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البحرينيــة المــرأة  يــوم  بمناســبة  رســالة  توجــه  العاهــل  قرينــة 

إنجازات ونتائج تبعث على الفخر للمرأة الدبلوماسية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  قالـــت 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة: “إن يوم المـــرأة البحرينية غدا 
مناسبة ذات مكانة بارزة على األجندة 
الوطنيـــة، بفرصهـــا المجـــددة لمجاالت 
ســـجل  أمـــام  وللوقـــوف  التطويـــر، 
التمعـــن  مـــن  بكثيـــر  المـــرأة  إنجـــازات 
والتقديـــر، لما تحقق على أرض الواقع، 
ودراســـته  فيـــه  النظـــر  يتطلـــب  ولمـــا 
لرفع مســـاهماتها وتعظيم مشـــاركاتها، 
لتأتـــي النتائج منســـجمة مع المســـتوى 
الرفيع الذي تحتله مســـألة تقدم المرأة 
البحرينية في الشـــأن الوطنـــي، والتي 
ترسم آفاقها الرؤية الملكية المستنيرة 
لقائد مســـيرة الخيـــر والرخاء والتقدم، 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة المفـــدى، 
حفظه هللا ورعاه”. 

جاء ذلـــك في رســـالة وجهتها صاحبة 
الســـمو الملكـــي بمناســـبة يـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة الـــذي يصـــادف األول مـــن 

ديســـمبر ، والذي جـــرى تخصيصه هذا 
العـــام لاحتفـــاء بالمـــرأة فـــي مجـــال 
أكـــدت  حيـــث  الدبلوماســـي،  العمـــل 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أن  ســـموها 
ســـيبقى على الدوام متأهبـــا وحريصا 
على حمل مســـئولية ترجمة توجيهات 
العاهـــل المفـــدى فـــي مجـــال نهـــوض 
اقا فـــي تلبية  المـــرأة البحرينيـــة، وســـبَّ
احتياجاتهـــا لتحقيـــق تطلعاتها ودمج 
خبراتهـــا في مســـيرة العمـــل التنموية، 

بالتعاون والتنســـيق مع جميع شـــركاء 
المجلـــس، وفـــي مقدمتهـــم الحكومـــة 
برئاســـة االبن العزيز ولي العهد األمين 
نائـــب القائـــد األعلـــى صاحـــب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  خليفـــة، مســـتذكرة 
بالخيـــر جهـــود المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة في دعم 
منـــذ  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أعمـــال 
تأسيسه في العام 2001، األمر الذي عزز 
من هذه الشراكة مع السلطة التنفيذية، 
مســـاندة  فـــي  الفـــت  بشـــكل  وأســـهم 
أعمـــال المجلـــس علـــى صعيـــد تفعيـــل 
اســـتراتيجياته  وتنفيـــذ  اختصاصاتـــه 
الموجهة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية 

وعلى كافة األصعدة. 

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اغتيال محســـن فخري 
زاده في طهران.

وشـــدد بيـــان وزارة الخارجية، على “ضرورة تكاتـــف جميع الجهود 
لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية األمن 
واالســـتقرار”.وأضافت أنـــه ونظـــرا لما تمـــر به المنطقة فـــإن مملكة 
البحريـــن تدعـــو جميع األطراف إلى ممارســـة أقصى درجات ضبط 
النفـــس لتجنـــب انجراف المنطقة إلى مســـتويات جديـــدة من عدم 

االستقرار وتهديد السلم.

البحرين تدين اغتيال فخري زاده
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 رغم استجابة 
الزورقين، 

دوريات أمن 
السواحل 
والحدود 
القطرية 

احتجزتهما 
وهددتهما 
باستخدام 

السالح، 
ومنعهما من 

االتصال بغرفة 
العمليات

المنامة - وزارة الداخلية

انطاقـــا مـــن أهميـــة إطـــاع الـــرأي العـــام 
واســـتكماال  األحـــداث،  مســـتجدات  علـــى 
للبيـــان الصادر عـــن وزارة الداخلية بتاريخ 
 3 المتعلـــق باســـتيقاف   2020 25 نوفمبـــر 
دوريـــات تابعـــة ألمـــن الســـواحل والحدود 
القطريـــة، زورقيـــن بحرينيين تابعين لخفر 
انتهـــاء  بعـــد  عودتهمـــا  أثنـــاء  الســـواحل، 
مهمتهـــم في تمريـــن “المانع البحـــري”، فقد 
دلـــت المعلومـــات علـــى أن هناك عـــددا من 

الحقائق التي يتطلب األمر، توضيحها.

أمـــن  دوريـــات  جانـــب  مـــن  حـــدث  فمـــا 
السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين 
البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة 
الزورقيـــن وانتهـــى باالعتـــراض ومـــن ثـــم 
احتجازهما والتهديد باســـتخدام الســـاح، 

ومنعهما من االتصال بغرفة العمليات.

وتؤكـــد وزارة الداخليـــة، رفضهـــا وبشـــكل 
قاطع، ما جـــرى من إهانة وتهديد ألفرادها 
الجانـــب  وتحّمـــل  بســـامتهم،  والمســـاس 
القطـــري، المســـئولية القانونيـــة تجاه كافة 
التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ 
)10(ما تـــراه مناســـبا مـــن خطوات لحفـــظ أمن 
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انطالقة هادئة للدوري السالويالخزافة رملة: أبرزوا تراثكمإيران: عملية اغتيال زادة “معقدة”عمومية “البركة” تقر تغيير رخصتهاخفض كلفة “PCR” إلى 40 دينارا
أعلن الفريق الوطني الطبي  «

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
- 19( عن خفض تكلفة إجراء 

الفحص المختبري لفيروس 
كورونا )PCR( لجميع القادمين 

إلى البحرين من 60 دينارا لتصبح 
40 دينارًا لفحص القدوم.

عقدت مجموعة البركة المصرفية،  «
أمس، اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية، ووافق المساهمون على 
التخلي طواعية عن رخصة الخدمات 

المصرفية اإلسالمية بالجملة وحيازة 
ترخيص شركة استثمار إسالمية من 

الفئة 1، وتغيير االسم التجاري.

اتهمت إيران جهاز “الموساد”  «
اإلسرائيلي ومنظمة “مجاهدي 

خلق” المحظورة، بتنفيذ عملية 
“معقدة” باستخدام أسلوب 

“جديد بالكامل”، الغتيال العالم 
النووي محسن فخري زادة الذي 

شّيع أمس في مراسم رسمية.

حثت الخزافة البحرينية رملة  «
علي الفنان البحريني على أن 
يبرز التراث البحريني األصيل، 

خصوصا كل ما يخص تراث 
المرأة البحرينية من جمالها 

ومالبسها وزينتها وحليها وإبراز 
المرأة البحرينية.

كشف االتحاد البحريني لكرة  «
السلة عن جدول منافسات 

الموسم الرياضي الجديد 
2021/2020. ولم تحفل 

الجوالت األولى عن أية 
مواجهات قوية، بل تعتبر 

هادئة للغاية واعتيادية.

المنامة - مجمع دلمونيا

كشفت شركة مجمع دلمونيا للتطوير 
عن قائمـــة جديدة من المســـتأجرين 
بتجهيـــز  بالفعـــل  بـــدأوا  الذيـــن 
متاجرهـــم فـــي مجمـــع دلمونيـــا. كما 
أعلنت أيًضا عن انضمام مستأجرين 
جدد من العامـــات التجارية الرائدة 

إلى المجمع.

قالـــت المديـــرة التنفيذيـــة للموارد البشـــرية 
إننـــا  بوخمـــاس  دانـــة  البحريـــن،  زيـــن  فـــي 
المـــرأة فـــي المناصـــب  “نســـعى ألن تكـــون 
القياديـــة العليـــا وتعمل شـــركة زيـــن للتنوع 
بيـــن الجنســـين فـــي العمـــل وزيـــادة نســـبة 

النساء في المناصب القيادية. وبحلول عام 
2021، تهدف الشركة لشغل النساء مناصب 
خبيـــرة  وأكـــدت   .”%  25 بنســـبة  قياديـــة 
التطويـــر المؤسســـي وممثلة زيـــن البحرين 
للتنوع واالشـــتمال، فاطمة حيـــدر “ارتفعت 
نسبة ترقيات النساء في المناصب القيادية 

الى 24 % في 2019”.

“زين” تستهدف شغل النساء “دلمونيا” ُيوقع عقود إيجار جديدة
لمناصب قيادية بنسبة 25 %
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نستذكر بالخير 
جهود األمير الراحل 
في دعم المجلس 

منذ التأسيس

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

بجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
قوات خفر السواحل ودورهم في 
حفـــظ أمـــن الحـــدود البحرية، وما 
أبداه منتســـبو خفر الســـواحل من 
مهنية عاليـــة وضبط النفس جراء 
اعتراض واحتجاز زورقين تابعين 
لخفر الســـواحل من قبـــل دوريات 
تابعـــة ألمـــن الســـواحل والحـــدود 
القطرية بالميـــاه اإلقليمية لمملكة 
البحريـــن كمـــا ورد فـــي البيانـــات 
الصادرة من الســـلطة التشـــريعية، 
بالمواقـــف  المجلـــس  وقـــد رحـــب 
الوطنيـــة والبيانـــات الصـــادرة من 

مجلـــس النواب ومجلس الشـــورى 
بهذا الشـــأن، وأكد مجلس الوزراء 
ضـــرورة احترام القوانين المعمول 
بها واألعـــراف الدولية واالتفاقات 
عـــن  واالبتعـــاد  الصلـــة،  ذات 
التصرفـــات واألفعـــال التـــي تهـــدد 
األمن والســـلم في منطقة الخليج 

العربي.
وترأس ولـــي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
الوزراء الذي ُعقد صباح أمس عن 

ُبعد. ووافـــق المجلس على مذكرة 
المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريـــب بشـــأن تطويـــر قطـــاع 
التعليـــم ومنظومتـــه، والمتضمنـــة 
التربيـــة  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة 
والتعليـــم من خال إعـــادة تنظيم 
عمل الوزارة إلى قطاعين: القطاع 
األول للسياسات واإلستراتيجيات 
واألداء، والقطـــاع الثاني لشـــؤون 
المـــدارس؛ بهـــدف تعزيـــز فاعليـــة 
التعليمـــي  النظـــام  إدارة  وكفـــاءة 
والخدمات التعليمية في المدارس 

الحكومية.

ـــن: األول  ـــى قطاعي ـــة” إل ـــة “التربي ـــادة هيكل إع
لرســـم السياســـات واآلخـــر لتطويـــر المـــدارس

مجلس الوزراء: احتجاز قطر الزورقين يهدد السلم الخليجي

)03(

خطوات حيال ممارسات قطر العدائية ضـد البحريـن
“الداخلية” ترفض رفًضا قاطًعا إهانة 

وتهديد أفرادها والمساس بسالمتهم 

هبة محسن

ضاحية السيف - تمكين

ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” إبراهيم جناحي أن إيمان تمكين 
بقدرات المرأة البحرينية والسعي لاستفادة من خبرتها ال يقتصر على الخدمات 
والبرامـــج التـــي تحـــرص تمكين علـــى دعمها، بل يبـــدأ من الداخـــل، حيث تمثل 

المرأة ما نسبته 53 % من إجمالي عدد الموظفين في تمكين.

المرأة تشكل 53 % من 
إجمالي موظفي “تمكين”

)07(
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يتلقى شكر 

محمود عباس

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
شكر  برقية  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
جوابية من أخيه رئيس دولة فلسطين 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الوطنية  السلطة  رئــيــس  الفلسطينية 
برقية  عــلــى  ا  ردًّ ــك  ــ وذل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
في  إليه  جاللته  بها  بعث  التي  التعزية 
ــدكــتــور صــائــب عــريــقــات أمين  ــاة ال وفــ
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر 
ــفــلــســطــيــنــيــة رئـــيـــس دائـــــــرة شــئــون  ال
الشقيقة  فلسطين  بــدولــة  المفاوضات 

رحمه هللا.

المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة من رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، أعـــرب فيهـــا عن أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات لمناســـبة النجـــاح 
الكبيـــر الذي حققته مملكة البحرين في 
تنظيـــم وإقامة جائـــزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج وجائـــزة رولكس، في 
ظـــل الظـــروف الصعبـــة التـــي يعيشـــها 

العالم من تفشي جائحة كورونا.
بــــ  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
إعدادهـــا  علـــى  بذلـــت  التـــي  “الجهـــود 
وتنظيم تنفيذها وإخراجها بهذا المظهر 
امتـــداًدا  البحريـــن  لتظـــل  المشـــرف، 
لتاريـــخ عريـــق مـــن العطـــاء واالنجـــاز، 
متمنيـــا لوطننـــا الغالي اضطـــراد التقدم 
قيـــادة  ظـــل  فـــي  واالزدهـــار  والنمـــاء 
جاللتـــه الحكيمة”. كمـــا تلقى ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية 
الشـــورى،  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة 

أعـــرب فيهـــا عـــن أســـمى آيـــات التهاني 
الكبيـــر  النجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم 
وإقامة جائزة البحريـــن الكبرى لطيران 
الخليـــج، والتـــي تعتبـــر إنجـــاًزا رياضًيا 
وحضارًيا واقتصادًيـــا لمملكة البحرين، 
حيث أكدت المملكـــة حضورها العالمي 
المميز على خارطة ســـباقات السيارات 
العالمية. وأشـــاد رئيس مجلس الشورى 
بنجاح المملكة باســـتضافة السباق الذي 
خصـــص لعوائل العامليـــن في الصفوف 
األمامية من الكوادر الصحية والجهات 
المســـاندة األخرى فـــي البحرين، عرفاَنا 
لمســـاهماتهم والتزامهـــم الكبيـــر ضمـــن 
للتصـــدي  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
أن  مؤكـــًدا  المملكـــة،  فـــي  للجائحـــة 
اســـتمرار نجـــاح هـــذا الحدث لســـنوات 
متواصلة قد وضع المملكة على خارطة 
العالـــم، وســـيكون لـــه األثـــر األكبـــر فـــي 
دعم المشـــاريع السياحية واالستثمارية 

المستقبلية.

الصالح: البحرين قدمت مظهرا مشرفا في الفورموال 1

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أســـمى آيـــات 
التهانـــي مـــن وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء 
البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة، بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال واحـــد 
للعـــام 2020 التي أقيمت مؤخـــرا على حلبة 

البحرين الدولية.
كمـــا تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، أســـمى آيات التهاني من سمو الشيخ 

عيسى بن علي آل خليفة بهذه المناسبة.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى أن هـــذا الحدث 
البـــارز الـــذي لفـــت األنظـــار العالمـــي لمملكـــة 
البحرين وبشكل خاص محبي رياضة سباق 
ليســـطر صحفـــة جديـــدة  جـــاء  الســـيارات، 
لمملكـــة  الدوليـــة  الكبيـــرة  اإلنجـــازات  مـــن 

البحريـــن رســـمها أبنـــاء هـــذا البلـــد المعطاء 
بقيـــادة حكيمة لعاهل البـــالد المفدى وبرؤية 
ســـديدة لســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
والتي ســـاهمت في إنجاح الســـباق، وحرص 
ســـموه على متابعة اإلجراءات المتخذة من 
قبـــل مختلـــف الجهات واالطمئنـــان على كل 
الترتيبات، األمر الذي أسهم في إبراز السباق 

بصورة متميزة.

الظـــروف  ظـــل  فـــي  أنـــه  ســـموه  وأضـــاف   
االســـتثنائية التـــي تمـــر علـــى العالـــم أجمـــع 
واللفتـــة  كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لجائحـــة 
الكريمـــة لســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  بدعـــوة 
وأســـرهم لحضـــور الســـباق، أعطـــى للســـباق 
المتعـــة  طياتـــه  فـــي  يحمـــل  مغايـــرا  بعـــدا 
واإلثـــارة، ليرفـــع من مســـتوى مكانـــة مملكة 

البحرين بمختلف القطاعات.
وأشـــاد ســـمو وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية بجهود 
مجلس إدارة حلبة البحرين وجميع العاملين 
في الســـباق والمارشـــال البحريني بقدراتهم 
المتميـــزة التـــي مكنتهـــم من الحصـــول على 
إطـــراء كبيـــر مـــن قبـــل كل من تابـــع أحداث 
أداء  فـــي  االحترافـــي  والمســـتوى  الســـباق، 
مهامهـــم بدقـــة متناهيـــة؛ مـــن أجـــل إظهـــار 

السباق بشكله المتميز.

دعــوة العاملين في الصفوف األمامية أعطى للســباق بعًدا مغايًرا

سمو الشيخ عيسى بن علي: الحدث سطر صحفة إنجاز جديدة 
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة من رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، هنأ فيها جاللته بمناســـبة يوم 
المـــرأة البحرينية، وأكـــد رئيس مجلس 
الشـــورى فـــي البرقيـــة أن هـــذه الذكرى 
الســـنوية محطـــة وطنيـــة عزيـــزة نقف 
عندهـــا لنفخر ونعتـــز بالعزيمة واإلرادة 
التـــي تتحلـــى بها المـــرأة البحرينية في 
دعم مســـيرة النمـــاء واالزدهـــار لمملكة 
البحرين.  واســـتذكر الصالـــح نجاحات 
األعلـــى  المجلـــس  إنجـــازات  ومســـيرة 
للمـــرأة بقيـــادة قرينـــة العاهـــل رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة، وتميزهـــا في شـــتى المجاالت، 
داعًيـــا المولـــى العزيـــز القديـــر أن يديم 
بموفـــور  عليـــه  وينعـــم  جاللتـــه  علـــى 
الصحـــة والســـعادة، وأن يجعلـــه ذخـــًرا 

وسنًدا للمرأة البحرينية وتقدمها.

الصالح: يوم البحرينية 
محطة وطنية عزيزة

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من رئيســـة مجلس النواب 
فوزية زينل، بمناســـبة النجاح الكبير الـــذي حققته مملكة البحرين 
في تنظيم وإقامة ســـباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة ســـباقات 

الفورموال وان.
وأعربـــت عـــن فخرهـــا واعتزازها باحتضـــان مملكـــة البحرين لهذا 
الحـــدث الرياضـــي الهام منذ عام 2004، وما ســـجلته من إنجازات 
متميـــزة في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة والتي تنم عـــن المكانة 
الرفيعـــة التـــي تحتلهـــا المملكـــة بيـــن دول العالم كمقصـــد رياضي 
وسياحي. وقالت إن ذلك يؤكد على ثقة العالم لما تمتلكه المملكة 
وأجهزتهـــا المختلفـــة مـــن إمكانيات وقدرات وطنيـــة كفؤة وإدارة 
محترفـــة الســـتضافة وتنظيـــم مثـــل هـــذه الفعاليـــات واألحـــداث 
الرياضيـــة الكبـــرى خاصـــة فـــي الوقت الراهـــن والـــذي يتزامن مع 
ظروف اســـتثنائية يمر بها العالم جراء تفشي جائحة )كوفيد 19(، 
ســـائلة هللا أن ينعـــم علـــى ســـموه بموفـــور الصحة والســـعادة وأن 

يسدد على طريق الخير خطاه.

العالم يثق بقدرة البحرين في 
تنظيم الفعاليات الرياضية

مســاندة ملكيــة وقناعــة غيــر مســبوقة بكفــاءة البحرينية

جاللة الملك يتلقى تهنئة رئيسة “األعلى للمرأة”

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة مـــن قرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة بمناســـبة 

الذكرى السنوية ليوم المرأة البحرينية.
 وفيما يلي نص البرقية..

 حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة حفظكم هللا ورعاكم ملك مملكة البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 إنه لمن دواعي اعتزازنا وتقديرنا أن نرفع لجاللتكم، 
حفظكـــم هللا ورعاكـــم، أخلـــص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية ليـــوم المـــرأة البحرينية، 
التي ال نبالغ قوال بأنها تعيش أبهى عصورها في عهد 
جاللتكـــم الزاهـــر الذي تشـــهد فيـــه المـــرأة البحرينية 
نهضتها المباركة، لتشارك بكل ثقة واقتدار، إلى جنب 
أخيهـــا الرجل، في صنع حاضر بالدها ورســـم مالمح 
مســـتقبله الباهر، بعون هللا وفضله، وفضل ما تولونه 
جاللتكـــم من رعاية ومســـاندة وقناعة غير مســـبوقة 
بكفـــاءة وقـــدرة ابنة البحرين التي نشـــهد لها اإلنجاز 
تلو اإلنجاز تحت راية الوطن العامر بالخير والعطاء، 
والمحافـــظ على هويتـــه األصيلة وثوابتـــه الوطنية، 

والمنطلق نحو آفاق التجديد والرخاء، بإذنه تعالى.
 صاحب الجاللة، وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة 
علـــى قلوبنـــا، لـــن نجـــد أبلـــغ مـــن مقولتكم الســـامية 
فـــي وصـــف مكانة هذا اليـــوم المبـــارك واعتبار ذكرى 
العيد الوطني المجيـــد وذكرى يوم المرأة البحرينية، 
يومان مشـــرقان من أيـــام البحرين الخالـــدة، وال زلنا 
يـــوم  مناســـبات  ألول  الســـامية  رعايتكـــم  نســـتذكر 
المـــرأة البحرينيـــة الـــذي ترتبـــط ذکـــری تخصيصـــه 
بانطالقـــة قاطـــرة التعليـــم المباركة لنســـاء البحرين، 

وبشـــعار متجدد يحتفي بالمـــرأة التي قرأت فتعلمت 
فشـــارکت في بناء مسيرة الدولة البحرينية الحديثة 
التـــي تحظى بقيـــادة جاللتكم بخطاهـــا الواثقة نحو 
مستقبل الوطن المشرق، وكما تطمحون له من رفعة 

ورخاء ألهل البحرين الكرام.
وختامـــا، نســـأل المولى عز وجـــل أن يحيط جاللتكم 
بحفظه ورعايته ويديم عليكم موفور الصحة ودوام 

العزة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

المنامة - بنا

خالد بن محمد: النجاح المميز مفخرة لكل شعب البحرين
تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مستشـــار جاللته ســـمو الشـــيخ خالد بن 
محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، بمناســـبة 
نجـــاح مملكـــة البحرين في اســـتضافتها 
وتنظيمها سباق البحرين للجائزة الكبرى 

)فورموال 1 2020(.
ورفع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن محمد بن 
ســـلمان آل خليفة في البرقية إلى المقام 
الســـامي أســـمى آيات التهاني التبريكات 
بهذه المناسبة، مؤكًدا سموه أن ما تحقق 
للمملكة في هذه األيام يرجع الفضل فيه 
إلى هللا العلي القدير وإلى دعم واهتمام 
جاللتـــه فـــي تفعيـــل الحركـــة الرياضيـــة 
ممـــا ســـاهم فـــي دعـــم مشـــاريع التنميـــة 

والتطويـــر في مختلف الميادين. وأشـــاد 
ســـموه بجهود ومتابعة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، التي حققت 
ا يعد مفخرة لكل  نجاًحا مميًزا واستثنائيًّ
شـــعب البحريـــن الكريـــم، متمّنًيا ســـموه 
أن تســـتمر اإلنجـــازات فـــي ظـــل القيادة 
الحكيمـــة وفي ظـــل ما تتمتع بـــه مملكة 

البحرين من أمن وأمان واستقرار.
البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  ســـموه  منّوًهـــا   
ا  وســـياحيًّ ـــا  رياضيًّ مقصـــًدا  أصبحـــت 
وأجهزتهـــا  تمتلكـــه  لمـــا  ـــا  واقتصاديًّ
المختلفة مـــن إمكانيات وقدرات وطنية 
لتنظيمها لهـــذه الفعاليات العالمية، داعًيا 
هللا العلـــي القديـــر أن يمّتـــع جاللة الملك 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة وأن يســـّدد 

على طريق الخير خطاه، ومتمّنًيا لمملكة 
البحرين المزيد من التقدم واالزدهار في 

ظل قيادة جاللته الحكيمة.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
مستشـــار جاللة الملك سمو الشيخ خالد 
بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، بمناسبة 
نجـــاح مملكـــة البحرين في اســـتضافتها 
وتنظيمها ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال 1 2020.
وأكـــد أن مـــا تحقـــق للمملكـــة مـــن نجاح 
يرجـــع الفضل فيه إلـــى هللا العلي القدير 
وإلى دعـــم واهتمام عاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة،، واهتمام صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس الوزراء وجهود ســـموه 
المتواصلـــة لتعزيـــز مكانـــة البحرين لدى 
وتفعيـــل  العالميـــة  الرياضيـــة  األوســـاط 
األنشـــطة الرياضيـــة التـــي تعـــد مفخـــرة 
لـــكل أبنـــاء البحريـــن فـــي ظـــل الظروف 

االستثنائية.
ونوه سموه بأن مملكة البحرين أصبحت 
مقصدًا رياضيًا وســـياحيًا واقتصاديًا لما 
تمتلكه وأجهزتها المختلفة من إمكانيات 
وقدرات وطنية لتنظيمها لهذه الفعاليات 
العالمية، داعيًا هللا العلي القدير أن يمتع 
ســـموه بموفـــور الصحـــة والســـعادة وأن 
يســـدد على طريق الخير خطاه، ومتمنيًا 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 
واالزدهـــار فـــي ظـــل قيادة جاللـــة الملك 

المفدى الحكيمة.

المنامة - بنا

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيمجاللة الملك

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة رومانيا 
ذكـــرى  بمناســـبة  يوهانيـــس،  كالوس 

اليوم الوطني لبالده. 
كمـــا بعث جاللة الملك برقية تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، 
فاوســـتين أركانـــج تـــو أديرا، بمناســـبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

جاللة الملك يهنئ رومانيا وأفريقيا الوسطى

المنامة - بنا

تلقـــى ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
مـــن رئيســـة مجلس النـــواب فوزيـــة بنت 
عبدهللا زينل، هنأت فيها جاللته بمناسبة 
يوم المرأة البحرينية، مشـــيدة بما حققته 
المـــرأة فـــي مملكة البحرين مـــن إنجازات 
فـــي ظـــل العهد الزاهـــر لجاللتـــه.  وأكدت 
زينـــل فـــي البرقيـــة أن الجهـــود الســـامية 
لجاللـــة الملـــك ، تصـــب فـــي تعزيـــز دور 
المرأة البحرينية وترسيخ مكانتها وحفظ 
كرامتهـــا في المجتمـــع، باعتبارها شـــريكًا 

فاعالً في صناعة مستقبل الوطن.
الـــوزراء   العهـــد رئيـــس  كمـــا تلقـــى ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئة من رئيســـة 
مجلس النواب، هنأت فيها سموه بمناسبة 

يوم المرأة البحرينية، مشـــيدًة بما حققته 
المـــرأة فـــي مملكة البحرين مـــن إنجازات 
وتقـــدم فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه. وثمنـــت فوزية زينل فـــي البرقية 
الجهود الواضحة لصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء في دعم تقدم 
المرأة البحرينية في شتى المجاالت، وما 
تحقق إزاء ذلك من إنجازات لها في دعم 
المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، والتي 
تصـــب فـــي تعزيـــز دور المـــرأة البحرينية 
وترســـيخ مكانتهـــا وحفـــظ كرامتهـــا فـــي 
المجتمـــع، باعتبارهـــا شـــريكًا فاعـــالً فـــي 
صناعة مســـتقبل الوطـــن، داعيـــة المولى 
العلي القدير ان يوفق ســـموه وينعم عليه 

بموفور الصحة والسعادة.

زينل: الجهود الملكية تحفظ كرامة المرأة

سمو الشيخ عيسى بن علي
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تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة برقية تهنئة من وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، رفـــع 
فيهـــا إلـــى ســـموه أســـمى آيـــات التهاني 
جلســـة  نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
والتـــي  للشـــباب،  البرلمانيـــة  المحـــاكاة 
نّظمهـــا مجلس النواب تنفيـــًذا لمضامين 
الخطاب الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
الشـــباب  دعـــم  إلـــى  والراميـــة  خليفـــة 
وتثقيفهـــم بالعمـــل الوطني وممارســـات 
العمل البرلماني، وحثهم على المشـــاركة 
الفاعلـــة، في ظـــل العهد الزاهـــر لجاللته 

والمسيرة التنموية الشاملة.
الجلســـة  محـــاكاة  أن  الوزيـــر  وأكـــد   

البرلمانيـــة للشـــباب تتوافـــق مـــع رؤيـــة 
إشـــراك  إلـــى  الراميـــة  الملـــك  جاللـــة 
الشـــباب البحريني في الشـــأن السياسي 
والبرلمانـــي والعمـــل علـــى نشـــر ثقافـــة 
الشـــبابية  األوســـاط  فـــي  الديمقراطيـــة 
المبـــادئ  مفهـــوم  وترســـيخ  ودعـــم 
والنصـــوص  الســـليمة  الديمقراطيـــة 

الدستورية.
 وأشاد الوزير بدعم سموه لبرامج جلسة 
المحاكاة البرلمانية للشباب والذي شّكل 
ا من أجل نجاح هذه التظاهرة  دافًعا قويًّ
الشـــبابية المتميزة التي تعّزز من اهتمام 
ســـموه بالقطاع الشـــبابي ومنحـــه أولية 
قصـــوى فـــي البرنامج الحكومـــي، وذلك 
إيماًنـــا مـــن ســـموه بـــدور الشـــباب فـــي 
صناعـــة مســـتقبل البحرين فـــي مختلف 

المجـــاالت بما فيها الجوانب السياســـية 
والديمقراطية.

ونّوه بأن الجلسة حظيت بمشاركة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب، حيـــث تضّمنـــت كلمـــة ســـموه 
العديـــد من المضامين التي تؤكد حرص 
تنفيـــذ توجيهـــات جاللـــة  علـــى  ســـموه 
الملـــك والرامية إلى تمكين الشـــباب في 

مختلف المجاالت.
 وعاهد صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء علـــى المضـــي قدًما في 
ترســـيخ استراتيجية ســـموه حفظه هللا 
في دعـــم القطاع الشـــبابي فـــي المملكة 
وترســـيخ مبـــادئ الديمقراطية والثقافة 

البرلمانية.

ســمو ولي العهد رئيــس الوزراء يتلقــى تهنئة المؤيد

نشر ثقافة الديمقراطية في األوساط الشبابية
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تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة رقية تهنئة 
مـــن رئيـــس مجلس الشـــورى علي الصالـــح هنأ فيها 
سموه بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مؤكًدا أن هذه 
الذكرى الســـنوية تعد مناســـبة وطنية لتقدير المرأة 
البحرينيـــة والوقـــوف علـــى منجزاتهـــا ودورهـــا في 
بناء المجتمع ومســـاهماتها في دعم مسيرة التطور 
واالزدهار الذي يشـــهده الوطن في ظل العهد الزاهر 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة الداعم األول للمرأة البحرينية. كما أشـــاد 
بالـــدور الرائد للمجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة، قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة في وضع اإلســـتراتيجيات للنهـــوض بالمرأة 
البحرينيـــة وتعزيـــز تقدمهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت، 
ومساهمتها في تحقيق األهداف المنشودة للمملكة.

رئيس “الشورى”: جاللة 
الملك الداعم األول للمرأة



تـــرأس ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي 
الوزراء الـــذي ُعقد صباح أمس عن 

ُبعد.
في مســـتهل الجلســـة، هنـــأ مجلس 
الـــوزراء المرأة البحرينية بمناســـبة 
مشـــيًدا  البحرينيـــة،  المـــرأة  يـــوم 
للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  بجهـــود 
برئاســـة قرينة عاهل البالد رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، التي أســـهمت 
فـــي تعزيز تقـــدم المـــرأة البحرينية 

في جميع المجاالت.
وقـــد ثمن مجلـــس الـــوزراء توجيه 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء بتخصيـــص مقاعد 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباقي 
وان  للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 
الصخيـــر  رولكـــس  وجائـــزة   2020
الكبرى للفورموال وان 2020 ألبطال 
وعوائلهـــم؛  األماميـــة  الصفـــوف 
تقديـــًرا وعرفاًنـــا لجهودهـــم، مثنًيا 
المجلـــس على الجهود المبذولة في 
تنظيم السباق من قبل كافة أعضاء 
فريـــق البحريـــن ومـــا اتســـم به من 
تمّيز في ظل الظروف االســـتثنائية 
لفيروس كورونا، مشيًرا إلى أن هذا 
النجاح يضاف إلى ســـجل إنجازات 

مملكة البحرين.
وبمناسبة ختام قمة الشباب 2020، 
أكـــد مجلس الـــوزراء أهميـــة تعزيز 
آليات تمكين الشـــباب وتأمين بيئة 
تنافســـية لهم لتحقيق طموحاتهم، 
فريـــق  بتشـــكيل  المجلـــس  ووجـــه 
عمل لدراسة توصيات قمة الشباب 
فـــي  تضمينهـــا  أجـــل  مـــن   2020
البرامج الحكومية تعزيزا لمشاركة 
الشـــباب الفعالة في كافة المجاالت 

ودعما لجهود التنمية.
ورحب مجلس الوزراء بفوز مملكة 
ضمـــن  جوائـــز  بخمـــس  البحريـــن 
جوائـــز التميـــز الحكومـــي العربـــي، 
مشـــيدا بتميـــز الجهـــات الحكومية 
الفائـــزة ومنوًهـــا بضـــرورة مواصلة 
تطويـــر العمل الحكومي وتحســـين 
الخدمات الحكومية تلبيًة لتطلعات 

المواطنين.
بجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس  وأشـــاد 
قـــوات خفر الســـواحل ودورهم في 
حفـــظ أمـــن الحـــدود البحريـــة، وما 
أبـــداه منتســـبو خفر الســـواحل من 
مهنيـــة عالية وضبـــط النفس جراء 
اعتـــراض واحتجاز زورقين تابعين 

لخفـــر الســـواحل من قبـــل دوريات 
والحـــدود  الســـواحل  ألمـــن  تابعـــة 
القطريـــة بالميـــاه اإلقليميـــة لمملكة 
البيانـــات  فـــي  ورد  كمـــا  البحريـــن 
الصـــادرة من الســـلطة التشـــريعية، 
بالمواقـــف  المجلـــس  رحـــب  وقـــد 
الصـــادرة  والبيانـــات  الوطنيـــة 

ومجلـــس  الشـــورى  مجلـــس  مـــن 
النـــواب بهذا الشـــأن، وأكـــد مجلس 
الـــوزراء ضـــرورة احتـــرام القوانين 
الدوليـــة  واألعـــراف  بهـــا  المعمـــول 
واالتفاقـــات ذات الصلـــة، واالبتعاد 
عـــن التصرفات واألفعال التي تهدد 
األمـــن والســـلم في منطقـــة الخليج 

العربي.
بعدهـــا، هنـــأ مجلـــس الـــوزراء دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
رئيســـا وحكومـــة وشـــعبا بمناســـبة 
اليـــوم الوطنـــي التاســـع واألربعين، 
النمـــاء  مـــن  مزيـــدا  لهـــا  متمنيـــا 

واالزدهار.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: احتجاز قطر الزورقين يهدد السلم الخليجي
ـــدارس ـــر الم ـــر لتطوي ـــات واآلخ ـــم السياس ـــن: األول لرس ـــى قطاعي ـــة” إل ـــة “التربي ـــادة هيكل إع
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أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة المجلس األعلى لتطوير التعليم 

والتدريب بشأن تطوير قطاع التعليم ومنظومته، 
والمتضمنة ما يلي:

- إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم من خالل إعادة 
تنظيم عمل الوزارة إلى قطاعين: القطاع األول 

للسياسات واإلستراتيجيات واألداء، والقطاع الثاني 
لشؤون المدارس؛ بهدف تعزيز فاعلية وكفاءة 

إدارة النظام التعليمي والخدمات التعليمية في 
المدارس الحكومية.

- نقل اإلشراف تدريجيا على امتحانات الصفين 
التاسع والثاني عشر إلى هيئة جودة التعليم 

والتدريب؛ بهدف توحيد االمتحانات وأنظمة قياس 
المخرجات التعليمية.

- اعتماد مؤشرات قياس أثر تنفيذ مبادرات تطوير 
قطاع التعليم.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون 

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات 
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة 
والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى زيادة 

اإليرادات الخاصة بقطاع الرياضة والشباب.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية بشأن تعديل الالئحة النموذجية 
للنظام األساسي للمراكز والهيئات الشبابية 

الخاضعة إلشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
بما يهدف إلى زيادة تطوير منظومة إدارة المراكز 

الشبابية دعما وتعزيزا لبرامج تمكين الشباب.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي بشأن نظام التمويل 
للتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

والمستشفيات الحكومية، تفعياًل لقانون الضمان 
الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات 

وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية 
وضمان االستغالل األمثل للموارد في القطاع 

الصحي الحكومي.
5. مذكرة وزارة المالية واالقتصاد الوطني بشأن 

مقترح المشاركة في صندوق األمم المتحدة 
للسالمة المرورية )UNRSTF(، واالستفادة من 

المنصة؛ بهدف عرض تجربة المملكة اإليجابية 
حول سالمة الطرق باإلضافة إلى االستفادة من 
التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة، تحت 

مظلة خبرات وإمكانات منظمات األمم المتحدة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 5 اقتراحات 
برغبة من مجلس النواب.

ثانيا: استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 

التحتية بشأن جهود الحد من مخالفات البناء في 
المدن والمناطق السكنية.

بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وقرر:



الشـــكل الدائـــرة: ترمـــز للمـــرأة، فهي 
الحيـــاة، وترمـــز كذلـــك  تمثـــل دورة 
الجماعيـــة  والـــروح  لالحتـــواء 
اإليجابيـــة، كما ترمـــز للعدالة كمبدأ 
أســـاس لشـــراكة المـــرأة، حيـــث إن 
مســـافة  علـــى  هـــو  الدائـــرة  مركـــز 

متســـاوية من جميع نقـــاط المحيط. 
ويأتي تشكيل الدائرة ليبرز مكونات 
شعار هذا اليوم الرائد )قرأت، تعلمت، 
شـــاركت(  كتجســـيد لعمق وإيجابية 
مســـيرة وإنجازات المـــرأة البحرينية 

وبوصفها تاريخا وطنيا رائدا.
الخـــط العربي: يرمز هـــذا الخط إلى 

القـــوة والمتانة الممزوجتين بالحس 
الفنـــي الرفيع، وهو يؤكد على أصالة 
األســـلوب ومعاصرة الهدف، فيجمع 

مـــا بيـــن الجماليـــات البصريـــة ومـــا 
بيـــن عمـــق التعبيـــر وقـــوة الشـــكل. 
إنـــه يعبر عن جديـــة المرأة، ولكنه 
يؤكـــد طبيعتها المكملة لمســـيرة 

الحياة.
اللـــون األحمـــر: هـــو لـــون حرارة 
وعمق حنان األم ولون التضحية 
وحب الحياة معـــا. إنه يرمز لقوة 
الهـــدف  تحقيـــق  تجـــاه  التصميـــم 
المنشـــود، كما أنه يعني نبل الوسيلة 

والغاية معا.
الثبـــات  لـــون  هـــو  الذهبـــي:  اللـــون 
والرسوخ، كما أنه يرمز للفوز والتميز 

واإلنجاز والتقدير في الوقت ذاته.

أكـــد عـــدد مـــن الدبلوماســـيات الرائـــدات في 
المجـــال أن مبـــادرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
برئاســـة قرينة العاهل رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة في تخصيص مناسبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة هـــذا العـــام لالحتفاء 
الدبلوماســـي  العمـــل  مجـــال  فـــي  بالمـــرأة 
للعمـــل  آفاقـــا جديـــدة  يفتـــح  أن  شـــأنه  مـــن 
الدبلوماســـي في مملكـــة البحرين وذلك على 
صعيـــد زيـــادة مســـاهمة المـــرأة فـــي مجاالت 
العمل الدبلوماســـي والتمثيل الدولي وللقيام 
الدبلوماســـية  أركان  تقويـــة  فـــي  بدورهـــن 
البحرينية التي تحمل على عاتقها مســـؤولية 
إيصـــال الرســـالة المتحضرة لمملكـــة البحرين 
كملتقـــى للتعايش والتقريب اإلنســـاني وبيان 
واقـــع وطبيعة الجهود التنمويـــة الجادة التي 
تجعل من اإلنســـان البحرينـــي هدفا لها وذلك 
كلـــه تحقيقـــا للرؤيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.
وتحدثـــت الرائـــدات عن جوانب من مســـيرة 
عملهن في المجال الدبلوماسي، وكيف تطور 
حضور المرأة في هذا المجال الحيوي بتطور 
عمل الدبلوماسية البحرينية من جهة، وتوفير 
البيئـــة الداعمـــة لها فـــي جميع المجـــاالت من 
جهة أخـــرى، وأكدن أهمية تنفيـــذ التوصيات 
المرتقبة مـــن االحتفاء بالمرأة الدبلوماســـية، 
خصوصـــا وأن أن المرأة البحرينية كانت على 
الـــدوام علـــى قـــدر المســـؤولية واألمانـــة في 

تمثيل وطنها.

