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إنهاء تشييد محطة ميناء خليفة لتوزيع المياه
وزير شؤون 

الكهرباء والماء 
والرئيس 
التنفيذي 

لهيئة الكهرباء 
والماء في زيارة 
لمحطة ميناء 

خليفة بن 
سلمان لتوزيع 

المياه في 
منطقة الحد

81 مشــارًكا بمنتدى “^” بمناســبة يوم المرأة

32 % الدبلوماسيات البحرينيات... وتطلع لزيادتهن

نظمـــت صحيفـــة “البـــاد” منتـــدى عـــن ُبعـــد 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية ، بمشاركة 81 

شخصية من داخل البحرين وخارجها.
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وقدمـــت 
للمـــرأة ورقـــة عمـــل بالمنتدى، قائلـــة “إن من 
التطلعـــات المقبلة للمجلس تعيين ســـفيرات 
في عواصم جديدة أو بمواقع مثل ســـكرتير 

أول أو ســـكرتير ثـــاٍن أو قائـــم بأعمال ببعثة 
دبلوماسية”.

وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الشـــيخة رنا 
بنت عيسى آل خليفة عن أحدث إحصاءات 
الـــوزارة أن عدد البحرينيات الدبلوماســـيات 
فـــي وزارة الخارجية يبلغ 32 % من إجمالي 

)09 - 12(العاملين فيها.
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“فيكتوريوس” يحرز المركز األول في بطولة دبي للتجديفالعلي: الخط الحر مضماريطهران تتهم إسرائيل باغتيال زادهالبحرين عضًوا مؤسًسا لـ “التعاون الرقمي”47.3 % األسر المستفيدة من “جمعنا بينكم”
أكدت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية  «

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
هدى الحمود، أن مبادرة “جمعنا 

بينكم” حققت أهدافها الرامية 
الستمرارية تنفيذ األحكام القضائية، 
موضحة أن نسبة األسر المستفيدة 

بلغت 47.3 %.

شارك وزير المواصالت واالتصاالت  «
كمال أحمد محمد، مع مجموعة 

من المسؤولين رفيعي المستوى 
من دوٍل عدة الخميس، في فعاليات 
الدائرة المستديرة لالقتصاد الرقمي، 

إذ تم اإلعالن عن إطالق منظمة 
التعاون الرقمي.

اتهم الرئيس اإليراني حسن  «
روحاني أمس إسرائيل بالوقوف 

خلف اغتيال العالم النووي البارز 
محسن فخري زاده، والسعي 
إلثارة “فوضى” في المنطقة، 

مؤكدا أن بالده لن تقع في هذا 
“الفخ”.

قالت الخطاطة زينب العلي  «
إن الخط الذي أعتبر نفسي 

متخصصا فيه هو الخط الحر؛ 
ألنه يتيح لي استخدام التشكيل 

بجميع أنواع الخطوط العربية 
بحرية ُمطلقة، أي دون قواعد.

أحرز فريق فيكتوريوس المركز  «
األول في الجولة األولى من 
الشوط الثاني لبطولة دبي 

لقوارب التجديف فئة 30 قدما في 
نسختها الرابعة والعشرين والتي 
تأتي بتنظيم من نادي دبي الدولي 

للرياضات البحرية.

واشنطن، طهران - وكاالت

أعلـــن وزير الخارجية األميركي مايـــك بومبيو، فرض عقوبات 
اقتصاديـــة جديـــدة علـــى 4 شـــركات صينيـــة وروســـية متهمة 
بدعـــم تطويـــر البرنامـــج النـــووي اإليراني. وقـــال بومبيو على 
تويتر “الواليات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شـــركات في 

الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي اإليراني”.

عقوبات لشركات صينية 
وروسية تدعم “النووي” اإليراني
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ينطلق اليوم سباق الـ FORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 الساعة 5:10 مساء ويستمر ساعتين

الصخير- حلبة البحرين الدولية

ينطلــق اليــوم ســباق الـــ FORMULA 1 -جائزة البحريــن الكبرى لطيران 
الخليــج 2020 وذلك علــى مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
السيارات بالشرق األوسط” احتفاال بالنسخة الـ 16 لسباق الفورموال وان 
في مملكة البحرين والذكرى الـ 70 لكّل من بطولة العالم في الفورموال 1 

وطيران الخليج، إلى جانب جدول حافل بالسباقات المساندة.

وترحـــب حلبـــة البحريـــن الدولية 
حملـــة  ضمـــن  بضيوفهـــا  اليـــوم 

#شكرًا_ أبطالنا.
 FORMULA وسينطلق ســـباق الـ
1 -جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج 2020 اليوم الساعة 5:10 
مساء، ويستمر ســـاعتين. وأثبت 
سائق فريق مرسيدس البريطاني 

لويس هاملتون تفوقه في جائزة 
البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج 
والمقامـــة   2020  1 للفورمـــوال 
فعالياتهـــا علـــى مضمـــار الصخير، 
بعد بسط ســـيطرته على فعاليات 
اليوم الثاني من الجولة الخامسة 

عشرة من بطولة العالم.

الحلبة ترحب بضيوف “شكراً_أبطالنا” اليوم
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كلفة المشروع 10.6 
مليون دينار وزيادة   

بسعة التخزين

وزير “الكهرباء” يشكر 
“السعودي للتنمية” 

)04(على دعم البحرين

هاملتون ينطلق أواًل في 
سباق “الفورموال 1” 2020

جانب من المشاركين بمنتدى “البالد”

راشد الغائب وليلى مال اهلل وزينب العكري



أكــد نائــب المدير العام لمعهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية )BIBF( الســابق، حســين 
إســماعيل، أن فقيــد الوطــن الكبيــر صاحــب الســمو الملكــي األميــر الراحــل خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه، كانــت لــه إســهامات كبيرة فــي دعم تدريــب العاملين فــي القطاع 
المصرفي، وذلك بإنشاء معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وصندوق تنمية الموارد 

البشرية للقطاع المصرفي.

وأوضح إســـماعيل لــــ “البالد” أن األميـــر الراحل 
البحريـــن  معهـــد  تأســـيس  فكـــرة  بلـــورة  دعـــم 
للدراســـات المصرفية والمالية، منذ بدأ مشواره 
لتدريـــب  البحريـــن  كمركـــز   1971 العـــام  فـــي 
المصرفييـــن، وقـــد افتتح المركـــز في 28 مارس 

1981 بشارع القصر. 

الراحل افتتح مبنى معهد “BIBF” بالجفير

وأضاف إســـماعيل أن األميـــر الراحل، طيب هللا 
ثـــراه، أمر بتخصيـــص األرض التي أنشـــئ عليها 

معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والمالية 
ســـابًقا(  المصرفييـــن  لتدريـــب  البحريـــن  )مركـــز 
بمنطقـــة الجفيـــر، وقد افتتح ســـموه )رحمه هللا( 
المبنى الجديد للمعهد بالجفير في مارس 1989. 
وأشـــار إلـــى أن األميـــر الراحل كان يفتخـــر دائًما 
بإنجازات المعهد، وكذلك كان يفتخر سموه  بأن 
البحرين لديها معهد إقليمي للدراسات المصرفية 
يلعـــب دوًرا على المســـتوى المحلـــي والخليجي 
وفي العالم العربي وجنوب شـــرق آســـيا بتقديم 
برامج في الدراســـات اإلسالمية، كما كان سموه 
)رحمـــه هللا( يفتخـــر دائًمـــا أمـــام زوار المملكـــة 
بالمعهـــد ويطلـــب ترتيـــب زيـــارات لهـــم، ومنهـــم 
رئيس وزراء سوريا، واألمير ادوارد ابن المملكة 

اليزابيث، ونائب رئيس وزراء الصين.
وأكـــد أن المعهـــد يعـــد صرًحـــا حضارًيـــا لتدريب 
البحرينيين، مواصال أن البحرين بعد العام 1971 
أصبحت مركًزا مالًيا وشـــهدت تطوًرا في البنوك 
مـــا أوجـــد حاجة لتوفـــر كـــوادر مؤهلـــة ومدربة 
للعمـــل في البنوك، وقـــد لعب المعهـــد دوًرا كبيًرا 
فـــي توفيـــر هذه الكـــوادر بدعم من ســـمو األمير 

الراحل، طيب هللا ثراه.
وأضـــاف إســـماعيل “أن ســـموه أمرنـــا بتدريـــب 
كـــوادر مصرفيـــة مـــن ســـوريا، حيـــث تـــم تقديم 
لـــكادر  البحريـــن  فـــي  مكثفـــة  تدريبيـــة  برامـــج 
مكـــون مـــن 25 مصرفًيـــا ســـورًيا لمـــدة 3 أشـــهر، 
ثم ســـافرنا إلى ســـوريا لتأســـيس مركـــز تدريب 
مصرفـــي فيها وقـــد دربنا 850 موظـــف بالقطاع 
المصرفـــي الســـوري. كمـــا ســـاهمنا فـــي تدريـــب 
عاملين بالقطاع المصرفي العراقي في البحرين، 
وكذلـــك قدمنا برامج تدريبيـــة مكثفة لدول في 
افريقيـــا، خصوًصا أن البحرين رائدة في القطاع 

المصرفي”.
وأكـــد أن المعهد حظي بدعـــم من األمير الراحل، 
طيـــب هللا ثـــراه، لتدريب جميـــع القـــوى العاملة 

البحرينية وغير البحرينية.
وأضاف إسماعيل أن المعهد شهد توسعة وزيادة 
فـــي عـــدد صفوفه من 9 إلى 25 صًفا، ثم شـــعرنا 
بعـــد 10 أعـــوام بـــأن المعهـــد باســـتطاعته تأديـــة 
دور أكبـــر لـــذا تـــم تخصيص أرض إلنشـــاء معهد 
جديد بمرفأ البحرين المالي والذي ال يزال تحت 

اإلنشاء حالًيا.
وأكـــد أن األميـــر الراحـــل، كان رجـــال ذا رؤيـــة، 
ويدعونا دائًما لمســـاعدة دول الجوار وإمدادهم 
بالخبـــرات الموجـــودة بالمعهـــد، مشـــيًرا إلـــى أن 
المعهـــد كان يعقد اجتماعـــات دورية مع المعاهد 
المصرفية األخرى بدول الخليج يتم فيها تبادل 
الخبـــرات، والحديـــث عـــن اإلنجـــازات والتطوير 

والبرامج الجديدة التي يتم تقديمها.
وأعرب إســـماعيل عـــن خالص تعازيـــه في وفاة 
األمير الراحـــل، طيب هللا ثراه، إلى جاللة الملك 
وســـمو ولي العهد رئيس الـــوزراء وعموم العائلة 
المالكـــة الكريمة  في المصاب الجلل، ســـائال هللا 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

إنشاء صندوق تنمية الموارد

وتطرق نائب المدير العام للمعهد السابق للحديث 
عـــن تأســـيس صنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية 
للقطـــاع المصرفـــي، قائال “اجتمـــع األمير الراحل، 
طيـــب هللا ثـــراه، فـــي عـــام 2006 مـــع مصرفيين 
وطرح خالله فكرة إنشاء صندوق تنمية الموارد 
البشرية للقطاع المصرفي، وأسس سموه  مجلس 

إدارة الصندوق وقد كنت عضًوا فيه”.
وأضاف “أول ما قمنا به لدى تأســـيس الصندوق 
هو عمل مسح ميداني لمعرفة المهارات الناقصة 
في السوق، ثم قمنا بعمل برامج تدريبية لتغطية 
احتياجات الســـوق، حيث يتم تقديم الشـــهادات 
االحترافيـــة في التأميـــن والمحاســـبة واألعمال 
المصرفيـــة، وقـــد لعب الصنـــدوق دوًرا كبيًرا في 

إضافة تكملة لجهود المعهد”.
البشـــري  العنصـــر  وتطويـــر  “تنميـــة  أن  وأكـــد 
البحرينـــي يعـــد دائًمـــا مـــن أولوياتنا، كمـــا ندعم 
جميـــع العامليـــن فـــي القطـــاع المصرفـــي ونعمل 
علـــى تطويرهم، بهدف توفير قوى عاملة مؤهلة 
لخدمة القطاع المصرفـــي، إذ كلما زادت الكوادر 
البشرية المؤهلة والمدربة في القطاع المصرفي 

فإنه ينمو”.

األمير وجه 
معهد الدراسات 

المصرفية لتدريب 
جميع القوى 

العاملة

سمـــــــوه 
افتتــــــح مبنــــى 
“BIBF” بالجفيــــر 

فــي مارس 
1989
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ــوارد الــبــشــريــة ــ ــم ــ ــنـــدوق لــتــنــمــيــة ال ــس صـ ــي ــأس ــرح فــكــرة ت ــ الــفــقــيــد الــكــبــيــر ط

”BIBF“ األمير الراحل خليفة بن سلمان دعم بلورة إنشاء معهد

سمو األمير الراحل مستقبال حسين إسماعيل

أمل الحامد
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“تواصل المعلومات” يحصد جائزة التميز الحكومي العربي
%  99 بنسة  تفاعلت  والهيئة  ــجــاري  ال الــعــام  حالة  ــف  أل  69

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  حققـــت 
اإللكترونيـــة إنجـــازا إقليما مشـــرفا، تمثل 
بفـــوز تطبيـــق “تواصـــل” عـــن فئـــة أفضل 
تطبيق حكومي ذكـــي ضمن جائزة التميز 
الحكومـــي العربـــي فـــي دورتهـــا األولـــى، 
والتي أطلقتها حكومة اإلمارات بالتعاون 
اإلداريـــة  للتنميـــة  العربيـــة  المنظمـــة  مـــع 

بجامعة الدول العربية.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد 
علـــي القائـــد عـــن عظيـــم فخـــره بتحقيق 
هذا اإلنجاز، وبهذه المناســـبة، رفع باســـمه 
أســـمى  الهيئـــة  منتســـبي  جميـــع  وباســـم 
آيـــات التهانـــي لولي العهد رئيـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا فـــي الوقت 
نفسه بأن توجيهات ســـموه، والتي لطالما 

ارتكزت على أهمية التواصل بين الجهات 
الحكوميـــة والمســـتفيدين، والعمـــل علـــى 
توفير قنـــوات متعددة للتواصل المباشـــر 
هـــي من العوامل التي أســـهمت في تعزيز 

قدرة التطبيق على المنافسة.
كما أكد بأن اهتمام وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ومتابعتـــه 
اللتـــزام وجهـــود الهيئة بتنفيـــذ توجيهات 
صاحب الســـمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
مـــن  اليـــوم  يكـــون  أن  فـــي  أســـهمت  قـــد 
المنصـــات اإللكترونية الرائـــدة، معربا عن 
خالـــص تقديـــره للكفـــاءات الوطنيـــة فـــي 
الهيئـــة، والتي ســـاهمت فـــي رحلة إطالق 
التطبيـــق وتطويـــره، وفـــي حصـــد آثـــاره 
تطويـــر  فـــي  دوره  خصوصـــا  اإليجابيـــة 
لإلنجـــازات  وحصـــد  الحكومـــي،  اإلداء 

اإلقليمية والدولية، كحصده لجائزة سمو 
الشـــيخ ســـالم العلي الصبـــاح للمعلوماتية 
األمـــم  تقريـــر  العالميـــة ضمـــن  واإلشـــادة 
خـــالل  اإللكترونيـــة  للحكومـــة  المتحـــدة 

العام 2020.
التطبيـــق،  مميـــزات  إلـــى  القائـــد  وأشـــار 
والتـــي ســـاعدت علـــى فوزه، مثل ســـهولة 

يـــن كافـــة  اســـتخدامه، وقدرتـــه علـــى تمكَّ
ـــال مـــع  المســـتفيدين مـــن التواصـــل الفعَّ
الجهـــات الحكوميـــة. وحول أثـــر التطبيق 
بيـــن أنـــه أصبـــح أداة مهمـــة يعتمـــد عليها 
مالحظاتهـــم  لتقديـــم  المســـتفيدون 
ومقترحاتهم وبصـــورة فورية، مدلال على 
ذلك باســـتالم الهيئة منذ تدشين التطبيق 
فـــي العـــام 2016 حتـــى اليـــوم أكثـــر مـــن 
)175( ألف حالة مســـتلمة، وخـــالل الفترة 
مـــن ينايـــر حتـــى أكتوبـــر من العـــام 2020 
بلغ إجمالـــي عدد الحاالت المســـتلمة )69( 
ألـــف حالـــة، كمـــا وأن )70 %(  مـــن هـــذه 
الحاالت كانت عبـــر التطبيق. مضيفا: بأن 
الهيئـــة قد تفاعلـــت واســـتجابت مع كافة 
هذه الحاالت وبنســـبة بلغت 99 % تنفيذا 

لسياسة اتفاقية مستوى الخدمة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

محمد القائد

الخليجيون والديمقراطيون وحقوق اإلنسان
Û  بعــد نشــر مقالي األخير بعنــوان “مرحًبا بالرئيس

المتابعيــن  مــن  عــدد  نظــري  لفــت  بايــدن”  جــو 
منهــم  بعــض  واتهمنــي  والمنــي  والمهتميــن، 
بأننــي تعمــدت تجاهل اإلشــارة إلــى موضوع أو 
ملــف حقــوق اإلنســان ضمــن ســيناريو العالقات 
فــي  الخليجيــة  العربيــة  بالــدول  األميركيــة 
نسختها المرتقبة في عهد الديمقراطيين، وكيف 
حيــال  الخليجيــة  العربيــة  الــدول  ســتتصرف 
موقــف الرئيــس جــو بايــدن ومــا يقــال عــن نيته 
طرح أو فتح الملف المتعلق بحقوق اإلنسان مع 

قادة هذه الدول؟
Û  الجواب عن ذلك أنه ال يجب أن تكون لدى الدول

العربية الخليجية أية خشــية أو تخوف من هذا 
االحتمــال، أو أي تــردد عــن التعاطــي والتجاوب 
والتعــاون مــع الديمقراطيين بكل ثقة وشــفافية 
وايجابيــة عند مناقشــة هــذا الموضوع في حالة 
طرحــه، مــع اننــي ال أعتقــد بــأن هــذا الموضــوع 

سيكون على قمة أولوياتهم واهتماماتهم.
Û  إن المجتمعات واألنظمة العربية الخليجية تفخر

بمــا حققتــه، وفــي فتــرة قياســية، مــن إنجــازات 
علــى صعيد توفير الحقوق األساســية للمواطن؛ 
مــن حــق العيــش بســالم وأمــان واطمئنــان، إلــى 
ضمــان حقــه فــي الحصــول علــى االحتياجــات 
المعيشــية والســكن وخدمــات الصحــة والتعليم 
مجاًنا وبأعلى المستويات، مرورا بحقوق المرأة 
وبحمايــة حقــوق المواطــن االقتصاديــة، وصواًل 
إلــى حقوقــه المتعلقــة بحريــة العبــادة والمعتقد 

وما شابه.
Û  وعلــى الــدول العربيــة الخليجيــة أال تتــردد عــن

هــذا  فــي  وثغــرات  فجــوات  بوجــود  االعتــراف 
الشــأن، كمــا هــو حــال كل أو معظــم دول العالــم، 
وأن ال تخجــل مــن اإلقــرار بالحاجــة إلــى المزيد 
مــن الســعي والجهد لالرتقــاء بمســتوى الحقوق 
السياسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير.

Û  ،إن الــدول العربيــة الخليجيــة ال تدعــي الكمــال
وال الحــق أو القدرة على تعليم اآلخرين، وعليها 
أن تؤكــد إيمانهــا بأن أســس هــذه القيم راســخة 
فــي صلــب تراثها ومعتقداتهــا، وأن هذه القيم ال 
يمكــن، فــي كل األحوال، اســتيرادها من الخارج 

أو فرضها بالضغوط واالبتزاز.
Û  إن الديمقراطييــن يدركون أكثــر من غيرهم بأن

أميــركا ليســت، أو لــم تعــد القــدوة التــي ُيحتذى 
بهــا عندمــا يتعلــق األمــر بتحقيــق مبــادئ حقوق 
اإلنســان، وإنهــا ليســت مؤهلة أو مخولــة لتوزيع 
شــهادات حســن الســيرة والســلوك علــى شــعوب 
األرض، وقد كتب الرئيس األميركي الديمقراطي 
األســبق جيمي كارتر، مقااًل في صحيفة ‘’هيرالد 
تربيــون’’ فــي شــهر يوليــو 2012 قــال فيــه:  ‘’إنَّ 
الواليــات المتحــدة تخلــت عن دورهــا التاريخي 
فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان حــول العالــم’’ 
واعتــرف بـــ “أن ســجل أميــركا الحالــي معيــب، 
عــن  للتحــدث  المعنويــة  الســلطة  فقــدت  وإنهــا 
حقوق اإلنســان وعن صون الحريات الشــخصية 

حتى في الداخل األميركي’’. 
Û  بايــدن جــو  المنتخــب  الرئيــس  يتقلــد  وعندمــا 

منصبه رسمًيا في شهر يناير القادم، فإنه سيجد 
األصــداء مــا تــزال تتــردد فــي أروقــة وجنبــات 
البيــت األبيــض ألنيــن المواطــن األميركــي مــن 
أصول أفريقية؛ جورج فلويد، الذي قتل مختنقا 
علــى نحــو بالــغ الوحشــية تحــت ركبــة شــرطي 
أبيض وهو يطالب بحقه في التنفس، وسيصبح 
لزامــا عليه قبل إســداء النصــح لآلخرين التوجه 
للقضــاء علــى العنصريــة فــي بــالده؛ وهي أشــنع 
صــور االســتهتار بحقوق اإلنســان، والتــي يعاني 
منهــا المجتمــع األميركــي، كمــا عليــه وضــع حــد 
لالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنســان المتفشــية 
فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون األميركــي، وقبــل أن 
يفعل ذلك فإنه ال يجب أن يتجرأ على مطالبة أي 

دولــة فــي العالم في هذا الوقت بالذات، بتطبيق 
معايير حقوق اإلنســان كما تفهمها أميركا، تجنبا 
لتعرضه للتشــكيك والتهكم وحتى الســخرية، أو 

االتهام بالنفاق والتناقض واالزدواجية.
Û  والديمقراطيــون فــي الواقــع ليســوا أكثــر غيــرة

وحرصــا مــن غيرهــم عــل حقــوق اإلنســان فــي 
المنطقة؛ وإال لكنا قد سمعنا صوتهم يرتفع ويزأر 
عندمــا كانــت تتــم أمامهــم ابشــع صــور االنتهــاك 

لحقوق اإلنسان الفلسطيني.
Û  وللرئيس األميركي الجمهوري األســبق ريتشــارد

تشــكل  تــزال  مــا  مشــهورة  مقولــة  نيكســون، 
فــي  القــرار  لــدى صنــاع  أساســية  قاعــدة عمــل 
الواليــات  إن  قــال  عندمــا  المتحــدة؛  الواليــات 
المتحدة ال تذهب إلى خارج حدودها دفاعا عن 
الديمقراطيــة أو الشــرعية الدوليــة أو لمحاربــة 
الدكتاتورية، بل “نذهب إلى هناك ألننا لن نسمح 

بأن تمس مصالحنا الحيوية”.
Û  والسياســة مصالح كما قلنا من قبل، وفي ســوق

المصالــح كل شــيء قابــل للمســاومة وللتفاوض 
معروضــة  ســلع  والمبــادئ  والقيــم  وللتبــادل، 
للتداول وللبيع في ذلك السوق بالثمن المطلوب. 

Û  العربيــة بالــدول  المتحــدة  الواليــات  إن عالقــة 
هــدف  أو  رؤيــة  علــى  ترتكــز  ال  الخليجيــة 
أيديولوجــي، وأن المصالــح المشــتركة للطرفين 
تقتضي وتفرض عليهما حماية وصون التحالف 
وتوطيد الصداقة بينهما، وتثبيت هذه العالقات 
التــي  الكبــرى  للمتغيــرات  قــراءة واقعيــة  علــى 
شــهدتها المنطقة في الســنوات القليلة الماضية، 
حيــث إن مراكــز القــرار فــي الواليــات المتحــدة 
أصبحــت اآلن مقتنعــة بضــرورة تحقيــق حالــة 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  االســتقرار  مــن 
والحفاظ على ســالمة نظــام الدولة من التصدع 
خشــية اســتيالء الجماعــات السياســية الدينيــة 
المتطرفــة على مقاليد الســلطات السياســية في 

هــذه الــدول، بعــد أن أدركــت الواليــات المتحدة 
أن هذه الجماعات ال تشكل ضمانا آمنا وموثوًقا 
لتوثيــق  عليهــا  االعتمــاد  يمكــن  وال  لالســتقرار، 
وتحقيــق نمــو للعالقــات بينها وبين هــذه الدول، 
وذلك بعد تجربة الديمقراطيين في عهد الرئيس 
هــذه  اســتخدموا  أوبامــا عندمــا  بــاراك  األســبق 
الجماعــات، تحــت ذريعــة وشــعار الديمقراطيــة 
وحقوق اإلنسان، إلثارة حالة “الفوضى الخالقة” 
وتأجيــج عواصــف الربيــع العربــي التــي قضــت 
علــى األخضر واليابس في بعض الدول العربية، 
وأدت إلــى انهيــار البنيــة األمنيــة ونظــام الدولــة 
والمؤسســات في تلك الدول، ما أدى إلى انتقال 
مركز الثقل السياسي والعسكري واالستراتيجي 
مــن مواقعهــا الســابقة في مصر وســوريا بشــكل 
أساســي، إلى الــدول الخليجيــة العربية وخاصة 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، لقــد بــات علــى الواليــات المتحــدة أن 
تتعامل مع الدول العربية الخليجية على أساس 

هذا الواقع الجديد.
Û  وإذا كان الرئيــس جــو بايــدن والديمقراطيــون

تحقيــق  فــي  اإلســهام  علــى  بالفعــل  حريصــون 
المزيــد مــن التقــدم على طريــق حقوق اإلنســان 
فــي منطقتنا، فإن أفضل نهج يمكنهم أن يتبنوه 
هو السعي إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية 
الــدول  حكومــات  مــع  والتعــاون  اإلســرائيلية، 
الخليجيــة علــى اســتتباب االســتقرار، وإشــاعة 
جــو الثقــة، ومحاربــة قــوى وتيــارات التعصــب 
والتطــرف واإلرهاب فــي المنطقة، ولجم أطماع 
وتدخــالت دول الجــوار فــي شــؤونها الداخليــة؛ 
الــدول ســتكون قــادرة علــى  عندهــا فــإن هــذه 
الخطــوات  مــن  المزيــد  اتخــاذ  فــي  االســتمرار 
والمبــادرات الهادفــة إلــى تعزيــز وتوطيــد قيــم 

وممارسات حقوق اإلنسان في المنطقة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

47.3 % نسبة األسر المستفيدة من “جمعنا بينكم”
ــي ألبــــــنــــــاء الـــمـــطـــلـــقـــيـــن وذويـــــهـــــم ــ ــس ــ ــف ــ ــن ــ تـــحـــقـــيـــق االســــــتــــــقــــــرار ال

أكــدت مديــرة إدارة الرعايــة االجتماعيــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هدى الحمــود، أن مبــادرة “جمعنا 
بينكــم” حققــت أهدافهــا الراميــة الســتمرارية تنفيــذ األحــكام الــواردة مــن وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية 
واألوقــاف بشــأن زيــارة أبنــاء المطلقين بشــكل ودي وآمن صحًيا فــي المراكز االجتماعية التابعــة للوزارة، خال 

الظروف الصحية الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( وحفاًظا على صحة وسامة الجميع.

وأشارت الحمود إلى أن نسبة األسر 
المستفيدة من المبادرة بلغت 47.3 
%، إذ نجحـــت في تنفيـــذ الزيارات 
تســـعى  مـــا  بشـــكل ودي وتحقيـــق 
إليه من اســـتقرار نفسي واجتماعي 
وأســـري لألبناء وذويهـــم، حيث إن 
هـــذه الزيارات تســـاهم فـــي توطيد 
العالقـــات بيـــن الطفـــل ووالديه لما 
لهـــا مـــن تأثير إيجابـــي على صحته 

تلقيـــه  فـــي  واالســـتمرار  النفســـية، 
واالجتماعيـــة  التربويـــة  الرعايـــة 
وتجنب اآلثار النفســـية عليه جراء 

وقف هذه الزيارات.
وذكـــرت الحمـــود أن نســـبة األســـر 
التـــي توقفـــت عـــن تنفيـــذ الزيارات 
منهـــا  ألســـباب،   ،%  13.9 بلغـــت 
والرجـــوع  األزواج  بيـــن  الصلـــح 
لتغييـــر حكـــم  أو  الزوجيـــة،  لبيـــت 

تنفيذ األحـــكام القضائية، في حين 
بلغت نســـبة األسر التي توقفت عن 
تنفيـــذ الزيـــارات 38.8 % لرغبتهـــا 
في تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
والتواصـــل تقنًيـــا عـــن بعـــد، حيـــث 
حرصـــت الـــوزارة فـــي هـــذه الفترة 
علـــى تعزيـــز الثقافة األســـرية لهذه 
المجموعـــة بهـــدف إيجـــاد البدائـــل 
كالمكالمـــات  للزيـــارات  المناســـبة 

الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم 
الدعـــم النفســـي لألطفال وأســـرهم 
المتضرريـــن مـــن توقـــف الزيـــارات، 

االستشـــارات  تقديـــم  عـــن  فضـــاًل 
األســـرية والتوعية بشـــأن التواصل 
للتأكيـــد  األســـر،  لهـــذه  بعـــد  عـــن 
علـــى التواصـــل األســـري والتعامـــل 

اإليجابي في ظل جائحة كورونا.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكانـــت 
بتأجيـــل  قامـــت  قـــد  االجتماعيـــة 
فـــي  األســـبوعية  الزيـــارات  تنفيـــذ 
مراكـــز التنمية االجتماعيـــة التابعة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك  لهـــا، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف وبالتزامـــن مـــع قـــرارات 
اللجنة التنســـيقية، فـــي إطار تعزيز 
إجـــراءات الوقاية والمحافظة على 

لألحـــكام  المنفـــذة  األســـر  ســـالمة 
والموظفيـــن  وأبنائهـــم  القضائيـــة 
وحمايتهـــم من اإلصابـــة أو العدوى 
قامـــت  كمـــا  المســـتجد.  بالمـــرض 
الـــوزارة بإعداد اســـتبيان إلكتروني 
تنفيـــذ  برنامـــج  مـــن  للمســـتفيدين 
فـــي  المطلقيـــن  أبنـــاء  زيـــارات 
المراكـــز االجتماعية؛ بهدف دراســـة 
التـــي  والصعوبـــات  المعوقـــات 
تواجههم في تنفيـــذ أحكام زيارات 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  ودًيـــا  األبنـــاء 
االســـتثنائية وذلـــك لوضـــع حلـــول 
عملية مالئمـــة ضمن مبادرة )جمعنا 

بينكم(.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

هدى حمود
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إنهاء تشييد محطة ميناء خليفة بن سلمان لتوزيع المياه
ــتــخــزيــن ال ــة  ــع ــس ب وزيـــــــادة  ديـــنـــار  ــون  ــي ــل م  10.6 ــفــة  بــكــل

والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  قـــام 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المبـــارك  وائـــل 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء الشـــيخ نواف 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة بزيـــارة لمحطة 
مينـــاء خليفة بن ســـلمان لتوزيع المياه 
فـــي منطقـــة الحـــد الصناعيـــة التي تم 
االنتهـــاء مـــن تشـــييدها، والتـــي تأتـــي 
ضمن مشروع تطوير شبكة نقل المياه 

للمرحلة األولى.
زيـــادة  إلـــى  المشـــروع  هـــذا  ويهـــدف 
وتعزيـــز القدرة التخزينية وضخ المياه 
ســـلمان،  بـــن  خليفـــة  مينـــاء  لمحطـــة 
وذلـــك لتلبيـــة احتيـــاج منطقتـــي الحد 
الصناعيـــة ومينـــاء خليفـــة بن ســـلمان 

االستراتيجي.
وطورت هيئـــة الكهرباء والماء محطة 
مينـــاء خليفـــة بن ســـلمان بعـــد االتفاق 
مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
هيئـــة  إلـــى  المحطـــة  هـــذه  لتحويـــل 
الكهربـــاء والمـــاء إلدارتهـــا وتطويرهـــا 
بمـــا يتوافق مع المعاييـــر والمواصفات 
التشـــغيلية والتخزينيـــة لشـــبكات نقل 
ومحطات المياه التابعة لهيئة الكهرباء 
والماء. فقد تم إنشاء خزانين أرضيين 
مـــن الحديـــد المطاوع بســـعة 5 مليون 
جالون لكل منهما، وكذلك إنشاء مبنى 
جديـــد يحـــوي 3 مضخـــات بســـعة 3.8 
مليـــون جالـــون يومًيا لـــكل مضخة مع 
األجهـــزة الكهربائيـــة وأجهـــزة التحكم. 
كمـــا تم إعـــادة تأهيـــل الخـــزان العلوي 

والذي تبلغ سعته مليون جالون.
وأنشـــأت شـــركة بـــان جلـــف بانورامـــا 
المحطـــة  مرافـــق  جميـــع  للمقـــاوالت 
التجهيـــزات  بأحـــدث  وتزويدهـــا 
والتحكـــم  والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة 
العالميـــة  الشـــركات  مـــن  واالتصـــاالت 
الرائـــدة فـــي هـــذا المجال، عـــن طريق 
عقد بلغت قيمته حوالي )10.6( مليون 
دينـــار تم تمويله عـــن طريق الصندوق 
برنامـــج  ضمـــن  للتنميـــة  الســـعودي 
الدعـــم الخليجـــي. وقـــد قامت شـــركة 
 )Mot Macdonald( مـــوت ماكدونالـــد

االستشارية البريطانية باإلشراف على 
المشروع. 

