “عقدنـــا اجتماعـــات مـــع 
الجمهور بخصوص موضوع التســـجيل، 
ووزارة الصحـــة والفريـــق لدينـــا، فهـــم 
مســـتعدون لوضـــع أيديهـــم مـــع جميـــع 

عمليـــة  ـــى  ل ع م  ـ ـ ـ ه ب ي ر د ت ل ت  ا ـ ـ ـ س س ؤ م ل ا
التســـجيل، مـــن 1 مـــارس 2021، ســـيتم 
الزام المصدرين بارفاق شهادات الحالل 

المعتمدة في السعودية”.
إلى ذلك، أوضح حسين جواد من شركة 
أســـماك دلمـــون، أن وزارة الصحـــة تقوم 
بجهود كبيرة، فيما يتعلق بالتصدير إلى 
الســـعودية، لكن معظم مصانـــع البحرين 
لم تصـــدر لها الرقم الخاص بها من هيئة 
الغذاء الســـعودية متســـائال عـــن توقيت 
الحصـــول علـــى هـــذه األرقـــام الخاصـــة 

بالتصدير.
وأشـــار إلـــى أن نهايـــة نوفمبـــر هـــو آخـــر 
موعد للتصدير للســـوق الســـعودية، عبر 

ملء االستمارات الخاصة من الرياض.
وعبـــر األميـــن عـــن أمله بالحصـــول على 
فتـــرة تمديد أخـــرى للمصانـــع البحرينية 
إذا مـــا حصـــل تأخير فـــي الحصول على 

األرقام.
مـــن جانبه، قـــال رئيس ســـالمة األغذية 
بـــإدارة الصحـــة، فيصـــل  ــص  والتراخيـ
الساري، إنه من المفترض أن يقوم فريق 
ســـعودي بزيـــارة ثانيـــة للمصانـــع، حيث 
رفعـــت الـــوزارة رســـالة إلـــى الهيئـــة بأن 
المصانع وفـــرت االشـــتراطات المطلوبة 
ورفعـــت تقريـــر بشـــأن ذلـــك، وأن هنـــاك 
ا  ـ ـ ـ ـوع، مضيًف ـ ـريع الموضـ ـ ـالً لتسـ ـ تواصـ

“حصلنا على تطمينات بتسريع األمر”.

وأشـــار خالـــد األميـــن إلـــى جملـــة مـــن 
التحديـــات التـــي تواجه قطـــاع األغذية 
خـــالل العـــام الجـــاري ومـــن بينهـــا فترة 
إغالق المطاعم والتي أثرت على النشاط 
بصورة كبيرة، مشـــيًرا إلى أن اســـتخدام 
التكنولوجيـــا فـــي قطـــاع التوصيل بات 
مـــن األمـــور التـــي تهـــم اللجنـــة، حيـــث 
يتـــم البحث عـــن حلول بديلـــة لخدمات 

التوصيل.
 مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة 
أن  نـــاس،  ســـمير  ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا ة  ـ ـ ـ ع ا ن ص و
أكثـــر مـــن 7 آالف عضـــو مســـجل ضمـــن 
المؤسسات األعضاء في الغرفة هي من 
قطـــاع األغذيـــة. وقـــال نـــاس إن الغرفة 

تنّســـق مع مختلـــف الجهـــات الحكومية 
وتمكيـــن فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الدعـــم 
للمؤسســـات خصوًصـــا في ظـــل جائحة 
“كوفيـــد 19-”، مســـتدرًكا أن البعـــض قد 
يخلـــط بيـــن أن تكون “الغرفة” مؤسســـة 
مناحـــة أو “خيريـــة” تقدم المنـــح المالية 
وبيـــن أن تكون مؤسســـة تمثـــل مصالح 

المؤسسات. 
وكشـــف عـــن أن الغرفـــة بصـــدد عمـــل 6 
دراســـات وصلـــت لهـــا من خـــالل اللجان 
بعـــض  ع  ـ ـ لرفـ ـك  ـ ـ هر، وذل ـ ـ 8 أشـ ـالل  ـ خـ
ا  ـ ـ ـتفيد منهـ ـ ـة ليسـ ـ ـات للحكومـ ـ التوصيـ

االقتصاد الحكومي.

المحرق - طيران الخليج

الشيخ نايف بن خالد متحدًثا في المؤتمر 

علي إبراهيم  عدنان يوسف

المنامة - المصرف المركزي

35 مليون دينار ألذونات 
الخزانة الشهرية

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه 
رقـــم 1836  ــدار  ــ اإلصـ مــت تغطية  ــ ت
مــن   )I S I N  B H 0 0 0 9 P 1 D7H2 (
أذونات الخزانة الحكومية الشهرية. 
وتبلغ قيمة هذا اإلصــدار 35 مليون 
يوًما،  لفترة استحقاق 182  ر  ا ــ ن ــ دي
29 نوفمبر 2020 وتنتهي  تبدأ فـي 
2021، كما بلغ معدل  30 مايو  ــي  ف
ــات  ــ ســعــر الــفــائــدة عــلــى هـــذه األذون
ــإصــدار السابق  ــا ل 2.58 % مــســاوًي

بتاريخ 8 نوفمبر 2020.
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افتتح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، النســخة الرابعة من منتدى “فينتك الشــرق األوســط وإفريقيا” الذي عقد على 
منصــة افتراضيــة تفاعليــة، وتواصلــت أعمالــه على مدار يومي 24 و25 نوفمبر 2020، بكلمة رســمت صورة مشــرقة لمســتقبل الخدمات المصرفية 

و”األعمال المصرفية ما بعد العصر الرقمي”. 

المؤسســـة  ABC؛  بنـــك  اســـتضاف  ـــد  ق ف
المصرفيـــة الرائـــدة فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا، أعمال النسخة 
الرابعة من منتدى “فينتك الشرق األوسط 
وإفريقيا” الـــذي عقد تحت رعاية مصرف 
البحريـــن المركـــزي. عقـــد المنتـــدى تحـــت 
شـــعار “األعمـــال المصرفية ما بعـــد العصر 
الرقمـــي” بمشـــاركة عدد من أبـــرز الخبراء 
العالمييـــن وصنـــاع القرار الذين يســـهمون 
فـــي رســـم مســـتقبل الخدمـــات الماليـــة. 
شـــهد المنتـــدى تمثيـــاً واســـًعا ومتنّوًعـــا 
ضـــم مصرفييـــن وجهـــات رقابيـــة ورواد 
ــا  ــا ماليـــة وخبـــراء تكنولوجيـ تكنولوجيـ
ـع  ـ ـن جميـ ـ ـن مـ ـ ـن وأكاديمييـ ـ واقتصادييـ

أنحاء المنطقة وخارجها. 
ــة ملهمـــة، عـــرض  ــري، كلمـ ــى الوعـ  وألقـ
ـوع  ـ ـول الموضـ ـ ـكاره ورؤاه حـ ـ ا أفـ ـ ـ فيهـ
الرئيســـي للمنتـــدى “األعمـــال المصرفيـــة 
ما بعـــد العصـــر الرقمي”، التـــي ُتعّد إحدى 
أكثـــر القضايـــا إلحاًحا في عالمنـــا الرقمي. 
وأشـــار بشـــكل خـــاص إلـــى ضـــرورة قيام 
البنوك والمؤسســـات المالية بإعادة تقييم 
أولوياتها لمرحلة مابعد انحسار الجائحة. 

كما رّكز على أن عام “2020” شـــهد تداخاً 
غيـــر مســـبوق فـــي الحـــدود الفاصلـــة بين 
حياتنـــا الرقمية والماديـــة، الفًتا إلى توقع 
اســـتمرار العـــادات والســـلوكيات الجديدة 
التي نشـــأت كاســـتجابة للجائحة العالمي، 
وأنها مرشـــحة للمساهمة في زيادة نمو ما 
أطلق عليه “اقتصاد التباعد االجتماعي”. 

 وأضـــاف الوعـــري “خلفـــت هـــذه الجائحة 
آثـــاًرا كبيـــرة غّيرت إلى حد بعيد أســـاليب 
عيشـــنا وعملنـــا، وأدت إلـــى أن يصبـــح ما 
تخّيـــل كثيـــرون حدوثـــه في عـــام 2025، 
حقيقـــة واقعـــة فـــي عـــام 2020”، مشـــيًرا 
إلـــى “أن مثـــل هـــذه األوقات االســـتثنائية 
تتطلب إجراءات استثنائية، موضًحا ذلك 
بقولـــه “لقـــد شـــهدنا دعًما مـــن الحكومات 
والهيئـــات الرقابيـــة بشـــكل لـــم يســـبق لـــه 
مثيـــل”. وهـــذا مـــا يدفـــع إلـــى التفـــاؤل، 
حيث ُيتوقـــع أن تؤدي زيادة التعاون بين 
الشـــركات والهيئـــات الرقابيـــة إلـــى زيادة 
تسريع التحول الرقمي، الذي شهد تباطًؤا 
فـــي المرحلة الســـابقة بســـبب اإلجراءات 

الرقابية. 
 كمـــا أدت أزمـــة كوفيـــد19- إلـــى تســـريع 

قطـــاع  فـــي  الرقمـــي  ل  و ـ ـ ـ ح ت ل ا ة  ـ ـ ـ ي ل م ع
الخدمات الماليـــة في جميع أنحاء العالم. 
وقد حرص الوعري على التأكيد بأن مسار 
ـــا، ليتمكن  التعافـــي ينبغـــي أن يكون رقميًّ
القطـــاع مـــن االســـتفادة من الفـــرص التي 
يتيحهـــا “اقتصـــاد التباعـــد االجتماعـــي”. 
وليـــس من المفاجئ أن يختار العالم تبني 
التكنولوجيـــا أثنـــاء فتـــرة الجائحـــة، لكن 
هـــذ االختيـــار الـــذي فتـــح أوســـع األبواب 
أمـــام الخدمات المصرفية الرقمية يســـلط 
الضوء على الدرجة التي وصلت إليها ثقة 
الجمهـــور بالقطـــاع. ويقّر الوعـــري بأهمية 
الحفاظ على هذه الثقة من جانب العماء، 
حيـــث رّكـــز فـــي خطابـــه على ضـــرورة أن 
“تســـتجيب بنـــوك المســـتقبل الحتياجات 
العمـــاء وطموحاتهـــم”. ويقع هـــذا النهج 
فـــي صميم عمل بنـــك ABC، الذي دعا من 
موقعـــه كرائـــد لابتكار إلى ضـــرورة تبني 
النهـــج الرقمـــي األكثـــر ماءمـــة: “خدمات 

مصرفية تعبر عنك”. 
 ولعـــّل رأيـــه بعـــدم كفايـــة تقديـــم أســـعار 
فائـــدة جذابة وعـــروض منتجات تقليدية 
بعـــد اآلن، يشـــّكل مصـــدر قلـــق لكثيـــر من 

زمائه، لكن القطـــار الرقمي غادر المحطة 
ويواصـــل الســـير إلـــى األمـــام علـــى حـــد 
تعبيـــره: إن ضـــرورة التكيـــف مـــع العالـــم 
الرقمـــي ال يرتبـــط بالنجـــاح فحســـب، بـــل 
بالبقـــاء أيًضا. وفي عملية االنتقال إلى ما 
بعد العصر الرقمي، نّبه الوعري البنوك إلى 
ضرورة أن ترّكـــز أكثر على تزويد العماء 
بإمكانية الحصول على مجموعة أكبر من 
الخدمات غير المصرفية في سياق تطوير 
مفهـــوم “الخدمات المصرفيـــة المفتوحة”. 
وكان بنـــك ABC قـــد بدأ بالفعل بتوســـيع 
نهـــج “الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة” 
بمســـاعدة جزئيـــة من الهيئـــات التنظيمية 
فـــي البحريـــن، التـــي رحبت باعتمـــاد نهج 
تقدمـــي يتمحور حـــول العماء في مجال 

التكنولوجيا المالية. 
 فـــي عصرنـــا الحالـــي، لـــم يعـــد ينظـــر إلى 
األثر الرقمي كمجرد تغيير أو تطور جري، 
حيث يرى الوعري أنه في معظم الحاالت 
تصبـــح القيمـــة التـــي يحققهـــا بالتدريـــج 
غيـــر مرئية ألولئك الذين يســـتفيدون من 
كفاءتهـــا وابتكارهـــا وإيراداتهـــا. ويشـــّكل 
ـا  ـ ــج؛ إذ بينمـ ـمات النضـ ـ ــدى سـ ــك إحـ ذلـ
ُيتوقـــع من بنـــك التجزئـــة أن يكـــون أكثر 
رقميـــة في المســـتقبل، فـــإن طريق نجاح 
“الخدمـــات المصرفية غير المرئية” يرتبط 
أكثـــر فأكثـــر بتعزيـــز اســـتخدام البيانـــات 

والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية 
ـة  ـ ـة الضروريـ ـ ـل المرنـ ـ ـات العمـ ـ وممارسـ

لتطوير منظومة عمل أكثر ترابًطا. 
 وحـــّذر الوعـــري مـــن أن التنامـــي الســـريع 
لتوقعـــات العمـــاء مـــن ناحيـــة خدمـــات 
صيرفـــة التجزئـــة جعلهم غير مســـتعدين 
للقبـــول بعـــد اليـــوم بالعاقـــات المصرفية 
التقليديـــة للحصول على الخدمات. وبدالً 
مـــن ذلـــك، فهـــو يعتقـــد “أنهم لن يتـــرددوا 
في تبديل الخدمـــات المصرفية بالطريقة 
ي  ـ ـ ـ مقدم ا  ـ ـ ـ ه ب رون  ا ـ ـ ـ يخت ي  ـ ـ ـ ت ل ا ا  ه ـ ـ فسـ ن
ار  ـ ـ ـن وتجـ ـ التأميـ ركات  ـ ـ ـات وشـ ـ الخدمـ
التجزئـــة”. وفـــي المحصلـــة، ُيتوقع للبنوك 
التقليديـــة التـــي ال تتبنى نهـــج “الخدمات 
المصرفيـــة غيـــر المرئيـــة” وتحافـــظ على 
نهج خدمات ظاهرية أن تتعرض لخسارة 
عمائها لصالح البنوك المنافسة، وشركات 
التكنولوجيـــا المســـتعدة لتقديـــم خدمات 
مخصصـــة وســـريعة االســـتجابة ورقميـــة 
وتقـــدم خدماتهـــا عبـــر الهواتـــف الذكيـــة 

فقط. 
وباإلضافـــة إلى ذلـــك، أعـــرب الوعري عن 
ضـــرورة زيـــادة الخدمـــات المفتوحـــة في 
ـال الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات،  ـ مجـ
موضًحا أهمية زيـــادة المنتجات المبتكرة 
في مجاالت تمويل سلسلة التوريد وإدارة 
ــد والجيـــل التالـــي مـــن المدفوعـــات  النقـ

الرقميـــة. واســـتطرد معّبـــًرا عـــن رأيه بأن 
النجـــاح فـــي هـــذا القطاع يتطلـــب تطوير 
المزيد من المشـــاريع والشراكات، ألن غًدا 
من الضروري أن يحل الذكاء االصطناعي 
واالستخدام األكثر ذكاًء للقنوات الرقمية 

محل المنتجات الجاهزة. 
ـيعتمد النجـــاح  ـ : “سـ ـاً ـ ــح قائـ ا أوضـ ـ ـ  كمـ
فـــي المســـتقبل علـــى توفير أكبـــر قدر من 
البســـاطة والمرونـــة، وزيـــادة التعاون بين 
الشـــركات وواجهـــات برمجـــة التطبيقات، 
واالعتمـــاد بفعاليـــة أكبـــر علـــى اســـتخدام 
ة  ـ ـ ـ ب ر ج ت ص  ـ ـ ـ ي ص خ ت ل ت  ا ـ ـ ـ ن ا ي ب ل ا ل  ـ ـ ـ ي ل ح ت

الخدمات المصرفية للشركات”. 
ويقّر الوعري بأنه ال يمكن تحقيق كل ذلك 
إال إذا كانـــت الهيئـــات الرقابيـــة مســـتعدة 
للســـماح بحدوثه، حيث أشار إلى أنه “من 
المرجـــح أن يتطـــور مســـتقبل الخدمـــات 
رع.  ـ ـ سـ أ رة  ـ ـ ـ ي وت ب ة  ـ ـ ـ ي رقم ل ا ة  ـ ـ ـ ي ف مصر ل ا
فالمســـتقبل يبقى مفتوًحا على إمكانيات 
ال نهائيـــة”، إال أن جميـــع هـــذه التغييـــرات 
تتطلـــب اتخـــاذ تدابيـــر شـــاملة لحمايـــة 
ـراًفا  ـ ـا. “واستشـ ـ ــل بأكملهـ ــة العمـ منظومـ
للمســـتقبل، علينـــا جميًعـــا أن نكـــون أكثـــر 
تعاوًنـــا إذا مـــا قّيـــض لنـــا تحقيـــق أقصـــى 
استغال ممكن للفرص المتاحة واالنتقال 

إلى ما بعد العصر الرقمي”.