حضور نوعي للمرأة البحرينية 

وترســـم الشـــيخة هيـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة 

أحـــد أبرز األمثلة على الحضـــور النوعي للمرأة 
الدبلوماســـي،  العمـــل  فـــي مجـــال  البحرينيـــة 
فالشـــيخة هيـــا أول امـــرأة بحرينيـــة وعربيـــة 
تتولى رئاســـة الجمعية العامـــة لألمم المتحدة 
في العام 2006، وكانت قبل ذلك عينت سفيرا 
لمملكـــة البحرين لدى فرنســـا خـــالل الفترة من 
2000 إلـــى 2005، وســـفيرة غيـــر مقيمـــة لـــدى 
بلجيـــكا وسويســـرا وإســـبانيا فـــي الفتـــرة من  
2000 إلـــى 2004، كمـــا أنهـــا المنـــدوب الدائـــم 

لمملكة البحرين لدى منظمة اليونسكو.
وتشـــير الشيخة هيا بنت راشـــد إلى أن تعيين 
مملكـــة البحريـــن ســـيدات علـــى رأس بعثـــات 
المملكـــة الدبلوماســـية فـــي الخارج هو رســـالة 
حضاريـــة للعالـــم أجمع تعكس مشـــهد االنفتاح 
والحداثـــة والتقدم في البحرين في ظل العهد 
الزاهر لجاللة الملك وتبرز الجهود التي ينهض 
بهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة 
العاهل رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة من جهة أخرى.
وتوضح أن عملها في المجال الدبلوماسي كان 
نقلة كبيرة في حياتها المهنية التي كانت تدور 
حول القانون بشـــكل كامل، حيث إنها حصلت 
على بكالوريـــوس القانون من جامعة الكويت، 
ودرســـت القانـــون الدولـــي العـــام فـــي جامعـــة 
باريس األولـــى، والقانون المدنـــي الخاص في 
جامعة اإلســـكندرية، وعملت محامية وشغلت 

مناصب قانونية عليا.

تاريخ مشرف للمرأة في العمل الدبلوماسي

كذلك ترســـم بيبي الســـيد شـــرف العلوي مثاال 
بـــارزا آخر حـــول نجـــاح المـــرأة البحرينية في 

ســـلك العمل الدبلوماســـي، فقد شغلت منصب 
ســـفيرة مملكة البحرين لـــدى جمهورية الصين 
الشعبية في الفترة من  2013-2007، وسفيرة 
مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة كوريـــا )غير 
مقيمـــة( في الفترة من 2013-2009، وســـفيرة 
غير مقيمة فـــي منغوليا في الفترة من -2008
2013، إضافة إلى أنها سبق وعملت مستشارة 
فـــي البعثة الدائمة لمملكـــة البحرين لدى االمم 
المتحدة في الفترة من 1992-1988، وسفيرة 

بالديوان العام بوزارة الخارجية.
تشـــير بيبـــي إلـــى أن التاريـــخ المشـــرف للمرأة 
البحرينية في مجال العمل الدبلوماســـي يؤكد 
جدارتهـــا بمواصلـــة هـــذا العمـــل، بل والتوســـع 
بـــه مـــن خـــالل زيـــادة حضورهـــا كمـــا ونوعـــا 
الدبلوماســـي  العمـــل  مفاصـــل  مختلـــف  فـــي 
داخـــل وخـــارج البحريـــن، خصوصا مـــع الدعم 
غيـــر المســـبوق الـــذي تحظـــى به فـــي العقدين 

األخيرين مع تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وتنـــوه إلى المهام الكبيـــرة التي يتطلبها العمل 
العالقـــات  وبنـــاء  الغربـــة  مثـــل  الدبلوماســـي 
المثمـــرة، وتقـــول “العمل الدبلوماســـي يتطلب 
الكثير من المهارات من بينها القدرة على نسج 
عالقـــات عامة ناجحـــة في الدولـــة التي تعمل 
بهـــا المبتعثـــة”، وتضيـــف “عندما كنت ســـفيرة 
لبلدي في بيجين مثال كنت أنا وطاقم السفارة 
هناك في حراك مستمر وعمل دؤوب؛ من أجل 
تعزيز العالقات مع جمهورية الصين الشعبية”.

جهود مضاعفة من قبل المرأة 

أمـــا بهية جـــواد الجشـــي، وهي ســـفيرة حاليا 
لمملكـــة البحريـــن لدى مملكة بلجيـــكا ودوقية 
الدنمـــارك،  ومملكـــة  الكبـــرى  لوكســـمبورغ 

وممثلتهـــا لدى االتحاد االوربي وحلف شـــمال 
وعضـــو  اآلن،  وحتـــى   2015 منـــذ  األطلســـي 
البرلمان العربي العام 2011، فتشير إلى نجاح 
الدبلوماسيات البحرينيات بالخارج في تغيير 
أوســـطية،  الشـــرق  للمـــرأة  النمطيـــة  الصـــورة 
وقدرتهـــن على حيازة إعجـــاب الجميع بفضل 
مـــا يتمتعـــن به مـــن كفـــاءة وثقة فـــي النفس، 
مقرونـــا بالفخـــر بقيادتهن ووطنهن، والشـــغف 
إلعطـــاء صـــورة واقعيـــة مشـــرقة عـــن التقدم 
الـــذي تعيشـــه مملكـــة البحريـــن علـــى مختلف 

األصعدة.
وتشير الجشي إلى أن مبادرة المجلس األعلى 
للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البـــالد بتخصيص يـــوم المـــرأة البحرينية هذا 
العـــام لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي مجـــال العمـــل 
الدبلوماســـي مـــن شـــأنها إعطـــاء زخـــم جديد 
متواصـــل للمرأة في هذا المجال، وفتح الباب 
واســـعا أمام المزيـــد من الفتيـــات البحرينيات 
لدخـــول الســـلك الدبلوماســـي والتـــدرج فيـــه 
أن  وتؤكـــد  المناصـــب.  أرفـــع  إلـــى  وصـــوال 
النهـــوض بأعبـــاء العمـــل الدبلوماســـي يتطلب 
جهـــدا مضاعفـــا مـــن المـــرأة التي ربمـــا تواجه 
صعوبـــة أكبـــر مـــن الرجل فـــي مواجهـــة البعد 
عـــن العائلة والعيـــش في مجتمعـــات مختلفة 
تماما عن مجتمع البحرين، إضافة إلى مسائل 

تربيـــة األطفـــال وغيرهـــا، لكنها تشـــير إلى أن 
مقـــدرة  أظهـــرن  المبتعثـــات  الدبلوماســـيات 
كبيرة ليس على تخطي تلك التحديات فقط، 
بل إثراء مسيرة العمل الدبلوماسي البحريني 
فـــي الخـــارج بأســـاليب مبتكـــرة فـــي العمـــل، 
وتحدثت الجشـــي علـــى صعيد ذي صلة حول 
أن مهمة العمل الدبلوماســـي ال تناط بالسفراء 
فقـــط، بـــل بزوجاتهـــم أيضـــا، اللواتـــي يبادرن 
إلى المشـــاركة الفاعلة في مختلـــف الفعاليات 
االجتماعية ويرسمن صورة مشرقة عن المرأة 

البحرينية.

البدايات الصعبة واإلصرار على النجاح

امـــرأة  أول  الزيانـــي  إبراهيـــم  أمـــل  وكانـــت 
الدبلوماســـي  الســـلك  فـــي  تعمـــل  بحرينيـــة 
بـــوزارة الخارجيـــة فـــي العـــام 1972، أي بعـــد 
عـــام واحـــد مـــن تأســـيس الـــوزارة عنـــد نيـــل 
المملكة اســـتقاللها العـــام 1971، كما أنها أول 
وزيـــرة مفوضـــة فـــي وزارة الخارجيـــة حتى 
العـــام 2002، وقد حصلت على لقب “ســـفيرة 
الســـالم” فـــي العام 2003، وهـــي حاصلة على 
بكالوريـــوس علوم سياســـية وعالقات دولية 
مـــن بيروت وبغداد، ثم شـــهادة الدكتوراه في 
التخصـــص ذاتـــه من جامعـــة القاهـــرة. تقول 
الزياني “كنا كنســـاء فـــي البدايات كنا بحاجة 

لبـــذل جهـــود كبيـــرة مضاعفـــة حتـــى نحافظ 
جدارتنـــا  ونثبـــت  الوظيفيـــة  مواقعنـــا  علـــى 
بالعمل وتنفيذ المهام على أكمل وجه وتحمل 
المســـؤولية والحصول على الترقي الوظيفي 
المحافـــل  فـــي  البحريـــن  بتمثيـــل  والفـــوز 
الدوليـــة”، وتضيـــف “نـــرى اليـــوم أنـــه بفضـــل 
الجهـــود التـــي بذلهـــا المجلـــس األعلـــى للمرأة 
علـــى مدى األعوام العشـــرين الماضية وإقرار 
الجميـــع بأهميـــة تطبيـــق مبدأ تكافـــؤ الفرص 
والتـــوازن بين الجنســـين بـــات الطريق ممهدا 
أمـــام المـــرأة البحرينيـــة لتحقيـــق طموحاتها 
وإثبات ذاتهـــا”. لكنها تضيف أنه بالمقابل لوال 
دعـــم الرجـــل البحرينـــي للمـــرأة البحرينية لما 
اســـتطاعت رســـم خطواتها األولى في طريق 
العمل الدبلوماسي، وتقول “كان يتم االعتماد 
علينا في إعداد تقارير في الشأن الدولي، كما 
أنني رشـــحت من قبل ســـمو الشيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفة عندمـــا كان وزيرا للخارجية 
لتمثيـــل البحريـــن فـــي اجتماعـــات الجمعيـــة 
العامـــة لألمـــم المتحدة أكثر من مـــرة، إضافة 
إلـــى ثالثـــة مؤتمـــرات عالمية معنيـــة بالمرأة، 
ومثلـــت البحريـــن أيضـــا فـــي مؤتمـــر الســـالم 
في نيروبي، وغيـــر ذلك من األحداث الدولية 
المهمـــة فـــي محافـــل عديـــدة حـــول العالـــم، 
وأحمد هللا أنني اســـتطعت حمل هذه األمانة 

وتمثيل بلدي خير تمثيل”.

جـــاء ذلك في رســـالة وجهتها صاحبة 
الســـمو الملكـــي بمناســـبة يـــوم المرأة 
البحرينيـــة الـــذي يصـــادف األول مـــن 
ديســـمبر ، والذي جرى تخصيصه هذا 
العـــام لالحتفـــاء بالمـــرأة فـــي مجـــال 
أكـــدت  حيـــث  الدبلوماســـي،  العمـــل 
ســـموها أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
ســـيبقى على الـــدوام متأهبا وحريصا 
على حمل مسئولية ترجمة توجيهات 
العاهـــل المفـــدى فـــي مجـــال نهـــوض 
اقا فـــي تلبية  المـــرأة البحرينية، وســـبَّ
احتياجاتها لتحقيـــق تطلعاتها ودمج 
خبراتها في مســـيرة العمـــل التنموية، 
بالتعاون والتنســـيق مع جميع شركاء 
المجلـــس، وفـــي مقدمتهـــم الحكومة 
العهـــد  ولـــي  العزيـــز  االبـــن  برئاســـة 
األميـــن نائـــب القائـــد األعلـــى صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، مســـتذكرة في هذا الشـــأن 
بالخيـــر جهـــود المغفـــور له بـــإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة في دعم 
أعمـــال المجلـــس األعلـــى للمـــرأة منذ 
تأسيســـه في العـــام 2001، األمر الذي 
عـــزز مـــن هـــذه الشـــراكة مع الســـلطة 
الفـــت  بشـــكل  وأســـهم  التنفيذيـــة، 
فـــي مســـاندة أعمـــال المجلـــس علـــى 
صعيـــد تفعيـــل اختصاصاتـــه وتنفيـــذ 
لمتابعـــة  الموجهـــة  اســـتراتيجياته 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وعلـــى كافة 

األصعدة. 
وفـــي ســـياق متصـــل، اعتبـــرت قرينة 
عاهل البـــالد أن الثقة الملكية بتعيين 
االبـــن العزيـــز صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيسًا للوزراء تأتي تتويجا 
لجهـــود ســـموه الحثيثـــة عبر مســـيرة 
فـــي خدمـــة ورفعـــة  المباركـــة  عملـــه 
مملكـــة البحريـــن تحـــت رايـــة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه، وفي ســـياق ما يتواله من 
مســـؤوليات وطنيـــة رفيعـــة، معربـــة 
بـــأن تتكلـــل  عـــن تمنياتهـــا الخالصـــة 

جهود ســـموه بالتوفيق والسداد وهو 
يعمـــل وفـــق الرؤيـــة الســـامية للعاهل 
المفـــدى لتحقيـــق طموحـــات وآمـــال 
شـــعب البحرين الوفي وبكل إخالص 

واقتدار.
مناســـبة  “بـــأن  ســـموها:  وأضافـــت 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة تجـــدد لدينـــا 
للرجـــل  واالمتنـــان  التقديـــر  مشـــاعر 
والمســـاند  األول  الداعـــم  البحرينـــي، 
الدائم، لشـــريكته في البنـــاء الوطني، 
وهـــو ما يجعلنا نؤكـــد، وبكل فخر، أن 
اســـتحقاق تقـــدم المـــرأة لهـــو نابع من 
ذلك المجتمع الذي تدارك واســـتوعب 
مبكـــرًا تداعيـــات اإلقصـــاء أو التمييز 
أو حجـــب الحقوق، وهـــو ما جعل من 
مشـــاركة المرأة البحرينية أمرًا وطنيًا 
وأولويـــة تنمويـــة يجـــب التنبـــه إليها 

ورعايتها الستدامة نجاحاتها”. 
المناســـبة  بهـــذه  ســـموها  وباركـــت 
الجهـــود الكبيـــرة التي تبذلها النســـاء 
البحرينيـــات اللواتي أصبحن قادرات 
علـــى النهـــوض بذاتهـــن في ســـياق ما 
يتوفـــر لهن مـــن دعم متعـــدد المحاور 
الشـــاملة،  التنميـــة  منظومـــة  ضمـــن 
طموحاتنـــا  أن  “إال  قائلـــة:  وأردفـــت 
ال حـــدود لهـــا لرفعـــة نســـاء الوطـــن، 
وســـتبقى ثقتنـــا دائمـــة بقـــدرة المرأة 
واإلبـــداع  التمّيـــز  علـــى  البحرينيـــة 
واســـتدامة العطـــاء المؤثر، وســـيعمل 
جاهـــدًا،  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
فـــي إطـــار عملـــه الـــدؤوب، باقتـــراح 

السياسات الالزمة والبرامج المالئمة، 
ظـــروف  تســـتدعيه  مـــا  وبحســـب 
كل مرحلـــة، وبمـــا يواكـــب أولوياتنـــا 

وطموحاتنا الوطنية”.
وأعربت ســـموها عن تقديرهـــا الكبير 
تمكّنـــت  التـــي  الدبلوماســـية  للمـــرأة 
مـــن بلـــوغ أعلـــى المناصـــب القيادية، 
وســـجلت حضورًا متميزًا وأداًء الفتًا 
فـــي كل ما كّلفت به مـــن مهام لخدمة 
ـــت باإلشـــادة، الرعيـــل  الوطـــن. وخصَّ
لهـــن  كان  واللواتـــي  منهـــن،  األول 
دورًا بـــارزًا فـــي إرســـاء قواعـــد العمل 
المـــرأة  تمثيـــل  فجـــاء  الدبلوماســـي، 
البحرينيـــة لبلدها أمام العالم أجمع . . 
خير تمثيل، وأصبحت بصماتها ماثلة 
للعيـــان علـــى صعيـــد إيصـــال صـــوت 
“الدبلوماســـية البحرينية” التي تتميز 
بالحكمـــة واالتزان، واحتـــرام الجوار، 
وااللتـــزام الدائم بتبنـــي القضايا التي 
من شـــأنها أن تحقق الرخاء اإلنساني 

المنشود.
وأشارت صاحبة السمو الملكي قرينة 
عاهـــل البالد المفـــدى إلى أن المجلس 
وزارة  مـــع  بالشـــراكة  للمـــرأة  األعلـــى 
الخارجيـــة نفـــذ برنامـــج فعاليات يوم 
المـــرأة البحرينيـــة ملتزمـــًا بإجراءات 
تفرضهـــا  التـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
جائحة كوفيد 19، وبحسب توجيهات 
فريـــق البحريـــن، بقيـــادة ســـمو ولـــي 
العهـــد، حفظـــه هللا، الذي يضـــم نخبة 
من الكـــوادر المتميـــزة والمثابرة التي 
اســـتطاعت، بعـــون مـــن هللا، وبفضـــل 
إســـهامات رجالها ونســـائها – على حد 
ســـواء- أن تضـــع البحرين في مصاف 
والسياســـات  الممارســـات  أفضـــل 
الحتواء هذه الجائحة وصوالً لمرحلة 
تعالـــى.  بإذنـــه  المرتقبـــة،  التعافـــي 
معربًة ســـموها عـــن تهانيهـــا الخالصة 
لكل امـــرأة بحرينية، تســـهم في صنع 
حاضر ومســـتقبل وطنها وفي حماية 
اســـتقرار مجتمعهـــا، متمنيـــة للجميـــع 

دوام الصحة والعافية.

تحتفل مملكة البحرين في األول من ديسمبر من 
كل عـــام بيوم المرأة البحرينية كمناســـبة وطنية 
البـــالد رئيســـة  مجيـــدة أطلقتهـــا قرينـــة عاهـــل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في العام 
2008، بشعارها الرئيسي “قرأت، تعلمت، شاركت” 
لالحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في 
بنـــاء الوطن.ومازالـــت هـــذه المناســـبة في تطور 
مســـتمر بعـــد مـــرور 12 عامـــا علـــى إطالقهـــا، بل 
تـــزداد وهًجا وألًقا وأهميًة عاًما بعد عام في ظل 
دخـــول المرأة البحرينية مجاالت حيوية جديدة 
نها عن كفاءة وجدارة من  بجرأة وشجاعة، وتمكُّ
إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها والدفع ُقدما 
بمســـيرة االزدهـــار والتنميـــة الوطنية إلـــى جوار 
أخيها الرجل في مجتمع بحريني متحضر تتعزز 
فيه معاير التنافسية واالســـتدامة والتوزان بين 

الجنسين.

المرأة الدبلوماسية
وبمبـــادرة كريمـــة مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة تـــم 
البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  موضـــوع  تخصيـــص 
للعـــام 2020 لالحتفـــاء بالمرأة فـــي مجال العمل 
الدبلوماســـي، وقد رســـمت مبادرة ســـموها هذه 
األعلـــى  المجلـــس  أمـــام  واضحـــة  عمـــل  خطـــة 
عمـــل  “مســـيرة  علـــى  الضـــوء  لتســـليط  للمـــرأة 
المـــرأة الدبلوماســـية”، عبـــر توضيح أثـــر وأبعاد 
مجـــاالت  إثـــراء  فـــي  ومســـاهماتها  مشـــاركاتها 
الدوليـــة  المكانـــة  وتعزيـــز  الدبلوماســـي  العمـــل 
لمملكـــة البحرين، وذلك تزامنًا مع احتفاء مملكة 
البحريـــن ببدء العمـــل الدبلوماســـي المنظم قبل 

أكثر من نصف قرن من الزمان.
فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  ورغـــم 
البحريـــن والمنطقـــة  جائحـــة كوفيـــد19- علـــى 
والعالـــم منـــذ مطلع العـــام 2020، إال أن المجلس 
األعلى للمرأة َعِمَل على االحتفاء بهذه المناسبة 
فـــي إطـــار مراعـــاة اإلجـــراءات االحترازيـــة من 
جهـــة، وبمـــا يليـــق بإنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة 
وتقدمهـــا وعطائها في هذا المجـــال الحيوي من 
جهة أخرى، حيث نظم العديد من الفعاليات من 
لقـــاءات ومجموعـــات تركيز وغيرهـــا على مدى 
العـــام الجـــاري وبالتعاون مع الشـــركاء وبشـــكل 
خـــاص وزارة الخارجيـــة وأكاديميـــة محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية، كما 
نظمت عدد من البعثات الدبلوماســـية البحرينية 

في الخارج فعاليات مشابهة.

بدايات العمل 

وبالعودة للبدايات األولى، ففي الثاني والعشرين 
من سبتمبر العام 1971، ُرفع علم مملكة البحرين 
فـــي مقر األمم المتحـــدة ألول مرة، حيث دخلت 
البحرين رسمًيا إلى األمم المتحدة كدولة كاملة 
العضوية. ومنذ ذلك الحين، اســـتطاعت المملكة 
توســـيع شـــبكة عالقاتهـــا الدبلوماســـية وتعزيـــز 

حضورها على الصعيد الدولي.

اللحـــاق  عـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  تتأخـــر  ولـــم 
بمســـيرة العمـــل في المجال الدبلوماســـي، حيث 
دخلـــت ألول مرة للعمل كدبلوماســـية في وزارة 
الخارجيـــة عـــام 1972، وعينـــت كمستشـــار فـــي 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  الدائمـــة  البعثـــة 
المتحـــدة العـــام 1988، وعينـــت كســـكرتير ثالث 
بـــإدارة الشـــؤون العربية العام 1991، وســـكرتير 
ثاني بإدارة شؤون مجلس التعاون العام 1992. 

العهد الزاهر

ومع انطالقة العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة في العام 1999، أولى 
جاللته مكانـــة خاصة للمـــرأة البحرينية، فكانت 
باكورة تلك الرعاية صدور أمره السامي بتعيين 
أول ســـفيرة لمملكة البحرين، وذلك بالجمهورية 
الفرنســـية، والتـــي اختيـــرت فيمـــا بعد كســـفيرة 
غيـــر مقيمة لـــدى بلجيـــكا واالتحاد السويســـري 
وإســـبانيا ومندوب دائم لدى منظمة اليونســـكو، 
كما جـــرى تعيين أول وزيـــرة مفوضة في وزارة 
الخارجيـــة العـــام 2001، كما جـــرى تعيين عضو 
في الهيئة االستشـــارية للمجلس األعلى لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة العـــام 2003، 
وجـــاء العام 2006 ليتم ترشـــيح امرأة بحرينية 

لرئاســـة الجمعية العامة لألمـــم المتحدة وتحقق 
ذلـــك لتكـــون أول امـــرأة عربية ومســـلمة تتولى 
هـــذا المنصـــب رفيـــع المســـتوى، بعدها بعـــام تم 
تعييـــن ثانـــي ســـفيرة فـــي تاريـــخ البحريـــن في 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، كمـــا جـــرى تعييـــن 
امـــرأة كقائـــم بأعمال ســـفارة البحريـــن في دولة 
الكويت بدرجة مستشـــار.  وشـــهد العـــام 2008، 
تعييـــن ثالـــث ســـفيرة للمملكـــة وذلـــك بالواليات 
المتحدة األمريكية، بعدها بثالث ســـنوات جرى 
تعييـــن رابع ســـفيرة فـــي المملكة المتحـــدة، كما 
جـــرى فـــي العـــام 2011 تعيين بحرينيـــة كوكيل 
واألفروآســـيوية  العربيـــة  للشـــؤون  مســـاعد 
والمنظمـــات بـــوزارة الخارجيـــة قبـــل أن تصبـــح 
وكيـــال للوزارة في ســـابقة على مســـتوى الوطن 
العربـــي العام 2017، وفي العام 2012 تم تعيين 
امـــرأة بحرينيـــة كمديـــر للوكالـــة إلدارة شـــؤون 
األمريكيتيـــن بوزارة الخارجيـــة وبعدها بعامين 
جرى تعيين امـــرأة بحرينية أخرى لتتولى إدارة 

الشؤون األوروبية بالوزارة.
وجـــاء تعييـــن خامس ســـفيرة لمملكـــة البحرين 
لوكســـمبورغ  ودوقيـــة  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
الكبـــرى ومملكـــة الدنمارك وممثلـــة للبحرين في 
االتحاد األوروبي وحلف شـــمال األطلســـي العام 

2015، بعدهـــا بعـــام تـــم تعييـــن مديـــرة تنفيذية 
في أكاديمية الشـــيخ محمد بن مبارك للدراسات 
الدبلوماســـية بدرجة وكيل وزارة مســـاعد، وفي 
العـــام 2017 جرى تعيين أربـــع مديرات في عدد 
من اإلدارات الهامة بوزارة الخارجية، وفي العام 
2019 جـــرى تعيين امرأة بحرينية كقائم بأعمال 

سفارة مملكة البحرين لدى مملكة ماليزيا.

إنجازات باألرقام

وتؤكد األرقام واإلحصاءات أن المرأة البحرينية 
تحقق شـــيئا فشيئا مكتســـبات نوعية في مجال 
نســـبة  ارتفعـــت  حيـــث  الدبلوماســـية،  العمـــل 
الســـفيرات مـــن إجمالـــي عـــدد الســـفراء مـــن 10 
% فـــي العام 2016 إلـــى 15 % في العام 2020، 
كمـــا ارتفعـــت نســـبة البحرينـــات فـــي الوظائـــف 
الدبلوماســـية مـــن 25 % فـــي العـــام 2016 إلـــى 
32 % فـــي العـــام 2020، ووصلـــت نســـبة المرأة 
فـــي المناصب القيادية من إجمالـــي البحرينيين 
فـــي المناصـــب القياديـــة فـــي وزارة الخارجيـــة 
إلـــى 29 % فـــي العـــام 2019، فيمـــا بلغت نســـبة 
منتســـبات أكاديمية محمد بن مبارك للدراســـات 
الدبلوماســـية 64 % من إجمالي عدد المنتسبين 
في العام 2018. كما يبرز أثر مشاركة المرأة في 

العمل الدبلوماســـي في متابعـــة تنفيذ االتفاقات 
والمعاهـــدات الدوليـــة، والتمثيـــل فـــي المحافل 
العربية والدولية، ومشـــاركة المرأة الدبلوماسية 

على المستوى الوطني.
العمـــل  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  وتســـتفيد 
الدبلوماسي من العديد من الفرص المتاحة، من 
بينهـــا وجـــود بنية تحتية داعمـــة لتكافؤ الفرص 
وتقـــدم المرأة في كافة المجـــاالت، ومنها مجال 
العمل الدبلوماســـي، ووجود آليـــة وطنية معنية 
بالمرأة البحرينية ممثلة بالمجلس األعلى للمرأة، 
وإنشـــاء لجنة تكافؤ فرص في وزارة الخارجية 
العام 2011، وتأسيس أكاديمية محمد بن مبارك 
للدراسات الدبلوماسية، والتزام مملكة البحرين 

بالمعاهدات الدولية ذات العالقة بالمرأة.

 تحقيق األهداف

وقـــد عمـــل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مـــن خالل 
احتفالـــه بالمرأة فـــي مجال العمل الدبلوماســـي 
على تحقيق جملة من األهداف من بينها توثيق 
تاريخ ومسيرة عمل المرأة البحرينية في مجال 
الســـلك والدبلوماسي ومشـــاركاتها على الصعيد 
اإلقليمـــي والدولـــي، وبيان الفـــرص والتحديات 
الســـتدامة  البحرينيـــة  المـــرأة  تواجههـــا  التـــي 

المشاركة والتقدم في مجال العمل الدبلوماسي، 
الدوليـــة  الممارســـات  أفضـــل  علـــى  والتعـــرف 
فـــي تعزيـــز التـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي مجال 
العمل الدبلوماســـي، وإبراز قصـــص نجاح المرأة 
البحرينية في مجال العمل الدبلوماســـي وأثرها 
على مسيرة الدبلوماسية البحرينية. وبعد مرور 
12 عاما على هذه المبادرة من قبل قرينة عاهل 
البـــالد المفـــدى رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
تمكنـــت مملكة البحرين مـــن تكريس نهج جديد 
يحتـــذى به علـــى صعيد توجيه جميـــع الطاقات 
الوطنية المعنية في مجاالت العمل الستكشـــاف 
دراســـة  وإشـــباعه  فيـــه،  المـــرأة  حضـــور  مـــدى 
وبحًثـــا عبر سلســـلة مـــن اللقـــاءات والمؤتمرات 
والمنتديات العلمية ومجموعات التركيز وورش 
العمل والمعارض التي تقام على مدار عام كامل، 
ثـــم التعـــاون الفاعل مـــع الجهـــات المعنيـــة على 
تنفيذ المخرجـــات والتوصيات، ويأتي االحتفاء 
اســـتحقاقا  عـــام  كل  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
وتقديرا لعطاء المـــرأة المتميز ودورها المتفاني 
والتـــي  والمجـــاالت،  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
تحققت عبر التشـــجيع والدعم واالهتمام وخلق 
الفرص الحقيقية لمشـــاركتها الفاعلة في مسيرة 

البناء وتنمية المملكة وبناء البحرين الحديثة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأةالرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قرينـــة العاهـــل توجـــه رســـالة بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة
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المرأة الدبلوماسية ... هامة وطنية يمتد شموخها 50 عاماإنجازات ونتائج تبعث على الفخر للمرأة الدبلوماسية
ارتفـــاع نســـبة الســـفيرات مـــن 10 إلـــى 15 % خـــال 4 ســـنوات

3

نمو معدل البحرينيات في الوظائف الدبلوماسية إلى 32 % في 2020

لديهن الشغف إلعطاء صورة مشرقة عن تقدم البحرين

دبلوماسيات: يوم “البحرينية” هذا العام يفتح آفاقا جديدة للعمل الدبلوماسي

الشيخة هيا بنت راشدبيبي السيد شرف العلوي أمل إبراهيم الزيانيبهية جواد الجشي

98 دبلوماسية
%32.5

نسبة الدبلوماسيين بالديوان العام والبعثات الدبلوماسية بالخارج

204 دبلوماسي
%67.5

123 دبلوماسي
%59.7

المجموع

المجموع

302

206
83 دبلوماسية

%40.3

نسبة الدبلوماسيين بالديوان العام

81 دبلوماسي
%84.4

المجموع

96
15 دبلوماسية

%15.6

نسبة الدبلوماسيين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج

عدد السفراء الرجال 
بالديوان العام والبعثات 

الدبلوماسية بالخارج

عدد السفيرات النساء 
بالديوان العام والبعثات 

الدبلوماسية بالخارج

47 سفير
%85

8 سفيرات
%15

نسبة السفراء والسفيرات بالديوان العام والبعثات الدبلوماسية

نسبة السفراء والسفيرات بالديوان العام

نسبة السفراء والسفيرات بالبعثات الدبلوماسية بالخارج

 100%سفير / ة      بنسبة  55                     المجموع

عدد السفراء الرجال 
بالديوان العام

عدد السفيرات النساء 
بالديوان العام

23 سفير
%76.7

7 سفيرات
%23.3

 100%سفير / ة      بنسبة  30المجموع

عدد السفراء 
الرجال بالبعثات 

الدبلوماسية بالخارج

عدد السفيرات النساء 
بالبعثات الدبلوماسية 

بالخارج

24 سفير
%96

1سفيرة
%4

 100%سفير / ة      بنسبة  25المجموع

قالــت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، : “إن يــوم المرأة 
البحرينية غدا مناســبة ذات مكانة بارزة على األجندة الوطنية، بفرصها المجددة لمجاالت التطوير، وللوقوف أمام ســجل إنجازات المرأة 
بكثير من التمعن والتقدير، لما تحقق على أرض الواقع، ولما يتطلب النظر فيه ودراسته لرفع مساهماتها وتعظيم مشاركاتها، لتأتي النتائج 
منســجمة مع المســتوى الرفيع الذي تحتله مســألة تقدم المرأة البحرينية في الشــأن الوطني، والتي ترســم آفاقها الرؤية الملكية المســتنيرة 

لقائد مسيرة الخير والرخاء والتقدم، عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، حفظه هللا ورعاه”. 

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قال وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني 
البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم  “االحتفـــال  إن 
هـــذا العام لفتـــة مهمة نســـتذكر فيها بكل 
فخـــر واعتـــزاز اإلنجـــازات البـــارزة التـــي 
تحققت للمرأة البحرينية خالل السنوات 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  الماضيـــة، 
والعالمـــي، تأكيـــدا على ما توليـــه القيادة 
الحكيمـــة مـــن رعايـــة واهتمـــام بشـــؤون 
المـــرأة البحرينية كشـــريك أســـاس ومهم 
وتحقيقـــا  التنمويـــة،  المســـيرة  لنجـــاح 
للمبـــادئ الـــواردة في الدســـتور والميثاق 
والنهـــج اإلصالحي الشـــامل لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة”.
وأضـــاف “منذ تأســـيس المجلـــس األعلى 
للمـــرأة بأمر ســـام مـــن جاللة ملـــك البالد 
فـــي العـــام 2001، وتولـــي قرينـــة عاهـــل 
البـــالد صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة رئاســـة 
هـــذا المجلـــس، تمكنـــت مملكـــة البحرين 
كدولـــة  عالميـــا  حضورهـــا  ترســـيخ  مـــن 
رائدة فـــي انجازاتها النوعيـــة ومبادراتها 
الحيوية التي تســـتهدف النهوض بالمرأة 
وتلبيـــة احتياجاتهـــا وتمكينهـــا وتقدمهـــا 
فـــي مختلف المجاالت والميادين، التزاما 

بالمواثيق والقوانين والعهود الدولية”. 
وأردف “لقد حقق المجلس األعلى للمرأة 
العديد مـــن اإلنجازات المهمة، ويأتي في 
مقدمتهـــا العمل علـــى تحقيق مبدأ تكافؤ 
الفـــرص؛ لتحقيـــق التوازن المنشـــود بين 
المـــرأة والرجـــل في حمـــل المســـؤوليات 

الوطنيـــة  الخطـــة  وإنجـــاز  الوطنيـــة، 
2013-( البحرينيـــة  بالمـــرأة  للنهـــوض 

2022(، وإطـــالق جائـــزة األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة العالمية لتمكين 
المتحـــدة.  األمـــم  مـــع  بالتعـــاون  المـــرأة 
وتأكيـــدا مـــن الحكومـــة علـــى اهتمامهـــا 
المـــرأة  شـــؤون  رعايـــة  علـــى  وحرصهـــا 
البحرينيـــة وتقدمها وتطورها تم تضمين 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
فـــي برنامـــج العمـــل الحكومـــي، لتوافـــق 
برامجهـــا مـــع أولويـــات عمـــل الحكومـــة 
للفترة الحاليـــة، وتوافقها كذلك مع رؤية 
مملكـــة البحرين االقتصادية 2030، األمر 
الـــذي ســـوف يمكن من تحقيـــق األهداف 
الســـامية التي تسعى إليها الدولة إلدماج 
المـــرأة فـــي المســـيرة التنمويـــة وتعزيـــز 
إســـهاماتها وتأكيد دورها الوطني الفاعل 

في نهضة المملكة وتطورها. 
وزاد “حظيـــت المـــرأة البحرينيـــة بمكانة 

مهمـــة ودور بارز في العمل الدبلوماســـي 
منذ إنشـــاء وزارة الخارجية العام 1971. 
ونتيجـــة لمـــا أولتـــه وزارة الخارجية من 
اهتمـــام بالمـــرأة البحرينيـــة، فقد ارتفعت 
فـــي  العاملـــة  القـــوى  مـــن  المـــرأة  نســـبة 
الـــوزارة إلى نحـــو 32 %، وتبـــوأت أعلى 
المراكز الدبلوماســـية في ديوان الوزارة، 
وبرهنت على كفاءتها وجدارتها للنهوض 
بأعباء ومســـؤوليات العمل الدبلوماســـي 
ذي الخصوصيـــة. كمـــا تبـــوأت مناصـــب 
عليا في العديد مـــن المنظمات اإلقليمية 
والدوليـــة بمـــا في ذلـــك رئاســـة الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحدة. وترأســـت المرأة 
البحريـــن  مملكـــة  بعثـــات  الدبلوماســـية 
فـــي الخـــارج وأثبتـــت قـــدرة كبيـــرة على 
أداء المســـؤوليات الموكلـــة إليها، تمكنت 
مـــن تجـــاوز مرحلـــة التمكيـــن فـــي العمل 
الدبلوماســـي حتـــى أصبح لهـــا دور فاعل 
في السياسة الخارجية لمملكة البحرين”.

فـــي مواصلـــة  الـــوزارة  وســـوف تســـتمر 
تمكيـــن  فـــي  الفاعـــل  بدورهـــا  القيـــام 
المـــرأة البحرينيـــة وتهيئـــة كل الظـــروف 
واإلمكانات التي تحقق مشاركتها البناءة 
وحضورهـــا  الدبلوماســـي،  العمـــل  فـــي 
الدولي في مختلف المواقع والمناصب. 

وختم “ال يســـعني بهـــذه المناســـبة إال أن 
أعبـــر عـــن بالـــغ االعتـــزاز والفخـــر بـــأداء 
الدبلوماســـيات البحرينيـــات ومـــا يقمـــن 
بـــه من جهـــد كبير في أداء المســـؤوليات 
الســـلك  فـــي  بالعامليـــن  المناطـــة 
الدبلوماســـي، متمنيا لهـــن دوام التوفيق 

والنجاح”.

يحتفل المجلس األعلى للمرأة اليوم الثالثاء، األول من ديسمبر، 
بيـــوم المـــرأة البحرينية كمناســـبة بـــارزة على أجندة المناســـبات 
الوطنية للمملكة البحرين، وذلك من خالل برنامج إعالمي حافل 
يبـــث طـــوال اليوم عبـــر تلفزيون وإذاعـــة البحرين جـــرى إعداده 

بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم ووزارة الخارجية. 
ويحتفي المجلس األعلى للمرأة بهذه المناسبة باإلنجازات البارزة 
للمـــرأة البحرينية في جميـــع المجاالت، مع التركيز خصوصا على 
المـــرأة في المجـــال الدبلوماســـي، موضوع احتفالية يـــوم المرأة 
البحرينية هذا العام، وســـيجري االحتفاء بالمناســـبة بشكل كامل 
من خالل تلفزيون وإذاعة البحرين في ظل االلتزام باإلجراءات 

االحترازية بسبب الظروف االستثنائية الصحية الحالية.

وبهـــذه المناســـبة، وبجانب عدد مـــن البرامج الخاصـــة والفقرات 
المتنوعـــة التـــي أعدت خصيصـــا لهذا اليوم، جرى إعـــداد برنامج 
احتفالـــي خـــاص يبث بعد نشـــرة الثامنة ويتضمـــن تقريرا خاصا 
حول رســـالة قرينـــة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة  
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، وكلمة مصـــورة لوزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي يبـــرز مـــن خاللهـــا دور المـــرأة البحرينيـــة 
في الســـلك الدبلوماســـي، وجدارتهـــا في إبراز الصورة المشـــرقة 
لإلنجـــازات التـــي تحققها مملكـــة البحرين على جميـــع األصعدة، 
إلى جانـــب عرض لتوصيـــات ومخرجات يوم المـــرأة البحرينية، 
ولقـــاءات ومقابالت لكوكبة من الرائدات والداعمين األساســـيين 

لمشاركة المرأة في مجال العمل الدبلوماسي.

الزيانــي: البحرين تمكنت من ترســيخ حضورها عالميا
دالالت الشعار: الشراكة والحنان والثباتتهيئة الظروف الهادفة إلشراك المرأة بالعمل الدبلوماسي

إنجازات الدبلوماسيات على تلفزيون البحرين اليوم

عبداللطيف الزياني

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  رفـــع 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف أســـمى 
قرينـــة  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، وذلك بمناســـبة احتفال 
مملكـــة البحريـــن بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة، 
والـــذي خصص هذا العـــام لالحتفاء بالمرأة 
فـــي المجـــال الدبلوماســـي. وأكـــد خلف أن 
مـــا حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة جـــاء بدعـــم 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  وبتوجيهـــات 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
موضًحـــا أن مملكة البحرين شـــهدت تطورا 
ملحوظا في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك، 
ملفتا إلى أن المرأة البحرينية حصلت على 
العديـــد مـــن الحقـــوق وتبـــوأت العديـــد من 
المناصب القيادية، وقد جاء كل ذلك بدعم 
وتوجيهات من صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين”. 