وبهـــذه المناســـبة، قـــدم وزيـــر شـــؤون 
الكهربـــاء والمـــاء الشـــكر الجزيـــل إلـــى 
الصندوق الســـعودي للتنميـــة بالمملكة 
علـــى  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الدعـــم المتواصل لمملكـــة البحرين في 
مشـــاريعها التنموّيـــة خصوصا قطاعي 
هـــذا  يضيـــف  إذ  والمـــاء،  الكهربـــاء 
المشروع لبنة إضافية في دعم وتعزيز 

البنية التحتية في المملكة.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
المائيـــة  االســـتراتيجية  ان  والمـــاء 
للهيئة هي زيادة الســـعة التخزينية من 

خالل تطبيق نظـــام التمديدات المائية 
بحيـــث تقـــوم الهيئـــة بتوفيـــر مخزون 
اســـتراتيجي لــــ 3 أيـــام يزيد عـــن 550 
مليـــون جالـــون يوميا، فـــي حين يقوم 
المشـــتركون بتخزيـــن ذات الكمية في 
منشـــآتهم - كل حسب اســـتهالكه وفقا 
لنظـــام التمديـــدات المائيـــة، األمر الذي 
من شـــأنه مضاعفـــة الســـعة التخزينية 

في المملكة. 
المحطـــة ضمـــن  هـــذه  إنشـــاء  ويأتـــي 
الخطـــة الرئيســـية التـــي وضعتها هيئة 
وتوســـعة  لتطويـــر  والمـــاء  الكهربـــاء 
شبكات نقل المياه في مملكتنا الحبيبة 
على ضـــوء توجيهـــات واهتمامات من 

القيادة الرشـــيدة وعلى رأسها صاحب 
بـــن عيســـى آل  الجاللـــة الملـــك حمـــد 
خليفة، وبدعم ومساندة من ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  األميـــر ســـلمان 
لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية 
الطلـــب المتنامـــي علـــى اســـتخداماتها 
ألغـــراض التنميـــة والتوســـع الصناعي 
والتجـــاري والســـعي المتواصل لتوفير 
خدمـــة أفضـــل للمواطنيـــن والمقيمين 
جـــذب  علـــى  والعمـــل  المملكـــة  فـــي 
االســـتثمارات األجنبيـــة للمملكة والتي 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــع  تتوافـــق 

االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

جهات حكومية تدرس وضع حلول لمشكلة “المياه الطينية”
ــر بـــعـــد حــــــــادث “غــــمــــر الـــحـــصـــان” ــ ــاري ــ ــق ــ ــت ــ ــار ال ــ ــظ ــ ــت ــ ان

دفعـــت حـــادث “الحصان” الـــذي انغمر 
فـــي ميـــاه طينية بســـاحل نورانا أمام 
8 نوفمبـــر  يـــوم األحـــد  قريـــة كرانـــة 
2020، إلـــى تـــدارس جهـــات حكومية 
لمشـــكلة  حلـــول  وضـــع  متخصصـــة 
المياه الطينية التي تشكل خطًرا على 

مرتادي السواحل.
وحسب ممثل الدائرة األولى بمجلس 
بلدي المنطقة الشـــمالية شبر إبراهيم 
يـــوم  تمـــت  زيـــارة  فـــإن  الوداعـــي، 
األربعـــاء 11 نوفمبر بحضـــور ممثلين 
عن وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، وكالـــة الزراعة 
والثـــروة البحريـــة، المجلـــس األعلـــى 
للبيئة، بلدية الشمالية، الدفاع المدني 
والشـــرطة، متوقًعا صـــدور تقارير كل 

جهة وتصوراتها بشأن الحلول.
وقـــال الوداعـــي: إن الحـــادث قرعـــت 
الجولـــة  وفـــي  الخطـــر”،  “ناقـــوس 
الميدانية التي بدأت من مدخل ساحل 
نورانـــا مـــروًرا بجدالحاج وجنوســـان 
حتى باربار، تم اإلطـــالع على امتداد 
مشـــكلة الميـــاه الطينيـــة، وفـــي تلـــك 
الجولة تم اكتشـــاف مشـــكالت أخرى 
من قبيل وجود معبر مائي في حاجة 
إلى تنظيف غرب جدالحاج، وانتشـــار 
روائـــح مزعجـــة فـــي بعـــض المواقـــع 

تتسرب إلى السواحل.
ولفـــت إلى أن ممثلي الجهات، كل في 
مجـــال اختصاصـــه، يدرس المشـــكلة 

ويضـــع اتجاهـــات الحلـــول، فالحلول 
البيئية مســـألة أساســـية وكذلك إزالة 

األضرار التـــي تعرضت لها الســـواحل 
واالهتمـــام بهـــا بدرجة أكبـــر، وواجبنا 

ونضـــع  المشـــكلة  نـــدرس  أن  اليـــوم 
الحلـــول وكيفيـــة القيـــام بإزالة الضرر 
والتحسين والتأهيل وإيجاد متنفس 
طبيعـــي للمجتمـــع، ليـــس فقـــط لقرى 
شـــارع النخيـــل فالســـواحل مفتوحـــة 
للجميع مـــن مختلف مناطق البحرين، 
لمخاطـــر  الســـواحل  تعريـــض  وعـــدم 
فالهـــدف  البـــري،  التدهـــور والحطـــام 
التنميـــة  أهـــداف  مـــن  عشـــر  الرابـــع 
المســـتدامة يختـــص بحمايـــة الحياة 

تحت المياه.
واختتم باإلشـــارة إلى أنه بعد استالم 
كل التقارير، سيقدم مشروًعا لتحسين 
االمتداد الساحل لقرى شارع النخيل.

مشروع القرن
Û  ،منــذ ســنوات وأنــا أفكــر فــي عمــود يعنــى بشــؤون التعليــم والتعلــم

بشجون التعليم العالي والبحث العلمي، شعرت بأن التنوير يستحق، 
وأن األجيال الطالعة أيضا تستحق، وأن مستقبل الوطن قبل هذا أو 

ذاك، بكل تأكيد يستحق.
Û  مــن هــذا المنطلــق وجــدت نفســي وجًهــا لوجــه أمــام التحــدي، إما أن

نمســك بالرمــح والــدرع، وإمــا أن نجلــس علــي مقاعــد المتفرجيــن ال 
نســاهم فــي صناعــة الحضــارة، وال نضــع خيًطا في غــزل ونحن نبحر 
فــي رحلــة صيــد بعيدة إما أن نعود بصيد ثميــن للناس وللوطن، وإما 
أن نذهــب أدراج الريــاح تاركيــن مراكبنــا تواجــه مصيرهــا المحتــوم 

بمفردها.
Û  وعلــى الفــور قــررت أن أدخــل تجربــة الكتابــة المنتظمــة عــن التعليم

الجامعــي لمــرة واحــدة كل أســبوع، وبعــد تفكير عميــق اهتديت إلى 
العنوان شــبه المناســب “كل أســبوع” ربما يفي بما أسعى إلى تحقيقه 
مــن خــالل علــم الكتابــة والتدويــن كونــه مربــط الفــرس الوحيــد أو 
المتــاح للتعبيــر عــن قضية فكرية ســتظل تؤرق العالــم المتحضر إلى 
يوم الدين، حيث قضية التفكير ستظل بمثابة المحور متعدد المآرب 

والمشارب حتى إشعار آخر وربما إلى اجل غير مسمى.
Û  علــى هــذا النحــو مــن التصــور يمكننــي الدخــول فــي قضيــة التعليــم

العالي الخاص من بوابة المشروع اإلصالحي الكبير لحضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حفظــه هللا ورعــاه، الــذي وضــع الحصــان أمــام العربة 
عندمــا تضمــن الفصــل األول مــن ميثاق العمــل الوطني مــادة فتحت 
أفقــًا تنويريًا جديدًا بالســماح بتأســيس الجامعــات األهلية والخاصة 
كونهــا منــارات إشــعاع حضــاري وتنويــري، وهــو مــا أدى إلــى إطــالق 
مشــروع الجامعة األهلية كأول جامعة خاصة في البالد التي شــرفت 
علــى تأسيســها مــع نخبــة مختــارة مــن رجــال األعمــال واألكاديميين 
المؤمنين بالفكرة والمتطلعين إلى وضع التعليم األكاديمي البحريني 
فــي مركــزه الطبيعــي الطليعــي بــل إلــى وضــع مملكــة البحريــن فــي 

المكانة العلمية التي تستحقها وسط شقيقاتها الخليجيات.
Û  ونحمد هللا ونشكر فضله أننا وبعد ما يقرب من 20 عاًما على التجربة

أصبــح لدينــا نحــو 12 جامعــة خاصة نســتطيع بكل فخــر واعتزاز أن 
نقــول إنهــا أصبحــت تشــكل منظومة متوازيــة مع التعليــم الحكومي 
العــام األمــر الــذي بــدأ يحقــق نصيبا البــأس به مــن التحليــق بالتعليم 

الجامعي من خالل جناحين أحدهما عام واآلخر خاص.
Û  وبالفعــل وبعيــدًا عــن الســرد المخــل، واقترابــًا أكثــر فأكثر مــن قضايا

التعليــم الجامعــي فإننــا ارتاينــا أنــه من األهميــة بمــكان أن نعرج إلى 
قضيــة التعليم العالــي كونها مازالت تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصًا 
أن مشــروع إصــالح التعليــم الــذي أطلقة صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد رئيــس الــوزراء حفظه هللا ورعاه قبل أكثر من 15 عامًا، وكنت 
قــد تشــرفت بحضــور االجتماعــات المكثفة التــي كان ســموه يعقدها 
مــع لفيــف مــن النخــب في قصــر الشــيخ حمــد بالقضيبية آنــذاك، هذا 
المشــروع الطليعــي والــذي نتــج عنــه العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة 
علــي مســيرة التعليــم في البحرين أصبح من دون أدنى شــك يحتاج 
للمراجعة، هل حقق المشروع أهدافه؟ هل نحن نقترب في مشروعنا 
تغــرد خــارج  مازالــت  التعليميــة  أن مســيرتنا  أم  2030؟  رؤيــة  مــن 
السرب، وأن العديد من المستجدات، والكثير من التحديات، واألكثر 
مــن المتغيــرات تفــرض علينــا أن نبــدأ من حيــث انتهينــا، وأن نتحرك 
باتجــاه المعطيــات والعوامل الجديدة التي تفــرض علينا تطويًقا من 
نــوع خــاص لقضيــة التعليــم الجامعــي، وفــرزًا دقيقًا ألحوالــه وإذا ما 
كان قــد حقــق اآلمــال فيــه، أم أنــه مــازال “مكانــك راوح” ال يتقدم إال 

بقرار، وال يحقق األهداف إال بعد أن يضيع الطريق؟!!

د. عبداهلل الحواج

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة آمـــر األكاديميـــة 
الملكّيـــة للشـــرطة العميـــد فواز 
مســـابقات  اختتمـــت  الحســـن، 
الخطـــوات  قيـــاس  “عصـــا 
العســـكرية”، إذ قدم فريق عصا 
العســـكرية  الخطـــوات  قيـــاس 
ومهـــارة  كفـــاءة  أكـــد  عرًضـــا 
عصـــا  حـــركات  فـــي  ُمتمّيـــزة 
القيـــاس، عكســـت مـــا يتمتع به 
رجـــال األمن العام من مســـتوى 
متميز في التدريب واالنضباط 

العسكري.
آمـــر  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
األكاديمية الملكّية للشرطة عن 
بالـــغ شـــكره وتقديره إلـــى وزير 
الداخلية للدعم والرعاية اللذين 
قيـــاس  فريـــق عصـــا  يتلقاهمـــا 
األمـــر  العســـكرية،  الخطـــوات 
الذي ســـاهم في تحقيق الفريق 
المراكـــز األولـــى والمتقدمة في 
بطوالت عصا قياس الخطوات 
العســـكرية على مســـتوى الفرق 
بالمتابعـــة  منوًهـــا  العالميـــة، 

الحثيثـــة لرئيـــس األمـــن العـــام 
للفريق.

بالمســـتوى  الحســـن  وأشـــاد 
المتميـــز للفـــرق المشـــاركة فـــي 
الخطـــوات  قيـــاس  مســـابقات 
التنافســـي  واألداء  العســـكرية 
الذي شـــهده الموسم، مؤكًدا أن 
مثـــل هـــذه المســـابقات لهـــا دور 
إيجابـــي فـــي اختيـــار المؤهلين 
وذلـــك ضمـــن  الخبـــرات  وذوي 
خطـــط األكاديمية. وأوضح آمر 
األكاديمية الملكية للشـــرطة أن 
األكاديمية أولت اهتماًما خاًصا 
لتدريبات المشاة، فقد تم تأهيل 
الفريق وتزويده بكل اإلمكانات 
اســـتمرار  مؤكـــًدا  والتدريبـــات، 
األكاديميـــة فـــي المشـــاركة في 
البطـــوالت العالميـــة لرفـــع علـــم 
فـــي  عالًيـــا  البحريـــن  مملكـــة 
العالميـــة،  المحافـــل  مختلـــف 
متمنًيا ألعضاء الفريق التوفيق 
والنجاح في البطوالت العالمية 

القادمة.

اختتام مسابقات “عصا قياس الخطوات العسكرية”

سعيد محمد

لقطات من الجولة الميدانية المتداد السواحل

موقع غمر الحصان في المياه الطينية
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سوسن لـ “^”: إعالنات الشوارع تشتت االنتباه 
بعثت طلب استيضاح لوزير “األشغال” ومدير “العاصمة” لتعديل القانون

وجهت النائب سوسن كمال استيضاًحا 
مكتوًبـــا إلـــى وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلـــف طلبت فيه التوضيحـــات الوافية 
عن المعايير المتبعة واالشتراطات التي 
يتـــم العمـــل بهـــا للترخيـــص لإلعالنـــات 
التجاريـــة بشـــوارع المملكـــة، خصوصـــا 
ما يحتويه اإلعـــالن وما يتعلق بطريقة 
الدراســـة  لهـــا  تتســـنى  كـــي  تصميمـــه، 
الالزمة للمرسوم بقانون رقم )14( لسنة 

1973 بشأن تنظيم اإلعالنات.
واعتبـــرت النائـــب أن بعـــض اإلعالنـــات 
الشـــوارع  علـــى  المعروضـــة  التجاريـــة 
أســـباب  أحـــد  تعـــد  بالمملكـــة  الرئيســـة 

حصول الحوادث المرورية.

وأكـــدت النائب أن حجـــم الخط الصغير 
فـــي اإلعالنـــات التجاريـــة يمثـــل عامل 
مســـاهمًة  الســـائقين،  النتبـــاه  تشـــتيت 
بذلك في التسبب بالحوادث المرورية.

 وقالـــت: إن أرقام التواصـــل الموجودة 
فـــي بعض اإلعالنات صغيرة. وشـــددت 
على ضـــرورة أن يكون محتوى اإلعالن 

واضًحا ومختصًرا، ومن غير حشو.

وضـــع  تجنـــب  بضـــرورة  وطالبـــت 
اإلعالنات التجارية على أعمدة اإلنارة.

وقالـــت: يكفـــي أن بعـــض النخيـــل التي 
توضـــع بينها اإلعالنـــات تحجب رؤيتها 
أصـــاًل، داعيـــًة إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي 

المعايير المتبعة في هذا الشأن.
وكانـــت النائـــب سوســـن قـــد بعثت في 
20 أكتوبـــر الماضي اســـتيضاحا بشـــأن 
اإلعالنـــات التجاريـــة لمديـــر عـــام أمانة 

العاصمة محمد السهلي.
النائـــب  علـــى  يـــوم  بعـــد  الســـهلي  ورد 
سوســـن برســـالة يقتـــرح فيهـــا توجيـــه 
لموافاتهـــا  األشـــغال  لوزيـــر  الطلـــب 

بالبيانات المطلوبة كافة.
وبعثت النائب سوسن طلب االستيضاح 

للوزير في 8 نوفمبر الماضي.

الجودر: موقف البحرين راسخ ورافض للتطرف
ــاب ــ ــى اإلرهـ ــل ــاء ع ــض ــق ــل ــر الــجــهــود الـــدولـــيـــة ل ــاف ــض ــرورة ت ــ ــ ض

أكد ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى جمهورية مصـــر العربية 
والمنـــدوب الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة هشـــام 
الجـــودر، دعـــم مملكـــة البحريـــن التـــام ألهـــداف ومبـــادئ 
منظمة التعاون اإلسالمي الهادفة إلى الحفاظ على السلم 
واألمـــن الدولييـــن، وكذلك جهودها في دعـــم التنمية في 
الدول األعضاء، وهي ذات األهداف والمبادئ التي تتسق 
مع نهج مملكة البحرين في تعزيز ركائز األمن واالستقرار 
فـــي العالـــم، والحفـــاظ على العالقـــات الوديـــة والتعايش 

السلمي بين األمم والشعوب.
جاء ذلك أثناء مشاركة الجودر نيابة عن وزير الخارجية 
الـــدورة الســـابعة واألربعيـــن  عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي 
لمجلـــس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلســـالمي، التي 
عقدت تحت شعار “متحدون ضد اإلرهاب من أجل السلم 

والتنمية”، في مدينة نيامي بجمهورية النيجر.
وأشار الجودر إلى أن مملكة البحرين شاركت في الجهود 
اإلقليميـــة والدولية فـــي مكافحة اإلرهاب بشـــتى صوره 
وأنواعـــه وتجفيـــف منابـــع تمويلـــه، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
الدول الشـــقيقة والصديقة، في ظل األوضاع األمنية غير 
المســـتقرة فـــي العديـــد مـــن دول المنطقة، مؤكـــًدا موقف 
مملكـــة البحريـــن الراســـخ الرافـــض لكافـــة أشـــكال العنف 
والتطرف واإلرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية 
مـــن أجـــل القضـــاء علـــى اإلرهـــاب وتجفيف منابـــع دعمه 

وتمويله.
وأكـــد الجـــودر موقـــف مملكة البحريـــن الثابت والراســـخ 
تجـــاه دعـــم كافـــة الجهـــود الراميـــة إلحـــالل ســـالم عادل 
وشـــامل بما يضمن إقامة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة، 
وفق مبدأ حل الدولتين واســـتنادا لمبادرة السالم العربية 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أمـــا فـــي الشـــأن اليمنـــي، فقد جـــدد الســـفير دعـــم مملكة 
البحرين للحكومة الشـــرعية في اليمن الشقيق، وتأييدها 
لإلجـــراءات التي تتخذهـــا الحكومة الشـــرعية في اليمن 
لبســـط نفوذها على كافة األراضـــي اليمنية لضمان وحدة 
واســـتقالل وســـالمة أراضيهـــا، حتـــى يتـــم التوصل لحل 
سياســـي شامل يشـــارك فيه جميع فئات الشـــعب اليمني، 
يقوم على أســـاس المبادرة الخليجيـــة وآليتها التنفيذية، 
ومخرجـــات الحـــوار الوطني، وقرار مجلـــس األمن 2216 
)2015(، وإنهـــاء التدخـــل الخارجي في شـــؤونه الداخلية 
الـــذي يعـــد المهـــدد الرئيســـي لوحدة واســـتقرار وســـالمة 
أراضيـــه وجواره اإلقليمي، مشـــيًدا باتفـــاق الرياض الذي 

عقـــد برعاية كريمـــة من خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبـــد العزيز آل ســـعود، ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، وتـــم التوقيـــع عليـــه فـــي 5 نوفمبر 
2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي، 
بحضـــور فخامـــة الرئيس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي، 
رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي يستند على عدد 
من المبادئ أبرزها االلتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ 
التمييز المذهبي والمناطقـــي، ووقف الحمالت اإلعالمية 

المسيئة.
وبخصـــوص األزمـــة الســـورية، أكـــد الجـــودر أن مملكـــة 
البحرين تؤّيد كل الجهود الهادفة للتوصل لحل سياســـي 
فـــي الجمهورية العربية الســـورية بما يضمن قـــوة الدولة 
وبســـط ســـيطرتها وســـيادتها على كل أراضيهـــا، وخروج 
كل الجماعات المقاتلة واإلرهابية من األراضي الســـورية، 
ومنـــع التدخل الخارجي في شـــؤونها الداخلية، خصوًصا 
التدخـــالت العســـكرية مـــن الـــدول المجـــاورة والتـــي تعد 
انتهـــاًكا مرفوًضـــا لقواعد القانـــون الدولي واعتـــداًء على 
سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وذلك بما يحقق طموحات 

أبناء الشعب السوري الشقيق في التقدم واالزدهار.
وفـــي الشـــأن الليبـــي، أكـــد ســـفير المملكـــة دعـــم مملكـــة 
البحرين التام لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق 
بيـــن كافة األطـــراف الليبية الوطنيـــة، وترحيبها بالتوقيع 
علـــى اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار الدائم فـــي أرجـــاء ليبيا 
بيـــن حكومـــة الوفاق الوطنـــي والجيش الوطنـــي الليبي، 
في خطوة مهمة تســـهم في اســـتتباب األمن واالســـتقرار 
والقضـــاء علـــى التنظيمـــات اإلرهابية و إنهـــاء التدخالت 

األجنبية في الشأن الداخلي الليبي.

المنامة - وزارة الخارجية

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يلتقـــي مركـــز الشـــيخ إبراهيم 
بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة 
باألكاديميـــة  والبحـــوث، 
سوســـن  اللبنانيـــة  والكاتبـــة 
األبطح في محاضرة عنوانها “ 
الثقافـــة كوطن بديل”، تتحدث 
المؤسســـات  دور  عـــن  فيهـــا 
الثقافية فـــي المجتمع المدني، 
والرهـــان على الحـــراك الثقافي 
فـــي الوطن العربي، وذلك، يوم 
االثنين 30 نوفمبر الحالي عند 
الســـاعة الثامنة مساًء، في مقر 
 30 وســـيتاح حضـــور  المركـــز، 
شخصا من المهتمين، مع األخذ 
لإلجـــراءات  االعتبـــار  بعيـــن 
التباعـــد  وقواعـــد  االحترازيـــة 
الكمامات،  ولبـــس  االجتماعـــي 
كما ســـيتم أيضًا بث المحاضرة 
عبـــر رابط صفحـــة المركز على 

اليوتيوب.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن الكاتبة 
أكاديميـــة  األبطـــح،  سوســـن 
اإلســـالمية  الحضـــارة  فـــي 
وجامعـــة  اللبنانيـــة  بالجامعـــة 

القديـــس يوســـف فـــي بيروت، 
محـــررة ثقافيـــة فـــي “الشـــرق 
األوســـط” )مكتب بيـــروت( منذ 
العـــام 1995، وحائـــزة دكتوراه 
اإلســـالمية”  “الحضـــارة  فـــي 
مـــن جامعـــة الســـوربون، كانت 
“مركـــز  فـــي  عضـــوًا  األبطـــح 
الســـماوية”  األديـــان  دراســـات 
الوطنـــي  “المركـــز  لــــ  التابـــع 
لألبحـــاث والعلوم” في باريس، 
كما زاولـــت الكتابة الصحافية، 
الســـيما فـــي المجـــال الثقافي، 
منذ العام 1989 في العديد من 

الصحف والمجالت العربية.

اللبنانية األبطح تتحدث عن 
“الثقافة كوطن بديل” هال بنت محمد: “الفن اإلسالمي” يروي حكاية حضارة

ــة ــاديـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــه غـ ــ ــب ــ ــوان ــ ــى ج ــلـ ــوء عـ ــ ــضـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــب إلـ ــجـ يـ

للفـــن  العالمـــي  باليـــوم  احتفائهـــا  ضمـــن 
اإلســـالمي، نظمت هيئـــة البحرين للثقافة 
واآلثار عبر تقنية االتصال المرئي جلســـة 
نقاشية بعنوان “آراء حول الفن اإلسالمي” 
اســـتضافت كاًل مـــن رئيس شـــؤون قســـم 
التقييـــم الفنـــي بمتحـــف الفـــن اإلســـالمي 
فـــي ماليزيـــا هبـــة نايـــل بـــركات، والقائمة 
بأعمـــال مديـــر عـــام متحـــف األغـــا خـــان 
من كنـــدا آلريـــكا الخميس، والمديـــر العام 
لمؤسســـة “بركات” مـــن المملكـــة المتحدة 
ســـيف الرشـــيدي. وناقشت الجلســـة الفن 
اإلســـالمي كونه أســـلوًبا ذا وجوه متعددة 
وكونـــه عبارة عـــن تراكم يمتـــد على مدار 
1400 عـــام مضـــت مـــن التاريـــخ والتنوع 
الجغرافي المبهر. وفي بداية الندوة قالت 
مديـــر عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل 
خليفة: “الفن اإلسالمي الذي يروي حكاية 
حضـــارة امتـــدت لمختلـــف بقـــاع األرض، 
نحتفـــي بـــه فـــي هـــذا اليـــوم الـــذي أقرته 
بمقترحـــه  وبـــادرت  اليونيســـكو  منظمـــة 

المحـــّرق  كانـــت  حيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2018م”.

 وأضافـــت: “هـــذا اليـــوم كان حلًمـــا راود 
رئيســـة الهيئـــة الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
آل خليفـــة، وتحـــّول إلى واقع مـــع إقراره 
ليكون منبًرا ينقل رســـالة الفن اإلســـالمي 
ونســـتعيد بـــه أجمل مـــا تمتلكـــه الحضارة 
اإلسالمية من فنون متنوعة وحية ما زال 

تأثيرها قائًما حتى اليوم”.
وأشـــارت إلـــى أن غنـــى الفـــن اإلســـالمي 
مـــا زال يلهـــم شـــباب اليـــوم والصناعـــات 
هـــذه  أن  مؤكـــدة  والتقليديـــة،  الحرفيـــة 
النـــدوة التي تقـــام عن بعد رغـــم الظروف 

تأتـــي من أجـــل إثـــراء الحـــوار والتواصل 
اإلســـالمي  العالـــم  وجمـــال  غنـــى  حـــول 

وفنونه وحضاراته.
بدورهـــا، قالـــت آلريـــكا الخميـــس إن الفن 
اإلســـالمي يتـــم تعريفـــه حالًيـــا بمنهجيـــة 
أكاديميـــة تركـــز بشـــكل أكبـــر علـــى جانبه 
المـــادي، مضيفـــة أن إنتاجـــات هـــذا الفـــن 
المتنـــوع لهـــا جوانـــب غيـــر ماديـــة يجـــب 
إلقـــاء الضوء عليها.  وأوضحت أن الكثير 
مـــن القطـــع الفنية اإلســـالمية لهـــا امتداد 
تاريخـــي حيـــث كانـــت تعتبـــر حرًفـــا فـــي 
زمانها ومستمرة حتى اآلن، وأن اعتبارها 
القـــدر  يعطيهـــا  ال  مجـــردة  فنيـــة  قطًعـــا 

المناسب من االهتمام. 
وأشـــارت إلـــى أن تعريف الفن اإلســـالمي 
لـــدى المجتمعـــات المســـلمة يختلـــف عـــن 
الطريقة التي يراها فيها غيرهم من حول 
العالـــم، فهـــي تـــراه بكافة جوانبـــه المادية 

والروحية والمعنوية.
وحـــول عمل متحـــف األغا خـــان في كندا 
قالـــت الخميـــس إن المتحـــف يســـعى إلى 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والتبـــادل الثقافـــي 
غيـــر عروضـــه الدائمة ومعارضـــه المؤقتة 

وتفاعله مع تيارات الفنون الحديثة. 
وقالـــت إن المتحـــف يضـــم 1200 قطعـــة 
متنوعـــة يعـــود بعضها إلـــى القرن الســـابع 
الميـــالدي وقطًعـــا فنية مميزة مـــن زجاج 

وسيراميك ومعدن وغيرها من المواد.
مـــن جانبهـــا، أشـــارت هبـــة بـــركات إلى أن 
فهمنـــا للفـــن اإلســـالمي يجـــب أن يشـــمل 
جوانبـــه الماديـــة وغيـــر الماديـــة، قائلة إن 
هـــذا الفـــن يمكـــن النظـــر إليـــه مـــن زوايـــا 

مختلفة بحسب مكان وتاريخ إنشائه. 

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

محرر الشؤون المحلية

وزير األشغال مستقبال مدير عام أمانة العاصمة بصورة ارشيفيةسوسن كمال

جمعية المحرق الخيرية

اســـتمراًرا وتفعيـــال لدورها في 
مجـــال العمل الخيري، اســـتقبل 
مجلـــس إدارة جمعيـــة المحرق 
الخيرية رئيس اللجنة الشرعية 
بجمعيـــة عراد الخيرية الشـــيخ 
محمد البنجاسم، إذ تم التشاور 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول 
المشـــترك  التعـــاون  ســـبل دفـــع 
آلفـــاق أوســـع بمـــا يصـــب فـــي 
فـــي  صالـــح المجتمـــع ويســـهم 
الخيريـــة  بالمشـــاريع  االرتقـــاء 

واالجتماعية.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  وقـــام 
بإطـــالع  الخيريـــة  المحـــرق 
األنشـــطة  علـــى  البنجاســـم 
والبرامـــج التي تقـــوم الجمعية 
بتنفيذها فـــي مختلف مجاالت 
تحققـــه  ومـــا  الخيـــري،  العمـــل 
المنطقـــة  ألهالـــي  منافـــع  مـــن 
وخطـــط  منهـــا،  والمســـتفيدين 
هـــذه  توســـيع  فـــي  الجمعيـــة 

البرامج واألنشطة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس 

إدارة جمعيـــة المحرق الخيرية 
صـــالح بوحســـن عـــن اعتـــزازه 
بزيارة الشيخ محمد البنجاسم، 
مؤكدا أنها تأتي ضمن سياســـة 
الجمعيـــة باالنفتـــاح والتواصل 
مـــع الجمعيـــات الخيريـــة ودعم 
والتعـــاون  التنســـيق  آليـــات 
المشترك مع مؤسسات المجتمع 
المدنـــي عموًمـــا وحرصهـــا على 
تبادل الخبرات مع جمعية عراد 
الخيريـــة على وجـــه الخصوص 
لما تتميـــز به الجمعيـــة من دور 
فعـــال ونشـــط ومـــا تقدمـــه من 

برامج متميزة.
وأشـــار بوحســـن إلى أن جمعية 
كل  تعمـــل  الخيريـــة  المحـــرق 
ومراجعـــة  تقييـــم  علـــى  فتـــرة 
األنشطة والبرامج التي تقدمها 
للمجتمـــع، بحيـــث يتســـنى لهـــا 
يحتاجهـــا  برامـــج  أي  إدخـــال 
المجتمـــع، وتنفيذ المشـــروعات 
منهـــا  تســـتفيد  التـــي  النافعـــة 

شرائح وقطاعات أوسع.

دفع التعاون بين “المحرق والحد 
الخيريتين” آلفاق أوسع

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

اختتـــم معهد البحريـــن للتنمية 
السياســـية الخميـــس الماضـــي، 
إلكترونيـــة  الورشـــة  فعاليـــات 
)مهارات إداريـــة(، والتي قدمها 
مستشـــار وزير العدل والشؤون 
ســـابقا  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
أحمـــد درويـــش، ضمـــن برنامج 
“مهارات بلدية”، الذي يستهدف 
البلديـــة  المجالـــس  أعضـــاء 
وأعضـــاء أمانة العاصمة، بهدف 
تمكيـــن أعضـــاء البلديـــات مـــن 
االجتماعـــي  دورهـــم  ممارســـة 
والخدمي بالشكل الذي يساهم 
في االرتقاء باألوضاع الخدمية 

واالجتماعية في المملكة.
وشـــملت الورشـــة مجموعة من 
المحاور، وهي تعريف القرارات 
أنواعهـــا  واســـتظهار  اإلداريـــة 
وأركانها، التمييـــز بين القرارات 
اإلداريـــة وغيرهـــا مـــن األدوات 
ضوابـــط  المشـــابهة،  اإلداريـــة 
صياغـــة القـــرارات اإلداريـــة مع 

منهـــا  النمـــاذج  بعـــض  تحليـــل 
وقـــرار  إداري  لقـــرار  نمـــاذج 
تنظيمـــي، ونمـــوذج ألمـــر ملكي 
لالئحـــة  ونمـــوذج  ومرســـوم، 
تنفيذيـــة، ونموذج الئحة ضبط 
)أمن عـــام(، إضافة إلـــى نموذج 
عامـــة(  )صحـــة  لالئحـــة ضبـــط 
ونمـــوذج  عامـــة(،  و)ســـكينة 

لالئحة مستقلة.
خـــالل  المحاضـــر  واســـتعرض 
الورشـــة أهميـــة القـــرار اإلدارية 
في تسيير عجلة العمل اإلداري، 
اإلدارة  وســـيلة  ُيعـــد  الـــذي 
بوظائفهـــا  للقيـــام  المفضلـــة 
المتعددة، لما يحققه من سرعة 
اإلداري،  العمـــل  فـــي  وفاعليـــة 
والنظام القانوني للقرار اإلداري 
مـــا يجعــــل منه ســـلطة فـــي يد 
األهـــداف  لتحقيــــق  اإلدارة 
المنـــوط بها تحقيقها، في ضوء 
القـــوة التـــي يتمتـــع بهـــا القـــرار 

اإلداري.

ختام ورشة “مهارات إدارية” لـ“البلديين”

سوسن األبطح



“الصحة” فصلت موظًفا قبل 7 سنوات وترفض شطبه من “التأمينات”
شــكا مواطــن )ح . م( رفــض وزارة الصحة شــطبه من التأمينــات االجتماعية 

رغم مرور نحو 7 سنوات على تسليمه إشعار إنهاء خدمته بالوزارة.

وأشـــار المواطن إلى أنه وبناء على 
حكـــم قضائـــي تـــم إنهـــاء خدمتـــه 
العـــام  فـــي  الصحـــة  وزارة  فـــي 
2013، إال أن الوزارة اســـتمرت في 
ســـداد مســـتحقاته فـــي التأمينات 
االجتماعية واعتباره أحد موظفيها 
حتى اآلن، وهـــو ما أدى إلى رفض 
مؤسسات القطاع الخاص توظيفه 
لكونه مســـجالً في نظام التأمينات 

االجتماعية كموظف بالوزارة.
 وقـــال إنـــه فـــي مـــارس الماضـــي 
المـــوارد  إدارة  مـــن  تســـّلم خطاًبـــا 
بوجـــود  يفيـــد  بالـــوزارة  البشـــرية 
مبالـــغ مســـتحقة عليه وهـــي عبارة 
عـــن رواتـــب صرفـــت لـــه مـــن دون 
وجه حق منـــذ يوليو 2011 وحتى 
أغســـطس 2012، وهو ما يتســـّبب 
فـــي امتناع الوزارة عن شـــطبه من 

سجالتها رغم إنهاء خدمته.
“البـــالد”  عبـــر  المواطـــن  وناشـــد   
المسؤولين في وزارة الصحة النظر 
فـــي قضيتـــه، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
التي تسمح له بمزاولة عمله بشكل 

طبيعـــي، إمـــا عبـــر إعادتـــه لعملـــه 
الســـابق، أو شـــطبه مـــن ســـجالت 
الوزارة لدى التأمينات االجتماعية، 
لتمكينـــه مـــن العمـــل فـــي القطـــاع 

الخاص.
ولفـــت إلـــى أنه ليس مـــن اإلنصاف 
يكـــن  لـــم  بمســـتحقات  مطالبتـــه 
الســـيما  صرفهـــا،  عـــن  مســـؤوالً 
ســـنوات   8 مـــن  أكثـــر  مـــرور  بعـــد 
علـــى القضيـــة، وتســـبب ذلـــك فـــي 
إعاقتـــه عن العمـــل وأداء التزاماته 

المعيشية كأي مواطن.