ABC المنامة - بنك

صائل الوعري يستعرض “اقتصاد التباعد االجتماعي” و“بنوك المستقبل”
ــا” ــي ــق ــري ــة لــمــنــتــدى “فــيــنــتــك الـــشـــرق األوســـــط وإف ــي ــاح ــت ــت خـــال الــكــلــمــة االف

قادة القطاع المالي يثقون بالتحول الرقمي كطريق للتعافي وصياغة المستقبل
اختتمت أمس فعاليات النسخة الرابعة االفتراضية من منتدى “فينتك الشرق 
األوســط وإفريقيــا” الــذي نظمــه بنــك ABC، الــذي عقــد تحــت رعايــة مصــرف 
البحرين المركزي. وخّلص المنتدى الذي اســتضاف نخبة من أبرز المســؤولين 
التنفيذييــن فــي قطاع الخدمــات المالية، وخبراء التكنولوجيــا المالية، وقادة 
الرأي، وصناع القرار، وحشًدا من أكثر من 2000 شخص من ممثلي المؤسسات 
المالــي والمصرفيــة، إلــى نتيجــة مفادها أن قطــاع الخدمات الماليــة الذي يمر 
بمنعطــف حاســم فــي وقتنا الجاري، ســيخرج منه أقوى وأكثــر مرونة مما كان 

عليه الحال قبل األزمة التي سببها تفشي جائحة كوفيد - 19. 

 وشـــهد المنتـــدى، حـــوارات مثمـــرة على 
مـــدى يومين متتالييـــن، تمحورت حول 
9 مواضيـــع مهمـــة ذات تأثيـــر كبير على 
القطـــاع حالًيـــا، هـــي: مســـار التعافـــي - 
ــن  ــتقبل، والقوانيـ ــوك المسـ 2021، وبنـ
الناظمـــة للقطـــاع فـــي عصرنـــا الرقمـــي، 
واالســـتدامة والشـــمول المالـــي، والجيل 
 ، ة ـ ـ ـ ي م ق ر ل ا ت  ا ـ ـ ـ ع و ف د م ل ا ن  ـ ـ ـ م م  د ا ـ ـ ـ ق ل ا
ومنظومـــة العمـــل الرقميـــة مـــع التركيـــز 
على الصين، ومستقبل العمات الرقمية، 
إضافـــة إلـــى قضايـــا األمـــن الســـيبراني، 
المصنـــف من قبل المديريـــن التنفيذيين 
علـــى أنـــه التهديـــد األكبر علـــى اإلطاق 

الذي يواجهه القطاع حالًيا. 
وبثـــت فعاليات المنتدى بشـــكل مباشـــر 
عبر منصة افتراضيـــة تفاعلية متطورة، 
ن  ـ ـ ـ قي لمعل ا ن  ـ ـ مـ دد  ـ ـ عـ اتها  ـ ـ وأدار جلسـ

البارزيـــن مـــن بينهـــم الدكتـــورة جيليان 
تيـــت؛ كبيـــرة المحرريـــن فـــي صحيفـــة 
فايننشـــال تايمز، وستيفن ســـاكر؛ مقدم 
البرامج في قناة بي بي ســـي، والدكتور 
زياد داود من وكالة بلومبيرغ، إلى جانب 
مجموعـــة من أبرز قـــادة الفكـــر، وصناع 
القـــرار، وممثلـــي الهيئـــات الرقابيـــة فـــي 
القطـــاع المصرفـــي، ورواد التكنولوجيـــا 
الماليـــة، وجميـــع األطـــراف الفاعلة التي 
تلعب دوًرا محورًيا في تشكيل مستقبل 

القطاع المصرفي في المنطقة. 
ــذي لمجموعـــة  ــس التنفيـ ـار الرئيـ ـ وأشـ
بنـــك ABC، خالـــد كعـــوان، فـــي كلمتـــه 
الترحيبيـــة إلـــى التطور الملمـــوس الذي 
شـــهده منتدى فينتيك الشـــرق األوســـط 
وإفريقيـــا منـــذ تأسيســـه، والـــذي عكس 
مراحـــل تطـــور أجنـــدة التحـــول الرقمي 

فـــي المنطقة. وأعرب عـــن ثقته أن هذه 
النســـخة االفتراضيـــة التـــي ُعقـــدت في 
زمن الجائحة، ستســـاعد في تعزيز آفاق 
التواصـــل والتعـــاون وتبـــادل المعرفـــة 
والخبـــرات لدفع عجلـــة النمـــو واالبتكار 
وتســـريع عمليـــة التحـــول الرقمـــي فـــي 

المنطقة. 
وألقى نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الكلمـــة  الوعـــري،  صائـــل   ،A B C ك  ـ ـ ـ ن ب
االفتتاحيـــة فـــي المنتـــدى، التـــي أشـــار 
فيهـــا إلـــى أن “جائحة كوفيـــد - 19 أدت 
إلـــى دفـــع عجلـــة التحـــول الرقمـــي فـــي 
قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء 
العالم. وقد شـــهدنا ما يوازي نصف عقد 
مـــن التغييـــر فـــي غضـــون بضعـــة أشـــهر 
فقط، ونحـــن اليوم على مســـار االنتقال 
مـــن مرحلـــة االســـتجابة إلـــى التعافـــي، 
ويجب على البنوك والمؤسســـات المالية 
أن تعمـــل علـــى إعـــادة تقييـــم أولوياتها 
علـــى هـــذا األســـاس”. كمـــا لفت إلـــى أن 
طريق التعافي ســـيكون رقمًيـــا بالكامل، 
وسيرتكز على المزيد من اندماج الذكاء 

االصطناعـــي وعلم البيانات فـــي حياتنا 
اليومية، واختتم قائًا “ســـينتقل مســـار 
مـــا بعـــد التعافي مـــن البعـــد الرقمي إلى 

البعد غير المرئي”. 
وتمثلت إحدى أهم المحطات في نسخة 
هذا العام من المنتدى في جلسة حوارية 
خاصة بالجهـــات الرقابية، جمعت تحت 
ريـــن  ح ب ل ا ف  ر ـ ـ ـ ص م ظ  ـ ـ ـ ف ا ح م ا  ـ ـ ـ ه ت ل ظ م
ــظ  ـراج، ومحافـ ـ ـيد المعـ ـ ـزي رشـ ـ المركـ
مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي أحمد 
بـــن عبد الكريم الخليفـــي، واألمين العام 
ــش  ــي ديتريـ ــتقرار المالـ لمجلـــس االسـ
دومانســـكي، دار فيهـــا نقاش ملهم حول 
الـــدور الهـــام الـــذي ينبغي علـــى الجهات 
ـر  ـ ـي العصـ ـ ـه فـ ـ ــاع بـ ـة االضطـ ـ الرقابيـ

الرقمي. 
وتأكيـــًدا علـــى التـــزام البحريـــن بتمكين 
االبتكار في مجـــال التكنولوجيا المالية، 
قـــال محافظ مصـــرف البحرين المركزي 
رشـــيد المعراج “أنا أؤمن بأن مســـؤولية 
قيـــادة القطـــاع المصرفـــي والمالـــي فـــي 
المنطقة تقع بشـــكل أســـاس علـــى عاتق 

الهيئـــات الرقابيـــة. ففـــي حيـــن كانـــت 
الهيئات الرقابية في السابق متأخرة عن 
باقـــي القطاع من ناحيـــة االبتكار وتبني 
التكنولوجيا الحديثـــة، فقد عّلمنا الوباء 
أن المضـــي قدًما يتطّلب منا االســـتعداد 

التام والتفكير في المستقبل”. 
ــدأ مصـــرف البحريـــن  ــد بـ وأضـــاف “لقـ
المركـــزي رحلـــة التحـــول الرقمـــي فـــي 
المملكة منذ 5 ســـنوات، لكننا ندرك تماًما 
أن بانتظارنا تغيرات هائلة في المستقبل 
ــتمرار  ســـتنجم بشـــكل رئيـــس عـــن اسـ
التطـــور المتســـارع للتقنيـــات الجديـــدة 
ودفعهـــا لعجلـــة النمو في القطـــاع. وفي 
الوقـــت الـــذي نواصـــل فيـــه التعلـــم مـــن 
تجاربنا، علينا أال نخشى التحديات وأن 
نكون مســـتعدين لها عبـــر بناء الكفاءات 
والمهـــارات الضروريـــة، وبنـــاء منظومة 
العمل المناســـبة التي يمكنها االســـتجابة 

لمتطلبات النمو المستقبلية”. 
ـوم األول  ـ يـ ل ا ات  ـ ـ يـ ـت فعال ـ ـ ا تضمن ـ ـ كمـ
مـــن المنتـــدى جلســـة حواريـــة للرؤســـاء 
س  ـ ـ ـ ي ئ ر ل ا ا  ـ ـ ـ ه ي ف ك  ر ا ـ ـ ـ ش  ، ن ـ ـ ـ ي ي ذ ي ف ن ت ل ا
التنفيـــذي لمجموعـــة بنـــك ABC خالـــد 
كعـــوان، والرئيـــس التنفيـــذي لبنك إتش 
إس بي ســـي الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا وتركيـــا مارتن تريكـــو، ورئيس 

مجموعة األســـواق الناشـــئة فـــي أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا عتيق رحمن، 
تحدثـــوا فيهـــا عـــن كيفيـــة اســـتجابتهم 
ت  ا ـ ـ ـ م د خ ل ا ى  ـ ـ ـ ل ع ي  ـ ـ ـ م ا ن ت م ل ا ب  ـ ـ ـ ل ط ل ل
المصرفيـــة الرقمية، والتهديـــد المزدوج 
لجائحـــة كوفيـــد - 19، وأســـعار الفائـــدة 
السلبية، وازدياد االســـتثمار في المجال 

الرقمي. 
وشـــهد اليـــوم التالـــي “جلســـة حواريـــة 
ــاء التنفيذييـــن للبنـــوك الرقميـــة  للرؤسـ
ـا أنتونـــي طومســـون،  ـ ــئة”، أدارهـ الناشـ
المؤســـس لبنك أتوم، وبنك مترو، وبنك 
86400، وشـــارك فيهـــا كل مـــن محمـــد 
المعـــراج، الرئيـــس التنفيذي لبنـــك “إلى” 
البحرين، وروبرت بيل الرئيس التنفيذي 
للبنك األســـترالي الرقمي 86400، ودنيز 
ــس،  ـذي لموكـ ـ ــس التنفيـ ـن الرئيـ ـ غوفيـ
البنك الرقمي الناشـــئ المملوك لستاندرد 

تشارترد.

* لقـــراءة مزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجى 
الرجـــوع للموقع االلكترونـــي للصحيفة 

على الرابط:
h t t p s : / / w w w .albiladpress.
c o m / n e w s / 2 0 20/4426/fi-

nance/681648.html
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خالد كعوان الجلسة الحوارية للجهات الرقابية

بمشاركة أكثر من 2000 ممثل للمؤسسات 
وخبراء “الفينتك”
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صائل الوعري



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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕادارة التسجيل
انشوريون ذ.م.م    -   سجل تجاري رقم 75190

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تقدم إليها طالل أبوغزاله 
وشركاه الدولية – شركة تضامن بحرينية نيابة عن  انشوريون ذ.م.م، والمسجلة بموجب 
القيــد رقــم 54710 بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وتعييــن الســادة / طــالل 

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

على العنوان التالي:  
المصفي:  طالل أبوغزاله وشركاه الدولية – شركة تضامن بحرينية 

رقم الهواتف: 39448689
bahrain.reg@tagorg.com : البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن بشٔان تحويل من فرع مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔوولية محدودة

الفرديــة  المٔوسســة  بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  التســجيل  ٕادارة  ٕالــى  تقــدم 
المسماة مطعم فلفرز اوف ايشيا لمالكها فيصل خالد محمد كانو والمسجلة بموجب القيد 
رقم 4-81341 بطلب تحويلها ٕالى شــركة ذات مســٔوولية محدودة برٔاســمال وقدره 5000 
خمســة ٓاالف دينار بحريني وذلك بٕادخال شــركة ماثيوس الشــرق األوســط تريدنج ذ.م.م 

كشريك معه في السجل.
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خــالل مدة ٔاقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

التاريخ: ١٨-١١-٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

 CR2020- اعالن رقم ١٦٠٢٢٧
تسجيل اسم تجاري

تقدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : امدينة صالح احمد صالح

 االسم التجاري الحالي : ازياء الندمارك
االســـــم التجـــاري الجديد: بي ٢ بي للتجارة

قيد رقم : ٦٥٥٨٩-٢ 

تاريخ الطلب: ١٨-١١-٢٠٢٠
وزارة  الصناعة  والتجارة  والسياحة  - ٕادارة  التسجيل 

 CR2020- اعالن رقم ١٦١٦٠٣

تقــدم ٕالينــا الســيد /الســيدة ماناتوروتــي اموكونــي شــمس الديــن احمــد 
، بطلــب تحويــل المحــالت التجاريــة التاليــة إلى الســيد / الســيدة عأيشــه 
شــمس الديــن ماناتوروتــي احمــد فعلى كل مــن لديه ٔاي اعتــراض قانوني 
التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
تنازل عن محل تجاري قيد: ١-٩٧٠٣١

اسم المحل التجاري: الرحمه لفبركةوالحديد
تنازل عن محل تجاري قيد: 2-97031

اسم المحل التجاري: زيكو للتجارة العامة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )140529( لسنة 

2020 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة فريس كوم انترناشيونال تريدينغ ذ.م.م

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / يوســف علــي حســن عبــدهللا الشــايجي باعتبــاره المصفــي 
،المســجلة  انترناشــيونال تريدينــغ ذ.م.م  كــوم  القانونــي لشــركة فريــس 
كشــركة شــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم 94369، طالبا 
ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن 
الســجل التجــاري، و ذلك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 61991 التاريخ: 25/11/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم ١١١ لسنة 2020 بشٔان تحويل مٔوسسة فردية
 ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا الســيد 
بشــار جميل ســعيد االمير المالك لمٔوسســة الحدث للمقاوالت (مٔوسسة فردية) والمسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 61991 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالــى شــركة ذات مســٔيولية 

محدودة برٔاسمال
وقدره 2,000، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة التالية اســمأيهم: 1. بشار جميل سعيد 

محمد االمير. 2. طاهر حميد عبدالحميد شفيع.