وبهـــذه المناســـبة، قـــال خلـــف “إن األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة باالحتفال 
بيـــوم المرأة البحرينية أســـهمت في إعطاء 
المـــرأة البحرينية دورها الريادي والحقيقي 
فـــي عمليـــة التنمية، كما أســـهمت في إثراء 
مسيرة المرأة البحرينية وتمكينها للوصول 
إلـــى أعلـــى المواقـــع ومراكـــز صنـــع القـــرار 
فـــي مملكـــة البحريـــن”. وأضـــاف “االحتفاء 

مـــدى  يجســـد  ســـنويا  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
اهتمام ســـموها بالمرأة البحرينية في شتى 
المجاالت، وتقدير عطائهـــا المتميز ودورها 
المتفاني في مختلف القطاعات والمجاالت، 
إذ إن قرينـــة ملـــك مملكـــة البحرين رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قدمت التشـــجيع 
والدعم الالمحدود إضافة إلى خلق الفرص 
العادلـــة والمتكافئة لمشـــاركتها الفعلية في 
مســـيرة البناء والعطـــاء واالزدهار بمملكتنا 
الغالية”.وفـــي الختام، تقدم وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
بجزيل الشكر واالمتنان والعرفان والتقدير 
إلى رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينـــة عاهل البـــالد لدعمها لكل 
المناصـــب  أرفـــع  تبـــوأت  بحرينيـــة  امـــراة 
الدبلوماســـية ومختلف المناصب القيادّية، 
متمنًيا للمجلـــس األعلى للمرأة كل التوفيق 
والســـداد فـــي مســـيرته المثمـــرة الداعمـــة 

للمرأة البحرينية.

رفـــع وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
جميل حميدان، خالـــص التهاني لقرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
وللمـــرأة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
البحرينيـــة، والمجتمـــع البحريني كافة، 
المـــرأة  بإنجـــازات  االحتفـــاء  بمناســـبة 
البحرينية في األول من ديسمبر، مؤكًدا 
أن هـــذا اليـــوم يعـــد تقديـــًرا لـــكل امرأة 
بحرينيـــة، ويأتـــي تتويًجـــا إلســـهامات 
المـــرأة في كافـــة المجاالت، وتجســـيًدا 
لدورهـــا وعطائهـــا ومشـــاركتها الفاعلـــة 
في بناء ونهضة الوطن، مشيًدا باختيار 
“المـــرأة في مجال العمل الدبلوماســـي”، 
الجـــاري،  العـــام  دورة  فـــي  للتكريـــم 
تقديـــًرا لمـــا حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة 
مـــن منجـــزات، وما تبوأته مـــن مناصب 
دبلوماســـية رفيعة المســـتوى مثلت من 

خاللهـــا وطنها خيـــر تمثيل فـــي العديد 
من المحافل الدولية.

 وأكـــد أن المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، كانت 
جهـــود  تعزيـــز  فـــي  األساســـي  العامـــل 
تمكيـــن المـــرأة وتنفيذ الخطـــة الوطنية 
للنهوض بالمرأة البحرينية، والعديد من 

المبادرات وأوجه الدعم على المســـتوى 
الوطنـــي، وذلـــك إلـــى جانب المســـاندة 
العهـــد  ولـــي  قبـــل  مـــن  الالمحـــدودة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، الذي 
لطالما دعم جهـــود تقدم وتمكين المرأة 
البحرينية، ووضعها على رأس أولويات 

عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
المـــرأة  بمـــا حققتـــه  وأشـــاد حميـــدان   
فـــي  كبيـــرة  إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة 
المجال الدبلوماســـي، أبرزهـــا الحصول 
على العضوية غيـــر الدائمة في مجلس 
األمن في منتصف التسعينات، وترؤس 
آل خليفـــة  راشـــد  بنـــت  هيـــا  الشـــيخة 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 
العـــام 2006، والتـــي كانـــت حينهـــا أول 
امـــرأة عربيـــة ومســـلمة وثالـــث امـــرأة 
في العالم تشـــغل هـــذا المنصب الدولي 

الرفيع.

تقدمـــت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح إلى 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
الملكـــي األميـــرة  الســـمو  للمـــرأة صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة بأســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة يوم 
المـــرأة البحرينيـــة 2020 والـــذي يحتفـــي 
هـــذا العـــام بالمـــرأة البحرينية فـــي مجال 
العمـــل الدبلوماســـي والذي يأتـــي متزامًنا 
مـــع احتفـــاء مملكـــة البحرين ببـــدء العمل 
عاًمـــا   51 قبـــل  المنظـــم  الدبلوماســـي 
وتخصيص يـــوم للدبلوماســـية البحرينية 
وجهـــود  المتميـــزة  لمنجزاتهـــا  تقديـــًرا 

منتسبيها في هذا المجال.
 وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة بهـــذه المناســـبة 
الطيبـــة أن التميـــز والريادة التـــي حققتها 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي هذا القطـــاع وفي 
كافـــة القطاعـــات التنمويـــة األخـــرى إنمـــا 
يأتي بفضل الدعم المتواصل والالمحدود 
المتنامـــي  واالهتمـــام  البحرينيـــة  للمـــرأة 
بتقدمهـــا ومنحها لمجمـــل الفرص المتاحة 

والممكنة أمـــام تفعيل دورها ومشـــاركتها 
في مســـيرة البنـــاء والتنمية الشـــاملة في 

مملكة البحرين الغالية.
 كمـــا ثمنت الدعـــم الكبير والمســـتمر الذي 
تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة والرعايـــة 
الكريمـــة مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والـــذي أثمر عنه وصول المـــرأة البحرينية 
إلـــى مناصب قيادية ومراكز متقدمة على 
ـــا بفضل  ـــا ودوليًّ مختلـــف األصعـــدة محليًّ

الدعـــم واالهتمام من القيادة الحكيمة مما 
يشّكل حافًزا ودافًعا أمام تقديم المزيد من 
الجهـــود الوطنية المخلصـــة لتقدم وتطور 
وازدهار مســـيرة العطـــاء بمملكة البحرين 
بكافـــة المجـــاالت. وأعربـــت عـــن تقديرها 
وامتنانهـــا العميق للـــدور الريادي للمجلس 
األعلى للمرأة لالحتفاء بعطاء المرأة عامًا 
وراء عام والذي يأتي اســـتحقاًقا وتقديًرا 
لمكانتها وجدارتها في المجتمع البحريني 
ومشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات 
مـــن أجل بنـــاء وتطور البحريـــن الحديثة، 
ســـموها  برئاســـة  المجلـــس  أن  مؤكـــدًة 
لطالمـــا عمل بكل جدارة وكفـــاءة واقتدار 
في تعزيـــز مفهوم تكافؤ الفـــرص وتقديم 
شـــتى الخطط واالستراتيجيات والبرامج 
المتقدمـــة لتعزيـــز مكانة المـــرأة وتحقيق 
مكاســـب رائدة تتجلى مـــن خاللها أهداف 
المجلس األعلى للمرأة وسلســـلة إنجازاته 
العديـــدة التي تحققت بـــكل فخر واعتزاز 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة ملك 

البالد.

محمـــد  بـــن  علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  أشـــاد 
الرميحي بإنجازات المرأة البحرينية في 
 مجاالت العمل الدبلوماســـي واإلعالمي، 
جديـــر  كشـــريك  الفاعلـــة  ومشـــاركتها 
ومتكافئ في المسيرة  التنموية الشاملة 
والمستدامة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، بدعم 
مـــن ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة.  ورفع الوزير أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى قرينـــة العاهل رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، وإلى جميع  نساء الوطن بمناسبة 
االحتفاء بيـــوم المرأة البحرينيـــة، مثّمًنا 
إســـهامات المـــرأة المتميـــزة فـــي مجـــال 
 العمـــل الدبلوماســـي   منـــذ العـــام 1972، 
وتقلدها مناصب رفيعة بتعيينها سفيرة 
العـــام 1999،  ووكيلـــة لـــوزارة الخارجية 
الدبلوماســـية،  المناصـــب  مـــن   % و31 

المحافـــل  فـــي  مرموقـــة  مكانـــة  ونيلهـــا 
 اإلقليميـــة والدوليـــة برئاســـتها لمنظمـــة 
المـــرأة العربيـــة وتوليها رئاســـة الجمعية 
العامـــة لألمم  المتحدة عـــام 2006 كأول 

عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم. 
بتولـــي  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  وأعـــرب 
المـــرأة البحرينيـــة العديد مـــن المناصب 
فـــي  واإلشـــرافية  اإلداريـــة  والتنفيذيـــة 
ظـــل إصـــدار أكثر من خمســـين تشـــريًعا 
لحقوقهـــا،  مـــن  داعًمـــا  ـــا  إداريًّ وقـــراًرا 

أهمها: القوانيـــن المنظمة للعمل، وقانون 
األســـرة لســـنة 2017، وقانـــون الحمايـــة 
من  العنف األســـري لســـنة 2015، وغيرها 
المتوافقـــة  الوطنيـــة  التشـــريعات  مـــن 
مـــع االتفاقيـــات  الدولية، وفـــي مقدمتها 
أشـــكال  جميـــع  علـــى  القضـــاء  اتفاقيـــة 

التمييز ضد المرأة )السيداو(. 
 وأشـــاد بـــدور المـــرأة في دعم المســـيرة 
إعـــداد  فـــي  بمشـــاركتها  الديمقراطيـــة 
وإقرار  ميثـــاق العمل الوطنـــي، وتمثيلها 
نصـــف الكتلـــة الناخبـــة لخمســـة فصـــول 
مقاعـــد  وحصدهـــا  ُخمـــس  تشـــريعية، 
الســـلطة التشـــريعية، ورئاســـتها لمجلس 
لحقـــوق  الوطنيـــة  والمؤسســـة  النـــواب 
الصحفييـــن،  وجمعيـــة   اإلنســـان، 
بيـــن  التـــوازن  لجنـــة  فـــي  وعضويتهـــا 
الجنســـين باالتحاد الدولـــي  للصحفيين، 
والعديد من مؤسســـات المجتمع المدني، 
ومواصلـــة دورهـــا الفاعـــل فـــي ترســـيخ 
 العدالة وســـيادة القانـــون بتمثيلها 11 % 

من القضاة.
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المنامة - وزارة الداخلية

رفع وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة، أسمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نجاح 
مملكـــة البحريـــن فـــي اســـتضافة 
الكبـــرى  ســـباق جائـــزة البحريـــن 
للفورموال1 رغـــم جائحة كورونا، 
التي تعاني منها كافة دول العالم.
نجـــاح  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
الســـباق  تنظيـــم  فـــي  البحريـــن 
في هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، 
فـــي  وريادتهـــا  قدرتهـــا  يؤكـــد 
الدوليـــة،  الفعاليـــات  تنظيـــم 
بفضـــل مـــا تتمتع به مـــن جاهزية 

مجـــال  فـــي  طيبـــة  وســـمعة 
والبطـــوالت  المؤتمـــرات  تنظيـــم 
العالميـــة، معربا عن شـــكره لكافة 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
كافـــة مواقعهم وأدائهـــم واجبهم 
بمهنية، مما ساهم في إنجاح هذا 

الحدث الرياضي العالمي.

وزيـــر الداخليـــة: تأكيــــد ريـــادة 
البحريـــن بتنظيـــم الفعاليـــات

المنامة - بنا

الصالح: الدعم الالمحدود من القيادة وراء إنجازات البحرينيات
المنامة - بنا

وزير اإلعالم: المرأة البحرينية شريك جدير في المسيرة  التنموية

ناصر بن حمد: نجاح كبير لـ “جائزة الملك حمد لتمكين الشباب”
عــالــمــيــة دولــــــة   100 ــن  ــ م ــر  ــثـ أكـ ــن  ــ م ــة  ــاركـ ــشـ مـ  4064

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة 
ـــا ومثـــاالً  البحريـــن باتـــت نموذًجـــا حيًّ
يحتـــذى فـــي المشـــاركة العالميـــة التي 
الدولـــي  المجتمـــع  حـــث  علـــى  ترتكـــز 
والشـــباب ومنظمات المجتمـــع المدني 
الســـبل وتقديـــم  إيجـــاد أفضـــل  علـــى 
المبـــادرات التـــي تســـاهم فـــي التنفيـــذ 
األمثـــل ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 
مشـــيًرا ســـموه في ذات الوقت إلى أن 
مملكـــة البحريـــن تصدت لمســـؤولياتها 
الدوليـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن خالل 
لتمكيـــن  الملـــك حمـــد  إطـــالق جائـــزة 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب 
المســـتدامة باعتبارهـــا الجائـــزة األولى 
ـــا التـــي تحـــث المجتمـــع الدولـــي  عالميًّ
تقديـــم  فرصـــة  الشـــباب  منـــح  علـــى 
األفكار والمشـــروعات التي تساهم في 

الوصول إلى تحقيق األهداف األممية.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
حمـــد  الملـــك  جائـــزة  أن  خليفـــة  آل 
أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب  لتمكيـــن 
التنمية المســـتدامة قد حققـــت نجاًحا 
كبيًرا في نســـختها الثالثة، وذلك عطًفا 
على المشـــاركة الكبيرة والواســـعة من 
قبـــل مختلـــف الفئـــات حيـــث بلـــغ عدد 
المبـــادرات والمشـــروعات التي قدمت 
 100 مـــن  أكثـــر  مـــن  مشـــاركة   4064
دولـــة عالميـــة، مؤكـــًدا ســـموه أن عـــدد 
المشـــاركات في هذا العـــام تجاوز عدد 
الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي  المشـــاركات 
األمـــر الـــذي يـــدل داللـــة واضحـــة على 
الســـمعة الطيبـــة التـــي باتـــت تحتلهـــا 
الجائـــزة على المســـتوى العالمي والتي 
يـــرى فيهـــا المجتمـــع الدولـــي المـــكان 
علـــى  لالطـــالع  والمناســـب  األفضـــل 
األفـــكار والبرامـــج التـــي توصـــل إلـــى 

تنفيذ األهداف األممية.

 وأشـــار ســـموه إلـــى أن إصـــرار مملكـــة 
البحريـــن على مواصلـــة الجائزة وربط 
أهدافها بدعم قطاعات أهداف التنمية 
المستدامة المتضررة من جراء جائحة 
بتخطـــي  الكفيلـــة  والســـبل  كورونـــا 
التحديات يمثل نقلة نوعية كبيرة في 
الجائزة ويؤكد التـــزام مملكة البحرين 
العالميـــة ومســـؤولياتها تجـــاه تحقيق 

مواجهـــة  وكيفيـــة  األمميـــة  األهـــداف 
األضـــرار التـــي أصابت تلـــك القطاعات 
جراء الجائزة، مؤكًدا سموه أن الجائزة 
فـــي نســـختها الثالثـــة ومـــا حملتـــه في 
طياتها من أهداف نبيلة مكنت الشباب 
ومبادراتهـــم  أفكارهـــم  تقديـــم  مـــن 
حـــول كيفية تحقيـــق اهـــداف التنمية 
المستدامة رغم التحديات التي تواجه 
العالـــم فـــي الفتـــرة الحاليـــة ومنحتهم 
مـــن  أصيـــالً  جـــزًءا  ليكونـــوا  الفرصـــة 

تحقيق األهداف التنموية العالمية.
وبّيـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن النســـخ الماضية من الجائزة 
حملت العديد من األفكار والمشروعات 
المتميـــزة والرائـــدة التي ســـاهمت في 
تطبيـــق برامـــج عالميـــة متميـــزة فـــي 
هذا المجال والثقة كبيرة في الشـــباب 
والمنظمـــات في هذه النســـخة بتقديم 
مبـــادرات تســـاهم في دعـــم القطاعات 

التي تضررت من الجائحة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وزيرة الصحة وزير اإلعالم

وزير الداخلية

المنامة - بنا

دشـــن محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة 
عـــددا مـــن إشـــارات العبـــور الضوئيـــة 
ضمـــن مبادرة )ســـالمة دربـــك(، والتي 
أطلقتهـــا المحافظـــة في وقت ســـابق 
بالتعاون مع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بمختلـــف  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 
مناطـــق المحافظـــة حفاظـــا على أمن 

وسالمة األهالي ومرتادي الطرق.
وأكـــد ســـموه تنفيـــذ توجيهـــات وزير 

الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
تلبيـــة  فـــي  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
احتياجـــات األهالي والمقيمين ســـعيا 
لتوفيـــر البيئة اآلمنـــة لمرتادي الطرق 
مـــن خـــالل تطبيـــق أحـــدث المعاييـــر 
والســـالمة  األمـــن  لضمـــان  العالميـــة 

للجميع.
ســـمو  اســـتمع  التدشـــين  وخـــالل 
المحافـــظ إليجـــاز مـــن رئيـــس قســـم 
العمرانيـــة  والمشـــاريع  الهندســـة 
بالمحافظـــة الجنوبية مي الكعبي عن 

مراحـــل تنفيذ مبادرة )ســـالمة دربك( 
تضمن عرض الفتـــات توضح أهداف 
المبـــادرة فـــي توفيـــر أحـــدث أنمـــاط 
السالمة في إشـــارات العبور الضوئية 
العالمـــات  وصيانـــة  واســـتحداث 
المروريـــة فـــي مواقع عـــدة بما يخدم 
مرتـــادي األســـواق والمـــارة فـــي أهـــم 

الطرق الحيوية.
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أهميـــة تعزيـــز 
الدور األمني والمجتمعي، واســـتمرار 
واالجتماعيـــة  التوعويـــة  المبـــادرات 

مـــع مختلف الجهـــات المختصـــة؛ من 
أجل تطويـــر البنية التحتيـــة والطرق 
الحيويـــة وفـــق أفضل المعاييـــر تلبية 

الحتياجات األهالي.
ويأتـــي إطالق مبادرة )ســـالمة دربك( 
محافـــظ  مـــن  بتوجيـــه   2018 فـــي 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
ضمـــن  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي 
حزمـــة مبـــادرات تهدف إلـــى الحفاظ 
علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، 

والسعي لتوفير بيئة آمنة للجميع.

ــة يـــدشـــن عـــــددا مـــن إشـــــــارات الـــعـــبـــور الــضــوئــيــة ــي ــوب ــن ــج ــظ ال ــاف ــح ــو م ــم س

توفير البيئة اآلمنة لمرتادي الطرق وفق أحدث المعايير

سمو محافظ الجنوبية يدشن عددا من إشارات العبور الضوئية

مدينة عيسى - وزارة العملالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حميدان: إنجازات ملموسة للبحرينية بالعمل الدبلوماسيخلف: حضور دبلوماسي مميز للبحرينية

جميل حميدانعصام خلف



هّنـــأ الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل 
“تمكيـــن” إبراهيـــم جناحي قرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفـــة مناســـبة يـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة الـــذي تم تخصيصـــه هذا العام 
لالحتفـــاء بالمـــرأة البحرينية فـــي المجال 
الدبلوماســـي، مؤكـــًدا أن ارتفـــاع تمثيـــل 
المـــرأة لمملكـــة البحريـــن علـــى الصعيدين 
مشـــاركتها  وزيـــادة  والدولـــي  اإلقليمـــي 
امتـــداًدا  يأتـــي  الدوليـــة  المحافـــل  فـــي 
للتوجيهات الســـديدة للحكومة الرشـــيدة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وترســـيًخا 
لمبـــادئ رؤيـــة البحريـــن التـــي ترتكز على 

العدالة والتنافسية واالستدامة.
وأّكـــد جناحي ضـــرورة تقديـــم المبادرات 
التدريبيـــة والعمليـــة عبـــر عقد الشـــراكات 
النوعية مع الجهات الدولية التي تســـاهم 
فـــي تعزيز ثقافة المـــرأة في مجال العلوم 
فـــي  مشـــاركتها  وزيـــادة  الدبلوماســـية، 
التمثيـــل الدولـــي للمملكـــة، حيث حرصت 
تمكيـــن علـــى اســـتثمار مـــا يزيد عـــن 1.3 
مليـــون دينـــار ضمـــن هـــذا اإلطـــار وذلـــك 
بالشـــراكة مـــع عدد مـــن الجهـــات المحلية 
والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة 

كاليونيتار وغيرها.
تركتهـــا  التـــي  بالبصمـــة  وأشـــاد جناحـــي 
المـــرأة البحرينيـــة في تحقيـــق المزيد من 
النمـــو والتطور والســـيما ضمـــن المجاالت 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف  الراميـــة  الحيويـــة 
التنميـــة المســـتدامة في مملكـــة البحرين، 
مؤكـــًدا أهميـــة تضافـــر الجهـــود الوطنيـــة 
التـــي تبذلهـــا مختلـــف مؤسســـات الدولـــة 
فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص لتقديـــم 
المبـــادرات والفرص النوعية التي تســـاهم 
للمـــرأة  فـــي توظيـــف الطاقـــة اإلبداعيـــة 
البحرينيـــة وتســـاعدها علـــى أداء دورهـــا 

بصورة أكثر كفاءة.

تمكين المرأة يبدأ من الداخل

تمكيـــن  إيمـــان  أّن  أوضـــح جناحـــي  كمـــا 
والســـعي  البحرينيـــة  المـــرأة  بقـــدرات 
لالســـتفادة مـــن خبرتهـــا ال يقتصـــر علـــى 
الخدمـــات والبرامج التـــي تحرص تمكين 
علـــى دعمهـــا، بل يبـــدأ من الداخـــل، حيث 
تمثـــل المرأة ما نســـبته 53 % من إجمالي 
عـــدد الموظفيـــن فـــي تمكين، كما تشـــغل 
المـــرأة 37 % مـــن المناصـــب اإلدارية في 
تمكيـــن و33 % مـــن مجلس اإلدارة، وهذا 
مـــا يأتي فـــي إطار ســـعينا لتحقيـــق أعلى 
مســـتويات اإلنتاجية والتنافسية والتميز 

في العمل.
إضافـــة إلـــى العمـــل بشـــكل مســـتمر علـــى 
إلدمـــاج  الوطنـــي  األنمـــوذج  تفعيـــل 
احتياجـــات المرأة من خـــالل تعيين لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص التـــي تعمـــل علـــى ضمان 
تحقيق مبـــدأ التكافؤ فـــي الخدمات التي 
تقدمهـــا تمكيـــن لجميـــع الفئـــات المعنيـــة 
ســـواًء فيمـــا يخـــص العمـــالء والشـــركاء 
المســـتهدفين أو علـــى المســـتوى الداخلي 
فـــي تمكين، حيث تأسســـت لجنـــة تكافؤ 
الفرص في 2014، وتشـــمل في عضويتها 
على مجموعـــة من أعضاء الهيئة اإلدارية 

في تمكين، وتم إعادة تشـــكيل اللجنة في 
يونيو 2020 برئاسة إيما المنصوري، وهي 
مديـــر إدارة اإلســـتراتيجية والتخطيـــط، 
وعضويـــة كل مـــن نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
صفـــاء عبدالخالـــق مديـــر إدارة صـــادرات 
محمـــد  مـــن  كل  وعضويـــة  البحريـــن، 
الكوهجي رئيس قسم أول مراقبة برامج 
المؤسســـات، وسناء العصفور رئيس قسم 
الرقمـــي،  واإلعـــالم  المؤسســـي  االتصـــال 
بـــإدارة  قســـم  رئيـــس  جناحـــي  وإيمـــان 
الشـــراكة ودعـــم العمـــالء، وأحمـــد الغتـــم 

رئيس قسم الموارد البشرية.
وتعقـــد اللجنة اجتماعاتهـــا بصورة دورية 
لمناقشـــة أبرز المستجدات وتقارير األداء 
التي تندرج ضمن نطاق األهداف الرئيسة 
والتي تتضمن تشـــجيع المـــرأة البحرينية 
علـــى االتجـــاه لريـــادة األعمـــال، وتحقيق 
المزيد من التقدم واالزدهار للمرأة العاملة 
فـــي مجـــاالت عملهـــا المختلفة لمـــا له من 
أثـــر كبير في تحقيـــق النمـــو والتطور في 
المشـــهد االقتصـــادي المحلـــي، إضافة إلى 
تقديـــم الدعم لهـــا أثناء بحثها عـــن العمل 
عبر تقديم التدريب والتوجيه المناســـب، 
وتزويدهـــا بالمهـــارات التـــي تتماشـــى مع 

احتياجات سوق العمل.

تعزيز مشاركة المرأة الفّعالة في 
دعم النمو والتطور في المملكة

وإيماًنـــا من صندوق العمل “تمكين” بقدرة 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى البـــذل والعطـــاء 
فـــي كافة األصعـــدة ومختلـــف المجاالت، 
فـــي  الوطنيـــة  األهـــداف  مـــع  وانســـجاما 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، فقـــد عملت 
“تمكيـــن” علـــى مرافقـــة المـــرأة البحرينية 
طوال رحلتها منذ مقاعد الدراسة، وأثناء 
بحثهـــا عن عمـــل وبعد اختيارها مســـارها 
المهني ســـواًء اختارت التوظيف أو ريادة 
األعمـــال لمواصلة مســـيرتها العملية، ومد 
يد العون لها لتعزيز مشـــاركتها الفّعالة في 

دعم النمو والتطور في مملكة البحرين.
وانطالقـــا مـــن الـــدور الحيوي الـــذي تقوم 
بـــه “تمكيـــن” فـــي دعـــم عجلـــة االقتصـــاد 
الوطنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، خصصت 
تمكيـــن العديـــد مـــن المبـــادرات والبرامج 
دعـــم  لتلبيـــة  خصيصـــا  صممـــت  التـــي 
احتياجات المرأة البحرينية وبما يســـاهم 
في توظيـــف مهارتها وطاقتهـــا اإلبداعية 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن التنـــّوع واالبتـــكار، 
حيث تم تقديم الدعم لما يزيد عن 2000 
امرأة ضمـــن برامج دعم المؤسســـات منذ 

التأسيس وحتى اليوم.
كما ســـبق لتمكين أن حصلـــت على جائزة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتمكيـــن المـــرأة 
مرتيـــن وذلك فـــي 2009، و2014. إضافة 
إلـــى حصولها علـــى جائزة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتشـــجيع األســـر المنتجـــة كأفضل 

راٍع وداعم في 2015.

شراكة مثمرة مع “األعلى للمرأة”

لتنميـــة  مركـــًزا  “ريـــادات”  حاضنـــة  تعـــد 
قدرات المـــرأة البحرينية وتقديم الفرصة 
لها إلطالق المشـــاريع التجارية عبر القيام 

بحضانتها لمدة 3 ســـنوات ضمـــن المجمع 
الـــذي يقـــع بمنطقـــة عالـــي، ثـــم تخريجهـــا 
لمواصلة مســـيرتها في السوق، حيث قّدم 
المجمع فرصة االحتضـــان إلى 116 رائدة 

أعمال منذ انطالقه وحتى اليوم.
وبهدف تعزيز مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
مراحلـــه  فـــي  التعليمـــي  القطـــاع  فـــي 
المبكرة كـــدور الحضانة ورياض األطفال، 
وبالشـــراكة مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
وجامعـــة البحريـــن كمـــزود للتدريـــب، تـــم 
إطالق برنامج المعلمـــة والمربية الوطنية 
الـــذي يســـتهدف تنميـــة قـــدرات العامالت 
فـــي هذا القطـــاع ودفعهّن لالرتقـــاء ببيئة 
التعليم المبكر وطبيعة الخدمات المقدمة 
عبـــر تقديـــم التدريـــب المتخصـــص وفـــق 
أجـــور  ودعـــم  دولًيـــا  المعتمـــدة  األســـس 

العامالت في هذه المؤسسات التعليمية.
الدعـــم  تقديـــم  فـــي  البرنامـــج  وســـاهم 
لتدريـــب ودعم أجـــور العامـــالت في أكثر 
مـــن 70 مؤسســـة بمجمـــوع منـــح تتجاوز 

211 ألف دينار.
كمـــا عملـــت تمكيـــن علـــى تقديـــم الدعـــم 
ألجـــور 307 من البحرينيات العامالت في 
147 مـــن دور الحضانـــة وريـــاض األطفال 
اســـتمرارية  دعـــم  فـــي  جهودهـــا  ضمـــن 
مؤخـــًرا  المتأثـــرة  للمؤسســـات  األعمـــال 

بتفشي جائحة كورونا.
المـــرأة  تنميـــة  محفظـــة  جـــاءت  كمـــا 
“ريـــادات”  التجـــاري  للنشـــاط  البحرينيـــة 
اســـتكماال للتعاون المشـــترك بين المجلس 
األعلـــى للمـــرأة وصندوق العمـــل “تمكين”، 

حيـــث تم إطـــالق هذه المحفظـــة في يوم 
المـــرأة العالمـــي الموافـــق 8 مـــارس 2016 
بقيمـــة تزيـــد عـــن 37 مليـــون دينـــار )100 
مليـــون دوالر(؛ بهـــدف تقديم التســـهيالت 
بالشـــراكة  البحرينيـــة  للمـــرأة  التمويليـــة 
مـــع بنك البحريـــن للتنمية، وتقـــوم تمكين 
بضمـــان 50 % مـــن قيمـــة التمويـــل الـــذي 
يتـــراوح بيـــن 5 آالف إلـــى 30 ألـــف دينـــار 
 10 إلـــى  تصـــل  ســـداد  وبفتـــرة  بحرينـــي 

سنوات.
وســـاهمت المحفظـــة فـــي تقديـــم الدعـــم 
إلـــى أكثـــر من 260 امـــرأة بحرينيـــة لدعم 

مشاريعهن التجارية.
وأمـــا فيما يتعلق ببرامج التمويل األخرى، 
فقـــد حصلـــت المرأة على مـــا يفوق 59 % 
ضمـــن برنامـــج التمويـــل متناهـــي الصغـــر 
الـــذي تقدمـــه تمكيـــن بالشـــراكة مـــع بنـــك 
األســـرة، والـــذي يســـعى إلتاحـــة الفرصـــة 
ألصحـــاب المشـــاريع الصغيرة لالســـتفادة 
مـــن خطـــة تمويل تتراوح بيـــن 500 دينار 
بحرينـــي و10,000 دينار بحريني إلطالق 
أعمالهـــم  فـــي  التوســـع  أو  مشـــاريعهم 

ومؤسساتهم القائمة.  

30 مليون دينار لدعم توظيف 
أكثر من 7 آالف امرأة

وفـــي إطـــار دعـــم األفـــراد، بلغـــت نســـبة 
حصـــول المـــرأة علـــى الدعم مـــن إجمالي 
البحرينييـــن الذيـــن تـــم تقديـــم التدريـــب 
لهم ضمن برنامج المهارات األساســـية 72 
%، حيـــث تـــم تقديم الدعـــم ألكثر من 16 

ألـــف امرأة بمبلغ يتجاوز 10 ماليين دينار 
بحرينـــي، فيما تم دعـــم أكثر من 10 آالف 
امرأة ضمن برنامج الشهادات االحترافية 
وبنســـبة تصل إلـــى 44 % وبدعم إجمالي 
يتجـــاوز 16 مليون دينـــار بحريني؛ بهدف 
فـــرص  تعزيـــز  وزيـــادة  مهاراتهـــن  صقـــل 

توظيفهن أو تطورهن الوظيفي.
وضمـــن الدعـــم المقـــدم للمـــرأة البحرينية 
ضمن برنامج التدريب ودعم األجور، فقد 
ساهمت تمكين في دعم توظيف أكثر من 
7,300 امـــرأة بحرينية وذلك منذ انطالقة 
البرنامـــج فـــي 2016، بإجمالـــي منح تزيد 
عـــن 30 مليون دينـــار، إضافة إلى إنفاق 8 
مالييـــن دينار بحرينـــي لدعم تدريب أكثر 
مـــن 9 آالف موظفـــة، و4 مالييـــن دينـــار 
بحريني لدعم زيـــادة أجورهن ضمن ذات 

البرنامج.

دعم فعاليات  تعزز من وجود 
البحرينية في مختلف المجاالت

وضمن شـــراكاتها اإلستراتيجية وحرصها 
على تشـــجيع مؤسســـات المجتمع المدني 
تعظيـــم  التـــي  الفعاليـــات  إقامـــة  علـــى 
أثـــر اإلنجـــاز المتنامـــي للمـــرأة فـــي كافـــة 
القطاعـــات، والســـيما القطـــاع االقتصادي 
والتجـــاري، قدمـــت تمكيـــن مـــا يزيـــد عن 
نصـــف مليون دينـــار بحرينـــي لدعم ألكثر 
مـــن 40 فعالية تتضمن المعارض والورش 
مـــن  وغيرهـــا  والمؤتمـــرات  والنـــدوات 
المبادرات الموجهة بصورة أساسية للمرأة 
البحرينية، بالشـــراكة مع مختلف الجهات 

العامة والخاصة والجمعيات.
إضافة إلى ذلك، فقد بلغت نســـبة النســـاء 
اللواتـــي حظيـــن بالدعـــم ضمـــن حاضنـــة 
973 التاجـــر المبدع أكثر من 91 % وذلك 
عبر توفير فرصـــة االحتضان للبحرينيات 
مـــن ذوات الحـــرف والمهـــارات اإلبداعيـــة 
وتحويـــل  أعمالهـــن  إلطـــالق  والفنيـــة 
ذات  تجاريـــة  مشـــاريع  إلـــى  إبداعاتهـــن 

مردود مجٍز. 
مـــن إجمالـــي   % 45 المـــرأة  كمـــا تشـــغل 
الطاقات اإلبداعية التي تحصل على الدعم 
ضمـــن حاضنة االتحـــاد العالمي لصاحبات 
والتـــي  البحرينـــي،  والمهـــن  األعمـــال 
تســـتهدف المبدعين من أصحـــاب الفنون 
والحرف والمنحوتات والمشغوالت الفنية 
والمالبـــس  واإلكسســـوارات  كالديكـــور 

وغيرها.

حضور الفت للمرأة البحرينية 
ضمن جائزة البحرين لريادة 

األعمال

األعمـــال  لريـــادة  البحريـــن  جائـــزة  تأتـــي 
المبدعـــة،  الرياديـــة  بالنمـــاذج  احتفـــاًء 
علـــى  البحرينييـــن  لألفـــراد  وتشـــجيًعا 
االتجـــاه إلـــى مجـــال ريـــادة األعمـــال في 
مختلف القطاعات، حيـــث كرمت الجائزة 
10 نساء في مختلف فئات الجائزة، وذلك 

منذ انطالقتها للمرأة األولى في 2014.
وبلغت نســـبة مشـــاركة المرأة في الجائزة 
مـــن   % 40 نحـــو  األولـــى  النســـخة  منـــذ 
إجمالـــي مجموع المشـــاركين فـــي الفئات 
فئـــة  تخصيـــص  جانـــب  إلـــى  المختلفـــة، 
لرائـــدة العمـــل المتميـــزة والتـــي تحتفـــي 
باإلنجـــازات البـــارزة التـــي أحرزتهـــا رائدة 
العمـــل البحرينيـــة؛ بهدف تشـــجيع المزيد 
مـــن النســـاء علـــى المضـــي فـــي تحقيـــق 

طموحاتهن وأنشطتهن الريادية.
وعلـــى صعيـــد المنافســـات الدوليـــة، فقـــد 
تأهلـــت بحرينيتـــان إلى النســـخة العالمية 
الرابعـــة مـــن مســـابقة »رواد فـــي القصـــر« 
والمنعقـــدة فـــي لنـــدن بالمملكـــة المتحدة 
في ديســـمبر 2019 وهما شهد الزاكي عن 
لمحـــاكاة   MAVI VR Studio مشـــروعها 
تصاميم الهندســـة المعمارية قبل تنفيذها 
فـــي الواقـــع االفتراضي، إلـــى جانب  نهلة 
الســـني عـــن تطبيـــق »DocWhere« التـــي 

فازت بجائزة اختيار الجمهور.
كما ســـبق لرائـــدة العمـــل البحرينيـــة هالة 
ســـليمان الفـــوز في النســـخة الســـابقة من 
المســـابقة للعـــام 2018 عـــن الفئـــة ذاتهـــا 
وذلـــك عن كونها شـــريًكا مؤسًســـا لتطبيق 

“الراوي”.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن صنفـــت ضمن 
الدول العشـــر األولى على مســـتوى العالم 
في نسبة رائدات األعمال المساهمات في 
تأســـيس الشـــركات الناشـــئة، وذلك ضمن 
التقريـــر العالمي لبيئة الشـــركات الناشـــئة 
GSER للعـــام 2019 الـــذي تعده مؤسســـة 
 ،StartUp Genome ســـتارت أب جينـــوم
حيث بلغت نســـبة الشـــركات الناشئة التي 
أسستها النســـاء من مجموع المستثمرين 
فـــي المملكة 18 في المئـــة، متفوقة بذلك 
على مراكز دولية للشـــركات الناشئة، مثل 
المئـــة؛  فـــي   16 بنســـبة  فالـــي  ســـيليكون 

ولندن بنسبة 15 في المئة.

ضاحية السيف - تمكين

جناحي: المرأة تشكل 53 % من الموظفين في “تمكين”
الدبلوماسية العلوم  بمجال  البحرينية  ثقافة  لتعزيز  ديــنــار  مليون   1.3 استثمار 
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جواهري: نواصل دعمنا للمرأة البحرينية العاملة بـ“جيبك”
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  رئيـــس  صـــرح 
جواهـــري،  عبدالرحمـــن  البتروكيماويـــات، 
بمناســـبة االحتفال بيوم المـــرأة البحرينية 
قائـــالً “نحتفـــل فـــي هـــذه األيـــام الوطنيـــة 
أعيادنـــا  مـــع  تزامنـــت  بمناســـبة  المباركـــة 
المـــرأة  يـــوم  مناســـبة  وهـــي  الجميلـــة 
البحرينيـــة الذي بات اليـــوم عنواًنا ننتظره 
بشـــغف بالغ لنســـتدعي خالله أهمية الدور 
الـــذي تقوم به المـــرأة البحرينية في عملية 
التنميـــة الشـــاملة، ونراجـــع مًعا مـــا قدمناه 
نحـــن المســـؤولين وقـــادة للنهـــوض بواقـــع 
المـــرأة البحرينية ومســـاعدتها على تطوير 
وتجويـــد األداء فـــي أماكـــن عملهـــا وذلـــك 
بـــكل عـــزم وثبـــات. لقـــد اســـتحقت المـــرأة 
القيـــادة  ثقـــة  جـــدارة،  وبـــكل  البحرينيـــة، 
الرشـــيدة وعلى رأســـها عاهل البالد سيدي 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، إلى جانب الدعم الكبير 
الـــذي تقدمه الســـيدة األولـــى، قرينة جاللة 
الملـــك، ورئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة، 

صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، فجـــاءت اإلنجـــازات 
المـــرأة  التوقعـــات، وأصبحـــت  قـــدر  علـــى 
البحرينيـــة مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لريادتها 
في العديد من المجاالت ومن بينها المجال 
الدبلوماســـي، وهـــو المجـــال الـــذي اختيـــر 

شعاًرا لمناسّبة هذا العام. 
 ولعـــل مـــن ُحســـن الطالـــع، أن تتزامن هذه 
المناسبة مع احتفاالت البحرين ببدء العمل 
الدبلوماســـي المنظم الذي انطلق قبل نحو 
51 عاًمـــا، وهـــا هـــي بالدنـــا تفخـــر بانضمام 
نخبة من ســـيداتها المؤهـــالت للعمل ضمن 
الطاقم الدبلوماسي في العديد من سفارات 
المملكـــة في الخـــارج حيث تبـــوأت العديد 
من الســـيدات البحرينيات منصب ســـفيرة 
لبالدهـــا فـــي العديـــد مـــن الـــدول وأثبتـــت 
تنفيـــذ  فـــي  الكبيـــرة  ســـفيراتنا جدارتهـــن 
المهـــام الموكلـــة إليهـــن بـــكل ثقـــة واقتدار.  
ولـــم يقـــف األمـــر عند هـــذا الحد وحســـب، 
بـــل وصلـــت المـــرأة فـــي وزارة الخارجيـــة 
البحرينيـــة إلـــى واحـــد مـــن أرفـــع مناصب 

صنع القرار وذلك عندما صدر األمر بتعيين 
صاحبة السعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيســـى آل خليفة فـــي منصب وكيل وزارة 
الخارجيـــة لتكـــون بذلـــك أول امـــرأة يتـــم 
تعيينهـــا في هـــذا الموقـــع، فهنيئـــا للمملكة 

ريادتها في هذا الشأن. 
ال شـــك لدينـــا بـــأن المـــرأة البحرينيـــة التي 
تحظى باهتمام منقطـــع النظير من قيادتنا 
الرشـــيدة، تســـتحق منـــا بالفعـــل مواصلـــة 
لدورهـــا  تأكيـــًدا  جانبهـــا  إلـــى  الوقـــوف 
الجوهـــري فـــي قيـــادة المســـيرة التنموية، 
وتعزيًزا لثقتها كعنصر مهم في بناء حاضر 

ومستقبل هذا الوطن الغالي. 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  فـــي  نحـــن  أمـــا 
البتروكيماويـــات، فســـوف نواصـــل دعمنـــا 
فـــي  العاملـــة  البحرينيـــة  للمـــرأة  الكبيـــر 
الشـــركة، وســـنمضي قدًمـــا بإشـــراكها على 
نحـــو متكافـــئ فـــي جميـــع برامج الشـــركة 
وأنشـــطتها، واضعيـــن ثقتنـــا فـــي عناصرنا 
النســـائية لضمان اســـتقرار الشـــركة ونجاح 

عملياتها.