زينب الموسوي: للعطاء لذة روحانية ال توصف

العالج الطبيعي واألشعة فوق البنفجسية قبل التدخل الجراحي

المحتاجة ــعــائــلــة  ال مـــن  ــرًدا  ــ فـ ــمــتــطــوع  ال ــون  ــك ي أن  ــع  ــ رائ

ــاك ــ ــ رج ــم  ــ ــأل ــ ــت ــ ت ــد  ــ ــ ق يـــــؤلـــــمـــــك..  ــك”  ــ ــص ــ ــع ــ ــص ــ “ع كـــــــان  إذا  الـــــــشـــــــرف: 

التطوعـــي  “بونـــم”  فريـــق  رئيســـة  قالـــت 
زينب الموســـوي لـ”البالد”: “من الرائع رسم 
االبتســـامة وأن يكون المتطوع بمبادراته 

فردا من العائلة المحتاجة”.
وأضافـــت الموســـوي التي تقـــوم بحمالت 
تطوعيـــة فـــي إفريقيـــا: “نجحنا فـــي بناء 
فصول دراســـية عديدة، وسنســـتمر بعمل 

الخير في الخارج والداخل البحريني”.
كيف كانت بدايات دخولك للعمل  «

التطوعي؟

بدأت الفكرة أثناء زيارتي لعدد من الدول 
األفريقية قبل أعوام عدة كتنزانيا وكينيا، 

بهـــدف مســـاعدتها فـــي الحقـــل التعليمي، 
منهـــا بنـــاء صفـــوف جديـــدة بالمـــدارس، 
يشـــاركني بذلك مجموعة من الزمالء في 

إحدى الجمعيات الخيرية الُعمانية.
وفي آخـــر رحلة لي معهم في العام 2019 
وكانت الى كينيا، بقيت هناك لشهر كامل، 
التقيـــت فيه العشـــرات من ممثلـــي الدول 
العربية والخليجية واألجنبية لمســـاعدتنا 
في بنـــاء الصفوف الدراســـية، ولقد وفقنا 
ببنـــاء صفيـــن كاملين مـــع الصباغة، في 3 

أسابيع فقط.
 ما الذي حفزك على دخول ساحات  «

العمل التطوعي؟

بـــدأت فـــي العمـــل التطوعـــي بعـــد وفـــاة 

والـــدي )رحمـــه هللا(، وتعلمـــت مـــن الحياه 
أنك ستأخذ منها بقدر ما ستعطي، وكانت 
الصداقـــات  بتقديـــم  بداياتـــي محصـــورة 
والتبرعات، لكني ذلك لم يكِفني، فشعرت 
بـــأن مـــن واجبـــي الوصـــول الـــى الميادين 
نفســـها، ولقاء ذوي الحاجة ومســـاعدتهم 

بقدر المساعدة، وكان ذلك.
ما المستجدات مع تفشي الجائحة  «

عالميَا؟

توقـــف الســـفر كمـــا تعلـــم، ولكـــن ذلـــك لم 
يمنعني من العمـــل داخل البحرين، وعليه 
ُقمـــت بالعديـــد مـــن الزيـــارات للجمعيـــات 
الخيريـــة، وأخذت منهم عناوين مجموعة 
بزيارتهـــم  المتعففـــة، وقمـــت  مـــن األســـر 

ومساعدتهم بقدر اإلمكان.
ما أول المشاريع الخيرية التطوعية التي  «

قمت بها بالبحرين؟

“االنســـتغرام”  بتطبيـــق  حســـابا  فتحـــت 
أســـميته “بونـــم” ويعنـــي “الخيـــر” باللغـــة 
الالتينيـــة، فتحـــت فيـــه قنـــوات التواصل 
مع الجمعيـــات الخيرية واألســـر المتعففة 

والفقيرة، وذلك بهدف مساعدتهم.
هل لِك أن تذكري لنا نموذًجا لهذه  «

اأُلسر؟

بالتأكيـــد، فهناك أســـرة كانت تريـــد إعادة 
مطبـــخ المنـــزل، الـــذي انهـــار تمامًا بســـبب 
وســـوء  بـــه،  المرافـــق  وعتـــق  القـــوارض، 
الوضـــع المـــادي للعائلـــة الذي يحـــول دون 

إصالحه.
قمت بتنزيل “بوست” في حساب “بونوم” 
عـــن حاجـــة هـــذه العائلـــة، دون أخـــذ أي 
تبرعـــات ألنه مناقض للقانـــون كما تعرف، 
لكننـــي -وفـــي المقابـــل- كنـــت أقـــوم مـــع 
األســـرة  هـــذه  مســـاعدة  فـــي  صديقاتـــي 

وغيرها على حسابنا الخاص.
والالفـــت هنـــا، وبخصـــوص هـــذه األســـرة 

تحديدًا، أن إحدى شـــركات بناء المطابخ، 
تواصلت معي وبَنت هذا المطبخ كامالً.

لماذا يبدأ البعض أعمالهم التطوعية  «
في الخارج وليس الداخل؟

األســـر البحرينية لها عـــزة نفس، وتتعفف، 
فبالرغم من أخذي لعناوين اسر عن طريق 
الجمعيـــات الخيرية نفســـها، اال أنها كانت 

-بالغالب- متحفظة عن أخذ المساعدات.
هل تعملين لوحدك أم أن هنالك من  «

يساعدك؟

صديقتـــان  ومعـــي  لوحـــدي،  أعمـــل 
الحســـاب  إدارة  فـــي  تســـاعدانني 

بالزيـــارات  القيـــام  وفـــي  باالنســـتغرام 
الميدانية الالزمة، ولي العديد من الشباب 
البحريني والذين يســـاعدونني في أعمال 

توصيل األثاث والنجارة وغيرها.
ما آخر مشاريعكم الخيرية؟ «

مســـاعدة فتـــاة بحرينيـــة تقـــوم بصناعـــة 
وهنـــاك  ببيعهـــا،  المنـــزل  فـــي  الحلويـــات 
مشـــروع مع عائلـــة أيتـــام بعنـــوان “وجد” 
ويهـــدف لتغييـــر غرفـــة نومهـــم والصالـــة 

بالكامل.
وأضافت “من الرائع رســـم االبتسامة وأن 
تكون فردا مـــن العائلة المحتاجة، فللعمل 

التطوعي لذة روحانية ال توصف”.

مـــن  تســـمع  حينمـــا  تفاجـــأ  ال  قـــد 
البحرينييـــن فـــي مكان عملـــك أو في 
المدرســـة  فـــي  حتـــى  أو  “فريقكـــم” 
والجامعـــة “عصعصـــي يعورني”، فهذا 
العصعـــص المؤلـــم يرهـــق الكثيـــر من 

الناس.
يقـــول استشـــاري أمـــراض وجراحـــة 
ألـــم  إن  الشـــرف  يوســـف  العظـــام 
العصعـــص حالـــة غيـــر شـــائعة وهـــي 
عبـــارة عن ألـــم في عظمـــة العجز في 
آخـــر العمـــود الفقـــري، إال أن الكدمات 
والســـقوط هي أكثر األســـباب شيوًعا 
لهـــذه الحالـــة، وفـــي الغالبيـــة العظمى 
مـــن الحـــاالت، يســـتخدم العـــالج غير 
والعـــالج  األدويـــة  مثـــل  الجراحـــي، 
الـــذي يعمـــل بشـــكل جيـــد  الطبيعـــي 

لتخفيف األعراض.

جراحة اإلقامة القصيرة

ويشـــير إلى أنه إذا كان ألم العصعص 
قديًمـــا أو حـــاًدا، فقـــد يصـــف الطبيب 
ويتـــم  لأللـــم،  مســـكنات  المعالـــج 
اســـتخدام حقـــن مضـــادات االلتهـــاب 
الموضعيـــة بالقـــرب من مصـــدر األلم، 
وبعد اســـتخدام اإلبر المســـكنة لأللم، 
قـــد يقـــوم الطبيـــب بعـــالج العصعص 
عـــن طريق التحريـــك، كذلك يمكن أن 
ينصحـــك الطبيـــب بجلســـات العـــالج 
الطبيعي التي تشمل تمارين استطالة 
وعالج باألشـــعة فوق الصوتية، وفي 
حال عـــدم نجـــاح العالجات الســـابقة 
فـــإن  العصعـــص،  ألـــم  تخفيـــف  فـــي 
الحالـــة تســـتدعي التدخـــل الجراحي 
بإزالة جـــزء من العصعص، في معظم 
الحاالت فإن جراحة اإلقامة القصيرة 
مـــن الجراحات الناجحـــة في تخفيف 

ألم العصعص ولكن التدخل الجراحي 
نادرًا ما ُيستخدم.

تحمل الوزن أثناء الجلوس

ويشـــرح تركيب العمـــود الفقري الذي 
يتكون من سلســـلة من العظام تسمى 
الفقـــرات  بيـــن  فالمفاصـــل  الفقـــرات، 
تسمح بالحركة في الوقت الذي توفر 
فيه الثبات للعمـــود الفقري، في نهاية 
العمـــود الفقري توجد العظام العجزية 
وهي عبارة عن 3 إلى5 عظام صغيرة، 
أمـــا العظـــام العجزيـــة فهـــي تترتـــب 
لتشـــكل انحنـــاء يشـــبه الذنـــب، بعض 
العظـــام العجزيـــة قد تلتحـــم ببعضها 
البعـــض، ومـــع ذلـــك، فإن أقـــل من 10 
% من الناس لديهم العصعص ملتحم 
تماًمـــا، وتوجد كذلك عضالت وأربطة 
بالعصعـــص  ترتبـــط  وأوتـــار جميعهـــا 

وتلعـــب دور مهـــم فـــي تحمـــل الـــوزن 
أثناء الجلوس.

ويحدث األلم بسبب كدمة في منطقة 
العصعـــص، مثل الســـقوط أو اإلصابة 
أثنـــاء الـــوالدة، أو الجلـــوس لفتـــرات 
طويلة، وهذه الكدمة يمكن أن تسبب 
التهـــاب األربطـــة أو جـــرح العصعص، 

أمـــا في بعض الحاالت فإن ســـبب ألم 
العصعص غير معروف.

يشـــرح  األوليـــة،  األعـــراض  وبشـــأن 
هـــي  األوليـــة  “األعـــراض  الشـــرف: 
األلـــم، ومن الممكـــن أن تصبح منطقة 
بزيـــادة  تحسًســـا  أكثـــر  العصعـــص 
الجلـــوس  أثنـــاء  خصوصـــًا  الضغـــط 
والميل للـــوراء، أما المنطقة المحيطة 
بالعصعـــص فيمكـــن أن تكـــون مؤلمـــة 
أيضًا، وفي بعض األحيان من الممكن 
أن ينتقـــل ألـــم العصـــص للرجلين، كما 
يمكـــن أن تســـبب إصابـــة العصعـــص 
ألًمـــا أثنـــاء العملية الجنســـية أو أثناء 

التغوط.

مضادات غير ستيرويدية

العصعـــص  ألـــم  األطبـــاء  ويشـــخص 
الخـــاص  الطبـــي  التاريـــخ  بمراجعـــة 

بالمريـــض، لكن يتوجب على المريض 
أن يخبر الطبيب إذا تعرض للســـقوط 
إخبـــار  عليهـــا  والمريضـــة  مؤخـــًرا، 
الطبيـــب إذا كانـــت قـــد أنجبـــت فـــي 
الفترة األخيرة، وتســـتخدم اختبارات 
الســـينية  األشـــعة  مثـــل  التصويـــر، 
المغناطيســـي  بالرنيـــن  التصويـــر  أو 
الســـتبعاد مصادر أخرى لأللم، وعادة، 
فـــإن أول عالج أللـــم العصعص يكون 
غيـــر  االلتهـــاب  مضـــادات  بوصـــف 
الســـتيرويدية، وقـــد يوصـــي الطبيب 
بالجلـــوس على وســـادة طبية خاصة 
للمســـاعدة في تخفيـــف الضغط على 
العصعص فآالمه قد تســـتغرق أسابيع 

أو أشهر.

local@albiladpress.com

األحد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - العدد 4429
06

أطباء عاطلون: نواجه معضلة لـ “انعدام فرص التدريب العملي”
يواجه عدد من األطباء البحرينيين حديثي التخرج من الجنسين “معضلة 
متعبــة” تتمثــل فــي عــدم توافــر فــرص التدريب العملــي في المستشــفيات، 
فبعد التخرج، يلزم أن يقضون فترة من التدريب إال أن هذه الفرص تضيق 
عليهم ال سيما في ظل قرابة 200 منهم تخرجوا سابًقا في فترات متفاوتة، 

لكنهم إلى اآلن يحملون تعريف: “طبيب  طبيبة.. عاطل عن العمل”.

وتحـــدث عـــدد مـــن األطبـــاء ناقلين 
أن  بالقـــول  “البـــالد”  عبـــر  شـــكواهم 
مجمـــع الســـلمانية الطبي هـــو الجهة 
الرئيســـة التـــي تـــدرب األطبـــاء بعد 
ال  المستشـــفى  أن  إال  تخرجهـــم، 

يمكنـــه اســـتيعاب ســـوى 80 متدرًبـــا 
ومتدربـــة، ويأملون في اســـتيعابهم 

بمستشفيات أخرى.
 ويوّضـــح األطبـــاء أن بعضهم قضى 
ما بين 5 إلى 7 ســـنوات في الدراسة 

بالخارج، وليس بإمكانهم أن يقضوا 
فتـــرات تمتـــد لســـنين فـــي التدريب 
بعضهـــم  أن  حتـــى  بالدهـــم،  خـــارج 
واصـــل للحصـــول علـــى دبلـــوم عال 

بعد التخرج وتدرب في مستشفيات 
انعـــدام  مشـــكلة  وتعتبـــر  عالميـــة، 
“مؤرقـــة  العملـــي  التدريـــب  فـــرص 
بالنســـبة لهم”، وينظـــرون إلى إيجاد 
حلـــول ومنهـــا اســـتيعاب عـــدد منهم 
فـــي المستشـــفيات الحكومية حتى 
يتهيـــأون للتحول مـــن أطباء عامين 
إلـــى اختصاصييـــن أو استشـــاريين 
في الباطنية أو الجراحة أو األطفال 
مـــن  وغيرهـــا  والـــوالدة  النســـاء  أو 

التخصصات.

 ويقـــول عـــدد مـــن األطبـــاء أن كلفة 
الدراســـة محلًيـــا قـــد تصـــل إلـــى 90 
ألـــف دينـــار وحوالـــي 40 ألـــف دينار 
قضوهـــا طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، 
ومـــن الصعـــب أن يبقـــوا بـــال فـــرص 
عمل أو تدريـــب، فيما بعضهم يعمل 
في مستشـــفيات أو عيـــادات خاصة 
أو شـــركات برواتـــب متدنيـــة، فيمـــا 
اآلخر ال يزال عاطاًل عن العمل، وقد 
تـــم التواصـــل مـــع عـــدد مـــن النواب 
بغرض إيجاد وســـيلة تمكن من فتح 

بـــاب التدريـــب لهم في المستشـــفى 
العسكري ومستشفى الملك حمد.

يتـــم  أن  األطبـــاء  أحـــد  واقتـــرح   
تدريـــب زيـــادة مقاعـــد األطبـــاء في 
“حتـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
بـــدون مقابـــل”، ففـــي بعـــض الدول، 
مستشـــفيات  فـــي  األطبـــاء  يعمـــل 
خاصة لكنهم يقضون فترة التدريب 
في المستشـــفيات الحكومية، وبهذا 
تتســـهل خطوات انتقالهم إلى درجة 

اختصاصيين أو استشاريين.

يأملون في 
استيعابهم في 
مستشفيات أخرى

محرر الشؤون المحلية

المواطن لـ”البالد”: 
أصبحت بال وظيفة 
دائمة وااللتزامات 

أثقلت كاهلي

سعيد محمد سعيد

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

يوسف الشرف
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البحرين عضًوا مؤسًسا لمنظمة التعاون الرقمي
ــا ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــات إطـ ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ وزيــــــــــــــر “الــــــــــمــــــــــواصــــــــــات” يــــــــشــــــــارك فــــــــي ف

شـــارك وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت، 
كمـــال أحمـــد محمـــد، مـــع مجموعـــة من 
مـــن  المســـتوى  رفيعـــي  المســـؤولين 
دوٍل عـــدة يـــوم الخميـــس فـــي فعاليات 
الدائـــرة المســـتديرة لاقتصـــاد الرقمـــي 
 )Digital Economy Roundtable(
واالجتمـــاع الـــوزاري المغلـــق المصاحب 
لهذه الفعاليـــة، إذ تم اإلعان عن إطاق 
منظمـــة التعـــاون الرقمي بحضـــور أمين 
عام اتحاد االتصاالت الدولي هولين زاو 
ورئيس منتدى االقتصاد العالمي بورغه 

برنده. 
وتهـــدف منظمة التعـــاون الرقمي والتي 
تـــم إطاقها مـــن قبل البحريـــن واألردن 
والكويـــت وباكســـتان والمملكـــة العربية 
الســـعودية إلـــى تحقيق مســـتقبل رقمي 
للجميع من خال تمكين المرأة والشباب 
ورواد األعمال وتنمية االقتصاد الرقمي 
مـــن خـــال قفـــزات تنمويـــة قائمـــة على 

االبتـــكار. كمـــا أنه مـــن المتوقـــع انضمام 
عـــدد مـــن الـــدول للمنظمـــة فـــي القريب 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  فـــور  العاجـــل 

المطلوبة لذلك. 
وبهذه المناسبة، صرح وزير المواصات 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد محمـــد “نعتز 
فـــي البحرين بـــأن نكون جـــزًءا من هذه 
المنظومة الديناميكية، وعضًوا مؤسًسا 
لمنظمة التعاون الرقمي، ونود أن نشـــكر 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى هذه 
المبادرة المهمـــة، وكلنا ثقة بأن المنظمة 
الجديدة ســـتعمل علـــى تمكين األعضاء 
مـــن االســـتجابة والتكيـــف مـــع المشـــهد 
الرقمي الراهن اآلخذ في التغير بالمرونة 
والســـرعة المطلوبتين”. وأضـــاف “لدينا 
تجربـــة مميـــزة علـــى المســـتوى الوطني 
فيمـــا يتعلـــق باالســـتفادة مـــن تقنيـــات 
واالتصـــاالت؛  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
العمـــل  وآليـــات  كفـــاءة  تعزيـــز  بهـــدف 

الحكوميـــة. إال أننا في مملكـــة البحرين 
نؤمـــن أيًضا بأهميـــة التكامـــل والتعاون 
اإلقليمـــي والدولـــي الـــذي يعـــد امتـــداًدا 

لجهودنا المحلية”. 

وفـــي تعليـــٍق لـــه بهـــذه المناســـبة، قـــال 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر 
في المملكة العربية الســـعودية، عبدهللا 
الســـواحه “نلتـــف اليـــوم حـــول إجمـــاع 

بضرورة التعـــاون الرقمي النتهاز فرصة 
لشـــبابنا والمرأة ورواد األعمال وبطموح 
لتنميـــة اقتصادنا الرقمي المشـــترك إلى 
تريليـــون دوالر في غضـــون الثاث إلى 
خمس سنوات المقبلة. ازدهار مستقبلنا 
لـــن  مرتبـــط باالقتصـــاد الرقمـــي. لكننـــا 
نتمكن من االستفادة من كافة اإلمكانات 
التـــي يوفرهـــا االقتصاد الرقمـــي، إال إذا 
وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل 
ورواد  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  تشـــاركي 
األعمال بحيث ندعمهم في هذه مرحلة 

الحساســـة ونســـاهم فـــي ازدهارهم من 
خـــال توســـعة نفاذهـــم فـــي األســـواق 
الحالية ومســـاعدتهم علـــى الدخول إلى 
أسواق جديدة”.  وتأتي انطاقة منظمة 
التعاون الرقمي كامتداد لجهود المملكة 
خال رئاســـتها لمجموعة العشـــرين في 
تســـريع نمو االقتصـــاد الرقمي والتحول 
الرقمـــي حـــول العالـــم، إذ تقـــوم الـــدول 
بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد 
والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد 
منصـــات التجـــارة اإللكترونيـــة للصمود 
أمام آثـــار جائحة كوفيد - 19 والنهوض 

للتعافي من هذه اآلثار. 
وطبًقا لميثاق تأســـيس المنظمة المرتكز 
علـــى أجنـــدة رقميـــة، ترحـــب المنظمـــة 
القطـــاع  مـــع  والتعـــاون  بالمشـــاركات 
الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 

األكاديمية.

وزير “المواصالت” مشاركا في الفعالية

المنامة - المواصالت واالتصاالت

ــاد تــقــنــيــات مــتــطــورة ــ ــم ــ ــت ــ ــنـــيـــة واع ــروع يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــــكـــــوادر الـــوطـ ــ ــش ــ ــم ــ ال

األنصاري: النفط الصخري قصة نجاح للشباب البحريني

أشاد مدير عام االستكشاف والتطوير بشركة تطوير للبترول يحيى األنصاري، 
بما يلقاه القطاع النفطي من دعم واهتمام كبيرين من لدن عاهل البالد حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مســتذكًرا مضاميــن كلمة 
جاللتــه الســامية بعــد اإلعالن عن االكتشــاف النفطي التاريخــي الكبير، والتي 
عكســت عظيم تقدير وإيمان جاللته الكبير بالعنصر البشــري الوطني وتشجيع 
الشــباب البحريني على بذل المزيد من الجهود لتغيير مالمح المســتقبل ليكون 
أكبر إنجاز تاريخي وأكثر مردودا اقتصاديا، إضافة إلى ما اشــتملت عليه من 
توجيهــات قيمــة لتعزيــز الحركــة التنموية فــي المملكة، كما ثمن دعــم ومتابعة 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 

خليفة، لهذا القطاع الحيوي. 

 وأكـــد األنصـــاري فـــي حـــوار مـــع وكالـــة 
أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( علـــى دعـــم وزيـــر 
آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  النفط،الشـــيخ 
خليفة، الذي تابع تطور المشروع بشكل 
تفصيلـــي منذ نشـــوء الفكرة إلـــى أن تم 
اثباتهـــا باألدلـــة العلمية عـــن طريق حفر 
أول بئـــر استكشـــافي، موضحا أن حجم 

مـــوارد حقـــل خليج البحرين المكتشـــف 
تقـــدر بحوالـــي 80 بليـــون برميـــل، وهو 
يمثـــل أكبـــر اكتشـــاف نفطي فـــي تاريخ 
البحريـــن، مـــا ســـيحدث ثـــورة صناعيـــة 
نفطيـــة إنتاجية ضخمة ســـيترتب عليها 
ثورة اقتصادية مستقبلية كبيرة، مؤكًدا 
الحاضـــر  الوطنـــي  العنصـــر  دور  علـــى 

وبقـــوة، في ظـــل إيمان كامـــل بطاقاتهم 
وقدراتهم.

اكتشـــاف حقـــل  أن  األنصـــاري  وأشـــار   
نجـــاح  قصـــة  يمثـــل  البحريـــن  خليـــج 
مكتملـــة الفصـــول تســـجل فـــي تاريـــخ 
المملكة بسواعد وجهود شبابها المتفاني 
المخلـــص، مبدًيـــا فخـــره واعتـــزازه بأن 

يكـــون العمـــل علـــى هـــذا المشـــروع منذ 
بســـواعد  اليـــوم  حتـــى  الفكـــرة  والدة 
بحرينيـــة خالصـــة وبإشـــراف كادر كامل 
المشـــروع  أن  مؤكـــًدا   ،%  100 بنســـبة 
نفطيـــة  معرفيـــة  صناعـــة  علـــى  مبنـــي 
جديـــدة ومتطـــورة تتطلـــب تخصصات 

ومهارات جديدة في القطاع.
وتطـــرق األنصـــاري إلـــى قصة اكتشـــاف 
بـــدأت  البحريـــن منـــذ أن  حقـــل خليـــج 
كفكـــرة العام 2009 قائـــًا “كان لدينا آبار 
تعمل عليها شـــركة أميركية متعاقدة مع 
حكومة البحرين لتنفيذ مشروع تنقيب 
واستكشـــاف عن النفـــط والغاز في مياه 
المملكـــة، وخـــال حفر هـــذه اآلبار قمت 
الجيولوجيـــة  المظاهـــر  بعـــض  برصـــد 
والتـــي وّلـــدت لـــدّي فكـــرة وجـــود هـــذا 
الحقـــل، ورغـــم أن هـــذه اآلبـــار حفـــرت 
أننـــي  إال  أخـــرى  جيولوجيـــة  ألهـــداف 
اســـتطعت جمـــع كثيـــر مـــن المعلومـــات 
الجيولوجيـــة عـــن الطبقـــة المســـتهدفة 

تمهيًدا لدراســـتها وتقييمهـــا جيولوجيا، 
وعلـــى أســـاس ذلك تكونت لـــدّي نظرية 

علمية تحتاج اإلثبات.
وعليـــه شـــكلنا فريق عمـــل مصغر لبحث 
علميـــة،  حقيقـــة  إلـــى  تحويلهـــا  فـــرص 
المميزيـــن  الطلبـــة  باختيـــار  وبدأنـــا 
البحريـــن  مـــدارس  فـــي  والمتفوقيـــن 
الجيولوجيـــة  التخصصـــات  لدراســـة 
والهندسية التي نحتاجها إلثبات نظرية 
وجـــود حقل خليـــج البحرين، وباألخص 
والجيوفيزيـــاء،  البتـــرول  جيولوجيـــا 
وبما أن هـــذه التخصصات غير متوافرة 
بالجامعـــات البحرينيـــة، قمنـــا بابتعـــاث 
الطلبـــة إلـــى جامعـــات عالميـــة مرموقة 
ومتابعة تطور دراستهم بجميع مراحلها 
إلـــى حيـــن التخرج، ومـــن ثـــم إدماجهم 
في العمـــل مباشـــرة، واســـتغرقت خطة 
التأهيـــل هذه مـــا يقارب 5 ســـنوات إلى 
حيـــن امتاكهـــم القـــدرة علـــى الخـــوض 
فـــي هـــذا العمـــل الضخـــم والدقيـــق في 

قائـــًا  األنصـــاري  واحد”.واسترســـل  آن 
“قـــام الفريـــق الفني لاستكشـــاف بجمع 
المتوافـــرة  الجيولوجيـــة  المعلومـــات 
وتكويـــن قاعـــدة بيانات فنيـــة مهمة ثم 
بنـــاء نمـــوذج جيولوجـــي ثاثـــي األبعاد 
للمنطقـــة ودراســـته بالتفصيـــل تمهيـــًدا 
لوضـــع خطـــة االستكشـــاف الفعلي، ومع 
نهايـــة البحـــث العلمـــي تم وضـــع مقترح 
فني شـــامل لاستكشـــاف العـــام 2016، 
ونفذت عملية حفر أول بئر استكشـــافي 
مـــن  الرابـــع  وفـــي   .2017 مـــارس  فـــي 
ســـبتمبر 2017 تدفقـــت أول كميـــة مـــن 
النفـــط الصخـــري وانطلقـــت شـــعلة الغاز 
مـــن البئـــر لتحـــول النظريـــة العلمية إلى 

واقع واكتشاف نفطي ضخم ”.
* لقـــراءة المزيـــد يرجـــى الرجـــوع لموقـــع 
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المنامة - بنا

بيروت - وكاالت

البرلمان اللبناني يدعو 
لتدقيق مالي بالقطاع العام

إجراء  لصالح  اللبناني  البرلمان  صّوت 
تــدقــيــق مــالــي شــامــل فـــي مــؤســســات 
شركة  إنهاء  على  أسبوع  بعد  الدولة، 
الــمــال  مــع وزارة  عــقــدهــا  اســتــشــاريــة 
للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف 
المركزي اللبناني؛ بسبب عدم حصولها 
ــات ومــســتــنــدات مــطــلــوبــة.  ــان ــي عــلــى ب
وصندوق النقد الدولي وفرنسا من بين 
يطالبون  الــذيــن  الدوليين  المقرضين 
المركزي  الــمــصــرف  فــي  مــالــي  بتدقيق 
كجزء من إصالحات عاجلة قبل تقديم 

أي مساعدات مالية.

المنامة - وورك سمارت

“مســـتقبل  مجموعـــة  أعلنـــت 
الخليج لألعمال” عزمها المشاركة 
فـــي الجنـــاح الوطنـــي البحرينـــي 
بمعـــرض “جيتكـــس 2020”، الذي 
يقـــام فـــي مركـــز دبـــي التجـــاري 
 6 مـــن  الفتـــرة  خـــال  العالمـــي 
إلـــى 10 ديســـمبر، بمشـــاركة أكبر 
شـــركات تكنولوجيـــا المعلومـــات 

واالتصاالت اإلقليمية والدولية.
وســـتقدم المجموعة خـــال هذه 
المشـــاركة أحـــدث خدماتهـــا فـــي 
مجـــال حلـــول ونظـــم المعلومات 
تشـــمل  والتـــي  والتطبيقـــات، 
مســـاعدة المؤسســـات والشركات 
من مختلف األنشطة على التحول 
الرقمـــي واالبتكار واالستشـــارات 
صياغـــة  وإعـــادة  االســـتثمارية 

األعمـــال.  ونمـــاذج  اســـتراتيجية 
واكد الرئيس التنفيذي لمجموعة 
لألعمـــال،  الخليـــج  مســـتقبل 
أحمـــد عطيـــة هللا الحجيـــري، أن 
مشـــاركة المجموعة فـــي الجناح 
الوطني البحريني في “جيتكس” 
هـــذا العـــام تعكس شـــعار الجناح 
“عـــودة األعمال للبحريـــن”، داعيا 
جميع شـــركات تقنيـــة المعلومات 
للمشاركة  البحرينية  واالتصاالت 
واقتناص الفرص الناشـــئة خال 
فـــرص  وهـــي  الجائحـــة،  وبعـــد 
يرتكـــز جزء كبير منها على تقنية 

المعلومات واالتصاالت.
وقـــال الحجيـــري: إن المجموعـــة 
إلـــى جنـــب مـــع  ستشـــارك جنبـــا 
آالف شـــركات تقنيـــة المعلومات 

دول  مختلـــف  مـــن  واالتصـــاالت 
العالـــم التي تحضر إلى “جيتكس 
دبـــي” كل عـــام لعـــرض خدماتهـــا 
ومنتجاتها والدخول في صفقات 
وشـــراكات مثمرة وزيادة حصتها 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الســـوقية 

األوسط ككل.

أحمد الحجيري

بالجناح البحريني مقدمًة حلول ونظم المعلومات والتطبيقات
“مستقبل الخليج” تستعرض خدماتها في “جيتكس”

السنابس - الغرفة

شـــارك الرئيس التنفيذي لغرفـــة تجارة وصناعة البحرين، 
شـــاكر الشـــتر، فـــي االجتمـــاع الخـــاص للجنـــة القيـــادات 
التنفيذيـــة باتحاد غرف دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
الذي عقد عبر تقنية البث اإللكتروني المرئي يوم الخميس 
الموافق 26 نوفمبر 2020، بمشـــاركة الرؤساء التنفيذيين 
والمـــدراء العامين باالتحـــادات والغرف األعضاء في هذا 

االتحاد.
وقد خصص هذا االجتماع لمناقشة مشروع اإلستراتيجية 
الجديـــدة لاتحاد، ومشـــروع الهيكل التنظيمـــي الُمقترح 
الُمعـــدل  األساســـي  النظـــام  ومشـــروع  العامـــة،  لألمانـــة 

لاتحاد، ومشروع الائحة المالية الُمعدلة لاتحاد.
وتـــم االتفـــاق فـــي نهاية هـــذا االجتمـــاع على رفـــع جميع 
توصيـــات لجنـــة القيادات التنفيذية حول هذه المشـــاريع 
إلـــى االجتماع القـــادم لمجلس اتحاد غـــرف دول مجلس 

التعاون الخليجي إلقرارها.

يذكـــر أن اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
يعتبـــر من أهم األطر المؤسســـية الراعية للقطاع الخاص 
في دول الخليج العربية، إذ عمل منذ تأسيســـه في العام 
1979 على تمثيل المصالح االقتصادية لمؤسسات وأفراد 
هذا القطـــاع؛ بهدف تنمية وتطويـــر دوره االقتصادي من 
خال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه 

سواء في الداخل أو الخارج.

الشتر مشاركا في اجتماع “الغرف الخليجية”

ــث الــمــرئــي ــب ــاع عــقــد عــبــر تــقــنــيــة ال ــم ــت ــال اج خـ
“الغرف الخليجية” يناقش اإلستراتيجية الجديدة

 االستفادة 
من “تكنولوجيا 

المعلومات” لتعزيز 
آليات العمل الحكومية

يحيى األنصاري
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زاده محســن  العالــم  باغتيــال  إســرائيل  تتهــم  طهــران 

أميركا:عقوبات على شركات تدعم “النووي” اإليراني

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات اقتصادية 
جديــدة على 4 شــركات صينية وروســية متهمة بدعــم تطوير البرنامج 
النــووي اإليرانــي. وقــال بومبيو على تويتر “الواليــات المتحدة فرضت 
عقوبــات علــى 4 شــركات في الصين وروســيا لدعمهــا البرنامج النووي 

اإليراني”.

األربعـــاء  واشـــنطن  وفرضـــت 
إجـــراءات عقابيـــة على شـــركتين 
مقرهمـــا في الصين هما “شـــنغدو 
ِبست نيو ماتيريالز” و”زيبو إيليم 
ترايـــد”، وعلـــى شـــركتين مقرهما 
فـــي روســـيا همـــا “نيلكو غـــروب” 
كومبانـــي  ســـتوك  و”جوينـــت 

إيليكون”. 
وقالت وزارة الخارجية األميركية 
الشـــركات  هـــذه  إن  بيـــان:  فـــي 
المتهمـــة بأنها “وفـــرت تكنولوجيا 
لبرنامـــج  ومعـــدات  متطـــورة 
اإليرانـــي”  النوويـــة  الصواريـــخ 

سُتواجه قيودا لمدة عامين. 
وقال بومبيو “سنواصل استخدام 
كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع 
إيران من زيادة قدرتها النووية”.

تأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي وقـــت 
تعرض إيران العودة إلى االمتثال 
لالتفاق النووي الذي تم التفاوض 
عليـــه فـــي عهـــد الرئيس الســـابق 
الرئيـــس  رفـــع  إذا  أوبامـــا  بـــاراك 
المنتخب جو بايدن العقوبات بعد 

توليه منصبه في 20 يناير.
مـــن جهـــة أخـــرى، اتهـــم الرئيـــس 
اإليرانـــي حســـن روحانـــي أمـــس 
إســـرائيل بالوقوف خلـــف اغتيال 
محســـن  البـــارز  النـــووي  العالـــم 
إلثـــارة  والســـعي  زاده،  فخـــري 
“فوضى” فـــي المنطقة، مؤكدا أن 

بالده لن تقع في هذا “الفخ”.
وفـــي حيـــن شـــدد روحانـــي على 
رد “فـــي الوقـــت المناســـب”، أكـــد 
للجمهوريـــة  األعلـــى  المرشـــد 
اإلســـالمية، علي خامنئي ضرورة 

“معاقبة” المسؤولين عن االغتيال 
ومواصلة نشاطات فخري زاده.

وقـــال روحاني في كلمـــة متلفزة 
إن “األمـــة اإليرانيـــة أذكى من أن 
تقع في فـــخ المؤامرة الذي نصبه 
بخلـــق  يفكـــرون  هـــم  الصهاينـــة. 
فوضى، لكن عليهم أن يدركوا أننا 
كشـــفنا أالعيبهم ولن ينجحوا في 

تحقيق أهدافهم الخبيثة”.
وحذر “أعداء” إيران من أن بالده 
ومســـؤوليها “أكثر شجاعة من أن 
يتركـــوا هذا العمل اإلجرامي دون 
رد. في الوقت المناسب، سيردون 

على هذه الجريمة”.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع اإليرانيـــة 
الجمعـــة وفاة فخـــري زاده متأثرا 
بجروحه بعيد استهدافه من قبل 
وأوضحـــت  إرهابيـــة”.  “عناصـــر 
أنه أصيـــب “بجروح خطـــرة” بعد 
اســـتهداف ســـيارته من مهاجمين 
اشـــتبكوا بالرصاص مـــع مرافقيه، 
رغـــم  المستشـــفى  فـــي  وتوفـــي 

محاوالت إنعاشه.
ووقعت العملية في مدينة أبسرد 

بمقاطعة دماوند شرق طهران.
الداخليـــة  االنتقـــادات  وبـــدأت 
تطفـــو إلـــى الســـطح بعـــد اغتيال 
فخـــري زاده، فـــي طهـــران، فقـــد 
كتـــب محســـن رضائـــي، ســـكرتير 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
اإليرانـــي، فـــي رســـالة أمـــس إلى 
أن  روحانـــي،  حســـن  الرئيـــس، 
“استمرار مثل هذه األعمال يشير 
إلى ضعـــف أجهزة المخابرات في 
البـــالد”، مطالًبا بإيجـــاد حل لمثل 

هذا الضعف.
بـــدوره، وجـــه القائـــد الســـابق في 
الحرس الثوري اإليراني، حســـين 
الخـــرق  لهـــذا  انتقـــادات  عالئـــي، 
الســـاحة  علـــى  الفاضـــح  األمنـــي 
اإليرانـــي، وقـــال فـــي تصريحات 
نقلتها وســـائل إعالم محلية “أكثر 
من 10 ســـنوات وإســـرائيل تقوم 
بعمليات داخل إيران، بما في ذلك 

اغتيال العلماء”.
كمـــا أضاف أن طريقة قتل فخري 
البحـــوث  منظمـــة  رئيـــس  زاده، 
بوزارة الدفاع، تكشـــف أن الهيكل 
العملياتـــي اإلســـرائيلي في إيران 
علـــى  ويعتمـــد  للغايـــة،  متطـــور 

معلومات دقيقة”.