38344464
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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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

Sponge bob restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35456756  or  KALIMSWARO@GMAIL.COM 

Pepper cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000041  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

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

Wish gate Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064483  or  alwahacity@gmail.com 

MR. RANJ BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244183  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

KHALIL PERVAIZ SARWAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66662499  or  KHALILPERVAIZ123@GMAIL.COM 

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

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

AL NAWRAS WATER DISTRIBUTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  ADRAJ1@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

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

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

First cut of Vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

ABU AYSA ABAYT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Happy trimming men salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  YSUBAIE@GMAIL.COM 

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

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33496627  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

USMANS TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Top tower building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39959975  or  hussainbsn121@hotmail.com 

SIDRA FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988546  or  ALI1988JUMA@GMAIL.COM 

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 

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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PAINTING WORKER 
 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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

RUZAIN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000371  or  YOUNISKBZ@HOTMAIL.COM 

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

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

AL QAYAM ELECTRICAL EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262217  or  ALQAYAMELECTRIC@GMAIL.COM 

Usmans tin fabricator 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

EEHAA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39997757  or  AFARDAN88@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Elika Company For UPVC Business And Metal Signs W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857656  or  AHMED16852002@HOTMAIL.COM 

ALMOASHER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

CHARM LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33447899  or  BLACKGSKY@GMAIL.COM 

NINE STAR CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77059992  or  NINESTAR.COMPANY@YAHOO.COM 

Jasnoor For Pulling Cars 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

TIME RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.COM 

MR COOL GENTS SALON. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  RAALBUAINAIN83@GMAIL.COM 

Al mubasher palace trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33047771  or  HASSAN.BH222@GMAIL.COM 

Palmyra Enterprises W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464474  or  INFO@PALMYRAENTERPRISE.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

SERVICE STATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38363232  or  ANABISALEM@HOTMAIL.COM 

THE NEW IDEAL WELDING AND FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702950  or  UDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

Red Finishing  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  SERVICES SUPPORT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 77088777  or  INFO@REDFINISHING.COM 

Magellan Towers Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33173333  or  HASSANALBASSRI1@GMAIL.COM 

RAZIA TOWERS Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39724681  or  RTCO.BH@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

ALNEEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

ALHAMMALI CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17662945  or  VENUS@BISCOME.COM 

Branco Cleaning And Maintenance SPC - Owned by Lamya Abdulla Als 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33946661  or  BRANCO.CLEANING61@GMAIL.COM 

Future Trust Construction and Cleaning Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77366002  or  futuretrustcompany@gmail.com 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

MANAMA STAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33739810  or  SWAIR710@ICLOUD.COM 

Omancom Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Fountain Steel Company  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37337672  or  FSCOWLL@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

Al Erouba star  Equipment W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  AHMED.ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

Algihaz Contracting Co. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(SIGNATURES & DOCUMENTS OBS.) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401063  or  HR@ALGIHAZ.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALSABT TAILORING & BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17661121  or  riffaeea@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DARK TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

AL MAROOM CONSTRUEION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39017601  or  HERCULESWLL.BH@GMAIL.COM 

Sabar Ayoob Reasturant And Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33222661  or  H33221661@GMAIL.COM 

TOP SERVE INTERNATIONAL CO. S.P.C OWNED BY MERIL MATHEW 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39617384  or  VINEETHKTR@YAHOO.COM 

Abu zayan aluminum workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFA@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

  66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Hygiene World Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

AZHAR UNITED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38934373  or  KASHKHA.SPAREPARTS@GMAIL.COM 

IMAM BAKHSH HASSAN ALLA DAD SHAMBAY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33210677  or  SAHIRBALOCH75@GMAIL.COM 

HASSAN ALI MANSOOR FOR DECOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33265545  or  mansoorhassan844@gmail.com 

KABUL BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR KITCHEN 
 suitably qualified applicants can contact

 39060514  or  KABULBUKHARI20@HOTMAIL.COM 

Tayf Alkofeia company Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17006164 

QASIM LINE INTERIOR DESIGN CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK ( JAWAHATMATROOK / 6615 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669091  or  WESALMATROOK39@GMAIL.COM 

AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39161291  or  MONANOOR52@HOTMAIL.COM 

AHMED JASIM A.RAHMAN ALI ( GTA -  7420 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33444109  or  AHMEDJOSSOM@GMAIL.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

  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

  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

  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

  SITE INSPECTOR 
 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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

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

NOMI SERVICES S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

ROBIN ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785645  or  ABDULAZIZBADER40@GMAIL.COM 

A J AND A Z W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  AJANDAZBH@GMAIL.COM 

ISA HASAN EBRAHIM / NOOR ALBADRI 6952 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36676199  or  ESSAHASSAN0P@GMAIL.COM 

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253529  or  MAHMOOD@FAKHOO.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

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

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

YOUSIF ALMANNAI EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713566  or  YOUSIF.MANNAI.EST@GMAIL.COM 

REVIRA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

RAMNIKILAL PITAMBER RATHOD & COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17258324  or  APSARA@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Alhilal Stonework 
has a vacancy for the occupation of

  CUTTER/SETTER(MOSAIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Ahyan Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17293932  or  H-ALFARDAN@LIVE.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALSUMAIM CONTRACTING & BUILDING MATERIAL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697929  or  ALSAMIMCONST@GMAIL.COM 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

ALTAWAKUL HAIRORESSING SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36376922  or  ALRAHYQ@GMAIL.COM 

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

  ROOFER(COMPOSITION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

QASR ALMAHAL VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600644  or  alihali@hotmail.com 

KARAMASTAJI AL JUWAIRA MARKET EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17252205  or  zan131@gmail.com 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

  DEPUTY GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

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

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ABDULJALIL HASAN AHMED ABDULLA JUMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39028522  or  JUMAA660@HOTMAIL.COM 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17537787  or  info@rsm.bh 

FARAH CONTAINERS AND TROLLEYS MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39602377  or  AHALARADI@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 

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

  PAINTER 
 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 

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

  MASON 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MALFA ALAYAWEED GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33737676  or  AHMEDSHOWAITER@GMAIL.COM 

BINT ALBVSAITEEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39456621  or  AHMEDSHOWAITER@GMAIL.COM 

Exceed trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39772488  or  WALEEDHADI@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM ABDULAZIZ MOHAMMED EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 13105532  or  ezintercon01@gmail.com 

ALSARAJ MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551897 

ALNAJAH FURNISHING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33600506  or  NAJAHFURNITUREMUHQ@GMAIL.COM

ALNAJAH FURNISHING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33600506  or  NAJAHFURNITUREMUHQ@GMAIL.COM 

MOMTAZ BAIKAM HUSAIN KHAN KHAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944226  or  SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

VILLAGE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  mohd_aljaboori@hotmail.com 

UM NADER TALIRING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39079619  or  BUTTERFLY_416@HOTMAIL.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830002  or  mjaleel@harsco.com 

DREAM WORLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442773  or  ADAMGROUP73@GMAIL.COM 

MARWAREED BAKERY AND GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17273699  or  AWAL2375@GMAIL.COM 

LOVELY KOZHIKODE LIVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

MAX FIX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552494  or  SAWSANKAZEROONI@GMAIL.COM 

HERITAGE HOUSE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36466760  or  ALAMM1973@HOTMAIL.COM 

LEBANON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272740  or  mahmoa@spu.edu 

ALJADID SCRAP STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39819191  or  ALJADEED1974@GMAIL.COM 

TOWER CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

MAJD ALJAZIRA ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38007071  or  BSHAWAI@GMAIL.COM 

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381333  or  JAFFARRADHI73@GMAIL.COM 

ALANWAR BUILDING MATERILAS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17699944  or  m.3.asfoor@gmail.COM 

A A Q Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

Z . m samiei contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34442522  or  DRZOOZO@YAHOO.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

EXPRESSMED LABORATORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77298888  or  ALKHENAIZIK@GMAIL.COM 

Masters Gate For Business Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555316  or  SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  ALDOY1953@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAWAB FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.COM 

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

MANAMA GAZAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

HEJWERY CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

SMART SECURITY & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKKEEPER GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17555025  or  husain.alhelli@gmail.com 

AL-RASHEED COMPANY FOR ALUMINIUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469624  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@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 

JANEB ALTOOR GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36354449  or  JANEBALTOORCLEARANCE@GMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17710533  or  Abufaizanac@yahoo.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

ABWAB ALKAHAIR MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

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

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Veolia Energy Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16639400  or  ATUL.PUROHIT@VEOLIA.COM 

AL MUALLIM HIRING EQU1PMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39694643  or  Sadiqahs@hotmail.com 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

AL RANA FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332083  or  BU.BADER68@HOTMAIL.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 

Abu nimat machines for the installation 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33620915  or  ALWAHAD22C@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

NORTH CITY COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39660358  or  NORTH-COLD-STORE@HOTMAIL.COM 

AGAS LUBES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17822240  or  ABHIJIT@AGASINTL.COM 

Art Rotana Hotel B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  hrgroup.bh@gmail.com 

HEAVEN ROSE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36414585  or  NAEMA36414585@GMAIL.COM  
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واألمــن الدبلوماســية  لمهمــات  فريقــه  أعضــاء  مقدمــا 

بايدن يعلن عودة أميركا “المستعدة لقيادة العالم”

المنتخـــب  األميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
جـــو بايـــدن عـــودة الواليـــات المتحدة 
“المســـتعدة لقيـــادة العالـــم” بعـــد عهـــد 
دونالـــد ترامـــب، مقدما أعضـــاء فريقه 
الذيـــن اختارهم لمهمات الدبلوماســـية 

واألمن في حكومته المقبلة.
معقلـــه  فـــي  كبيـــر  مســـرح  علـــى 
الرئيـــس  تحـــدث  ويلمينغتـــون 
الديموقراطـــي المنتخب )78 عاما( عن 
كل من األســـماء الســـتة الكبيـــرة التي 
سماها لمرافقته لدى انتقاله إلى البيت 

األبيض في 20 يناير المقبل.
المتعـــدد  النهـــج  عـــودة  علـــى  وشـــدد 
لحكمـــه،  رئيســـة  كرســـالة  األطـــراف 
خالفًا لشـــعار “أميركا أوالً” الذي أطلقه 
دونالد ترامب، كما كرر “تصميمه” على 

محاربة التغير المناخي.
وقـــال بايـــدن وبجانبـــه نائبتـــه كامـــاال 
هاريـــس “إنه فريق يظهـــر أن الواليات 
المتحـــدة عـــادت، وهي جاهـــزة لقيادة 

العالم وعدم االنسحاب منه”.
وتتضمن الدفعة األولى من التعيينات 
في إدارة بايدن شـــخصيات مخضرمة 
خدمـــت فـــي عهـــد بـــاراك أوبامـــا مثل 
أنتوني بلينكن وزير الخارجية المقبل.
وقـــال بلينكـــن “ال يمكننـــا بمفردنـــا أن 
نعالج مشـــكالت العالم، علينا أن نعمل 
مع الـــدول األخـــرى”. وقالت الســـفيرة 
األميركيـــة المقبلة فـــي األمم المتحدة 
ليندا توماس-غرينفيلد “النهج المتعدد 

األطراف عاد والدبلوماسية عادت”.
وفـــي مؤشـــر إلـــى التزامـــه بمكافحـــة 
تهديـــدا  تشـــكل  التـــي  المنـــاخ  “أزمـــة 
وجوديا”، أنشأ بايدن منصب المبعوث 
الخـــاص للمنـــاخ الـــذي ســـيتواله جون 
كيـــري وزيـــر الخارجية الســـابق. وكان 
كيـــري وقـــع باســـم الواليـــات المتحدة 
اتفاق باريس حول المناخ العام 2015.
ووعـــد الرئيس المنتخـــب بالعودة منذ 
اليـــوم األول لتســـلمه مهامه إلى اتفاق 
باريـــس وتحييـــد أثر الكربـــون بحلول 

2050 في الواليات المتحدة.
ومع قوله إنه يريـــد إعطاء مكانة أكبر 
للنســـاء واألقليـــات، عين بايـــدن نائب 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما، رئيســـا 
لألمن الداخلـــي أليخاندرو مايوركاس 
أميـــركا  مـــن  متحـــدر  أميركـــي  أول 
الالتينيـــة يتولـــى المنصـــب، فضال عن 
امـــرأة علـــى رأس  أفريـــل هينـــز، أول 
أجهـــزة االســـتخبارات. وهـــو يخطـــط، 
لتعييـــن  منـــه،  مقـــرب  لمصـــدر  وفًقـــا 
جانيـــت يليـــن وزيـــرة للخزانـــة بعدمـــا 
تولـــت ســـابقا رئاســـة البنـــك المركزي، 
وهو منصب شـــغله على الدوام رجال. 

وباختيـــار هـــذه الشـــخصيات المؤهلة 
والقديـــرة، يشـــير بايـــدن إلـــى العـــودة 
إلـــى السياســـة األميركيـــة التقليديـــة، 
خالفا لترامـــب الذي كان حديث العهد 
بالسياســـة عندما وصل إلى واشـــنطن 
ووعد بأن إدارته لن تكون كســـابقاتها.

إال أن بايدن رفض فكرة أنه يشكل مع 
فريقه نسخة عن رئاسة أوباما.

وأوضـــح فـــي مقابلة مع “أن بي ســـي” 
“نواجـــه  انتخابـــه  منـــذ  األولـــى  هـــي 
عالمـــا مختلفا تماما. لقـــد غير الرئيس 
ترامـــب المعطى. أصبحـــت اميركا أوال 

وأصبحت اميركا وحيدة”.

 بلد “موحد” 

وفتـــح ترامـــب عبـــر تغريـــدة مســـاء 
االثنين، الباب أخيًرا لعملية االنتقال 
إلى رئاسة بايدن بعد إنكاره الهزيمة 
ألكثر من أســـبوعين منـــذ إعالن فوز 

الديموقراطي وهي مدة قياسية.
اآلن  حتـــى  يعتـــرف  لـــم  ذلـــك،  مـــع 
بهزيمتـــه وتوعد مواصلـــة “المعركة” 
أمام القضاء حيث يمنى باالنتكاسة 

تلو األخرى.
أكـــدت  االثنيـــن،  ميشـــيغن  فبعـــد 
فـــوز  بدورهمـــا  ونيفـــادا  بنســـلفانيا 
بايـــدن  وأكـــد  الثالثـــاء.  بايـــدن 
السياســـية  مجـــال  فـــي  المخضـــرم 
“أريد أن يكون هذا البلد موحدا” من 

جديد.
وأشـــار إلى أنه سيســـعى منـــذ األيام 
المئة األولى له في السلطة إلى إقرار 
لتصحيـــح  الهجـــرة  قانـــون  إصـــالح 
وضـــع 11 مليـــون شـــخص يقيمـــون 
بطريقـــة غيـــر قانونية فـــي الواليات 

المتحدة.