سترة - جيبك
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
ومكافحة  القانون  تنفيذ  إطار  في  أنه 
ألــقــت شــرطــة إدارة  فــقــد  ــجــريــمــة،  ال
القبض  االقتصادية  الجرائم  مكافحة 
ــتــهــم  ــلـــى 3 أشــــخــــاص إثـــــر مــحــاول عـ
االســتــيــاء عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة بــطــرق 

احتيالية.
وأشار إلى أنه فور تلقي إدارة مكافحة 
الشأن،  بهذا  االقتصادية باغا  الجرائم 
المعلومات  التحريات وجمع  تم إجراء 
هوية  تحديد  إلــى  أدت  الــتــي  واألدلـــة 
ــقــبــض عــلــيــهــم، حيث  ــمــذكــوريــن وال ال

تــبــيــن بــأنــهــم قـــامـــوا بـــإرســـال رســائــل 
منتحلين  باألشخاص  واالتصال  نصية 
المتلقي  وإيهام  بنك  موظف  شخصية 
بفوزه بجائزة مالية، ويتم طلب بياناته 
على  لاستياء  والبنكية  الشخصية 
أمـــوالـــه، مــنــوهــا بــأنــه تــم اتــخــاذ كافة 
وإحالة  الــازمــة  القانونية  اإلجـــراءات 

القضية إلى النيابة العامة.
الــعــامــة  اإلدارة  عــــام  مـــديـــر  وأهــــــاب 
االقتصادي  ــن  واألمـ الفساد  لمكافحة 
والمقيمين  بالمواطنين  واإللكتروني 
أخذ الحيطة والحذر من هذا النوع من 
لن  البنوك  إن  أساليب االحتيال، حيث 
تطلب البيانات الشخصية أو المصرفية 

عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

قـــام الــعــمــيــد فــــواز حــســن الــحــســن آمــر 
إلى  بزيارة  للشرطة  الملكية  األكاديمية 
المصرفية  ــلــدراســات  ل الــبــحــريــن  معهد 
المدير  التقى  حيث   ،)BIBF( والمالية 

العام للمعهد أحمد الشيخ.
 وخال الزيارة، تم تباحث أوجه التعاون 
والتطوير  التدريب  مجال  في  المشترك 
ــن الــســيــبــرانــي،  خــاصــة فــي مــجــال األمــ
ومــكــافــحــة غــســيــل األمـــــوال والــجــرائــم 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وتــكــنــولــوجــيــا 
باإلضافة  الرقمي،  والتحول  المستقبل 
الملكية  األكاديمية  معسكر  برامج  إلــى 

للشرطة الصيفي.  وأشار العميد الحسن 
ــقــاء  بـــأن هـــذه الـــزيـــارة تسهم فــي االرت
بين  والتدريبية  التعليمية  بالمنظومة 
والخبرات  المهارات  واكتساب  الجانبين 
التعليمية، مؤكًدا أهمية  المؤسسات  من 
التدريب المتخصص في شتى المجاالت 

مختلف  في  والمهارات  القدرات  لتعزيز 
التخصصات.

مـــن جـــانـــبـــه، رّحـــــب مـــديـــر عــــام معهد 
والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
بــآمــر األكــاديــمــيــة، مــنــًوًهــا بــهــذه الــزيــارة 
والتي تعود بالنفع والفائدة في مجاالت 
البحث العلمي والتدريب والتطوير لدى 
الجانبين.  وفي ختام الزيارة، اطلع آمر 
للشرطة على مرافق  الملكية  االكاديمية 
المعهد والتي تضمنت قاعة المحاضرات 
بالمحاكاة،  الــتــداول  وقــاعــة  الرئيسية 
والقاعات  التعليم  مبنى  إلــى  باإلضافة 

الدراسية التعليمية.

القبض على 3 محتالين انتحلوا شخصية موظف بنك ”BIBF“تعاون مشترك بين األكاديمية الملكية للشرطة و

المحكمة تلزم “التخطيط العمراني” بفرز العقارات وتقسيم األراضي
ــا بــعــد شـــد وجـــــذب مـــع الــهــيــئــة ــم ــك ــون ح ــب ــس ــك ــورون ي ــ ــط ــ م

كســب مطــورون عقاريــون وأصحاب تــركات عقاريــة عالقة حكما قضائيــا بإلزام 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني بفرز األراضي وتقسيمها.

بين  شــدا وجذبا  الموضوع  هــذا  وشهد 
الهيئة من جهة، والمتضررين من جهة 

أخرى.
أحكام  الموضوع في صدور  ويتلخص 
لمصلحة المتضررين لتقسيم عقاراتهم، 
ولكن تحفظت الهيئة على ذلك، ولجأت 
“الئحة  تسمى  للمحكمة  الئحة  لتقديم 
الخارج عن الخصومة”، وهي  اعتراض 
دعوى ترفعها جهة ترى نفسها متضررة 
من صدور حكم قضائي ضدها ولم تكن 
عن  أسفرت  التي  الخصومة  في  طرفا 

صدور حكم جعلها ملتزمة به.
وزير  للمحكمة  االعتراض  لوائح  وقّدم 
والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال 
الــوزيــر  بصفته  خلف  عــصــام  العمراني 
التخطيط  هيئة  أعــمــال  عــن  المسؤول 

والتطوير العمراني.
وطلب الوزير بهذه اللوائح وقف تنفيذ 

األحكام الصادرة بتقسيم العقارات.

أبرز الحيثيات

درجــة.  أول  حكم  المتضررون  وكسب 
لتؤيد هذا  االستئناف  وجاءت محكمة 

الحكم. 

أول  محكمة  حكم  حيثيات  أبــرز  ومــن 
درجة ما يأتي:

ع في  ــرَّ ــــشــ ــم ُي ــراض لـ ــ ــت - طـــريـــق االعــ
عليه  اســتــقــرت  بــمــا  للمساس  الــقــانــون 
قضائي  لحكم  كأثر  القانونية  المراكز 
ضررا  سبب  وإن  صحته  أسباب  حمل 

بالفعل للمعترض.
- الثابت للمحكمة أن نصوص المرسوم 
بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم 
والــتــطــويــر  للتعمير  الــمــعــدة  ــي  ــ األراضـ
ــي  األراضــ تــجــزئــة  بتنظيم  عــنــيــت  قـــد 
ماكها  رغب  متى  ألحكامه،  الخاضعة 
بغرض  فأكثر؛  إلى جزأين  في تجزئتها 
يغاير  مــا  وهــو  واستثمارها،  تطويرها 
ويجافيها  الشائع،  المال  قسمة  دعــوى 
في الطبيعة والغاية، إذ إن دعوى قسمة 
أوجده  الذي  الطريق  هي  الشائع  المال 
القانون ألي من الشركاء على الشيوع، 
مــتــى رغـــب فــي الــخــروج مــن الملكية 
عــلــى مستحقه  ــحــصــول  وال الــشــائــعــة، 
طبيعتها،  تقتضيه  ــر  أمـ ــو  وهـ مـــفـــرزا، 
باعتبارها حالة مؤقتة، ال يحبذ من وجد 
فيها استمرارها، فكان ذلك الطريق هو 

السبيل النقضائها.

- دعوى قسمة المال الشائع قد انتظمت 
ــمــدنــي، وجـــاءت  ــون ال ــقــان بــنــصــوص ال
القانون  إلــى  يشير  مما  خلوا  نصوصه 
رقم 3 لسنة 1994 بثمة أشارة على نحو 
يجعله قيدا توجب مراعاته في دعوى 
المدني  الــقــانــون  أن  والسيما  القسمة، 
ومن  الزمني  التعاقب  في  عليه  الحــق 
ثم تكون له األولوية في التطبيق متى 

ثار النزاع بشأن ذلك.
ــوى جــهــاز  ــدعـ ــراف الـ ــ - كـــان ضــمــن أطـ
المساحة والتسجيل العقاري ولم يدفع 
الدعوى بأي دفع أو دفــاع، ولم يثر أي 
مما تمسك به المعترض )الوزارة(، األمر 
الذي يكون معه الحكم المعترض عليه 

الخطأ  أو  الــقــانــون  مخالفة  عــن  بمنأى 
يجيز  بعيب  يوصم  ولــم  تطبيقه،  فــي 

االعتراض عليه.
الــقــانــونــي  للسند  يفتقر  ــتـــراض  االعـ  -

ويضحى غير مقبول.

المنطوق

أول  محكمة  حكم  منطوق  فــي  وجــاء 
ــراض شكا  ــتـ ــة بــعــدم قــبــول االعـ درجــ
والزام المعترض )الوزارة( بالمصروفات.
أمـــا فــي مــنــطــوق محكمة االســتــئــنــاف، 
ــقــبــول االســتــئــنــاف شكا  ــاء ب فــقــد جــ
الحكم  الموضوع برفضه وبتأييد  وفي 

المستأنف.

جاذبية األمير الراحل
Û  إن علــم الفيزيــاء هــو علــم المــادة، والحركــة، والطاقــة، إنهــا مــن العلــوم التي

ُتعنــى بالتعامــل مــع بناء المــادة والتفاعات التي تحدث بيــن مكونات الكون 
المرئــي الرئيســة، وبشــكٍل أعــم، تهتم الفيزياء بــكا الجانبيــن متناهي الصغر 
ومتناهــي الكبــر، حيــث يشــمل نطــاق دراســتها طبيعــة وأصــل حقــول القــوة 
اإلجــرام  تلــك  تتصــرف  وكيــف  والنوويــة،  والكهرومغناطيســية،  الجاذبيــة، 
)الصغيــرة والضخمــة( تحــت تأثيرهــا ومــن تلك الدراســات يتــم صياغة بضع 

مبادئ وقوانين ونظريات تشمل وتفسر جميع هذه الظواهر المتباينة.
Û  وعلــم الفيزيــاء هو أحد أســس العلــوم الطبيعية والتطبيقيــة يدخل في علم 

الفلك، والجيولوجيا، واألحياء، واالقتصاد، والرياضيات، والهندسة، وغيرها.
Û  ،تلــك المقدمــة تجعلنــي أعرج على تعريف فكــر وطبيعة ســمو األمير الراحل

فقيــد البحريــن الكبيــر – بعــد رحيل أخيه صاحب العظمة الشــيخ عيســى بن 
ســلمان آل خليفــة - فهــو ذو اتســاع واســع فــي الفكــر، ومرونــة فــي التعامل ، 
وتأثيــر علــى األفراد )محليا و دوليا(، ويهتــم بالصغير والكبير، وله قوى تأثير 
عاطفيــة، وإنســانية، وجســدية وبطوليــة، منها المرئي الواضــح ومنها الخفي 

الذي ال يدركه إال المتبصر ذو اللب وذو التدبر.
Û  هو شخص يصلح أن يؤثر في عدة مجاالت منها التأثيرات العلمية، واستدل

هنــا علــى خبرتــي فــي التدريس الجامعــي األكاديمي منذ 40 ســنة؛ فهو الذي 
كان ال يفــوت حفــل تخــرج لطــاب جامعة البحرين، يســلم عليهم فــردا فردا، 
ودعم منح جوائز لكل متفوق من كل كلية، وشــرفنا بقبول تخصيص جائزة 
باسم سموه في حفل التخرج. وهو الذي أصدر قرارا مهما جدا لألكاديميين، 
فقــد عامــل صاحــب الرتبــة األكاديميــة “ البروفســور” بنفــس معاملــة وكيــل 
الــوزارة، وصاحــب رتبــة “األســتاذ المشــارك” بنفــس معاملة الوكيل المســاعد، 
ومعاملــة “األســتاذ المســاعد” بنفــس معاملة المديــر. وما أجمله مــن قرار هذا 
علــى قلــوب األكاديمييــن، خصوصــا مــع توجيهــه برفــع رواتــب ســلم التعليم 
العالي، فقد حفزهم على نيل تلك الرتب، وهي ليست سهلة الحصول، حيث 
يتوجــب علــى تلك الفئة الخدمة واالشــتغال في العلم والبحــث العلمي-على 
األقــل20- ســنة، وتمتــد إلــى 30 ســنة إذا كان باحثا مثابرا. هــذا جعل جامعة 
البحريــن، والجامعــات الخاصــة األخرى-تنشــر أبحاثا، وتشــارك في مؤتمرات 
دولية، ويحصد منتســبوها جوائز عالمية، وكتب أســاتذتهم تدرس في بعض 

الجامعات العالمية، ويقوم أساتذتها بتحكيم البحوث العالمية.
Û  ومــن تأثيــرات الفقيــد الراحــل – أســكنه هللا فســيح جناتــه – تلــك التأثيــرات

االجتماعية، فمجلسه العامر كل أسبوع صار ملتقى لكافة أطياف المواطنين 
والمقيمين، ممن ذهبوا ليحظوا بشرف لقائه، وبرفقة أبنائهم ليتعلموا من تلك 
الشــخصية الكاريزميــة فــي الحديــث واللبــاس والتعامل والطرفــة والجدية، 

فيخرج مرتادو مجلسهم والمحبة واأللفة زادت بينهم. 
Û  ومن مجاالت تأثيراته هو التأثير االقتصادي، فهو الذي قاد البحرين – بمعية

األميــر الراحل صاحب العظمة الشــيخ عيســى – إلى االعتمــاد على االقتصاد 
غيــر النفطــي، فأدخــل فكــرة جعــل البحريــن مركــزا تجاريــا بحكــم موقعهــا 
الجغرافــي، ومــا حباهــا هللا مــن مــوارد طبيعيــة كالعيــون الطبيعيــة والنخيل 
والمنــاخ المســالم، وبعدهــا عــن الكــوارث الطبيعيــة، كيــف ال وهــي “دلمــون” 
التاريــخ، وهــي التــي تــم وصفها فــي ملحمة جلجامــش. وهو الــذي أرفد فكر 
ريادة األعمال وتشــجيعه في البحرين، وبفكر االقتصاد المبني على المعرفة 
– آخــذا بأفــكار ابــن أخيــه ولي العهد )صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة( ونجله أمير الشــباب ولي عهــد البحرين نائب القائد األعلى رئيس 

الوزراء، ورئيس مجلس التنمية االقتصادية.  
Û  وأخيــرا، فــإن من مجال تأثيراته هو التأثير األمني، فهو ذلك الشــجاع الماهر

– وارثــا تلــك الصفة مــن الجين الخليفي الوراثي، فهــم صانعو التاريخ، وكان 
لملكنا المفدى الفضل الكبير في تأســيس قوة الدفاع لحماية مملكة البحرين 
مــن االعتــداء الخارجــي، ووزارة الداخليــة مــن االعتداء الداخلــي ممن مالوا 

إلى الجريمة والتخريب واالعتداء على العباد.
Û  خاصــة مقالــي هــو الوصول بالقارئ إلــى أن فقيد البحريــن الكبير خليفة بن

ســلمان – حفــظ هللا أبنــاءه وبناتــه وأحفــاده- أتذكــره دوما ما دمت مشــتغا 
بعلــم الفيزيــاء، فعندمــا نتكلــم عــن الجاذبيــة وموجــات الجاذبــة أتذكــر تلــك 
الهامــة الجاذبــة للمواطنيــن وغيرهــم، وعندمــا تتعامــل الفيزيــاء مــع القــوة 
الجســيمات  بيــن  لورنتــز  بقــوة  الُمســماة  القــوة  الكهرومغناطيســية – وهــي 
المشــحونة مثــل اإللكترونــات الســالبة، والبروتونــات الموجبــة، وتتكــون مــن 
قــوة كهربائيــة ومغناطيســية – فتأثيــره مثــل تلــك الموجــة، فهــو جمــع بيــن 
فكــر االجتمــاع والمال، وجعلهمــا قوة موحدة جعلت البحريــن مزدهرا، ولكن 

محافظا على سمعته في األخاق والقيم والحب والسعادة.
Û  وعندمــا نتنــاول في الفيزياء القوة الضعيفة – التي ُتســّمى هذه القوة أحياًنا

قــوى التفاعــل النــووي الضعيــف - وهــي المســؤولة بشــكٍل رئيســّي عن تحلل 
الجســيمات، وذات أهميــة فــي تفاعــات االندماج النووي، أتذكــر مآثر الفقيد 
الراحــل فــي االهتمام بأمور يراها الغير بســيطة غير مشــهودة، ولكنها حقيقة 

ذات تأثير عال جدا، ومهمة في المحافظة على أمن وسامة البلد.
Û  وأخيــرا، عندمــا نتكلــم عــن القــوة النوويــة القويــة – وهــي القوة األقــوى بين

القوى األساسية األربعة التي أشرت تناولتها - رغم صغر مدى تأثيرها، حيث 
تحــدث هــذه القــوى بيــن الجزئيــات األساســية داخــل النــواة، وتحــدث تأثير 
مســتقل ومتســاٍو بيــن كّل مــن البروتــون والبروتــون اآلخر، وبيــن النيوترون 
البروتــون والنيوتــرون، فســموه بكريــم أخاقــه  والنيوتــرون اآلخــر، وبيــن 
وبنفيــس طباعــه حافــظ على مكونــات المجتمــع البحريني رغــم محدوديتها 
لتتكامــل وتنتج مملكة صغيرة في المســاحة ضخمة فــي اإلنجازات والتأثير 

اإلقليمي والعالمي.

 نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج األكاديمية والدراسات العليا
أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين

وهيب عيسى الناصر

راشد الغائب

مبنى هيئة التخطيط والتطوير العمراني

مشروع إعادة تنظيم “التربية” يعد األكبر من نوعه
محمد بن مبارك: يعكس اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتطوير التعليم

أكــد نائــب رئيس مجلــس الوزراء رئيس المجلس األعلــى لتطوير التعليم 
والتدريــب ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، أن مشــروع إعادة 
تنظيــم وزارة التربيــة والتعليــم يعــد األكبــر مــن نوعــه، حيــث لــم تشــهد 

الوزارة منذ تأسيسها عملية إعادة هيكلة شاملة كهذه.

المشروع  هــذا  إن  وقـــال ســمــوه 
يعكس بجاء ما توليه الحكومة 
ــيــس  ــهـــد رئ ــعـ بـــرئـــاســـة ولـــــي الـ
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
التعليم  لتطوير  بالغ  اهتمام  من 
بهدف  المملكة  فــي  ومنظومته 
النظام  فاعلية  وتعزيز  تطوير 
الكلمة  فــي  جــاء  كما  التعليمي 
التي تفضل بها سموه في جلسة 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي الــثــالــث 
والــعــشــريــن مــن نــوفــمــبــر والــتــي 
التي  والمشاريع  البرامج  شملت 
الحكومة  تنفيذها  على  تعمل 

تحقيقا لتطلعات المواطنين.
مــشــروع  أن   وأضــــــاف ســـمـــوه 

الــتــربــيــة  وزارة  تــنــظــيــم  ــادة  ــ إعـ
هيكلية  عملية  يعتبر  والتعليم 
ــة تـــســـتـــهـــدف الـــنـــهـــوض  ــلـ ــامـ شـ
على  والــتــركــيــز  التعليم  بقطاع 
ــمــدارس ويــأتــي ضمن  شـــؤون ال
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ إطـــــــار الـ
ــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب  ل
ــرف عـــلـــى تــنــفــيــذهــا  ــشـ ــي يـ ــتـ الـ
المجلس األعلى لتطوير التعليم 
ــار ســمــوه إلــى  والــتــدريــب، وأشــ
ــاة تحقيق  ــراعـ تــمــت مـ أنـــه قـــد 
الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة االكــثــر 
العالمية  التجارب  وفــق  تــطــورًا 
ــال هــيــكــلــة  ــجـ الـــنـــاجـــحـــة فــــي مـ
التعليمية  والمؤسسات  التعليم 
التنظيمي  الهيكل  ــداد  إعــ عــنــد 

عالمية  مــؤســســات  وبــمــشــاركــة 
نائب  متخصصة، وأوضــح سمو 
رئيس مجلس الوزراء بأن إعادة 
سيشمل  الـــــوزارة  عــمــل  تنظيم 
عــلــى  ــز  ــركـ يـ األول  قـــطـــاعـــيـــن، 
شئون المدارس المتصلة بجميع 
والخدمات  الحكومية  المدارس 
سيسهم  ــذي  ال األمــر  التعليمية، 
الــعــمــلــيــة  إدارة  ــر  ــويـ تـــطـ فــــي 

بجميع  والـــمـــدارس  التعليمية 
االرتــقــاء  على  والعمل  مراحلها 
اما  مخرجاتها  ــودة  وجـ بــأدائــهــا 
ــو قــطــاع  ــ ــانـــي وهـ ــثـ ــاع الـ ــقـــطـ الـ
الــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
رسم  مهمته  وستكون  واألداء، 
ــة لــقــطــاع  ــي ــوطــن الـــســـيـــاســـات ال
التعليم  وتنظيم  الــعــام  التعليم 

الخاص والمبكر.
الــشــيــخ محمد بن  ــه ســمــو  ووجـ
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 
الشكر والتقدير  الوزراء  مجلس 
ــتــوجــيــهــيــة لــمــشــروع  لــلــجــنــة ال
تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة 
فرق  ــراد  وأفــ والتعليم  التربية 
كافة  على  عنها  المنبثقة  العمل 
التي  والكبيرة  الحثيثة  الجهود 
من شأنها أن تسهم في االرتقاء 
بلدنا  فــي  التعلمية  بالمنظومة 

العزيز.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

خفض كلفة فحوصات “PCR” للقادمين إلى البحرين لـ 40 دينارا
أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( عــن 
خفــض تكلفــة إجــراء الفحــص المختبــري لفيــروس كورونــا )PCR( لجميــع 
القادميــن إلــى مملكة البحرين من مواطنيــن ومقيمين وزائرين من 60 دينارا 
لتصبح بمجموع 40 ديناًرا لفحص القدوم والفحص بعد انقضاء 10 أيام من 

اإلقامة بمملكة البحرين.

وأوضــــــح الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
للتصدي لفيروس كورونا عن مواصلة 
المعلن  االحترازية  ــراءات  اإلجـ كافة 
التطبيق  تــفــعــيــل  مـــن  مــســبــًقــا  عــنــهــا 

لكافة  ــي(  واعــ )مجتمع  اإللــكــتــرونــي 
ــاء الــحــجــر الــمــنــزلــي  ــغـ ــقــادمــيــن وإلـ ال
لــلــقــادمــيــن الــذيــن تظهر  االحـــتـــرازي 
نتائجهم المختبرية سلبية مع توقيع 

بالتعليمات  الــتــزامــهــم  بــإقــرار  تعهد 
بالعزل  الصحة  وزارة  مــن  ــصــادرة  ال
نتيجة  على  حصولهم  لحين  الــذاتــي 
الـــفـــحـــص الــــــذي أجــــــري لـــهـــم وقـــت 
اليوم  الوصول، وإجــراء الفحص في 
لجميع  للمملكة  الــوصــول  من  العاشر 
ــذيــــن ســيــقــيــمــون فــي  ــ الـــقـــادمـــيـــن ال
البحرين لمدة تمتد ألكثر من 10 أيام.
إيجابية  فحصه  نتيجة  تكون  ولمن 
فسيتم التواصل معهم من قبل وزارة 

بيانات االتصال الخاصة  الصحة عبر 
بهم والتي تم تسجيلها فور وصولهم 

لمملكة البحرين.
ــــوه الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بأنه  ون
سيتم تفعيل قرار خفض التكلفة من 
ديسمبر  من  األول  الموافق  غد  يــوم 
بحسب  ستواصل  أنها  مؤكًدا   ،2020
كافة  مــراجــعــة   والنتائج  المعطيات 
القرارات ذات الصلة بشكل دوري بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية
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وفد رسمي يغادر البالد في زيارة إلى إسرائيل
ــن الـــدولـــتـــيـــن ــ ــي ــ ــات اقــــتــــصــــاديــــة ب ــ ــث ــ ــاح ــ ــب ــ إجــــــــــراء م

البحرين  مملكة  رســمــي  وفــد  يــغــادر 
الصناعة  وزير  برئاسة  الثالثاء  اليوم 
والتجارة والسياحة زايد الزياني، في 
زيارة إلى دولة إسرائيل، يرافقه عدد 
الــدولــة  وزارات  مــن  المسؤولين  مــن 

ومؤسساتها، ورجال أعمال.

خالل  الوزير  يلتقي  أن  المقّرر  ومن   
المسؤولين  كــبــار  مــن  ــدًدا  عــ زيــارتــه 
ستتم  كما  القدس،  في  اإلسرائيليين 
مــبــاحــثــات بــحــريــنــيــة - إســرائــيــلــيــة 
مجاالت  في  التعاون  حول  مشتركة 
الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل 

الخبرات بين البلدين.
 وتــهــدف الــزيــارة إلــى إجـــراء المزيد 
مملكة  بين  المشتركة  المباحثات  من 
ما  خاصة  إسرائيل  ودولـــة  البحرين 
واالستثمار،  التجارة  بمجاالت  يتعلق 

وبحث الفرص االقتصادية.

 وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية 
ــمـــي بــحــريــنــي إلــــى دولـــة  لـــوفـــد رسـ
ــوء مــا تم  إســرائــيــل، وتــأتــي فــي ضـ
االتفاق عليه في إعالن تأييد السالم 
بين  المبرم  إبــراهــيــم  مــبــادئ  وإعـــالن 

البلدين في سبتمبر الماضي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
الــــزيــــانــــي، مــــع وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة سامح 
ــزيــارة  ال بمناسبة  وذلـــك  شــكــري، 
لجمهورية  بها  قام  التي  الرسمية 

مصر العربية.
ــاء، الــتــأكــيــد  ــقـ ــلـ وجـــــرى خــــالل الـ
ــعـــالقـــات األخـــويـــة  ــى عــمــق الـ عــل
وبحث  الشقيقين،  الــبــلــديــن  بــيــن 

سبل الــدفــع بــهــذه الــعــالقــات نحو 
ــات أرحــــــــب، وتـــوســـيـــع  ــويـ ــتـ ــسـ مـ
مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون الــوثــيــق بين 
استعراض  إلــى  إضــافــة  الــبــلــديــن، 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد 

المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية 
عبدهللا  الشيخ  الدولية  للشؤون 
بن أحمد آل خليفة، وسفير مملكة 
ــدى جــمــهــوريــة مصر  ــ ــبــحــريــن ل ال

العربية هشام الجودر.

والتعاون  الخارجية  وزيـــر  استقبل 
ــارات الــعــربــيــة  ــ ــ ــي بـــدولـــة اإلمـ ــدولـ الـ
بن  عــبــدهللا  الشيخ  سمو  الــمــتــحــدة، 
زايد آل نهيان، في ديوان عام وزارة 
الخارجية، سفير مملكة البحرين في 
آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  أبوظبي 

خليفة.
ــقــاء، أكـــد ســمــو الشيخ  ــل ال ــالل   وخــ
ــهــيــان عمق  ن آل  ــد  ــ زايـ ــن  بـ عـــبـــدهللا 
ــتــاريــخــيــة  ــة وال ــ ــوي ــات األخــ ــالقـ ــعـ الـ
العربية  اإلمارات  بين دولة  الراسخة 
معرًبا  الــبــحــريــن،  ومملكة  المتحدة 
إلــى  الشقيقين  الــبــلــديــن  تــطــلــع  عــن 
في  بينهما  المشترك  التعاون  تعزيز 
المجاالت كافة، بما يخدم مصالحهما 
ــود بــالــخــيــر عــلــى  ــعــ ــ الــمــشــتــركــة وي

شعبيهما الشقيقين.

الشيخ خالد  السفير  أكد   من جانبه، 
اعــتــزازه  بــن عــبــدهللا آل خليفة عــن 
وتـــقـــديـــره لـــمـــا تـــشـــهـــده الـــعـــالقـــات 
الــتــي تجمع بين  الــوطــيــدة  األخــويــة 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولـ
وتطور  متانة  من  المتحدة  العربية 
مؤكًدا  المجاالت،  مختلف  في  ونمو 
تعزيز  على  البحرين  مملكة  حــرص 
المشترك  والتنسيق  التعاون  عالقات 
آفــاق  إلــى  الــعــالقــات  بتلك  يدفع  بما 

أرحب تلبي التطلعات المشتركة.
بن  عــبــدهللا  الشيخ  سمو  بحث  كما 
مملكة  ســفــيــر  مـــع  نــهــيــان  آل  ــد  ــ زايـ
البحرين في أبوظبي آخر التطورات 
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  لجائحة 
الــتــعــاون بين  19” وأهــمــيــة  “كــوفــيــد 
الحد  سبيل  فــي  الشقيقين  البلدين 
ــذا الـــوبـــاء وتــطــبــيــق  مـــن انــتــشــار هــ

اإلجراءات الضرورية االحترازية.

توسيع مجاالت التعاون مع مصر

عالقات راسخة بين البحرين واإلمارات

الحفاظ على الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر احتياجا
أساسيا محورا  المواطن  وضع  المقبلتين  للسنتين  الميزانية  بناء  المالية:  وزير 

ســلــم وزيـــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد 
خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  الوطني 
والمعلومات  الــبــيــانــات  خليفة  آل 
ــروع قــانــون  ــشـ ــول مـ الــمــفــصــلــة حــ
للدولة  الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة  اعــتــمــاد 
 ،2022  -  2021 الماليتين  للسنتين 
ــوزراء في  ــ الـ ــره مجلس  أقـ ــذي  ــ وال
نوفمبر   2 فـــي  الــمــنــعــقــدة  جــلــســتــه 
التشريعية  الــســلــطــة  إلـــى   ،2020
مجلس  رئيسة  لقائه  خــالل  وذلــك 
الــشــورى  ــنــواب، ورئــيــس مجلس  ال
مجلسي  شـــــؤون  وزيـــــر  بــحــضــور 

الشورى والنواب.
وأشار إلى أن بناء الميزانية العامة 
 /  2021 الماليتين  للسنتين  للدولة 
2022 وضع المواطن محورا أساسيا 
عبر ما تم االرتكاز عليه من مبادئ 
عــنــد صــيــاغــة مــشــروع الــمــيــزانــيــة، 
والمتمثلة في مواصلة الحفاظ على 
الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر 
تحسين  في  واالستمرار  احتياجا، 
كفاءة الخدمات الحكومية والعمل 
وتطويرها،  فاعليتها  زيـــادة  على 
خالل  مــن  بنفسها  الحكومة  وبــدء 
المصروفات  كفاءة  وتعزيز  ترشيد 
الفتا  التشغيلية.  النفقات  وخفض 

إلى أن االهداف التي يستمر السعي 
ــي اســتــمــرار  لــتــحــقــيــقــهــا تــتــمــثــل فـ
بــرنــامــج برنامج  بــأهــداف  ــتــزام  االل
الــمــالــي، ومــراعــاة تحفيز  الــتــوازن 
المرحلة  االقتصادي خالل  التعافي 
ــرار فـــي خلق  ــمــ ــتــ ــلــة، واالســ ــمــقــب ال

الفرص الواعدة للمواطنين.
ــيــة واالقــتــصــاد  ــمــال ــر ال ــ ــّيـــن وزيـ وبـ
الــمــســلــمــة  الـــبـــيـــانـــات  أن  الـــوطـــنـــي 
تتضمن نص مشروع قانون اعتماد 
تم  الـــذي  الــعــام  ــار  واإلطــ الميزانية 
إعـــــداد الــمــيــزانــيــة اســـتـــنـــادا إلــيــه، 
ــذا بــاالعــتــبــار بــرنــامــج الــتــوازن  أخــ
 2019( الحكومة  وبــرنــامــج  المالي 
التفصيلية  ــداول  ــجـ والـ  ،)2020  -
بــاإليــرادات  الــخــاص  التصور  حــول 
دورة  خــالل  العامة  والــمــصــروفــات 
 2021 الماليتين  للسنتين  الميزانية 

الــوزارات  على  وتوزيعاتها  و2022 
ــيــانــات  والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وب
الــدعــم الــحــكــومــي الــمــبــاشــر خــالل 

السنتين المذكورتين.
إضــافــة إلـــى قــائــمــة الــبــيــانــات التي 
التشريعية  للسلطة  تسليمها  تــم 
الــمــالــي  “الـــوضـــع  لــبــيــان  المتضمنة 
ــمــرافــق لــمــشــروع  واالقـــتـــصـــادي” ال
قــانــون اعــتــمــاد الــمــيــزانــيــة، والـــذي 
يـــشـــتـــمـــل عــــلــــى عــــــــرض شـــامـــل 
ــمــؤشــرات واالحـــصـــائـــيـــات الــتــي  ــل ل
المالي  للوضع  عــامــًا  تــصــورًا  تــوفــر 
في  البحرين  لمملكة  واالقــتــصــادي 
أسس  إلــى  إضافة  الحالي،  الوقت 
وأهم  الجديدة  الميزانية  تقديرات 
وأولويات  سياسات  من  تظهره  ما 
في إطار برنامج الحكومة، وقوائم 
إيرادات ومصروفات  مفصلة حول 

ــجــهــات الــحــكــومــيــة،  الـــــــوزارات وال
وذلك وفقًا ألحكام قانون الميزانية 
بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  الــعــامــة 

رقم )39( لسنة 2002 وتعديالته.
ــيــة واالقـــتـــصـــاد  ــمــال ــر ال ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
الوطني أن الوزارة ستواصل العمل 
إلى جانب السلطة التشريعية على 
توفير البيانات والمعلومات الالزمة 
وتــهــيــئــة كـــافـــة الـــعـــوامـــل الـــالزمـــة 
 -  2021 الميزانية  قــانــون  لــخــروج 
2022 في أفضل صورة ممكنة من 
المشترك،  والــعــمــل  الــتــوافــق  خــالل 
ــيــة مــنــاقــشــة  ــحــيــث تـــجـــري عــمــل ب
وجه  أكمل  على  المقبلة  الميزانية 
والــقــانــون  الــدســتــور  طبقًا ألحــكــام 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى اعــتــمــادهــا ما 
الوطن  مصلحة  تحقيق  في  يسهم 

العليا وتلبية تطلعات المواطنين.

المنامة - وزارة المالية واالقتنصاد

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف 
العقبة،  مدينة  في  أمــس  الزياني، 
مــع نــائــب رئــيــس الـــــوزراء ووزيـــر 
ــخــارجــيــة وشـــــؤون الــمــغــتــربــيــن  ال
أيمن  الهاشمية  األردنية  بالمملكة 
الــزيــارة  بمناسبة  وذلــك  الــصــفــدي، 
للمملكة  بــهــا  ــام  قـ الــتــي  الــرســمــيــة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.
ــاء اســـتـــعـــراض  ــقــ ــ ــل ــ ــم خــــــالل ال ــ تـ
ــة الـــراســـخـــة  ــ ــويـ ــ ــعــــالقــــات األخـ ــ ال

والــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن، وسبل 
ــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي  ــ تــوســيــع آفـ
ــافـــة،  ــدة كـ ــ ــعـ ــ ــلـــى األصـ ــيــنــهــمــا عـ ب
القضايا  من  عدد  حول  والتباحث 

ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية 
عبدهللا  الشيخ  الــدولــيــة  لــلــشــؤون 
بن أحمد آل خليفة، وسفير مملكة 
ــيــة  األردن المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن 

الهاشمية أحمد الرويعي.

توسيع آفاق التعاون مع األردن

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمة  لمحافظة  التنسيقي  المجلس  عقد 
الثالثة  دورتـــه  فــي  عشر  الــحــادي  اجتماعه 
برئاسة  المرئي  االتــصــال  تقنية  عبر   2020
بــن عــبــدالــرحــمــن آل خليفة  الــشــيــخ هــشــام 
ــن مــمــثــلــي الــجــهــات  ــاء مـ ــور األعــــضــ ــضـ وحـ
ــاإلضــافــة إلـــى مــمــثــلــي أهــالــي  الــحــكــومــيــة ب

العاصمة في المجلس.
المجلس  اســتــذكــر  الــجــلــســة  مستهل  وفـــي 
مناقب الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه، ومسيرته المضيئة باإلنجازات، مؤكدا 
أن مملكة البحرين فقدت رمزا وطنيا شامخا 
الــرائــد  الــمــخــلــصــة، ودوره  بــجــهــوده  ســاهــم 
ــاره ورفــاه  الــوطــن وازدهــ بناء  فــي  والفاعل 
وحنكته  بحكمته  قاد  سموه  أن  مبينا  أهله، 
مسيرة العمل الحكومي بكل كفاءة واقتدار، 

ذاكــرة  فــي  سيخلد  غنيا  إرثـــا  وراءه  تــاركــا 
التاريخ وتستذكره األجيال، جيال بعد جيل.

ــتــهــانــي  ورفــــــع الــمــجــلــس أســـمـــى آيــــــات ال
الــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  إلــى  والتبريكات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، بمناسبة الثقة الملكية السامية من 
لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

رئيسا  سموه  بتعيين  خليفة،  آل  عيسى  بن 
لمجلس الوزراء، مؤكدا أن سموه أهل لهذه 
الثقة، وأن تعيين سموه هو امتداد لمسيرة 
بقيادة  بــاإلنــجــازات  وحافلة  رائـــدة  وطنية 
يمتلكه  بما  مشيدا  الملك،  الجاللة  صاحب 
سموه من خبرة في االرتقاء بمنظومة العمل 

الحكومي.

“تنسيقي العاصمة” يطلع على آخر مستجدات المشاريع
سمو األمير الراحل قاد مسيرة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار

 المنامة - جمعية الصحفيين

البحرينية  الصحفيين  أمس جمعية  نعت 
بــمــزيــد مـــن الـــحـــزن واألســـــــى، الــزمــيــلــة 
صراٍع  بعد  ذلك  و  صقر،  سناء  اإلعالمية 
طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 

الـ٤٧ عاما.
 ،1973 العام  مواليد  من  سناء  والزميلة 
وهي متزوجة ولديها 4 أطفال، وحاصلة 
من  اإلعــالم  في  الماجستير  شهادة  على 

الجامعة األهلية.
ــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة  و اســتــطــاعــت خــ
ان تــقــدم الــعــديــد مــن األعــمــال اإلذاعــيــة 
ــجــد  ــيـــث عـــــرف عـــنـــهـــا ال ــيـــزة، حـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ

واالجتهاد واإلخالص في العمل.
البحرينيه  الصحفيين  جمعية  وتقدمت 
بــخــالــص الـــعـــزاء والـــمـــواســـاة إلـــى أســـرة 
الــفــقــيــدة ولــكــل الــعــامــلــيــن فـــي الــســاحــة 
المولى  سائلين   ، والصحفية  االعــالمــيــة 
عز وجل لها الرحمة والمغفرة وأن يتغمد 
يسكنها  وأن  رحــمــتــه،  بـــواســـع  الــفــقــيــدة 
فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، إنا 

لله وانا إليه راجعون.

“الصحفيين” تنعى 
اإلعالمية سناء صقر

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الــدفــاع  رجـــال  مــن  اثنين  بمكافأة 
االحترافي،  أدائهما  على  المدني، 
مــن سباق  األخــيــرة  الجولة  خــالل 
للفورمال1،  الكبرى  البحرين  جائزة 
حــيــث أثــبــتــا مــن خــاللــه مــا يتمتع 
ــال الــشــرطــة مـــن جــاهــزيــة  بـــه رجــ
واستعداد في التعامل مع الحوادث 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــدر وزي الــطــارئــة، أصــ
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 

قرارا بترقيتهما استثنائيا.
ــة،  ــ ــي ــ ــل ــداخــ ــ وقـــــــد قـــــــام وزيـــــــــر ال
بحضور  أمس،  صباح  باستقبالهما 
ومدير  العام  األمــن  رئيس  سعادة 
عام اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
صاحب  وتــقــديــر  شكر  لهما  ونــقــل 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي،  السمو 
الــوزراء، حفظه هللا، معربا معاليه 

أداء  مــن  بــه  قــامــا  لما  تقديره  عــن 
ــا فــي  ــمـ ــاهـ ــيـــث سـ احــــتــــرافــــي، حـ
إنقاذ سائق سيارة مشاركة  عملية 
فــي الــســبــاق، بــعــد انــشــطــارهــا إلــى 
النيران بها، جراء  نصفين واندالع 
اصــطــدامــهــا بــســيــارة أخـــرى داخــل 
ــقــاذ الــســائــق، تم  الــحــلــبــة، وبــعــد ان
الفور لإلسعاف ومن ثم  نقله على 

مباشرة إخماد الحريق.
بكفاءة  الداخلية،  وزير  أشاد  وقد 
الــدفــاع المدني ومــا أبــدوه  رجـــال 
مـــن شــجــاعــة وســـرعـــة اســتــجــابــة، 
كان لها الفضل في التعامل السريع 
معربا  عالية،  بمهنية  الــحــادث  مــع 
في  للجميع  بالتوفيق  تمنياته  عن 

خدمة الوطن.
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المنامة - وزارة الخارجية

الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــيـــل  اســتــقــبــلــت 
آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة 
خليفة، في الديوان العام للوزارة، أمس، 
لتسليمه  قــرمــفــولــجــي  جــابــور  ــاالش  ــ ب
اإلجازة القنصلية، وذلك إلعادة تعيينه 
كقنصل فخري لجمهورية هنغاريا لدى 

مملكة البحرين.
ــالل الــلــقــاء، رحــبــت وكــيــل وزارة   وخـ
بـ باالش جابور قرمفولجي،  الخارجية 
المتميزة  الثنائية  العالقات  مستعرضة 
ــتـــي تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـ
وجــمــهــوريــة هــنــغــاريــا، مــؤكــدة اهتمام 
العالقات  هــذه  بــدفــع  البحرين  مملكة 
ــاق أرحــــب عــلــى الــمــســتــويــات  نــحــو آفــ
المشتركة  الــمــصــالــح  يلبي  بــمــا  كــافــة، 

للبلدين والشعبين الصديقين.