اإلقرار بخطورة سرقة وثائق 

سرية

وفـــي أول إقـــرار من نوعـــه يصدر 
عن مسؤول إيراني سابق أو حالي 
اعتبـــر علـــي جنتـــي، وزيـــر الثقافة 
الســـابق، وابن آية هللا جنتي أمين 
عـــام مجلس صيانـــة الدســـتور أن 
األوان حـــان للمســـؤولين األمنيين 
في البالد كي يتحركوا بعد اغتيال 
العالـــم النـــووي البـــارز، الســـيما مع 
تكرار عمليات اغتيال الشخصيات 

العلميـــة وســـرقة الوثائـــق الســـرية 
كاملة.

كما أضاف أنه “على ضوء الحضور 
الكثيـــف للكيـــان الصهيونـــي حـــان 
المســـؤولون  يأخـــذ  أن  الوقـــت 
األمنيـــون موضـــوع خطر التســـلل 
الجـــد  محمـــل  علـــى  اإلســـرائيلي 
واتخاذ التدابير الالزمة”، بحســـب 

تعبيره.
أن  إيرانييـــن  لمســـؤولين  وســـبق 
نفوا صحة ما ادعته إســـرائيل قبل 
ســـنتين مـــن حصولها علـــى وثائق 
سرية من إيران تكشف الكثير عن 
برنامجهـــا النـــووي السري.وســـخر 
جـــواد  محمـــد  الخارجيـــة  وزيـــر 
ظريف ونائبه، عباس عراقجي في 
حينه مـــن ادعاءات رئيس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو حـــول حصولـــه 
على وثائق ســـرية، قائاًل: “هذا أمر 

يدعو للسخرية”.
ولم تعلق اســـرائيل على االغتيال. 
وفـــي حين أشـــارت وســـائل إعالم 
التأهـــب  زيـــادة  إلـــى  أمـــس  فيهـــا 
األمنـــي في ســـفاراتها حول العالم، 
وزارة  باســـم  متحـــدث  رفـــض 
الخارجية اإلســـرائيلية في القدس 

تأكيد ذلك.

واشنطن، طهران - وكاالت

موقع اغتيال العالم النووي االيراني 

واشنطن - وكاالت

رّدت محكمة استئناف فدرالية أميركية 
طعنا تقـــّدم به الرئيـــس المنتهية واليته 
دونالـــد ترامـــب اعتبـــر فيـــه أن العمليـــة 
االنتخابيـــة كانـــت غيـــر نزيهـــة، رافضـــة 
تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو 

بايدن في والية بنسلفانيا.
وفـــي نقـــد الذع لدفـــوع اعتبـــرت فيهـــا 
حملـــة ترامـــب أن األخيـــر وقـــع ضحيـــة 
تزويـــر في اســـتحقاق 3 نوفمبر، اعتبر 3 
قضـــاة اســـتئناف أن ال أدلة تدعم مزاعم 

عدم نزاهة العملية االنتخابية.
واعتبرت المحكمـــة أن “االّتهامات بعدم 
لكـــن  خطيـــرة،  اتهامـــات  هـــي  النزاهـــة 
)مجـــّرد( القول إن االنتخابات غير نزيهة 

ال يجعلها كذلك”.
واعتبـــرت المحكمة فـــي قرارها أن هذه 

المزاعم “ال يمكنها أن تحول الحديد إلى 
ذهب”، في إشـــارة إلى اســـتحالة تحوير 

الحقائق.
وينـــدرج القـــرار القضائـــي األخيـــر فـــي 
ســـياق مجموعة أحكام قضائية صدرت 
علـــى صعيـــد البـــالد ردت مزاعـــم حملـــة 
ترامـــب والجمهورييـــن بحصـــول تزوير 
ومخالفـــات أخـــرى أفضـــت إلى خســـارة 
االســـتحقاق  الجمهـــوري  المليارديـــر 

الرئاسي.
والثالثاء صادقت حكومة بنلسفانيا رسميا 
على فوز بايدن في الوالية، فتقّدمت حملة 
ترامب بطعن أمام محكمة فدرالية لتعليق 
تلـــك المصادقـــة. لكـــن محكمة االســـتئناف 
قالـــت إن حملـــة ترامـــب ال تملـــك أي دليـــل 

ملموس تحاجج به.

محكمة ترفض الطعن “بنتائج بنسلفانيا”

اديس ابابا - وكاالت

إقليـــم  عاصمـــة  عنيـــف  قصـــف  هـــّز 
تيغـــراي اإلثيوبـــي أمـــس فـــي وقـــت 
تســـتعد المدينـــة التـــي تضـــم نصـــف 
هجـــوم  لمواجهـــة  نســـمة  مليـــون 
للقـــوات الحكومية يســـتهدف قادتها 
الحكومـــة  وأفـــادت  المتمّرديـــن. 
الجيـــش  أن  بيـــان  فـــي  المحليـــة 
اإلثيوبي “بدأ قصف وسط )العاصمة 
باســـتخدام  ميكيلـــي  اإلقليميـــة( 
األســـلحة الثقيلـــة والمدفعيـــة”، وهو 
أمـــر أكده مســـؤوالن معنيـــان بمجال 
اإلغاثة على اتصال بموظفين تابعين 

لمجموعتيهما في المدينة.
إقليـــم  “ســـلطات  أن  البيـــان  وأفـــاد 
تيغراي تدعو جميع أصحاب الضمائر، 
بمـــا فـــي ذلـــك المجتمع الدولـــي، إلى 
إدانة الهجمات بالمدفعية والطائرات 

الحربية والمجازر التي ُترتكب”.
وأعلـــن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبيي 

أحمـــد الذي فاز بجائزة نوبل للســـالم 
العام الماضـــي، في الرابع من نوفمبر 
أنـــه أمـــر الجيـــش بإطـــالق عمليـــات 
عسكرية ضد الحزب الحاكم لتيغراي 

“جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وخّلفت أكثر من 3 أسابيع من القتال 
العنيـــف آالف القتلـــى “بينهـــم العديد 
قـــوات  إلـــى  إضافـــة  المدنييـــن  مـــن 
األمن”، بحســـب ما أفـــادت مجموعة 
األزمـــات الدوليـــة الجمعـــة. وتدّفـــق 
عشـــرات آالف الالجئين عبر الحدود 

إلى السودان.

إثيوبيا تكّثف القصف على “تيغراي”

الناصرية، بغداد - وكاالت

مناهضـــون  متظاهـــرون  تحـــدى 
للحكومـــة العراقيـــة أمـــس إجراءات 
للقيـــام  بالعنـــف  والتهديـــد  اإلغـــالق 
بتظاهـــرات فـــي عـــدة مـــدن عراقيـــة 
تخللتها اشـــتباكات جديدة مع قوات 
األمن أودت بحيـــاة أحد المحتجين. 
وتصاعـــد التوتـــر فـــي مـــدن عراقيـــة 
عـــدة الســـبت غـــداة صدامـــات بيـــن 
حركـــة  نشـــطاء  مـــن  متظاهريـــن 
االحتجـــاج التـــي انطلقـــت قبـــل نحو 
عـــام، ومؤيدين لرجـــل الدين مقتدى 

الصدر. 
وكان الصدر وجـــه دعوة إلى أنصاره 
إلى التظاهر الجمعة الستعراض قوة 
تياره السياسية، استجاب لها عشرات 
اآلالف في بغداد ومدن أخرى.  وفي 
مدينـــة الناصرية في جنـــوب العراق، 
اتهـــم نشـــطاء مناهضـــون للحكومـــة 

أنصـــار الصـــدر بإطـــالق النـــار عليهـــم 
وإحراق خيامهـــم في مكان تجمعهم 
الرئيسي بســـاحة الحبوبي في وقت 

متأخر من الجمعة.
وتحدثـــت مصادر طبيـــة عن مقتل 7 
أشـــخاص حتى صباح أمس، خمســـة 
منهـــم بطلقـــات ناريـــة، وإصابـــة ما ال 

يقل عن ستين آخرين بجروح.
وتمثل الناصرية معقال رئيسا لحركة 
االحتجاج ضـــد الحكومة التي بدأت 
في أكتوبر 2019.  وساد التوتر كذلك 
مدينة العمارة مع اتخاذ تدابير أمنية 
مشـــددة، فيما جرت أعمال عنف بعد 

ظهر السبت في مدينة الكوت.

تصاعد التوتر بمدن عراقية أمس

محتج بــحــيــاة  أودت  اشـــتـــبـــاكـــات  تــخــلــلــتــهــا 
تظاهرات لليوم الثاني في العراق

دبي،عدن - وكاالت

تصاعـــدت حـــدة الصراعـــات بيـــن مشـــرفي ميليشـــيات الحوثي 
جنـــوب حيـــس بالحديـــدة، غربـــي اليمـــن، وتطورت إلـــى اندالع 
مواجهـــات مســـلحة، عقـــب تصفيـــة أحـــد القيادات فـــي صفوف 

الميليشيات.
ونقل اإلعالم العســـكري للقوات المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
اليمنـــي، عن مصادر مطلعة، قولها، إن مجموعة حوثية في بلدة 
المحجـــر بقيـــادة مشـــرفها المدعو فـــارس عريـــك، قامت بنصب 
كميـــن في منطقة الحدقـــة للمدعو فضل أحمد راجح جعاشـــي، 
الذي يشـــغل مشرف منطقة حاضية، وأســـفر الكمين عن مصرع 

أحد مرافقيه وإحراق سيارته.
وأضافـــت المصـــادر أن الكميـــن جـــاء عقـــب قيـــام المدعو فضل 
جعاشـــي بتصفية أحد العناصر الحوثية من أبناء بلدة المحجر، 

وذلك في نقطة أمنية بمنطقة ظمي.
في السياق، أقدمت ميليشيا الحوثي على تصفية أحد قياداتها 
الميدانييـــن فـــي حيس، على خلفية أموال منهوبة من ســـيارات 
المارة. وحسب المصادر، فإن مشرفًا يدعى فهد المنصوب، ُقتل 
إثر خالفات بين عناصر ميليشـــيا الحوثـــي في منطقة المحجر. 
وقـــد لقـــي مصرعه على يد أحـــد أقاربه النافذين في الميليشـــيا 

جراء خالفات نشبت حول عمليات ابتزازات مالية جراء السطو 
عليها من مواطني المنطقة.

إلـــى ذلـــك، أفـــادت المصـــادر بـــأن بعـــض القيـــادات الحوثية في 
المحجر مارســـت عمليـــات ابتـــزاز للمواطنين والباعـــة وأجبرت 
التجار على دفع إتاوات تحت تهديد السالح لما يسمى المجهود 
الحربـــي. وفـــي تطـــور آخـــر، قتـــل 8 مـــن أفـــراد قـــوات المجلس 
االنتقالي الجنوبي بينهم قياديان و5 عناصر من القوات الموالية 
للحكومة في تبادل للقصف المدفعي مســـاء الجمعة في جنوب 

اليمن حيث يتصاعد الصراع.

مليشيات الحوثي تقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين

ــدد مـــن جــنــود “االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي” ــ مــقــتــل ع
صراعات بين قيادات في ميليشيا الحوثي

باريس - وكاالت

فـــي  أمـــس  األشـــخاص  آالف  تجمـــع 
عـــدد مـــن المناطق فـــي فرنســـا إلدانة 
قانـــون يجري إعـــداده ويعتبر منظمو 
التحـــركات أنـــه ينتهـــك الحريـــات في 
بلد تهـــزه منذ الخميس قضية جديدة 
تتعلق بعنف الشـــرطة وتشـــكل ضغطا 

على الحكومة.
وليـــون  وبـــوردو  باريـــس  وفـــي 
وستراســـبورغ ومرســـيليا وغرونوبل 
وكليرمون فيـــران وكاين... تم تنظيم 
تجمعـــات ضـــد هذا النص الـــذي يعتبر 
معارضـــوه أنـــه ينتهـــك حريـــة التعبير 

وسيادة القانون. 
وفي بعض المدن بدأت االحتجاجات 

صباح أمس. 
ففـــي ليـــل )شـــمال( تجمـــع بيـــن ألـــف 
و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية 
مارتيـــن أوبـــري، تحـــت شـــعار “حرية 
مســـاواة ّصوروا!”. وكتـــب على الفتة 

رفعـــت وســـط األعالم وشـــارات نادي 
خصوصـــا  عـــدة  ونقابـــات  الصحافـــة 
لصحافيين أو لرباطة حقوق اإلنســـان 
“نحـــن نتعـــرض للضـــرب في مشـــاهد 

يجري قطعها!”.
وفي مونبلييه )جنوب( ربع بين أربعة 
وخمســـة آالف شـــخص الفتـــات كتب 
عليها “رجال الشرطة أكثر من األطباء 
- شعور باألولويات” أو “الديموقراطية 
مشوشـــة”.وفي رين )غرب( قالت مود 
)45 عامـــا( إنها جاءت لالحتجاج على 
هذا “اإلنـــكار الحقيقي للديموقراطية” 

و”الميل االستبدادي”.

تظاهرات ضد قانون أمني في فرنسا
القاهرة - األناضول

بحـــث الرئيـــس المصـــري عبـــد الفتـــاح 
السيســـي، أمس، مع نظيـــره في جنوب 
الســـودان ســـيلفا كير مليارديت، أهمية 
التوصل إلى حـــل ملزم بخصوص ملء 

وتشغيل “سد النهضة”.
وجـــاء ذلـــك أثناء لقـــاء جمع السيســـي 
مـــع ســـيلفا كيـــر فـــي القصـــر الجمهوري 
بالعاصمـــة جوبـــا، وفق صحيفـــة “أخبار 

اليوم” المصرية.
وكان السيســـي وصـــل إلـــى جوبـــا فـــي 
وقت ســـابق الســـبت في زيارة رســـمية 
غيـــر محـــددة المـــدة هـــي األولـــى مـــن 

نوعها.
الصحيفـــة،  بحســـب  السيســـي،  وقـــال 
إن مباحثاتـــه مـــع كيـــر “تناولـــت تعزيـــز 
التعـــاون القائم بين البلديـــن في مجال 
وجهودنـــا  والـــري،  المائيـــة  المـــوارد 
المشتركة لتعظيم االستفادة من موارد 

نهر النيل”.

مصـــر  رؤيـــة  علـــى  “أكدنـــا  وأضـــاف 
المســـتندة إلـــى أن نهـــر النيـــل يجب أن 
يكون مصدًرا للتعاون والتنمية كشريان 
حياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.
التطـــورات  اســـتعرضنا  “كمـــا  وتابـــع 
الخاصـــة بقضيـــة ســـد النهضـــة ومســـار 
المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى 
اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل 

سد النهضة”.
وفـــي 4 نوفمبـــر الجاري، أعلنـــت مصر، 
وبيـــن  بينهـــا  “توافـــق”  وجـــود  عـــدم 
منهجيـــة  حـــول  وإثيوبيـــا،  الســـودان 

استكمال مفاوضات سد النهضة.

القاهرة وجوبا تبحثان حال في “النهضة”

مقتل 4 مدنيين 
أذربيجانيين في انفجار

ُقـــتـــل 4 مــدنــيــيــن أذربــيــجــانــيــيــن أمــس 
ــرور ســيــارة كــانــوا  بــانــفــجــار نــجــم عــن مـ
جنود  زرعـــه  أرضـــي  لغم  فــوق  بداخلها 
أرمينيون منسحبون من إقليم ناغورني 
أعلنت  ما  وفق  عليه،  المتنازع  باغ  قره 

النيابة العامة األذربيجانية.
ــاء فــي بــيــان أن االنــفــجــار وقـــع في  وجـ
وأضــاف  مقاطعة فضولي.  قــرى  إحــدى 
البيان أن “اللغم زرعته القوات المسّلحة 
إلى  مشيرة  انسحابها”،  لــدى  األرمينية 

أنه من النوع المضاد للدبابات.

باكو - وكاالت
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األمين العام للمجلس األعلى للمرأة متحدثة بمنتدى “البالد”

جانب من المشاركين بمنتدى “البالد”

التطلعات المقبلة

^ قالـــت األميـــن العام للمجلـــس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري بورقـــة عملهـــا فـــي منتـــدى البـــاد 
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية “إن هذه المناســـبة 
لهـــا وقـــع خـــاص ومكانة عزيـــزة في قلوبنا كنســـاء 
الرجـــل  نـــرى دعـــم  أكبـــر عندمـــا  تغـــدو  وفرحتهـــا 
البحريني ومشـــاركته واســـتماعه لشؤون وشجون 
المـــرأة البحرينيـــة، وحرصـــه علـــى التعبيـــر في كل 
موقـــف عن فخـــره بإنجازات شـــريكته فـــي الحياة 

والبناء”.
وأضافـــت أن مـــا يميـــز يـــوم المـــرأة البحرينيـــة انه 
جـــاء بمبادرة كريمة من قرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة في العام 

.2008

وصفة النجاح

وقالـــت “إن يـــوم المـــرأة البحرينيـــة يجســـد وصفة 
النجاح للمرأة البحرينية التي قرأت وحفظت كتاب 
هللا منذ القرن التاســـع عشر، وتعلمت وعلمت ضمن 
مســـيرة التعليمية الثرية بعد أعوام قليلة سنحتفي 
بمئويتها، كما وشـــاركت إلى جنب الرجل في نهضة 
الوطـــن على مر مســـيرة طويلة وهـــو ما تؤكد عليه 

الرؤية الملكية”.
وأكـــدت األنصـــاري “جاء اختيار شـــعار يـــوم المرأة 
البحرينيـــة هـــذا العـــام بحســـب توجيهـــات قرينـــة 
عاهل الباد رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة إللقاء الضوء على عطـــاء المرأة في مجال 
حيوي ومهم وهو العمل الدبلوماســـي، ولبيان عمق 

مشاركة المرأة واثرها”.
وأضافت: منذ العام 1999 رأينا حضورا قويا للمرأة 
البحرينيـــة كســـفيرة تمثـــل بادهـــا وتقلـــدت موقع 
ســـفيرة في عواصم عالمية مهمة بيـــن العام 1999 
حتـــى اليـــوم، وحاليـــا توجد بهية الجشـــي ســـفيرة 
لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيســـة البعثة 
لدى االتحاد األوروبي ودوقية لكســـمبورغ الكبرى، 
وشـــهدنا في هذه الفتـــرة تعييـــن أول وكيل لوزارة 
الخارجيـــة الدكتـــورة الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل 

خليفة.
وأكملـــت “وتـــم افتتـــاح المعهـــد الدبلوماســـي الذي 
يحمـــل اســـم نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي كان له دور 
في تشكيل الدبلوماسية البحرينية، وترأس المعهد 
الشـــيخة منيـــرة بنت خليفة آل خليفـــة، إضافة إلى 
تعيينـــات نوعية تابعها الجميع فـــي الفترة األخيرة 
لعدد من النساء البحرينيات في مناصب إدارية لها 
تأثير قوي في مجال العمل الدبلوماسي، فضا عن 
تعييـــن القائم بأعمال ســـفارة البحريـــن لدى ماليزيا 

مرام أنور الصالح”.

عدد ال يستهان به

انـــه وحســـب نســـب وزارة  وأوضحـــت األنصـــاري 
الخارجيـــة فـــإن ٢٩ % هـــي نســـبة المديـــرات فـــي 
الـــوزارة وهـــو عـــدد ال يســـتهان بـــه، وعنـــد مقارنته 
بالنســـب الدوليـــة نجـــد أن البحرين اســـتطاعت أن 
تحافظ على المتوســـط المعقـــول مقارنة بالحضور 
النسائي في السلك الدبلوماسي حول العالم - على 
الرغـــم مـــن أننا نطمـــح للمزيد – إال أننـــا نقيس أداء 
المـــرأة البحرينية من خـــال أداء عمل مقارنات مع 

نظيراتها حول العالم.
وذكـــرت “فـــي عمـــق المضمـــون وديناميكيـــة عمـــل 
وزارة الخارجية نرى أنها من الوزارات التي تجتهد 
أن تكون سياســـاتها متوافقة مع توجهات المجلس 
األعلـــى للمرأة ومع أهـــداف وقيم الوطنية للنهوض 

بالمرأة البحرينية”.
وأشـــارت إلـــى أن الـــوزارة قامت بوضـــع العديد من 
الخدمات المســـاندة التي نحرص على وجودها في 
صلب العمل اليومي إليجـــاد التوازن المطلوب بين 
مســـؤوليات العمل والمســـؤوليات العائلية، ما أهلها 
للفوز بجائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة في دورة سابقة.
وذكـــرت أن وزارة الخارجيـــة تهتـــم بجانـــب إدارة 
المعرفـــة من خال رصد المؤشـــرات الازمة للتأكد 

مـــن قيامهـــا بتنفيذ النمـــوذج الوطني للتـــوازن بين 
الجنســـين، وتوفيـــر البيانـــات المطلوبـــة المصنفـــة 
حســـب الجنـــس ليســـتطيع المجلـــس قيـــاس تقدم 

المرأة في هذا المجال الدقيق.

التوازن بين الجنسين

وقالـــت “نشـــهد نضجا فـــي وزارة الخارجية بشـــكل 
كبير، إذ تحسنت نسب الوزارة في التقرير الوطني 
للتـــوازن بيـــن الجنســـين الـــذي تـــم تدشـــينه أخيرا، 
الـــذي يعتبر نتيجة للنموذج الوطني المســـؤول عن 
حوكمـــة تطبيقـــات تكافـــؤ الفـــرص على المســـتوى 

الوطني”.

وأضافـــت لدينا لجـــان تكافؤ الفـــرص وهناك توجه 
بتصنيـــف وتوســـيع المـــوارد الماليـــة بشـــكل يدعـــم 
تقدم المـــرأة البحرينية في مجال عملها، فضا عن 
وجود استجابة والتزام من قبل السلطة التشريعية 
والتنفيذيـــة وكل المؤسســـات، فوجـــود مثـــل هـــذا 
األداء ســـيكون نوعا من التأكيـــد على نضج تجربة 
البحريـــن في قيـــاس تقـــدم المـــرأة البحرينية على 

المستوى الوطني. 
وتابعـــت “فـــي البحريـــن نملـــك الشـــجاعة أن نقول 
إن هنـــاك فجوات معينة في مجـــاالت معينة، وهذا 
يتـــم مـــن خـــال مرصـــد وطني نســـتودع فيـــه كل 
المؤشـــرات التي لها عاقة بتقـــدم المرأة البحرينية 
كمســـاهمة في االقتصاد الوطنـــي، وما يوجد تحت 

هذا العنوان من تخصصات مختلفة”.
وواصلـــت “وفـــي ذات الوقت يوجـــد تقرير لترجمة 
هـــذه المؤشـــرات لمســـاعدة صانع القرار السياســـي 
التركيـــز على المجاالت التي تـــم تحقيق تقدم فيها 

والمجاالت التي تحتاج للمزيد للبناء عليها”.
 وأشـــارت إلـــى أن وزارة الخارجية اســـتطاعت بين 
العـــام 2016 و2019 أن تحقـــق نمـــوا إيجابيـــا فـــي 
بعـــض المجـــاالت خصوصا على مســـتوى الترقيات 

عـــن  فضـــا  القياديـــة،  للمراكـــز  المـــرأة  ووصـــول 
اســـتفادة نســـبة من الســـيدات العامات في السلك 
الدبلوماســـي مـــن فـــرص التدريـــب الخارجي، وهو 
مؤشـــر يعطـــي المـــرأة األحقيـــة في أن تســـتمر في 

تقدمها في هذا السلك.

العمل المرن

وبينـــت أن هناك العديد من المبادرات النوعية التي 
نراهـــا وصفة نجاح للمرأة والرجـــل البحريني، مثل 
توظيـــف نظـــام العمـــل المـــرن والعمـــل مـــن المنزل، 
الـــذي أثبت فائدته في تحقيق االســـتقرار لألســـرة، 
كمـــا أن توفيـــر إجـــازة أبـــوة للموظفيـــن يؤكـــد أنها 

مســـؤولية مشـــتركة وال بد من إتاحـــة فرص للمرأة 
في الخدمات المساندة.

ولفتت األنصاري إلى دور المؤسســـات الرسمية في 
مملكـــة البحريـــن على مســـتوى دعم الدبلوماســـية 
مـــدارس  لهـــا  الدبلوماســـية  إن  إذ  وتقويتهـــا، 
كثيـــرة ومتعـــددة وهـــي في حالـــة تطور مـــع تطور 
المجتمعات، فا توجد لها وصفة ســـحرية، فســـابقا 
كان الســـفير لـــه مســـؤولية عظمى فـــي تمثيل بلده 

واآلن أصبح لدينا وكاالت ومنظمات أممية.
وقالـــت األنصـــاري “إنه من خـــال العمـــل الميداني 
للمـــرأة واختصاصـــه كمؤسســـة  للمجلـــس األعلـــى 
فـــي  رســـمي  كوجـــه  البحرينيـــة  بتمثيـــل  معنيـــة 
المنظمات والمحافل الدولية، كان لوزارة الخارجية 
الدعـــم علـــى مســـتوى المضمـــون مـــن أجـــل تفعيل 
المحـــاور التـــي تصورهـــا المجلـــس ووضعهـــا كبنية 
تحتيـــة لرفع تنافســـية مملكة البحريـــن في المجال 
النســـوي، وكـــون المرأة بيت الخبرة على المســـتوى 

الوطني أو اإلقليمي”.

تفعيل االتفاقات

وأوضحـــت “لقـــد توفقنا في بناء وتفعيل شـــراكات 
ثنائية ونحن ملتزمون في متابعة تفعيل االتفاقات 
الـــدور  لتفعيـــل  ونجتهـــد  الدوليـــة،  والمواثيـــق 
االستشـــاري ليـــس وطنيـــا فقـــط بـــل فـــي المحافل 

وعضوية البحرين في عدد من اللجان الدولية”.
وأشـــارت إلى بعض األمثلة في هـــذا المجال كفتح 
للمـــرأة وعضويـــة  المتحـــدة  األمـــم  لهيئـــة  مكتـــب 
البحريـــن فـــي لجنة وضـــع المـــرأة باألمـــم المتحدة 
)2017 - 2021(، مشـــيرة إلـــى أن الطمـــوح رئاســـة 

البحرين هذه اللجان.
المجلـــس  فـــي  البحريـــن  عضويـــة  إلـــى  وأشـــارت 
التنفيـــذي لهيئـــة األمـــم المتحـــدة )2017 - 2019(، 
موضحـــة أن البحريـــن مثلـــت المجموعـــة العربيـــة 
فـــي اجتماعات لجنة وضع المرأة في فترة رئاســـة 
البحريـــن للجنة المرأة العربية تحـــت مظلة جامعة 
الـــدول العربية كما أسســـت البحرين لعرف عاصمة 
بحرينـــي،  اقتـــراح  وهـــو   ،2017 العربيـــة  المـــرأة 
واختيـــرت المنامة عاصمة المـــرأة العربية في ذلك 
العـــام، ومنحت جامعة الـــدول العربية قرينة عاهل 
الباد رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 

قادة المرأة العربية.

التعليم المستمر

وأوضحـــت أن التعلـــم المســـتمر لـــدى الدبلوماســـي 
يكون أكثر من غيره، ولهذا نراه مفوها في مجاالت 
عـــدة، ألنـــه مضطر أن يشـــارك نيابة عـــن الدولة في 
مجـــاالت لهـــا تخصص نوعـــي، ونحتـــاج إلى الحث 
علـــى تنمية مهـــارات التعلم الذاتي وبنـــاء القدرات 

الذاتية وتعلم لغة بلد االبتعاث.
اتصـــال  شـــبكة  إيجـــاد  إلـــى  األنصـــاري  ودعـــت 
بالدبلوماســـيين والدبلوماسيات السابقين وأسرهم 
لاســـتفادة من خبراتهم، وتوجيه مضمون وســـائل 
التواصل االجتماعي لرفع اهتمام األجيال الناشـــئة 
بمجـــال العمـــل الدبلوماســـي والتمثيـــل الدولـــي مع 

استمرار في إبراز قصص النجاح والتميز الذاتي.

البحرينيـــة المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة   ”^“ بمنتـــدى  رئيًســـا  متحدًثـــا  األنصـــاري 

حضور قوي للبحرينية بـ “الخارجية”... وأكثر من ربع المديرين نساء
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صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  قـــال 
فـــي  المـــردي  مؤنـــس  “البـــاد” 
الســـنوي  المنتـــدى  افتتـــاح 
للصحيفـــة فـــي االحتفـــاء بيـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة “تحتفـــل البحريـــن فـــي هـــذا 
العـــام بالمرأة البحرينية العاملة بالســـلك 
هـــذا  االحتفـــال  ويأتـــي  الدبلوماســـي، 
العـــام متزامنـــا مـــع احتفـــاء بادنـــا ببدء 
 51 قبـــل  المنظـــم  الدبلوماســـي  العمـــل 
للدبلوماســـية  يـــوم  وتخصيـــص  عامـــا 

البحرينية”.
تحققـــه  بمـــا  فخـــورون  “كلنـــا  وأضـــاف 
الدبلوماســـية البحرينيـــة مـــن إنجـــازات 
رائعـــة تبـــرز المكانـــة المتقدمـــة للبحرين 
بقيـــادة جالـــة الملك وســـمو ولـــي العهد 

رئيـــس الـــوزراء، هديا بخارطـــة الطريق 
البحريـــن  اســـتقال  منـــذ  بلورهـــا  التـــي 
ســـمو األمير الراحل خليفة بن سلمان آل 

خليفة )طيب هللا ثراه(”.
وتابع أن االحتفال بيوم المرأة البحرينية 
في المجال الدبلوماســـي لن يجعلنا نقف 

عنـــد األرقـــام واإلحصاءات فقـــط، ولكن 
ســـنعبر لقصـــص البحرينيـــات الملهمـــات 
الائـــي يعمـــل فـــي الســـلك الدبلوماســـي 

والخدمـــة العامة لخدمـــة قضايا الوطن، 
وبا شـــك أن المـــرأة البحرينية أصبحت 
اليـــوم شـــريكا فاعا مع الرجـــل في بناء 

لهـــا  يتطلـــع  التـــي  الحديثـــة  البحريـــن 
الجميع. 

وقـــال: أنا علـــى ثقة تامة بوجـــود الكثير 
من قصص النجاح والمشروعات المميزة 
والمبـــادرات الرائعة لدى الدبلوماســـيات 
البحرينيـــات وهـــو مـــا يتطلـــب تســـليط 
الضوء على هذه التجارب والممارســـات 

الناجحة وهو دور اإلعام والصحافة.
غيرهـــا  أو  الفعاليـــة  هـــذه  “ان  وختـــم 
تســـلط الضوء على المنجزات البحرينية 
اســـتعداد صحيفـــة  الحضاريـــة، وأؤكـــد 
)الباد( بشكل مستمر على التعاون البناء 
والمثمـــر مـــع جميـــع الشـــركاء لتبنـــي أي 
مشـــروعات تســـهم في دعم تقدم المرأة 

في مختلف المجاالت”.

بينـــت وكيلـــة وزارة الخارجية 
عيســـى  بنـــت  رنـــا  الشـــيخة 
آل خليفـــة فـــي ورقـــة عملهـــا فـــي منتدى 
صحيفـــة الباد، أن المجلس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينة عاهل الباد صاحب السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة في ختام أعمال الدورة السادســـة 
للمجلـــس خصص يـــوم المـــرأة البحرينية 
هـــذا العـــام لاحتفـــاء بالمـــرأة فـــي مجال 

العمل الدبلوماسي. 
وقالـــت: إن فـــي وزارة الخارجيـــة وفـــي 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  مقدمتهـــا 
الزياني، وكجزء مـــن فريق عمل البحرين 
تثمن التقدير الملكي للسلك الدبلوماسي.

وتابعـــت: كمـــا نثمـــن توجيه قرينـــة عاهل 
البـــاد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة أن 
يخصص يوم المـــرأة البحرينية هذا العام 
لاحتفاء وتكريم عدد من الدبلوماســـيات 
الرائدات في العمل الدبلوماســـي، وتكليل 
مســـيرتهن المهنيـــة لخدمـــة وطننـــا ورفع 
اســـمه عاليا فـــي كافـــة الـــدول والمحافل 

الدولية.
 وأشـــارت إلى أن المرأة البحرينية ساوت 
فرصها مع الرجل في العمل الدبلوماســـي 
منذ بداية نشـــأة الدبلوماســـية البحرينية، 

التي مضى عليه نصف قرن من الزمان.
واســـتذكرت الوكيلـــة توجيهـــات وجهـــود 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)طيـــب هللا ثراه( لتمكيـــن وتوصيل المرأة 
القياديـــة  المناصـــب  ألعلـــى  البحرينيـــة 
فـــي البلـــد. وتحدثـــت عن تطلعـــات المرأة 
البحرينيـــة وامتنانها بشـــأن الثقة الملكية 
بتعيين ولي العهد رئيســـا للوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، ومـــا ســـيكون لهذا مـــن أثر طيب 
تصاعدي بإيجابية ومشـــاركة لعمل المرأة 
البحرينيـــة في كافـــة المجـــاالت التنموية 
الدبلوماســـي  الســـلك  فـــي  خصوصـــا 

والتمثيل الدولي والحكومة.
وتابعـــت “لقـــد خاضـــت المـــرأة البحرينية 
تجربـــة العمـــل الدبلوماســـي منـــذ إنشـــاء 
دائـــرة الخارجيـــة ســـنة 1969، ومـــن ثـــم 
تأســـيس الـــوزارة ســـنة 1971، وتدرجـــت 
فـــي هـــذا العمـــل إذ شـــغلت مواقـــع عـــدة، 
فكانـــت هناك مجموعة من الموظفات في 
الـــوزارة وأخريـــات تخصصن فـــي متابعة 
الملفـــات السياســـية والشـــؤون القنصليـــة 
بفضل الثقة الملكيـــة التي تحصلت عليها 
مـــن القيـــادة الرشـــيدة، وعين فـــي مواقع 
عليا في الوزارة وفي البعثات الدولية في 
الخارج، وانسجمت خبرات كثيرات منهن 
مـــع أداء الســـيدات الفاضات الســـفيرات 
الاتـــي حظين بثقة جالـــة الملك بتمثيل 
جالته فـــي الخارج.  وواصلت “وكنا خير 
معين لهـــن في إبراز الدبلوماســـية الفعالة 
التـــي تعتبـــر أهـــم أداة لتنفيـــذ السياســـة 
الخارجية وتتســـم بالتفاعلية النشـــطة مع 
األحـــداث والتطـــورات والوجـــود بشـــكل 

ملحوظ في المحافل الدولية”.