ويلمينغتون - وكاالت

بايدن معلنا أعضاء إدارته الرئيسيين 

القدس - وكاالت

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها قتلت أمس فلسطينيا اشتبهت بقيامه بعملية 
دهـــس قـــرب أحـــد الحواجز العســـكرية عند مداخـــل مدينة القدس الشـــرقية 
المحتلة. وقالت الشـــرطة في بيان إنه “بعد ظهراليوم )أمس( وصلت ســـيارة 
يقودهـــا أحد ســـكان القدس الشـــرقية إلى حاجز الزعيـــم” الفاصل بين مدينة 
القـــدس وأريحا ومســـتوطنة معالية ادوميـــم، و”أثناء فحص الوثائق اشـــتبه 

أحد الجنود التابع للشرطة العسكرية بأن وثائق السائق مزورة”.
وتابعت الشـــرطة “انطلق المشـــتبه به بســـرعة وأصاب الشرطي الذي كان في 
مـــكان الحادث”. وأضافت الشـــرطة “أطلق عناصر الحراســـة النـــار عليه ونقل 
للعالج الطبي في مستشفى هداسا”، حيث أعلنت وفاته. ولم تصف الشرطة 
علـــى الفـــور الحـــادث عند حاجـــز الزعيم في الضفـــة الغربية المحتلة شـــرقي 
القـــدس بأنـــه هجـــوم إرهابـــي.   وقال بيان مستشـــفى هداســـا إنـــه وصل إلى 

وحدة اإلصابات في المستشفى “دون نبض وجرح شديد في المعدة”.
وفـــي يونيو الماضي، ُقتل أحمد عريقات عنـــد نقطة تفتيش بالضفة الغربية، 
وهو ابن شـــقيق زوجة صائب عريقات، المفاوض الفلسطيني المخضرم الذي 

توفي هذا الشهر.

مقتل فلسطيني قرب أحد الحواجز اإلسرائيلية

نيويورك - وكاالت

عقـــد مجلـــس األمـــن الدولـــي 
الثالثـــاء أول اجتماع له حول 
المعـــارك الدائـــرة فـــي منطقة 
تيغـــراي االنفصالية األثيوبية، 
لكنـــه لـــم يتمّكـــن مـــن االتفاق 
على بيان مشـــترك بشـــأن هذا 

النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.
وعقـــب انتهاء الجلســـة المغلقـــة التي عقدت عبـــر الفديو واســـتمرت زهاء 
ســـاعة وثلـــث، قال دبلوماســـي أفريقـــي طالبًا عدم نشـــر اســـمه إّن “جنوب 
أفريقيا طلبت وقتًا حتى يتمّكن المبعوثون من إجراء مشـــاوراتهم وإبالغ 

االتحاد األفريقي. إصدار بيان قد يؤّدي إلى تعقيد الموقف”.
من جهته قال دبلوماســـي أوروبي مشـــترطًا بدوره عدم الكشف عن هويته 
إّن “األوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية 

المدنيين”.
ورّدًا علـــى ســـؤال بشـــأن التـــرّدد الذي يبدو أنـــه يهيمن علـــى مجلس األمن 
بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أّكد المتحّدث باسم األمم المّتحدة ستيفان 
دوجاريـــك أّن االتحـــاد األفريقي يتصّدر الجهـــود الدولية الرامية لحل هذه 
األزمـــة وأّن األميـــن العـــام لألمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش يدعم هذه 

المقاربة.

“مجلس األمن” يناقش النزاع في “تيغراي”

عواصم - وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمـــس، تدميـــر زورق مفخخ وإحباط 
عمـــل إرهابي جنـــوب البحـــر األحمر. 
وأكـــد التحالف وقوع أضـــرار طفيفة 
فـــي ســـفينة تجاريـــة جـــراء شـــظايا 
المحاولـــة اإلرهابيـــة. وذّكـــر التحالف 
بـــأن “األعمـــال اإلرهابية لميليشـــيات 
الحوثي بدعم إيرانـــي تهدد المالحة 

والتجارة العالمية”.
وكانت شـــركة إدارة الســـفن “تي. إم. 
إس. تانكـــرز” قـــد أعلنـــت فـــي وقـــت 
ســـابق عن وقوع أضرار بســـيطة في 
بعـــد  أغـــراري”  “أفراماكـــس  الناقلـــة 
مرفـــأ  فـــي  بتـــرول  تفريغهـــا شـــحنة 
الشـــقيق جنـــوب غربـــي الســـعودية. 
وتســـبب االعتـــداء في ضرر بســـيط 
فـــي الســـفينة علـــى ارتفـــاع متـــر من 

مستوى المياه.

وأكـــدت الشـــركة المشـــغلة للســـفينة، 
أنها في حالة مستقرة، ولم تحدث أي 

إصابات أو ينتج تلوث عن الحادث.
مـــن جانبهـــا، أعلنـــت األمـــم المتحدة 
أّن المتمّرديـــن الحوثييـــن فـــي اليمن 
وافقوا على أن ُترســـل خبراء إلجراء 
عمليـــة فحص وصيانـــة أولية للناقلة 
النفطية “صافر” المهجورة قبالة مرفأ 
الحديـــدة والمعّرضـــة لخطـــر حدوث 
تســـّرب نفطـــي، معربة عـــن أملها بأن 
تتمّكن من تنفيذ هـــذه المهمة بنهاية 

يناير أو مطلع فبراير.
وقال المتحّدث باسم األمم المتحدة 
للصحافييـــن  دوجاريـــك  ســـتيفان 
“تلّقينـــا الســـبت رســـالة رســـمية” من 
الحوثيين “تشير إلى موافقتهم على 
مقترحات األمم المتحدة بشأن بعثة 

الزورق المفخخ جنوب البحر األحمرخبراء للناقلة النفطية”.

األحمــر البحــر  جنــوب  إرهابــي  هجــوم  إحبــاط 
اليمن: “التحالف” يدمر زورقا مفخخا

عواصم- وكاالت

أعلـــن المبعـــوث األميركي إليـــران، إليوت 
أبرامـــز، عـــن المزيـــد مـــن العقوبـــات علـــى 
“ســـنفرض  أســـابيع.وقال  خـــالل  طهـــران 
عقوبـــات علـــى 4 كيانـــات تدعـــم برنامـــج 
المبعـــوث  الصاروخي”.وأوضـــح  إيـــران 
الداعمـــة  الــــ4  “الكيانـــات  أن  األميركـــي 
لبرنامـــج إيران الصاروخـــي مقرها الصين 
وروســـيا”. وقبـــل نحـــو أســـبوع، فرضـــت 
وزارة الخزانـــة األميركيـــة عقوبـــات علـــى 
التابعـــة  مســـتضعفان”  “بنيـــاد  مؤسســـة 

للمرشد األعلى في البالد علي خامنئي.
وطالـــت العقوبـــات شـــركات تعدين ونفط 
وزيـــر  اســـتهدفت  إيرانية.كمـــا  ونقـــل 
علـــوي،  محمـــود  اإليرانـــي  االســـتخبارات 
إضافـــة إلـــى عشـــرات األفـــراد والكيانـــات 
المرتبطـــة بطهـــران. وأتت تلـــك العقوبات 
فـــي وقـــت ال تـــزال فيـــه حملـــة الضغـــط 
األقصى ضد النظام اإليراني فعالة بشـــكل 

غير عادي من قبل اإلدارة األميركية.
وجعلت تلـــك الحملـــة االقتصـــاد اإليراني 
يواجـــه أزمـــة عملـــة وســـط تزايـــد الديـــن 
العام والتضخم الشـــديد الذي بات يضرب 
البـــالد. مـــن جهة أخـــرى، أفرجـــت طهران 
عن الباحثة األســـترالية البريطانية كايلي 
مور-غيلبـــرت المحكومة بالســـجن عشـــرة 
أعوام إلدانتها بالتجسس لصالح إسرائيل، 
مقابـــل ثالثـــة إيرانييـــن كانـــوا موقوفيـــن 

خـــارج البالد، بحســـب مـــا أفـــاد التلفزيون 
الرســـمي أمـــس. وأورد الموقع اإللكتروني 
اإليرانيـــة  والتلفزيـــون  األنبـــاء  لوكالـــة 
“إيريب نيوز”، “تّم اإلفراج عن رجل أعمال 
ومواطنين إيرانيين إثنين، محتجزين في 
الخارج بناء علـــى اتهامات خاطئة، مقابل 
جاسوســـة تحمل جنســـية مزدوجة تعمل 
لحساب النظام الصهيوني”، مشيرا الى أن 

األخيرة هي مور-غيلبرت.

صواريخ إيرانية خالل استعراض بطهران

الصاروخــي إيــران  لبرنامــج  داعمــة  كيانــات   4 ضــد 
واشنطن: مزيد من العقوبات على طهران قريبا

بيروت - وكاالت

نظـــم ذوو ضحايـــا انفجار مرفأ 
بيروت وقفة احتجاجية، أمس، 
النـــواب  مجلـــس  محيـــط  فـــي 
عائـــالت  وتشـــتكي  اللبنانـــي. 
الضحايا من بطء التحقيق في 
االنفجار، الذي يعد من بين أكبر 

االنفجـــارات غير النووية في التاريخ.في ســـياق متصـــل، قدم المحامي 
العـــام التمييـــزي في لبنـــان الئحة اتهـــام الثالثاء بحق مســـؤولي جمارك 
حاليين وســـابقين، أحدهمـــا وردت تقارير بأنه رجل حـــزب هللا بالميناء، 

حسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
وّجه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس األعلى للجمارك، هاني الحاج 
شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك باإلنابة سابقًا، موسى هزيمة، 

، وفق الوكالة الوطنية لإلعالم. 
وُيعتقـــد أن هزيمـــة كان رجـــل حـــزب هللا فـــي مينـــاء بيـــروت، عندما تم 

تخزين المواد الناسفة، حسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
يأتـــي هـــذا بينما طلـــب المحّقق العدلي فـــي قضية انفجـــار مرفأ بيروت 
مـــن البرلمان التحقيـــق مع وزراء حاليين وســـابقين لالشـــتباه بارتكابهم 
مخالفـــات أو جرائـــم على صلة بالكارثة التي شـــهدتها العاصمة اللبنانية، 

وفق ما أفاد مصدر قضائي.

تحقيق برلماني مع وزراء بشأن انفجار بيروت
طنجة - العربية.نت

تواصلـــت جلســـات التشـــاور بيـــن 
مدينـــة  فـــي  ليبييـــن  برلمانييـــن 
طنجة المغربيـــة، أمس، في يومها 
الثالث، حيث تشـــهد انحســـارا في 
الخالفات في مواجهة التوافقات. 
كما التحق نواب برلمانيون ليبيون 

آخرون بزمالئهم البرلمانيين المجتمعين في طنجة المغربية.
وأفـــادت مصادر مطلعة أن 120 من النواب الليبيين يشـــتغلون على تشـــكيل لجان 
لمراجعـــة الوضـــع الداخلـــي، أي القانـــون التنظيمي الداخلي للمؤسســـة التشـــريعية 

الليبية.
ومـــن جهـــة ثانيـــة، بدأ التـــداول بيـــن البرلمانييـــن الليبيين، حـــول مضاميـــن البيان 

الختامي لهذا اللقاء التشاوري.
ويســـود توافـــق بيـــن البرلمانيين الليبييـــن في المغـــرب، على التوجه مباشـــرة إلى 
مدينـــة غدامس الليبية، لعقد أول جلســـة للبرلمان الليبـــي، الذي لم ينعقد منذ العام 
2014. كما يســـود توافق بين البرلمانيين الليبيين على دعم العملية االنتخابية في 

ليبيا.
ومـــن المرتقـــب اســـتمرار التشـــاور البرلمانـــي الليبي، فـــي مدينة طنجـــة حتى يوم 
السبت المقبل. وجمع المغرب، بتشاور مع األمم المتحدة، أكبر عدد من البرلمانيين 

الليبين، في سابقة من نوعها بالخارج الليبي.

توافق بين البرلمانيين الليبيين في طنجة

رجل يصدم بسيارته بوابة 
المستشارية األلمانية

صدم رجل صباح أمس بسيارته بوابة 
ــمــانــيــة فـــي بــرلــيــن،  الــمــســتــشــاريــة األل
أعلنت  ما  وفــق  توقيفه،  يتّم  أن  قبل 

الشرطة.
الــســيــارة وهي  لــم يتسبب اصــطــدام   
اللون،  خضراء  فولكسفاغن  نوع  من 
بأضرار في المكان في وسط العاصمة 
األلمانية. وُدّونت على السيارة بطالء 
ــى وقـــف  ــ ــو إلـ ــدعـ ــارات تـ ــعــ ــيـــض شــ أبـ
“أنتم  تقول  العولمة” وأخرى  “سياسة 

قتلة أطفال ومسنين”.

ليندا توماس-غرينفيلدأنتوني بلينكن

برلين - أف ب



عيـــن االتحـــاد البحريني للكـــرة الطائرة 
وإداري  الوطنـــي  المنتخـــب  نجـــم 
ومديـــر  الســـابق  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
االتحـــاد العربـــي الحالي جـــال المختار 

رئيًسا للجنة التوثيق.
 وقّرر االتحـــاد في اجتماعه األول الذي 
عقد برئاســـة الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفـــة تعييـــن المختـــار رئيًســـا للجنـــة 
بهـــدف توثيـــق مســـيرة االتحـــاد الـــذي 
تأســـس عام 1974، حيث تضـــم اللجنة 
الســـابق  والمـــدرب  الاعـــب  مـــن  كا 
محمد الشـــيخ ، زهرة ثامر، عادل البناء 

وعبدهللا المحروس
المختـــار تقدم بخالص الشـــكر والتقدير 
لمجلـــس إدارة االتحـــاد على هـــذه الثقة 
مبديـــا اعتـــزازه بتـــرأس لجنـــة التوثيق 
لتسخير خبراته في هذا المجال لخدمة 
االتحـــاد عبر ما يمتلكه من ارشـــيف من 

الصـــور والكتـــب والعديـــد مـــن المراجع 
والمصـــادر عبـــر الســـنوات الطويلة التي 
عمـــل فيهـــا كاعـــب وإداري ألكثـــر مـــن 
35 عاًمـــا. وأضـــاف المختار بـــأن اللجنة 
شكلت بهدف جمع أكبر عدد من الوثائق 
والصـــور لإلحتفال بمرور خمســـين عاًما 
على تأسيس االتحاد والتي من المؤمل 
أن ينظـــم في عام 2024، حيث ســـتقوم 
اللجنـــة بجمـــع المعلومـــات الخاصة بكل 

سنة على حده لحين الوصول إلى موعد 
االحتفـــال، كمـــا سيســـبق ذلـــك العديـــد 
من األعمـــال والمهام المنوطـــة باللجنة.  
وأوضـــح المختـــار أنه ســـاهم في توفير 
العديـــد مـــن الصـــور والوثائـــق الخاصة 
والتي قام االتحـــاد بإعدادها وتجميعها 
بالصورة المناســـبة دعما لمشـــروع لجنة 
توثيق الرياضـــة البحرينية المنبثقة من 
لجنة اســـتجابة لعرض تاريخ ومســـيرة 
االتحـــاد، مؤكًدا أن رصد وتوثيق وجمع 
البيانـــات يتطلـــب المزيـــد مـــن البحـــث 
والتنقيـــب مـــع الكثيـــر من الشـــخصيات 
الرياضية التي عاصرت الفترات األولى 
من تأســـيس االتحاد ســـواء من قيادات 
أو العبيـــن ومدربيـــن وإداريين، متطلًعا 
مجلـــس  ظـــن  حســـن  عنـــد  يكـــون  ألن 
اإلدارة والمســـاهمة في توثيق مســـيرة 

االتحاد الزاخرة بالعطاء واإلنجازات.