ــرب قــرمــفــولــجــي عن   مـــن جــانــبــه، أعــ
اعـــتـــزاز جــمــهــوريــة هــنــغــاريــا بــعــالقــات 
الصداقة المتينة التي تربط بينها وبين 
سيبذل  أنـــه  مــؤكــًدا  الــبــحــريــن،  مملكة 

التعاون  قصارى جهده من أجل تعزيز 
في  الصديقين  البلدين  بين  الثنائي 
لمملكة  مــتــمــّنــًيــا  الـــمـــجـــاالت،  مــخــتــلــف 

البحرين دوام التنمية والتقدم.

رنا بنت عيســى: دفع العالقات الثنائيــة نحو آفاق أرحب
ا لهنغاريا بالبحرين إعادة تعيين قرمفولجي قنصاًل فخريًّ



أكـــدت وكيـــل وزارة الخارجيـــة عضـــو 
الشـــيخة  للمـــرأة،   األعلـــى  المجلـــس 
رنا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
لخبـــرات  البحريـــن  مملكـــة  امتـــاك 
وطنية نســـائية في العمل الدبلوماسي 
قـــادرة على تصديـــر خبراتها وتجاربها 
الناجحـــة لكل أقطار العالـــم، واعتبرت 
أن هـــذه الخبرات تمثـــل نماذج ناجحة 

وموضع اقتداء لألجيال القادمة.
وقالت إن المرأة البحرينية تشغل أكثر 
مـــن موقع فـــي الدوائـــر الدبلوماســـية 
القنصليـــات  فـــي  ســـيما  المختلفـــة 
والمنظمات، مشيرة إلى أن هناك توجه 
ألن يكون هناك أكثر من سفيرة تحمل 
علـــى عاتقهـــا إرث العمل الدبلوماســـي 
النســـوي لتضيف عليه الكثير مما ُيتاح 
إليها من دعم ومساندة قوية من أعلى 

المستويات القيادية في الدولة.

وأضافـــت الشـــيخة رنـــا فـــي تصريـــح 
خـــاص لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن “بنـــا”، 
البحرينيـــة:  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 
“نتشـــرف فـــي وزارة الخارجيـــة بقيام 
المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة 
العاهل رئيســـة المجلس االعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي ختـــام 
للمجلـــس،  السادســـة  الـــدورة  أعمـــال 
بتخصيص يوم المـــرأة البحرينية هذا 
العـــام لاحتفاء بالمـــرأة البحرينية في 

مجال العمل الدبلوماسي”.
وقالـــت الشـــيخة رنـــا “إننـــا فـــي وزارة 
وزيـــر  مقدمتنـــا  وفـــي  الخارجيـــة 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف   الخارجيـــة 
وكجـــزء مـــن فريـــق البحريـــن، نثمـــن 
التقديـــر الملكـــي من لدن عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة،  والحكومـــة لعمـــل المـــرأة 

البحرينيـــة فـــي الســـلك الدبلوماســـي، 
كمـــا نثمن بكل اعتـــزاز توجيه صاحبة 
يـــوم  بـــأن يخصـــص  الســـمو الملكـــي  
المرأة البحرينية هذه الســـنة لاحتفاء 
الدبلوماســـيات  مـــن  عـــدد  وتكريـــم 
العمـــل  فـــي  والمميـــزات  الرائـــدات 
الدبلوماســـي، تكلياً لمســـيرة عطائهن 
في خدمـــة وطننا الغالي، ورفع اســـمه 
والمحافـــل  الـــدول  كافـــة  فـــي  عاليـــًا 
األمميـــة، ســـيما وأن المـــرأة البحرينية 

قـــد تكافـــأت فرصهـــا مـــع الرجـــل فـــي 
العمـــل الدبلوماســـي منـــذ بداية نشـــأة 
الدبلوماســـية البحرينيـــة التـــي مضى 

عليها نصف قرن من الزمان”.
واستذكرت الشيخة رنا اإلرث الوطني 
وجهـــود المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
فـــي تمكيـــن  بـــن ســـلمان آل خليفـــة  
ألعلـــى  البحرينيـــة  المـــرأة  وتوصيـــل 
المناصب القيادية في البلد، معربة عن 
تطلـــع المـــرأة البحرينيـــة لمواصلة نيل 
المكتســـبات بعد الثقة الملكية بتعيين 
الملكـــي  الســـمو  العهدرصاحـــب  ولـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة  رئيسًا 
للـــوزراء، ممـــا ســـيكون له أثـــر إيجابي 
ومتنـــاٍم علـــى مشـــاركة وعمـــل المـــرأة 
البحرينية في كافة المجاالت التنموية 
وبشكل خاص في السلك الدبلوماسي 

والتمثيل الدولي والحكومي.

وعن خـــوض المـــرأة البحرينية تجربة 
الشـــيخة  قالـــت  الدبلوماســـي  العمـــل 
رنـــا “المـــرأة الدبلوماســـية حاضرة في 
مجال العمل الدبلوماســـي منذ إنشـــاء 
دائرة الخارجية ســـنة 1969 م ومن ثم 
تأســـيس الوزارة سنة 1971 وتدرجت 

مع تسلســـل التطويـــر اإلداري للوزارة، 
إذ شـــغلت عـــدة مواقـــع، فكانـــت هناك 
مجموعـــة مـــن الموظفـــات اإلداريـــات 
تخصصـــن  وأخريـــات  بالـــوزارة، 
بمتابعة الملفات السياســـية والشـــؤون 
الملكيـــة  الثقـــة  وبفضـــل  القنصليـــة.. 
السامية ُعينت في مواقع عليا بالوزارة 
وفي البعثات الدبلوماســـية البحرينية 
فـــي الخارج، وانســـجمت خبرات كثير 
منهن مع أداء  السفيرات الاتي حظين 
بثقـــة جالة الملـــك بتمثيلهـــن لجالته 
فـــي الخـــارج، وقد كّن خيـــر معين لهن 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  ابـــراز  فـــي 
الفاعلـــة، التـــي تعتبر أهـــم أداة لتنفيذ 
السياســـة الخارجيـــة لمملكتنـــا، والتي 
تتســـم بالتفاعلية النشطة مع األحداث 
والتطورات والتواجد بشـــكل ملحوظ 

في المحافل األممية و الدولية”.

علـــى  العـــام  الـــرأي  إطـــاع  أهميـــة  مـــن  انطاقـــا 
مستجدات األحداث، واستكماال للبيان الصادر عن 
وزارة الداخليـــة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 المتعلق 
باســـتيقاف ثـــاث دوريـــات تابعة ألمن الســـواحل 
والحـــدود القطريـــة، زورقيـــن بحرينييـــن تابعيـــن 
لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم 
في تمريـــن “المانع البحري”، فقـــد دلت المعلومات 
علـــى أن هنـــاك عـــددا مـــن الحقائـــق التـــي يتطلب 

األمر، توضيحها.
فمـــا حـــدث مـــن جانـــب دوريـــات أمـــن الســـواحل 
والحـــدود القطريـــة، ضـــد الزورقيـــن البحرينييـــن 
في عرض البحر، بدأ باســـتجابة الزورقين وانتهى 
والتهديـــد  احتجازهمـــا  ثـــم  ومـــن  باالعتـــراض 
باســـتخدام الســـاح، ومنعهما مـــن االتصال بغرفة 
العمليـــات،دون اعتبـــار لتبعيتهمـــا لخفر الســـواحل 
البحريني كجهة رســـمية، كما أن الزوارق القطرية، 
لـــم تكـــن تحمـــل أي علـــم أو هوية، وفـــق األعراف 
الدوليـــة، فـــي حيـــن كان الزورقـــان البحرينيـــان، 
وزارة  وشـــعار  البحريـــن  مملكـــة  علـــم  يحمـــان 

الداخلية.
االنضبـــاط  بمســـتوى  الداخليـــة،  وزارة  وتشـــيد 
والمهنيـــة وضبـــط النفـــس، الـــذي تعامل بـــه قائدا 
مقابـــل  الواقعـــة،  مـــع  البحرينييـــن  الزورقيـــن 
الجانـــب  أظهرهـــا  التـــي  العدائيـــة  التصرفـــات 
القطـــري، مؤكديـــن أن ما جـــرى من قبـــل دوريات 
أمـــن الســـواحل والحـــدود القطريـــة، يعـــد مخالفـــا 
لاتفاقيـــات والمعاهـــدات المتصلة بقانـــون البحار 
الدولي، حيث ال يجوز ألي دولة، استيقاف سفينة 
وأن  خاصـــة  بالقـــوة،  الســـواحل  لخفـــر  زورق  أو 
الحادثة وقعت في ميـــاه مملكة البحرين بموجب 
أحـــكام القانون رقم )8( لســـنة 1993 بشـــأن البحر 

اإلقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وتعرب وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات 
القطريـــة التـــي اعتادت القيـــام بها تجـــاه الزوارق 
وســـفن الصيد البحرينية في هـــذه المنطقة خال 

الفتـــرة الماضيـــة، حيـــث اســـتوقفت فـــي الفتـــرة 
مـــن 2010 وحتـــى 2020 نحـــو 650 قاربا و2153 
شـــخصا، وهـــو مـــا يعـــد مخالفـــا للوضع الـــذي كان 
قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ 

واألسماك.
وتمـــادت دولـــة قطـــر فـــي مثـــل هـــذه التصرفات، 
المتمثلـــة فـــي احتجاز قـــوارب الصيـــد البحرينية 
لفتـــرات طويلـــة، ومحاكمـــة من كانوا علـــى متنها، 
األمر الذي كانت نتيجته، التأثير ســـلبا على أرزاق 

ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي 
توارثوهـــا عـــن آبائهـــم وأجدادهـــم، وتســـبب هذه 
الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم.

وتؤكـــد وزارة الداخليـــة، رفضهـــا وبشـــكل قاطـــع، 
مـــا جـــرى من إهانـــة وتهديـــد ألفرادها والمســـاس 
بســـامتهم، وتحّمـــل الجانب القطري، المســـئولية 
القانونيـــة تجـــاه كافـــة التجـــاوزات، ضـــد مملكـــة 
البحريـــن، وســـتتخذ ما تراه مناســـبا مـــن خطوات 

لحفظ أمن واستقرار الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

خطـوات حيـال ممارسـات قطـر العدائية ضد البحرين
ــن االتـــصـــال ــا مـ ــع ــن ــاح وم ــسـ ــتــهــديــد بــاســتــخــدام الـ ــل ــا ل ــرض ــع الــــزورقــــان ت

نستذكر جهود 
األمير الراحل 

بتوصيل البحرينية 
ألعلى المناصب

الدوحـــة استوقفت 650 قاربــا بحرينيــا 
وتسببت في قطـــع أرزاق الصياديــــن
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المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

رفعت هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، وإلـــى 
جميع منتســـبات الهيئة وإلى كافة النساء 
بمملكة البحرين، وذلك بمناســـبة االحتفاء 
الـــذي يصـــادف  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 

األول من شهر ديسمبر من كل عام. 
وأشـــادت  الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة نوف 
جمشـــير بالـــدور التـــي تلعبـــه المـــرأة فـــي 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث 
اســـتطاعت أن تثبـــت بكل جـــدارة قدرتها 
علـــى التميـــز فـــي العمـــل وتبـــوؤ مختلـــف 
المناصـــب، موضحة أن المـــرأة البحرينية 
فـــي هيئـــة التخطيـــط تلعـــب دورت بارزا 
فـــي تحقيق أهداف الهيئة اإلســـتراتيجية 
بحســـب المهـــام الموكلـــة إليها مـــن إعداد 

المخططات العامة للمدن وشبكات الطرق، 
وإعـــداد الدراســـات التفصيليـــة لمختلـــف 
بالزيـــارات  والقيـــام  الحيويـــة  المشـــاريع 
الميدانية للمواقع، محققة التوازن ما بين 
مجالهـــا المهني واالجتماعـــي، فهي قادرة 
على المساهمة في تنمية ذاتها ومجتمعها 
ووطنهـــا، معربة عن فخرها واعتزازها بما 
حققتـــه المـــرأة فـــي القطـــاع العمراني من 
إنجـــازات تعكـــس السياســـات التعميريـــة 
التي تواكب برنامج عمل الحكومة، وتنفذ 
على أرض الواقع إستراتيجيات المخطط 
لتحقيـــق   2030 الوطنـــي  اإلســـتراتيجي 
للتنميـــة  المتكاملـــة  المســـتقبلية  الرؤيـــة 

المستدامة.
وأوضحـــت أن نســـبة النســـاء الموظفـــات 
فـــي الهيئة تبلغ 57 % مـــن إجمالي الكادر 
الوظيفي، ويأتي ذلك من منطلق الحرص 
علـــى تكافؤ الفرص بين الجنســـين وقدرة 
المرأة على األداء والعطاء، متمنية للمرأة 
البحرينيـــة دوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

شتى المجاالت.

سلمان بن إبراهيم: يوم “البحرينية” محطة الستحضار المنجزات“التخطيط والتطوير العمراني” تحتفي بيوم المرأة البحرينية
ــة الـــمـــرأة ــان ــك ــم ــاء ب ــقـ ــة الـــعـــاهـــل لـــارتـ ــن ــري ــق ــة ل ــ ــ جـــهـــود دؤوب

ثّمـــن األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة، الرعايـــة الكريمـــة 
البحرينيـــة  المـــرأة  بهـــا  التـــي تحظـــى 
من لـــدن عاهل الباد صاحـــب الجالة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
منّوًهـــا بتوجيهـــات جالتـــه الحكيمـــة 
بتمكيـــن المـــرأة وتفعيل دورهـــا البناء 
في منظومة التنمية الشـــاملة لمملكتنا 

العزيزة.
 ورفـــع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
قرينـــة  إلـــى  التهانـــي  خالـــص  خليفـــة 
العاهل رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بمناســـبة  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
احتفـــال مملكـــة البحرين بيـــوم المرأة 

البحرينيـــة الذي يقام هـــذا العام تحت 
عنـــوان “المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجال 
العمـــل الدبلوماســـي”، بمـــا يمثلـــه مـــن 
منجـــزات  الســـتحضار  مهمـــة  محطـــة 
المـــرأة البحرينيـــة والعمـــل علـــى بنـــاء 
المزيـــد مـــن النجاحـــات فـــي مختلـــف 

المجاالت.
 وأعـــرب عـــن بالـــغ التقديـــر واالمتنان 
لصاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى جهـــود 
بمكانـــة  لارتقـــاء  الدؤوبـــة  ســـموها 
المـــرأة البحرينيـــة، عبـــر ترجمة خطط 
وأهـــداف المجلـــس األعلى للمـــرأة إلى 
واقع ملموس ينهض بالمرأة البحرينية 
فـــي مختلف المجاالت، ويؤكد مكانتها 
قيـــم  تجســـيد  فـــي  رئيســـي  كشـــريك 
المواطنـــة والبذل والعطاء في ســـبيل 
فـــي  والبنـــاء  العمـــل  صـــروح  إعـــاء 

المملكة.
بالمـــرأة  االحتفـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار   
المجـــال  فـــي  العـــام  هـــذا  البحرينيـــة 
الدبلوماســـي يؤكـــد النظرة الشـــمولية 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بإبـــراز أدوار 

المـــرأة فـــي مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة 
الفًتـــا إلـــى أن االحتفـــاء بالمـــرأة فـــي 
المجال الدبلوماسي يبرز ما قدمته من 
عطـــاءات مهمـــة في هـــذا المجال على 
مدى عقود متتالية من البذل والعطاء.
 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
البحرينيـــة  المـــرأة  دور  علـــى  خليفـــة 
الكبير في دفع عجلة الحركة الشـــبابية 
والرياضيـــة فـــي المملكـــة نحـــو آفـــاق 
واســـعة من التميز والعطـــاء؛ مؤكًدا أن 
االحتفـــاء بيـــوم المـــرأة البحرينية يعد 
فرصـــة الســـتذكار االنجـــازات الكبيـــرة 
التـــي حققتهـــا الرياضـــة النســـائية في 
المملكة على مر الســـنوات مثلما يعتبر 
محطة لشـــحذ الهمـــم ومواصلة الدعم 
لهذا القطـــاع من أجل تعزيـــز نجاحات 
الشـــبابي  الصعيديـــن  علـــى  المـــرأة 

والرياضي.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

الشيخ سلمان بن ابراهيم 

المنامة - بنا

رنا بنت عيسى: الخبرات الوطنية النسائية موضع اقتداء لألجيال القادمة

الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج
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عمومية “البركة” تقر تغيير رخصتها واسمها التجاري
ــتثمار ــركة اسـ ــامي لشـ ــة إسـ ــك جملـ ــن بنـ ــول مـ ــوات التحـ ــى خطـ أولـ

عقدت مســـاء أمس مجموعـــة البركة المصرفية اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة، مـــن خـــال الوســـائط 
اإللكترونيـــة، حيث بلغ النصاب القانوني 74.54 %، في 
خطوة أولى نحو عملية التحول التي بدأتها المجموعة.
ووافق المســـاهمون في الجمعيـــة العمومية غير العادية 
علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة بالتخلـــي طواعيـــة عـــن 
رخصة تقديـــم الخدمات المصرفية اإلســـامية بالجملة 
والحصول على ترخيص شـــركة اســـتثمار إســـامية من 
الفئـــة 1، وذلك خاضع للموافقات التنظيمية من مصرف 
البحريـــن المركـــزي وأيـــة جهـــات تنظيميـــة أخـــرى ذات 

عاقة.
 كمـــا وافقت على تغيير االســـم التجـــاري للمجموعة من 
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب إلى مجموعة البركة 
ش.م.ب. أو أي اســـم آخـــر معتمد من مصـــرف البحرين 

المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات عاقة.
 ووافـــق المســـاهمون علـــى تعديـــل أهـــداف وأنشـــطة 

المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام األساسي 
الحالـــي لتتطابق مع األهداف الخاصة بشـــركة اســـتثمار 
إســـامية مـــن الفئـــة أ، حســـب عقـــد التأســـيس والنظام 
األساســـي المعدليـــن والمعاد صياغتهـــا والموزعين على 
المســـاهمين وذلـــك خاضـــع لموافقـــة الجهـــات الرقابيـــة 
المعنيـــة، باإلضافـــة للموافقـــة على أيـــة تعديات الحقة 

يتـــم طلبهـــا مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي وأية 
جهات تنظيمية أخرى ذات عاقة.

التأســـيس  عقـــد  تعديـــل  علـــى  الموافقـــة  تمـــت  كمـــا   
صياغتهمـــا  وإعـــادة  األساســـي  ونظامهـــا  للمجموعـــة 
بالكامـــل بغـــرض إحـــداث التعديـــات الازمـــة بموجـــب 
تعديـــات قانون الشـــركات التجاريـــة، متطلبات المجلد 
الرابـــع )أعمال االســـتثمار( من مجلـــد توجيهات مصرف 
البحريـــن المركـــزي، متطلبـــات الفصل الخـــاص بحوكمة 
الشـــركات مـــن المجلـــد الســـادس مـــن مجلـــد توجيهات 
مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم 19 
لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع 
التعديات السابقة في عقد التأسيس والنظام األساسي 
المعدليـــن والمعـــاد صياغتهمـــا وذلـــك خاضـــع لموافقـــة 
الجهـــات الرقابيـــة المعنية، باإلضافـــة للموافقة على أية 
تعديـــات الحقـــة يتم طلبها مـــن قبل مصـــرف البحرين 

المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات عاقة.

المسائل الخاضعة لقانون العهدة في البحرين
قانـــون العهـــدة في البحريـــن، ينّظم كل األمـــور الخاصة بالعهد 
الماليـــة )فايننشـــيال ترســـت( التـــي يضعهـــا صاحبهـــا )منشـــئ 
العهـــدة( فـــي يد شـــخص أو جهة أخـــرى )أمناء العهـــدة( لصالح 
األطراف أو الطرف الثالث )المســـتفيد(. ونظًرا لحساسية األمر 
وثقل المسؤولية وما تتطلبه وما يترتب عليها من عدة نواحي 
مالية واجتماعية وقانونية وخافها، صدر هذا القانون الخاص 
لوضع األمور في نصابها الســـليم البعيد عن الشبهات. وننصح، 
كل مـــن يرغـــب في الولـــوج في هـــذا األمر الهام فـــي البحرين، 
بالرجـــوع ألحكام القانـــون وفهمها وهضمها تماًمـــا حتى يكون 
على بينة تامة من األمر. وكذلك هذا األمر ينطبق على الجهات 
األخرى ذات العاقة بالعهدة المالية والمرتبطة بها، ألن الحلقة 
واحدة ويقع الجميع داخلها بالرغم من تباين المهام والواجبات 

والنتائج. 
 إن القانـــون الخـــاص بالعهـــدة المالية، ووفًقـــا لنصوصه، يحكم 
بصحـــة العهدة ونفاذها وتفســـيرها وآثارهـــا وإدارتها من كافة 
النواحـــي. ومن هذا نقول، إن القانون تناول النقاط األساســـية 
للعهـــدة وكيف تكون صحيحـــة ونافذة قانوًنـــا. وبصفة خاصة 
فـــإن قانـــون العهدة تناول وحكم بتنظيم عـــدة أمور، من أهمها 
نجـــد، تعييـــن أمنـــاء العهـــدة واســـتقالتهم وعزلهـــم وأهليتهـــم 
للتصـــرف كأمنـــاء عهـــدة وانتقـــال أمانـــة العهـــدة إلـــى أمنـــاء 
عهـــدة آخرين، وكذلـــك تحديد مهام وحقـــوق والتزامات أمناء 
العهـــدة. وهذا يشـــمل، حق أمنـــاء العهدة فـــي تفويض مهامهم 
ا فيمـــا بينهم، حق أمناء العهدة في  ا أو جزئيًّ وصاحياتهـــم كليًّ
إدارة أمـــوال العهـــدة أو التصـــرف فيها أو إنشـــاء حقوق عليها 
أو اكتســـاب أصـــول جديدة، تحديـــد صاحيات أمنـــاء العهدة 
فـــي اســـتثمار أمـــوال العهـــدة، وأيًضا توضيـــح القيـــود الواردة 
علـــى مـــدة العهدة والصاحيات الخاصة بعوائـــد العهدة. كذلك 
أحكام القانون تتضمن، العاقة بين أمناء العهدة، والمسؤولية 
الشـــخصية ألمنـــاء العهدة والعاقـــة مع المســـتفيدين وتعديل 
العهدة أو إنهاؤها، توزيع أموال العهدة، وواجبات أمناء العهدة 

بشأن حسن اإلدارة. 
 هـــذا مع مراعاة أن هذه األحكام، ال تخل بأي نص يرد صراحًة 
على خافها في شروط العهدة، وال تجعل صحيًحا أي تصرف 
فـــي أموال ال تكون مملوكة لمنشـــئ العهدة، أو ال يكون له حق 
التصـــرف فيهـــا، أو تصرف فـــي أموال في إقليـــم أجنبي تكون 
العهـــدة غيـــر صحيحـــة أو يكـــون التصـــرف غير صحيـــح وفًقا 
لقوانينـــه كمـــا ال تجعل صحيًحا أي تصرف مضـــاف إلى ما بعد 
المـــوت يكون غير صحيـــح وفًقا لقانون موطن منشـــئ العهدة 

حين وفاته. 
 القانون تضّمن كل األحكام القانونية، التي تنص على صاحية 
العهدة وصحتها والحاالت االستثنائية التي ال تجعلها صحيحة 
في حاالت معينة. وفي رأينا، أن القانون وضع أحكاًما واضحة 
ال لبـــس عليهـــا وأن االلتـــزام بمضمونهـــا يأتـــي بنتائـــج ســـليمة 
ويمكـــن العهـــدة من تأدية دورها المنشـــود لخدمـــة كل أطراف 
العاقـــة. وعلينـــا التأكد من هذا والعمـــل وفًقا لنصوص القانون 

وأهداف المشرع السامية.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

بالتعاون مع بوابة “ترابط “.. وميزات جديدة ذات قيمة مضافة

”BBK Mobile“ البحرين والكويت” يطلق الخدمات المفتوحة عبر“

يسعى بنك البحرين والكويت، لتزويد 
زبائنـــه بأحـــدث الخدمـــات المصرفيـــة 
والتقنيـــات المبتكرة لتعزيـــز تجربتهم 

المصرفية واالرتقاء بها لألفضل. 
 يفتخـــر البنـــك باإلعـــان عـــن تقديـــم 
الخدمات المصرفيـــة المفتوحة والتي 
تمكـــن زبائنـــه من االطـــاع على جميع 
حســـاباتهم المصرفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
حســـاباتهم المصرفيـــة التابعـــة لبنـــوك 
أخرى في البحريـــن عن طريق تطبيق 
بعـــض  إلـــى  باإلضافـــة   BBK Mobile
الميزات الجديدة ذات القيمة المضافة 
والتـــي مـــن خالها يمكـــن لزبائن البنك 
بياناتهـــم  فـــي  أكبـــر  بشـــكل  التحكـــم 

المصرفية بطريقة آمنة. 
 وتتضمـــن هـــذه الخدمـــات اإلضافيـــة 
التـــي يتـــم تقديمها من خـــال التعاون 
Tarabut Gate� ترابـــط  بوابـــة  )مـــع 
way(، أداة تعقـــب اإلنفـــاق عبـــر جميع 
والتصنيـــف  الشـــخصية،  الحســـابات 
التلقائـــي لجميع المعامات المالية عبر 
جميـــع الحســـابات. عـــاوة علـــى ذلك، 
فـــإن هناك ميـــزة أخرى جديـــدة تمكن 
الزبائـــن مـــن تحديـــد ميزانيتهـــم  عبـــر 

 .BBK Mobile تطبيق

 وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
البحرين والكويت، عبد الرحمن سيف 
“يتابـــع بنك البحرين والكويت الطريق 
مـــن  االقتصاديـــة  األنشـــطة  لرقمنـــة 
خال االلتـــزام بتطوير وتقديم المزيد 
المدعومـــة  المبتكـــرة  الخدمـــات  مـــن 
بالتكنولوجيـــا الماليـــة لزبائننـــا الكرام. 
حيـــث ســـتعمل الخدمـــات المصرفيـــة 
المفتوحة الجديدة على تمكين زبائننا 
من التحكم بشكل أكبر في معلوماتهم 
الكامـــل  العـــرض  خـــال  مـــن  الماليـــة 
الموحد والشامل ألنشـــطة حساباتهم، 
باإلضافـــة إلـــى توفيـــر األدوات التـــي 
إنفاقهـــم  تحســـين  فـــي  ستســـاعدهم 

وتنميـــة ثرواتهـــم. يمثـــل اإلعـــان عن 
التـــي  الجديـــدة  الخدمـــات  مجموعـــة 
يتـــم توفيرها من خـــال بوابة ترابط، 
أحـــدث جهود البنـــك لتقديـــم خدمات 
ذات قيمة عالية ومعايير خدمة رفيعة 

لزبائنه عن طريق أحدث التقنيات”. 
 وقـــال مدير عـــام الخدمات المصرفية 
لألفـــراد في بنـــك البحريـــن والكويت، 
عادل ســـالم “يســـرنا أن نعلـــن عن هذه 
علـــى  المتوفـــرة  الجديـــدة  الميـــزات 
تطبيق BBK Mobile، حيث ســـيتمكن 
زبائننا من االطاع على حساباتهم في 
بنـــك البحريـــن والكويت وحســـاباتهم 
في بنوك أخرى بما في ذلك رصيدهم، 

وكذلـــك تفاصيل البطاقـــات والقروض 
عبـــر جميع بنوك التجزئة في البحرين. 
باإلضافة إلى بعـــض الميزات المضافة 
والتـــي   ،BBK Mobile تطبيـــق  فـــي 
تشـــمل أداة لتعقـــب اإلنفـــاق والقـــدرة 
وتحديـــد  المعامـــات  تصنيـــف  علـــى 
الخدمـــة  هـــذه  ســـتحقق  الميزانيـــات، 
الجديـــدة الهـــدف العـــام المتمثـــل فـــي 
تزويـــد الزبـــون بمزيد مـــن التحكم في 

بياناته المالية”. 
والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  أظهـــر   
ريادتـــه فـــي تقديـــم أحـــدث التقنيات 
والخدمـــات لتزويـــد عمائـــه بتجربـــة 
مصرفيـــة مريحـــة. حيث أطلـــق البنك 
مؤخـــًرا تطبيـــق BBKPLUS )تطبيـــق 
لفتـــح الحســـابات عـــن طريـــق الهاتف 
النقـــال(، خدمـــة المســـاعد االفتراضي 
“Ask BBK”، وخدمـــة تحويل األموال 
 ،MaxWallet ـــا عبـــر تطبيـــق  إلكترونيًّ
وخدمـــات اإلصـــدار الفـــوري لبطاقات 
الخصم والمستندات المصرفية لتلبية 
جميع االحتياجـــات المصرفية للعماء 
وأنمـــاط حياتهـــم الســـريعة مـــن خال 
آمنـــة  مصرفيـــة  بتجربـــة  تزويدهـــم 

وسلسة وذاتية الخدمة.

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

ــمــركــزي بــأنــه  أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن ال
 ISIN(  1837 رقــم  اإلصـــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  ــات  أذون من   )BH0009J65724
هذا  قيمة  تبلغ  األســبــوعــيــة.  الحكومية 
اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 
91 يوًما تبدأ فـي 2 ديسمبر 2020 وتنتهي 
بلغ معدل سعر  كما  مــارس 2021،   3 في 
ــذه األذونــــــات 2.22 %  ــفــائــدة عــلــى هـ ال
لإلصدار   %  2.23 الفائدة  بسعر  مقارنة 

السابق بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

مجمــــــع دلمونيـــا ُيوقـــع عقـــود إيجـــار جديــــدة
كشـــفت شـــركة مجمع دلمونيـــا للتطوير 
عـــن قائمـــة جديـــدة مـــن المســـتأجرين 
الذيـــن بـــدأوا بالفعل بتجهيـــز متاجرهم 
فـــي مجمع دلمونيا. كما أعلنت أيًضا عن 
انضمام مســـتأجرين جـــدد من العامات 
التجارية الرائدة إلى المجمع، وسُيساهم 
ذلك في تعزيز نوعية وجودة الخدمات 
التـــي يقدمهـــا لـــزواره ليحظـــوا بتجربة 

متميزة ذات طابع مختلف. 
 يشـــمل المســـتأجرين الجـــدد بالمجمـــع، 
شـــاحنة شـــاي جنات التي تقـــدم مفهوم 
جديد مـــن نوعه، حيث جاب مؤسســـها 
Janat Dores العالـــم بحًثـــا عـــن أجـــود 
أنواع القهوة والشـــاي والكاكاو مدفوًعا 
جديـــدة  نكهـــات  الكتشـــاف  بشـــغفه 
مـــن  برميـــل  أول  بتطويـــر  قـــام  حتـــى 
خشـــب البلـــوط في العالـــم لتقديم نكهة 

اســـتثنائية للشـــاي. وانضمـــت صيدليـــة 
ناصر بالعامة التجارية )Bliss Lab( إلى 
قائمة المســـتأجرين الجـــدد، وهي توفر 
كل مـــا يحتاجه المرء فـــي عالم الصحة 
تحـــت  الطبيـــة  والوصفـــات  والجمـــال 
ســـقف واحد مـــع تواجد خبـــراء لتقديم 
المســـاعدة واالستشـــارة، باألضافـــه إلى 

 .Dose Café مقهى
 وتتضّمن مســـاحات البيع بالتجزئة التي 
ـــا للتجهيـــز والتصميـــم، كل  تخضـــع حاليًّ
من عامـــة “أصغر علي للعطور” و”ســـيد 

جنيـــد عالم للعطـــور” و”أجمـــل للعطور”، 
وكذلك مقهـــى “Kafed”، ومحل الحاقة 
المرموق “The Groom Room”، ومتجر 
آيس كريم فلورنسيا. وعاوة على كشك 
المجمـــع،  زوار  لخدمـــة  المتوفـــر  ســـداد 
والـــذي يعد منصة الدفع األكثر موثوقية 

محلًيـــا والمدمجـــة مـــع كبـــرى شـــركات 
والمـــاء،  الكهربـــاء  وهيئـــة  االتصـــاالت 
البحريـــن  فـــرع لشـــركة  ســـيتم افتتـــاح 
فـــي  يتخصـــص  الـــذي   ”BFC“ الماليـــة 
التحويـــات المالية العالميـــة، والعمات 

األجنبية وخدمات العملة بالجملة. 

 وبهذه المناســـبة، قال الرئيس التنفيذي 
لمجمع دلمونيا، الشـــيخ محمد بن دعيج 
بانضمـــام  فخـــورون  “نحـــن  خليفـــة  آل 
العديـــد مـــن العامات التجاريـــة الرائدة 
نجـــاح مجمـــع  رحلـــة  لُيشـــاركونا  معنـــا 
دلمونيـــا. ومـــن شـــأن المزايـــا المتعـــددة 
التـــي يحتضنهـــا المجمع أن تمنـــح ُبعًدا 
آخـــر للتســـوق والترفيـــه لجميـــع أفـــراد 
العائلـــة. ونؤكد اســـتمرارنا في التوســـع 
العامـــات  مـــن  المزيـــد  واســـتقطاب 
التجارية الرائدة بهـــدف تحقيق التنوع 
عـــروض  مـــن  متكامـــل  مزيـــج  وخلـــق 
األذواق  لجميـــع  المائمـــة  التجزئـــة 
والفئـــات. ومـــن هـــذا المنطلـــق، نواصل 
الســـعي فـــي مجمـــع دلمونيـــا لتحقيـــق 
رؤيتنـــا الهادفـــة لتوفيـــر وجهـــة تســـوق 

متميزة جدًذا”. 
دعيـــج  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأضـــاف   

“ونتطلع في المســـتقبل القريب الفتتاح 
القنـــاة المائيـــة الكبـــرى التـــي ســـتحيط 
بالمجمـــع مـــن ثـــاث جهـــات، والتي من 
رئيســـية  منطقـــة  تشـــكل  أن  المتوقـــع 
بتصميـــم فريـــد مـــن نوعـــه. وســـتجمع 
القناة بين المتنزهات العامة ومســـارات 
المشـــي، والصـــروح المائية والســـاحات 
المخصصـــة للفعاليـــات الرئيســـية، كمـــا 
متنوعـــة  مجموعـــة  علـــى  ســـتحتوي 
مـــن المطاعـــم والمقاهـــي التي ســـتضم 
ُشـــرفات مطلـــة علـــى القناة مـــن الطابق 
الســـفلي. وبفضـــل خصائصـــه المتنوعة، 
من المتوقع أن يصبح المشـــروع بحلول 
الرائـــدة  الوجهـــات  إحـــدى   ،2021 عـــام 
إلقامة الفعاليات واستضافة المناسبات 
ومهرجانـــات  والســـياحية  الرئيســـية 
الطعام والبرنامج الثقافية، التي سنعلن 

عنها قريًبا خال األشهر المقبلة”.

المنامة - مجمع دلمونيا

مع عالمات تجارية 
بارزة.. وتوفر 

مساحات محدودة

عبد الرحمن سيف  عادل سالم

* مستشار وخبير قانوني

المنامة -

أمـــس  الماليـــة  إتـــش  إف  جـــي  أعلنـــت مجموعـــة 
اســـتحواذها علـــى مدرســـة أثينـــا الخاصـــة لتعليـــم 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة )“أثينا” أو “المدرســـة”( 
فـــي البحريـــن، والتي من شـــأنها أن تعـــّزز المحفظة 
االستثمارية للمجموعة في قطاع التعليم بالمنطقة 
والتـــي تتجـــاوز قيمتهـــا اإلجماليـــة الــــ 250 مليـــون 
دوالر أميركي. استطاعت مدرسة أثينا، التي بدأت 
عملياتهـــا منـــذ عـــام تقريًبا، ترســـيخ مكانتهـــا كأكبر 

مدرسة الســـتيعاب الطلبة من مرحلة الحضانة إلى 
ســـن 16 عاًمـــا وأكبر، حيـــث تعمل المدرســـة بدوام 
كامـــل لتوفير الموارد التعليميـــة والدعم للطلبة من 
ذوي االحتياجات الخاصة بكافة أنواعها.  ويشـــمل 
ذلـــك الطلبـــة ممـــن يعانـــون مـــن صعوبـــة التعلـــم، 
التوحد، متازمة “أسبرجر”، بي دي دي/بي دي دي-
إن أو إس، التأخر/التلعثـــم فـــي الـــكام، إعاقـــة في 
النمو/إعاقـــة بدنية، عـــدم القدرة على تعلم أشـــياء 
محـــددة، متازمة داون واألطفال الموهوبين وغير 

ا، وغيرها من الحاالت األخرى. الموهوبين أكاديميًّ
توفر المدرســـة مجموعـــة من الخصائـــص الفريدة، 
مما يجعلها المدرسة األكثر شموالً واألفضل تجهيًزا 
في مملكة البحرين. تقع المدرسة في منطقة بوقوة 
وتمتد مبانيها على مســـاحة أرض تقـــدر بــ 91,043 
متـــًرا مربًعـــا، وتبلـــغ الطاقة االســـتيعابية للمدرســـة 
1,455 طالًبـــا، ممـــا يجعلهـــا أكبر مدرســـة من حيث 
الطاقـــة االســـتيعابية ومســـاحة المبانـــي التعليمية 

المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة في المملكة.