وقالت “اليوم غدت الفرصة ســـانحة أكثر 
أمـــام المرأة البحرينيـــة لتبوء مواقع صنع 
الدبلوماســـي  الســـلك  فـــي  ليـــس  القـــرار، 
فحسب بل في أكثر من موقع في المواقع 
العمليـــة، بفضـــل العمـــل المســـتمر للقيادة 
الرشـــيدة وتوجيهـــات قرينـــة عاهل الباد 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، وحث المجلس كافة الوزارات 
والهيئات الحكومية بتشكيل لجان تكافؤ 
الفرص بما يضمـــن للمرأة البحرينية حقها 
فـــي االرتقـــاء الوظيفـــي وبشـــكل يـــوازن 

فرصها مع الرجل.
 وأكـــدت “ووفـــق أحـــدث إحصائيـــة بلـــغ 
فـــي وزارة  الدبلوماســـيات  النســـاء  عـــدد 
الخارجية 32 % من إجمالي العاملين في 
الوزارة، كما وأنني تشرفت بالثقة الملكية 
الســـامية مـــن لدن جالـــة الملـــك بتعييني 
كأول بحرينيـــة فـــي منصب وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة وأول امرأة فـــي ذات المنصب 
وهـــو  العربـــي،  الوطـــن  مســـتوى  علـــى 

الموقـــع الذي استشـــعر من خالـــه بالكثير 
من حـــس المســـؤولية بمـــا بدأتـــه رائدات 
العمل الدبلوماســـي البحريني المخلصات 
والدبلوماســـي،  اإلداري  عملهـــن  فـــي 
درجـــة  إلـــى  منهـــن  كثيـــرات  ووصلـــت 
ســـفيرات ومديـــرات دوائـــر ومســـؤوالت، 
وأفخـــر شـــخصيا بمـــا يقدمونـــه لوطنهـــن 

وللمواطنين في الخارج.
وأضافـــت “تملك البحرين خبرات نســـائية 
في العمل الدبلوماسي وتستطيع با شك 
أن تصـــدر خبراتها وتجاربها الناجحة لكل 
أقطـــار العالـــم، بل إن هـــذه الخبرات تمثل 
نمـــاذج ناجحة لاقتـــداء لألجيال القادمة 
من الشابات البحرينيات الاتي سيلتحقن 
مـــا ســـيتوافر  مـــع  الـــوزارة،  فـــي  بالعمـــل 
إلعدادهـــن  تدريبيـــة  فـــرص  مـــن  لهـــن 
كـــوادر جديـــرة لحمـــل مســـؤولية العمـــل 
“تؤكـــد  وتابعـــت  للمملكـــة”.  الدبلوماســـي 
الظروف االستثنائية للمملكة التي تسببت 
بهـــا جائحـــة كورونا حول العالـــم ما تتمتع 
بـــه المـــرأة الدبلوماســـية مـــن قـــدرة هائلة 

للعمـــل في خضـــم األزمـــات والعطاء دون 
توقف، ونتبـــع فـــي وزارة الخارجية نهجا 
واضحـــا يرتكز على خدمة المواطنين في 
الخـــارج والمقيمين في المملكة وتســـهيل 
وأكملـــت  طريقـــة”.  بأفضـــل  متطلباتهـــم 
“وسط هذه الظروف عملت الدبلوماسيات 
في بعثـــات المملكة في الخـــارج جنبا إلى 
جنـــب مـــع زمائهـــن فـــي الـــوزارة، وعلـــى 
مدار الســـاعة ووفق خطة محكمة منظمة 
إلعـــادة المواطنين البحرينيين من شـــتى 
بقـــاع العالـــم، وتـــم تلبيـــة طلـــب كل مـــن 
يرغـــب بالعـــودة للبحريـــن، بل تعـــدى إلى 
اســـتضافة ومتابعة عـــودة بعض مواطني 
إيمانـــا منـــا  الشـــقيقة،  الخليجيـــة  الـــدول 
مواطنـــا  الخليجـــي  المواطـــن  نعتبـــر  إذ 
بحرينيـــا لـــه كل الرعايـــة واالهتمـــام وأن 
البحريـــن وطن الجميع. وقالت: في وزارة 
الخارجيـــة نتطلع بأن يكون هناك أكثر من 
موقـــع تشـــغله المـــرأة البحرينيـــة كما في 
القنصليات والمنظمـــات، وكذلك أن تكون 
هناك أكثر من ســـفيرة تحمـــل على عاتقها 

إرث العمـــل الدبلوماســـي، وتضيـــف عليه 
الكثيـــر ممـــا يتاح لهـــا من دعم ومســـاندة 
قوية مـــن أعلى المســـتويات القيادية في 
الدولـــة، إضافـــة إلـــى حقوقهـــا المكفولـــة 
دســـتوريا، ثـــم قدرتهـــا الشـــخصية علـــى 
خوض غمار التحدي والمنافسة، وتسجل 
لنفســـها بصمـــة في المجـــال الدبلوماســـي 
أن المرأة البحرينية ســـجلت رصيدا هائا 
من اإلنجازات الدبلوماســـية، ولن يعجزها 
تحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات طالمـــا أن 
هناك قيادة ملكية ســـامية تؤمن بقدراتها 
وتتيـــح لهـــا الحقـــوق والتســـهيات كافـــة 
ألداء أدوار تتشـــارك فيها مع أخيها الرجل 
لخدمة الوطـــن. وختمت “نتوجه بالشـــكر 
والتقديـــر لمقـــام لصاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة والسيدات 
وأمانتـــه  المجلـــس  عضـــوات  الفاضـــات 
العامـــة كافـــة علـــى اختيـــار يـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة هذا العام لاحتفاء بالمرأة في 

المجال العمل الدبلوماسي”.
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الدوسري: الدستور كفل مساواة الجنسين بجميع الميادين
لتعزيز عضوية البحرين في المراكز المتقدمة بالمنظمات الدولية المتخصصة

اتفق المشـــاركون بمنتدى 
علـــى  البـــاد  صحيفـــة 
ضـــرورة انفتـــاح البحرين 
المتقدمـــة  المراكـــز  بعضويـــة 

بالمنظمات الدولية المتخصصة.
الدولـــي  المعهـــد  رئيـــس  وأشـــار 
للســـام للشرق األوســـط وشمال 
إلـــى  فريجـــي  نجيـــب  إفريقيـــا 
عضويـــة أمـــل الدوســـري باللجنة 
األمميـــة لحقوق الطفـــل وتوليها 

مركز نائب الرئيس.
المـــرأة  تولـــي  علـــى  وحـــض 
البحرينيـــة مواقـــع متقدمـــة فـــي 
األطـــراف  المتعـــددة  المنظمـــات 
باألمـــم المتحدة والبنـــك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
مـــن جهتهـــا، ذكرت األميـــن العام 
هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 

األنصـــاري أنها تطمـــح إلى تعزيز 
بالمنظمـــات  البحرينييـــن  وجـــود 

الدولية المتخصصة.
وأشـــارت بكل تقدير إلـــى تقديم 
باألســـبوع  البحريـــن  مملكـــة 
الماضـــي ترشـــيح رئيســـة هيئـــة 

البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة لمنصب 
األميـــن العـــام لمنظمـــة الســـياحة 

العالمية.
وقالت نائـــب رئيس لجنة حقوق 
أمـــل  المتحـــدة  باألمـــم  الطفـــل 

الدوســـري في مداخلتها بمنتدى 
صحيفة الباد إن إقامة الفعاليات 
والمنتديـــات الخاصة بالمرأة هي 
أنجع طرق نشر الوعي بين أفراد 
المجتمـــع ككل؛ ألهميـــة حصـــول 
المـــرأة علـــى كامـــل حقوقهـــا في 
حقهـــا وأيضـــا فـــي تبـــوء المراكز 
العليـــا في جميـــع المجاالت وهذا 

حق دستوري كفله لها الدستور.
البحريـــن  دســـتور  أن  وأضافـــت 
كفل مســـاواة المـــرأة بالرجل في 
جميـــع المياديـــن، وأنـــاط بالدولة 
واجباتهـــا  بيـــن  التوفيـــق  مهمـــة 
األسرية وعملها في المجتمع عبر 
تشـــكيل المجلـــس األعلـــى للمرأة 
الســـمو  صاحبـــة  تترأســـه  الـــذي 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 

إبراهيم آل خليفة.

البالد

بأعمـــال البالد القائمـــة  قالـــت 
لـــدى  البحريـــن  ســـفارة 
ماليزيـــا مرام الصالح في مداخلتها 
بمنتـــدى صحيفـــة البـــاد “إنهـــا لـــم 
تفكـــر بالعمـــل الدبلوماســـي خـــارج 
بـــوزارة  توظفـــت  عندمـــا  المملكـــة 
الخارجية”. وأضافت: كان تفكيري 
وفـــي  فقـــط،  موظفـــة  أكـــون  أن 
أحـــد األيـــام تحدثـــت معـــي وكيـــل 
وزارة الخارجيـــة الشـــيخة رنا بنت 
وبالتحديـــد  خليفـــة  آل  عيســـى 
فـــي العـــام 2011، وعرضـــت علـــي 
العمـــل فـــي ســـفارة الهنـــد، ولم أكن 
أعرف كيفية العيـــش والعمل هناك 
مـــن خـــال تجربـــة جديـــدة، وكان 
ينتابنـــي الخـــوف، لكـــن شـــجعتني 
خليفـــة  آل  رنـــا  الشـــيخة  الوكيلـــة 
ألخـــذ الفرصة والتجربـــة، وكان لها 
دور كبيـــر فـــي دعمـــي ما شـــجعني 
ومنحنـــي الفرصـــة للعمـــل اآلن في 

ســـفارة أخـــرى في ماليزيا وكســـب 
الكثير من الخبرات في هذا العمل.

وأضافـــت أن وجـــود الشـــيخة رنـــا 
وكيلـــة فـــي وزارة الخارجيـــة فتح 
لنـــا األبـــواب علـــى كل المســـتويات 
بالنســـبة لي ولجميع الدبلوماسيات 

والمديرات.

مرام عملت بسفارتنا بالهند ثم ماليزيا

وكيلة “الخارجية” بمنتدى “^”: عملت الدبلوماسيات بالخارج على مدار الساعة إلعادة المواطنين

البحرينية خاضت العمل الدبلوماسي منذ إنشاء دائرة الخارجية في 1969

الشيخة رنا بنت عيسى متحدثة بمنتدى “البالد”

البالد

ــة الــبــحــريــنــيــة مـــن إنـــجـــازات ــي ــاس ــوم ــل ــدب ــا تــحــقــقــه ال ــم ــورون ب ــخـ قــــال: كــلــنــا فـ

المردي مفتتًحا المنتدى: قصص نجاح الدبلوماسيات رائعة

المشاركون بمنتدى “البالد”رئيس التحرير في المنتدى

مرام الصالح

وكيلة “الخارجية” 
شجعتها للعمل 

بالبعثات الدبلوماسية

أمل الدوسري

البالد



المناقشـــات  جـــوالت  فـــي 
بمنتدى صحيفة البالد، وبعد 
بإيطاليـــا  البحريـــن  اســـتعارة ســـفير 
ناصـــر البلوشـــي للمقولـــة النابليونية 
عظيـــم..  رجـــل  كل  “وراء  الشـــهيرة 
إمرأة”، علقـــت األمين العام للمجلس 
األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
مقترحة تغيير هـــذه المقولة الذائعة 

الصيت لنابليون.
وقالـــت: أقتـــرح أن يتـــم تعديل هذه 

المقولـــة فـــي الزمـــن الراهـــن لتكـــون 
“إلى جانـــب كل امرأة عظيمة.. رجل 
هـــذه  تصبـــح  أن  وأتمنـــى  أعظـــم”، 

المقولة هي الدارجة اليوم.
لهـــذه  نرســـخ  أن  نريـــد  وتابعـــت: 
المقولة؛ ألن الرجل والمرأة يســـيران 
فـــي ذات المســـير وبنفـــس المركـــب، 
ونتمنـــى أن نـــرى األجيـــال القادمـــة 
قادرين لرفع مســـتوى سقف الطموح 

لمجتمعاتنا.

تذكر رئيس مجلس إدارة 
“البـــالد” عبدالنبي  جريدة 
بـــوزارة  عملـــه  تجربـــة  الشـــعلة 
الخارجيـــة في العـــام 1973، بعد 
سنتين من تأســـيس الوزارة لدى 
مشـــاركته بمداخلـــة فـــي منتـــدى 
يـــوم  بمناســـبة  البـــالد  صحيفـــة 

المرأة البحرينية.
وقـــال: عملـــت بـــوزارة الخارجية 
كانـــت  لكنهـــا  قصيـــرة،  لفتـــرة 
فتـــرة ثريـــة، ورأيت كيـــف كانت 
البحرين سباقة في فتح المجال 
وإدمـــاج المرأة في نشـــاط وزارة 
الخارجيـــة والعمـــل الدبلوماســـي 
فـــي ذلـــك الوقـــت، وكانـــت هناك 
ســـيدات يعملن أتذكر منهن اسم 

الدكتورة أمل الزياني.
الدولـــة  دعـــم  جهـــود  وأضـــاف: 
للمـــرأة اســـتمرت، وشـــهدتها مـــن 
الـــوزراء،  مجلـــس  فـــي  موقعـــي 

البحريـــن  حكومـــة  أن  ورأيـــت 
بقيادة فقيـــد البحرين المغفور له 
بـــإذن هللا صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفـــة )طيب هللا ثـــراه(، أعطت 
المـــرأة حقهـــا ومكانتهـــا فـــي كل 
مجـــاالت الحيـــاة، ثـــم ارتقى هذا 
االهتمـــام في العهد الزاهر لجاللة 

الملـــك، بحيث أعطيت وأســـندت 
مهمة االرتقـــاء بمكانة المرأة إلى 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
قرينة جاللة الملك صاحبة السمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
وتســـاندها  آل خليفـــة،  إبراهيـــم 
كوكبـــة من الســـيدات القـــادرات، 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  منهـــم 

األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصـــاري، 
وهـــي مـــن أفضل وأعلـــى وأرقى 

الكفاءات في البحرين.
ســـيدات   5 تعييـــن  إلـــى  ولفـــت 
رئاســـة  مســـؤولية  بحرينيـــات 
البعثـــات الدبلوماســـية فـــي دول 
قلـــب أوروبـــا، أي فـــي بريطانيـــا 

وفرنسا وأميركا.
وأضاف أن الدولة أتاحت الفرصة 
للمرأة وهذا انعكس على المجتمع 
برمته، عندما تم انتخاب سيدات 
فـــي مجلـــس النـــواب مـــن خـــالل 
انتخابـــات حـــرة مباشـــرة للنـــاس 
جميعا، وشـــاركوا وأعطـــوا المرأة 
مكانتهـــا ومـــا تســـتحقه، بحيـــث 
أصبحـــت رئيـــس مجلـــس النواب 
هي امرأة، لذلك تجد هذا التناغم 
لنبـــض  واالنســـجام  والتعـــاون 
المجتمـــع علـــى مســـتوى القيـــادة 

والمجتمع عموما.
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رئيس مجلس إدارة “^”: البحرين عينت 
5 سيــدات سفيــرات في دول قلــب أوروبـا

البالد

“إلى جانب كل امرأة عظيمة.. رجل أعظم”

األنصاري: الرجل والمرأة يسيران في ذات المسير

عبدالنبي الشعلة

قال ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى الجمهورية اإليطالية 
ناصـــر البلوشـــي فـــي ورقتـــه فـــي 
منتـــدى صحيفة البـــالد “إن وجود 
ليـــس  العـــام  الشـــأن  فـــي  المـــرأة 
بالجديـــد، إال أن الجديد أن تعطى 
المـــرأة الفرصة لتقلـــد القيادة في 

هذا المجال”.
وتابع ال ننسى المقولة النابليونية 
“وراء كل رجـــل عظيـــم.. امـــرأة”، 
فالرجـــل يعطيهـــا المجـــال خلـــف 
الكواليـــس، إال انـــه أمـــام المـــأ ال 
تتـــاح لهـــا الفرصـــة، لكـــن عزيمـــة 
المـــرأة ومثابرتهـــا أثبتـــت للرجـــل 
أنها قادرة على القيادة مثلها مثل 

أي رجل.
وأضـــاف “لـــو نظرنـــا إلـــى التاريخ 
إلـــى  المـــرأة  ودخـــول  األوروبـــي 
المجـــال الدبلوماســـي، فقـــد كانت 
بحاالت متفرقـــة وقليلة جدا قبل 
وبعـــد  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
حيـــث  النظـــرة  تغيـــرت  الحـــرب 
أثبتـــت المـــرأة جدارتها في مجال 
ذهـــب  حيـــن  الحربيـــة،  الصناعـــة 
أغلب الشـــباب الذين هم في ســـن 
العمـــل والنشـــاط االقتصـــادي إلى 

الحـــرب، وبقت أغلب النســـاء في 
وســـدت  اإلنتـــاج  إلدارة  بلدانهـــن 
الفراغـــات التـــي حتمتهـــا الحـــرب 
على المجتمع في جميع المجاالت، 
ونجحت المرأة في هذا االمتحان 
واستطاعت المرأة إثبات جدارتها 
فـــي العمل جنبا إلـــى جنب الرجل 
فـــي شـــؤون الحـــرب أو الشـــؤون 
االقتصادية، لشـــغفها للدخول في 
مضاميـــر مختلفة ومنهـــا المضمار 

الدبلوماسي”.
مـــن  المـــرأة  “تمكنـــت  وواصـــل   

العمـــل  مجـــال  فـــي  الدخـــول 
الدبلوماسي ففي فرنسا كانت أول 
ســـفيرة بالعام 1972، وفي ايرلندا 
فـــي العام 1950 تمكنت المرأة من 
العمل الدبلوماســـي، وأول سفيرة 
فـــي اســـبانيا كان في العـــام 1971 

وفي إيطاليا في 1963”.
فـــي  المـــرأة  دخـــول  “أن  وأكـــد   
المجال الدبلوماســـي بطـــيء وما 
أعـــداد  مـــن  أقـــل  عددهـــن  يـــزال 
بريطانيـــا، وتشـــكل  فـــي  الرجـــال 
فقـــط،   %  11 نســـبة  الســـفيرات 

كلمـــة  اســـتخدمت  فرنســـا  وفـــي 
2002 فقـــط،  العـــام  فـــي  ســـفيرة 
أما عدد الســـفيرات فأقـــل من 14 
%، أمـــا أول ســـفيرة للبحرين فقد 
كانت الشـــيخة هيا بنت راشـــد آل 
 1999 فـــي  عينـــت  التـــي  خليفـــة 
الفرنســـية  للجمهوريـــة  كســـفيرة 

تلتهـــا الســـفيرة بيبـــي العلوي في 
الصيـــن والســـفيرة أليس ســـمعان 
في بريطانيا والسفيرة هدى نونو 

في أميركا”.
تتبـــوأ  أن  البلوشـــي  وتوقـــع 
الدبلوماسيات في وزارة الخارجية 
مراكز مرموقة وسيعملن سفيرات 

تثبيـــت  أن  الخـــارج، مؤكـــدا  فـــي 
تولـــي  منـــذ  جـــاء  المـــرأة  حقـــوق 
جاللة ســـدة الحكـــم والتوجيهات 
البـــالد  عاهـــل  لقرينـــة  الســـديدة 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  رئيســـة 
الملكـــي األميـــرة  صاحبـــة الســـمو 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

ــن ــري ــح ــب ــرأة الــدبــلــومــاســيــة بــــأوروبــــا وال ــ ــم ــ ــور ال ــو حـــضـ ــم ــن قــــدم إضــــــاءة ل

البلوشي: 11 % فقط نسبة السفيرات مقابل السفراء ببريطانيا

ناصر البلوشي

البلوشي مقدما أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اإليطالية

لمملكـــة  ســـفيرة  قالـــت 
مملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
لـــدى  البعثـــة  ورئيســـة  بلجيـــكا 
ودوقيـــة  االوروبـــي  االتحـــاد 
لكســـمبورغ الكبـــرى بهية الجشـــي 
بمداخلتها بمنتـــدى صحيفة البالد 
“إنهـــا رأت جهودا كبيـــرة تبذل من 
قبـــل المجلـــس األعلى للمـــرأة من 
أجل دعم المرأة البحرينية بجميع 

المجاالت”.
الجهـــود  هـــذه  لـــوال  وأضافـــت: 
ورؤيـــة قرينة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة لـــدور المـــرأة، 
والجهـــد المميـــز للمجلـــس األعلى 
للمرأة لما اســـتطعنا أن نصل اليوم 

لما وصلنا إليه.
وتابعت: أتلقـــى مكالمات وطلبات 
عن دراسة تجربة المجلس األعلى 
للمـــرأة لتطبيقها فـــي بلدان أخرى، 
ألنها فعال تجربة فريدة وتستحق 
تؤخذ كمثال يحتذى به في العالم.

وبينت أنها في إحدى اللقاءات مع 
جاللـــة الملـــك، وهو الداعـــم األول 
واألكبـــر للمـــرأة، كنـــا نشـــكره على 
دعمه للمرأة، وقال عبارة ال أنساها 
“أؤكـــد لكـــم أن مـــا حصلـــت عليـــه 
المـــرأة من فـــرص.. ليـــس منحة.. 

وإنما استحقاق”.
وقالـــت: عندمـــا تأتـــي العبـــارة من 

جاللـــة الملك فذلك يـــدل على أننا 
الطريـــق  فـــي  اليـــوم نســـير فعـــال 
الصحيـــح ويجـــب أن نفخـــر بهذه 

التجربة.
الـــذي أنجزتـــه  وأشـــادت بالفـــارق 
وكيلـــة وزارة الخارجيـــة الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى آل خليفـــة منـــذ 

توليها المسؤولية بالوزارة.

ـــرأة ـــم الم ـــى” لدع ـــس األعل ـــن “المجل ـــذل م ـــرة تب ـــود كبي ـــي: جه ـــاد األوروب ـــفيرتنا باالتح س

ما حصلت عليه البحرينية استحقاق وليس منحة... لن أنسى هذه العبارة الملكية

الجشي مقدمة أوراق اعتمادها سفيرة لدى االتحاد األوروبي

بهية الجشي

البالد

البالد

البالد



الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة   •
الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل 

خليفة.
البحريـــن  مملكـــة  ســـفيرة   •
لـــدى مملكة بلجيكا ورئيســـة 
البعثة لدى االتحاد األوروبي 
ودوقيـــة لكســـمبورغ الكبرى 

بهية الجشي.
• ســـفير مملكة البحرين لدى 
الجمهوريـــة اإليطاليـــة ناصر 

البلوشي.
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم   •
البحريـــن لـــدى ماليزيـــا مرام 

الصالح.
االتصـــال  إدارة  مديـــر   •
بـــوزارة الخارجيـــة الســـفيرة 

أروى السيد.
الشـــؤون  إدارة  مديـــر   •

واالتحـــاد  األوروبيـــة 
األوروبـــي بـــوزارة الخارجية 
السفيرة الشيخة عائشة بنت 

أحمد بن صقر آل خليفة.
• مدير إدارة الشؤون األفرو 

بـــوزارة الخارجيـــة  آســـيوية 
السفيرة منى عباس رضي.

بســـفارة  ثـــان  ســـكرتير   •
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 

تونس راوية محمد حسن.

بســـفارة  ثالـــث  ســـكرتير   •
البحرين لدى جمهورية مصر 

العربية منال العوضي.
ديـــوان  فـــي  دبلوماســـية   •
منيـــرة  الخارجيـــة  وزارة 

الدوسري.
ســـفارة  فـــي  دبلوماســـية   •
مهـــا  بالصيـــن  البحريـــن 

الجودر.
• الدبلوماسية هيا الرويعي.
• رئيس قســـم الدبلوماســـية 
الخارجيـــة  بـــوزارة  الرقميـــة 

إيمان البورشيد.

local@albiladpress.com 12
2020

األحد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - العدد 4429

البالد
قال رئيس المعهد الدولي للســـام 
للشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
نجيـــب فريجـــي بورقتـــه بمنتـــدى 
صحيفة الباد إن إنجازات مملكة 
البحرين في الواقع على مســـتوى 
تمكين المرأة هو نتيجة االستثمار 
في المرأة وذلك من خال تشجيع 
 8 مـــن  أكثـــر  منـــذ  المـــرأة  تعليـــم 
عقود، وهـــذه المراهنة على المرأة 
“إذا  الحكيمـــة  المقولـــة  تجســـد 
علَّمت رجا، فأنت علمت شخصا.. 
وإذا علَّمـــت امـــرأة، فأنـــت علمـــت 
أجيـــاال”، وبالفعـــل فـــإن إنجـــازات 
المـــرأة البحرينية تـــكاد تكون أكبر 
انجـــاز دبلوماســـي يعكس الصورة 

اإليجابيـــة التـــي أصبحـــت عليهـــا 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــال عدة 
إنجازات وأهمهـــا ما حققته المرأة 
من إنجاز في ظل انتشـــار جائحة 

كورونا.
لعبتـــه  الـــذي  الـــدور  أن  وأوضـــح 
المـــرأة البحرينية في أزمة جائحة 
كورونـــا كان محل إكبـــار واحترام 
علـــى المســـتوى الوطنـــي والدول، 
حيـــث إن مبادرة ســـمو ولي العهد 
فريـــق  بإنشـــاء  الـــوزراء  رئيـــس 
وطني للتعامـــل مع هذا الموضوع 
أفســـح المجـــال لـــدور مهـــم للمرأة 
من خال وزارة الصحة التي أيضا 

تترأسها امرأة.

وتابـــع: قمنـــا فـــي المعهـــد الدولـــي 
العمـــل  منظومـــة  وفـــي  للســـام 
األمـــم  مـــع  األطـــراف  متعـــددة 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
بمتابعة إنجازات البلدان األعضاء 
في مجابهة هذه الجائحة وتبوأت 
البحريـــن مركزا مهما فيما يســـمى 
“بنـــاء صمـــود المجتمعـــات”، وكان 
بمبـــادرة ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 

الوزراء.
وأضـــاف أن تجربة البحرين كانت 
تحتـــل مرتبة مهمـــة مـــن التقدير؛ 
لاســـتفادة فـــي تعميـــم التجربـــة 
علـــى كيفية مســـاعدة المجتمعات 

لمجابهة هذه التحديات.

ممثلـــة  لديهـــا  البحريـــن  أن  ورأى 
بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، وهـــي 
تعمـــل  والتـــي  القصيـــر،  نعيمـــة 
حاليا رئيســـة لبعثـــة المنظمة لدى 

جمهورية مصر العربية.
أيـــام  قبـــل  معهـــا  تكلمـــت  وقـــال: 
عـــن دورهـــا الفعـــال فـــي النهوض 
بقطاع الصحة في منطقة الشـــرق 
األوســـط وإقليم شرق آسيا، وهذا 

انجاز دبلوماسي كبير للبحرين.
وتابـــع أن البحرين اســـتثمرت في 
المرأة وســـيكون الحصـــاد إيجابيا 
والمجلـــس األعلى للمرأة جعل كل 

يوم هو يوم للمرأة البحرينية.

تجربـــة المنامـــة تحتـــل مرتبـــة مهمـــة مـــن التقديـــر

رئيس معهد السالم: البحرين استثمرت بالمرأة والحصاد إيجابي

 نجيب فريجي متحدثا بمنتدى “البالد”

البالد
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  ذكـــرت 
األعلـــى للمـــرأة بمنتـــدى صحيفـــة 
التـــي  اإلنجـــازات  “مـــن  أن  البـــاد 
جائـــزة  إطـــاق  هـــي  بهـــا  نفخـــر 
دوليـــة فـــي مجـــال تمكيـــن المرأة 
باســـم قرينـــة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، والتـــي بدأت 

مشوارها منذ 3 أعوام.
وتـــم اإلعـــان عـــن الفائزيـــن ألول 
الثانيـــة،  للـــدورة  ونســـتعد  دورة، 
ولجنة تحكيم برئاســـة شخصيات 
مؤشـــر  وذلـــك  محايـــدة،  دوليـــة 
إضافـــي علـــى أن مملكـــة البحرين 
بدأت تكـــون تجربة واثقة وقادرة 

على أن تفيد المجتمع الدولي”.
 وأضافت “أن يوم المرأة مناســـبة 
وطنيـــة لهـــا طابـــع احتفالـــي نفخر 
فيـــه بإنجـــازات المـــرأة ليس فقط 
على المجال الذي يتم اختياره بل 

على المستوى الوطني عموما”.
التطلعـــات  مـــن  “أن  وأوضحـــت   
المستقبلية للمجلس األعلى للمرأة 

عواصـــم  فـــي  ســـفيرات  تعييـــن 
جديـــدة أو بمواقـــع مثل ســـكرتير 
أول أو سكرتير ثاٍن أو قائم بأعمال 
وكل هـــذه المناصـــب، تلعـــب دورا 

في رفع التنافســـية على المستوى 
دولـــي  تقريـــر  ال  إن  إذ  الدولـــي، 
يخلو من قياس نســـبة السفيرات، 
حيـــث يتم اعتمـــاد المنصب كأحد 

المناصـــب التي تـــدل على وصول 
المرأة إلى مواقع صنع القرار”.

 وأردفـــت “خرجنـــا بتطلعـــات مـــع 
محـــور  مثـــل  الخارجيـــة،  وزارة 

التعلم مدى الحياة، لتضّمن ببرامج 
ومناهج أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماسية 
لكل ما من شأنه أن يدعم عمليات 

التـــوازن بين الجنســـين في العمل 
الدبلوماسي الدولي، إذ إننا نتمنى 
أن تكون برامجنـــا مطعمة بجانب 

التوازن بين الجنسين”.

ــرة ســبــيــكــة الــدولــيــة بــدورتــهــا الــثــانــيــة ــيـ ــو األمـ ــم يــســتــعــد إلطــــاق جـــائـــزة س

“األعلى للمرأة” يتطلع لتعيين سفيرات بعواصم جديدة

اضاءة على الدبلوماسيات البحرينيات

• رئيس مجلس إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة.
• الرئيس التنفيذي أحمد البحر.
• رئيس التحرير مؤنس المردي.

• مدير التحرير عمر الجابر.
• رئيـــس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتـــوى اإللكتروني 

راشد الغائب.
• رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك.

• رئيس قسم الرياضة وفريق صحافة الفيديو أحمد كريم.
• رئيسة ملحق أضواء الباد دليلة أرناؤوط.

• رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق.
• رئيسة التحصيل نسرين حمد.

• مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري.
• الصحافية ليلى مال هللا.
• الصحافية زينب العكري.

المشاركون من أسرة “^” بالمنتدى

البالد
قســـم  رئيـــس  الفعاليـــة  منســـق  قـــال 
الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني 
“إن  الغائـــب  راشـــد  البـــاد  بصحيفـــة 
منتدى صحيفة الباد شهد مشاركة 81 

شخصا من البحرين وخارجها.
الخارجيـــة  وزارة  الغائـــب  وشـــكر 
والمجلس األعلـــى للمرأة على تعاونهما 
الكبيـــر لتذليـــل مبـــادرة الصحيفة بعقد 

المنتدى.

81 مشاركا بمنتدى “^” من البحرين وخارجها

راشد الغائب

مشاركان من منظمات مرموقة

• رئيس المعهد الدولي للســـام للشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا نجيب فريجي.

• نائب رئيس لجنة حقوق الطفل باألمم 
المتحدة أمل الدوسري.

أمل الدوسري نجيب فريجي

الدبلوماسيــون المشاركــون بمنتــدى “^”

مها الجودر

راوية محمد حسن

ناصر البلوشي

هيا الرويعي

منال العوضي عائشة بنت أحمد بن صقر

مرام ٔانور الصالح الشيخة رنا بنت عيسى

إيمان البورشيد

منيرة الدوسري منى عباس محمود رضي

أروى حسن السيد بهية الجشي
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أيـــام ال تنســـى ولحظات ال ُتمحى مـــن الذاكرة بأوقات عصيبـــة ودون الدخول 
بتفاصيـــل المحـــن والتحديـــات وخيوطهـــا البـــد هنا أن أشـــير إلـــى أن عالقتي 
بالرئيس األمير خليفة بن ســـلمان طيب هللا ثراه بلغت مداها، إذ لم تعد مجرد 
عالقة حضور مجلسه األسبوعي، بل أصبحت عالقة أخوية بكل معنى الكلمة، 
وقد جمعتني مع سموه جلسات خاصة تحدثنا فيها بكل أريحية حول همومنا 
المشتركة وهموم الوطن، كان يستفيض بالكالم بكل ما يشغل باله حول الوطن 
والمواطنين، كانت تلك اللقاءات الخاصة مع الرئيس بمثابة الجسر الذي عمق 
المحبـــة والـــوالء لســـموه والبحريـــن األصيلـــة التي كانـــت في قلوبنـــا فيما كان 
البعض مشـــغوالً بأمور هامشـــية، هذه الفترة التي سبقت أحداث المحنة، كانت 
بمثابـــة تدريـــب لـــي على األقل لمواجهة مـــا جرى بعد ذلـــك، إذ ظللت أعمل مع 
الرئيس بخندٍق واحد، وقد شـــهدت المرحلة التالية وقفات أســـتطيع أن أطلق 

عليها المعرفة التاريخية بالرئيس وعنوانها مع الرئيس في السراء والضراء. 
كنـــت أتأمل عمله الدؤوب الذي ال يفتر بكل الجبهات والمجاالت، وكان التركيز 
دائمًا على أســـلوب ومنهج العمل لدى ســـموه بمختلـــف القطاعات وتدخله بكل 
مـــرة لحـــل اإلشـــكاالت الرســـمية واألهليـــة التي تقع هنـــا وهناك وتجســـد روح 
الحركـــة الحيويـــة التي تتميـــز بها سياســـة حكومته التي يقودها منذ ســـنوات 
بنفـــس الحمـــاس والديناميكيـــة وهي تواكـــب المراحل والفترات التـــي تمر بها 

البالد سواء على الصعيد السياسي واالقتصادي المحلي أو بالصعيد الخارجي 
من أجل امتصاص األخطاء والسلبيات التي تقع بين وقت وآخر بسبب اإلهمال 
أو التكاسل أو عدم المسؤولية في بعض الوزارات والهيئات الرسمية واألهلية، 
وكان آخر هذه التعقيدات التي يمكن أخذها كنموذج للمعالجة الحكيمة ما وقع 
للسياح األجانب في السفينة التي رست في ميناء خليفة وتعرضت لمضايقات 
من قبل بعض الجهات، فكان تدخل سموه في الموضوع منذ اللحظات األولى 
وإجـــراء التحقيقـــات والبحث عن األســـباب كعادة ســـموه حينمـــا يريد أن يرى 
األمور من كل الزوايا قبل أن يتخذ القرار وهو ما يجب أن يسترشد به الوزراء 
جميعـــًا وأن يكـــون نبراســـًا لكيفية معالجة األمـــور واألخطاء حينمـــا تقع، وهو 
األســـلوب الذي يســـتقيم مع بناء الدولة الحديثة ويتطلـــب المتابعة واالهتمام 
الميدانـــي قبل االكتفـــاء بالجلوس فـــي المكاتب الفخمة التي تكلفت عشـــرات 
اآلالف من ميزانية الدولة دون أن يدرك بعض الوزراء والمســـؤولين ما يجري 

بوزارتهم أو مؤسستهم.
هـــذه لمحة من فصـــول كاملة بحاجة لوقفاٍت طويلة... لروحك الســـالم خليفة 

بن سلمان.