جالل المختار

ــجــازات واإلن بالعطاء  ــزاخــرة  ال االتــحــاد  مسيرة  لحفظ 
المختار رئيًسا للجنة التوثيق باتحاد الطائرة

تأهلـــت أندية مدينة عيســـى واالتفاق وقالـــي إلى الدور 
ثمـــن النهائـــي لـــكأس الملـــك، لكـــرة القـــدم، بعـــد تخطيهم 
التضامـــن وســـترة واالتحـــاد علـــى التوالي، فـــي مباريات 

التمهيدي التي أقيمت أمس.
علـــى ملعـــب مدينة حمد، نجح مدينة عيســـى في تخطي 
التضامـــن بهدفيـــن مقابـــل واحـــد، وســـجل للفائز: جاســـم 
أحمد ومهدي عبدالفتاح، وللخاسر:حامد عبدهللا من ركلة 
جزاء. أدار المباراة الحكم عيسى عبدهللا، وعاونه فيصل 
علـــوي وعبدالـــرزاق األحمـــد، والحكـــم الرابـــع إســـماعيل 

حبيب.
وعلـــى ملعـــب الرفـــاع، تمكـــن االتفـــاق مـــن اجتياز ســـترة 
بهـــدف جاء مـــن عامـــة الجزاء وحمـــل إمضـــاء الاعب. 
أدار المبـــاراة الحكـــم أحمـــد خليل، وعاونه نواف شـــاهين 

وجاسم حسن، والحكم الرابع عمار محفوظ.
وعلى اســـتاد األهلي، حقق قالي فوزا سها على االتحاد 
بأربعة أهداف مقابل واحد ســـجلها مبارك شريدة ومحمد 
عبـــدهللا، وطال النعـــار )هدفيـــن(، ولاتحاد:رضي جواد. 

أدار المبـــاراة الحكـــم محمـــد بونفور، وعاونه ســـيد جال 
محفـــوظ وصـــاح جناحـــي، والحكـــم الرابع ســـيد عدنان 

محمد.
وســـيلعب مدينـــة عيســـى فـــي ثمـــن النهائي مـــع المحرق، 
وقالـــي مـــع الحـــد، واالتفـــاق مـــع األهلـــي، فيمـــا تختتـــم 
الخالديـــة  بلقـــاء  المقبـــل  اإلثنيـــن  التمهيـــدي  مباريـــات 

والبحرين، إذ سيلعب الفائز منهما مع الرفاع.

من لقاء قاللي واالتحاد

ــك ــل ــم ــة ال ــ ــال ــ ــأس ج ــ ــ ــي ك ــائـ ــهـ ــن نـ ــمـ ــى ثـ ــ ــ إل
تأهل المدينة واالتفاق وقاللي
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

استقبل نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية 
والمالية سعادة السيد علي بن أحمد البوعينين، المدير العام لشركة 
 VAR عمر بليتي، وهي الشركة المشغلة لتقنية الفيديو mediapro
فــي منطقة الشــرق األوســط، وبذلك بحضور األميــن العام لالتحاد 

إبراهيم البوعينين وممثل الشركة فؤاد حسون.

وأثناء اللقاء، رحب نائب رئيس 
العـــام لشـــركة  بالمديـــر  االتحـــاد 
الكـــرة  بيـــت  فـــي   mediapro
تحيـــات  لـــه  ناقـــًا  البحرينيـــة، 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
سعادة الشيخ علي بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
ســـبل  الجانبـــان  واســـتعرض   
الفيديـــو  حكـــم  تقنيـــة  تطبيـــق 
في المســـابقات المحليـــة، والتي 

الجوانـــب  مـــن  عـــدًدا  تتطلـــب 
الفنيـــة والتقنيـــة والماليـــة، منها 
العمليات الخاصة بالبث واإلنتاج 
الكاميـــرات  وعـــدد  التلفزيونـــي 
المتاحـــة لكل مبـــاراة، كمـــا اطلع 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
 mediapro علـــى تجربـــة شـــركة
فـــي تشـــغيلها لخدمـــة VAR في 
عدد من الدوريات والمســـابقات 

العربية.

”mediapro“ البوعينين يستقبل مدير عام

أحمد مهديحسن علي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

يطمـــح فريـــق عالي في تحقيـــق أول انتصار بدوري عيســـى بن 
راشـــد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائـــرة حين يواجه النجمة 
اليـــوم الخميـــس فـــي افتتـــاح منافســـات الجولـــة الرابعـــة مـــن 
المســـابقة والتي ســـتقام الساعة 6:00 مســـاء على صالة عيسى 
بـــن راشـــد للكرة الطائـــرة، بينما يتطلع األهلـــي لتحقيق انتصاره 
الثاني عندما ياقي البســـيتين الســـاعة 7:30 مســـاء على نفس 

الصالة.
 فـــي المواجهـــة األولـــى يدخـــل النجمة وفـــي رصيـــده )5 نقاط( 
مـــن فوزيـــن متتالييـــن، ويقـــود الفريـــق المـــدرب الوطنـــي فؤاد 
عبدالواحـــد الـــذي يعـــول علـــى أحمد عيســـى وعلـــي محمد عبد 
النبي بمركز )4(، فيما يشـــكل البرازيلي “كوســـتا” الورقة الرابحة 
بضرباتـــه الســـاحقة مـــن مركزي 2 و1 وإرســـاالته القويـــة. عالي 
بقيـــادة المـــدرب عبـــدهللا عيســـى يدخـــل المواجهـــة بعـــد تلقيه 
خســـارتين مـــن المحـــرق وداركليـــب ولكنـــه خطـــف شـــوط مـــن 
كليهمـــا وخســـر 3/  1 وهو مـــا يعكس قدرات الفريـــق الكبيرة في 
ظـــل وجود عناصر من اصحـــاب الخبرة والشـــباب حيث يعتمد 
الفريق على النجاعة الهجومية لســـيد علي محمد وحسن عقيل 

بمركـــز 4، وخبـــرة صانع األلعاب محمود جاســـم وضارب مركز 2 
أميـــن محمد. فـــي المواجهة األخـــرى، يأمل األهلـــي في تخطي 
عقبة البســـيتين للوصول إلى النقطة التاسعة ومطاردة المحرق 
على الصدارة، حيث تبدو حظوظ النســـور هي األرجح لتخطي 
المنافـــس بقيادة التونســـي منيـــر بن قارة، أما البســـيتين بقيادة 
المدرب الوطني خالد عبدالقادر فإنه خســـر في آخر مواجهتين 
أمام المحـــرق والنجمة 3/  0 وهو مطالب بالتعويض للهروب من 

المراكز األخيرة.

حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة الســـيارات في الشـــرق 
 FORMULA 1 األوسط” في ختام استعداداتها النطاق سباق الـ
-جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران الخليـــج 2020، وذلك بانطاق 
أولى فعالياته اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر ويســـتمر حتى 

يوم األحد 29 نوفمبر.
 ووصـــل باألمـــس لمملكـــة البحريـــن كل مـــن ســـائق ماكاريـــن 
اإلســـباني كارلـــوس ســـاينز وســـائق فريق بـــي دبليو تي ريســـنغ 
بوينت المكســـيكي ســـيرجيو بيريز والفرنســـي رومـــان غروجان 
ســـائق فريـــق هـــاس أف1، وكان في اســـتقبال الوفـــود في مطار 
البحريـــن الدولي فريق الترحيب التابع لحلبـــة البحرين الدولية. 
إلـــى جانـــب عدد من فرق وســـائقي البطـــوالت المســـاندة ومنهم 

بطولة الفورموال 2 وتحدي البورش سبرنت الشرق األوسط.
 ويعـــد ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى ســـباق النســـخة الــــ 16 
الســـتضافة مملكة البحرين لبطولة العالـــم للفورموال 1، والجولة 

الـ 15 من أصل 17 جولة لموسم 2020.
ومـــن اليـــوم الخميـــس تنطلـــق أولـــى فعاليـــات الجائـــزة الكبـــرى 
وأبرزهـــا جولـــة فرق وســـائقي الفورموال 1 على مضمـــار الجائزة 
الكبـــرى البالغ طوله 5.412 كم، إلى جانب اجتماع لمدراء الفرق، 

والمؤتمر الصحفي الخاص بسائقي الفورموال 1.
أمـــا يـــوم الجمعـــة فســـتنطلق الفعاليـــات علـــى المضمـــار وذلـــك 
بجولتيـــن للتجـــارب الحرة للبطولـــة العالمية للفورمـــوال 1، حيث 
تنطلـــق األولـــى في تمام 2 مســـاء، بينما تنطلق التجـــارب الثانية 
في تمام 6 مساء وذلك لمدة 90 دقيقة لكا التجارب، إلى جانب 
انطاق حصص تجارب البطوالت المساندة واالفتتاحية لتحدي 
البورش سبرنت الشرق األوسط وذلك في 11:25 صباًحا، وبعدها 
بســـاعة تجارب بطولـــة الفورمـــوال 2، ومن ثم الحصـــة التأهيلية 
لبطولة الفورموال 2 وذلك في 4 مســـاء، ومن ثم التجارب الثانية 

لبطولة البورش في تمام 7 مساء.

راشــد بــن  عيسى  بـــدوري  البسيتين  يــواجــه  ــي  انطاق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ”الفورموال1” 2020األهــل

حلبة البحرين الدولية تستعد بأولى الفعالياتهل يفعلها عالي أمام النجمة؟
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خال مكالمة هاتفية تلقاها سموه بنجاح كأس الخيل وفوز سموه

عيسى بن عبداهلل: حريصون على تنفيذ توجيهات ناصر بن حمد وسنطبق التعليمات الصحية

ناصر بن حمد ينقل إلى جاللة الملك تهنئة آغا خان

السبت انطالق موسم قفز الحواجز

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  نقـــل 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة إلـــى عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تحيـــات وتهانـــي 
صاحـــب الســـمو األمير آغا خـــان رجل 
األعمـــال البريطانـــي ومؤســـس شـــبكة 
آغـــا خـــان للتطويـــر وأحـــد كبـــار ماك 
الخيـــل في العالم، وذلـــك عبر المكالمة 
الهاتفيـــة التـــي تلقاهـــا ســـموه مـــن آغا 
خان بمناســـبة نجـــاح مملكـــة البحرين 
بتنظيم كأس البحرين العالمي لســـباق 

الخيل.
كما تلقى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة التهاني من صاحب الســـمو 

األميـــر آغـــا خـــان بمناســـبة فوز فريق 
 4 فـــي  األول  بالمركـــز  فيكتوريـــوس 
أشـــواط وتحقيق لقـــب كأس البحرين 
الدولي، حيث أعرب سموه عن تقديره 
لهـــذه التهنئة التي حملت معاني الفرح 

والسرور.

وقدم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة شـــكره وتقديـــره إلـــى صاحب 
الســـمو األميـــر آغـــا خـــان الـــذي يعتبـــر 
مـــن الشـــخصيات الغنية عـــن التعريف 
فـــي عالـــم الخيـــل ولـــه مكانـــة خاصة 
فـــي العالـــم فـــي العديد مـــن البطوالت 

العالمية، متمنيا سموه لألمير آغا خان 
التوفيق والنجاح.

وأثنـــى صاحب الســـمو األمير آغا خان 
علـــى الرعاية الملكيـــة التي تحظى بها 
رياضة الفروســـية في مملكة البحرين 
من عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، والجهود 
البارزة التي يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة في مواصلة تطوير 
البحريـــن  فـــي  الفروســـية  رياضـــات 
والتـــي أكـــدت مكانتهـــا العالميـــة عبـــر 
تحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي 
الفترة الماضية في السباقات العالمية 
الكبـــرى، وهـــو نتيجـــة جهـــود ســـموه 
البـــارزة، متمنيـــا لســـموه كل التوفيـــق 

والنجاح.

تنطلق بعد غد السبت أولى مسابقات قفز 
الحواجز للموســـم الرياضـــي 2020/2021 
)بطولـــة افتتاح الموســـم لاتحـــاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز( 
والذي يحظى بدعم ومتابعة واهتمام من 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشئون الشـــباب الرئيس الفخري لاتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
علـــى  والفرســـان  اإلســـطبات  وســـتكون 
موعـــد مـــع انطـــاق اإلثـــارة يـــوم الســـبت 
بإقامـــة بطولة افتتاح الموســـم للناشـــئين 
والكبـــار، وذلـــك بميـــدان القفـــز باالتحـــاد 

الرياضي العسكري بالرفة.
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  ووضـــع   
وســـباقات القـــدرة خطة صحيـــة متكاملة 
لتنفيـــذ  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 

آل خليفـــة بتطبيـــق التعليمـــات الصحيـــة 
الصـــادرة مـــن اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهـــد األمين نائب 
القائد األعلى رئيس الوزراء رئيس اللجنة 
البحريـــن  فريـــق  وتعليمـــات  التنســـيقية، 

لمكافحة فيروس كورونا.
 وبهذه المناســـبة، أكد سمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة أن 
االتحـــاد حريـــص علـــى تنفيـــذ توجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث وضع االتحـــاد خطة كاملـــة بتنفيذ 
التعليمـــات  وتطبيـــق  ســـموه  توجيهـــات 
الصحيـــة.  وأعرب ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة عـــن تقديره للدعم 
الكبيـــر الـــذي يحظى به االتحاد من ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وأن 
توجيهـــات ومتابعة ســـموه تعتبر نبراًســـا 

لاتحـــاد وتعطـــي الجميـــع حافـــًزا كبيـــًرا 
لبـــذل الجهـــود لتحقيـــق نجـــاح جديد في 
مسابقات قفز الحواجز التي تنال اهتماًما 
فرســـان  مـــن  واســـعة  ومشـــاركة  كبيـــًرا 
وفارسات المملكة والمقيمين على أرضها 
الطيبة.  وأوضح ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة أن االتحاد شكل اللجان 
الصحيـــة  التعليمـــات  لتطبيـــق  العاملـــة 
فـــي المســـابقات اعتبـــاًرا مـــن التســـجيل 

ومـــروًرا بجميع المســـابقات، حيث يهدف 
االتحاد إلخراج المسابقات بأفضل صورة 
تنظيمية.  وأشـــار ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن الموســـم الحالـــي 
ا في ظل الظـــروف التي  يعتبـــر اســـتثنائيًّ
تمـــر بهـــا دول العالم، وأن االتحـــاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة سيكون أمام 
تحدٍّ جديد إلخراج الموسم بأفضل صورة 
احترازيـــة  إجـــراءات  وســـط  تنظيميـــة 
االتحـــاد حريـــص  أن  مشـــددة خصوًصـــا 
على ســـامة جميع الفرســـان والمشاركين 

واللجان العاملة.
 وحّث ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة جميع الفرســـان والمشـــاركين في 
الموسم الجديد بتقديم أفضل المستويات 
بما يليق بسمعة ومكانة رياضة الفروسية 
عموًما ومنافسات مسابقات قفز الحواجز 
خصوًصـــا ومـــا حققتـــه هـــذه الرياضة من 

مكتسبات كثيرة.

صاحب السمو األمير آغا خان سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

تغطية - المكتب اإلعالمي

تغطية - اللجنة اإلعالمية

حسن علي
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يبدو أن النجمة مايلي سايروس 
قررت االعتماد على نفسها في 

الفترة الماضية، إذ تقوم بإخراج 
كليباتها بنفسها، مثلما حدث 
 ،”Midnight Sky“ في كليب

وشاركت أيضا في 
إخراج كليبها 
Pris� ”األخير 

 ،”oner
وغيره 

من 
الكليبات.