دوالر مليــون   250 بقيمــة  الخاصــة   االحتياجــات  ذوي  لتعليــم 

“جي إف إتش” تستحوذ على مدرسة “أثينا” بالبحرين

مقر مجموعة البركة المصرفية في خليج البحرين بالمنامة

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 156875 لسنة 2020 
بشأن ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة الخليج الراقية لالستشارات ذ.م.م

تعلن ٕادارة التســجیل بوزارة الصناعة والتجارة والســیاحة بأنھ قد تقدمت ٕالیھا 
الســیدة / دانھ علي عبد هللا البســتكي باعتبارھا المصفي القانوني لشــركة شركة 
الخلیــج الراقیة لالستشــارات ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســٔوولیة محدودة 
بموجــب القیــد رقــم 127073، طالبا ٕاشــھار انتھاء ٔاعمال تصفیة الشــركة تصفیة 
اختیاریــة وشــطبھا مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ : ١٨/2020/11 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020 - 157795 (  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه 
اسم التاجر: ابراهيم علي ابراهيم بوفرسن

االسم التجاري الحالي: ميري روز للتنجيدات
االسم التجاري الجديد: ديكورات منزل روبي

رقم القيد: 1-25064

التاريخ : ٢٩/2020/11 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-إعالن رقم  ) ١٦٦٦٥١

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيد / الســيدة الســيد احمــد حبيــب محفــوظ شــبر محمــد بطلب 
تحويل المحالت التجارية التالية إلى السيد/السيدة فاطمه محمد حسين مهدي 

حسين علي 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 
االسم التجاري: ستريت تيربو لقطع الغيار

رقم القيد: 2-120409

ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة اف تي تي للديكور والنجارة ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 115758

بناء على قرار الشــركاء في شــركة اف تي تي للديكور والنجارة ذ.م.م المســـجلة 
 / الســيد  وتعيـــين  اختياريــا  الشـــركة  بتصـــفية   ،115758 رقـــم  القيـــد  بموجـــب 

MOHANA CHANDRAN NAIR NARAYANA مصفيا للشركة.
لــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقـــا لـــنص المـــادة 325 مـــن 
قـــانون الشـــركات التجاريـة البحـــريني الصـادر بالمرسوم بقـــانون رقـم )21( لعــام 
2001، وعمــــال بــــنص المــــادة 335 مــــن قــــانون الشــركات يــــدعو المصــفي جميــع 
دائــني الشــركة ٕالى تقــديم مطالباتهم ٕاليــه، مدعومــة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 MOHANA CHANDRAN NAIR NARAYANA :عنوان المصفي

kingnozias@outlook.com - )+ 973( 37143300 

القيد: 131209 التاريــــخ: 2020/11/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020 -165622 (  إعالن رقم

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة خليجي كافيه ايطاليا 8 3 3 ذ م م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة خليجــي كافيــه ايطاليــا 8 3 3 ذ م م المســجلة بموجــب 

القيد رقم 131209، طالبين تغيير االسم التجاري
من:  خليجي كافيه ايطاليا 8 3 3 ذ م م
KHALEEJI CAFE ITALIA 338 WLL

إلى: كوكب نجم هوليوود ذ.م.م
PLANET STAR HOLLYWOOD W.L.L 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

)١٦٧١٦٢- CR2020 (  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه 
اسم التاجر: اميرة عبدالرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري الحالي: مركز االختيار للتعليم والتدريب
االسم التجاري الجديد: برونز للتجارة العامة

رقم القيد: ٧١٨٨٦-٢٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )151759( لسنة 2020
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة شركة مون ووك للترفيه ش.ش. و لمالكتها الكسندرا بزياك

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / ALEXANDRA BAZYAK باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة شــركة 
مــون ووك للترفيــه ش.ش. و لمالكتها الكســندرا بزياك ،المســجلة كشــركة شــركة 
ذات مســٔيولية محــدودة بموجــب القيد رقم 108023، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة إسالن للدعاية واألعالن ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 128065 

بناء على قرار المالكة لشــركة إســالن للدعاية واألعالن ذ.م.م المســجلة على قيد 
رقــم  128065، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / هيند بوجعا مصفيا 
للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
عنوان المصفي: هيند بوجعا

hydam@hotmail.com    -   )00973(39600092

إخطار لجماعة الدائنين بحضور جلسة المداولة
في دعوى إعادة التنظيم رقم 2/2019/00563/02

المقامة من/ شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم.ش.م.ب)م(
ضد/ بنك البحرين الوطني وغيره 

بموجب المادة )113( من القانون رقم )22( لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم واإلفالس، فيما نصت 
عليــه مــن دعــوة الدائنين الذين تم قبول دينهــم نهائيًا أو مؤقتًا لحضور إجتماع الدائنين للمداولة في خطة 

إعادة التنظيم المقترحة.
وحيث أنه تحدد لعقد إجتماع المداولة يوم األثنين الموافق الســابع من شــهر ديســمبر لســنة ألفين وعشرين 
2020/12/7 فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباحــًا ومــا بعدها، بمقــر المحكمة الكبــرى المدنية الســابعة، بمبنى 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف بالمنطقة الدبلوماسية. 
فإننا نخطركم للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيلكم لحضور اإلجتماع حسب جدول األعمال التالي:

أواًل: تالوة بيان اإلفصاح من قبل أمين إعادة التنظيم.
ثانيًا: المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
أميني إعادة التنظيم

المحامي د.علي جاسم البحار                                جرانت ثورنتون – عبد العال

الثالثاء 1 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الثاني 1442 - العدد 4431 12



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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495

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

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

Almahara carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345110  or  FAROOOHA75@HOTMAIL.COM 

CAFETERIA BURGER GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

ISRAR HANA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680137  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

Fakharqwi car cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  MOHDG11051@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33768255  or  ABDULLA_111@HOTMAIL.COM 

KINGDOM TECHNICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17791919  or  badooh@gmail.com 

SAHAR CARBENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

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

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

GULF GATE HAIR CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292339  or  shajibahrain@gmail.com 

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

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

HOT CERAMICS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17775929  or  dosricsc@gmail.com 

MARHABA MART 
has a vacancy for the occupation of

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

Driver auto service 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  info@driver-bh.com 

Bammar Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66667576  or  aluminiumbahrain99@gmail.com 

HERO PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17311150  or  info@heroapps.com 

SOSO BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39559997  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17761127  or  ABDULLAQATAR434@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

TELEFONICA MOBLE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33663989  or  NAHUBAIL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39818285  or  TIFASWEETY@HOTMAIL.COM 

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

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

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

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

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

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

FARAMARZI CARPANTRY & ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267997  or  faramarziworkshop@yahoo.com 

FAHDAN CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17217468  or  shereen.ghuloom@thermon.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77327444  or  SALES.FOODCITY@GMAIL.COM 

AL MUROONA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39196472  or  EBRAHIM344155@GMAIL.COM 

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

  ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17148451  or  NAYEF_FAQEEH@TATWEERPETROLEUM.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Fareeq Bin Aqool Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

Ahna Phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33150502  or  ALNAIM_5@HOTMAIL.COM 

Almufeed Information Technology W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13300011  or  JUNAID@ALMUFEEDIT.COM 

USMANS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

AIN MOHAMMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36039492  or  MOHAMEDALNOAIMI@YAHOO.COM 

Olympia Nutrition W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727198  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.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 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

MARIO GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311937  or  BUMARIAMCONST@GMAIL.COM 

SAKAN RIFFA AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39862086  or  BIJUT@BATELCO.COM.BH 

GARAGE  ALSHIKH TOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777746  or  JASSIM-1980@OUTLOOK.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

AL JAALOOT CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39926671  or  AHMEDALJAALOOT@GMAIL.COM 

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

  PAPER HANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 38344747  or  HUSSAIN@ALHAYATGROUP.COM 

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

  CHEF 
 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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33131917  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ABU JAWAD KIYAZI ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34332525  or  ABU.JAWAAD93@GMAIL.COM 

Time CONSTRUCTION CONTRACTING CO. PARTNERSHIP 
CO.OWNED BY REYADH AHMED AND BATOOL HUSAIN 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17644899  or  TIMECONSTRUCTION123@GMAIL.COM 

Time CONSTRUCTION CONTRACTING CO. PARTNERSHIP 
CO.OWNED BY REYADH AHMED AND BATOOL HUSAIN 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17644899  or  TIMECONSTRUCTION123@GMAIL.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 

MOON ROCK RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169293  or  KALIFULLAH.BH@GMAIL.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 

Axis international for building materials w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  FAISAL_SHABIB@YAHOO.COM 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

BLUE WATER SEWAGE TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38416314  or  BLUEWTER@BATELCO.COM.BH 

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

  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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

Victoria express contracting company partnership 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@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 

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

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.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 

Shajarat AlDurr for tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34442688  or  FAISALALSELAITI@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39522994  or  BELLAPIZZERIABAH@GMAIL.COM 

ABU AMMAR TOWING AND ROAD SIDE ASSISTANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682002  or  YASEEN.MUSHAIMA@GMAIL.COM 

TEKRANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34005167  or  TEKRANI.BH@GMAIL.COM 

TAILORING AL RUWAISAN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  HZOOM94@HOTMAIL.COM 

4K Building Materials CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39307177 

TOP LOOK SALOON 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Victoria express contracting company partnership 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Victoria express contracting company partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Burj Waziristan Scrap 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158402  or  KG407004@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

Muharraq city services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

K.P Manpower S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

8T8 CARGO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

JABEL ALI CAFETERIA AND RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

Manni excavation and demolition co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262516  or  ALBAYANAP@YAHOO.COM 

SAIM CARGO SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39534094  or  MALIK.IDREES20@GMAIL.COM 

BAJWA BUSINESS SERVICES CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192  or  FZ.BAJWA786@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

NOOR ALHUDA Plastic Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

LASSI DAY FOR FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39882869  or  SHAHEENCHEEKS@GMAIL.COM 

Golden AL Nawras for furnished apartments W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  HKS-M@HOTMAIL.COM 

Kamal miah for construction of floating structures s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34510908  or  KAMALMIHA919@GMAIL.COM 

AL GHARAF CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38478784  or  ALGHARAFCONSTRUCTOIN@GMAIL.COM 

DIAMOND SHINE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35607784  or  shahawaqas8@gmail.com 

NOUR ALMADINA REPAIR OF REFRIGERATORS AND AIR CONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33475426  or  DA80LA128@HOTMAIL.COM 

SERARI REAL ESTATE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

Pak Asia Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33651310  or  AZHARZAHOOR56@GMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  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

  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 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

RUSSIAN GULF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39468897  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677962  or  wadahalnaharcont@gmail.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 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36051372  or  THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM 

Teqto Ventures Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34208545  or  CASADIU@GMAIL.COM 

CAFE MAYFAIR S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.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 

Bipro solutions Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39906975  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

M SAEED FOR FACILITIES SUPPORT SERVICES CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34449801  or  SAEEEDAC@GMAIL.COM 

BAUMHAUS DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533495  or  ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM 

J LINK PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33357363  or  J.LINK.BH@GMAIL.COM 

Bu Shanki Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35931312  or  KHALEDALAMOSH123@GMAIL.COM 

Bronze threads for tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMSTRESS 
 suitably qualified applicants can contact

 33002001  or  BAHRAIN_2020@OUTLOOK.COM 

Nanak Contracting & Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978247  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

NEON STAR SIGN ADVERTISING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 38394908  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.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 

STAR LOOK FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39266137  or  STARLOOK.BH@GMAIL.COM 

FALCON ARK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36963657  or  WAQARSANDHU3657@GMAIL.COM 

AL MAKEENA AUTO SERVICES & SPARE PARTS Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 37745987  or  GIGOJMAMPILLY@GMAIL.COM 

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

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

SACRED HEART SCHOOL ‘MANAMA’ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684367  or  shsbhr@batelco.com.bh 

MOHAMMED ALI ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39741360  or  AHMADMIAH2011@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED MOHAMMED ALI ALNOAIMI ( SALAH - 6047 )  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17340518  or  mohdnoaimi@hotmail.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 

SAYED MOOSA ADNAN ALI / ALJAWADIN 6771 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17340010  or  MFISHING@HOTMAIL.COM 

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

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

FIDA AL ZAHRAA SANDWICHES AND JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39685060  or  AREFA28@YAHOO.COM 

S.M TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33452525  or  SM.ALKHABBAZ@HOTMAIL.COM 

Sun steel work shop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33514655  or  SUNSHADE@BATELCO.COM.BH 

ISTANBUL HOUSE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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 

NADEER AHMED ALI SALMAN ( WENT 1 / 12592 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Curry Chatty Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17760850  or  AZADI2962@GMAIL.COM 

Azadi Rent A Car 
has a vacancy for the occupation of
  VEHICLE SHEET METAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33167133  or  AZADI2962@GMAIL.COM 

ALKHAREEF COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33379955  or  HUSSAIN.ALMARZOOQ1969@gmail.com 

ZABEEL VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39457997  or  ARIFABDULLA505@GMAIL.COM 

ALAYYAM CUSTOM CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39663307  or  AAAE_1962@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

YALLOW ROSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17681224  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

ALBAHAR Ironing clothes 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  GREATSAM111@HOTMAIL.COM 

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH 

RAHMANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39150170  or  ALJBIRIOFFICE@GMAIL.COM 

AL-MARIAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682616  or  ALMARINE.SERVICES@HOTMAIL.COM 

ALTAYBA FOR FOOD STUFF EMPORT & EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17333664  or  ALMUHARRAQ.PICKLE@GMAIL.COM 

KATALONI CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

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

WADI AL MELOK FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39421444  or  BESTBAHRAINI@HOTMAIL.COM 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.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 

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

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

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

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

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.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 

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TRAINER 
 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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

ABDULLA RASHID ALI ISA (KANZ ALSAED/9447) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

SAIDATY KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484303  or  gm@skkitchens.com 

AL ZAWRAA KITCHEN & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17404225  or  S.ANWAR7777@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  h.almatrook@adco.bh 

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 

S. JAMIL SAEED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39878411  or  FOXMANZ@HOTMAIL.COM 

ABEDAH BUILDING MATLRIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877387  or  ALFADEL20@HOTMAIL.COM 

ARAB BUILDING FQUIPMENT HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17232844  or  arabhiring@gmail.com 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL LABORATORY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39457409  or  accounts1@interlabbh.com 

AL AHMEDI FOR EQUIPMENTS HIRING & SELLING BUILDING MATERIAL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777609  or  alahamaditrading@gmail.com 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

WAAD MARET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

AUTO FIT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675072  or  ameera.malalla@gmail.com 

TOP ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39415566  or  AMARHOON@BMI.COM.BH 

Al mezal tower construction & trading 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33000695  or  BINZAAL1@BATELCO.COM.BH 

KARANA PALCE ABAYT AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  HAMEED.DALAL@YAHOO.COM 

IRON SCRAP METAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALLIANCE PROJECTS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

ROSHELLA DREESES AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36611531  or  ARTS.CORNER.BH@GMAIL.COM 

SHEFAA AL GAZERA MEDICAIL CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DENTIST(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

BUSTAN FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Aasiya Future Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  ASIYAKAMAL@YAHOO.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SUPAR WORID MENS DREES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33133742  or  AZIZ.ALMUHIZEA@GMAIL.COM 

HEBA CARPENTRY WORKSHOP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39932999  or  RIZWAN@MASS.COM.BH 

HEBA CARPENTRY WORKSHOP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39932999  or  RIZWAN@MASS.COM.BH 

ALTAWQEET PLUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774423  or  ABDULLA_1978@LIVE.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 

SANDWICHES ABUTOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666953  or  ZAHRAALEKREE@GMAIL.COM  
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طهران تتهم الموساد و “خلق” بالتورط فيه.. وتأهب بإسرائيل

إيران: اغتيال زادة بعملية “معقدة” وأسلوب جديد

“الموســـاد”  جهـــاز  إيـــران  اتهمـــت 
اإلســـرائيلي ومنظمـــة “مجاهدي خلق” 
المحظـــورة، بتنفيـــذ عمليـــة “معقـــدة” 
باســـتخدام أســـلوب “جديـــد بالكامل”، 
الغتيـــال العالم النووي محســـن فخري 
أمـــس فـــي مراســـم  الـــذي شـــّيع  زادة 
رســـمية. وعلـــى هامـــش وداع العالـــم 
قـــرب  الجمعـــة  اغتيـــل  الـــذي  البـــارز 
إيرانيـــون  مســـؤولون  تعهـــد  طهـــران، 

مواصلة الدور الذي كان يؤديه.
األعلـــى  المجلـــس  أميـــن  وكشـــف 
لألمـــن القومـــي علـــي شـــمخاني أمس 
معقـــدة  “عمليـــة  كان  االغتيـــال  أن 
اســـتخدمت فيهـــا أجهـــزة إلكترونيـــة، 
ولـــم يكن ثمة أي شـــخص في المكان”، 
مـــن دون أن يقـــدم تفاصيـــل إضافيـــة 
بشـــأن ذلـــك. وأتـــت تصريحاتـــه فـــي 
مقابـــات مصـــورة نشـــرها التلفزيـــون 
الرســـمي ووكالة “فـــارس” لألنباء على 

هامش مراسم تشييع فخري زادة.
أن  األحـــد  أوردت  الوكالـــة  وكانـــت 
إطاق النار كان من خال رشـــاش آلي 
موضـــوع علـــى متـــن شـــاحنة صغيرة، 
وتـــم التحكـــم به عن بعـــد، قبل أن يتم 
تفجيـــر الســـيارة. وأفاد شـــمخاني في 
تصريحاته “استخدم العدو أسلوبا )...( 
جديدا بالكامل، واحترافيا”، كاشـــفا أن 
فخـــري زادة كان مهـــددا “منذ عشـــرين 
عامـــا”، وتم إفشـــال محاوالت ســـابقة 

الستهدافه.
وأوضـــح المســـؤول أن العملية “تورط 
مفـــردة  وهـــي  المنافقـــون”،   )...( فيهـــا 
اإليرانيـــون  المســـؤولون  يســـتخدمها 
عـــادة لإلشـــارة الى منظمـــة “مجاهدي 
خلق” المعارضة في المنفى، والمصنفة 

“إرهابية” من قبل إيران.
إال أن “العنصـــر اإلجرامـــي في كل هذا 
والموســـاد”،  الصهيونـــي  النظـــام  هـــو 
فـــي إشـــارة إلـــى جهـــاز االســـتخبارات 
بحســـب  العبريـــة،  للدولـــة  الخارجيـــة 

شمخاني.

مراســـم  اإلثنيـــن  صبـــاح  وأقيمـــت 
التشـــييع فـــي مقـــر وزارة الدفـــاع في 
وحضـــور  رســـمية  بمشـــاركة  طهـــران، 

محدود.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع أميـــر حاتمـــي أن 
موازنـــة  مضاعفـــة  قـــررت  الحكومـــة 
“ســـبند”،  واإلبـــداع  األبحـــاث  منظمـــة 
وأن إيـــران “ماضيـــة في مســـار التقدم 
واالقتـــدار )...( ونهـــج الشـــهيد فخـــري 

زادة سيستمر باقتدار”.
وذكرت وسائل إعام إيرانية، اإلثنين، 
أن الساح المستخدم في اغتيال زادة 

مصنوع في إسرائيل.
وقـــال مصدر، طلب عدم نشـــر اســـمه، 
لتلفزيون “برس” “الســـاح الذي انتشل 
من موقع العمل اإلرهابي )حيث اغتيل 
فخري زادة( يحمل شـــعار ومواصفات 

الصناعة العسكرية اإلسرائيلية”.
إلـــى ذلك أفـــاد صحافيـــون أن الجيش 
الجبهـــة  علـــى  تأهـــب  اإلســـرائيلي 
الشـــمالية بشـــقيها في الجـــوالن وعلى 
الحـــدود مـــع لبنـــان، وذلك تحســـبا لرد 

إيراني محتمل على اغتيال زادة.
فيمـــا أعلنـــت وســـائل إعـــام لبنانيـــة، 
أمـــس، عـــن تحليـــق للطيـــران الحربي 

اإلسرائيلي في أجواء بيروت وصيدا، 
كذلـــك علـــى طـــول الســـاحل اللبنانـــي 
الممتد من صور إلى العاصمة بيروت.

وقـــال مغـــردون لبنانيون علـــى منصة 
الحربـــي  الطيـــران  “إن  “تويتـــر”: 
اإلســـرائيلي في ســـماء بيـــروت يحلق 
مـــن  منخفـــض  علـــو  وعلـــى  بكثافـــة 
ســـاعات الصبـــاح األولـــى حتـــى هـــذه 
اللحظـــة، وبّين المغـــردون أن الطيران 
معرفـــة  دون  وهميـــة،  غـــارات  ينفـــذ 
الســـبب”.  وقـــال وزيـــر االســـتخبارات 
اإلسرائيلي، إيلي كوهين، إنه ال يعرف 
مـــن قتـــل زادة، مشـــيرا إلـــى أنـــه كان 
ضالعـــا فـــي إنتاج ســـاح دمار شـــامل، 
أصبحـــا  والعالـــم  األوســـط  والشـــرق 

أفضل من دونه.
إســـرائيل  أن  علـــى  كوهيـــن  وشـــدد 
ســـتواصل منع إيران من امتاك ساح 

نووي.
وكان رئيس األركان اإلسرائيلي، آفيف 
كوخافي، أعلن أن إســـرائيل مســـتمرة 
بالعمل بالقـــوة المطلوبة ضد التموضع 

اإليراني في سوريا.
وأضاف كوخافي، خال جولة تفقدية 
للقـــوات العاملـــة فـــي فرقـــة الجـــوالن 

علـــى الحدود مـــع ســـوريا، أن الجيش 
االســـتعداد  فـــي  مســـتمر  اإلســـرائيلي 
عدوانيـــة  محاولـــة  كل  ضـــد  الكامـــل 
تســـتهدفه. وجـــاءت الجولة بعـــد أيام 
الناســـفة  للعبـــوات  حقـــل  كشـــف  مـــن 
بالقـــرب مـــن الحـــدود والضربـــة التـــي 
وجههـــا الجيـــش اإلســـرائيلي ألهداف 

إيرانية وسورية.
يأتي ذلـــك فيما رفعت إســـرائيل حالة 
التأهب القصوى في ســـفاراتها بجميع 
أنحاء العالم، بعد التهديدات اإليرانية 
بالثـــأر لمقتـــل العالم النـــووي اإليراني،  
إخباريـــة  قنـــاة  ذكـــرت  مـــا  بحســـب 

إسرائيلية.
وقالـــت إســـرائيل إنـــه ال يوجـــد لديهـــا 
دليل بشـــأن مـــن الذي يقـــف وراء قتل 
العالم النووي اإليراني محســـن فخري 

زادة في طهران.
تســـاحي  اإلســـرائيلي،  الوزيـــر  وقـــال 
هنجبـــي، وهـــو مـــن المقربيـــن لرئيـــس 
الوزراء اإلســـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
لقنـــاة “اليـــف إن 12”: “ليـــس لدي دليل 
على من فعل ذلك. ال يتعلق األمر بأني 
ال يمكنني الكام ألنني مســـؤول، ليس 

لدي أي دليل فعا”.

عواصم - وكاالت

الخرطوم - سونا

الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  بحـــث 
عبـــد  ركـــن  أول  الفريـــق  الســـوداني 
الفتـــاح البرهان مع وزيـــر الخارجية 
األميركـــي مايك بومبيو، في اتصال 
هاتفـــي، الترتيبـــات المتصلـــة برفـــع 
الســـودان مـــن قائمة الـــدول الراعية 

لإلرهاب خال األسابيع القادمة.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في 
بيان، أن البرهان تلقى اتصاال هاتفيا 
مســـاء أمـــس مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
األميركـــي، تناول العاقـــات الثنائية 
وســـبل ترقيتهـــا وتطويرهـــا بجانب 
القضايا ذات االهتمام المشترك على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
من جهأخرى، أكد الســـودان أن وفدًا 

إســـرائيليًا أجـــرى زيـــارة “ذات طابع 
فنـــي عســـكري” للخرطوم األســـبوع 
الماضـــي، مشـــيرًا إلـــى أن محادثات 

التطبيع “متوقفة”.
الناطقـــة  “الحـــرة”  قنـــاة  ونقلـــت 
بالعربية ومقرهـــا الواليات المتحدة 
عن المتحدث باسم مجلس السيادة 
االنتقالـــي الســـوداني محمـــد الفكي 
ســـليمان قوله إن الزيارة “كانت ذات 
طابع فني عســـكري” مشـــيرًا إلى أنه 
“لم نعلن عنها في وقتها ألنها ليســـت 
زيـــارة كبيرة أو ذات طابع سياســـي، 
ولذلك الحديـــث عنها لم يأخذ حيزا 
كبيرا على مستوى مجلسي السيادة 

والوزراء”.

ترتيبات لرفع السودان من قائمة اإلرهاب

باريس - وكاالت

اســتؤنفت محاكمــة الرئيــس الفرنســي األســبق نيكــوال ســاركوزي، بعــد 
أسبوع على انطالقة متعثرة، أمس بشكل فعلي بتهمة الفساد في قضية 

معروفة باسم “التنصت”، حيث كانت المناقشات اإلجرائية حادة.

فـــي  جاهـــزا  شـــيء  كل  وكان   
محكمـــة باريـــس فـــي 23 نوفمبـــر 
الفتتاح المحاكمة غير المســـبوقة، 
لكـــن مقعـــدا واحـــدا بقـــي شـــاغرا، 
فالقاضـــي الســـابق جيلبيـــر أزيبير 
المحاكمـــة؛  تقـــدم بطلـــب تأجيـــل 
نظرا إلى وضعه الصحي الضعيف. 
قبـــل ســـاركوزي، حوكـــم الرئيـــس 
األســـبق جاك شـــيراك وحكم عليه 

في العام 2011 بالسجن عامين 
بتهمـــة اختـــاس أمـــوال 

وظائـــف  عبـــر  عامـــة 
بلديـــة  فـــي  وهميـــة 
باريس، لكنه لم يمثل 

أمـــام القضـــاة بســـبب 

وضعـــه الصحـــي. لكـــن ســـاركوزي 
هـــو أول رئيس جمهورية فرنســـي 

يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.
فـــي  حاضـــرا  ســـاركوزي  وكان 
اللتيـــن  القصيرتيـــن  الجلســـتين 
ُعقدتـــا اإلثنيـــن والخميـــس. وقال 
قبـــل المحاكمـــة “ال أرغـــب فـــي أن 
يتـــّم اتهامـــي بأمـــور لـــم أرتكبهـــا” 
مضيفـــا “أنا لســـت فاســـدًا” ومنددًا 
بـ “فضيحة”. ويواجه ساركوزي 
لعشـــر  الســـجن  احتمـــال 
بقيمـــة  وغرامـــة  ســـنوات 
بتهـــم  يـــورو  مليـــون 
واســـتغال  الفســـاد 

النفوذ.

استئناف محاكمة ساركوزي بقضية فساد

القاهرة - وكاالت

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  اتفـــق 
الرئيـــس  مـــع   ، أمـــس  السيســـي، 
الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، 
والتنســـيق  التشـــاور  مواصلـــة  علـــى 
الســـام. مفاوضـــات  لمســـار  للعـــودة 
وخال لقـــاء بين الرئيســـين أمس في 
القاهـــرة، تـــم التوافـــق علـــى مواصلـــة 
التشـــاور والتنســـيق المكثـــف من أجل 
متابعـــة مـــا ســـيتم من خطـــوات خال 
الفترة المقبلة سعًيا نحو حلحلة الوضع 
الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

وقال المتحدث الرســـمي باسم رئاسة 
مصر،الســـفير بســـام راضي،  إن اللقاء 
القضيـــة  مســـتجدات  آخـــر  تنـــاول 
فـــي  الســـام  وعمليـــة  الفلســـطينية 
الشـــرق األوســـط، حيـــث أكـــد الرئيس 
الفلســـطينية  القضيـــة  أن  السيســـي 
لهـــا األولويـــة فـــي السياســـة  ســـتظل 
المصرية، مشـــدًدا على ثبـــات الموقف 
المصري تجاه القضية، والدعم الكامل 

الفلســـطينية  واالختيـــارات  للمواقـــف 
تجاه التســـوية السياســـية، واســـتمرار 
مصـــر فـــي بـــذل جهودهـــا مـــن أجـــل 
استعادة الشـــعب الفلسطيني لحقوقه 
المشـــروعة وفق مرجعيات الشـــرعية 
المصـــري  الرئيـــس  وجـــدد  الدوليـــة. 
الحاليـــة  المرحلـــة  أن  علـــى  التأكيـــد 
تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود 

العربية من أجل اســـتئناف مفاوضات 
عملية الســـام. من جانبه، أكد الرئيس 
الفلســـطيني على ما يوليـــه من أهمية 
الرئيـــس  مـــع  والتنســـيق  للتشـــاور 
األوضـــاع  مجمـــل  بشـــأن  السيســـي 
الموقـــف  ومحـــددات  الفلســـطينية 
الفلســـطيني في ظل التطـــورات التي 

تشهدها القضية.

المقبلــة الفتــرة  فــي  والتنســيق  التشــاور  مواصلــة 
السيسي وعباس: العودة لمسار مفاوضات السالم

دبي - العربية.نت

أعلن تحالف دعم الشـــرعية في اليمن أن 
الميليشـــيات الحوثيـــة أطلقـــت صاروخا 
باليســـتيا من عمران وســـقط في صعدة.

الصواريـــخ  إن ســـقوط  التحالـــف  وقـــال 
علـــى  عشـــوائيًا  الحوثيـــة  الباليســـتية 
يهـــدد  الســـكانية  المدنييـــن والتجمعـــات 
حياة المدنيين.وأكد التحالف على “اتخاذ 
اإلجـــراءات الصارمـــة والرادعـــة لتحييد 

وتدمير القدرات النوعية للميليشيات”.
وصـــرح المتحدث الرســـمي باســـم قوات 
التحالـــف، العميـــد الركن، تركـــي المالكي، 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات  بـــأن 
أطلقـــت، صبـــاح  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
أمـــس، صاروخـــًا باليســـتيًا مـــن محافظة 
عمران باســـتخدام األعيان المدنية لمكان 
داخـــل  إطاقـــه  بعـــد  وســـقط  اإلطـــاق، 

األراضي اليمنية في محافظة صعدة.
علـــى صعيد متصـــل، أودت األلغـــام التي 
زرعتها ميليشـــيات الحوثي في محافظة 
اليمـــن، بحيـــاة  الجـــوف، شـــمال شـــرقي 

190 شـــخصًا وتســـببت فـــي 385 حالـــة 
جرح وتشـــويه وإعاقة، حتى نهاية العام 

الماضي. 
وكشـــف مدير مكتب حقوق اإلنســـان في 
محافظـــة الجـــوف، عبـــد الهـــادي العصار، 
أمـــس، عـــن ســـقوط “ 190 قتيـــا و385 
حالـــة جرح وتشـــويه وإعاقة، إضافة إلى 
78 حالـــة تدميـــر للمركبـــات، ونحـــو 165 
حالة أضرار نفســـية لحقت بأقارب وأسر 

الضحايـــا، حتـــى نهايـــة العـــام الماضـــي”. 
وأكـــد العصـــار ســـقوط عشـــرات الضحايا 
المدنييـــن مـــن جـــراء األلغـــام منـــذ بداية 
العـــام الجاري، وفق ما نقلـــه عنه المرصد 

اليمني لالغام.
وأضاف: “نســـجل سقوط ضحايا مدنيين 
بشـــكل شـــبه يومـــي، ورصدنـــا 815 حالة 
انتهـــاك نتيجة األلغام منـــذ 2015 وحتى 

نهاية العام الماضي”.

ــاً ــي ــمــن ي  190 تــحــصــد  الــمــلــيــشــيــات  ــام  ــ ــغ ــ أل
“التحالف”: صاروخ حوثي يسقط بصعدة

بروكسل - اف ب

يعتزم األمين العام لحلف شــمال األطلســي هذا األســبوع الدعوة إلى 
تعزيز الدور السياسي للتحالف الدفاعي بصفته حجر األساس للغرب، 

وذلك على الرغم من الخالفات القائمة حول إستراتيجيته.

لحلـــف  العـــام  األميـــن  وســـيعرض 
شـــمال األطلســـي ينس ســـلتوتنرغ 
على وزراء الخارجية تقريرا للجنة 
خبراء من خارج الحلف، يدعم هذا 
التوّجه للدفع باّتجاه جعل التحالف 
الدفاعـــي محـــورا سياســـيا. وقـــال 
مقترحاتـــي  “ســـأقّدم  ســـتولتنبرغ 
لرؤســـاء الدول والحكومات خال 

اجتماع سيعقد العام المقبل”.
وأضـــاف “أتطّلـــع إلـــى ذلـــك ألن 

األطلســـي  شـــمال  حلـــف 
أثبت أنه تحالف نشط 

للغاية”.
الرئيـــس  ويّتهـــم 
دونالـــد  األميركـــي 

ترامب الدول األوروبية المنضوية 
فـــي الحلـــف بـــأن مســـاهماتها أقـــل 
مـــن حجمهـــا، فيمـــا اعتبـــر الرئيس 
أن  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 

التحالف يعاني “موتا دماغيا”.
الســـتغال  ماكـــرون  وســـعى 
األزمـــة لدعـــوة أوروبا إلـــى تطوير 
“اســـتقالية إســـتراتيجية” للتحرك 
خارج حدودها من دون العودة إلى 
الحلفـــاء إذا اقتضـــى األمر. لكن 
هذا األمر لقي معارضة ألمانيا 
التي تأمل أن يعيد الرئيس 
األميركـــي المنتخب جو 
بايدن باده إلى نهج 

أكثر جماعية.

“األطلسي” يعتزم تعزيز دوره السياسي
الهاي - وكاالت

أمـــس  وروســـيا  ســـوريا  تعّرضـــت 
خلفيـــة  علـــى  متجـــددة  لضغـــوط 
أســـلحة  باســـتخدام  اّتهامـــات 
كيميائيـــة، وذلـــك خـــال االجتماع 
حظـــر  منظمـــة  لـــدول  الســـنوي 
األســـلحة الكيميائية. وحّضت دول 
غربية موسكو على “الشفافية” في 
كشـــف مابسات تســـميم المعارض 
الروســـي أليكســـي نافالنـــي بمـــادة 

نوفيتشوك.
وطالبت دول منضوية في المنظمة 
بفرض عقوبات على دمشـــق بعدما 
الســـوري  النظـــام  محققـــون  اّتهـــم 
فـــي  الســـارين  غـــاز  باســـتخدام 
 .2017 العـــام  فـــي  هجمـــات شـــّنها 
وتنفي روســـيا وسوريا على الدوام 
صحة هـــذه االتهامـــات، معتبرة أن 
المنظمـــة  تســـّيس  الغربيـــة  القـــوى 

التي تّتخذ من الهاي مقرا.

وكانـــت ســـوريا قـــد خرقـــت مهلـــة 
90 يومـــا أعطيـــت لهـــا فـــي يوليـــو 
للتصريـــح عن األســـلحة الكيميائية 
التـــي اســـتخدمتها فـــي الهجمـــات 
ومخزونهـــا  اللطامنـــة  بلـــدة  علـــى 
منهـــا، وفق مدير المنظمـــة فرناندو 
أرياس.وقـــال مديـــر المنظمـــة فـــي 
العربيـــة  “الجمهوريـــة  االجتمـــاع 

السورية لم تنجز أيا من التدابير”.
وتعّرضـــت روســـيا لضغـــوط علـــى 
خلفية تســـميم نافالني فـــي عملية 
حّملـــت حكومات غربيـــة الكرملين 

مسؤوليتها.

ضغوط على سوريا وروسيا بشأن “األسلحة الكيميائية”

الجيش األفغاني: مقتل 
المخطط لهجوم غزنة

كابول - وكاالت

أن  أمــــس  ــاع  ــدفــ ــ ال وزارة  أعــلــنــت 
في  العنصر  قتل  األفغاني  الجيش 
األحد  للهجوم  خطط  الــذي  طالبان 
في واليــة غزنة شــرق البالد والــذي 
ــدى قـــواعـــده وأســفــر  اســتــهــدف إحــ
عن مقتل ثالثين جنديا على األقل. 
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان “قــتــل 
)األحد(  االرهابي  للهجوم  المخطط 
على قاعدة )غزنة( إضافة الى سبعة 
جوية  ضربة  في  آخرين”  إرهابيين 

ليل األحد اإلثنين.

جنازة رسمية للعالم النووي محسن زادة

بقايا صاروخ لميليشيات الحوثي

السيسي مستقبال عباس في القاهرة



opinions@albiladpress.com15
الثالثاء 1 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الثاني 1442 - العدد 4431

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

للتواصل: 17111483

القائد والوالد خليفة بن سلمان قدوة الجميع
مـــن يريـــد أن يعمل للبحريـــن الغالية عليه أال ينظر الســـمه وألقابه، 
بل عليه فقط أن يتأمل كيف عمل ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه، فيتبع نهجه، 
فقد كان سموه رحمه هللا قائدا عظيما اقترنت اإلنجازات العمالقة 
باسمه وال يمر يوم وال مناسبة إال وأوسمة جديدة ومفخرة تضاف 
لسموه رحمه هللا على ما أنجزه من مكاسب أعظمها خدمته لشعبه 

وأبنائه والدفع بالوطن إلى قمم التطور واالزدهار.
كان في كل يوم يتسع إشعاع مملكة البحرين الحضاري ويشار لها 
بالبنان بمشـــاركتها الرائدة في رفع مســـتوى اإلنســـان والتنمية في 
كل المجـــاالت، وكل هذا كان بفضل ســـموه طيـــب هللا ثراه، القائد 
الـــذي أبهـــر العالم بوصولـــه إلى أعلى منـــازل الخلـــق واإلنتاج بكل 
جـــدارة وفاعلية، ألن بناء األوطان وتحقيق األهداف المســـتقبلية 
وتحقيـــق اآلمـــال والطموحـــات للمواطنين يحتاج إلـــى “تخصص 
دقيـــق”، فمن الســـهل التحدث عـــن التفكير في المســـتقبل وإثبات 
الـــذات وتحـــدي العراقيل، لكن القيمـــة المهمـــة والصعوبة هي في 

كيفية اختيار الطرق الكفيلة باإلنجاز والتطبيق، وسموه طيب هللا 
ثراه أنجز ما وعد به شعبه وما كان يصبو ويطمح إليه.

كان القائـــد والوالـــد خليفـــة بـــن ســـلمان قـــدوة الجميع فـــي مهارة 
البنـــاء وأمانـــة حمـــل الرســـالة والعمـــل المقـــدس من أجـــل الوطن، 
والتخطيـــط واإلرادة والطموح النبيل والنظرة المتفائلة، وســـأردد 
هـــذه الجملـــة مـــا حييـــت “إذا كانت المـــدارس قد علمتنـــي الكتابة 
والقراءة، فســـيدي ووالدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه علمني معنـــى التضحية والذود 
عـــن مكتســـبات الوطـــن، علمنـــي حـــب العمـــل والنظر في مشـــاكل 
المواطنين كصحافي، علمني أن يكون اإلنسان متواضعا لكي ينال 
حـــب وتقدير اآلخريـــن، علمني معنـــى الحب الحقيقـــي والمتبادل 

بين الحاكم والمحكوم”.
كان لنا طيب الله ثراه أحن قلب وخير والد يحرص على خدمة أبنائه  «

دائما بنصائحه القيمة وتوجيهاته النيرة وحبه الفياض، وستبقى 
عظمته دوما ضياء ونورا على مر األزمان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أعلـــن فـــي 2020/10/20 عن أســـماء األطبـــاء الحائزيـــن على جائـــزة المغفور له 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني في نسختها األولى، تقديرًا 
من صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا للموارد 
البشـــرية الطبية الوطنية، ودورهم في تعزيز القطاع الصحي وتشـــجيعًا لهم في 
التخصصـــات البحثية والعالجية والســـريرية والطبية، حيث فاز بالجائزة: فئتها 
األولـــى في االبتـــكار واإلبداع في البحـــث العالجي والســـريري والطبي بالمرتبة 
األولـــى الدكتـــورة جميلـــة محمد الســـلمان، وفـــي المرتبـــة الثانيـــة والثانية مكرر 
الدكتـــورة غفران أحمد جاســـم، والدكتـــورة نجاة محمد أبوالفتـــح، وحازت على 
الجائـــزة عـــن فئتها الثانية فـــي الوفاء والعطـــاء الممتد الدكتـــورة مريم إبراهيم 
الهاجري. طبعا، لم تأت هذه النتائج من فراغ من حيث استحواذ المرأة، على كل 
الجوائـــز والتـــي كللت جهود البحرين في تنمية الكوادر البشـــرية بالنجاح عمومًا 
والمـــرأة خصوصـــًا مـــن ناحية، وتوجـــت انطـــالق الخدمات الصحية فـــي مملكة 

البحرين قبل 128 عاما )1892(، من ناحية أخرى. 
وبينـــت صحيفـــة الحد اإللكترونيـــة في مقالتها المنشـــورة فـــي 25/9/2013، أن 
بدايـــات ظهور المستشـــفيات والعيـــادات الصحية في البحرين تعـــود إلى أواخر 

القـــرن التاســـع عشـــر )1892م(، فـــي بيـــت مســـتأجر فـــي المنامـــة من قبـــل بعثة 
تبشـــيرية وتـــم بناء أول مستشـــفى )1900( وهو مستشـــفى فكتوريـــا التذكاري. 
وتم وضع حجر األســـاس للمستشفى األميركي في 19/3/1902، وأنجزت أغلب 
مرافقـــه بعـــد 8 أشـــهر، ويذكر أن التمويـــل الالزم للبناء تم من عائلة ماســـون في 
مدينة نيويورك األميركية بتبرعها بمبلغ 6000 دوالر، وقام المستشفيان بتقديم 
العالجـــات المختلفة للمرضى واألمراض المعدية كالطاعون والكوليرا والجدري، 
ومن األطباء المشـــهورين الذين عملوا فيهما الدكتور هريسون )1909( والدكتور 

ديم أخصائي طب العيون المعروف )1920(. 
عام )1936( شهد البدء في تشييد مستشفى النعيم على أرض قيمتها 10620  «

روبية كما يذكر خليل المريخي في كتابه “أحداث طواها الزمن )1995(”، 
وشملت القيمة تعويضات ألمالك وبيت قديم وأرض بحرية تم شراؤها من 
عبدالعزيز القصيبي وإخوانه بمبلغ 6217 روبية وتشمل مصروفات تقديرية 

للبناء في مرحلته التأسيسية، ويذكر المريخي أن ممن تمت االستعانة 
باستشاراتهم هم الدكتور هولمز من مستشفى فيكتوريا والدكتور ديم من 
المستشفى األميركي، كما حصلت دائرة األشغال العامة على نسخ لبعض 

خرائط المستشفيات الحكومية في الهند. وللحديث بقية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

القطاع الصحي في 128 عاما )1(

كلمـــة حـــق أقولها اليوم ونحن نعيش االحتفال بيـــوم المرأة البحرينية التي 
ســـطرت أفضـــل نمـــوذج لمســـيرة حافلـــة بالعطـــاء المتواصـــل الذي أرســـت 
منهجيتـــه صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حفظها هللا ورعاهـــا، إذ وضعـــت بحكمتها 
وسياســـتها الواعيـــة مـــا يعـــزز المكانـــة الالئقة للمـــرأة البحرينيـــة، وذلك بما 
يتوافق مع النهج الحضاري الذي أرســـاه ســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه في المشـــروع اإلصالحي الطموح الذي ســـار بنا نحـــن أبناء هذا 

الوطن في دفة أمن وأمان بقيادة رشيدة محكمة.
جديـــرة هي المـــرأة البحرينية بهذا النهج والنهضة، ألنها أثبتت اســـتحقاقها 
التميز في كل لحظة، ومقياس الزمن يشـــهد ويقر، وميزان العدالة الوطنية 
يراهن على ما وصلت إليه المرأة اليوم بكفاءة عالية في مختلف المجاالت، 
فال يغيب ديسمبر في عقد ونيف، ولن يغيب عن إشعال أضواء التميز التي 
نســـتمد منها شحنة العزم واإلرادة لرســـم وهج تنموي مشترك معاصر، وهو 
الســـر الخارق لمنهجية الســـعادة التي نحياها، وهي رسالة واعية لكل امرأة 
بحرينيـــة، تتهادى اليوم من كل حدب وصوب، فيها صور الفخر إلشـــراقات 

المرأة المتميزة التي تنشر إشعاعات العزم والعزة نحو الهمة والمسير، ففي 
كل ديســـمبر محطة ووقفة تجمع حصيلة إنجازات ومســـاهمات ذات قيمة 
ومغزى كبير، بها تتوالى جهود التقدم لترسيخ القيمة الحقيقية التي تبعث 
الفرحـــة فـــي كل نفس تتذوق فخامـــة اإلنجاز حينما يتحقق بما يســـهم في 
رفعـــة وطن، ألن هـــذا اإلنجاز هو إنجاز للجميع والنهضـــة للجميع كما تكون 

السعادة هنا للجميع.
وعليـــه أيها القـــراء األعزاء، المـــرأة البحرينية كما بدأت، وقـــرأت، وتعلمت، 
وشاركت.. أنموذج للسعادة يحتذى به، وذلك بتقدمها الواعد في كل مشهد 
تنمـــوي حضاري ســـارت بـــه البالد، فال يقـــف األمر عند التعليم وحســـب، بل 
ســـارت المـــرأة بخطـــى ثابتة لتثبـــت أدوراها في كل مجال، فهـــا نحن اليوم 
وفي هذا العام نقف أمام المجال الدبلوماسي لنسطر أمجاًدا تستحق التمعن 
فيما حققت المرأة من مشـــاركات دبلوماسية مثلت بها مملكة البحرين بكل 

كفاءة واقتدار لتؤكد مستوى الرفعة والمكانة التي تستحقها.
هنيئا لنا جميعا هذا اإلنجاز الواعد الذي يستحق سطورا من ذهب مكتوبا فيها  «

“لكل امرأة بحرينية.. السعادة لن تغيب”.