تنويرة: تزرع الورد وتحصد الشوك... للحياة لغزها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مع الرئيس بالسراء والضراء

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

للتواصل: 17111483

أيها العضو البلدي... لتقل خيرا أو لتصمت
الشـــيء غيـــر المنطقـــي وغيـــر الطبيعـــي وغيـــر المتوقـــع هـــو أن 
يقـــف العضـــو البلـــدي فـــي موقـــف البطـــل وصاحـــب االقتراحـــات 
االســـتراتيجية والتحليليـــة والخطـــط والفكـــر الرفيـــع، والمقـــدرة 
الخارقة، لكنه في الحقيقة ال يملك أي شيء ومكانه على الهامش، 
خصوصا أن في الفترة السابقة علم أهالي الدائرة والناس مستوى 
علمـــه وعملـــه وأمانته، وشـــبعوا حتـــى التخمة من نشـــر صوره في 
حســـابات التواصل االجتماعي والصحافة حتـــى لو كان الموضوع 

يتعلق بتحريك “طابوقة وحدة في الفريج أو الدائرة”.
هـــذا العضـــو أراد تســـليط أضـــواء الموكـــب عليـــه قبل أيـــام وحمم 
البراكين الالهبة تتدفق من جبينه لتحرق كل شيء، على مسألة ال 
تستحق حتى الذكر وال تحتاج إلى تحليل أو تمحيص، أو دراسات 
طويلـــة، مســـألة ال تحتـــاج إلى جـــوالت متعبـــة وال توديـــع النازلين 
واستقبال الصاعدين وتصنع مظاهر اإلرهاق والتعب وحمل زجاجة 
الـــدواء في اليـــد، وتصنع االنفعال مـــن أجل أهالي الدائرة. مســـألة 
ال تحتـــاج إلـــى معامل وخبـــرات وخبراء وغير ذلك مـــا يلزم، ولكن 

بســـبب الجهل بأصـــول العمل البلدي والتشـــتت والضياع والصدمة 
والحيرة العميقة بقضية خدمة الناس وتحمل المسؤولية والسعي 
الدائـــم والصحيـــح لتقديم الحلـــول التي تخدم الوطـــن والمواطن، 
يحـــاول هـــذا البلدي الظهـــور إعالميا بأيـــة طريقة كانـــت وعلى أي 
موضـــوع، فـــي حيـــن أن غيره مـــن األعضـــاء - وهم قـــرب دائرته - 
أنجزوا مشـــاريع كبيرة وذات مســـتوى رفيع ومازالوا يثرون العمل 
البلـــدي بأفكارهم وخبراتهم، ومـــع ذلك نراهم يفضلون االبتعاد عن 
األضـــواء والعمـــل فـــي صمت، وإن ظهـــر خبر فـــي الصحافة أو في 
وســـائل التواصل االجتماعي فإنه يســـتحق ألنه يعد من اإلنجازات 

الكبيرة في مجاالت العمل البلدي.

أقول الحق.. لقد ورط أهالي الدائرة أنفسهم باختيارهم األعمى لهذا  «
العضو الذي يحسب صوره في منصات اإلعالم ويهتم “بالرزة” أكثر 

من اهتمامه بخدمة الناس، رصيده صفر من اإلنجازات ولكنه ممثل 
رائع ومبدع. يا أخي - أو يا أختي - لتقل خيرا أو لتصمت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فاتنة كانت بجســـد متناســـق أقرب منه للنحافة من الســـمنة وشـــعر أســـود كسواد 
الليـــل، مختلفة هادئة، قليلة الكالم، مقلتاها مكحلتان، تدور في عينيها الكثير من 
الحكايا ورغم هدوئها فعقلها مليء بصخب مغاير عما عهدناه، تلك كانت وضحة.
ال أعلم ســـبب تعلقي بتلك الفتاة التي لم تنشـــأ بيني وبينها أحاديث كثيرة، كانت 
زميلـــة دراســـة، لكننـــي رأيتهـــا بعين مختلفـــة، مازلت أتذكـــر حياءهـــا عندما كانت 
تقابل أيا منا صدفة أو حتى في دهاليز المدرسة، كنت أحب مدرستي كثيرا، فكل 
األشـــخاص هناك مختلفون، أليســـا، ســـارة، مـــروة، حتى أم الزيـــن، كل فتاة برونق 
مختلف وشـــخصية خالبة وغموض وصخب وأمان كثيرة، حلمنا أن نكبر، ونودع 

مقاعد الدراسة وتبدأ كل منا حياتها.
يغلب علي طابع الحنين لطفولتي وذكرياتي وضحكات الصف، للعلم كنت شاطرة 
ولي بصمة مختلفة، أســـعد كثيرا عندما تتواصل معي زميالت الدراسة لنسأل عن 
أحوال بعضنا البعض، مازلت أذكر معلماتي الالتي أدين لهن بكل نجاحاتي في كل 
مراحل المدرســـة، ولـــن أوفيهن حقهن مهما حييت، فالمدرســـة كالبيت تلعب دورا 
كبيرا في نشـــأة الطفل ووضعه على المسار الصحيح، وال أود ذكر أسماء معلماتي 

فيســـقط اســـم ســـهوا فتعتقد أني نســـيتها، فأنا ال أنســـى يدا علمتني وربتت على 
كتفـــي وشـــجعتني ووبختنـــي في يـــوم ما، ألنني أتعلـــم كل يوم درســـا جديدا في 

هذه الدنيا.
أذكـــر يـــوم قدمـــت ورقة ألحد األشـــخاص كانـــت مطويـــة ويبدو أن شـــكلها منطو 
للداخل، لم تعجبه كثيرا، فزجرني بنظره على إهمالي وعدم تقديم ورقة مستوية 
واســـتمعت لـــه بكل هدوء ورحابة صدر وشـــكرته على ملحوظتـــه، لكنه اتصل بي 
في يوم آخر يســـألني عن ســـر هدوئي الغريب الذي بررته بقيمة ما لقنني إياه من 
درس فـــي ذاك اليـــوم، وقس على ذلـــك العديد من المواقف التـــي تعلمت منها عن 
طيب خاطر أو بعد دموع أذرفها أو ضحكات جلجلت المكان، فأنا لســـت حجرا أو 
مصنوعة من قطعة جليد، كل ما في األمر أنني اؤمن كثيرا بعلوم الكارما والطاقة 
وأعلم أن ال شيء في هذه الدنيا يذهب هدرا وأنه كما تدين تدان، أنا فقط ممتنة 
لحياتـــي التـــي تقـــدم لي الكثير من الـــدروس من خالل أشـــخاص بعضهم ترك أثرا 
طيبا والبعض اآلخر ذهب دون أثر، وآخرون تركوا ندوبا عن عمد آثرت أن أداويها 
خفية بعد أن رفعت ملفهم إلى رافع السماوات دون عمد في انتظار عدالة السماء.

سمر األبيوكي

ثرثرة آخر نوفمبر

العظماء ال يرحلون
العظمـــاء ال يرحلـــون، ألنهـــم يتركـــون أثًرا خالًدا فـــي وطنهم وذاكرة شـــعبهم، 
فبذلـــك يبقـــى ذكرهـــم خالـــًدا، وتتناقـــل األجيـــال ســـيرتهم.. ففقيـــد البحرين 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا من هؤالء 
الُعظماء الخالدين ألنه ميراث وطني للبحرين يغرف أبناؤه من مسيرته نهًجا 

ومن رؤيته نبراًسا.
لقـــد اتســـمت حياته رحمـــه هللا بكثـــرة اإلنجـــازات الوطنية وجميل مشـــاعره 
اإلنســـانية الصادقـــة تجـــاه وطنـــه وشـــعبه، فبذل حياتـــه لنماء وطنـــه ورخاء 
شـــعبه، اهتـــم بجميـــع مناطـــق البحريـــن من مدنهـــا وقراهـــا، حاضـــًرا وموجًها 
ومتابًعا لتنفيذ ما تحتاجه مدن البحرين وقراها من خدمات ورعاية، ووفر ما 
اســـتطاع بدون اســـتثناء، كما اهتم بالتعليم والمدارس والجامعات، وبالثقافة 
والرياضـــة واألندية، وبالمستشـــفيات وكل مـــا يتعلق بعـــالج المواطنين.. إنها 

مسيرة حافلة بالعمل والعطاء واإلنجازات.
وطيلة تحمله مســـؤولية مجلس الوزراء دأب رحمه هللا على إنشاء المشاريع 
وتشييد الخدمات، وكان يستمع ألفكار المسؤولين ويستحسن آراء المواطنين، 
وتفرحه تلبية طلباتهم وتحقيق أمانيهم، ويسعده كثيًرا اللقاء األسبوعي في 
مجلس ســـموه وبمن يحضر من المســـؤولين والمواطنيـــن واإلعالميين الذين 
يغتنمون هذا اللقاء األســـبوعي للتحدث عما ُيريدون فيجدون إجابات وافية 
مـــن مـــا يختزن هـــذا األمير من معلومـــات، واإلجابة عن كل األســـئلة لما يملك 
مـــن الوفـــرة الكافية في التحليل والتوضيح، فيســـتمع جميـــع الحاضرين إلى 

إجابات سموه الوافية الدالة على مدى نظرته وسداد رأيه وسعة ثقافته.
بفضل قيادة سموه مجلس الوزراء عمرت البحرين من المحرق إلى الجنوبية 
ومـــن المنامة إلى الشـــمالية بالكثير من المشـــاريع االجتماعيـــة واالقتصادية، 
من منشـــآت ومدن وطرق وجســـور ومستشـــفيات وبنى تحتيـــة، وكان يضع 
اإلنســـان البحرينـــي كرقـــم أول فـــي أجندته اليومية، ســـواء فـــي حضوره أو 
أثنـــاء ســـفره، فتحمل هـــذا الحمل الثقيل منـــذ أن تولى مســـؤولياته اإلدارية 
والوطنيـــة في ريعان شـــبابه حتى وقت رحيله، متحدًيـــا بذلك الصعاب التي 
حولهـــا إلـــى إنجازات.  وقبل أن يترأس مجلس الدولة وبعده مجلس الوزراء 
كان شغله الشاغل هو نيل جزيرة البحرين استقاللها، فتحقق ذلك وأصبحت 
مملكـــة، وخالل تلك الســـنوات كان كثير التحرك والقيـــام بالزيارات الميدانية 
المتواصلـــة وعقـــد االجتماعات الرســـمية لمجلـــس الوزراء ومختلـــف اللجان 
التـــي تحمـــل مســـؤولياتها، وبلقائـــه الدائم مـــع المســـؤولين والمواطنين كان 
حـــراًكا مســـتمًرا ال يتوقف حتى تتحقق أهدافـــه وبخطى واثقة ثابتة المعالم 

راسخة الركائز. 
لقد أحب طيب الله ثراه البحرين وأخلص لها ولشعبها، والبحرين – وشعبها -  «

أحبته كأب وأخ، ورمز وطني، فجزاه الله خير الجزاء ورحمه الله برحمته الواسعة.

عبدعلي الغسرة

منتدى “دراسات” وإنجاز جديد
تتزايـــد األهميـــة الكبيـــرة لمراكز البحوث والفكر على مســـتوى العالـــم يوما بعد 
يوم مع زيادة التحديات واألخطار التي تواجه البشـــرية في كل مناحي الحياة 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والصحية وغيرها، فهـــذه المراكز، ومن 
بينها مركز دراسات البحريني بقيادة الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
تدعم متخذ القرار بالخالصات واألسانيد العلمية التي تجعل أمامه درجة عالية 
مـــن اليقيـــن خالل عمليـــة صناعة القـــرار، خصوصا فـــي األوقـــات الصعبة، مثل 

األزمات والكوارث المفاجئة واألوبئة.
الخطـــط  ووضـــع  المســـتقبل  استشـــراف  علـــى  المســـؤولين  تســـاعد  وهـــي 
واالســـتراتيجيات لمواجهـــة المشـــكالت أو تطورات األحداث المتوقعة، ســـواء 

كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص.
لقـــد أحســـن مركز البحريـــن للدراســـات االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقة بعقد 
هذا المنتدى الفكري المثمر ســـنويا علـــى أرض البحرين، فهو يقدم فرصة نادرة 
ورائعـــة الســـتعراض األفكار والخالصـــات ألصحاب العقول الكبيـــرة والمفكرين 
فـــي المنطقة وفي العالم، وهو أمر غاية في الفائدة واألهمية، فعلى مدار األيام 
الماضيـــة التـــي عقدت فيها الـــدورة الحالية في البحرين برعاية مركز دراســـات 
تلقينا الكثير من الخالصات الرائعة حول قضية غاية في الخطورة، وهي أزمة 
كورونـــا التـــي واجهـــت العالم ودمـــرت ما دمرتـــه وخلفت ما خلفته مـــن أضرار، 

نتيجة عدم استعداد العالم لمواجهة مثل هذا الوباء الخطير.
لقد ارتبكت كل دول العالم وخسرت بسبب وباء كورونا ولم يكن هناك فرق بين 
غني أو فقير في هذه المحنة المدمرة، وكان هذا بســـبب فقر المعلومات وعدم 
وجـــود اســـتراتيجيات مســـبقة للتعامل مع هكـــذا أمور، ومن هنا بـــرزت الحاجة 
بشـــدة إلـــى النظر إلـــى المســـتقبل بطريقة مختلفـــة وإعداد الخطـــط الضرورية 
لذلـــك، ومـــن هنا أيضـــا تأتي أهميـــة مراكز الفكر في المســـاعدة فـــي وضع هذه 
االســـتراتيجيات والخطـــط، وتأتـــي أهمية هـــذا العمل الرائع، فعلـــى مدى األيام 
الماضية تلقينا الكثير من الرســـائل المهمة من خالل هذا المنتدى الفكري الكبير 
الذي ضم شـــخصيات رفيعة من المنطقة ومـــن العالم. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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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

القيد : 123201   التاريخ : 24/11/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2020
بشٔان تغيير االسم التجاري

 لشركة ٔاس سي ٔايه اليف ستايل العالمية ش.ش.و.
 لمالكها طالل يوسف فخرو

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة ٔاس ســي ٔايــه اليــف ســتايل العالميــة ش.ش.و. لمالكهــا 
طالل يوســف فخرو المســجلة بموجب القيد رقم 123201، طالبين تغيير االســم 
التجــاري مــن شــركة ٔاس ســي ٔايه اليف ســتايل العالميــة ش.ش.و. لمالكها طالل 

يوسف فخرو الى لي تمبز ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ :26/نوفمبر /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

) CR2020- 165839 ( طلب رقم

تقدم ٕالينا السادة / عنود حمد عبدهللا النجم الرقم الشخصي 730707903 طلب 
تنــازل عــن المحــل التجــاري الــورادة معلوماتــه ادنــاه الــى الســادة / اســيا محمــد 
ابراهيم محمد يونس شيخ الرقم الشخصي 741007827، فعلى كل من لديه ٔاي 
اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: برادات الهاشل

رقم القيد: 52311
الفرع: ٥

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ٕادارة السجــــل التجــاري

 CR2020- 164116 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا ٓال خليفه 

 االسم التجاري الحالي : مطعم حياه البحرين
االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم وكافيه لونج هورن تكساس

قيد رقم: 8-40246

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

األحد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - العدد 4429 14



Vacancies Available
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

  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

  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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI HOME ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703727  or  koohejihome@hotmail.com 

MARIAM TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38960022  or  MBURWAIH@GMAIL.COM 

GULF CAPITALS CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77017070  or  hakeemkamel@hotmail.com 

AL KHUBAR BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39342562  or  BO3MER70@HOTMAIL.COM 

ARTAKON car Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058079  or  ALRI1@HOTMAIL.COM 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

FILE CONSTSRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39053163  or  FILECONT@BATELCO.COM.BH 

AL-AMIN MEDICAL & INSTRUMENT CO. - ALBAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39333509  or  tmershed@amicogroup.com 

ALFOHOOD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39881766  or  SHAHIRMALOL@GMAIL.COM 

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

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

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702983  or  supersteelwll@gmail.com 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702983  or  supersteelwll@gmail.com 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

Maboon klong   cosmetic 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33058503  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

HONESTY CONTRACTING & TRADING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17773898  or  honestycontracting@gmail.com 

ALHAIKI READYMADE DRESSES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MR. RANJ BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

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

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224443  or  ASHRAF@SKYINTLBH.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 

BAIT ALKHAIR FOR DEVELOPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675744  or  HARMONICSBH@GMAIL.COM 

EVERFINE TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SHIP RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34147691  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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 

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 

BREAD TOAST BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17699719  or  almarzooqh@gmail.com 

MANISH JEWELLERY TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39129406  or  DHANAKPRIYANK@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

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

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

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

  ELECTRICIAN 
 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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 1777464M 

5 Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.CO

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35357786  or  asharjamaal@gmail.com 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  AMINA@NASEEFMC.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36582946  or  sameeer.ishtiaq@gmail.com 

SIMSCON TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33380738  or  SAMEEER.ISHTIAQ@GMAIL.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

MESH FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34621555  or  MESHBH2018@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39666128  or  hussain@refcone.coM 

Alkanafany alasley 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17000585  or  ASHIF.MNG@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

BLACK LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33473421  or  BLACKLINEFASHIONS@HOTMAIL.COM 

TRUCARE MEDICAL CENTER S.P.C owned by AZIIZ JAN BOUJAKLI 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17217686  or  aboujakli@hotmail.com 

Noor Taiba Building Materials WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33382533  or  E_ELGNDY@HOTMAIL.COM 

AL TARIQ BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  BURJMUHAMMED@HOTMAIL.COM 

AL TARIQ Shoes 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

NOOR DANA CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 39922799  or  HUSAIN.HAJAIR@GMAIL.COM 

Yary beauty salon and spa 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39777470  or  groupbyblos@gmail.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

USMAN GHANI SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36428158  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

ABIC GLOBAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742062  or  ABIC.DIRECTOR@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

BEST BROTHERS AUTO CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33712855  or  chjaved973@gmail.com 

Oak pizza and pasta 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 39939921  or  NAOAM11@HOTMAIL.COM 

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179895  or  ANIL7205@GMAIL.COM 

Bella Lobster Food and Beverages 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39522994  or  BELLAPIZZERIABAH@GMAIL.COM 

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36366777  or  ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.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 

Al kadeer construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33752362  or  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34665196  or  CENGIZHAN.DASTAN@NAYAP.COM.TR 

Wadi amina document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

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

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

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

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

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@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 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL PLATING & COATING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM OXIDISER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466002  or  wael@oryxindustry.com 

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

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

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 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663542  or  RIECHME@GMAIL.COM 

New Moon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454340  or  newmoonco@yahoo.com 

LBC PRO SERVICES AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292239  or  4LAWANDBUSINESS@GMAIL.COM 

HABARA GATE  SNACKS & FISH  Wll 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4@GMAIL.COM 

Burj nazool construction.s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33891507  or  YYABREHMAN290@GMAIL.COM 

Cham Medical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39002405  or  FSALAAS@GMAIL.COM 

GREEN CHANNAL PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

BURJ NASIR COMMODITY CONTRACTS BROKERAGE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34199008  or  NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM 

AZA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

AL SAMAH CARGO CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39191335  or  KARIMKHAN39191@GMAIL.COM 

OLD BEAMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33383940  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

BASHAYER JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39343927  or  BASHAYERWLL@GMAIL.COM 

Decoprint Design Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77737774  or  SUBIN@ORANGEMEDIA.ME 

EXOCARTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36199880  or  TECHNOMAX.TELCO@GMAIL.COM 

WE ONE FOOD COURT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 38020740  or  KURUDIVEED@GMAIL.COM 

IDEA ORGANIZATION CONVENTIONS & EVENTS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 38496947  or  E.A.HASSAN@HOTMAIL.COM 

Irish Village WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39725500  or  gom@allseasongroup.com 

HLB FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  ABUMUSSA99@GMAIL.COM 

D LITE OF KASHMIR REAL ESTATE AND COMMODITY BROKERAGE CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33242525  or  DREAMHOMEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Panorama First Contracting & Building Materials Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 34449939  or  mohamedbeder11@gmail.com 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330629  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

GUJJRI BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33604580  or  SALEHMALIK8@GMAIL.COM 

POLAR BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35432048  or  IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.COM 

KHAMIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33579818  or  AHMEDZAFARSAIN@GMAIL.COM 

Thai house see food restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 37771124  or  y.alkayat@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

JILEBI INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33945238  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.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

  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 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

HEJWERY CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.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 

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 

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 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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 

MOON ROCK RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169293  or  KALIFULLAH.BH@GMAIL.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 

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 

Al Tashani Building Materials Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39000043  or  ALWAFI384@GMAIL.COM 

NyoTek Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17503169  or  ANM@ALMADI.NET 

Waheed Mechanical Workshop - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33084707  or  meharzebali@gmail.com 

UNISERVE OIL & GAS SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

Rayan Industrial Gas Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34016085  or  MJAVEED80@GMAIL.COM 

AL NOUREEN FASHIONS S.P.C Owned by Noureen 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

FARHAD RESERVATIONS CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501  or  farhadreservations@gmail.com 

OARTech Automation & Services Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17100032  or  ROD.MALABANAN@OARTECH.NET 

AL MUZAMMIL AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38355631  or  ALMUZAMMILSPAREPARTSA@GMAIL.COM 

SAIM W Z ELECTRICAL REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36285072  or  CHOUDHARYSAHIB706@GMAIL.COM 

AlThouq AlRafea International Trading S.P.C Owned by Meshal AlZa 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33551919  or  admin@alkwthr.com 

Alriffaie consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact
 39990011  or  INFO@MALRIFFAIE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449907  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM 

Lulya world trading Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38454815  or  LULYABAHRAIN@GMAIL.COM 

Neocorp Advisory Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

BULLION MART GOLD & JEWELLERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34062761  or  SHABEERKEN@GMAIL.COM 

One O One restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33833297  or  HH.HERZ@HOTMAIL.COM 

Nanak Contracting & Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978247  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

HEAVEN BUILDING MAINTENANCE CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  MULTANI890BH@GMAIL.COM 

SAWACO Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17044444  or  ABONOOH14@HOTMAIL.COM 

LIKE MAKER INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34002030  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

WORLDS BEST TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17661024  or  ABU.AG.MOTORWINDING@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED IQBAL INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36975947  or  SHAKI950@GMAIL.COM 

UM RIAZ  CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

MAKI MAHDI MAKI SARHAN / FRSANI 6143 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39094999  or  fadheledrabooh82@gmail.com 

HANI SALMAN ALI SALMAN / ATAA ALSOFUN10435 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17325348  or  waheeb_j@yahoo.com 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17399723  or  mahmoodbali@hotmail.com 

HASAN J. J. ALI ALRABEEA ( MARKEB HUSAINE/11603) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34040883  or  HASSANJRABEA85@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  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

  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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@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 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

SILK TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

MOHAMED MUBARAK ABDULLA JUMA / HUDHUD ALKHAIR (6835) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34070720  or  MMR7733@GMAIL.COM 

AHMED ABDULAZIZ ALWAZZAN 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226969  or  alwazzanoptician@gmail.com 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

MIDDLE EAST TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI CO. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Bridge Industrial Services b s c closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39995351  or  INFO@BIS.COM.BH 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

ORIENTAL GOLDSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17258181  or  bhavesh_patania@yahoo.co.in 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

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

  CLEANING SUPERVISOR / FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

NADER & EBRAHIM S/O HASAN CO W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241211  or  aliabdulazizaltaweel@gmail.com 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY S.P.C OWNED BY ISHAQ EBRAHIM ALI ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or alhayki.co@outlook.com 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY S.P.C OWNED BY ISHAQ EBRAHIM ALI ALHAYKI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

ALMAAWDAH COMPANY FOR CARPENTRY WORKSHOPS      S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39457880  or  INFO@ALMAWDAH.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

TECHNO GUARDS ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290992  or  info@technoguards.net 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

I Z ZULFIQAR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38702609  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

YARA PALACE FOR PACKING FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36604099  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

HAS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

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

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

ALZAHRANI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213518  or  ebrahim_dhaif@hotmail.com 

GULF UNION CENTRE FOR AUTO REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703007  or  ADELALI@BATELCO.COM.BH 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17739517  or  amohd@bmmi.com.bh 

DELMENA CITY CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  info@delmena.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 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

DAR AL NOOR HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39888416  or  KALJAHMI@GMAIL.COM 

ALEBRAH CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

ALNOORAIN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

India palace restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696411  or  ABUHASSANS600@GMAIL.COM 

Flawless Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39947994  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

FUTURE EXHIBITIONS & CONFERENCES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311212  or  futureexhibitions@gmail.com 

FIVE STARS PALACE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  MONA.ISA77@YAHOO.COM 

JIDHAFS AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17400100  or  Bm_amee@hotmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

HESHMATI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ALTASHANI2014@GMAIL.COM 

GULF PALACE PASTRY 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462262  or  BOSALMAN2@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697130  or  nhbahrain@yahoo.com 

ALMURTADHA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39254777  or  MURTADHA.REDHA@GMAIL.COM 

MOON LIGHT SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673190  or  GEOLOGYSTAR@HOTMAIL.COM 

VENUS REST CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36983300  or  HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM 

WAHRAN RESTARANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  S.BUALLAY71@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

AL BASHA FOR GUPSYM DECORATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704641  or  ALBASHADECOR@GMAIL.COM 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

M 4 Oil Manufacturing W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33663340  or  STEPAND@BATELCO.COM.BH 

Abrar juice express 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

AL WARE SEWING ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39125803  or  rahman67@batelco.com.bh  
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

 - FORMULA 1 ينطلـــق اليـــوم ســـباق الــــ
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 
2020 وذلـــك علـــى مضمـــار حلبـــة البحرين 
الدولية “موطن رياضة الســـيارات بالشـــرق 
األوســـط”، احتفاال بالنســـخة الـ 16 لســـباق 
الفورموال وان في مملكة البحرين والذكرى 
الــــ 70 لكّل من بطولـــة العالم في الفورموال 
وان وطيـــران الخليـــج، إلـــى جانب جدول 

حافل بالسباقات المساندة.
اليـــوم  الدوليـــة  البحريـــن  وترحـــب حلبـــة 
بضيوفها ضمـــن حملة #شـــكًرا_ أبطالنا، إذ 
تمت دعـــوة عوائل العامليـــن في الصفوف 
األماميـــة مـــن الكـــوادر الصحيـــة والجهات 
المســـاندة األخـــرى فـــي مملكـــة البحريـــن، 
لمتابعة منافســـات ســـباق جائـــزة البحرين 
للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى 
لمســـاهماتهم  عرفاًنـــا  وذلـــك   ،2020 وان 
والتزامهـــم الكبيـــر ضمن الجهـــود الوطنية 
المبذولـــة للتصـــدي للجائحـــة فـــي المملكة، 
لـــذا نتمنى لهـــم أن يقضوا وقًتـــا ممتًعا في 

متابعة سباقاتنا العالمية.
وسينطلق سباق الـ FORMULA 1 - جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2020 
 5:10 الســـاعة  نوفمبـــر   29 األحـــد  اليـــوم 
مساء، ويســـتمر لمدة ســـاعتين أي للساعة 

7:10 مساء.
ومـــن جانبه أكـــد الرئيس التنفيـــذي لحلبة 
البحرين الدولية الشـــيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفـــة عن اليـــوم العالمـــي للمتطوعين 
قائـــًا “نحـــن فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  إلـــى  ننضـــم 
واالتحـــاد البحرينـــي للســـيارات ومجتمـــع 
بالذكـــرى  لاحتفـــال  المحـــركات  رياضـــة 
الســـنوية لمتطوعي رياضة الســـيارات في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم. يعـــد المتطوعـــون 
والمســـؤولون فـــي رياضـــة الســـيارات مـــن 
بين أكبر المســـاهمين في فعاليات سباقات 
الســـيارات، هـــذا هـــو الوقـــت الـــذي نتقـــدم 
فيـــه بالشـــكر لـــكل أولئـــك الذيـــن يجعلون 
سباقات السيارات ممكنة في جميع أنحاء 
العالـــم وباألخـــص فريـــق البحريـــن الذيـــن 
يكرسون وقتهم الخاص لرياضة السيارات 
وجهودهـــم  دعمهـــم  علـــى  وأشـــكرهم 

المستمرة”.
وأثبت ســـائق فريق مرســـيدس البريطاني 
لويس هاملتون تفوقه في جائزة البحرين 
وان  للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى 
مضمـــار  علـــى  فعالياتهـــا  والمقامـــة   2020
الصخير، بعد بســـط سيطرته على فعاليات 
اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر من 

بطولة العالم.
واحتـــل هاملتـــون مركـــز االنطـــاق األول 
في الســـباق الذي يقام األحد مســـجًا زمن 
دقيقـــة و27.264 ثانية فـــي حصة التأهيل 
الثالثـــة، متفوًقـــا علـــى زميلـــه فـــي الفريق 
فالتيـــري بوتـــاس صاحـــب المركـــز الثانـــي 

بفارق 0.289 ثانية.
وثنائي ريدبول المتألق ماكس فيرستابين 
وألكسندر ألبون ينطلقان من الصف الثاني 
للســـباق بعـــد ان احتـــا المركزيـــن الثالـــث 
والرابـــع على التوالـــي بفـــارق 0.414 ثانية 

لماكس و1.010 ثانية أللبون.
المكســـيكي المتألق كارلـــوس بيريز، احتل 
المركـــز الخامـــس بفـــارق 1.058 ثانيـــة عن 
المتصدر على متن ســـيارة ريسينج بوينت 
الذي فصل بين ســـائقي فريق الرينو دانيل 
ريكاردو صاحب المركز السادس وستيبان 
اوكـــون صاحـــب المركز الســـابع، فيما أكمل 
الســـائقون بييـــر غاســـلي مـــن ألفـــا تـــاوري 
ودانيـــل  ماكاريـــن  مـــن  نوريـــس  والنـــدو 
كافيـــات من ألفا تـــاوري المراكز من الثامن 

حتى العاشر.
وفـــي اســـتمرار لتراجع النتائـــج خرج بطل 
العالم السابق وصاحب أكبر عدد انتصارات 
علـــى حلبـــة البحريـــن الدوليـــة وزميله في 
فريق سكوديريا فيراري من حصة التأهيل 
الثانيـــة بعـــد احتـــال سابيســـتيان فيتيـــل 
المركز الحادي عشر بزمن دقيقة و29.143 
ثانية أمام لوكلير والنس ســـترول وجورج 
راســـيل وكارلـــوس ســـاينز “دون تســـجيل 
زمـــن” فـــي المراكـــز مـــن الثاني عشـــر حتى 

الخامس عشر على التوالي.
وشـــهدت الحصة الثانية من التأهيل توقًفا 
بالعلـــم األحمـــر فـــي بدايتهـــا جـــراء خروج 
مخيـــب لآلمـــال لســـائق فريـــق ماكاريـــن 
كاروس بعـــد انـــزالق ســـيارته علـــى أرضية 
الحلبـــة إثـــر تعرضهـــا لعطل فني اســـتدعى 

مساعدة المارشلز ال خاءها من المضمار.
واســـتراتيجية الفـــرق جـــاءت مغايـــرة في 
الحصـــة الثانية بعـــد اعتمـــاد الغالبية منهم 
علـــى اإلطـــارات المتوســـطة والتـــي تعتبـــر 

الخيار المفضل النطاقة السباق.
المفاجئـــات  مـــن  األولـــى  الحصـــة  وخلـــت 
زمـــن  بأســـرع  هاملتـــون  تصدرهـــا  والتـــي 
وبواقـــع دقيقة و28.343 ثانية أمام ســـائق 
ريسينج بوينت النس سترول، الذي احتل 
المركـــز الثاني بدقيقة و28.679 ثانية فيما 
جـــاء ألبون في المركـــز الثالث بزمن دقيقة 

و28.732 ثانية.
وفيرســـتابين  بوتـــاس  الســـائقون،  وجـــاء 
وتشـــارلز  وريـــكاردو  وســـاينز  وجاســـلي 
لوكليـــر وفيتيل وكافيـــات وبيريز واوكون 
وراســـل ونوريـــس فـــي المراكـــز مـــن الرابع 

حتى الخامس عشر على التوالي.
فيما خرج من التصفيات األولى الســـائقون 
انطونيـــو جيوفينـــازي وكيمي رايكونن من 
ألفـــا روميو وكيفـــن ماغناسيســـن ورومان 
غروجـــان مـــن فريـــق الهـــاس ونيكـــوالس 
التيفـــي من الويليامز بعد احتالهم المراكز 

من السادس عشر حتى األخير.

فيرستابين يتخطى ثنائي 
المرسيدس 

كشفت سيارة فريق استون مارتن ريدبول 

ريســـينج عـــن ســـرعتها على مضمـــار حلبة 
البحرين الدولية بعد تصدر الســـائق ماكس 
فيرســـتابين لفترة التجارب الحـــرة الثالثة 
من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمـــوال وان 2020. واســـتطاع الســـائق 
الصعوبـــات  علـــى  التغلـــب  مـــن  الهولنـــدي 
التقنيـــة التي صادفته قبل ان يضع نفســـه 
أمـــام ثنائـــي فريـــق مرســـيدس البريطاني 
لويس هاملتون واأللماني فالتاري بوتاس.

فـــي  األســـرع  الزمـــن  فيرســـتابين  وحقـــق 
الحصـــة على االطـــارات اللينة بزمن دقيقة 
بفـــارق  هاميلتـــون  أمـــام  ثانيـــة  و28.355 
عـــن  ثانيـــة   0.366 وفـــارق  ثانيـــة   0.263
بوتـــاس. وبنتيجة رائعة اســـتعاد ألكســـندر 
البـــون عافيتـــه بعـــد الحـــادث الكبيـــر الذي 
تعـــرض لـــه فـــي التجـــارب الحـــرة الثانيـــة 
ليحتـــل المركـــز الرابع بفـــارق 0.663 ثانية. 
ماكاريـــن  فريـــق  ســـائق  حقـــق  وكعادتـــه 
اإلســـباني كارلوس ســـاينز المركز الخامس 
بفـــارق 1.100 دقيقـــة عـــن المتصـــدر فيمـــا 
احتل ســـائق فريق ألفا تاوري بيير غاسلي 
المركـــز الســـادس. وجـــاءت نتائـــج فريـــق 
الفيراري مخيبة لآلمال باحتال الســـائقين 
لوكليـــر  وتشـــارلز  فيتيـــل  سابيســـتيان 
المركزين الثالث عشر والخامس عشر على 

التوالي.
وتركـــز معظـــم فـــرق الفورمـــوال وان علـــى 
حصـــة التجـــارب الحـــرة الثالثـــة لمحـــاكاة 
فتـــرات التأهيـــل الثـــاث واختيـــار معايير 
الضبـــط األخيـــرة بعـــد جمـــع البيانـــات مـــن 
المضمـــار. ولمـــا تحملـــه من أهمية شـــهدت 
الحصـــة العديـــد من جوانـــب اإلثـــارة على 
مـــن  العديـــد  تنـــاوب  التـــي  الفتـــرة  مـــدار 
الســـائقين علـــى صدارتهـــا بعـــد ان تعـــرض 
ســـائق ريدبول ريسينج ماكس فيرستابين 
لعطل في نظـــام تدفق الهواء “دي آر اس”، 
وفقدانـــه للصـــدارة التـــي انفـــرد بهـــا حتى 
المرســـيدس  لســـيارتي  المتأخـــر  الدخـــول 
نحـــو  بوتـــاس  فالتـــاري  وتقـــدم  للحلبـــة 

الصدارة المؤقتة.
وبوتـــاس الـــذي عانـــى علـــى مـــدار عطلـــة 
نهايـــة األســـبوع بـــدا وكأنـــه منافـــس قوي 
علـــى ما تبقى من فعاليات الجولة، الســـيما 
وان جولتـــي التجارب األولـــى والثانية قد 
تركزتا على ضبط معايير االطارات غير ان 
اإلثـــارة لـــم تتوقف عند هـــذا الحد في ظل 
وجود زميله فـــي الفريق البريطاني لويس 
هاملتون الذي حصل بدوره على حصة من 

فترات التجارب األخيرة.
طويـــًا  تـــدم  لـــم  المرســـيدس  وصـــدارة 
فســـرعان ما اســـتعاد فيرســـتابين الصدارة 
التـــي أطبـــق عليهـــا أغلـــب أوقـــات الفترة، 
بمجـــرد ان قـــام الفريـــق بإصـــاح الجنـــاح 
الخلفـــي، لتنتهـــي التجـــارب الحـــرة الثالثة 

على هذا النحو.