خجولـــة بالمجمـــل  الخليـــج  فـــي  الســـينمائية  الحركـــة 

مزنة لـ “^”: أحلم بصناعة تاريخ لمنطقة الخليج ولبلدي ُعمان

هنـــاك نقطـــة واحـــدة ال يختلـــف عليهـــا 
اثنـــان، وهـــي أن المخرجـــة الســـينمائية 
العمانيـــة مزنـــة المســـافر، ال تلقـــن الفـــن 
ألبنـــاء وطنها الجميل ســـلطنة عمان، بل 
لإلنســـانية كلها، فالســـينما عندها رســـالة 
اجتماعيـــة رفيعة هدفهـــا تهذيب النفس 
البشـــرية وتوجيههـــا إلـــى المثـــل العليـــا 
للحيـــاة، وجميع أفالمها جذبـــت االنتباه 
بمواضيعهـــا ورســـالتها الجليلـــة، إضافة 
إلـــى الرؤيـــة اإلخراجيـــة وحـــدة العيـــن 

والقدرة على اإلبداع.
“البالد” التقت بالمخرجـــة العمانية مزنة 

المسافر في هذا اللقاء:

- حدثينا عن الحراك السينمائي في  «
السلطنة؟ 

الحـــراك فـــي ُعمـــان، هـــو حـــراك ثقافي، 
والـــذي يميز الحركة الثقافيـــة بالمجمل، 
هـــو الفـــن الذي ينبـــع مـــن األرض، والذي 

يتحرك بصورة عضوية صحية. 
الحـــراك  أن  يعلـــم  جميعـــا  كلنـــا  أعتقـــد 
الثقافي يتأثر بعوامل شـــتى، اجتماعية، 
الحركـــة  أن  وأعتقـــد  اقتصاديـــة، 
بالمجمـــل  الخليـــج  فـــي  الســـينمائية 
خجولـــة؛ كـــون البنيـــة التحيـــة للســـينما 

مازالت طور التشييد والعمل. 

- لقطات فيلمك نحو الضياء تتميز  «
بوعي حاد في التعامل مع الكاميرا 
ولكينونة الموضوع تجذب المشاهد 

بشكل كبير.. ما تعليقك؟ 

التعامل مـــع الصورة يقتضي حساســـية 
علـــى  قدرتـــك  تكـــون  أن  البـــد  عاليـــة، 
الشـــعور باألشـــياء من حولك مـــن ألوان، 

أضواء وحتى أشكال مهم، 
والبـــد أن تتعامـــل مـــع الكاميـــرا وكأنهـــا 
لـــه  شـــخص يشـــعر بمـــا تشـــعر، وتنقـــل 
لهـــا عمـــا تريـــد حتـــى  حواســـك وتعبـــر 

تمنحك ما تستحق. 
أنـــا ال أعمـــل لوحدي، بل أعمـــل مع فريق 
عمـــل متكامـــل يســـاعدني فـــي إيضـــاح 
الصـــورة، فمثـــال في نحـــو الضيـــاء، كان 
ألجـــأ  الصوافيـــة(  )انتصـــار  معـــدة  لـــديَّ 
إليهـــا فـــي منـــح الفيلـــم خطـــا أساســـيا، 
والتي تســـاعدني بشـــكل كبير في وضع 
الخطـــوط األولـــى للعمـــل، ولهـــا الفضـــل 
العمـــل  مواصلـــة  علـــى  تشـــجيعي  فـــي 
رغـــم اإلحباطـــات والمشـــكالت الصغيرة 

الكبيرة التي واجهتنا. 
وأذهب الحقا للمصور )محمد الفارســـي( 
والـــذي يأتـــي دوره فـــي تشـــكيل صورة 
ثابتـــة، لكـــن ممتلئـــة بالعناصـــر واأللوان، 
)مســـلم  الصـــوت  فنيـــي  مـــع  وأتناقـــش 
)موســـى  واإلضـــاءة  المحروقـــي( 
الصارمـــي(؛ لوضع مالمح أخرى مختلفة 
للعمـــل، وكذلـــك يلعب المونتاج )أشـــرف 
الحجي، ســـمرة الطوقية( دورا كبيرا في 
تشكيل العمل ومنحه شخصيته، بجانب 

إيقـــاع  مـــع  تتماشـــى  التـــي  الموســـيقى 
الفيلم )سمير البلوشي، طارق الرئيسي(، 
وبجانـــب صوت موهبة شـــابة تســـتحق 
اإلشـــادة هـــو صـــوت )فيصل المعشـــني( 
وجنـــود آخريـــن عملوا علـــى وضع لبنات 

هذا العمل، فلهم جزيل الشكر. 
- متى سنرى الفيلم الخليجي  «

ينافس بقية األفالم في دور العرض. 
نعم هناك تجارب، ولكنها لم تقدم 

المطلوب؟ 

ال يمكننـــا دفع الفن، ليكـــون في منصات 
عالميـــة دون أن يتكـــون بشـــكل عضوي، 
المنصـــات  فـــي  التجـــارب  هـــذه  وجـــود 
العالميـــة ليس مقيـــاس لجودتها، تقديم 
الفـــن للمجتمـــع والقـــدرة علـــى محـــاورة 
الجمهور وكســـب وده، والفوز بقلبه أهم 
بكثيـــر، وأنا اعتقد أنه مـــن الضروري أن 
نشـــعر أن مـــا نقدمـــه هو فن، وهـــذا الفن 
يأتـــي مـــن مجتمعنا وهـــو لناســـنا وأهلنا 
آخـــر،  مـــكان  أي  إلـــى  يذهـــب  أن  قبـــل 
الحقـــا بإمكانـــه المضـــي بعيـــدا ومغادرة 
عالمه المحلـــي لعوالم أخرى أكثر تحديا 

وتنافسية. 
- يقول تاركوفيسكي في كتابه  «

النحت في الزمن.. كل مخرج يعمل مع 
ممثليه بطريقة مختلفة. كيف تتعامل 

مزنة مع ممثليها؟ 

ال يوجـــد طريقة خاصة فـــي التعامل مع 
الممثل، لكن أنا أحب العمل مع الممثلين 
أشـــعر معهـــم  ألننـــي  المحترفيـــن؛  غيـــر 
بواقعية شـــديدة، هذا ال يعني أن الممثل 
الواقعيـــة،  هـــذه  يمنحـــك  ال  المحتـــرف 
ولكننـــي مؤمنـــة بصناعـــة ســـينما ضمـــن 
مدرســـة الواقعية الســـحرية.  والســـينما 
الخليـــج،  فـــي  اإلنســـان  مـــن  تقتـــرب 
خصوصـــا أننـــي أدركت المســـافة اآلمنة 
التـــي تخلقها مع الشـــخصيات من خالل 
عملـــي في العمـــل الوثائقـــي التلفزيوني، 
هنـــاك مســـافة ومجـــال البـــد أن تفهمـــه 
بينـــك وبيـــن الشـــخصيات التـــي تقـــوم 
بتصويرهـــا ومنحها ثوانـــي، أو دقائق أو 

حتى ساعات أمام الكاميرا. 
- أفالمك تحمل بذور الرفض والتمرد  «

وإن ظهرت محافظة شكليا.. رأيك؟ 

التـــي  الثالثينـــات  كانـــت  إن  أدري  ال 
أعيشـــها تعكس تمردي، فأنا أجد نفســـي 
شـــخصية خجولـــة رغـــم جرأتـــي، وأجد 
نفسي شخصية كتومة رغم وضوحي. 

لكـــن الفـــن هـــو عبـــارة عن مســـاحة حرة 
تقتضـــي أحيانا أن تكون بعيدا قليال عن 
النطاقـــات األخـــرى، لتتمكن مـــن اإلبداع 
عـــن  الخـــروج  يســـتحق،  مـــا  وإعطائـــه 

الصندوق الذي اعتدت عليه.
 ما حلمك السينمائي الذي تتمنين تحقيقه؟ 
ليـــس لـــي أحـــالم ســـينمائية، لـــي أحالم 
بالدرجـــة  وإنســـان  كفنـــان  بـــي  تتعلـــق 
األولـــى، لي أحـــالم متعلقـــة بغرس حب 
الفـــن في نفـــوس األجيـــال القادمـــة، لي 
ولـــي  ووطنـــي،  ببلـــدي  تتعلـــق  أحـــالم 
أحـــالم تتعلـــق بالخليـــج الـــذي أنـــا منـــه 
والـــذي نتجذر كلنا من بحره، وصحرائه، 

وجباله. 
وأول حلـــم هو أن نعيـــش الحياة بطولها 
وعرضهـــا ونحـــن نراهـــا كفيلم يســـتحق 
التوثيـــق أو التدويـــن، وليـــس بالضرورة 
حياتنـــا قد تكـــون حياة اآلخريـــن الذين 

نصادفهم في مشوار الحياة. 
- أشعر أن لديك إصرارا خارقا على  «

التميز خليجيا وعربيا.. ما السبب؟ 

لي هذه األمنيـــة، لكن أتمنى أن تدفعني 
الحيـــاة باتجـــاه أســـتطيع فيـــه أن أصنع 
تاريخـــا لمنطقـــة الخليج ولبلـــدي ُعمان، 
البـــد أن يكـــون كٌل منـــا لـــه هـــذا اإلصرار 
والحلـــم، الحياة تبدأ باألفـــكار واألحالم 

وتنتهي بالعمل والتحقيق. 
فـــي  منـــا مســـؤول  كٌل  يكـــون  أن  البـــد 
تحقيق النجاح المنشـــود لمنطقتنا، فهي 
المنطقـــة التي يعيش فيها أبناؤنا، والتي 
ســـتكون ألحفادنا، ولألجيـــال التي تلينا، 
والتي ســـتتمنى لو كنا نحن من بادر في 

ترك شيء ما لهم. 

- هل من كلمة أخيرة ألهل البحرين؟  «

 ســـأخص  شـــباب البحرين بهـــذه الكلمة، 
ال تخافـــوا مـــن الشـــمس، ال تخافـــوا من 
شـــعاعها، أو ال تنزعجوا من بريقها، فهي 
علمـــت أجدادنـــا الســـابقين القـــدرة على 

الصبر والتحمل، ومواصلة المسير.

مزنة المسافر

أسامة الماجد

tariq_albahhar

مد جسور التواصل الحضاري بين مختلف مناطق العالم
إبداعية بمشاركات  اإلسالمي  للفن  العالمي  باليوم  تحتفي  “الثقافة” 

بمناسبة اليوم العالمي للفن اإلسالمي، 
أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
أمـــس، سلســـلة فعاليـــات تقيمها ألول 
متتالييـــن  يوميـــن  مـــدار  علـــى  مـــرة 
لالحتفـــاء بهذا الفـــن العريق، وذلك ما 
بيـــن مركـــز الفنون ومتحـــف البحرين 
الهيئـــة  رئيســـة  بحضـــور  الوطنـــي 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة 
وتواجد دبلوماســـي، إضافة إلى عدد 

من المهتمين بالشأن الثقافي.
وفي كلمتها الخاصة بمناســـبة افتتاح 
معرض “فنـــون من العالم اإلســـالمي” 
بمتحـــف البحريـــن الوطنـــي توجهـــت 
مديـــر عـــام منظمـــة األمـــم المتحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونيســـكو( 
مملكـــة  إلـــى  بالتحّيـــة  آزوالي  أودري 
البحريـــن التي تنظـــم المعرض، داعية 
إلى استكشـــاف هـــذا المعـــرض، الذي 
فيـــه،  المشـــاركة  اليونيســـكو  يســـر 
ومـــا فيـــه مـــن فنـــون زاخـــرة بالتنوع 
يبدعـــون صيغـــا  واإلبـــداع، وفنانيـــن 
فنيـــة مبتكرة ويعيدون نقـــل التقاليد 

بوسائل جديدة.
وقالـــت إن الفنانيـــن المشـــاركين فـــي 
المعرض يسردون بأســـلوبهم الخاص 
ويدعـــون  والحـــوار  التبـــادل  حكايـــة 
العالـــم إلـــى التعـــرف أكثـــر علـــى الفن 
اإلســـالمي الـــذي يؤكـــد علـــى التعّرف 

علـــى اآلخـــر، وهـــو تعـــارف يقـــع فـــي 
صميـــم كل منهـــج فنـــي، مشـــيرة إلى 
مـــن  مســـتمدة  المعـــرض  أعمـــال  أن 
تاريـــخ عريق متعدد القرون والمعاني 
الغزيـــرة التـــي يحملهـــا كل فنـــان مـــن 

المشاركين.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة: “نحتفل للمـــرة األولى باليوم 
العالمي للفن اإلسالمي، الذي انطلقت 
مبادرتـــه مـــن مدينة المحـــّرق عاصمة 
الثقافة اإلســـالمية العام 2018 وأقره 
االجتمـــاع العـــام لمنظمة اليونيســـكو 

العام الماضي”.
وأضافـــت: “االحتفـــال يعكـــس عراقة 
جســـور  مـــد  الـــذي  اإلســـالمي  الفـــن 
مـــا  واإلنســـاني  الحضـــاري  التواصـــل 

بيـــن مختلـــف مناطـــق العالم وســـاهم 
في إثراء المشـــهد الحضاري لشـــعوب 
فـــي  واضـــح  أثـــر  لـــه  وكان  كثيـــرة، 
فـــي  أنمـــاط جماليـــة عديـــدة  ظهـــور 
أوطاننا”. وأشـــارت إلى أن العديد من 
المتاحـــف العالميـــة تخصص أقســـاما 
للفن اإلســـالمي، معرفـــة بذلك زّوارها 
ورّوادهـــا علـــى هذا الفـــن وجماله وما 

يتميز به من هوية أصيلة.
وشـــهدت الســـاحة الخارجيـــة لمركـــز 
الفنـــون افتتاح “جداريات مســـتوحاة 
من الفن اإلســـالمي”، شـــارك في نسج 
تفاصيلها الفنية التشـــكيلية 12 فنانا، 
حيـــث صاغوا الخـــط العربـــي بكل ما 
فيـــه مـــن تفاصيل جمالية مـــع عناصر 
بصريـــة لونيـــة أخـــرى لتظهـــر نزاهته 

وانسجامه. والفنانون المشاركون في 
الجداريـــات، وهـــم: علـــي البـــزاز، علي 
مليح، عمـــار المحمود، حســـين فتيل، 
نجـــود ناجي، خليـــل المدهون، محمد 
رضا، محســـن غريب، موســـى الخزاز، 
مصطفـــى الحلواجـــي، ســـيد مرتضى 

الساكن وسيما باقي.
أما متحـــف البحرين الوطني، فشـــهد 
معـــرض  األول  معرضيـــن،  افتتـــاح 
“فنـــون مـــن العالـــم اإلســـالمي” الـــذي 
مـــن خلفيـــات  يقـــّدم أعمـــال فنانيـــن 
ثقافية إســـالمية مـــن منطقة الخليج، 
)إســـبانيا(  األندلـــس  إفريقيـــا،  شـــمال 
وجنـــوب شـــرق آســـيا، وهـــم: الفنـــان 
إبراهيم بوسعد والفنانة غادة خنجي 
من البحريـــن، والفنان أحمـــد عنقاوي 
من المملكة العربية الســـعودية، الفنان 
نجـــا مهـــداوي مـــن تونـــس، إليزابيث 
بولـــزا مـــن إســـبانيا، غـــالم محمـــد من 
باكستان، ولال الســـعيدي من المغرب، 
أعمالهـــم  الفنانـــون  اســـتوحى  حيـــث 
مـــن عناصـــر تراثيـــة إســـالمية كاللغة 
العربية، األنســـجة التقليدية، العمارة، 
والِحرف اليدوية وغيرها، كما يتضمن 
المعرض أعماال مـــن مجموعة متحف 
البحريـــن الوطني وإعـــارات فنّية من 
عدد مـــن المتاحف الخاصة وأصحاب 

المجموعات الفنّية في المملكة.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

االتحـــاد  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
العالمي لصاحبـــات األعمال والمهن 
بنـــت  هنـــد  الشـــيخة  البحرينيـــة 
ســـلمان َال خليفـــة  وبالتعـــاون مـــع 
المدير العام للثقافة والفنون بهيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة 
هـــال بنـــت محمـــد آل خليفة، شـــهد 
العالمـــي  باليـــوم  احتفـــاالً  االتحـــاد 
للفـــن اإلســـالمي، واقتصـــر الحفـــل 
الذي أقيـــم بمركز األندلس بالمنامة 
الـــزوار  مـــن  محـــدود  عـــدد  علـــى 
وفقـــًا للمبادئ التوجيهيـــة الخاصة 
لجائحـــة  الصحيـــة  باالحتياطـــات 
كورونـــا “كوفيد19” واتخـــاذ جميع 

إجراءات التباعد االجتماعي.
الـــذي  الحفـــل  برنامـــج  واشـــتمل 
االتحـــاد  عليـــه عضـــوات  اشـــرفت 
ومجموعة من الفنانين التشكيليين 
توثـــق  متنوعـــة  فعاليـــات  علـــى 
جماليات الفن اإلســـالمي الذي ألهم 
العالـــم بحصائلـــه وإبداعاتـــه منهـــا 

معرض للفن التشـــكيلي اإلســـالمي 
حســـن  قاســـم،  )عزيـــز  للفنانيـــن 
زهـــراء  حســـين،  يســـرى  يوســـف، 
عبدالنبي، ناهد حسين، علي جمعة، 
عبداالله عرب، زهير السعيد، حسن 

الساري، عبدالوهاب تقي(.