د. حورية الديري

لكل امرأة بحرينية... السعادة لن تغيب

خولة مطر... دبلوماسية بحرينية بامتياز
تحتفـــل مملكة البحرين في األول من ديســـمبر مـــن كل عام بيوم المرأة 
البحرينيـــة، وتـــم تخصيص هذا العـــام لالحتفاء بالمـــرأة البحرينية في 
المجال الدبلوماســـي، نظير ما قدمته المرأة العاملة في هذا المجال من 
جهد وتفان في سبيل رفع اسم البحرين والذود عن مصالح المملكة من 

خالل تمثيلها أفضل تمثيل في مختلف المحافل الدولية.
البحرينية خولة مطر امرأة ســـطرت اســـمها بكل تأكيد على رأس قائمة 
البحرينيـــات الالتـــي نفخر بهن في هذا المجال، ذلـــك أنها تبوأت العديد 
مـــن المناصـــب األمميـــة الرفيعة حتى باتـــت اليوم تشـــغل منصب نائب 
المبعـــوث الخـــاص لألميـــن العـــام فـــي ســـوريا، بعـــد أن أثبتـــت جدارتها 

لتحصد ثقة المجتمع الدولي وترتقي سلم العمل الدبلوماسي. 
يعتقـــد الكثيـــر أن العمـــل الدبلوماســـي غير مناســـب للمرأة لمـــا فيه من 
صعوبـــات ومشـــقة، نعـــم... لكـــن الصحيـــح أن المـــرأة البحرينيـــة تمتاز 
بالثقة والقوة والتحمل والتميز، صفات تجســـدت حرفيًا في شـــخصية 
البحرينيـــة خولـــة مطـــر، ذلـــك ما مكنهـــا من تحمـــل العمل الدبلوماســـي 
والتفانـــي فيـــه، ومـــا أهلهـــا للعمـــل في أصعـــب وأخطـــر الميادين ســـعيًا 
منهـــا للمشـــاركة فـــي إحالل األمن والســـلم كأســـمى ما يمكـــن أن تقدمه 

الدبلوماسية للعالم أجمع.
خولـــة مطـــر مثال حـــي على ما يمكـــن أن تقدمـــه المـــرأة البحرينية في 
المجـــال الدبلوماســـي، فهـــي بالتأكيـــد مبعـــث فخـــر للبحريـــن وجميـــع 
البحرينيين بما قدمته للدبلوماســـية في العالم، دون االكتراث بما يمكن 
أن يواجههـــا في أرض الوغى فجـــل ما تكترث به خولة اليوم هو القيام 
بعملها وواجبها الدبلوماســـي على أكمـــل وجه. كانت ومازالت الدكتورة 
خولـــة مطـــر تمثل مصـــدر إلهام لي، فأنـــا أرى فيها أنمـــوذج نجاح للمرأة 
البحرينية لما تمتلكه من ثقافة وكياسة وحصافة أهلتها لبلوغ ما بلغته 

اليوم، ذلك ما جنته بالتأكيد بعزيمة وإصرار وعمل دؤوب. 
قرأت منذ فترة وجيزة أن الدكتورة خولة مطر تقترب من التقاعد، أتمنى  «

أن تستفيد المملكة من خبرتها في العمل الدبلوماسي فمسيرتها 
الدبلوماسية غنية بالتأكيد.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

في يوم المرأة البحرينية
تحتفل األمم بمناســـباتها وأعيادها ومنجزاتها، وُتمجد علماءها ورموزها، 
وتحتفـــل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في ديســـمبر من كل عام، 
ما يتوافق مع العيد الوطني المجيد وتولي عاهل البالد مقاليد الحكم. لقد 
حظيت المرأة البحرينية بفضل هللا والقيادة السياسية وبتمكين المجلس 
األعلـــى للمـــرأة الذي وظف إمكانياته إلشـــراكها الفاعل فـــي الحياة العامة 
وتعزيـــز دورهـــا في مختلف المجاالت وبفضل نضالهـــا الدؤوب الكثير من 
المكاسب النسوية من سياسية واقتصادية واجتماعية ومهنية وحقوقية 

وإعالمية فتحت لها أبواب المشاركات والمبادرات المميزة.
وكل ما حققته المرأة البحرينية كان بسبب الجهود العظيمة التي قدمتها 
طالئـــع النســـوة، حيـــث لم تكن التســـهيالت متاحـــة أمامهـــن، وتترصدهن 
العراقيـــل أينما اتجهن، وواجهن التحديـــات الصعبة التي لم تعد موجودة 
هـــذه األيـــام، وبالرغـــم مـــن تلـــك العراقيـــل والصعوبـــات واصلـــن نضالهن 
واجتهدن في عطائهن بكل عزيمة وصبر ألجلهن وألجل بالدهن وشعبهن، 
وهاهـــي المـــرأة البحرينية اآلن تتبوأ المناصب العاليـــة في مختلف المهن 
والمجاالت من سياســـية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، ونالت 
المـــرأة بفضـــل كفاءتهـــا التميـــز والتفـــوق، وكان آخرها فوز أربـــع طبيبات 
بجائـــزة صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراه. كما حققت التقدم والنجاح في مجاالت أخرى متفرقة، ويسجل 
التاريـــخ البحريني بكل فخر جهود المرأة البحرينية التي تنهض بمختلف 

المجاالت وهي ترعى بيتها وأسرتها وأبناءها دون تقصير.
وُيحســـب للمـــرأة دورهـــا الكبير فـــي المجتمع، فقد شـــاركت عبـــر العصور 
القديمـــة والحديثـــة الرجل في شـــتى المجـــاالت، فهي األســـتاذة واألديبة 
والشـــاعرة، الملكة والمحاربة، الفنانة والطبيبة والقاضية والوزيرة بجانب 
كونهـــا أمـــا وزوجـــة تدير البيـــت واقتصاده، وهـــذا ما يعنـــي أهمية تمكين 

المرأة وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كل الميادين.
ومع ما أصاب البحرين من جائحة كورونا القاسية نرى المرأة البحرينية  «

في مقدمة الطاقم الطبي الوطني الذي يعمل لساعات طويلة لعالج 
جميع المرضى دون كلل أو ملل، ديدنها التضحية بكل ما هو غالي وثمين 

من أجل اجتثاث هذه الجائحة وإنقاذ البحرين وشعبها، وبذلك أثبتت 
المرأة البحرينية جدارة كبيرة في التعامل مع الوضع الصحي الطارئ، 

واستطاعت أن تساهم مساهمة فاعلة بجوار عضيدها الرجل في نجاح 
الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من هذه الجائحة.

عبدعلي الغسرة



عبــر رئيــس االتحــاد البحرينــي للبولينــج غــازي نــاس عــن اعتــزازه بالعمــل تحــت 
قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، وســمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

وشـــكر ناس الجمعية العمومية لإلتحاد 
علـــى ثقتهم به لمواصلة مســـيرة العمل 
لرفعـــة رياضـــة البولينج، مؤكـــدا تطلعه 
لالرتقـــاء باللعبـــة واكتشـــاف المزيد من 
المواهـــب والخامـــات لرفـــد المنتخبات 
الوطنية القادرة على تمثيل الوطن في 

المحافل الخارجية.
وأضاف ناس لـ “البالد سبورت” في أول 
تصريـــح رســـمي “تعتبـــر لعبـــة البولينج 
واحـــدة مـــن الرياضات التي تســـتقطب 
اهتمـــام الكثير مـــن الجماهيـــر رغم أنها 

لعبـــة غيـــر أولمبيـــة، ولكنهـــا تســـتهوي 
اهتمـــام العديد من الرياضيين ونســـعى 
لزيادة شـــعبيتها خصوصـــا وأنها لعبة ال 

تتطلب التالحم الجسدي..”.
وأوضـــح ناس بأنـــه سيســـعى لمواصلة 
مســـيرة النجاحـــات واإلنجـــازات التـــي 
الســـابقة  اإلدارات  مجالـــس  حققتهـــا 
لمواكبـــة التطـــور الكبيـــر الـــذي تعيشـــه 
اللعبـــة علـــى الصعيد اإلقليمـــي والقاري 
والدولي بالتعاون مـــع مختلف الجهات 
إلعـــادة  عزمـــه  مؤكـــدا  العالقـــة،  ذات 

الحيـــاة إلـــى مشـــروع الصالـــة الخاصة 
باللعبـــة و الـــذي ســـعى وراءه االتحـــاد 
الســـابق وبذل فيـــه جهود كبيـــرة لما له 
مـــن أهمية كبيرة فـــي النهوض برياضة 

البولينج.
وذكر ناس بأن ترشـــحه نابع من حرصه 
والرياضـــة  أوال  الوطـــن  خدمـــة  علـــى 
لتطويـــر  والســـعي  ثانيـــا  البحرينيـــة 
اللعبة قدر اإلمـــكان، خصوصا وأنه كان 
يمارس رياضة البولينج كهاٍو في صالة 

بوشهري سابقا وهو مدرك الحتياجاتها 
الســـعي  أهميـــة  مؤكـــدا  ومتطلباتهـــا، 
إليجـــاد مصـــادر تمويـــل ذاتيـــة ليقـــوى 
االتحاد على تســـيير أنشـــطته وبرامجه 

على النحو األمثل.
وأضاف بأن الكشـــف عـــن خطة االتحاد 

القادمة سيتم الكشف عنها بعد االنتهاء 
مـــن انتخابات مجلـــس اإلدارة، مشـــيرا 
إلـــى أنه لم يتدخل في اختيار األعضاء 
وتـــرك البـــاب مفتوحـــا أمـــام الجمعيـــة 

العموميـــة الختيـــار األفضـــل واألنســـب 
ولـــم يفـــرض أحـــد فـــي القائمـــة، وفـــور 
انتهـــاء االنتخابـــات ســـيقوم المجلـــس 

الجديد باإلعالن عن برنامج عمله.

ناس: أتطلع لتوفير صالة لالرتقاء بلعبة البولينج

من مسابقات دوري البولينج المحلي

غازي ناس

تنطلق اليوم )الثالثاء( منافسات الدور 
جاللـــة  كأس  لمســـابقة  النهائـــي  ثمـــن 
الملـــك، لكـــرة القـــدم للموســـم الرياضي 
2021-2020، وذلك بإقامة لقاءين عند 

5.45 مساًء.
البديـــع  مـــع  الشـــرقي  الرفـــاع  يلعـــب   
علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
والنجمة مع المالكية على استاد النادي 

األهلي.
وتســـتكمل مباريات ثمـــن النهائي على 
مدار أيام األربعاء والخميس والجمعة، 
إذ يلعـــب األربعـــاء: الحـــد مـــع قاللـــي، 
األهلي مع االتفاق، الخميس: البسيتين 
مـــع الحالة، المحرق مع مدينة عيســـى، 
وتختتم الجمعـــة: الرفاع مع الخالدية، 

المنامة مع الشباب.
وتقـــام مباريات كأس جاللة الملك، في 

هذا الموسم بنظام خروج المغلوب من 
مبـــاراة واحـــدة، بعكـــس نظـــام الذهاب 
واإليـــاب الـــذي طبـــق فـــي الموســـمين 

الماضيين.
 بالعودة إلى مباراتي اليوم، فإن الرفاع 
المبـــاراة  يدخـــالن  والبديـــع  الشـــرقي 
بهدف الوصول إلى ربع النهائي، خاصة 

مـــع التعزيـــزات التي قـــام بهـــا الناديان 
علـــى صعيد االنتقاالت. ويقـــود الرفاع 
فلوريـــن  الرومانـــي  المـــدرب  الشـــرقي 
الوطنـــي  المـــدرب  والبديـــع  موتـــروك 
هشـــام الماحـــوزي، علًمـــا أن الطرفيـــن 
ســـيلتقيان مجـــدًدا فـــي افتتـــاح دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز، يوم 8 ديســـمبر 
الجـــاري. وفـــي المبـــاراة الثانية، يدخل 
النجمـــة بقيـــادة المـــدرب الوطني خالد 
الحربـــان أمام المالكيـــة بقيادة المدرب 
الوطني موسى مبارك الذي تم التعاقد 
مع حديًثا لقيادة فارس الغربية الصاعد 
مـــن جديد إلى األضواء. لقاء بال شـــك 
ســـيكون قوًيـــا بيـــن طرفيـــن يطمحان 
لبلـــوغ الدور القـــادم، فمن يظفـــر اليوم 
بأولـــى بطاقتيـــن مؤهلتيـــن إلـــى الدور 

ربع النهائي لمسابقة “أغلى الكؤوس”.

اليــوم انطــالق الــدور ثمــن نهائي لــكأس جاللــة الملك
الشرقي يالقي البديع.. والنجمة أمام المالكية

حقق فريق الخالدية فوزا كبيرا وعريضا 
فـــي انطالقته األولى بمالعبنـــا الكروية، 
حينمـــا تخطـــى البحريـــن بســـتة أهداف 
مقابـــل واحـــد، في المبـــاراة التي أقيمت 
بينهما، أمس، على استاد النادي األهلي، 

ضمن تمهيدي كأس جاللة الملك.
وبهـــذه النتيجة، تأهل الخالدية إلى ثمن 
نهائي مســـابقة أغلى الكـــؤوس؛ ليضرب 
موعـــدا مرتقبـــا مع الرفـــاع فـــي المباراة 
التـــي ســـتقام يـــوم الجمعـــة المقبل على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
وبالعودة إلى مباراة أمس، فإن الخالدية 
تمكـــن من إنهـــاء الشـــوط األول لصالحه 
بثالثـــة أهـــداف نظيفـــة، قبـــل أن يؤكـــد 

جدارته وتفوقه في الشوط الثاني.
كاآلتـــي:  جـــاءت  المبـــاراة  أهـــداف 
للخالديـــة: محمد أوالد في الدقيقتين 

تايلـــون   ،٣٨ كاليتـــون  و٣٦،   ٧
و٩٠+٣،   ٧٠ الختـــال  إبراهيـــم   ،٤٨

وللبحرين: كوستا ٨٢.

محمـــود،  وليـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه أحمد جابـــر وعبـــدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع علي السماهيجي.

كسب البحرين وتأهل للقاء الرفاع بثمن نهائي كأس الملك
الخالدية يقدم أوراق اعتماده بسداسية
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كشـــف االتحاد البحريني لكرة الســـلة عن جدول منافســـات الموســـم 
الرياضي الجديد 2021/2020.

حيث سيقص فريقا األهلي والمنامة الشريط عبر نهائي كأس السوبر 
والذي سيقام يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 

8 مساًء على صالة خليفة الرياضية.
وعلـــى صعيد مســـابقة دوري زين، لم تحفل الجـــوالت األولى عن أية 
مواجهـــات قويـــة، بل تعتبـــر هادئة للغايـــة واعتيادية، حيث ســـتكون 
نقطـــة البدايـــة يـــوم األحد الموافق 6 ديســـمبر بإقامـــة مباراتين وهما 
مدينة عيســـى وسماهيج وسترة يلتقي النجمة، وباليوم التالي يلعب 
المحـــرق مع النويدرات والرفاع مع االتحاد، فيما تختتم بلقاء األهلي 

“حامل اللقب” مع البحرين والمنامة يلتقي الحالة.
وفي الجولة الثانية يلتقي الرفاع ومدينة عيسى، البحرين وسماهيج، 
المحرق وســـترة، المنامـــة والنجمـــة، األهلي والنويـــدرات والحالة مع 

االتحاد.
فيمـــا ســـتكون الجماهيـــر الســـالوية علـــى موعـــد مرتقـــب ومثير في 
الجولـــة الســـابعة حينمـــا يتواجـــه المنامـــة مـــع 
المحـــرق يـــوم الخميـــس الموافـــق 7 ينايـــر 
2021، ثم لقاء األهلي والمحرق بالجولة 
العاشرة يوم االربعاء 20 يناير، وكذلك 
الجولة الحادية عشرة بلقاء الغريمين 
يـــوم  والمنامـــة  األهلـــي  التقليدييـــن 

االربعاء 27 يناير المقبل.

انطالقة هادئة للدوري السالوي

التشكيل  الـــرفـــاع عــن  نـــادي  كــشــف 
السلة  لــكــرة  األول  للفريق  اإلداري 

للموسم الرياضي 2021/2020.
حيث يشغر الشيخ سلمان بن عيسى 
ــيـــس جــهــاز  آل خــلــيــفــة مــنــصــب رئـ
اللعبة، وتم تعيين الشيخ محمد بن 
خالد آل خليفة نائًبا للرئيس، وناصر 
النعيمي مديًرا للعبة، وفيصل عبدو 
ــًرا لــلــفــريــق وأحـــمـــد الــكــوهــجــي  مـــديـ

ا للفريق األول. إداريًّ
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هنــأ جاللة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بنجاح الفورموال 1

ناصر بن حمد: البحرين نّظمت سباًقا ناجًحا رغم التحديات

رفع ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى رئيس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين 
فـــي تنظيم ســـباق جائزة البحرين الكبـــرى للفورموال 
1، معرًبـــا ســـموه عن تقديـــره واعتزازه بالـــدور البارز 
والجهود المخلصة التي بذلها صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة في إنجاح الســـباق 
مـــن خـــالل متابعتـــه المســـتمرة لكافة االســـتعدادات 
وحرص ســـموه على المتابعة الشـــخصية باستضافة 
المملكـــة لهذا الســـباق العالمـــي الكبير، مؤكًدا ســـموه 

إلـــى أن جهـــود صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة أثمرت عن إخراج الســـباق بأفضل 

صورة تنظيمية. 
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة “لقد 
تمكنـــت مملكة البحرين من تنظيم ســـباق اســـتثنائي 
فـــي هذا العـــام وتمكنت كـــوادر المملكة مـــن تحويل 
التحديـــات التـــي فرضتهـــا جائحة كورونـــا الى نقطة 
نجاح في ســـباق الفورموال األمر الذي يؤكد القدرات 
البحريـــن  مملكـــة  بتوفيرهـــا  قامـــت  التـــي  الكبيـــرة 
إلنجـــاح الحدث العالمـــي الكبير وتبيـــان حجم العمل 
االحترافـــي الذي ســـاهم في إبـــراز الصـــورة الناصعة 
عـــن المملكـــة باعتبارها موطن رياضة الســـيارات في 

الشرق األوسط”. 
  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة “أن 
تنظيم المملكة لسباق الفورموال يؤكد المكانة الكبرى 

التـــي باتـــت تحتلها فـــي رياضة ســـباقات الســـيارات 
وقدرتها الهائلة على تحمل كل اإلجراءات التنظيمية 
واإلداريـــة إلقامـــة ســـباق ناجـــح بـــكل المقاييس في 
مملكـــة البحريـــن، وإن المملكـــة حققـــت كثيـــًرا مـــن 
المكاســـب جراء اســـتضافتها ســـباق الفورموال حيث 
جعـــل أنظار وســـائل اإلعـــالم العالمية تســـلط الضوء 

على المملكة بشكل إيجابي”. 
 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة “إن 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا العاملـــون فـــي حلبـــة 
البحرين الدولية والقائمون على الســـباق كانت محل 
تقدير وإعجاب جميع الحاضرين والمراقبين للسباق 
حيث تمكنت كوادر البحرين من إخراج السباق بحلة 
تنظيميـــة مثالية عالوة على تعاملهـــا االحترافي في 
مختلـــف التحديـــات األمـــر الذي ســـاهم فـــي الحفاظ 

على سالمة الجميع”.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

حسن علي
عبر عن اعتزازه 

بالعمل تحت قيادة 
ناصر بن حمد 
وخالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

جانب من تتويج الفورموال 1

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  «
خليفة أن تأهل المنتخب الوطني 

لكرة السلة إلى كأس آسيا هو 
دليل واضح على الدعم الكبير الذي 

تلقاه الحركة الرياضية البحرينية 
من قبل حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعاه الرياضي األول والحريص 
على توفير البيئة المثالية أمام 

المنتخبات الوطنية للظهور 
المتميز في مختلف البطوالت. 

 وقال سمو الشيخ ناصر بن  «
حمد آل خليفة بمناسبة التأهل 
إلى النهائيات: “حقق المنتخب 

ا  الوطني لكرة السلة إنجازًا مهمًّ
على المستوى اآلسيوي وضمان 

التواجد في المحفل القاري 
الكبير، لقد كان المنتخب الوطني 

على قدر عال من المسؤولية 
وتمكنوا بفضل إصرارهم 

وعزيمتهم ومستوياتهم العالية 
من التواجد بقوة في التصفيات 

والتأهل إلى النهائيات عن جدارة 

واستحقاق”. 

 وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد  «
آل خليفة “نقّدر عاليا الجهود 
التي بذلها الالعبون والجهاز 

الفني واإلداري خالل المباريات 
وإصرارهم على تقديم أفضل 

مستوياتهم للوصول إلى نهائيات 
كأس آسيا لكرة السلة وبكل تأكيد 

أمام المنتخب الوطني عمل 
ا في التحضير  كبير ومهم جدًّ
واإلعداد للمشاركة في الكأس 

القارية وإثبات التطور الكبير 

الذي وصلت إليه كرة السلة 
البحرينية وحرص منتسبيها على 

إبراز الصورة الطيبة عن الرياضة 
البحرينية”. 

 وأشاد سمو الشيخ ناصر بن  «
حمد آل خليفة بالجهود الطيبة 

التي بذلها االتحاد البحريني 
لكرة السلة برئاسة وليد العلوي 
في تهيئة األجواء المثالية أمام 

المنتخب للظهور بهذا المستوى 
المتميز ونجاح االتحاد باستضافة 

مباريات التصفيات بكل اقتدار.

.. ويشيد بتأهل منتخب السلة إلى كأس آسيا

سبورت

أحمد مهدي

سبورت

سلة الرفاع

أحمد مهدي



صــادق المكتــب التنفيــذي لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم علــى النســخة 
الجديدة من مدونة قواعد السلوك التي تشمل جميع أعضاء أسرة اإلتحاد 
القــاري، بمــا في ذلك موظفي االتحاد والحكام والمســؤولين والمتطوعين 

والمستشارين واألطراف األخرى التي يتم التعاقد معها.

 جــاء ذلــك في االجتماع األخير 
ــلــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــاتــحــاد  ل
سلمان  الشيخ  برئاسة  اآلسيوي 
أكد  الــذي  آل خليفة  إبراهيم  بن 
لــمــدونــة  ــجــديــدة  ال الــنــســخــة  أن 
قــواعــد الــســلــوك شــهــدت تــطــوًرا 
األولـــى  بالنسخة  قــيــاًســا  كــبــيــًرا 
التي تم تطبيقها اعتباًرا من عام 

.2014
اآلسيوي  االتــحــاد  رئيس  وقــال   
ــقــدم: إن مــدونــة قــواعــد  لــكــرة ال
السلوك تعتبر من ضمن الوسائل 
بتطبيق  خالها  مــن  نــقــوم  الــتــي 
تدعم  التي  األســاســيــة  المعايير 
لعبة كـــرة الــقــدم داخـــل وخـــارج 
تــهــدف  وهـــــي  الـــمـــلـــعـــب،  أرض 
االلــتــزام  على  االتــحــاد  لمساعدة 
اليومي  العمل  في  المبادئ  بهذه 

داخل المنظمة.
ــزام  ــتــ ــ االل ــبـــة  مـــراقـ أن  وأشـــــــار   
بـــالـــمـــبـــادئ فـــي مـــدونـــة قــواعــد 
كبيرة  بــأولــويــة  تحظى  الــســلــوك 
في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
تحقيق  ــل  أجــ مـــن  ــتــحــديــد  وبــال
والمهمة  الـــرؤيـــة  ــار  إطــ أهــــداف 
في االتحاد، حيث يقوم موظفو 
ــكــرة الــقــدم  االتـــحـــاد اآلســـيـــوي ل
وبقية ممثلي االتحاد بدور كبير 
فـــي حــمــايــة الــلــعــبــة والــتــرويــج 
ــا،  ــيـ والـــتـــطـــويـــر فــــي قـــــــارة آسـ
االلتزام  وبالتالي يتوجب عليهم 
والتعليمية  التضامنية  بالقيم 
التي تقوم  والثقافية واإلنسانية 
مبادئ  عــن  عـــاوًة  اللعبة،  عليها 

اللعب النظيف والنزاهة.
تــســود  أن  يـــجـــب  وأضــــــــاف:   

ــادل  ــمــتــب مـــبـــادئ االحــــتــــرام ال
ــعــــب الـــنـــظـــيـــف والـــعـــمـــل  ــ ــل ــ وال
نــقــوم به  الجماعي فــي كــل مــا 
من عمل إداري وفي الفعاليات 
يلتزم  أن  نتوقع  األخرى، مثلما 
على  النظيف  باللعب  الاعبون 
إعداد  تم  حيث  الملعب،  أرض 
باالستناد  المدونة  هذه  مبادئ 
ــرة أن كـــل مـــا نــقــوم  ــكـ إلــــى فـ
بـــه خـــال عــمــلــنــا فـــي االتــحــاد 
أن  يجب  القدم  لكرة  اآلسيوي 
مبادئ  أعلى  وفــق  قياسه  يتم 

األخاق والنزاهة.
 وتــــم تــطــويــر مـــدونـــة قــواعــد 
الــســلــوك لــتــغــطــي الــمــزيــد من 

ــدة، مــثــل  ــ ــدي ــجــ ــ ــيـــع ال ــمـــواضـ الـ
والمسؤولية  األطــفــال  حماية 
المعايير  جــانــب  إلـــى  البيئية، 
في  )بــمــا  التقليدية  األســاســيــة 
ذلك االلتزام بتصرفات النزاهة، 
ــتـــهـــاون مع  وســـيـــاســـة عــــدم الـ
ومكافحة  التفرقة،  تصرفات 

الرشاوى والفساد(. 
السلوك  قواعد  مدونة  وتلزم   
جميع ممثلي االتحاد اآلسيوي 
بقيم  ــزام  ــتـ ــااللـ بـ ــدم  ــقـ الـ لـــكـــرة 
والريادة،  واالحترافية  الوحدة 
ــيــق  ــان تــطــب ــ ــمـ ــ ــن أجـــــــل ضـ ــ مــ
ــروح  وال النزاهة  معايير  أعلى 

بطوالت  جميع  فــي  الرياضية 
الوقت  في  االتحاد،  ومباريات 
القاري  االتحاد  فيه  يرفع  الذي 
شـــعـــار عـــــدم الـــتـــســـاهـــل عــلــى 
تــصــرف غير  مـــع أي  ــاق  ــ اإلطـ
قانوني أو غير أخاقي من قبل 

أي من أعضاء أسرة االتحاد.

كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم: ملتزمون في تأصيل قيم النزاهة
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إصدار نسخة 
مطّورة من مدونة 

قواعد السلوك 
باالتحاد اآلسيوي

  تــرأس ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفة آل خليفــة نائب رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية وفــد مملكة البحرين فــي االجتماع الـ 32 لرؤســاء اللجان 
األولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، وذلك بحضور األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة 

بن سعيد العبري نيابة عن األمين العام للمجلس د. نايف فالح مبارك الحجرف. 

األمين  األولــمــبــيــة  اللجنة  مثل  كما   
الـــعـــام مــحــمــد الــنــصــف، فــيــمــا حضر 
ــخ فــهــد  ــيـ ــشـ ــاع كــــا مــــن الـ ــ ــم ــ ــت االجــ
نــاصــر صــبــاح الــصــبــاح رئــيــس اللجنة 
حمد  بــن  خــالــد  الكويتية،  األولــمــبــيــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  البوسعيدي 
بن  جــلــوي  بــن  فهد  األمــيــر  العمانية، 
رئيس  نــائــب  ســعــود  آل  عــبــدالــعــزيــز 
اللجنة األولمبية السعودية، حميد بن 
اللجنة  رئيس  نائب  القطامي  محمد 
الــدورة  )رئــاســة  اإلمــاراتــيــة  األولمبية 
الكواري  ثاني  د.  للمجلس(،  الحالية 
النائب الثاني لرئيس اللجنة األولمبية 

القطرية.
ــذي عــقــد عبر  ــ ــال االجــتــمــاع ال  وخــ
برئاسة حميد  المرئي  االتصال  تقنية 
عيسى  الشيخ  سمو  نقل  القطامي، 
بن علي بن خليفة آل خليفة لرؤساء 
تحيات  الخليجية  األولمبية  اللجان 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ــالـــص الــشــكــر  ــوه عــــن خـ ــمـ مـــعـــرًبـــا سـ
العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــدول ل والــتــقــديــر 
الــمــتــحــدة رئــيــســة الــــــدورة الــحــالــيــة 
لــلــمــجــلــس عــلــى جــهــودهــا الــمــتــمــيــزة 
الرياضي  العمل  بمسيرة  الــدفــع  فــي 

الخليجي. 
 وأكـــد ســمــوه خــال كلمته “فــي ظل 
بها  يمر  الــتــي  االستثنائية  الــظــروف 
العالم بسبب جائحة كورونا )كوفيد - 
19(، ومع توقف األنشطة والبطوالت 
الرياضية الخليجية على مدار األشهر 
هذه  لتخطي  نتطلع  فإننا  الماضية، 
المرحلة ومضاعفة الجهود، الستمرار 
الخليجي  الــريــاضــي  الــعــمــل  مــســيــرة 
الــمــشــتــرك وفــــق اآللـــيـــات الــمــنــاســبــة 
واالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة الــمــائــمــة 
الرامية  الخليجية  البطوالت  وعــودة 
وتوطيد  األخــوة  دعائم  ترسيخ  إلــى 
وشائج المحبة والوئام بين أبناء دول 
مع  يتوافق  ما  وهــو  التعاون  مجلس 
والسمو  الجالة  أصحاب  توجيهات 
الــمــجــلــس حــفــظــهــم هللا  ــادة دول  ــ قـ

ورعاهم..”. 

البحرين تتسلم الرئاسة 

 وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي 
بن خليفة آل خليفة عن اعتزاز مملكة 
الــبــحــريــن بــرئــاســة الـــــدورة الــقــادمــة 
المملكة  حــــرص  مـــؤكـــًدا  لــلــمــجــلــس، 
العمل  منظومة  تطوير  مواصلة  نحو 
الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك فـــي الــمــجــال 
الرياضي تحقيًقا لتطلعات قادة دول 

اللجان  رؤســاء  وتوجيهات  المجلس 
الــخــلــيــجــيــة وبــمــا يحقق  ــيــة  ــمــب األول
طموحات وتطلعات أبنائنا الرياضيين 

في دول مجلس التعاون.

هيئة فض المنازعات الرياضية 
الخليجية

 وعــقــب ذلـــك، شــرع رؤســـاء اللجان 
ــدول  ــي اســـتـــعـــراض جـ األولــمــبــيــة فـ
بالتقدم  األعمال، حيث تمت اإلشادة 
األولمبية  اللجنة  أحرزته  الذي  الكبير 
البحرينية بشان هيئة فض المنازعات 
الرياضية الخليجية والتي تعد إحدى 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  مبادرات 
آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنــســانــيــة وشــئــون الــشــبــاب، رئيس 
والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس 
وقّرر المجلس تشكيل مجلس األمناء 
الخبرة واالختصاص وممن  من ذوي 
المذكورة في  تنطبق عليهم الشروط 
الثالث  الفصل  مــن  الــســادســة  الــمــادة 
وقيام  للهيئة،  األســاســي  النظام  مــن 
ــمــبــيــة بــســرعــة مــوافــاة  ــلــجــان األول ال
في  مرشحيها  بأسماء  العامة  األمانة 
مجلس األمناء، وقيام مجلس األمناء 
للهيئة  األســـاســـي  الــنــظــام  بــمــراجــعــة 
في  المعدل  النهائي  التصور  وتقديم 

التنفيذي  للمكتب  الــقــادم  االجــتــمــاع 
على  الكويت  دولــة  في  عقده  المقرر 
ــريــاضــيــة  ال ــاب  ــعــ ــ األل دورة  هـــامـــش 
د.  اعتماد  تم  كما  الثالثة،  الخليجية 
عــبــدالــرحــمــن راشـــد الــخــشــرم مــديــًرا 

ا للهيئة.  تنفيذيًّ

رؤية خادم الحرمين الشريفين 
للعمل التطوعي

الحرمين  خــادم  برؤية  يتعلق  وفيما   
وبعد  التطوعي،  العمل  في  الشريفين 
االطاع على توصية المكتب التنفيذي 
قّرر المجلس قيام فريق العمل المكلف 
اســتــراتــيــجــيــة تطوير  بـــإعـــداد خــطــة 
الرياضي  المجال  في  المشترك  العمل 
االسترشادي  النظام  من  باالستفادة 
األعلى  المجلس  عن  الصادر  الموحد 
والخطة  العامة  والمبادئ  والتوجهات 
مجال  في  المشترك  للعمل  التنفيذية 
من  عليها  والموافق  التطوعي،  العمل 
االجتماعية  التنمية  الــشــؤون  وزراء 

بدول المجلس. 

اعتماد األلعاب الخليجية 
والشاطئية 

 واعتمد المجلس موعد دورة األلعاب 

بدولة  الثالثة  الخليجية  الــريــاضــيــة 
من  الــفــتــرة  خــال  الشقيقة  الــكــويــت 
وشــكــروا   2021 ــارس  مـ  17 لــغــايــة   7
ترتيب  على  الشقيقة  الكويت  ــة  دول
وعلى  الـــدورة  فعاليات  استضافتها 
الجهود المبذولة من قبلهم في سبيل 
على  الموافقة  وتمت  الــدورة،  إنجاح 
)مسابقة  الــفــروســيــة  ريــاضــة  إدراج 
القفز الحر( ورياضة األلعاب الشتوية 
)مــســابــقــة الـــهـــوكـــي( ضــمــن األلـــعـــاب 
االختيارية بالدورة، كما قّرر المجلس 
ــيــة  ــشــاطــئ ال ــاب  ــ ــعـ ــ األلـ دورة  دمـــــج 
األلعاب  دورة  مــع  الثالثة  الخليجية 
ألــعــاب  دورة  فــي  لــتــكــون  الخليجية 
واحدة وبشكل استثنائي لهذه الدورة 
كرة  التالية:  األلعاب  تضاف  أن  على 
الشاطئية،  اليد  الشاطئية، كرة  القدم 
كـــرة الــســلــة 3x 3 الــشــاطــئــيــة، الــكــرة 
المائية  الدراجات  الشاطئية،  الطائرة 
المجلس جميع  )جــت ســكــي(، وحــث 
ــمــبــيــة عــلــى الــمــشــاركــة  ــلــجــان األول ال
وأن  ــدورة،  ــ ال منافسات  فــي  الفاعلة 
ــلــجــان الــتــنــظــيــمــيــة لــأللــعــاب  ــقــوم ال ت
بتقديم  الــمــجــلــس  ــــدول  ب الــريــاضــيــة 
جميع اشكال الدعم الفني مع تسخير 
فعاليات  إلنــجــاح  إمكانياتها  جميع 

الدورة. 

 استراتيجية تطوير العمل 

المشترك بالرياضة 

  كــمــا وافـــــق الــمــجــلــس عــلــى خطة 
المشترك  العمل  تطوير  استراتيجية 
البدء  وتأجيل  الرياضي  المجال  في 
بتنفيذها لتكون من عام 2021 ولمدة 
خمس سنوات وذلك بسبب الظروف 
بسبب  المجلس  دول  بها  تمر  الــتــي 
كــورونــا،  فــايــروس  جائحة  مكافحة 
لتطوير  االستراتيجية  الخطة  ورفــع 
العمل المشترك في المجال الرياضي 
لــمــقــام الــمــجــلــس األعــلــى والــتــوصــيــة 
تشكيل  ثم  ومن  باعتمادها،  بالتكرم 
ــد أعــضــاء  فـــريـــق عــمــل بـــرئـــاســـة أحــ
تنفيذ  لــمــتــابــعــة  الــتــنــفــيــذي  الــمــكــتــب 

الخطة.

الرياضة المدرسية

الشكر  الــمــجــلــس خــالــص  ــه  ــ  ووّجـ
والتعليم  التربية  لــوزراء  والتقدير 
ــدول الــمــجــلــس لــلــمــوافــقــة على  ــ بـ
زيــــــادة األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة في 
بــدول  الحكومية  الــمــدارس  جميع 
والتقدير  الشكر  وتقديم  المجلس، 
المجلس  بــــدول  الــصــحــة  ــوزراء  ــ ــ ل
ممارسة  تعزيز  في  جهودهم  على 

وتقديم  المجتمع،  لصحة  الرياضة 
الشباب  ــوزراء  ــ ل الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــدول الــمــجــلــس على  ــ والـــريـــاضـــة ب
ــي مــتــابــعــة مــمــارســة  جـــهـــودهـــم فـ
شكروا  كما  المجتمعية،  الــريــاضــة 
ــدول  ــ ــربـــي ل ــعـ مــكــتــب الـــتـــربـــيـــة الـ
الــخــلــيــج ومــجــلــس الــصــحــة لــدول 
في  دورهـــم  على  التعاون  مجلس 
لتعزيز  ــمــوحــد  ال ــتــصــور  ال إعـــــداد 
الــمــمــارســة الــريــاضــيــة لـــدى جميع 

فئات المجتمع. 

تحديد مكان وموعد االجتماع 

القادم

 وبــعــد االطـــاع على مــذكــرة األمــانــة 
االجتماع  ومكان  موعد  بشأن  العامة 
اللجان  لـــرؤســـاء  والــثــاثــيــن  الــثــالــث 
التحضيري  واالجــتــمــاع  األولــمــبــيــة، 
ألعـــضـــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وبــعــد 
االطـــــاع عــلــى )تــوصــيــة االجــتــمــاع 
ــتــســعــيــن لــلــمــكــتــب  الـــتـــحـــضـــيـــري( ال
التنسيق  الــمــجــلــس  ــرر  قـ الــتــنــفــيــذي، 
البحرين  ومملكة  العامة  األمانة  بين 
)دولة الرئاسة القادمة( لتحديد موعد 
والثاثين  الثالث  االجــتــمــاع  ومــكــان 

لرؤساء اللجان األولمبية.

سموه لدى ترؤسه االجتماع

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس وفد البحرين
الخليجيــة األولمبيــة  اللجــان  اجتمــاع  فــي  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  عــن  نيابــة 

سموه يعرب عن 
اعتزاز المملكة 
بترؤس الدورة 

المقبلة للمجلس

اعتماد إقامة دورة 
األلعاب الخليجية 

ودمجها مع الشاطئية 
بالكويت مارس المقبل 

اإلشادة بالتقدم الذي 
أحرزته األولمبية البحرينية 

بشأن هيئة فض المنازعات 
الرياضية الخليجية

سلمان بن إبراهيم



تبدو خطواتك ثابتة والنجاح حليفك هذه 
الفترة.

ركز على أهدافك وال تستمع لنصائح المحيطين 
بك.

حالتك الصحية طبيعية، فقط تتناول الطعام 
في أوقات متأخرة. 

حالة من التقدم واالرتقاء في مجال عملك 
اليوم.

تعتقد دائما أنك تستطيع فعل المعجزات 
المبهرة.

تحاول تغيير نمط عالقاتك في العمل لكي تتودد 
للجميع.

الحكمة في اتخاذ أمور العمل ليس دائما حاًل.