دروغوفيتش يفوز بسباق الفورموال 2 

ســـجل ســـائق فريق أم بي موتورســـبورت 

اســـمه  دروغوفيتـــش،  فيليبـــي  البرازيلـــي 
جائـــزة  ســـباقات  فـــي  المنتصريـــن  كأول 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2020 
بعـــد فـــوزه المثيـــر فـــي الســـباق األول مـــن 
بطولـــة االتحاد الدولـــي “فيـــا” للفورموال 2 
المقامة على مضمار حلبة البحرين الدولية 

بالصخير.
ســـاعة  بزمـــن  الســـباق  البرازيلـــي  وأنهـــى 
الفائزيـــن  أول  ليكـــون  دقيقـــة  و48.596 
خال عطلة نهاية األسبوع لحساب الجولة 
الحادية عشـــر من البطولـــة التي يتصدرها 
مؤقًتا ســـائق فريق بريما ريسينج األلماني 
ميك شـــوماخر. وتقـــدم دروغوفيتش نحو 
صدارة الســـباق الذي انطلق فيه من المركز 
الثاني خلف ســـائق فريق يوني فيرتوســـي 
البريطاني كالـــوم ايليوت، الذي تراجع إلى 
المركـــز الثانـــي فـــي الترتيـــب النهائـــي بعد 
انهائـــه الســـباق بفـــارق بعيد عـــن المتصدر 

وبفارق 14.833 ثانية.
ورغـــم احتاله المركـــز الثاني في الســـباق 
أن  إال  األول  االنطـــاق  مركـــز  وخســـارة 
للمركـــز  ايليـــوت  الثانـــي  المركـــز  احتـــال 
الثانـــي والحصول علـــى 22 نقطة والتقدم 
علـــى شـــوماخر في يضمن اليليـــوت البقاء 
في المنافســـة واالقتراب أكثر من الســـائق 
األلمانـــي بعد تقليص الفـــارق إلى 12 نقطة 

فقط.
وشغل ســـائق فريق كارلن جيهان داروفاال 
آخر عتبات منصة التتويج باحتال المركز 
الثالـــث بعـــد معركـــة شرســـة خاضهـــا مـــع 
متصدر الترتيب ميك شـــوماخر على مدار 
اللفـــات الثـــاث األخيرة والتـــي على أثرها 
نجح في الدفاع عن مركزه وترك ميك في 

المركز الرابع بفارق 0.894 ثانية فقط.
وجـــاء فـــي المركـــز الخامـــس ســـائق فريق 
هايتيك جراند بري، نيكيتا مازبين متقدًما 
علـــى الســـائق اآلخـــر مـــن فريـــق كارليـــن، 
يوكـــي تســـوندا والـــذي ظهـــر بشـــكل رائـــع 
علـــى المضمـــار باحتالـــه المركز الســـادس. 
واستكمااًل لعقد السائقين الفائزين بالنقاط، 
ارمســـترونج  ماركـــوس  الســـائقون  جـــاء 
مـــن فريـــق اي ار تي جراند بـــري، وروبرت 
شـــوارتزمان من فريـــق بريما ودان تيكتوم 
من فريق داماس وجـــاك ايتكين من فريق 
كامبوس ريســـينج في المراكز من الســـابع 

وحتى العاشر.
وتســـتكمل منافســـات بطولـــة الفورموال 2 
بإقامـــة الســـباق الثانـــي ظهـــر األحـــد، الذي 

يعتمـــد فـــي مراكـــز انطاقـــه علـــى عكـــس 
األوائـــل الثمانية من ســـباق اليـــوم لتحديد 
ثامًنـــا  ينطلـــق  )األول  االنطـــاق  ترتيـــب 

والثامن ينطلق أواًل(.

ايفانز يعتلي منصة السباق األول 
من تحدي البورش سبرنت 

ترجم الســـائق النيوزلندي جاكســـون ايفانز 
تألقه في اليوم الثاني من منافسات الجولة 
االفتتاحية لبطولة تحدي البورش سبرنت 
الشرق األوسط ضمن الســـباقات المساندة 
لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 
للفورمـــوال وان 2020، وذلـــك بعـــد تحقيقه 

الفوز في السباق األول من البطولة.
وكان ايفانز قد انطلق من المركز األول بعد 
تصدره للحصة التأهيلية في وقت ســـابق، 
لينهـــي اللفات االثني عشـــر فـــي الصدارة بـ 
25 دقيقـــة و9.884 ثانيـــة وبفـــارق مريـــح 
عـــن صاحب المركز الثانـــي وأبرز ماحقيه 
األلمانـــي جوليـــان هانســـيس الـــذي احتـــل 
المركـــز الثانـــي بفـــارق 3.719 ثوانـــي، فيما 
احتـــل الفرنســـي الشـــاب جيـــان بابتيســـت 
 6.672 بفـــارق  الثالـــث  المركـــز  ســـيمونير 
لمنصـــة  الواصليـــن  بذلـــك  ليكمـــل  ثوانـــي 

التتويج.

جميع السائقين الثالثة األوائل 
يتنافسون ضمن فئة جي تي 3 

كالس برو

وضمـــن فئة بـــرو- اي ام جـــاءت الصدارة 
مـــن نصيـــب الســـائق لـــوكاس غروندفيلد 
الـــذي  كوجيـــك،  فـــان  دان  عـــن  متقدًمـــا 
احتـــل المركز الثاني فـــي الفئة فيما احتل 
الســـائقين المركـــز الرابـــع والخامـــس فـــي 

الترتيب العام.
وفي فئة اي ام احتل السائق ايدي والدير 
البحرينـــي  الســـائق  أمـــام  األول  المركـــز 
الشـــيخ جابر بن علي آل خليفة والســـائق 
روبرت ســـولما. هذا ويقام الســـباق الثاني 
مـــن الجولـــة االفتتاحيـــة لبطولـــة تحـــدي 
الشـــرق األوســـط عـــن  البـــورش ســـبرنت 
الســـاعة الثانيـــة و20 دقيقـــة مـــن مســـاء 

اليوم األحد.
أول المنطلقين في افتتاح تحدي بورش 

النيوزلنـــدي جاكســـون  الســـائقان  خطـــف 
هانســـيس  جوليـــان  واأللمانـــي  ايفانـــز 
مركـــزي االنطـــاق األول لســـباقي الجولة 

االفتتاحيـــة مـــن بطولـــة تحـــدي البـــورش 
ســـبرنت الشرق األوســـط ضمن السباقات 
المســـاندة لجائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال وان 2020، والمقامـــة 
فعالياتهـــا علـــى مضمار الصخيـــر. وتصدر 
ايفانز حصة التجارب التأهيلية بتسجيله 
الزمن األســـرع بدقيقتيـــن و04.140 ثانية 
ليضمن انطاقه من مقدمة أولى سباقات 
األمـــس والذي انطلق عند الســـاعة الثالثة 

وخمسون دقيقة مساًء.
الثانـــي  للســـباق  األول  االنطـــاق  ومركـــز 
هانســـيس،  الســـائق  نصيـــب  مـــن  جـــاء 
الـــذي ضمن بلفتـــه الســـريعة والبالغ زمنها 
دقيقتيـــن و04.770 ثانية فـــي أفضل لفة 
ثانية بحســـب لوائح البطولة. وتحتســـب 
أفضل لفة للسائقين لترتيب االنطاق في 
السباق األول فيما يتم اعتماد ثاني أسرع 
لتحديـــد مراكـــز االصطفـــاف في الســـباق 

الثاني.
وجاء ايفانز علـــى رأس ترتيب المتأهلين 
للســـباق األول ضمـــن فئـــة جـــي تـــي3 برو 
أيًضا، متقدًما على لوكاس غرونفيلد الذي 
سجل دقيقتين و04.239 ثانية فيما جاء 
زمن هانســـيس الثالث فـــي الترتيب العام 

بدقيقتين 04.737.
وفي الســـباق الثاني الذي احتل هانسيس 
صدارتـــه بأفضـــل ثانـــي زمن فـــي الحصة 
بدقيقتين و04.827 فيما ينطلق غرونفيلد 
مـــن المركـــز الثانـــي بتســـجيله دقيقتيـــن 
و04.877 ثانية. وجاءت نتائج الســـائقين 
البحرينييـــن الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل 
خليفة في المركز الثامن والشيخ جابر بن 
علـــي آل خليفة في المركز الثامن للســـباق 
األول وفي المركزين العاشـــر للشيخ علي 
والتاســـع للشـــيخ جابر في السباق الثاني. 
افتتـــاح  هـــي  الحاليـــة  الجولـــة  أن  يذكـــر 
موســـم 2020 - 2021 مـــن بطولـــة تحدي 
البورش سبرنت الشرق األوسط والمقامة 
خال عطلة نهاية األســـبوع الحالية ضمن 
البحريـــن  لجائـــزة  المســـاندة  الســـباقات 

الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان.
وأعلنـــت حلبة البحريـــن الدولّية أخيًرا أن 
ســـباقي جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيران 
الخليـــج وجائزة رولكـــس الصخير الكبرى 
للفورمـــوال وان ســـُتقامان من دون حضور 
الجماهير. لكن سيكون هناك مقاعد سوف 
تخّصـــص لعوائـــل العاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحيـــة والجهات 
المســـاندة األخـــرى فـــي البحريـــن، وذلـــك 
الكبيـــر  والتزامهـــم  لمســـاهماتهم  عرفاًنـــا 
ضمن الجهود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.
يذكـــر أن ســـباق جائـــزة رولكـــس الصخير 
الكبـــرى للفورمـــوال وان تنطلـــق األســـبوع 
المقبـــل، وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 6 
المضمـــار  علـــى  وذلـــك  المقبـــل  ديســـمبر 
الخارجي، إذ يتم التسابق عليه ألول مرة.

2020 وان  للفورمــوال  الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق  فــي  أواًل  ينطلــق  هاملتــون 

حلبة البحرين الدولية ترحب اليوم بضيوف “شكًرا-أبطالنا”
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نشـــر ممثل جالة الملك لألعمال 

اإلنسانية وشـــؤون الشباب سمو 

الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

مشـــاركة ســـموه وقيـــادة فريـــق 

بالمركـــز  للفـــوز  فيكتوريـــوس 
الســـاعة  فـــي ســـباق ضـــد  األول 
“فرقـــي” للدراجـــات الهوائية لفئة 
المحترفيـــن الذي نظمـــه االتحاد 
الهوائيـــة  للدراجـــات  البحرينـــي 
وســـط مشـــاركة 120 دراجـــا من 

الجنسين. 
 وتوج فريق فيكتوريوس بقيادة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفة بالمركز األول. 
 وتكـــون فريـــق فيكتوريوس من 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفـــة قائـــد الفريق وكريســـتين 
بلومنفيلد وأرك واتســـون وأحمد 
مدن، فيما جاء في المركز الثاني 
فريق البحرين للدراجات المكون 
مـــن منصـــور جواد وأحمـــد ناصر 

ويحيى خليفة وعلي حسن. 

 وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة توج بالمركز األول في 
ســـباق ضد الساعة “فردي” الشهر 

الماضي. 
الســـاعة  ســـباق ضـــد   وشـــهد 
فريقـــًا،   40 مشـــاركة  “فرقـــي” 

 4 مـــن  فريـــق  كل  يتكـــون 
دراجين، وانقســـم إلى أقســـام 
عـــدة منهـــا فئـــة المحترفيـــن، 
وفئـــة الرجـــال، وفئـــة اإلنـــاث، 
وفئـــة المختلـــط، إضافـــة إلـــى 

األولمبياد الخاص.

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد ينشر مشاركة وفوز “فيكتوريوس” بالمركز األول
ــرام” ــغـ ــتـ ــسـ ـــ “االنـ ــ ــى حـــســـابـــه ب ــلـ ــة وعـ ــيـ ــوائـ ــهـ ــاق الـــــدراجـــــات الـ ــبـ ــي سـ ــ ف



مشاركة واسعة ومنافسة قوية في “ناشئي قفز الحواجز”

لقفـــز  الملكـــي  االتحـــاد  بطولـــة  شـــهدت 
الحواجز االفتتاحية لموسم قفز الحواجز 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد 
القـــدرة تحـــت رعاية رئيس االتحاد ســـمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، والتي 
أقيمـــت بميـــدان القفـــز بالرفـــة منافســـات 
قوية في مســـابقتي الناشـــئين فـــي الفترة 

الصباحية.
وأقيمت أولى المســـابقات وهي المســـابقة 
األول  المســـتوى  الناشـــئين  لفئـــة  األولـــى 
وارتفـــاع  تمايـــز(  جولـــة  مـــع  )مســـابقة 
الحواجـــز: 90 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 
متر/ دقيقة منافســـات قوية بين الفرســـان 
هـــذه  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  والفارســـات 
اســـتعدادهم  علـــى  يؤكـــد  ممـــا  المســـابقة 
وتمكـــن  المســـابقات،  ولبقيـــة  لهـــا  الجيـــد 
الفارس الناشـــئ حســـن هانـــي اليابس من 

اســـطبل حـــوار علـــى صهوة جـــواده أجزل 
من تحقيق المركز األول بأفضل زمن وبلغ 

34.07 ثانية دون أخطاء.
وجـــاء في المركـــز الثاني الفارس ســـلطان 
عبدالعزيـــز الرميحـــي مـــن اســـطبل عوالي 
منهًيـــا  بريســـفول  الجـــواد  صهـــوة  علـــى 
ودون  ثانيـــة   35.13 بلـــغ  بزمـــن  المســـلك 
أخطـــاء، وجاء في المركـــز الثالث الفارس 
مصطفى محمد دادهللا من اســـطبل العفو 
والجواد تشـــامبين بزمن بلـــغ 35.32 ثانية 
ودون أخطاء، المركز الرابع الفارس حسين 
أصغر من اسطبل األصيل مع الجواد فيغو 
بـــوي بزمن بلغ 36.70 ثانية ودون أخطاء، 
المركـــز الخامـــس الفـــارس فـــارس يحيـــى 
أحمد من اسطبل المها والجواد آي ترست 
يو بزمن بلغ 40.39 ودون أخطاء، والمركز 
الســـادس الفارس علي حسن العلواني من 
اسطبل المها مع الجواد أنجل آي بزمن بلغ 

33.45 ثانية و4 أخطاء.

 وفـــي المســـابقة الثانيـــة فئـــة الناشـــئين 
المستوى الثاني )مســـابقة على مرحلتين( 
ســـرعة  ســـم   100 الحواجـــز:  وارتفـــاع 
المســـلك 350 متر/دقيقـــة والتي لم تخلوا 
مـــن اإلثـــارة والتشـــويق مع رفع مســـتوى 
الذيـــن  والفارســـات،  للفرســـان  الحواجـــز 
أظهـــروا تفوًقـــا واضًحا يؤكـــد جاهزيتهم 
البطولـــة  لهـــذه  المبكـــر  واســـتعدادهم 
ونواياهـــم البطوليـــة، إذ بلـــغ عددهـــم في 
هذه المســـابقة 12 فارس وفارســـة، وكان 
التألق والنجومية للناشـــئ الفارس فارس 

يحيـــى أحمد مـــع الجواد آي ترســـت يوم، 
الـــذي تمكـــن من إنهـــاء المســـلك بزمن بلغ 
33.03 ثانيـــة دون أخطـــاء، تـــارًكا المركـــز 
الثانـــي للفارس حســـين أصغر مـــع جواده 
كاتاليـــا والـــذي أنهـــى المســـلك بزمـــن بلـــغ 
33.86 ثانية مـــن دون أخطاء، في المركز 

الثالـــث كـــرر أصغـــر وجـــوده علـــى منصـــة 
التتويـــج وفـــي المراكز األولـــى مع الجواد 
اآلخـــر فيغو بوي منهًيا المســـلك بزمن بلغ 
34.38 دون أخطـــاء أيًضـــا، المركـــز الرابع 
الفارســـة إيميلي هانديرتمارك من مدرسة 
عوالـــي ومـــع جوادهـــا كونتنـــدر بزمن بلغ 

45.66 ثانيـــة، المركـــز الخامـــس الفـــارس 
ســـلطان الرميحـــي مـــع الجواد بريســـفول 
بزمـــن بلـــغ 35.30 ثانيـــة و4 أخطاء، وفي 
المركـــز الســـادس جاءت الفارســـة غريس 
رودني مـــع الجواد أركو بزمـــن بلغ 62.24 

ثانية و9 أخطاء.

تغطية - اللجنة االعالمية

نظـــم مجلـــس إدارة نـــادي النجمة، 
األول  الســـنوي  الداخلـــي  التجمـــع 
اإلدارة  بحضـــور أعضـــاء مجلـــس 
وفرق النـــادي، إضافة إلى عدد من 

المكرمين من خارج النادي.
وأقيـــم التجمع بمقر نـــادي النجمة 
في الجفير، وأشـــرف على تنظيمه 
اإلعالمية شـــيماء رحيمي، كما تم 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مراعـــاة 
ظـــل  فـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

الظروف الحالية.
الالعبيـــن  تكريـــم  الحفـــل  وشـــهد 
الرياضيـــة  الفـــرق  فـــي  المميزيـــن 
بنـــادي النجمـــة للموســـم الرياضي 
الماضـــي، باإلضافـــة إلى عـــدد من 
المساهمين في خدمة النادي. على 
مســـتوى الفريق األول لكرة القدم: 

تم تكريم الحارس عبدهللا الكعبي 
كأبـــرز العـــب، وعبدهللا نمـــر كأبرز 
العب صاعد. على مستوى الفريق 
بابـــور  حســـين  اليـــد:  لكـــرة  األول 
كأبـــرز العـــب، ومحمد حبيـــب أبرز 
العب صاعد. على مستوى الفريق 

األول لكـــرة الســـلة:عبدهللا محمـــد 
رضـــي كأبـــرز العـــب صاعـــد، علـــي 
جابـــر كأبـــرز العـــب. على مســـتوى 
الفريـــق األول لكـــرة الطائرة: أحمد 
عيســـى كأبرز العـــب، أحمد صادق 

كأبرز العب صاعد.

جانب من التكريم

ــل الـــاعـــبـــيـــن بـــفـــرقـــه الــريــاضــيــة ــضـ ــرم أفـ ــ كـ
“النجمة” يقيم التجمع السنوي األول

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  تشـــارك 
في االجتمـــاع الـ 90 للمكتـــب التنفيذي 
لمجلـــس  األولمبيـــة  اللجـــان  لرؤســـاء 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، الذي 
سيعقد اليوم األحد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي بحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة 

األولمبية البحرينية محمد النصف.
 ويتـــرأس النصف وفد اللجنة األولمبية 
للمكتـــب  التســـعون  االجتمـــاع  فـــي 
األولمبيـــة  اللجـــان  لرؤســـاء  التنفيـــذي 
الخليجيـــة بجانب حضور كل من مدير 
االتحادات الرياضية هشـــام البلوشـــي، 
ومديـــر العالقات الدولية والعربية فجر 

جاسم.
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  ويتضمـــن   
مناقشـــة العديـــد مـــن البنـــود المدرجـــة 
على جدول األعمال والتي تهتم بتعزيز 
العمل الخليجي المشـــترك فـــي المجال 

الرياضـــي مـــن بينها متابعـــة تنفيذ قرار 
المجلس األعلى في دورته 36 بالرياض 
المتعلـــق   ،2015 ديســـمبر  شـــهر  فـــي 
باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين 
التطوعـــي،  بالعمـــل  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
واســـتعراض آخر التطورات بخصوص 
الخليجيـــة،  المنازعـــات  فـــض  هيئـــة 
ومناقشة اســـتراتيجية العمل المشترك 

في المجـــال الرياضي بين دول مجلس 
التعـــاون، ومناقشـــة مختلـــف الـــدورات 
الخليجيـــة التـــي ســـتقام العـــام المقبـــل 
2021، ومناقشة المواضيع التي تخص 
واللجـــان  والمتابعـــة  التنســـيق  لجنـــة 
بـــدول  الرياضيـــة  لأللعـــاب  التنظيميـــة 
المجلـــس ودورة األلعـــاب االفتراضيـــة، 

وأخيرا ما يستجد من أعمال.

 النصف لدى حضوره اجتماع المكتب التنفيذي )ارشيفية(

الخليجية األولمبية  اللجان  لرؤساء  التنفيذي  للمكتب 
النصف يشارك في االجتماع الـ 90

الرفاع - لجنة الموروث

أحرز فريـــق فيكتوريوس المركز األول في 
الجولـــة األولى من الشـــوط الثانـــي لبطولة 
دبـــي لقـــوارب التجديف فئـــة 30 قدما في 
نســـختها الرابعـــة والعشـــرين والتـــي تأتـــي 
بتنظيـــم من نـــادي دبي الدولـــي للرياضات 

البحرية.
وجـــاء فوز فريـــق فيكتوريـــوس البحريني 
فـــي هـــذا الســـباق بعـــد أن قطـــع المســـافة 
البالغة 2400 متر في أســـرع زمن ضمن 38 

قاربا مشاركا في البطولة.
وبهـــذه النتيجة، وضع فريـــق فيكتوريوس 
قدما نحو التأهل لســـباق آل مكتوم الدولي 
للتجديـــف الـــذي يقام في وقـــت الحق من 

الشهر المقبل.
وقـــدم فريـــق فيكتوريوس مســـتوى مميزا 

منـــذ بدايـــة الســـباق الـــذي أقيـــم فـــي قناة 
دبي المائية، واســـتطاع الســـيطرة وخطف 
الصدارة والتتويـــج بالمركز األول والتأكيد 
علـــى تميز المشـــاركة البحرينية في ســـباق 

دبي للتجديف.
كذلك، اســـتطاع فريق KHK )الخالدية( من 
الظفـــر بالمركـــز الثانـــي فـــي الشـــوط األول 
للجولـــة األولـــى مـــن بطولـــة دبي لقـــوارب 

التجديف فئة 30 قدما أيضا.
وجـــاءت هـــذه النتيجـــة بفـــارق ضئيل عن 
البطل، بعد منافســـة شرســـة للفوز بالسباق 
 KHK ويســـعى فريق .KHK مـــن قبل فريق
للتأهل لســـباق آل مكتوم الدولي من خالل 
المشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي 

لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدما.

“فيكتوريوس” يحرز المركز األول في بطولة دبي للتجديف
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“األحمر” يواجه المنتخب الهندي اليوم

األهلي يهزم باربار بسداسي اليد

ــرة الــســلــة 2021 ــك ــة ل ــوي ــي ــن الــتــصــفــيــات اآلس ــة الــثــانــيــة م ــجــول ال

ــاد الـــيـــوم ــ ــ ــح ــ ــ ــه االت ــ ــواجـ ــ ــع يـ ــ ــ ــراب ــ ــ ــة لـــلـــفـــوز ال ــمـ ــجـ ــنـ الـ

يخـــوض منتخبنـــا الوطنـــي األول لكرة الســـلة اليوم 
)األحـــد( مباراتـــه الثانيـــة فـــي التصفيـــات اآلســـيوية 
لحســـاب الجولة الثانية حينمـــا يواجه نظيره الهندي 
في تمام الساعة 7 مساًء، وقبل ذلك يلتقي المنتخب 
ظهـــًرا،   1 الســـاعة  عنـــد  العراقـــي  نظيـــره  اللبنانـــي 
والمباراتـــان على صالة مدينـــة خليفة الرياضية دون 

حضور جماهيري.
وتدخـــل فرق المجموعة الرابعـــة قبل مباريات اليوم 
علـــى النحـــو اآلتـــي: لبنـــان فـــي الصـــدارة برصيد )6 
نقـــاط(، منتخبنا ثانًيا برصيـــد )5 نقاط(، الهند ثالًثا )4 

نقاط(، وأخيًرا العراق رابًعا برصيد )3 نقاط(.
وتعتبر مباراة اليوم مهمة بالنسبة لمنتخبنا كما كانت 
هـــي الســـابقة، حيث الفوز يبقيـــه محافظا على مركز 
الوصافـــة إذا مـــا ذكرنـــا أن المنتخـــب اللبنانـــي الـــذي 
تفـــوق علـــى المنتخـــب الهنـــدي فـــي مباراتـــه األولى 
بالجولـــة الثانـــي، ســـيكرر نتيجـــة الفوز علـــى نظيره 

العراقي اليوم نظرا لفارق اإلمكانات البشرية والفنية 
التي تصب لصالحه، فيما الخســـارة “ال قدر هللا”، فإن 

منتخبنا سيتراجع للمركز الثالث. 
مـــن المفترض أن مدربنا األميركي ســـام ومســـاعديه 
فـــي األجهـــزة الفنيـــة واإلحصائيـــة، قـــد وقفـــوا على 
مكامن الضعـــف والخلل التي اتضحت جلًيا في لقاء 
العراق وخصوًصا الدفاعية التي كانت مفتوحة على 
مصراعيها ســـواء في العمق أو مـــن خارج الخطوط، 
حيث تحتاج للتضبيط والتقوية بشـــكل أكبر، كما أن 
الجانب الهجومي يجب أن يكون أكثر سرعة وتنوًعا 
فـــي مصـــادر التســـجيل، وزيـــادة الغلة بقـــدر اإلمكان 
دون التراخـــي؛ حتى ال يتكرر نفس ســـيناريو مباراة 
العـــراق والتي حســـمت في الشـــوط اإلضافـــي بعدما 

كانت األمور تسير لصالح “األحمر” بشكل طبيعي.
وتضم قائمة منتخبنا بقيادة المدرب األميركي ســـام 
كل مـــن محمد حســـين “كمبس”، أحمـــد نجف، محمد 

أميـــر، أحمـــد ســـلمان، ميثم جميل، هشـــام ســـرحان، 
محمـــد قربـــان، صبـــاح حســـين، محمد كويـــد، محمد 

ناصر، سي جيه، مزمل أمير.

حقـــق فريـــق األهلـــي فـــوزه الثانـــي علـــى 
التوالي في الدور السداســـي لدوري أندية 
الدرجة األولى لكرة اليد للموسم الرياضي 

.2020/2019
وجـــاء ذلك بعدمـــا هزم نظيـــره باربار في 
الســـبت  التـــي جمعتهمـــا مســـاء  المبـــاراة 
لحســـاب الجولة الرابعـــة بنتيجة )27/31( 
بعدما انتهى الشوط األول لصالح األصفر 
)12/14(. وبذلـــك أصبح رصيـــد األهلي )8 
نقـــاط(، فيمـــا باربار الـــذي تلقى الخســـارة 
الثالثـــة صـــار رصيـــده )6 نقـــاط(. وغـــاب 
باربـــار  محمـــود عبدالقـــادر عـــن صفـــوف 

وحسن مدن عن األهلي.
عـــودة لمجريات المباراة، األهلي نجح في 
الفـــوز بالمبـــاراة عطًفـــا علـــى األداء القوي 
الذي ظهر عليه في الشوط الثاني تحديًدا، 

فيما كان الشوط األول متكافًئا في األداء 
والنتيجة التي تأرجحت بينه وبين باربار 
والذي خســـر نتيجته في الدقائق األخيرة 
بعدما كان هو المسيطر عليها. األهلي أخذ 
زمام المبادرة بالحصة الثانية بفضل تألق 

حارسه حســـين محفوظ وتحسن الجانب 
الدفاعي والقوة الهجومية التي بدا عليها 
بقيادة حســـن الســـماهيجي وصـــادق علي 
وعلـــي يوســـف ومحمود حســـين ومحمد 
ميرزا، فيمـــا باربار ظهر بصورة جيدة في 

المباراة، إال أنه عانى بعد ذلك دفاعًيا لحد 
كبيـــر وكذلك هجومًيا أهداف واجتهادات 
االخويـــن جعفر وعلي عبدالقـــادر ومحمد 

المقابي وقاسم جعفر.

النجمة واالتحاد

لحســـاب الجولة ذاتها تقـــام اليوم )األحد( 
مبـــاراة واحدة تجمـــع فريقـــّي النجمة مع 
االتحاد في تمام الساعة 6.30 مساًء على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
النجمـــة يمتلـــك )9 نقـــاط( فـــي الصـــدارة 
واالتحاد يتذيل الترتيب برصيد )3 نقاط(، 
وعطًفا على الفوارق الفنية والبشرية فإن 
كفة األول هي األرجـــح لتحقيق االنتصار 

والخروج بالنقاط الثالث.

مباراة مهمة تنتظر األحمر مساء اليوم

نجحت إدارة نادي البســـيتين في ضم 3 محتررفين أجانب؛ لتعزيز 
صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي خالل منافســـات الموســـم 

الرياضي الجديد 2020 - 2021.
واســـتطاعت اإلدارة البســـيتينة ضم العب منتخـــب النيجر دانييل 
ســـونجول والالعب النيجيري قوادري داميلوال، إضافة إلى الالعب 

الفلسطيني ياسر حامد.
وتأتي صفقات نادي البســـيتين ضمن خطوات الجهاز الفني بقيادة 
المدرب الوطني خالد تاج؛ لتعزيز صفوف فريق “السفينة الزرقاء”، 
والتـــي تســـعى لتقديـــم مســـتويات إيجابية فـــي الموســـم الجديد، 
خصوًصا بعد المعاناة في الموســـم الماضي خالل منافســـات دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، إذ تمكن الفريق مـــن البقاء خـــالل األمتار 
األخيـــرة، وبالتحديد في مباراتي الملحـــق اللتين تمكن عبرهما من 

البقـــاء فـــي الـــدوري الممتـــاز على حســـاب 
البســـيتين الذي بقي في دوري الدرجة 

الثانية.
ويدشـــن البســـيتين موســـمه بلقـــاء 
الحالة فـــي ثمن نهائي كأس الملك، 

يوم الخميس المقبل.

كرة البسيتين تضم 3 محترفين

اليابس يحرز لقب 
المسابقة األولى 
ويحيى في الثانية

أحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

أحمد مهدي

لقاء االهلي وباربار 



الخـــط  العلـــي شـــغف  زينـــب  بـــدأت 
العربـــي منـــذ الصغـــر، حيـــث كانـــت 
بطريقـــة  متفرقـــة  كلمـــات  تكتـــب 
مختلفة تماما عن المألوف، باإلضافة 
دفاتـــر  فـــي  المرتـــب  الخـــط  إلـــى 
المدرسة وهذا ما الحظته المعلمات، 
مـــن  والتركيـــز  بالتعلـــم  واســـتمرت 
خـــال التعلـــم وتطور هـــذه الموهبة 

الخاصة التي تحدثت معنا عنها:
 هل ُتدرب هذا الفن من تجربتك  «

الشخصية؟ 

أقـــوم  التـــي  التشـــكيلية  الخطـــوط 
بكتابتها هي من وحي فني الخاص، 
بالفعـــل في الواقع قد درســـت بعض 
الخطـــوط العربية األساســـية، إال أن 
الخط الحر هو الخط الذي أســـتعين 
بـــه فـــي كتاباتـــي غالبـــا، وهـــو الـــذي 

أصبح جليا.
 ما الخط الُمحبب إليك والذي  «

تعتبر نفسك فيه ُمتخصصا؟ 

من أنـــواع الخطوط العربية المحببة 
إليَّ خط النســـخ والثلث. أما بالنسبة 

نفســـي  أعتبـــر  الـــذي  الخـــط  إلـــى 
متخصصا فيه هو الخط الحر؛ وذلك 
ألنـــه يتيـــح لي اســـتخدام التشـــكيل 
في خطـــي بجميـــع أنـــواع الخطوط 
دون  أي  ُمطلقـــة،  بحريـــة  العربيـــة 

قواعد.

 كيف تنظرين للخط كفن؟ «

كبيـــرة  كتنميـــة  الخـــط  فـــي  أرى 
لمهاراتـــي وصقـــل مواهبـــي وإضافة 
لمســـات جماليـــة مميـــزة للحيـــاة من 
خـــال المجال الذي أرى نفســـي فيه 

مصدر إبداع.
 ما أقرب لوحاتك إليك؟ ولماذا؟ «

؛ ألني في  جميـــع لوحاتي مقربـــة إليَّ
كل لوحة تتمثل فيها بصمة اعتبرها 

درجة في سلم تطوري الفني.
هل الخط العربي بإمكانه إكسابك  «

بعض المال؟ 

بالطبـــع،  المـــال  إكســـابي  بإمكانـــه 
الســـيما أن الخـــط العربي لـــه قيمته 
ووزنه في جميـــع أنحاء العالم، فكل 
خطـــاط بإمكانـــه كســـب المـــال بعدة 
طرق من خـــال مشـــاركتة وتدريبه 

وغيرها. وبالطبع يمكن تحقيق دخل 
من الخط العربي.

 َمْن من الخطاطين أثر عليك فنيا؟ «

جميـــع الخطاطيـــن المعتمديـــن هـــم 
المثـــل األعلـــى لـــكل مبتدأ فـــي عالم 
الخـــط العربي، ولكـــن بما أن توجهي 
فنـــان  اي  فـــإن  الحـــر،  الخـــط  هـــو 

تشكيلي يعتبر مصدرا ثريا لإللهام.
 حدثينا عن الصعوبات التي  «

واجهتك؟

االنقطـــاع عـــن االلتحـــاق بالـــدورات 
التدريبية بســـبب الضغط الدراســـي، 
اضافة إلى التكلفة المادية في بعض 
األمور سابقا، وهذا مما ساعدني في 

تطوير نفسي في الخط الحر. 
 هل أثرت مواقع التواصل  «

االجتماعي عليك كخّطاط؟

التواصـــل  مواقـــع  إلـــى  بالنســـبة 
االجتماعي نعم أثرت إيجابيا، حيث 
إنني تمكنت من نشر وعرض أعمالي 

للجميـــع وتطويـــر نفســـي مـــن خال 
آرائهـــم، كما أنها ســـهلت تواصلي مع 

بعض الفنانين.
 من ُهم أساتذتك الذين تتلمذت  «

على أيديهم؟

أســـماء كثيـــرة مثـــل علي البـــزاز في 

النشـــيمي  ومحمـــد  الرقعـــة،  خـــط 
فـــي الخـــط الديواني وخط النســـخ، 
وحســـن زهير عبر مواقـــع التواصل، 
خـــال  مـــن  منهـــم  أتعلـــم  ومازلـــت 
مازالـــوا  التـــي  التدريبيـــه  الـــدورات 

يقدمونها.
 نصائح لكل من يود أن يدخل في  «

مجال الخط العربي؟

الخـــط  علـــى  والتدريـــب  المواصلـــة 
واكتشـــاف مهاراته الذي يجد نفســـه 
فيهـــا، وإذا أمكـــن االلتحـــاق ببعـــض 
الخـــط  فـــي  األساســـيات  الـــدورات 
العربـــي والممارســـة الدائمـــة للخـــط 
والرغبة فـــي التطوير والوصول إلى 

مستوى يرضيه.