وعبرت الشـــيخة هند بنت ســـلمان 
آل خليفـــة عن ســـعادتها باحتضان 
المشـــهد  يمثـــل  الـــذي  الحفـــل 
الثقافـــي لمملكـــة البحرين ويعكس 
التمســـك بالفـــن اإلســـالمي والـــذي 
للثقاقـــات  األجمـــل  الوجـــه  يعـــد 
المتنوعـــة، وأضافت “ســـعينا خالل 
هذا الحفل ان نلـــم جميع الجوانب 
المتعلقة بالفن اإلســـالمي من أجل 
ابـــراز جمالياته النوعيـــة وحصائله 
ثقافـــي  جســـر  اليجـــاد  اإلبداعيـــة 
يصـــل هـــذا الفـــن بالعالـــم مـــن أجل 
إعادة استكشـــاف تراثنا اإلنســـاني 

المشترك”.

احتفال باليوم العالمي للفن اإلسالمي



“فورسيزونز” يدعوكم لالستمتاع بموسم االحتفاالت
خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  يرحـــب 
موعـــد  اقتـــراب  مـــع  البحريـــن، 
االحتفاالت السنوية، بكم لالستمتاع 
واالحتفـــال مـــع األهـــل واألصدقـــاء 
بعيـــد الشـــكر وعيـــد الميـــالد وليلـــة 
رأس الســـنة مع قوائم طعـــام مميزة 
ومتعة شـــاملة لجميع أفـــراد العائلة. 
لالســـتمتاع  الطلـــب  يمكنكـــم  كمـــا 

باحتفاالتكم في المنزل.

شاي بعد الظهيرة بطابع عيد الميالد

يضيف باي فيو لمســـة مميزة لشـــاي بعد 
الظهيرة التقليدي خالل موســـم األعياد. 
اســـتمتعوا بأنواع السنويشـــات المتنوعة 

والسكونز الطازجة مع أصناف الحلويات 
المختلفة.

برانش عيد الميالد في مطعم 
بحرين باي كيتشن

وليمـــة عيـــد الميالد الشـــهية فـــي مطعم 
يشـــمل  بوفيـــة  كيتشـــن،  بـــاي  بحريـــن 
األطبـــاق التقليديـــة مثل الديـــك الرومي 
األطبـــاق  بجانـــب  الخاصـــة  وإضافاتـــه 

البحرية ومحطات الطهي المتنوعة.
ســـتكون هنـــاك مفاجـــأة ســـارة لألطفال، 
حيث ســـيقوم بزيارتهم بابا نويل لقضاء 

وقت ممتع.

برانش االحتفال بعيد الميالد في 
“كت” للشيف وولفغانغ باك

أنتـــم مدعـــوون لالســـتمتاع فـــي برانش 
االحتفـــال بعيد الميالد المميز في مطعم 
كـــت. أطبـــاق أميركية وأوروبيـــة مميزة 
بجانـــب الموســـيقى وأجـــواء االحتفـــال 

التقليدية.

ليلة رأس السنة في “كت” للشيف 
وولفغانغ باك

احتفل بالعام الجديد مع أنغام الموسيقى 
ذات  المميـــزة  الطعـــام  وأصنـــاف  الحيـــة 
الطعم االســـتثنائي. يمكنـــك طلب تجربة 
طعام خاصة بك من خالل قائمة انتقائية 
كما تتوفـــر أيضا قائمـــة اختيارية خاصة 
مكونـــة من أربعـــة أطباق برعاية الشـــيف 

التنفيذي براين بيتشر عند الطلب.

بوفية عشاء ليلة رأس السنة في 
مطعم بحرين باي كتشن

مطعم وحديقة مطبخ بحرين بي كتشـــن 
يدعونكـــم لقضـــاء ليلة رأس ســـنة يمألها 
الفـــرح، حيـــث تبـــدأ الليلـــة مـــع مشـــروب 
مجانـــي، ثم العد التنازلي للســـنة الجديدة 
مع فرقة موســـيقية ودي جيه لقضاء ليلة 
ساحرة حتى بعد منتصف الليل، مع بوفية 
يحتوي على أطباق مختلفة ومميزة مثل 

كبد األوز وأطباق أخرى رائعة.

برانش يوم رأس السنة في مطعم 
بحرين باي كتشن

مطعـــم بحريـــن بـــاي كتشـــن هـــو الخيـــار 
األفضل لمواصلة احتفاالت رأس الســـنة 
باليـــوم األول فـــي الســـنة الجديـــدة، مـــع 
بوفيـــة فاخـــر يشـــمل مختلـــف أصنـــاف 

الطعـــام مـــن مطابـــخ العالم، مـــع عروض 
احتفاليـــة ممتعـــة لجميـــع أفـــراد العائلـــة 

وأنشطة خاصة باألطفال.

“الريادة بعناية”: برنامج فورسيزونز 
العالمي لتعزيز الصحة والسالمة

ومنتجعـــات  فنـــادق  مجموعـــة  أبرمـــت 
الرائـــدة  العالميـــة  الشـــركة  فورســـيزونز، 
فـــي مجـــال الضيافـــة الفاخـــرة، اتفاقيـــة 
تقديـــم خدمات استشـــارية مع مؤسســـة 
جونـــز هوبكنـــز الطبيـــة الدوليـــة، القطاع 

الدولـــي التابـــع لمؤسســـة جونـــز هوبكنـــز 
الرعايـــة  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الطبيـــة 
الصحية والبحوث؛ وذلك بهدف مساعدة 
فورســـيزونز علـــى اتخـــاذ قـــرارات أكثـــر 
اســـتنارة بشـــأن الصحة والســـالمة خالل 
فتـــرة جائحـــة “كوفيـــد19-”، فيما ســـيتم 
 Lead With ”تنفيذ برنامج “الريادة بعناية
Care الجديـــد مـــن قبل فـــرق متخصصة 
في فنادق ومنتجعات فورســـيزونز حول 
العالـــم انطالقًا من مبادئهـــا الثالثة، وهي 

الرعاية والثقة والخدمة.

مع قوائم طعام مميزة ومتعة شاملة 
لجميع العائلة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت هـــواوي، مواصلـــًة لتفاعلهـــا الدائـــم مـــع عمالئهـــا وإثرائهـــم بتجـــارب 
 HUAWEI MEGA LIVE“ متجـــددة، عـــن فعاليتها الرقميـــة التفاعلية األولـــى
SALE” في البحرين. والتي أتاحت أمام العمالء االستمتاع بعروض حصرية 
وخصومـــات هائلة وصلت إلى 90 %، وقســـائم فوريـــة، وجوائز مجانية على 
مجموعة من منتجات هواوي الواسعة بما في ذلك الهواتف الذكية، األجهزة 
القابلة لالرتداء، األجهزة الصوتية، وأجهزة الحواســـيب المحمولة، واألجهزة 
اللوحية.   وأكدت فعالية البيع المباشـــر ريادة هواوي في المبيعات المباشـــرة 
ا في اآلونة األخيرة بســـبب  والتســـوق الرقمي عبر اإلنترنت، والذي شـــهد نموًّ
الظـــروف التـــي يشـــهدها العالم، فضالً عـــن تطور المنصـــات الرقمية. وتم بث 
الفعالية مباشـــرًة على قنـــوات Huawei Mobile Bahrain على YouTube، و

HUAWEI Mobile Bahrain على Facebook يوم األربعاء 25 نوفمبر 2020، 
.”Fex – باستضافة المؤثر التكنولوجي الشهير “فيكس

وتمكـــن المتابعيـــن مـــن االســـتمتاع بصفقـــات حصريـــة إلـــى جانـــب العروض 
المتنوعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الباقات، والقســـائم، وعـــروض ضخمة، وســـحوبات 

الحظ، وتخفيضات التي تصل إلى 90 %. 
يذكر أن التسوق عبر اإلنترنت وحلول البيع المباشر تالقي شعبية كبيرة في 
عصرنـــا الحالـــي، وأصبح كل من المســـتهلكين والعالمـــات التجارية يتجهون 

نحو استخدام مختلف البدائل الرقمية.

HUAWEI MEGA LIVE SALE هواوي” تعلن عن“

“ماريوت الدولية” تطلق “هدية السفر” بحسومات 40 %
العطالت مــع  تــزامــًنــا  وجهاتها  ومختلف  بالبحرين  فنادقها  فــي 

أعلنــت ماريــوت الدوليــة عن إطالق مجموعــة من الخصومات الفريــدة تزامًنا 
مع موســم العطالت، حيث تقدم لضيوفها “هدية الســفر”، وهي فرصة لتجربة 
فنادقها في البحرين ومختلف وجهاتها المنتشــرة في منطقة الشــرق األوســط 
مــع توفيــر يصــل إلــى 40 %، ولمــدة أســبوع واحــد فقــط مــن مــن 24 حتى 30 
نوفمبر الجاري. ويمكن للضيوف االستمتاع بالعروض في فندق ويستن سيتي 
ســنتر البحريــن، وهــي فرصة الستكشــاف المدينــة واالســترخاء وقضاء وقت 
ممتــع مــع العائلــة، لإلقامــة في البحريــن مع أحبائــك وعائلتك تجربــة فريدة ال 

تنسى.

 ويعـــد فنـــدق ويســـتن ســـيتي ســـنتر 
البحرين في المنامة مالذًا منعًشا لزوار 
المدينـــة، حيـــث يضـــم غرًفـــا للضيوف 
توفيـــر  مـــع  عصـــري  بشـــكل  مجهـــزة 
مختلـــف وســـائل الراحة المميـــزة لهذا 
 Westin Heavenly الفندق، مثل أسرة
الفخمة وحمامـــات Heavenly، كما أن 
الفندق ملحق بســـيتي سنتر البحرين، 

وجهة التســـوق والترفيه األكثر شهرة 
فـــي المنامة مـــع أكثر مـــن 340 متجًرا 
للبيـــع بالتجزئـــة، حيث يتوفـــر مدخل 
مباشـــر إلـــى الطابـــق األرضـــي للمركز، 
وهو أيًضا على بعد خطوات قليلة من 

متجر ساكس فيفث أفينيو الفخم.
 يشار إلى أن هذا العرض سيكون متاًحا 
للحجوزات حتـــى 10 يناير 2021. كما 

سيتمكن األعضاء في برنامج مكافآت 
توفيـــر   Marriott Bonvoy ماريـــوت 
مـــا يصل إلى 40 % علـــى الحجوزات، 
بينما يمكن لغير األعضاء في البرنامج 
االســـتفادة مـــن هـــذه العـــروض حتـــى 

35 %. وتتمتـــع الحجـــوزات بخاصيـــة 
ضمـــان  جانـــب  إلـــى  المـــرن،  اإللغـــاء 
أفضـــل األســـعار والخدمات، مـــع اتباع 
كافة اإلجـــراءات االحترازية وااللتزام 

بالتباعد الجسدي.

سكودا سوبيرب، السيارة األبرز من العالمة التجارية تصل إلى المملكة. مع تصميمها 
المحـــدث وتكنولوجيتهـــا المطـــورة تضع ســـوبيرب المحدثـــة معاييـــر جديدة ضمن 
فئتها. تضعها مواصفاتهـــا التكنولوجية المتطورة مثل مصفوفة المصابيح األمامية 
من نوع LED و مجموعة أنظمة المساعدة المبتكرة كواحدة من أكثر السيارات أمانا 
و راحة ضمن فئتها أما من حيث السعة فإنها تضع معايير جديدة ضمن فئة سيارات 
الســـيدان متوسطة الحجم. الشـــبك األمامي لسكودا سوبيرب الجديدة يأتي بحجم 
أكبر ويبرز بشكل واضح في مقدمة السيارة. تتصل األنوار األمامية بشبك المقدمة 
وتأتي مزودة بأضواء LED كميزة أساســـية لالنارة العادية و بعيدة المدى، األضواء 
النهارية وأضواء االنعطاف. كما أن شكل أضواء الضباب المزودة بتقنية LED تأتي 
بشـــكل جديـــد أيضًا. في مؤخرة الســـيارة، تتصل األضواء الخلفيـــة بتقنية LED مع 
الكروم الملفت لألنظار و شـــعار ســـكودا الالفت. أحد أبرز مميزات ســـكودا سوبيرب 
الجديـــدة هـــي مصفوفـــة اإلضـــاءة األمامية المـــزودة بتقنيـــة LED. تأتي ســـوبيرب 

كأولى سيارات سكودا التي توفر هذه الميزة االختيارية .

“سكودا سوبيرب” تصل البحرين

“بيتك”: لشــهر أكتوبر ضمــن الحملة الجديــدة للعام 2020

ــمــابــاد ــاس فـــي ســل ــربـ ــايـ ــب أقـــيـــم بـــفـــرع تـ ــح ــس ال

المضاحكة تفوز بجائزة “لبشارة” قيمتها 100 ألف دوالر

كانو تعلن الفائزين بحملة إطارات ميشالن

 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
البحريـــن “ بيتـــك” عـــن فـــوز فاطمـــة 
الجديـــدة  الحملـــة  فـــي  المضاحكـــة، 
التوفيـــر  حســـاب  مـــن   2020 للعـــام 
االستثماري “لبشارة” عن شهر أكتوبر 
الماضـــي، بعد أن تم إجراء الســـحب 
على الجائزة البالغة قيمتها 100 ألف 

دوالر “عن بعد”.
عاشـــر  المضاحكـــة  تصبـــح  وبذلـــك 
الجوائـــز  ضمـــن  محظوظـــة  رابحـــة 
للعـــام  الترويجيـــة  للحملـــة  الكبـــرى 

الحالـــي يتـــم اختيارهـــا مـــن خـــالل 
الســـحب عن بعد، كجـــزء من الجهود 
احتـــواء  فـــي  للمســـاعدة  المبذولـــة 
وبهـــذا  كورونـــا.  فيـــروس  تفشـــي 
الســـحب يكون البنك قد سلم عشرة 
فائزيـــن من حســـاب “لبشـــارة” جوائز 
كبـــرى بقيمة إجمالية تفـــوق المليون 
 ،2020 العـــام  بدايـــة  منـــذ  دوالر 
باإلضافة إلى الجائـــزة الكبرى بقيمة 
500 ألـــف دوالر والتـــي تـــم اإلعـــالن 

عنها في شهر يوليو من هذا العام.

 وتعليًقا على ذلك، قال مدير تنفيذي 
ورئيـــس الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة في 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي - البحرين، 
المناســـبة  “بهـــذه  المعرفـــي  خالـــد 
أتقـــدم  أن  أود  البنـــك،  عـــن  ونيابـــة 
بالتهنئة للفائزة معنا الســـيدة فاطمة 
المضاحكة بمناســـبة فوزها بالجائزة 
الشـــهرية الكبـــرى. كمـــا نتمنـــى لكافة 
المدخرين معنا الفوز بالجوائز القيمة 

الجديدة في السحوبات القادمة”.