ركز في مهامك فقط وال تكترث بكالم اآلخرين. 

بعض المتاعب الصحية ستواجهك قريبا بسبب 
إهمالك. 

ستحصل على براءة اختراع في أقرب وقت 
ممكن.

يحاول الناس إثبات أن عملك ونجاحك هو 
عملهم.

تحتاج إلى تجنب الوجبات المقلية والجاهزة 
والسكريات اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

يقتــرب الفنــان اإلماراتي حســين الجســمي مــن تحقيق 300 
مليون مشــاهدة لكليب أغنيته الشــهيرة “بالبنط العريض”، 
التي ســبق طرحهــا على قناتــه بـ”يوتيوب”في 15 أغســطس 
الماضي. وُيعد هذا الرقم قياســيًا، نظــراً للفترة القصيرة التي 

اســتمتع فيها الجمهور من يــوم طرحها حتى اآلن. وقد حققت 
األغنيــة نجاحًا كبيراً وأصداًء إيجابية في لبنان وكل الوطن العربي، 

كما نالت نســب مشــاركة عالية على مواقع التواصل من متابعين عرب وحتى أجانب، 
الذين تفاعلوا مع لحن األغنية والكلمات التي تجذب االنتباه.

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام الملتقى المســرحي 
للمونودرامــا والديودرامــا، حيث سيشــكل الملتقى فضاء 
للتعبير واألداء والكتابة والتنشــيط واإلخراج والمعالجات 
االهتمــام  والديودرامــا، مــع  المونودرامــا  الدراميــة فــي 

بالفنون المســرحية، وحركتهــا المتطــورة، والمواكبة لكل 
االنفتاح الثقافي على المبدعين والهواة والمهتمين بالمســرح 

الســعودي. ينطلق الملتقى بحضور ورعاية المدير العام لجمعية الثقافة والفنون 
د. نايف الثقيل في 2 ديسمبر. 

استقر النجم محمد إمام، على “النمر” ليكون اسمًا لمسلسله 
الجديــد، المقرر عرضه في الســباق الرمضاني المقبل، وتدور 
أحداثــه في إطــار مــن التشــويق والغمــوض، إنتاج شــركة 
سينرجى، وهو من تأليف محمد صالح العزب، وإخراج شيرين 

عادل، ويعد المسلسل التعاون الثاني على التوالي بين محمد 
إمــام والمؤلــف محمد صــالح العــزب والمخرجة ســيرين عادل، 

بعدما قدم الثالثي مسلسل “هوجان” العام قبل الماضي
ويبدأ امام تصوير المسلسل، منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

مسلسل النمرالملتقى المسرحي300 مليون مشاهدة
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نادي البحرين للسينما يطلق برنامج P.O.V الحواري على قناته على اليوتيوب
أطلـــق نادي البحرين للســـينما صبـــاح يوم الخميس 
الموافـــق 26 نوفمبـــر 2020 برنامجا حواريا بعنوان 
الخاصـــة  اليوتيـــوب  قنـــاة  علـــى  وذلـــك   P.O.V
بالنـــادي Bahrain Cinema Club. البرنامـــج الـــذي 
ينتجـــه النـــادي بالتعاون مع كل مـــن جمعية ملتقى 
الشـــباب البحريني ومنصة ســـينما الخليج، يســـلط 
الضـــوء علـــى إشـــكاالت ســـينمائية وفنيـــة عديدة، 
عبـــر حـــوارات يســـتضيف خاللهـــا فنانيـــن وكتـــاب 

ومخرجين سينمائيين من العالم العربي. 
واســـتضاف البرنامـــج فـــي حلقتـــه األولـــى الفنـــان 
والمنتـــج والناقد البحريني قحطـــان القحطاني، ذا 
العطـــاءات الشـــاملة في مجال الســـينما والمســـرح 
والتلفزيـــون، باإلضافـــة إلـــى إســـهاماته فـــي مجال 
النقـــد الفنـــي التـــي بدأهـــا عبر حســـابه علـــى موقع 
التواصـــل االجتماعـــي “االنســـتغرام” وهـــو حســـاب 
“قحطانيـــات”.  وخالل اللقاء تحدث القحطاني عن 
حســـاب “قحطانيـــات” المعنـــي بالنقد الفنـــي والذي 

يديره على برنامج االنستغرام مشيرا إلى أن حركة 
النقـــد الفني مهمـــة كل فنان لتقويـــم االعوجاج في 
المســـيرة الفنيـــة. وفي الجانب الســـينمائي ذكر بأن 
الفيلـــم الروائي األول “الحاجز” الذي أنتج في العام 
1990 للمخرج بســـام الـــذوادي يعتبر خطوة جريئة 
وتجربـــة جديدة وفريدة رصدت في التاريخ الفني 

الســـينمائي فـــي البحريـــن في ظـــل صعوبـــة توافر 
اإلمكانات إلنتاجه في ذلك الوقت. 

وأكـــد على أنه يشـــد على يد الشـــباب دائمـــا كونهم 
يمتلكـــون حماســـة ودمـــاء جديـــدة لوضـــع اللبنـــة 
األساســـية فـــي صناعـــة الســـينما البحرينيـــة. أمـــا 
بالنســـبة لعدم عرض األفالم في دور الســـينما، فعزا 

ذلـــك الفتقـــار البنيـــة التحتيـــة الســـينمائية محليـــًا، 
وإلـــى ذائقـــة الجمهور التـــي تميل لألعمـــال التافهة 
التلفزيـــون ووســـائل  ، كمـــا أن وجـــود  والســـاذجة 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي الوقـــت الحالي ســـحب 

البساط من السينما والمسرح.
وفي رده على مداخلة للمخرج بسام الذوادي حول 

أســـباب اختفائـــه مـــن المســـرح، قـــال القحطاني إن 
والدته الفنية كانت من المســـرح وبأنه درس بعدها 
فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية فـــي دولة 
الكويت، وإنه اليســـتطيع التنكر للمســـرح واالبتعاد 
عـــن جدرانـــه الثالثـــة إال أن بعـــض الظـــروف حالت 
دون تواجده فيه لمدة طويلة خصوصا أن المسرح 

البحريني يمر بحاالت المد والجزر.
أزمـــة  أســـباب  علـــى  الضـــوء  القحطانـــي  وســـلط 
النصـــوص التلفزيونيـــة، مرجعـــا إياهـــا إلـــى ذائقـــة 
الجمهور وإلى أجهزة الرقابة التي ال تسمح للكتاب 

بتجاوز الخطوط الحمراء التي يضعونها أمامهم. 
ويتكون فريق عمل برنامج P.O.V من طاقم مميز، 
يضـــم كل من حســـين فـــؤاد ومحمـــد القصاص في 
التصوير، ويوسف القصير في الجرافيكس، وأحمد 
أكبـــر وإدريس أحمـــدي وأحمد مراد فـــي المونتاج، 
إضافـــة إلى كل من حســـين اإلســـكافي وعمار زينل 

في اإلنتاج، وهشام السعيد في اإلخراج.

1 ديسمبر

 1942
 إمبراطور اليابان هيروهيتو 

يوقع على قرار إعالن الحرب 
على الواليات المتحدة، وانضمام 

اليابان إلى 
دول المحور 

في الحرب 
العالمية 
الثانية.

 1294
العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.

 1534
السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إلى الدولة العثمانية.

 1640
الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بالده من سيطرة إسبانيا.

 1889
صدور العدد األول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل.

 1988
انتخاب بينظير بوتو ابنة الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.

استضاف الفنان 
قحطان القحطاني في 

أولى حلقاته

اعترفت النجمة الحائزة 
على األوسكار هالي بيري 

بأنها تعيش حاليًا قصة 
حب مع رجل لم تكشف عن 
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كورونا 
أو أوبئة 

العالم 
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أن تحب 
وترتبط.
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الخزافة رملة علي: على الفنان أن يبرز التراث البحريني األصيل
حثـــت الخزافـــة البحرينية رملـــة علي الفنـــان البحريني 
علـــى أن يبرز التراث البحرينـــي األصيل، وخصوصا كل 
مـــا يخص تـــراث المرأة البحرينية من جمالها ومالبســـها 
وزينتها وحليها وإبراز المرأة البحرينية، كما أكدت على 
دعمها وتشـــجيعها للمرأة البحرينيـــة للخوض في جميع 
مجـــاالت الفن المختلفـــة وأن تدعم مواهبهـــا بااللتحاق 

بالمراكز االجتماعية. 
المدربـــة المعتمـــدة رملـــة علـــي مثـــال للمـــرأة البحرينية 
المنتجـــة، خريجـــة ثانويـــة عامة القســـم األدبـــي مدربة 
معتمدة مـــن وزارة العمل والتنمية االجتماعية، امتهنت 
الخـــزف واألعمال اليدوية، منتجة بحرينية، وســـاهمت 
فـــي الكثيـــر مـــن المعـــارض. امتهنـــت الخـــزف 15 عاما، 
افتتحت ورشـــة عمل، وشـــاركت  فـــي دورات ومعارض 
كثيـــرة وحاصلة علـــى العديد من الشـــاهادات.. في هذا 
اللقـــاء تحدثت معنا عن فن الخـــزف، وفن الخط وامور 

اخرى متعلقة وكان معها التالي:
حدثينا أوال عن البدايات مع الخزف؟ «

بداية مشواري كان عام 2007 عندما التحقت بدورة فن 
الخزف في مركز سترة االجتماعي وكانت الدورة مدتها 
6 أشـــهر بعـــد الـــدورة لـــم أنقطع عـــن دورة الخـــزف إنما 
واصلت فيها الكتساب الخبرة، وفي عام 2008 شاركت 
كمدربـــة لألعمـــال اليدوية فـــي نادي األطفال والناشـــئة 
في النشاط الصيفي بين مركز سترة االجتماعي ومركز 

مدينة عيسى.

كيف مزجِت بين فن الخزف، وفن الخط في أعمالك  «
الفنية؟

ليـــس فقط الخط والخزف، وأيضا اســـتخدام الزخارف 
البحرينيـــة والخطوط المتعددة والزخـــارف النباتية مع 
تغيير األنماط، وعدم اتباع الفكرة نفســـها، كذلك أمتلك 
موهبة الرســـم، فقبـــل أي عمل أصمـــم الموضوع بحيث 
أدمـــج العناصـــر من زخارف ورســـوم وخطـــوط بإخراج 

لوحة جميل تحاكي شعور الفنان.
يقال أن الفنان شاعر بريشته، هل  «

تعتقدين أن هذه المقولة صحيحة، 
وهل تنطبق عليِك؟ 

فعال المقولة صحيحـــة، فأنا أكتب 
لوحـــات،  إلـــى  وأحولهـــا  خواطـــر 
أحـــول الكلمـــات إلـــى أعمـــال فنية، 

وأول خاطـــرة كانـــت لي فـــي الصف 
األول الثانـــوي وكانـــت عـــن فلســـطين، 

وحولتها إلى لوحة فنية. 
هل الموهبة تغني عن الدارسة المتخصصة للفن؟ «

الموهبة ال تغني عن الدراســـة، كلمـــا غذينا العين بصريا 
كلما رسخت هذه الفنون فيها، والدراسة مكملة للموهبة، 
وعلـــى الموهوب االســـتفادة من الفنانيـــن المؤهلين ألنه 
يحتـــاج إلى دراســـته وعلمه ليضـــع رجله علـــى الطريق 

الصحيح.
ما السر وراء تعلقك بإبراز المرأة البحرينية  «

وتراثها من خالل أعمالك الفنية في الخزف؟

علـــى الفنان البحرينـــي أن يبرز التراث 
البحرينـــي األصيل، وخصوصا كل ما 
يخـــص تـــراث المـــرأة البحرينية من 
جمالها، ومالبســـها، وزينتها، وحليها، 
وإبـــراز المـــرأة البحرينيـــة يعني إبراز 
ولقـــد  بأجمـــع،  البحرينـــي  المجتمـــع 

تعلقـــت بهذا التراث منذ الطفولة من 
أمـــي حفظها هللا عندمـــا كانت تطرز 

المالبس الجميلة والزاهية.
لماذا يتراجع دور الفن في حياتنا  «

العامة؟

تطور الوســـائل التكنولوجيـــة جذب الفنانين 
لالســـتعانة بها، والتخلي عـــن أداوتهم التقليدية 

مـــن قلـــم وريشـــة وقصبـــة، واتخـــذوا )اآليبـــاد( وبرامج 
التصميم الحديثة بديال عنها، ولقد ظهرت فنون جديدة 
مســـتوحاة من الفنون القديمة، باســـتخدام التكنولوجيا 

مثل التصوير وبرامج تعديل الصور، والخط.
برأيك، ما المجاالت التي يمكن أن تستثمر فيها المرأة  «

البحرينية الفن الحرفي؟ 

يمكن اســـتثماره في األثاث وفي تصميم الديكور، وفي 
الطباعـــة علـــى الصحـــون، فالنـــاس إذا كانـــت ال ترغـــب 
فـــي اقتناء اللوحـــات وتعليقها على الجـــدران، فيمكنهم 
تحويلهـــا إلـــى قطع تطبع على مالبســـهم بشـــكل جميل، 
ومن تجربتي الشـــخصية فهناك مجال للربحية من هذا 
االســـتثمار، فقـــد شـــاركت في معـــارض عـــدة وجاءتني 
طلبـــات خاصة وأخرى تابعة لبعض الجهات، وخصصت 
مكانا لي في المنزل لممارسة الفنون، وعمل ورش فنية، 

وتصنيع منتجات للبيع.

حوار طالبة اإلعالم زينب حسن 

جامعة البحرين
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ــا ــهـ ــعـ ــاريـ ــشـ ــمـ اصـــطـــحـــبـــتـــه والـــــــوفـــــــد الـــــمـــــرافـــــق فــــــي جـــــولـــــة مــــيــــدانــــيــــة لـ

“ديار المحرق” تستقبل الرئيس التنفيذي لـ “التنظيم العقاري”

اســتقبلت شــركة “ديــار المحــرق”، إحدى أكبر شــركات التطوير العقاري فــي البحرين، 
وفــًدا زائــًرا رفيع المســتوى من مؤسســة التنظيم العقاري يترأســه  الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وذلك يوم السبت 24 أكتوبر 2020.

إدارة شــركــة  ــيــس مــجــلــس  رئ كـــان  وقـــد 
 ،“ الــخــيــاط  الحكيم  الــمــحــرق عــبــد  ــار  ــ “دي
والرئيس التنفيذي للشركة أحمد العمادي 
الزائر، حيث  الوفد  مقدمة مستقبلي  في 
تم استضافتهم في مكتب مبيعات “ديار 
الــمــشــروع،  مستجدات  لــعــرض  الــمــحــرق” 
وتلى ذلك زيارة ميدانية لمكتب مبيعات 
مراسي البحرين ومشروع مراسي شورز  
رزيدنسز والذي تم مؤخًرا تسليم وحداته 

الوفد  اصطحاب  أيًضا  تم  كما  للمالكين. 
جانب  إلى  و”البارح”  “النسيم”  لمشروعي 

جولة عامة في المخطط الرئيسي.
ــدى الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ ــن جــانــبــه، أبـ ومــ
خليفة آل خليفة سروره بمستوى التقدم 
العمراني الذي تم إنجازه في مدينة “ديار 
المحرق”، وقال “نشيد بالتزام شركة “ديار 
متنوعة  مجموعة  تقديم  فــي  الــمــحــرق” 
من الحلول العقارية ذات الجودة العالية، 

نموذجية.  أمــثــلــة  الــشــركــة  تبتكر  حــيــث 
وانطالًقا من دورنا الهادف لتنظيم ودعم 
المشاريع واألنشطة العقارية، نتطلع قدًما 
لمواصلة العمل مع “ديار المحرق” وتقديم 
تطبيق  فــي  ومساعدتهم  الـــالزم،  الــدعــم 
الستكمال  يــلــزم  مــا  والــقــوانــيــن.  األنظمة 
الحالية والمستقبلية في  المشاريع  إنجاز 

المدينة”.
ــة، أثــنــى  ــسـ ــؤسـ ــمـ وفـــــي لـــقـــائـــه بـــوفـــد الـ
عبدالحكيم الخياط على مبادرات وجهود 
مؤسسة التنظيم العقاري الساعية لتعزيز 
نمو قطاع التطوير العقاري في البحرين. 
وصرح قائال “ُسِعدنا جًدا في شركة “ديار 

التنفيذي  الــرئــيــس  باستقبال  الــمــحــرق” 
الشيخ محمد  العقاري،  التنظيم  لمؤسسة 
ــد الــكــريــم  ــوفـ بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة والـ
المرافق له لالطالع على آخر مستجدات 
مشاريع  مختلف  فــي  الــعــمــل  وتـــطـــورات 
االهتمام  الــزيــارة  هــذه  وتعكس  المدينة. 
ــمــؤســســة ضمن  ــيــه ال ــول الــكــبــيــر الـــــذي ت
جهودها الداعمة لكافة المشاريع العقارية 
بالشكر  أتقدم  المملكة. ويسعدني أن  في 
المؤسسة  فريق  أعضاء  لجميع  والتقدير 
وتعاونهم  ودعمهم  المتميز  عملهم  على 
لدعم القطاع العقاري في مملكة البحرين 

على مدى األعوام الماضية”.

التأهيلية  البرامج  توفير  في  المتميز  المركز  أثينا،  مركز  أعلن 
عاما(،   2-45 سن  )مــن  الخاصة  للفئات  والمهنية  واألكاديمية 
عن حصوله على رخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
لتقديم برامج متنوعة تتناسب مع مختلف فئات األعمار. يضم 
المركز أحدث المرافق المتطورة ويقع في قلب منطقة المنامة، 
حيث يقوم بتوفير بيئة تعلم فريدة ومشجعة لجميع األفراد من 

ذوي االعاقات المختلفة )ذوي العزيمة(.   
االحتياجات  ذوي  خدمات  قسم  رئيس  ذكــرت  المناسبة،  بهذه 
السيد  جليلة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  ــــوزارة  ب الــخــاصــة 
الخاصة  التربية  مراكز  كأحد  أثينا  مركز  بإضافة  “نحن سعداء 
بالبرامج  وعًيا  أكثر  الناس  أصبح  إذ  البحرين.  في  المعتمدة 
الطلب  ارتفع  والتي  العزيمة  الخاصة من ذوي  للفئات  المقدمة 
عليها في السنوات األخيرة، وبات من الضروري توفير المراكز 
المناسبة التي توفر خدمات شاملة ومتكاملة في هذا المجال 
في مكان واحد. ونظًرا ألن مركز أثينا بما يتوفر لديه من السعة 
سيمثل  فإنه  األعــمــار  فئات  مختلف  تخدم  التي  االستيعابية 
إضافة عظيمة الستيعاب المزيد من األفراد مما سيساعدنا في 
تحقيق هدفنا الرامي لخدمة أكبر عدد من السكان في البحرين”.

من جانبها، قالت مديرة مركز أثينا، ماريتا سيكات “إنني سعيدة 

فخورون  أننا  كما  الرخصة،  هــذه  على  المركز  لحصول  للغاية 
العمل  وزارة  أهـــداف  مــع  يتماشى  مــن عمل  بــه  نــقــوم  مــا  بــأن 
والتنمية االجتماعية. يتلقى األفراد من أصحاب اإلعاقة وذوي 
المحترفين  قبل مجموعة من  الدعم من  الخاصة  االحتياجات 
المؤهلين بدرجة عالية والذين يقدمون الرعاية والدعم لكل فرد 
استيعاب  على  القدرة  لدينا  أن  والنجاح. وحيث  التعلم  بهدف 
نكون  نتطلع ألن  فإننا  العمرية،  الفئات  فرد من مختلف   1000

المركز المتميز في البحرين”.

مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  اإلدارة  قـــــــــررت 
االمتيازات  ضمن  العقارية،  غرناطة 
زيــادة  البشرية،  لــلــكــوادر  الوظيفية 
الــزيــادة  مــع  الــســيــارات تماشيًا  عــدد 
تزامنت  والــتــي  الموظفين  عــدد  فــي 
بداية  فــي  التوظيف  بــاب  فتح  مــع 
نوفمبر حيث أعلن نائب المدير العام 
قــامــت  اإلدارة  أن  يــوســف  حــســيــن 

السيارات  مــن  جــديــدة  دفعة  بــشــراء 
أسطول  ــى  إل تــضــاف   2021 مــوديــل 
حيث  للمجموعة  الــتــابــع  الــســيــارات 
توفير  على  الــشــركــة  إدارة  تــحــرص 
أحدث السيارات للموظفين بمختلف 
ذلك  فــي  بما  والتخصصات  الــفــروع 
القانونية  ــشــؤون  وال التثمين  قسم 
الــمــمــتــلــكــات  وادارة  ــاوالت  ــقــ ــمــ ــ وال

بـــاإلضـــافـــة لـــدائـــرة الــتــســويــق الــتــي 
موزعة  للمبيعات  أقسام  ثالثة  تضم 
مملكة  مساحة  كامل  على  جغرافيًا 
هناك  أن  يوسف  وأضـــاف  البحرين. 
الجديدة  السيارات  من  أخــرى  دفعة 
الــفــخــمــة واالقــتــصــاديــة سيتم  بــيــن 
العمال  عيد  احتفال  خــالل  توزيعها 

الذي سيتم اإلعالن عنه قريبا.

جليلة السيدماريتا سيكات

ــول الـــتـــابـــع لــلــمــجــمــوعــة ــ ــط ــ تـــضـــاف إلــــى األس
“غرناطة العقارية”: سيارات جديدة 2021 للموظفين“أثينا” للتربية الخاصة يحصل على ترخيص

ــاد ــ ــب ــ ال عــــاهــــل  ــة  ــ ــن ــ ــري ــ ق لــــجــــائــــزة  األول  ــز  ــ ــرك ــ ــم ــ ــال ــ ب فــــــــازت  الــــشــــركــــة 

“زين” تستهدف شغل النساء لمناصب قيادية بنسبة 25 %

 تــقــول مجلة “فــوربــس” إن هــنــاك ســؤاالً 
المؤسسات طرحه  لجميع  ينبغي  ا  أساسيًّ
ــو: “كـــيـــف يــمــكــن إدامـــــة الـــنـــجـــاح؟”،  ــ وهـ
ينجح  أن  يمكن  ال  اآلخــر  الجانب  وعلى 
يكون  وأن  إال  انـــجـــازات  ويــحــقــق  كــيــان 
وراء  يــقــفــون  وإدارات  مــوظــفــيــن  هــنــاك 
على  ومثابرة  إصــرار  مع  النجاحات  تلك 
االستمرار في هذا النجاح. والمثال لدينا 
البحرين  زيــن  وهــو شركة  وبــقــوة  حاضر 
بالمركز األول بجائزة  لالتصاالت وفوزها 
المجلس  رئــيــســة  ــبـــالد،  الـ عــاهــل  قــريــنــة 
الملكي  الــســمــو  لــلــمــرأة صــاحــبــة  األعــلــى 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
الشركة  بــدأت  لقد  السادسة.  دورتها  في 
وهي  ســنــوات  منذ  استراتيجية  بــوضــع 
أكثر  الــشــعــار  جــعــلــت  ثــم  الـــمـــرأة  تمكين 
شمولية باستحداث قسم جديد في عام 
2017 وهو الدمج والشمول والذي يشمل 
دعم الشباب وإدماج أصحاب الهمم ضمن 

طاقم العمل بالشركة.
وللتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوسع 
التقت “البالد”، المديرة التنفيذية للموارد 
البشرية في زين البحرين، دانة بوخماس، 
زين  وممثلة  المؤسسي  التطوير  وخبيرة 
البحرين للتنوع واإلشتمال، فاطمة حيدر، 

البرامج  هــي  عما  ســؤال  البداية  وكــانــت 
التي قدمتها زين البحرين لدعم وتمكين 

المرأة وجاءت اإلجابة كالتالي:
المناصب  فــي  الــمــرأة  تــكــون  ألن  “نسعى 
للتنوع  زين  وتعمل شركة  العليا  القيادية 
نسبة  وزيــــادة  العمل  فــي  الجنسين  بين 
وبحلول  القيادية.  المناصب  في  النساء 
النساء  لشغل  الشركة  تهدف   ،2021 عام 
25 %، وذلك من  بنسبة  مناصب قيادية 
خالل برنامج تكافؤ الفرص بين الجنسين 
النساء،  و  الــرجــال  بين  العمل  مجال  في 
بــرنــامــج  ــا مــن  والــــذي يعتبر جــــزًءا مــهــمًّ
االســـتـــدامـــة لــشــركــة زيــــن الــبــحــريــن بما 

يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.
ا على دور برنامج التنوع  وتضيف دانة ردًّ
المرجوة  والشمول وكيف حقق األهداف 
منه “يعكس بوضوح نجاح برنامج التنوع 
ــذي يــهــدف إلعــطــاء الــمــرأة  والــشــمــول والـ
الــرجــال  الموظفين  مــع  متكافئة  فـــرص 
عام  منذ  بتطبيقه  زيــن  وبــدأت مجموعة 
يرتكز  والـــذي  فروعها،  جميع  فــي   2017
محور  وجعلها  الــمــرأة  تمكين  مبدأ  على 
نرى  بدأنا  والــذي  الشركة  لنجاح  أساسي 
ــاره فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت ســواء  ــ آث
عـــن طـــريـــق اإلنـــتـــاجـــيـــة أو عـــن طــريــق 
بداخل  والــمــشــاركــة  العمل  روح  ارتــفــاع 

التي  اإلنــجــازات  أهــم  الشركة. وكــان من 
المجال  هــذا  فــي  البحرين  زيــن  حققتها 
تعديل  هو  بالجائزة  للفوز  أهلتها  والتي 
الموارد  بإدارة  المتعلقة  السياسات  جميع 
االمــتــيــازات  بعض  واســتــحــداث  البشرية 
ــمــرأة وخــصــوًصــا فــي فترة  ــال الــخــاصــة ب
الحمل وفترة رعاية األبناء في السنوات 
الوضع  إجازة  زيادة  تشمل  والتي  األولى 

إلى أربعة أشهر ومد ساعات الرعاية في 
األربع سنوات األولى من عمر الطفل كما 
تعمل زين البحرين على زيادة الوعي بين 
المشتركة  التربية  أهمية  على  موظفيها 
مبادرات  ولــدت  ذلك  ومن  الوالدين،  بين 
جديدة مثل إجازة أعياد الميالد وتوفير 
ساعات الصطحاب األطفال من المدرسة 

خصوًصا في أول يوم دراسي لألبناء.
 كما وجهنا طاقتنا أيًضا إلى التركيز على 
سيطر  التي  المجاالت  في  المرأة  تمكين 
لسنوات  األكــبــر  بالنسبة  الــرجــال  عليها 
طويلة وهي مجال التكنولوجيا وذلك عن 
نستقطب  تدريبية  برامج  تنظيم  طريق 
لها الفتيات حديثي التخرج في تخصص 
العالمية  اإلحصائيات  ألن  التكنولوجيا 
ــنــســاء فـــي هــذا  تــقــول إن نــســبــة عــمــل ال

المجال حول العالم ال تتعدى 10 % فقط 
كما أن 32 % من الخريجات ال يعملن في 
كبيرة  بنسبة  نجحنا  بالفعل  تخصصهن، 
وللعام الثاني على التوالي وبالشراكة مع 
عدد  تدريب  في  للمرأة  األعلى  المجلس 
من الخريجات واليوم لدينا مسؤولة عن 
مــدار  على  يعمل  ــذي  والـ الشبكات  قسم 
24 ساعة وتدير أكثر من 12 موظًفا وقد 
يدرسن  الالتي  الطالبات  البرنامج  ساعد 
فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا )تــكــنــولــوجــيــا 
اكتشاف  على  الشبكات(  أو  المعلومات 
الحقيقية  إمكانياتهن  وتقدير  قدراتهن 
العمل  له في مجال  ما يطمحن  وتحديد 
في  العمل  وتجربة  استكشاف  خالل  من 

مجال التكنولوجيا”.
ــا فـــي تعزيز  ــتــزامــن “ال   وقـــالـــت فــاطــمــة 

لجميع  الــمــهــنــيــة  الــطــمــوحــات  وتــحــقــيــق 
ارتفعت  فقد  تمييز.  أي  دون  موظفينا، 
نــســبــة تــرقــيــات الــنــســاء فـــي الــمــنــاصــب 
2019 كما زادت  24 % في  الى  القيادية 
نسبة توظيف النساء إلى 34 % من أصل 

15 % في برنامج زين الشباب”.
المستقبل  أن  فاطمة  أكــدت  الختام  فــي 
في التعدد والشمول يمتد لخمس سنوات 
مقبلة، حيث إن العمل عن بعد خلق قدرة 
جديدة للمرأة في جال عمل “الكول سنتر” 
في  العمل  هذا  تمارس  أن  استطاعت  إذ 
أوقات متأخرة في الليل، كما “أننا نسعى 
لتعزيز  جديدة  استراتيجيات  خــالل  من 
في  والشمولية  الجنسين  بين  االنــدمــاج 
العمل. ويأتي هذا مع استراتيجية  مكان 
مجتمع  لخلق  تسعى  التي  الثالثية  زيــن 
متنوع في العمل. حيث تضمنت المرحلة 
ــول الــتــنــوع في  األولــــى خــلــق الــوعــي حـ
التنوع  إدراك  ثم  أساسي  كمفهوم  العمل 
حيوًيا  موضوًعا  باعتباره  الجنسين  بين 
البرامج  بــدء  تــم  الثانية  المرحلة  وفــي 
التي تدعم األساس المنطقي للتنوع بين 
الجنسين، والمرحلة الثالثة - حيث توجد 
الجنسين  بين  التنوع  - تشمل  ا  زين حاليًّ
ــودة فـــي جــوهــر  ــوجـ كــمــيــزة تــنــافــســيــة مـ

الشركة”.

فاطمة حيدردانة بوخماس

هبة محسن
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اكتشاف سعودي ينهي معاناة مرضى “الربو الحاد”
الصدر،  وجراحة  لطب  السعودية  الجمعية  كشفت 
الــحــاد عــن طــريــق الحقن،  للربو  عــن عــاج جــديــد 
المصابين  يمّكن  فعال  كــدواء  جديد،  اكتشاف  في 
وتجديد  الــيــومــيــة،  بأنشطتهم  الــقــيــام  مــن  بــالــربــو 
نوعية  نقلة  يمثل  ما  وهو  المرض؛  تجاه  المقاومة 
يمثل  الــذي  الــربــو  مــن  الــنــوع  بهذا  للمصابين  مهمة 
العالم،  الربو في  5 - 10 % من جميع حاالت  نحو 
البخاخات  على  مــحــصــوًرا  عاجهم  كــان  أن  وبعد 

والكورتيزون.
الصدرية  األمراض  استشاري  قال  التفاصيل،  وفي 
بــالــريــاض  التخصصي  فــيــصــل  الــمــلــك  بمستشفى 
العاجية  الــخــيــارات  إن  زيــتــونــي:  محمد  الــدكــتــور 
طويلة؛  لسنوات  ُتذكر  تطورات  أي  تشهد  لم  للربو 
بــاســتــخــدام  كــانــت مــحــصــورة فــي معظمها  حــيــث 
طريق  بداية  يعتبر  الذي  والكورتيزون،  البخاخات 
العاج، والذي قد تتبعه عاجات أخرى مثل العاج 
أمام  الحاد  بالربو  المصابين  وضع  مما  البيولوجي؛ 

خيارات صعبة.
المؤتمر االفــتــراضــي  ــاف، فــي حــديــث خــال  وأضــ
وجــراحــة  لطب  السعودية  للجمعية  عشر  الــســابــع 

فيها  بما  البيولوجية  الــخــيــارات  تلك  إن  الــصــدر: 
 Anti- اكتشاف أسترازينيكا العاج الجديد في فئة
IL5Rα؛ أثبتت تطوًرا ملحوًظا؛ مبيًنا أن هذا الدواء 
لمدة  أسابيع  أربعة  كل  للمريض  ُيحقن  بأنه  يتميز 
مما  أسابيع؛  ثمانية  بحقنة كل  متبوعة  ثاث حقن 
اليومية  بأنشطتهم  القيام  على  المصابين  يساعد 
موقع  بحسب  أفضل  بشكل  المرض  في  والتحكم 
سبق. وبّين “زيتوني”، أن العاج ُيستخدم للبالغين 
الذين لديهم ربو يوزيني حاد مع العاجات األخرى 
وإزالــة  الســتــهــداف  الجسم  مــع  يعمل  حيث  للربو؛ 

اليوزينيات.

ــذرت الــجــمــعــيــة األلــمــانــيــة لطب  حــ
الحوادث من أن  العظام وجراحات 
اإلصابة  خطر  يرفع  المنزلي  العمل 
ــآالم الــظــهــر بــســبــب قــلــة الــحــركــة.  ــ ب
الــجــمــعــيــة أن مــوظــفــي  وأضـــافـــت 
يعملون  الـــذيـــن  الــمــكــتــبــي،  الــعــمــل 
يتعين  ــًا،  ــيـ يـــومـ ــات  ــاعـ سـ  8 لـــمـــدة 
الحركية  األنشطة  ممارسة  عليهم 
للحفاظ  أسبوعيا  5 ساعات  بمعدل 
دمج  يمكن  كما  الظهر.  صحة  على 
ــنـــاء الــعــمــل  األنــشــطــة الــحــركــيــة أثـ
والحياة اليومية، حيث ينبغي تغيير 
وضعية الجلوس من وقت إلى آخر، 
الهاتفية  المكالمات  إجــراء  وكذلك 
وقــوفــا مــع مــمــارســة تــمــاريــن المد 
اإلصابة  لتجنب  بانتظام  واإلطــالــة 
بالشد العضلي. ومن المفيد ممارسة 
قصيرة  لمسافات  لــو  حتى  المشي 
كالذهاب للتسوق أو توصيل الطفل 
إلى المدرسة سيرًا على األقــدام أو 

المشي حول المنزل.

العمل من المنزل 
يهددك بآالم الظهر

ــة  ــمــ ــاكــ ــمــ ــ عـــــــــاد أســــــــطــــــــورة ال
مرة  تايسون،  األميركية، مايك 
وهو  الماكمة  حلبات  إلى  أخرى 
فــي ســن 54 بــنــزال ضــد مواطنه 
عــامــًا، روي جونز   51 الـــ  صاحب 
استعراضية  مبارزة  جونيور في 
ُنقلت على قنوات مشفرة في ظل 
غياب الجماهير ضمن اإلجراءات 
تفشي فيروس  ضد  االحترازية 
كــوفــيــد_19.  الُمستجد  كــورونــا 
ــزال، عـــدة  ــ ــنـ ــ ــع مــنــظــمــو الـ ــ ووضــ
أن  منها  للمباراة  ضوابط جديدة 
تكون الجولة من دقيقتين فقط 
عــوضــا عـــن الـــثـــاث الــتــقــلــيــديــة، 
مع ارتــداء قفازات أكبر من تلك 
أونــصــة،   12 عـــادة  وزنــهــا  البالغة 
الماكمين من  باإلضافة إلى منع 
مــحــاولــة تــوجــيــه ضــربــة قاضية 
ــى الــمــنــافــس تــطــبــيــقــًا لــقــواعــد  إلـ
فوق  هم  لمن  المعتمدة  الماكمة 

الخمسين عامًا.

عودة مايك 
تايسون

الصورة األكثر تداواًل على الفيسبوك في مصر.. رجل 
دين مسلم في لقطة عفوية يلقي التحية على رجل 

دين مسيحي حيث ال اختاف وال تفرقة بعدسة 
المصور المصري المبدع حسن جمال.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فرانسيسكو  ســان  مدينة  أعلنت 
أخرى  وقيود  تجّول  فرض حظر 
اعتباًرا من االثنين بسبب ارتفاع 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
البلدّية  رئــيــس  وقـــال  المستجّد 
الــمــتــاجــر غير  إّن  بــريــد  لـــونـــدون 
األساسّية سُتغلق وإّن التجّمعات 
سُتحّظر من الساعة 22,00 حّتى 
الخامسة من صباح اليوم التالي، 
وهــو إجــراء سيظّل ســارًيــا حّتى 

21 ديسمبر.
وســتــكــون مــقــاطــعــة ســـان ماتيو 
فرانسيسكو  ســـان  مـــن  ــقــرب  بــال
مشمولة أيًضا باإلجراءات نفسها 
وكــتــب بــريــد عــلــى تــويــتــر “هـــذه 
ــتــي نــواجــهــهــا  أخــطــر األوقـــــات ال
ُتسافروا  ال  الجائحة  هــذه  خــال 
تنّظموا تجّمعات يجب علينا  وال 
ــر، وال  ــ الــســيــطــرة عــلــى هـــذا األمـ
بهذا  تــســيــر  األمــــور  ــرك  تـ يمكننا 

ل”. المعدَّ

من  والراحة  بالدفء  إحساسا  المرأة  ليمنح  الشتاء  موضة  نجم  الجلدي  السروال  يمثل 
 ”Elle“ ناحية وإطالة جذابة تنطق باألناقة والفخامة من ناحية أخرى. وأوضحت مجلة
تنورة  السروال على شكل  بأشكال متنوعة مثل  الموسم  الجلدي يطل هذا  السروال  أن 
والسروال الرياضي والسروال ذي األرجل المستقيمة ليمنح المرأة خيارات متعددة تتيح 

لها اختيار ما يناسب أسلوبها.
الجلدي على شكل تنورة يأتي  بالموضة والجمال أن السروال  المعنية  المجلة  وأضافت 
ويمكن  الساق.  منتصف  إلى  طوله  ويصل  عال  وسط  وذات   A حرف  شكل  على  بقصة 

تنسيق هذا الموديل مع بليزر كاروه أنيق أو مع بلوفر ذي ياقة عالية.

حظر تجول في 
سان فرانسيسكو

السروال الجلدي نجم موضة الشتاء

كشفت النجمة الجميلة “أماندا سيفريد“ في مقابلة جديدة بأن الوضع 
صعب جًدا ألي موهبة تريد أن تبرز في هوليوود اليوم، وهو بالفعل مكان 

مخيف حيث يتم استغالك ألبعد حد، وشخصيا دفعت ثمن ذلك.

أنجبت امرأة سنغافورية أصيبت بكورونا خال فترة الحمل، مولودا يحمل 
أجساما مضادة لهذا الوباء، مما يقدم دليا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن 

انتقال العدوى بالفايروس من األم الحامل إلى جنينها.
وضعت  إنها  نج-تشان  سيلين  األم  قالت  تايمز”،  “ستريت  لصحيفة  ووفقا 
كان يحمل  لكن جسده   19  – بكوفيد  يكن مصابا  ولم  الشهر  مولودها هذا 
نقلت  بأنني  الخاص  طبيبي  “يشتبه  وأضافت  للفايروس.  مضادة  أجساما 

األجسام المضادة لكوفيد – 19 إليه خال فترة حملي به”.
للمرض، وخرجت  أعــراض خفيفة  األم ظهرت عليها  أن  الصحيفة  وذكــرت 
وال  األم  من  أي  تــرد  ولــم  األســبــوع.  ونصف  أسبوعين  بعد  المستشفى  من 

المستشفى الجامعي الوطني بشكل فوري على طلب للتعليق.
لألم  يمكن  كــان  إذا  ما  بعد  يعرف  لم  إنــه  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
إلى  للمرض  المسبب  الفايروس  تنقل  أن  كورونا  بجائحة  المصابة  الحبلى 

جنينها أو طفلها الرضيع خال الحمل أو أثناء الوضع.
من  مــأخــوذة  عينات  في  النشط  للفايروس  أثــر  على  اآلن  حتى  يعثر  ولــم 

السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.

سنغافورية تنجب مولوًدا يحمل أجساًما مضادة لكورونا

مــن متصفح   87 ــدار  اإلصــ مــؤخــرًا  جــوجــل  أطلقت 
Chrome الذي يأتي بتغييرات جذرية مع مجموعة 
من المميزات والتحسينات التي تدعم المستخدمين 

بتجربة أفضل في التصفح على شبكة اإلنترنت.
من  جـــديـــدة  بــمــجــمــوعــة   Chrome تــحــديــث  جـــاء 
المميزات، حيث تدعم جوجل المستخدمين في هذا 
ستتيح  التي   ،”Chrome Actions“ بميزة  اإلصــدار 

األوامر  كتابة  وذلك من خال  المتصفح،  أدوات  في  بساسة  التحكم  للمستخدم 
ودعم  جديدة  تجربة  الميزة  هذه  ستقدم  لذا  المتصفح،  في  العناوين  قائمة  في 
أفضل في شريط العناوين. أيضًا من المقرر أن تكون األوامر التي يتم كتابتها في 
شريط العناوين محددة بشكل مسبق، حيث يمكن أن تدعم المستخدم في طلب 
تنفيذ أوامر محددة في المتصفح، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم كتابة أوامر 
لحذف سجل البحث في المتصفح، أو تحديث المتصفح بنمط التصفح السري، مع 

تسجيل أوامر للترجمة، وأيضًا تغيير كلمات المرور.

Chrome جوجل تجدد متصفح الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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