لقاء: محمد حميدان
جامعة البحرين           

زينب العلي
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تصدرت النجمة 
نيكول كيدمان 

غاف مجلة 
 ،Glamour UK

وكشفت في مقابلتها 
مع المجلة أنها كانت 

تعاني في مراهقتها 
من مخاوف وعدم 

اإلحساس 
باألمان، وذلك 

بسبب طول 
قامتها. وقالت نيكول 

إنها في عمر الـ 13 
عاما، كانت تعتبر طول 
قامتها ليس ميزة، ولم 

تكن تفضل ذلك أبدا.

tariq_albahhar

تبدو متألًقا، فجاذبيتك ومكانتك االجتماعية 
كبيرتان.

تستطيع أن تطلب أشياء في غاية األهمية 
وتجدها.

عليك أن تحاول أن تستمتع وتوجه كل طاقاتك 
للمرح.

يوم يبدو ناجحا تكثر فيه التحديات والحماسة.

تحب الحرية وال تقبل القيود، وتبدو اليوم 
منزعجا.

لديك شجاعة وطاقة نفسية تؤهلك لدخول 
مغامرات.

البد أن تعرف ماذا تريد حتى تحقق السعادة 
لذاتك.

تبدو في حالة انتعاش وقدراتك على التواصل 
قوية.

يوم مناسب لقضائه بين األصحاب واألحباب.

عليك أن تكون أكثر حذرا في األمور المالية.

مساحة التفرد بداخلك تنكمش لتصبح أكثر 
وضوحا.

لديك رغبة في التنقل كثيرا والسفر والمغامرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعلنت الممثلة المصرية هنا شــيحة إصابتها بفيروس كورونا، 
إذ كتبــت عبــر خاصيــة القصــص المصــورة علــى صفحتها 
الخاصة على أحد موقع التواصــل: لقد أجريت تحليل كورونا، 
وجاءت النتيجة إيجابية... رجاء من أي شــخص خالطني األيام 

الماضية أن يفحص نفســه للتأكد من ســامته... الله يحمينا 
جميعا.

وقالت إنّها ستمضي فترة العزل في قراءة مجموعة من الكتب األدبية التي لم تتمكن 
من قراءتها خال الفترة الماضية؛ بسبب ارتباطها بمجموعة من األعمال الفنية.

حدد المطرب رابح صقر موعدا نهائيا لصدور ألبومه الجديد، 
وهو اليوم األول من العام الجديد، وكشف عن تقديم أغنية 
جديدة من تلحين المطرب المصري رامي جمال، ودار بين 
االثنيــن حوار عبر موقع “تويتر”، إذ طلب صقر من رامي أن 

يراه في األيام المقبلة لانتهاء من تسجيل األغنية.
ونشر صقر تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، للكشف عن موعد 

صدور ألبومه الجديد، قال فيها “حددنا موعد األلبوم 1 يناير 2021، أتمنى تكون سنة 
حلوة علينا جميعا.

أوشــك المخرج هادى الباجــوري على االنتهــاء من مونتاج 
ومكســاج فيلــم “قمــر 14”، اســتعداًدا لطرحه فــي يناير 

المقبل بالسينما.
وانتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائي، ويتضمن 

الفيلــم 5 حكايــات مختلفــة، وتضــم كل حكايــة أبطــال 
مختلفين، إذ تعد حكاية الشــرنوبي هي األولى، ويشــارك فيها 

الفنانون: غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول ومحمد مهران.
يذكر أن فيلم “قمر 14” يضم حكايات عدة وفي كل حكاية عدد من الممثلين.

قمــر 14ألبوم صقرإصابة شيحة

مجموعة من الفنانين واإلعالميين يزورون “ مون اليت جاليري”

قـــام مجموعة مـــن الفنانيـــن واإلعاميين 
الـــى أول  يـــوم الخميـــس بزيـــارة  صبـــاح 
معـــرض دائم من نوعه في البحرين “مون 
جناحـــي  حســـن  للفنـــان  جاليـــري”  اليـــت 
بمنطقة سترة والذي يحتوي على مختلف 
أنـــواع القطـــع والتصاميـــم التـــي أبدعهـــا 

جناحـــي ومـــن خامات محلية، مجســـمات 
ولوحـــات وتماثيـــل ومنحوتـــات وطاقات 
تعبير تصور إرادة المحبة والسام وبسالة 
العمل اإلنساني. في مستهل الزيارة رحب 
جناحـــي بضيوفـــه، ثم أخذهم فـــي جولة 
تعريفيه حول مقتنيات المعرض، شـــارحا 

مراحل عمل كل قطعة.
وبهذه المناســـبة أعرب الفنان أحمد مبارك 

فـــي حديثه لـ “الباد” عن إعجابه الشـــديد 
بالمعـــرض ومقتنياتـــه وطريقـــة التوزيـــع 
واحترافيـــة حســـن جناحي. وبـــدوره قال 
اإلعامـــي فايـــز الســـادة إن هـــذا المعرض 
يشكل تحفة فنية رائعة بكل معنى الكلمة 
والمتاحـــف  المعـــارض  كبـــرى  ويضاهـــى 
وذلك لما يقدمه من مقتنيات ومجســـمات 

قمة في الروعة والجمال. 

أمـــا الفنان محمود العلوي، فأكد من جانبه 
أن المعـــرض يتميـــز بعنصر الجذب وشـــد 
االنتبـــاه منذ أول لحظـــة يصل فيها الزائر، 
تلـــك  فالمقتنيـــات ليســـت عاديـــة ومثـــل 
التي نشـــاهدها في بقية المعـــارض، وإنما 
شـــيء جديـــد وأفـــكار جميلـــة لـــم يتطرق 
إليها أي فنـــان من قبل، فتحية إلى الفنان 
حســـن جناحي على هذه التحفة الجمالية 

والمـــكان. وتكـــون الوفد مـــن الفنان أحمد 
مبارك، الفنان البسام علي، المخرج محمد 
الكاتـــب  فيـــروز،  منـــى  الفنانـــة  إبراهيـــم، 
أســـامة الماجـــد، الفنـــان محمـــود العلـــوي، 
اإلعاميـــة مريم أنـــور، اإلعامية ســـكينة 

الطواش، ونادية حنين.
يذكـــر أن معـــرض “مـــون اليـــت جاليـــري” 
افتتحه محافظ محافظة العاصمة الشيخ 

هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة في شهر 
ســـبتمبر العام الماضي وسط حضور كبير 

من المهتمين والفنانين والمدعوين.
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 1963
لينـــدون  األميركـــي  الرئيـــس 
جونســـون يشـــكل لجنة خاصة 
يرأســـها رئيس المحكمـــة العليا 
إيـــرل وارين؛ من أجل التحقيق 
الرئيـــس  اغتيـــال  حـــادث  فـــي 
كينيـــدي  جـــون 
وذلك بعد أسبوع 

من الحادث.

 800
اإلمبراطور شارلمان يصل إلى روما؛ للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.

 1394
ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ.

1807
نقل الباط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من لشبونه.

 2010
اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني بواسطة قنبلة.

 2016
تحطم طائرة خطوط طيران الميا التي كانت ُتِقل العبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي.



للســـيارات  الحـــداد  شـــركة  وقعـــت 
العقـــد رســـميًا مـــع هوميز فـــي مركز 
خدمة مرســـيدس - بنز في ســـلماباد 
بحضـــور ممثلين عن شـــركة الحداد 
للســـيارات وهوميـــز. حضـــر التوقيع 
من شـــركة الحـــداد للســـيارات مدير 
خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع، إيـــان بيتي 
ومديـــر قطع الغيار، خورخي رولداو 
علـــي  عمـــران  التســـويق  ومديـــر 
ومســـؤول تنفيـــذي للتســـويق علـــي 
أميـــري ، وكذلـــك مـــن هوميـــز مدير 
المبيعـــات وخدمـــة العمـــاء، حبيب 
الحســـابات،  إدارة  ومديـــر  منصـــور 
أرجون أونيكريشـــنان ورئيس فريق 

إدارة الحسابات محمود حسن.
مجموعـــة  علـــى  العثـــور  ويمكـــن 
وقطـــع  إكسســـوارات  مـــن  متنوعـــة 
مرســـيدس - بنز األصلية في تطبيق 

هوميـــز والموقع اإللكتروني، ويمكن 
المفضلـــة  العناصـــر  طلـــب  للعمـــاء 
إلـــى  مباشـــرة  وتســـليمها  لديهـــم 

منازلهم.
وتشمل المنتجات التي يمكن العثور 
عليها على موقع هوميز اإللكترونيات 

واألزيـــاء واإلكسســـوارات الرجاليـــة 
والنسائية وألعاب األطفال والرضع. 
وهوميـــز توفـــر للعمـــاء العديـــد من 
التســـليم  مثـــل  التســـليم  خيـــارات 
السريع والتسليم القياسي والتسليم 

المجدول.

قامـــت شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو بتكريم موظفتين مـــن الفريق 
المسؤول عن برنامج توظيف وتطوير الخريجين؛ وذلك لجهودهما 
المبذولـــة فـــي إدارة البرنامـــج. قام عضو مجلـــس اإلدارة المنتدب 
في شـــركة إبراهيم خليل كانو، طال كانو، بتكريم مســـؤولة قسم 
برنامـــج توظيف الجامعيين في الشـــركة، ســـمية العريفي، وكذلك 
زينـــب الصفـــار - اختصاصية أولـــى تطوير الجامعييـــن، وذلك في 
المقـــر الرئيـــس للشـــركة بالمنامة. وشـــدد طـــال كانو علـــى أهمية 
الدور الحيوي الذي تلعبه الشـــركة فـــي تطوير المواهب البحرينية 
والتزامهـــا الثابـــت تجاه المجتمع، قائا: “نؤمن في شـــركة إبراهيم 

خليـــل كانـــو بأهميـــة برنامـــج توظيـــف وتطويـــر الجامعييـــن الذي 
يرفد أقســـام الشـــركة المختلفـــة بالكوادر الوطنيـــة الواعدة “. وقد 
حصلـــت الموظفتان علـــى تكريم؛ تقديرا لمســـاهماتهما الفعالة في 
إنجاح البرنامج الذي يعد من أحد أبرز البرامج في الشركة. يهدف 
برنامـــج )طمـــوح(  الممتـــد على ســـنتين إلـــى تنمية مهـــارات العمل 
االحترافية لدى المتدربين وتوفير فرص لتطوير المهارات التقنية 
المتخصصة  لديهم، وذلك من خال نظام التناوب الوظيفي الذي 
ُيمّكنهـــم من فهم طبيعة العمل في كل قســـم من أقســـام الشـــركة، 

والتعرف على قدراتهم والمجاالت التي تناسبهم.

ــز األصــلــيــة ــن ــدس-ب ــي ــرس ــوارات م ــسـ ــسـ لــتــوفــيــر إكـ ــج ــام ــرن ــب ال إدارة  ــي  فـ الـــمـــبـــذولـــة  ــا  ــم ــوده ــه ــج ل
“الحداد للسيارات” توقع عقًدا مع “هوميز” “إبراهيم كانو” ُتكِرم موظفتين في “طموح”

“الملكية للبنات” تفتح باب القبول والتسجيل
أعلنت الجامعة الملكية للبنات عن فتح باب القبول والتســجيل الســتقبال طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل الدراســي الثاني من العام األكاديمي 2020 
/ 2021. وأوضــح مديــر إدارة التســجيل بالجامعــة ســامي محمــد دغــش أنــه باإلمكان اســتقبال طلبــات االلتحاق لخريجــات المرحلة الثانويــة العامة أو 
 www.ruw.edu.bh .الطالبات الراغبات بالتحويل الدراســي من جامعة إلى أخرى من داخل البحرين أو خارجها إلكترونيا عبر موقع الجامعة الرســمي

دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى حرم الجامعة وذلك حرصا من الجامعة على اتباع االحترازات المتخذة إزاء جائحة فيروس كورونا.

وأكـــد دغش بأن معلومات وشـــروط 
المطلوبـــة  والمســـتندات  القبـــول 
الجامعـــة  موقـــع  علـــى  متوفـــرة 
اإللكترونـــي، حيـــث يمكـــن للطالبات 
االطاع على التعليمات واإلرشادات 
واســـتكمال  بالتســـجيل  الخاصـــة 
تعبئة الطلـــب وتحميل المســـتندات 
المرفقـــات  خانـــة  ضمـــن  المطلوبـــة 
وإرســـال الطلب إلكترونيـــا؛ كي يتم 
القبـــول  قبـــل قســـم  مـــن  مراجعتـــه 
والتســـجيل والتحقـــق من اســـتيفاء 
الطلب لشـــروط القبول وذلك حسب 
لوائح القبول المعتمدة لدى الجامعة 

الملكية للبنات.
وأضاف بأن الجامعة توفر للطالبات 
فرصـــة االختيـــار مـــن بيـــن العديـــد 
الجامعيـــة  للمرحلـــة  البرامـــج  مـــن 
ومرحلـــة الدراســـات العليا، حيث إن 
التســـجيل مفتوح فـــي التخصصات 
التاليـــة: بكالوريـــوس إدارة األعمال 
في الدراســـات المصرفيـــة والمالية، 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
الموارد البشـــرية، بكالوريوس إدارة 
األعمـــال في التســـويق، بكالوريوس 
األعمـــال  إدارة  فـــي  األعمـــال  إدارة 
الدوليـــة، بكالوريـــوس الفنـــون فـــي 

بكالوريـــوس  األزيـــاء،  تصميـــم 
الفنـــون فـــي التصميـــم الجرافيكـــي، 
بكالوريـــوس الفنـــون فـــي التصميـــم 
التصميـــم  بكالوريـــوس  الداخلـــي، 
القانـــون  وبكالوريـــوس  المعمـــاري، 
ثنائـــي اللغة والوحيد فـــي البحرين، 
حيـــث يتـــم تدريس مناهجه بنســـبة 
 % و40  اإلنجليزيـــة  باللغـــة   %  60
باللغـــة العربية تماشـــيا مع متطلبات 
ســـوق العمـــل، ذلـــك باإلضافـــة إلـــى 
إدارة  فـــي  الماجســـتير  تخصصـــات 
التصميـــم، والماجســـتير في الرســـم 

والتصوير.
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

يتجه المســـتهلكون في عصر الثورة الرقمية لشراء منتجات متطورة ومرنة، 
متعددة االستخدامات تتجاوز توقعاتهم، وتجعل حياتهم أكثر سهولة، وتفتح 
لهـــم عالمـــًا من الفـــرص واإلمكانـــات. وإلى جانـــب الهواتف الذكيـــة واألجهزة 
اللوحيـــة واألجهـــزة القابلـــة لارتـــداء، يظهـــر المســـتهلكون اهتمامـــًا ملحوظًا 
باألجهـــزة المنزلية المتطـــورة والعصريـــة، المزودة بمزايا متقدمة تســـتجيب 
لمتطلباتهـــم وتتوافق مـــع أنماط حياتهـــم الديناميكية وتجعـــل حياتهم أكثر 
ســـهولة، ال ســـيما مع االرتفاع المســـتمر فـــي الطلب للحصول على الغســـاالت 
الحديثة من الجيل التالي. تلتزم سامســـونج، بصفتها شركة رائدة في ابتكار 
األجهـــزة التكنولوجية التي تتناســـب مع احتياجات المســـتهلكين، بالجمع ما 
بيـــن عناصـــر االبتكار والرؤى االبداعيـــة من جهة والتكنولوجيـــا الحديثة من 
جهة أخرى إلحداث فرق حقيقي في أسلوب حياة المستهلكين. وفيما يتعلق 
باألجهزة المنزلية، اســـتطاعت سامســـونج خال الســـنوات الماضية، تحقيق 
إنجـــازات هامـــة عبر توفير المنتجات المتطورة التـــي تتوافق مع التفضيات 

الفردية المختلفة للمستخدمين.

غساالت “سامسونج” تعزز راحة العمالء

بــدء فــي  25 نوفمبــر  ويســتمر حتــى 1 ديســمبر 2020

“لولو” تدشن “أسبوع المطبخ اإليطالي”

أطلـــق لولوهايبرماركـــت بالتعـــاون مع 
التجـــارة  اإليطاليـــة ووكالـــة  الســـفارة 
اإليطاليـــة وقســـم الترويج بالســـفارة، 
أســـبوع المأكوالت اإليطالية الشـــهية، 
وذلـــك بدءا من 25 مـــن نوفمبر وحتى 
األول مـــن ديســـمبر 2020 بفـــرع لولـــو 
هايبـــر ماركـــت في مجمـــع الدانة. ومع 
انتشـــار ثقافـــة الطعـــام اإليطالـــي فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالم، تعد هـــذه فرصة 
مثاليـــة الستكشـــاف مجموعة واســـعة 
مـــن المنتجـــات الجديـــدة والتقليديـــة 
العامـــات  مـــن  والمزيـــد  المفضلـــة 
التجاريـــة الشـــهيرة المتخصصـــة فـــي 
تقديـــم الطعـــام، والتـــي تـــم تجربتهـــا 
لفترات زمنية. يقـــدم المهرجان خصم 
بنســـبة 30 % يشـــمل جميع المنتجات 

اإليطالية.
أعلـــن  المنزلـــي،  الطهـــي  لخبـــراء 
الطبـــخ  مســـابقة  إطـــاق  عـــن  لولـــو 
للطهـــاة  يمكـــن  حيـــث  اإللكترونيـــة، 
مـــن  )األطفـــال  والصغـــار  المحترفيـــن 
التســـجيل  ســـنوات(   10  -  6 ســـن 
لتجربـــة طهـــي المعكرونـــة أو البيتـــزا 
نشـــر  وســـيتم  إيطالـــي،  طبـــق  أي  أو 
الطبق المشـــارك على وسائل التواصل 
و”انســـتغرام”  “فيســـبوك”  االجتماعـــي 
ItalianCuisine-  مع وصلة الهاشـــتاق 
وهاشـــتاق  للبالغيـــن   #HomeChefs
 #ItalianCuisineLittleHomeChefs
ويمكـــن  ســـنوات(.   10  -  6( لألطفـــال 
للمتســـابقين ومحبي الطعام اإليطالي 

عمـــل منشـــن لعامـــة لولـــو مـــن خال 
 @luluhyperbh الحســـاب اإللكتروني 
 @luluhypermarketفي االنستغرام و
فـــي الفيســـبوك، وذلـــك للفـــوز بجائـــزة 

قيمة.
وســـيمنح المتســـوقون فرصـــة تجربة 
المنتجـــات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
اإليطالية األصيلة بما فيها الخضروات 
والجبـــن  واألرز  والباســـتا  المعلبـــة 
ومنتجات األلبان والبسكويت والقهوة 
وزيت الزيتون والفواكه والخضروات 
والصلصـــات  والشـــوكوالته  الطازجـــة 
وســـتخصص  والبهـــارات.  والتوابـــل 
مناطـــق فـــي الهايبـــر ماركـــت لعـــرض 
المنتجات اإليطالية الجديدة وتذوقها 

وشرائها.
اإليطاليـــة  الســـفيرة  قالـــت  بدورهـــا، 
فـــي البحرين، بـــاوال أمادي “يســـعدني 
افتتاح األسبوع الخامس من مهرجان 

والـــذي  العالمـــي،  اإليطالـــي  المطبـــخ 
يقـــام بالتعاون مع لولـــو هايبر ماركت، 
الشـــريك التجـــاري ذو العاقة الممتدة 
مـــع إيطاليـــا. وأضافـــت “نحتفـــل مـــن 
خـــال المهرجـــان ليـــس فقـــط بتاريخ 
الطعام اإليطالـــي المميز، والذي يتمتع 
بالحـــودة العاليـــة والنكهـــات الفريـــدة، 
ولكن أيضا بأســـلوب الحياة اإليطالية. 
انغمـــس في ثقافـــة الطعـــام اإليطالي، 

.”!buon appetito وبالطبع
مـــن جانبه، بيـــن مدير مجموعـــة لولو، 
لولـــو  لمجموعـــة  اإلقليمـــي  المديـــر 
هايبـــر ماركـــت البحرين، محمـــد كليم، 
بتعـــدد  يتميـــز  اإليطالـــي  الطعـــام  أن 
يتحـــول  أن  يمكـــن  إذ  اســـتخداماته، 
إلى طبق متوســـطي خفيف في فصل 
الصيف أو إلى قائمة شـــتوية دســـمة”، 
وأردف بالقول “يقدم لولو هايبرماركت 
مكونـــات مختلفة تؤكد جـــودة الطعام 

اإليطالـــي وذلـــك مـــن خـــال أســـبوع 
المطبخ اإليطالي الترويجي”.

لوكالـــة  التجـــاري  المفـــوض  وعلـــق 
التجارة اإليطالية، جيوســـفات ريغانو 
“تحتفـــل باألســـبوع الخامـــس للمطبخ 
اإليطالـــي أكثـــر مـــن 100 دولـــة حـــول 
العالـــم، وذلك فـــي الفترة مـــن 23 29- 

من نوفمبر 2020. 
يهـــدف المهرجـــان إلـــى تركيـــز اهتمام 
الصحافـــة والمســـتهلكين علـــى حميـــة 
البحر األبيـــض المتوســـط، إذ يصادف 
اليونيســـكو  منظمـــة  احتفـــال  ذلـــك 
للذكـــرى العاشـــرة لهـــذه الثقافـــة التـــي 
يهـــم  مـــادي  غيـــر  تـــراث  أنهـــا  تؤكـــد 
البشـــرية. تهـــدف مبادرتنـــا اليـــوم إلى 
الذيـــن  والطهـــاة  للمطاعـــم  الترويـــج 
يسعون إلى نشـــر المأكوالت اإليطالية 
تواجـــد  ظـــل  فـــي  العالـــم،  دول  فـــي 
للمطاعـــم اإليطاليـــة الشـــهيرة بالتأكيد 
في المنامة، والتي تروج بشكل يومي 
البحريـــن  فـــي  اإليطاليـــة  للمأكـــوالت 
مـــن خال مزج المكونـــات والمنتجات 
بـــدءا  معلوماتهـــا  ونشـــر  والوصفـــات 
مـــن كيفيـــة وصولهـــا لنا مـــن بعيد إلى 
طاوالتنـــا. وهو بالضبط ما قام به عالم 
الطهـــي اإليطالـــي الشـــهير، بيليجرينو 
أرتوسي قبل 200 عام الذي أسهم في 
تثقيـــف العالم من خال كتابه الشـــهير 
“العلم في المطبخ وفن األكل الصحي” 

الذي يضم أكثر من 800 وصفة “.
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االمتناع عن أكل اللحوم يؤدي إلى فقدان العظام قوتها!
أشــاعت خــال الســنوات الماضيــة فكــرة اتبــاع نظــام 
غذائــي نباتــي؛ للحصــول على اســتفادة غذائيــة تعود 
علــى الجســم بالمنافــع. لكــن الســؤال األهــم هــو: هــل 
يســتطيع الشــخص اتباع هــذا النظام الغذائــي النباتي 
الصرف دون أن يتعرض ألي نقص غذائي أو مشكات 

صحية تذكر؟
باحثــون بريطانيــون ال يشــاطرون هــذا الرأي، حســب 
أن  أكــدوا  إذ  “فوكــوس”،  األلمانــي  الموقــع  ذكــر  مــا 
النباتييــن والخضرييــن والســمكيين )النباتييــن الذيــن 
يأكلون الســمك( أكثر عرضة لكســور العظام من الذين 
يتناولون اللحوم. نتيجة هذه الدراسة واسعة النطاق 

.”BMC Medicine“ نشرها الباحثون في مجلة
وقام الفريق، بقيادة عالم التغذية واألوبئة تومي تونغ 
من قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد في نوفيلد، 
بالتحقيــق فــي كيفيــة تأثيرنظام غذائــي خضري على 
الجســم. وأوضح تونغ: “هذه أول دراســة شاملة حول 
مخاطــر كســر العظــام لــدى األشــخاص الذيــن يتبعون 
أنظمــة غذائيــة مختلفــة”. وقام الباحثون المشــاركون 
من جامعتي أكســفورد وبريستول بتحليل بيانات 55 
ألــف شــخص تقريبــا، نحو ثاثــة أرباعهم من النســاء. 

األشخاص الذين طبقت عليهم الدراسة يتبعون أنظمة 
غذائيــة متباينة، بينها أشــخاص يتغذون على اللحوم 
ونباتيين )نظام غذائي يعتمد على النباتات ويستثني 
أكل اللحوم( وخضريين )نباتيون وفوق ذلك يمتنعون 
عن اســتهاك كافــة المنتجات الحيوانية( والســمكيين 
البيانــات،  هــذه  تحليــل  األســماك(.  يأكلــون  )نباتيــون 
اتبعــوا  الذيــن  إلــى أن األشــخاص  الباحثــون  توصــل 
نظاما عنــد تحليــل هــذه البيانــات، توصــل الباحثــون 
إلــى أن األشــخاص الذيــن اتبعــوا نظامــا غذائيــا نباتيا 
معرضون لخطر اإلصابة بالكســور بنسبة 43 في المئة 

أكثر من األشخاص الذين تناولوا اللحوم.

جــزر  فــي  الوطنــي  المتنــّزه   أعلــن 
علــى  العثــور  تــم  أنــه  غاالباغــوس 
بطريــق يعــّد “نــادرا” بريشــه األبيــض 
بالكامــل في هذا األرخبيل الواقع في 
اإلكــوادور التــي تتمّيــز بثــروة نباتيــة 
فــي  نوعهــا  مــن  فريــدة  وحيوانيــة 

العالم.
وأوضــح المتنــّزه في بيــان “قد يكون 
مــّرد ذلك حالــة جينية لفقــدان جزئي 
لتصّبغ الريش ُتعرف باســم اللوسية”، 
إجــراء  “وجــوب  إلــى  اإلشــارة  مــع 
تحاليل جينية للتأّكد من هذا الوضع”.

هــذا  مــن  حــاالت  أن  البيــان  وكشــف 
النوع قد ُرصدت عند حيوانات أخرى 
فــي األرخبيل، من بينها أســماك قرش 
التــي  األولــى  المــّرة  لكّنهــا  وســحال، 

ترصد عند طائر بطريق.
وشــوهد الحيــوان للمــّرة األولــى قبــل 
أســبوع علــى جزيــرة إيزابيــا، إحدى 
جــزر األرخبيــل الواقــع علــى بعــد ألف 

كيلومتر من ساحل اإلكوادور.

بطريق بريش أبيض 
نادر في غاالباغوس

أعلنت الفنانة جينيفر لوبيز عن إطاق 
خط إنتاج وعامة تجارية خاصة بها 

داخل عالم التجميل، وقالت لوبيز: “هذا 
ليس مجرد مشروع أنا شغوفة به، بل 
هو حلم استمر لمدة 30 عاما، ال أطيق 

االنتظار لمشاركة أسرار العناية بالبشرة 
في منتجاتي”.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن المنتظــر أن يبــدأ مطلــع العــام 
وثائقيــة  سلســلة  تصويــر   2021
تتناول فترة حكم الرئيس األمريكي 
أعلنــت  حيــث  ترامــب،  دونالــد 
 Higher تعاونهــا مــع Netflix شــبكة
Ground Productions”، وهــي 
مملوكــة للرئيــس األمريكي الســابق 
ميشــيل،  وزوجتــه  أوبامــا  بــاراك 
وستكون السلسلة عبارة عن رسوم 
فشــل  تتنــاول  وثائقيــة  كوميديــة 
 The حكومــة ترامب، ويحمل اســم

.G Word
وســيتم اقتبــاس الُمسلســل بشــكل 
 The كامــل من كتــاب مايكل لويس
أوبامــا  اشــترى  الــذي   ،Fifth Risk
وميشــيل حقوقــه فــي 2018، وقــد 
الكتــب  مــن  العديــد  اقتبــاس  تــم 
الســابقة للويــس علــى الشاشــة بمــا 
 The Big و Moneyball ذلــك فــي 
استحســان  نــال  وكاهمــا   ،Short

النقاد.

فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  فــي 
بلدان عديدة حول العالم إغاق 
قيــود  بفعــل  الســينما،  قاعــات 
وبــاء كوفيــد 19-، تمكــن قطاع 
تجــاوز  مــن  بالصيــن  الســينما 
األزمــة ومواصلــة التعافــي، مــع 
تحقيــق أفــام محليــة مداخيل 

قياسية هذا العام.
الســينما  قطــاع  عــاش  فبعدمــا 
الســنة  بدايــات  منــذ  الصينيــة 
فترة حرجة تكبد خالها خسائر 
كبيرة جراء إغاق دور الســينما 
وتوقــف تصويــر وإنتاج األفام 
الــدفء  عــاد  الوبــاء،  بســبب 
الســينما  قاعــات  إلــى  تدريجيــا 
علــى  ملحــوظ  إقبــال  وســط 
مشاهدة األفام من قبل عشاق 
الفــن الســابع تزامنــا مــع النجاح 
فــي  الســلطات  حققتــه  الــذي 
الســيطرة على تفشي الفيروس 

وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ترامب على 
نتفلكس

 عودة السينما 
في الصين

بدعوة من رئيسة سفراء الجمال العربي في لبنان ومديرة اإلعام واإلعان 
في نقابة أصحاب الصالونات في الشمال خبيرة التجميل رانيا عثمان، لبت 

النجمة البحرينية شياء سبت دعوة إلى شمال لبنان؛ لتكريمها ومنحها 
لقب سفيرة الجمال في البحرين لتكون أول خليجية تحصل على هذا 

اللقب من رئيسة سفراء الجمال، وقلدت الوشاح وُمنحت الدرع التكريمي.

عدم  من  المالية  المؤسسات  من  كبير  وعــدد  السيبراني  األمــن  خبراء  يحذر 
عمليات االحتيال عبر اإلنترنت، وباألخص عبر تطبيق التراسل الفوري األشهر 

في العالم “واتساب”.
مــن عدم  المواطنين  يــحــذرون  السيبراني  األمــن  خــبــراء  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
أو  أشخاص  أي  مع   ”OTP“ باسم  المعروفة  واحــدة  لمرة  المرور  كلمة  مشاركة 
خدمات غير موثوقة، إال أن بعضهم ال يزالون يقعون فريسة في حيل يمارسها 

المتسللون، والتي قد تؤدي إلى فقدان األشخاص أموالهم وحساباتهم 
البنكية بصورة كاملة.

ويشير تقرير في موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن عمليات 
االحتيال تلك تنشط مؤخرا بصورة كبيرة على منصة 
الهاكرز  الوقوع في فخ  يــؤدي  أن  ”واتــســاب”. ويمكن 

على “واتساب” إلى فقدان نقودك وحساباتك البنكية 
والــســريــة،  الــخــاصــة  الشخصية وصـــورك  وبــيــانــاتــك 

وربما فقدان حسابك بصورة كاملة!           

التحذير من هاكرز الواتساب الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:43

 11:26 

02:25 

04:45

06:15 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي
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ــٍب جـــلـــــــــــــــــــل    ــ ــطــ ــ ــبـــل خــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا جـ ــ ــ ــك يـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــي وداعـ ــ ــ فـ
ــل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــرحــ ــ ــال ــ ــوب عـــــزمـــــــــــــــــك ب ــ ــلـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــقـ ــ ــا ُقــــــــــــــــَوت لـ ــ ــــ ــ ــــ ــ مـ

ــل   ــمــ ــ ــت مـــــــــــا احـــــتـــــمـــــل قــــلــــــــــــــب الـــــــــــــــــمــــــــوادع مـــــــــــا احــ
ــل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــســ ــ والــــــــــعــــــــــيــــــــــون مـــــــــــن األســـــــــــــــــى قـــــــــامـــــــــت ت

ــل   ــصــ واشــــــــــــــــــــــــردت األفــــــــــــكــــــــــــار وجـــــــــــابـــــــــــت مـــــــــــا حــ
ــــل ـــ ــ ــوي ــٍل طــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوت األيـــــــــــــــــــــــام ف ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــتـ ــ واسـ

ــــــتـــزل ــــ ــــ ــــ ــدٍر عـــــــــــــــــــن ســــــــــــــمــــــــانـــــــــــــــــا وإعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ غـــــــــــــــاب بـ
ــــــل ــــ ــيـ ــلـ ــجـ ــي الـ ــ ــوالـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــة الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــــرحــ واســــتـــــــــــــــــــــــــــــاذ ب

ـــــل  ـــ ــــــــه يـــــــــــــــــــوٍم دخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك تــقــبــلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا هللا إنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـــ
ــل ـــ ـــ ـــ ــــــا وكــيـــ ــــ ــٍو يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا عــف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــري ـــ ـــ ــا ك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ي

ــل  ــهـ ــتـ ــــــه وابـ ــــ ــــ ــــــى لـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــب كــلــــــــــــــــــــــــــه دعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــشــع ال
هــــــــــم شــــــــــهــــــــــوٍد لـــــــــــــــه عـــــــلـــــــى الـــــــفـــــــعـــــــل الــــجــــمــــيـــــــــل

عـــــــنـــــــد ربـــــــــــــــــه ضـــــــيـــــــف والــــــضــــــيــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــى نـــــــزل
ــل ــــ ــزيـ ــي الـــجـــنـــــــــــــــــــــــة نـ ــ ـــ ــ ـــ ــ يـــكـــــــــــــــــــــــرمـــه الـــــــــــــــــــــــــــــــرب ف

ــــــى قــــــــــــــال وإرتـــــــــجــــل ــــ ــــ ــــ ــــ ــار لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــكــ تـــطـــــــــــــــــــري األفــ
ــل ــ ـــ ــ ــي ــ  ونـــــبـــــــــــــــــرة الـــــصـــــــــــــــــوت الـــــرخـــــيـــــمـــــه لـــــــــــــــــــه دل

ــَدل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَج ــ ــى ثــــــــــــــار ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــار لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــك ــ ــري األف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــطــ ــ وت
ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفــتــيـــ ـــ ـــ ـــ ــه ويـــنـــــــــــــــــــــــزع نــــــــــــــــــــــــــاره وال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــقــطــعـــ

ــي الـــعـــمـــل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــه ف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــّم ــري األفــــكــــــــــــــــــــــــار هــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــطــ ــ وت
ــه مـــثـــيـــــــــــــــــــــــل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا ل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــن ــفــ ثـــــاقـــــــــــب الـــــــــــــرؤيــــــة مـــــــــــا شــ

ــــــــــل  ــــــى قـــــــــــــــــــال وفـــعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــار لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــكــ وتـــطـــــــــــــــــــــــــــري األفــ
ــل ــ ـــ ــ ــي ــ ــق ــ ــم ــ مـــــــــا يــــــقــــــولــــــه الــــــصــــــبــــــح تــــــلــــــقــــــاه فـــــــــي ال

ــت ومــــحــــل ــ ــ ــي ــ ــ ــه ب ــ ــــ ــ ــــ ــ ــى الــــــــفـــــــــــــــــردوس لـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــســ ــا عــ ــ ــ ـــ ــ ــ ي
ــره فـــضـــيـــــــــــل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــو خــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــه ربـــــــــــــــــي وهـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــرمــ ــكــ ــ ي

يوسف محمد راشد بطي البوفاسة

غاب بدٍر عن سمانا...

قصيدة في رثاء المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي  

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
)طيب هللا ثراه(