أعلنـــت شـــركة إبراهيم خليل كانو، الشـــركة 
الرائدة في قطاع السيارات وتوفير خدمات 
العناية بالســـيارات في البحرين، عن أســـماء 

الفائزين بحملة إطارات ميشالن الصيفية.
للحملـــة  اإللكترونـــي  الســـحب  أقيـــم  وقـــد 
فـــي فـــرع تايربـــالس فـــي ســـلماباد بحضور 
مســـؤولين من قســـم اإلطارات في الشركة، 
حيـــث تـــم تســـليم الجوائـــز الكبـــرى للحملة، 
وهـــي تويوتـــا Corolla 2020، وســـانغ يونغ 
عبدالعـــال،  شـــحاته  لمحمـــود   Tivoli 2020
وخليـــل إبراهيم أحمد عبدهللا المدوب على 

التوالي.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال المدير األول 
لقســـم اإلطـــارات في شـــركة إبراهيـــم خليل 
كانو، ساي كريشنا ديباك بوثوال “تعد سالمة 
العمـــالء أولويتنـــا القصـــوى فـــي تايربـــالس 
وميشـــالن في البحرين. يؤثر فصل الصيف 
بشـــكل كبيـــر على إطـــارات المركبـــات، لذلك 
توفـــر إطـــارات ميشـــالن الشـــهيرة بجودتها 
مـــن  عاليـــة  مســـتويات  ومتانتهـــا  العاليـــة 
للفائزيـــن  التهانـــي  بأحـــر  نتقـــدم  الحمايـــة. 
بهذه الحملة ولكل العمالء المســـتفيدين من 
العـــروض الخاصـــة علـــى إطـــارات ميشـــالن 

والقسائم الشرائية لمجمع سيتي سنتر”.

خالد المعرفي
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تراجع عدد من يشترون منتجات مقّلدة في أوروبا
أظهرت دراســة جديدة أجراها مكتب االتحاد األوروبي 
للملكية الفكرية تراجع عدد األوروبيين الذين يشــترون 

منتجات مقّلدة أو يستخدمون مواد مقرصنة.
واســتناًدا على هذا االســتطالع الذي شــمل مقابالت مع 
25636 من ســكان دول االتحاد األوروبي تبدأ أعمارهم 
مــن 15 عاًمــا، الحــظ مكتــب االتحــاد األوروبــي للملكية 
الفكريــة انخفاًضا طفيًفا في الشــراء المتعمد للمنتجات 
المقّلــدة “مــن 7 % إلــى 5 %” وفــي القرصنــة المتعمــدة 
“من 10 % إلى 8 %” منذ المسح السابق قبل 3 سنوات.
ويستنتج من ذلك أن الشراء المتعمد للمنتجات المقلدة 
عــاد عملًيــا إلى المســتوى الذي كان عليــه العام 2013 “4 
%” وكما في الســابق، أقّر الشــباب األوروبيون أكثر من 
غيرهــم بامتالكهــم منتجــات مقلــدة عــن قصــد، وبلغــت 
نســبتهم 10 % مــن المواطنيــن الذين تتــراوح أعمارهم 
بين 15 و 24 عاًما، وهو ضعف المعدل األوروبي العام.

وعلى المستوى العالمي، الحظ مكتب االتحاد األوروبي 
للملكيــة الفكرية “تطوًرا تدريجًيا لكنه مشــجع للعقليات 
والســلوكيات منــذ الدراســتين الســابقتين فــي العاميــن 
أن  المكتــب  ورأى  للتقريــر.  وفًقــا   ،2017″ و   2013

“الموقــف الســلبي للعاّمــة مــن األدوية المقلــدة ومعدات 
الحمايــة الشــخصية المقلــدة أثنــاء أزمة كورونا” ســاهم 

ربما في تعزيز نظرة األوروبيين االنتقادية للتقليد.
مــن جهــة أخــرى، أكــد المكتب أن ثمــة “زيــادة ملحوظة 
بنــوع خاص في احتــرام الفنانيــن والمبدعين”، مالحًظا 
أن “المزيــد مــن النــاس يقولــون إن لديهــم فهًمــا أفضــل 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة” وفــي األشــهر 12 الماضيــة، 
دفــع 42 % مــن األوروبييــن مقابــل اســتخدام المحتوى 
المحمــي بحقــوق الطبع والنشــر عبر اإلنترنــت أو تنزيله 
أو بثــه عبــر اإلنترنــت بواســطة خدمــة قانونيــة، بزيــادة 

قدرها 17 نقطة مئوية منذ 2017.

لصناعــة  تســال  شــركة  رئيــس  تجــاوز 
الســيارات الكهربائيــة إيلون ماســك، بيل 
فــي  أغنــى رجــل  ثانــي  ليصبــح  غيتــس 
بلومبــرغ  وكالــة  لتصنيــف  وفًقــا  العالــم، 
رجــل  ثــروة  وازدادت  للمليارديــرات. 
فــي  والمولــود  عاًمــا   49 البالــغ  األعمــال 
مليــارات   7,24 بمقــدار  إفريقيــا  جنــوب 
إلــى  لتصــل  االثنيــن وحــده،  يــوم  دوالر 
128 مليــار دوالر. وكان المديــر التنفيذي 
الحاضــر عبر وســائل اإلعالم والمؤســس 
المشــارك لشــركة الفضــاء ســبايس إكــس 
قــد تقدم في غضــون أســابيع قليلة على 
مــارك زوكربيــرغ مالــك فيســبوك، وبرنار 
أرنــو رئيــس مجموعــة “ال فــي ام اتــش” 

الفاخرة.
الشــركة  مؤســس  خلــف  اليــوم  ويقــف 
أمــازون  اإللكترونيــة  للتجــارة  العمالقــة 
جيــف بيــزوس، الــذي تقــدر ثروتــه بنحو 

182 مليار دوالر.

“ماسك” ثاني 
أغنى رجل في 

العالم
أطلق اســم شــاو تشــي جي أو “المعجــزة الصغيرة” على صغيــر باندا ولد 
خــال الصيــف فــي حديقــة الحيوانــات فــي واشــنطن، بنتيجــة تصويت 
شــعبي وصــف المشــاركون فيــه هــذه الوالدة بأنها رســالة فــرح وأمل في 

خضم جائحة كورونا.

واعتبــرت حديقــة الحيوانــات عبــر 
موقعهــا اإللكترونــي أن “الباندا رمز 
البريــة  وللحيوانــات  لألمــل  دولــي 
المهــددة باالنقــراض، وقــد أوجــدت 
والدة شــاو تشــي جــي لحظــة مــن 

الفرح للعالم في ظل كورونا”.
وشــارك نحــو 135 ألف شــخص في 
التصويــت عبر اإلنترنت من 16 إلى 
20 نوفمبــر الختيار واحد من أربعة 
التــي  الحديقــة  اقترحتهــا  أســماء 
أقفلت مجدًدا اإلثنين؛ بسبب تجدد 

تفّشي فيروس كورونا.
وجــرى تلقيــح مي شــانغ البالغة 22 
مــارس   22 فــي  اصطناعيــا  عامــا، 
بالسائل المنوي المجمد لتيان تيان، 

وهــو حيــوان بانــدا عمــالق آخر في 
الحديقة بلغ عامه الثالث والعشرين 
ومنــذ وصــول حيوانــي البانــدا إلــى 
الحديقــة ســنة 2000، وضعــت مــي 
شــانغ 3 صغــار: الذكــران تــاي شــان 
 ،2015 فــي  بــاي  وبــاي   2005 فــي 

واألنثى باو باو في 2013.

تسمية باندا حديقة واشنطن بـ “المعجزة الصغيرة”

فتاة من المالديف بعيون زرقاء.. وكأن السماء قاسمتها ألوانها والبحر في جفونها.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه العالم 
النتائــج  بعــد  الصعــداء  يتنفــس 
المبشــرة ألكثــر من لقــاح قد تضع 
حــدًا لفيــروس كورونــا فــي وقت 
قريــب للغاية، تســود مخاوف من 
فــي  قاتــل جديــد ظهــر  فيــروس 

بوليفيا وال يعرف عنه الكثير. 
وتســود مخــاوف مــن أن يتحــول 
خطــر  إلــى  “شــاباري”  فيــروس 

جديد.
وفــرض كورونــا علــى دول العالــم 
بـــ  وصفــت  إجــراءات  اتبــاع 
محاولــة  فــي  أحيانــًا،  “القاســية” 
غــرار  علــى  انتشــاره  مــن  للحــد 
المحــالت  مــن  العديــد  إغــالق 
وفــرض الحجــر الصحــي وغيرها 
مــن الطــرق مــن أجــل إنقــاذ حياة 
الناس، الذين يعيشون هذه السنة 

في ظروف استثنائية.

كشــفت دراســة جديــدة أن »كوفيــد - 
19« انتشر لينال العديد من المسافرين 
فــي رحلة طويلة إلــى نيوزيلندا، ومن 
المحتمــل أن يكــون مــن راكب مصاب 
كان اختباره ســلبيا قبل المغادرة على 
الرغــم مــن خضــوع ركاب الطائرة إلى 
عمــل مســحة فيــروس »كورونــا« وفًقا 

لما جاء في »روسيا اليوم«.
»كورونــا«  بـــ  الخــاص  اختبــار  وكان 
للمصــاب ســلبًيا ولــم تظهــر عليــه أي 
أخــرى  روايــات  فــي  ولكــن  أعــراض، 
مــن المحتمــل أن يكــون األربعة ركاب 
قبــل  مــن  بالعــدوى  أصيبــوا  يكونــوا 

المسافر أثناء الرحلة.
هنــاك  أن  واألطبــاء  الخبــراء  وأعلــن 
كورونــا  فيــروس  اللتقــاط  احتماليــة 
علــى  وشــددوا  الطائــرة،  متــن  علــى 
ضرورة االلتزام بالحجر الصحي لمدة 

أسبوعين على األقل.

مخاوف من 
فيروس 

“شاباري” القاتل

الطـائـرة 
مكـان خصـب 

لـلكـورونـا
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســتضيف 
 e-MotorShow“ المعرض األول من نوعه
Middle East”، فــي الريــاض العام المقبل 
بمشــاركة كبريات المصانع والوكالء. ومن 
بيــن أهداف المعرض رفع مســتوى الوعي 
كونهــا  والهجينــة؛  الكهربائيــة  بالســيارات 
الســعودية،  فــي  النقــل  مســتقبل  تعكــس 
هــذه  مثــل  فــي  االســتثمار  أن  وكــون 
النوعية من السيارات يشكل توجًها مهًما، 
ســواء مــن حيــث التصنيــع، أو التطبيقات 

المتنوعة، أو االستيراد والتصدير.
وفــي تعليقــه علــى الحــدث، قــال رئيــس 
اللجنة الوطنية لوكالء السيارات بمجلس 

شوشــة  أبــو  فيصــل  الســعودية  الغــرف 
“إن مــا يدعــو للفخــر أن ُينظــم حــدث مهم 
كهــذا داخــل المملكة، ما ُيعــد انطالًقا نحو 
مســتقبل مزدهر للنقــل الحديث بإذن هللا. 
مــن المهــم إعــداد السياســات والتنظيمات 
واللوائــح ذات العالقــة بصناعة الســيارات 
الكهربائيــة بشــكل متميــز واســتباقي، إلى 
جانــب تفعيــل دور القطاع الخاص لتوفير 
فــرص عمــل جديــدة وتعزيز نقــل التقنية. 
إن االســتثمار في مجال تصنيع السيارات 
الكهربائية بالمملكة أمر يســتحق الدراسة، 
خاصًة أنه يندرج تحت مظلة رؤية 2030 

وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية”.

أول معرض للسيارات الكهربائية بالسعودية

 Molly and“ تعاقدت النجمة كريستين بيل على دور البطولة في فيلم
the Moon”، إلى جانب النجم جوناثان غروف، وهو فيلم موسيقي 

أصلي، كتبه المؤلفان كريج توماس، وكارتر بايز، وسيكون من إخراج 
هارفي جاي ماسون.

أشارت بعض الشائعات التي 
نشرت أخيًرا إلى أن تطبيق 
المثبت   Google Phone
وعـــدد   Pixel أجـــهـــزة  عــلــى 
قليل مــن الــهــواتــف األخــرى 
افتراضي،  اتصال  كتطبيق 

تغيير  سوف يحصل على عالمة تجارية جديدة بشعار جديد وسيتم 
.Google Call عنوان التطبيق إلى

وقد تم اكتشاف ذلك بواسطة مستخدم على Reddit، الذي الحظ الشعار 
 .Phone by Google واالسم الجديد في إعالن على يوتيوب لتطبيق
التطبيق  مهام  بنفس  سيقوم  الجديد  التطبيق  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
الحالي، إال إن الرمز الجديد يتوافق إلى حد كبير مع رموز جوجل التي 
Drive والخرائط وما إلى  Gmail والتقويم و  لـ  أعيدت تسميتها أخيًرا 

ذلك.sages و Duo أيًضا.

”Google Call“ إلى ”Google Phone“ تحويل الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:41

 11:25 

02:25 

04:45

06:15 
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ــلـــي يـــا الــخــلــيــفــي ال تــضــيــق وتــحــتــار يـــا الـــوايـ
ــر والـــــــعـــــــز عـــــنـــــوان ــخــ ــ ــف ــ ــل ــ ــه ل ــ ــف ــ ــي ــ ــل هــــــــــذا خــ

ــن تــشــهــد لــــه الـــــدار ــاد الــــوطــ يــشــهــد لــــه أمــــجــ
ــد بـــرهـــان ــجــ ــمــ ــ خـــمـــســـيـــن عــــامــــن لـــلـــنـــصـــر وال

ــخ والـــــســـــيـــــف وألـــــنـــــار ــ ــ ــاري ــ ــ ــت ــ ــ ــد لــــــه ال ــهــ ــشــ ــ ي
ــان ــر مـــــن صــ ــيــ ــا ولــــلــــوطــــن خــ ــ ــان ــمــ حــــامــــي حــ

ــبـــحـــر ألـــلـــولـــو والـــمـــحـــار يــشــهــد لــــه أمــــــــواج الـ
ــى واألحــــــــــزان ــامــ ــ ــت ــ ــي ــ تـــشـــهـــد لـــــه إدمــــــــــوع ال

أنــــــــوار وأشــــــعــــــل  الــــــوطــــــن  إدروب  عـــــّمـــــر 
ــالـــي وأســــــــس أركـــــــان ــعـ ــمـ ــلـ شــــّيــــد إصــــــــــروح لـ

ــب الــخــايــن والـــمـــاكـــر والـــحـــاســـديـــن إكــثــار ــ أرهـ
ــان ــ ــن خـ ــ ــ ــدر وكـــــــــل مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــر أوكـــــــــــــار الـ ــ ــ ــّسـ ــ ــ وكـ

ــيــن مــوجــتــيــن وإعـــصـــار ــن ب قـــايـــد ســفــيــنــة وطــ
وأرســــــــــــــى بـــــمـــــراكـــــبـــــه فـــــــي وجـــــــــه بـــــركـــــان

ــار جــ وإن  ــن  ـــزمــ ــــلـ ل درع  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ إســـــمـــــك 
الن حـــــــشـــــــى  ال  الهــــــــــــــــــــــان..  الهــــــــــــــــــــــاب.. 

هــــــــــذي مـــــســـــيـــــرة عــــــــز قــــــــادهــــــــا وبـــــــصـــــــرار
صـــــان الـــبـــلـــد صـــــان الـــشـــعـــب صـــــان االوطــــــان

حياة بنت محمد آل خليفة

اسمك خليفة درع

قصيدة في رثاء المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
)طيب هللا ثراه(


